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ส่วนที่ 1
บทนํา
การจัดทําแผนปฏิบตั ิการโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2553-2555) เป็ นการดําเนินการตามมติคณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุ นงานโครงการหลวง (กปส.) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2552 ทีไ่ ด้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
ของ “แผนทิ ศทางการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่ สูง”
โดยให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อเนื่องด้านการถ่ายทอดความรูแ้ ละการเรียนรู้ เร่งรัดการแก้ไข
ปญั หาความยากจนและการฟื้นฟูสงิ่ แวดล้อมภายใต้ภารกิจทีร่ บั ผิดชอบ และมอบหมายให้สถาบันวิจยั และ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารภายใต้ทศิ ทางดังกล่าว
และนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารนี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อแปลงแผนทิศทางการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ ูง โดย
การบูรณาการแผนงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายต่อไป
1.1 หลักการและเหตุผล
1) พืน้ ทีส่ งู ในประเทศไทยครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ 67.22 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 53 ของพืน้ ที่
20 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําพูน แพร่ น่ าน ลําปาง ตาก เพชรบูรณ์
พิษณุโลก เลย สุโขทัย กําแพงเพชร กาญจนบุรี อุทยั ธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ และเพชรบุรี
พืน้ ทีต่ งั ้ ชุมชนบนทีส่ งู ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีป่ ่าต้นนํ้าลําธาร ประมาณร้อยละ 88 ของหมู่บา้ น ในเชิงสังคม
ประชากรบนพืน้ ทีส่ งู ประกอบด้วย ชาวเขาเผ่าต่างๆ 15 เผ่า มีจํานวนประชากร 1,203,149 คน อาศัย
กระจัดกระจายอยูใ่ นหมูบ่ า้ นทัง้ หมด 4,192 หมูบ่ า้ น ใน 20 จังหวัด โดยส่วนใหญ่จะกระจายอยูใ่ นจังหวัด
ภาคเหนือ 12 จังหวัด จํานวน 1,056,077 คน หรือร้อยละ 87.87 ของประชากรชาวเขาทัง้ ประเทศ โดย
จังหวัดเชียงใหม่ มีชาวเขามากทีส่ ุด จํานวน 322,709 คน (ร้อยละ 26.82) รองลงมา คือ จังหวัดเชียงราย
จํานวน 221,196 คน (ร้อยละ 18.38) และจังหวัดตาก จํานวน 145,079 คน (ร้อยละ 12.06) ชาวเขาเหล่านี้
เดิมทําไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น และมีสภาพยากจน
2) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตัง้ โครงการหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2512
เพื่อพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่ นและฟื้ นฟูรกั ษาป่าต้นนํ้ าลําธาร ให้กลับคืนสู่
ความอุดมสมบูรณ์ เป็ นผลดีแก่ทงั ้ ชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงและประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ตาม
เป้าหมายของโครงการหลวงทีว่ ่า ช่วยชาวเขา ชาวเราและชาวโลก ปจั จุบนั มูลนิธโิ ครงการหลวงมีสถานี
วิจยั 4 แห่ง และศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง 38 แห่ง ในพืน้ ทีห่ มู่บา้ นชาวเขา 358 กลุ่มบ้าน ซึง่ กระจาย
อยู่ในพืน้ ทีส่ ูงของ 5 จังหวัดภาคเหนือ มีประชากรทีไ่ ด้รบั ประโยชน์ 28,825 ครัวเรือนจํานวน 142,616 คน

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

1

โดยในปี พ.ศ. 2548 เกษตรกรมีรายได้เฉลีย่ 68,500 บาทต่อครัวเรือน สําหรับการดําเนินงานของมูลนิธิ
โครงการหลวง มีกจิ กรรมทีส่ าํ คัญ คือ
งานวิ จยั มุ่งวิจยั เพื่อหาชนิดพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์ วิธกี ารปฏิบตั ริ กั ษาการจัดการหลัง
การเก็บเกีย่ ว และการแปรรูปผลผลิต ตลอดจนงานวิจยั ด้านสภาพสังคม ตลอดจนงานวิจยั เพื่อการฟื้นฟู
สิง่ แวดล้อม ป จั จุบ นั ได้คดั เลือกชนิ ดพันธุ์พชื และสัตว์ท่ีเหมาะสม เพื่อถ่ ายทอดสู่ชาวเขานํ าไปปลูก
สําหรับการบริโภคและจําหน่ายเป็ นรายได้ รวม 225 ชนิด จํานวน 386 พันธุ์
งานพัฒนา มุง่ การส่งเสริมและพัฒนาชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวเขา และการฟื้ นฟูปา่ ต้นนํ้า
ลําธาร ในพื้นที่ท่โี ปรดเกล้าฯ ให้ดําเนินงาน โดยเน้นการถ่ายทอดความรูจ้ ากงานวิจยั ที่เหมาะสมต่อ
สภาพสังคมและสิง่ แวดล้อม การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
การฟื้ นฟูป่าต้นนํ้ าลําธาร โดยมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ เพื่อกําหนดพืน้ ทีป่ ่าไม้ พืน้ ทีเ่ กษตร
รวมทัง้ ทีอ่ ยู่อาศัย ตลอดจนมีการจัดหาสินเชื่อผ่านธนาคาร ธกส. และการสนับสนุ นกิจกรรมของชุมชน
ด้านต่างๆ ปจั จุบนั ผลผลิตจากเกษตรกรในโครงการหลวงได้รบั รองมาตรฐานในระบบการเพาะปลูกทีด่ ี (GAP)
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐาน EUREPGAP
การตลาด ให้การสนับสนุ นเกษตรกรเพื่อให้มชี ่องทางจําหน่ ายผลผลิตสู่ตลาดมูลนิธิ
โครงการหลวง โดยได้ดําเนินการด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิต การขนส่ง และ
การจําหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเกษตรกร ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตราโครงการหลวง”
และ “ตราดอยคํา”
3) สําหรับการดําเนินงานของรัฐในอดีตทีผ่ า่ นมา ได้เข้าไปดําเนินการในลักษณะการพัฒนา
และสงเคราะห์ชาวเขาในฐานะเป็ นชนกลุ่มน้ อยที่เป็ นรัฐกันชน รวมทัง้ แก้ไขปญั หาการปลูกฝิ่ นของ
ชาวเขา ต่อมามีการจัดตัง้ โครงการพิเศษทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือจากต่างประเทศในการแก้ไขปญั หาเฉพาะ
พืน้ ที่ ปจั จุบนั ได้ปรับเข้าสูร่ ะบบการปฏิบตั งิ านปกติของภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบ โดยหน่ วยงานระดับจังหวัด
และอําเภอ ทําให้การดําเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาชีวติ และความเป็ นอยูข่ องชาวเขา ซึง่ เป็ นกลุ่ม
ประชากรทีม่ คี วามยากจนอาศัยอยูใ่ นถิน่ ทุรกันดารยากแก่การเข้าถึง การประกอบอาชีพมีผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมและป่าต้นนํ้าลําธารคลายความสําคัญลง ในขณะทีค่ วามสําคัญยังคงอยู่และจําเป็ นต้องได้รบั
การแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
4) จากการดําเนินงานทัง้ การค้นคว้าวิจยั และการพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ของโครงการหลวง
ซึง่ เป็ นทีย่ อมรับถึงความสําเร็จทัง้ จากในและต่างประเทศนัน้ โดยโครงการหลวงได้สะสมองค์ความรูท้ ไ่ี ด้
จากการค้นคว้าวิจยั และบทเรียนจากการปฏิบ ตั ิในการทํางานบนพื้นที่สูงของประเทศไทยมาอย่าง
ยาวนาน จึงถือได้ว่าเป็ นแหล่งขององค์ความรู้ และบทเรียนทีเ่ กิดจากผลการปฏิบตั งิ านจริงทีส่ ําคัญต่อ
การพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู ของประเทศไทยและของโลก ดังนัน้ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู จึงน้อมนําองค์
ความรูแ้ ละบทเรียนของโครงการหลวง ซึง่ เกิดจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ใน
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การพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ไปขยายผลสูช่ ุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรูจ้ าก
ฐานองค์ความรูจ้ ากโครงการหลวงและนํ าไปสู่การปฏิบตั ิ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนบน
พืน้ ทีส่ งู ทัง้ ในด้านอาชีพ ระบบนิเวศ และการส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาชุมชน ในอีกรูปแบบหนึ่ง
ทีเ่ รียกว่า การจัดการความรูแ้ ละกระบวนการเรียนรูบ้ นพืน้ ทีส่ งู กับชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
5) พ.ศ. 2550 สถาบัน วิจ ัย และพัฒ นาพื้น ที่สูง (สวพส.) จึง ร่ ว มกับ สํา นัก บริห ารงาน
การศึก ษานอกโรงเรีย น ซึ่ง ในป จั จุ บ ัน ได้เ ปลี่ย นเป็ น สํา นั ก งานส่ง เสริม การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการสนับสนุ นของมูลนิธโิ ครงการหลวง
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดาํ เนินโครงการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
พืน้ ที่สงู อย่างยังยื
่ น ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” หรือ ศศช. ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
จํานวน 180 แห่ง จากจํานวนทัง้ หมด 753 แห่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวง
สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ องครู ศศช. และชุมชน โดยมีเป้าหมาย
ดําเนินงานในพืน้ ที่ 12 จังหวัด 26 อําเภอ 58 ตําบล 180 กลุ่มบ้าน ครอบคลุมประชากรพืน้ ทีส่ งู จํานวน
8,811 ครัวเรือน 47,776 คน การดําเนินงานของโครงการเน้นการพัฒนา ศูนย์ ศศช. ให้มคี วามพร้อมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร/ครู ศศช. เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรูข้ อง
โครงการหลวง ทักษะในการผลิตสื่อ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เช่น ระบบการจัดการความรู้ ระบบ
การนิเทศ ระบบการติดตาม รวมทัง้ การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรูข้ องโครงการหลวง ตลอดจนการจัดประชุม สัมมนา และการอบรมที่สําคัญเพื่อเอื้อต่อการ
บริหารจัดการกระบวนการเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ชุมชนในพืน้ ทีด่ งั กล่าวมีการนําองค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากจากการถ่ายทอดนํ าไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ่ี
สําคัญ สรุปได้ดงั นี้
(1) การนํ า องค์ค วามรู้โ ครงการหลวงไปถ่ า ยทอดผ่า นกระบวนการจัด การศึก ษานอก
โรงเรียนเพื่อผลักดันกิจกรรมการเรียนรูไ้ ปสู่การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม และส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน
อย่างแท้จริง อาทิเช่น ปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคในชุมชน 106 ชุมชน จัดทําปุ๋ยนํ้ าชีวภาพในชุมชน
61 กลุ่ม จัดกลุ่มอาชีพต่างๆ ทัง้ ในและนอกภาคเกษตรรวม 66 กลุ่ม และจัดตัง้ และบริหารกลุ่มออมทรัพย์
ในชุมชน 26 กลุ่ม รวมทัง้ จัดทําฝายชะลอนํ้ า รวม 382 ฝาย และปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้ า
จํานวน 254,800 ต้น
(2) ประชากรบนพืน้ ทีส่ งู มีเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั เพื่อสามารถนําความรูใ้ หม่ๆ ไปปรับใช้
ในวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนเป็ นพืน้ ฐานสําคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยในปี 2551 มีเกษตรกรผูไ้ ด้รบั
บริการประมาณ 31,872 คน
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(3) ก่อเกิดฐานองค์ความรูข้ องชุมชนที่มชี วี ติ เป็ นรูปธรรมโดยการบริหารจัดการของ
ชุมชนเอง โดยมีครู ศศช. เป็ นผูช้ ว่ ยเหลือสนับสนุน ตลอดจนเกิดความร่วมมืออย่างดีจากเครือข่ายต่างๆ
่ นต่อไป
ในระดับชุมชนรวมพลังกันเพือ่ ขับเคลื่อนชุมชนของตนไปสูก่ ารพัฒนาทีส่ มดุลและยังยื
จากผลการดําเนินงานโครงการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
พื้นที่สูงอย่างยังยื
่ นผ่านมา ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปจั จุบนั เป็ นการวางรากฐานและเตรียมความ
พร้อ มในขับ เคลื่อ นการจัด การความรู้ การพัฒ นาระบบบริห ารจัด การ การผลิต สื่อ เพื่อ ถ่ า ยทอด
องค์ค วามรู้ข องโครงการหลวง ตลอดจนการพัฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากร อย่ า งไรก็ต ามเพื่อ ให้
กระบวนการเรียนรูส้ ามารถนํ าไปแปลงสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่างต่อเนื่องและแสดงผลอย่างมีประสิทธิผลได้
นัน้ จึงจําเป็ นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีการบูรณาการการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงาน
ของรัฐและองค์กรท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับชุมชน
6) ดังนัน้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์จากองค์ความรูจ้ ากโครงการหลวง
และเกิดการนําไปใช้เพือ่ พัฒนาชุมชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของ ศศช. ทัง้ 180 แห่ง โดยการเรียนรูจ้ าก
โครงการดังกล่าว สามารถนํ าไปใช้ปฏิบตั ิได้ตามบริบทของชุมชน ภายใต้ทศิ ทางการเรียนรูแ้ ละการ
พัฒนาทีย่ นื อยู่บนรากฐานทีเ่ ป็ นจุดแข็งและศักยภาพของชุมชน จึงควรมีการบูรณาการการปฏิบตั งิ าน
ของหน่ ว ยงานของรัฐ และองค์ก รท้อ งถิ่น ในพื้น ที่ด งั กล่ า วข้า งต้น อย่ า งเหมาะสม เพื่อ ให้เ กิด ความ
สอดคล้องและเกือ้ หนุ นซึง่ กันและกัน โดยมีการกําหนดทิศทางการปฏิบตั งิ านทัง้ ด้านของการเรียนรูจ้ าก
โครงการหลวงไปสู่ชุมชนอย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิน่ รวมทัง้ การกําหนดทิศทางในการบูรณาการ
การพัฒนาเพื่อให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับพืน้ ทีส่ ามารถใช้ทรัพยากรของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้มคี วามสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และปญั หา ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ชุมชนเพื่อให้สามารถ
ใช้ค วามรู้จ ากโครงการหลวงเป็ น ฐานในการพัฒ นาตนเอง เกิด การพึ่ง พาตนเองได้ และเสริมสร้า ง
ศักยภาพของชุมชนเพือ่ ให้สามารถอยูร่ ว่ มกับปา่ ไม้ได้อย่างเหมาะสม
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1.2 สภาพพืน้ ที่เป้ าหมาย
1) พืน้ ที่ตงั ้ ของ ศศช. 180 แห่ง
ชุมชนของ ศศช. 180 แห่ง ซึ่งตัง้ อยู่บนพืน้ ทีส่ ูง ส่วนใหญ่ในพืน้ ทีต่ ามแนวชายแดนและถิน่
ทุรกันดาร กระจายอยู่ใ นพื้นที่ 53 ตํา บล 23 อําเภอ และ 8 จังหวัด จํานวน 7,902 ครัว เรือนและมี
ประชากรเป้าหมาย 39,971 คน
ตารางที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐานของ ศศช. 180 แห่ง จําแนกตามเขตการปกครอง
จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

ชุมชน ศศช.

ครัวเรือน

ประชากร (คน)

1

เชียงราย

3

9

21

1,339

7,098

2

เชียงใหม่

7

17

51

2,102

11,505

3

น่าน

3

5

25

1,163

6,236

4

พะเยา

2

2

10

251

1,639

5

แม่ฮอ่ งสอน

3

10

30

841

3,757

6

ลําปาง

1

2

3

122

474

7

ลําพูน

1

2

10

856

3,298

8

ตาก

3

6

30

1,228

5,964

180 แห่ง

7,902

39,971

รวม 8 จังหวัด

23 อําเภอ 53 ตําบล

หมายเหตุ : พืน้ ที่ ศศช. ทีร่ บั การสนับสนุนสือ่ การเรียนรูจ้ ากโครงการ รวม 8 แห่ง ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดพิษณุโลก
เพชรบุร ี ประจวบคีรขี นั ธ์ กาญจนบุร ี

จํา นวนชุ ม ชนของศศช. 180 แห่ง ส่ ว นใหญ่ ค รอบคลุ ม พื้น ที่ลุ่ ม นํ้ า ปิ ง ซึ่ง ตัง้ อยู่ใ นจัง หวัด
เชียงใหม่ลาํ พูนและตาก มี 55 แห่ง จํานวน 2,759 ครัวเรือน 13,778 คน รองลงมา ได้แก่ ลุ่มนํ้าสาละวิน
ตัง้ อยูใ่ นจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนและตาก มี 59 หย่อมบ้าน จํานวน 1,977 ครัวเรือน 9,364 คน ส่วนลุ่มนํ้าวัง
ตัง้ อยู่ในจังหวัดลําปาง มีจํานวนชุมชน ศศช. น้อยทีส่ ุด มี 3 แห่ง จํานวน 122 ครัวเรือน 474 คน
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ที่ตงั ้ ของพืน้ ที่เครือข่ายการเรียนรู้ ศศช. 180 แห่ง จําแนกตามลุ่มนํ้าและความสูง
ระดับความสูงของพืน้ ที่ตงั ้
ลําดับ

ลุ่มนํ้า

จํานวน
ศศช.

ครัวเรือน(รวม)

ประชากร
(รวม)

6

21

1,326

6,816

4

3

7

280

1,747

1

5

19

25

1,163

6,236

21

19

15

55

2,759

13,778

น้ อยกว่า
700 เมตร

700- 1,000
เมตร

สูงกว่า 1,000
เมตร

1

ลุ่มนํ้ากก
(เชียงราย
เชียงใหม่)

6

9

2

ลุ่มนํ้าโขง
(เชียงราย พะเยา)

0

3
4

ลุ่มนํ้าน่ าน
(น่าน)
ลุ่มนํ้าปิ ง
(เชียงใหม่ ลําพูน
ตาก)

5

ลุ่มนํ้าแม่กลอง
(ตาก)

0

4

0

4

137

690

6

ลุ่มนํ้ายม
(พะเยา)

1

5

0

6

138

866

7

ลุ่มนํ้าวัง
(ลําปาง)

1

1

1

3

122

474

8

ลุ่มนํ้าสาละวิ น
(เชียงใหม่
แม่ฮอ่ งสอน ตาก)

17

30

12

59

1,977

9,364

รวม

8 ลุ่มนํ้า

47 แห่ง

77 แห่ง

56 แห่ง

180 แห่ง

7,902 ครัวเรือน

39,971 คน
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2) สภาพภูมิสงั คมของชุมชน
2.1) จําแนกพืน้ ที่ตามระดับความสูง
ชุมชน ศศช. 180 แห่ง ประชากรในพื้นที่เป้าหมายนี้ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ โดย
เรียงความสําคัญจากกลุ่มทีม่ จี ํานวนมากทีส่ ุดไปหาน้อย ได้ดงั นี้ กะเหรีย่ ง ลัวะ ลาหู่ (มูเซอ) ม้ง (แม้ว)
อาข่า (อีก้อ) ลีซู (ลีซอ) เมีย่ น (เย้า) ปะหร่อง ไทยใหญ่ และจีนฮ่อ การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
เป็ นอาชีพหลัก และมีการทํารับจ้างและเลีย้ งสัตว์เป็ นอาชีพรอง พืชหลักทีป่ ลูก คือ ข้าว ข้าวไร่ ข้าวโพด
ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ ชา กาแฟ มีการเลีย้ งสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ เมื่อพิจารณาตามระดับความสูง
พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มบ้านอยู่ในเขตความสูงระดับปานกลาง (700 – 1,000 เมตร) มากทีส่ ุด จํานวน 77
กลุ่มบ้าน รองลงมาคือในระดับความสูงค่อนข้างตํ่า (ตํ่ากว่า 700 เมตร) มีจาํ นวน 47 กลุ่มบ้าน และระดับ
ความสูงค่อนข้างมาก (สูงเกิน 1,000 เมตร) มีจํานวน 56 กลุ่มบ้าน ตามลําดับ โดยแต่ละกลุ่มพืน้ ที่
มีความแตกต่างกันในเชิงสภาพภูมสิ งั คม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มพืน้ ที่ที่มีระดับความสูงค่อนข้างตํา่ (ตํา่ กว่า 700 เมตร)
พืน้ ทีใ่ นกลุ่มนี้ มีสภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นพืน้ ทีบ่ ริเวณเชิงเขาและไหล่เขา มีพน้ื ทีร่ าบอยู่
ระหว่างหุบเขา มีระดับความสูงจากระดับนํ้ าทะเลตํ่ากว่า 700 เมตร บางส่วนเป็ นเนินเตี้ยๆ มีสภาพ
อากาศค่อนข้างร้อนและจะแห้งแล้งกว่าพืน้ ที่อ่นื ๆ สภาพพืน้ ที่ป่าไม้หลายแห่งเป็ นพืน้ ที่ป่าเสื่อมโทรม
และมีพน้ื ทีโ่ ล่งเตียนมาก เกษตรกรในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง และมีกลุ่มอื่นๆ ทีต่ งั ้
ถิน่ ฐานบนความสูงระดับนี้อยู่บา้ งเล็กน้อย เช่น ไทยใหญ่ คนเมือง และลาหู่ (มูเซอ) ซึ่งโดยรวมแล้วมี
วิถชี วี ติ ทีท่ ําการเกษตรเพื่อยังชีพหรือไว้บริโภคเองในครัวเรือน เช่น ข้าว ข้าวไร่ พืชผัก ผักสวนครัว จะ
มีการปลูกพืชเพือ่ การค้าอยูบ่ า้ ง เช่น ข้าวโพด พริก รวมทัง้ มีการเลีย้ งสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ นต้น
ชุมชน ศศช. เป้าหมายในเขตระดับความสูงค่อนข้างตํ่านี้ มีจาํ นวนทัง้ หมด 47 แห่ง และ
ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มนํ้ าปิ ง (จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และตาก รวมทัง้ หมด 21 แห่ง) และลุ่มนํ้ าสาละวิน
(จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก รวมทัง้ หมด 17 แห่ง) ประชากรรวมในพืน้ ทีร่ ะดับความสูงนี้
ทุกลุ่มนํ้ ามีจํานวน 2,595 ครัวเรือน 12,664 คน เป็ นประชากรในลุ่มนํ้าปิ งมากทีส่ ุด คือจํานวน 1,308
ครัวเรือน 6,174 คน อันดับรองลงมา คือ ลุ่มนํ้ากก มีประชากรจํานวน 639 ครัวเรือน 3,372 คน และลุ่มนํ้า
สาละวิน 569 ครัวเรือน 2,780 คน
กลุ่มพืน้ ที่ที่มีระดับความสูงปานกลาง (700 – 1,000 เมตร)
เป็ นพืน้ ทีภ่ ูเขาหรือหุบเขาสลับซับซ้อน มีระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเล 700 - 1,000 เมตร
มีความสูงชัน พืน้ ทีเ่ พาะปลูกเป็ นทีร่ าบระหว่างเขาตามแนวลําห้วยหรือพืน้ ทีต่ ามไหล่เขา บางแห่งมีพน้ื ที่
ลอนลาดเป็ นคลื่น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีความเป็ นกรดเล็กน้อย ปริมาณฝนเฉลีย่ น้อยกว่า
1,500 มิลลิเมตร/ปี และมักขาดนํ้ าในฤดูแล้ง มีการปลูกไร่หมุนเวียนค่อนข้างมาก เกษตรกรในกลุ่มนี้
ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรีย่ ง และมีกลุ่มชาติพนั ธุ์อาข่า (อีกอ้ ) ลาหู่ (มูเซอ) ม้ง (แม้ว) เมีย่ น (เย้า)
ตัง้ ถิน่ ฐานอยู่รว่ มเป็ นลําดับรองๆ ลงมา ประชากรในเขตพืน้ ทีค่ วามสูงระดับนี้ส่วนใหญ่เน้นการปลูกพืช
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เพื่อยังชีพไว้บริโภค เช่น ข้าว ข้าวไร่ แต่พบว่ามีการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการค้าด้วยเช่นกัน เช่น ไม้ผล
กาแฟ ชา รวมทัง้ มีการเลีย้ งสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร ไก่ ซึง่ เป็ นทัง้ การเลีย้ งเพียงเพือ่ บริโภคและเป็ นรายได้
ชุมชน ศศช. เป้าหมายในเขตระดับความสูงปานกลาง นี้มจี ํานวนทัง้ หมด 77 แห่ง และ
ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มนํ้าสาละวิน (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก รวมทัง้ หมด 30 แห่ง) และลุ่มนํ้าปิ ง
(จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และตาก รวมทัง้ หมด 19 แห่ง) ประชากรรวมในพืน้ ทีร่ ะดับความสูงนี้ทุกลุ่มนํ้า
มีจํานวน 3,196 ครัวเรือน 15,926 คน เป็ นประชากรในลุ่มนํ้ าสาละวินมากทีส่ ุด คือจํานวน 1,056
ครัวเรือน 4,722 คน อันดับรองลงมา คือ ลุ่มนํ้าปิง มีประชากรจํานวน 971 ครัวเรือน 4,827 คน
กลุ่มพืน้ ที่ที่มีระดับความสูงค่อนข้างมาก (สูงเกิ น 1,000 เมตร)
ส่วนใหญ่ เป็ นพื้นที่ภูเขาหรือหุบเขาสลับ ซับซ้อน มีระดับ ความสูงจากระดับ นํ้ าทะเล
เกิน 1,000 เมตร มีความชันสูง ล้อมรอบด้วยพืน้ ทีป่ า่ ไม้ พืน้ ทีบ่ างแห่งเป็ นพืน้ ทีล่ าดชันเชิงซ้อน (Slope
Complex) พืน้ ทีเ่ พาะปลูกเป็ นพืน้ ทีร่ าบระหว่างหุบเขาตามแนวลําห้วยหรือพืน้ ทีต่ ามไหล่เขา บางแห่งมี
พืน้ ทีล่ อนลาดเป็ นคลื่น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีความเป็ นกรดเล็กน้อย มีปริมาณฝนเฉลี่ยปี ละ
ประมาณ 1,500 มิลลิเมตร และมีอากาศหนาวเย็น โดยมีอุณหภูมเิ ฉลีย่ 20 องศาเซลเซียส เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ี
การลักลอบปลูกฝิ่ นเป็ นส่วนใหญ่ เกษตรกรในกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ลาหู่ (มูเซอ) อาข่า (อีกอ้ )
ม้ง (แม้ว) ลัวะ และกะเหรีย่ งในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ด้านการเกษตรส่วนใหญ่ทําการเกษตรแบบยังชีพ
มีก ารปลู ก ข้า วไร่ พืช ผัก และเลี้ย งสัต ว์ ทัง้ เพื่อ บริโ ภคเองในครัว เรือ นและขายเป็ น รายได้ ส่ว นพืช
เศรษฐกิจนัน้ เดิมมีการปลูกฝิ่ นในเขตพืน้ ทีส่ ูงระดับนี้กนั มาก แต่ในปจั จุบนั ได้มกี ารส่งเสริมความรูเ้ รื่อง
โทษของฝิ่ น ประชากรก็หนั มาปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนฝิ่น เช่น ไม้ผล ชา กาแฟ เป็ นต้น
ชุมชน ศศช. เป้าหมายในเขตระดับความสูงค่อนข้างมากนี้ มีจํานวนทัง้ หมด 56 แห่ง
และส่วนใหญ่อยูใ่ นลุ่มนํ้าน่าน (จังหวัดน่าน รวมทัง้ หมด 19 แห่ง) และลุ่มนํ้าปิ ง (จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน
และตาก รวมทัง้ หมด 15 แห่ง) ประชากรรวมในพืน้ ทีร่ ะดับความสูงนี้ทุกลุ่มนํ้ามีจาํ นวน 2,076 ครัวเรือน
11,263 คน เป็ นประชากรในลุ่มนํ้าน่ านมากทีส่ ุด คือจํานวน 907 ครัวเรือน 4,813 คน อันดับรองลงมา
คือ ลุ่มนํ้าปิ ง มีประชากรจํานวน 480 ครัวเรือน 2,777 คน
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แผนที่ แสดงที่ตงั ้ พืน้ ที่เครือข่ายการเรียนรู้ (ศศช.) 180 แห่ง แยกตามความสูง
จากระดับทะเลปานกลาง
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2.2 ) จําแนกพืน้ ที่ตามลุ่มนํ้า
ลุ่มนํ้ากก
ชุมชน ศศช. ในลุ่มนํ้ ากกมีจํานวน 21 แห่ง จากพื้นที่ 8 ตําบล 3 อําเภอ 2 จังหวัด
(เชีย งราย และเชีย งใหม่) ประชากรรวม 1,326 ครัว เรือ น 6,816 คน ส่ว นใหญ่ เ ป็ น ชาติพ นั ธุ์ล าหู่
ทีส่ ามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับปานกลาง การตัง้ ถิน่ ฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับความสูงปานกลาง
(9 แห่ง) พื้นที่ตงั ้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุ รกั ษ์มีความลาดชันปานกลาง มีการพังทลายอยู่ในระดับ
เล็กน้อย สภาพดินส่วนใหญ่มคี วามอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร
ด้านทีด่ นิ เพื่อประโยชน์ใช้สอยมีทงั ้ หมดประมาณ 48,733 ไร่ แบ่งเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย 1,833 ไร่
(ร้อยละ 3.76) และเนื้อทีท่ าํ การเกษตร 42,060 ไร่ (ร้อยละ 86.31) และในจํานวนเนื้อทีท่ างการเกษตร
ทัง้ หมดเป็ นการผลิตในพืน้ ทีร่ าบ 2,017 ไร่ (ร้อยละ 4.80) และเป็ นพืน้ ทีล่ าดชัน 40,043 ไร่ (ร้อยละ
95.20) ซึ่งมีก ารปลูกข้า วไว้บ ริโ ภคเองในครัว เรือน แต่ มีปริมาณไม่เ พีย งพอต่ อการบริโ ภคตลอดปี
นอกจากนัน้ ยังปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ แต่อตั รารายได้โดยรวมยังตํ่ากว่าเกณฑ์ และเกือบทุกชุมชนมี
สภาวะหนี้สนิ
ด้านปจั จัยโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ เป็ นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ ในพืน้ ทีม่ ศี ูนย์การเรียนรู้ ศศช. การคมนาคมมีถนนลูกรังทีร่ ถยนต์สามารถแล่น
ผ่านได้ ระยะทางห่างจากตัวอําเภอประมาณ 12 – 50 กิโลเมตร
ลุ่มนํ้าสาละวิ น
ชุมชน ศศช.ในลุ่มนํ้าสาละวินมีจาํ นวน 59 แห่ง จากพืน้ ที่ 13 ตําบล 5 อําเภอ 3 จังหวัด
(เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน และตาก) ประชากรรวม 1,977 ครัวเรือน 9,364 คน ชาติพนั ธุส์ ว่ นใหญ่เป็ นกลุ่ม
กะเหรีย่ ง สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับปานกลาง การตัง้ ถิน่ ฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับความสูง
ปานกลาง (30 แห่ง) พืน้ ทีต่ งั ้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุ รกั ษ์ มีความลาดชันปานกลาง มีการพังทลายอยู่
ในระดับเล็กน้อย สภาพดินส่วนใหญ่ ไม่เหมาะสมต่อการทําเกษตร
ด้านทีด่ นิ เพือ่ ประโยชน์ใช้สอยมีทงั ้ หมดประมาณ 53,841 ไร่ แบ่งเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย 965 ไร่
(ร้อยละ1.79) และเนื้อทีท่ ําการเกษตร 52,768 ไร่ (ร้อยละ 98.01) และในจํานวนเนื้อทีท่ างการเกษตร
ทัง้ หมดเป็ นการผลิตในพืน้ ทีร่ าบ 1,932 ไร่ (ร้อยละ 3.66) และเป็ นพืน้ ทีล่ าดชัน 50,836 ไร่ (ร้อยละ
96.34) ซึ่งการผลิตมีการปลูกข้าวไว้บริโภคเองในครัวเรือน แต่มปี ริมาณไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี
นอกจากนัน้ ยังปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ มีอาชีพเสริม คือ รับจ้างและหาของป่าขาย แต่อตั รารายได้
โดยรวมยังตํ่ากว่าเกณฑ์ และเกือบทุกชุมชนมีสภาวะหนี้สนิ
ด้านปจั จัยโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ เป็ นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ ในพืน้ ทีม่ ศี ูนย์การเรียนรู้ ศศช. การคมนาคม มีถนนลูกรังทีร่ ถยนต์สามารถแล่น
ผ่านได้ ระยะทางห่างจากตัวอําเภอประมาณ 15 – 120 กิโลเมตร

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

11

ลุ่มนํ้ายม
ชุมชน ศศช.ในลุ่มนํ้ายมมีจาํ นวน 6 แห่งจากพืน้ ที่ 1 ตําบล 1 อําเภอ 1 จังหวัด (พะเยา)
ประชากรรวม 138 ครัวเรือน 866 คน ชาติพนั ธุ์ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์มง้ เมี่ยน ไทลื้อ สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ในระดับปานกลางถึงใช้ได้ดี การตัง้ ถิน่ ฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับความสูงปานกลาง
(5 แห่ง) พืน้ ทีต่ งั ้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุ รกั ษ์ มีความลาดชันปานกลางถึงมาก ไม่มกี ารพังทลายของ
หน้าดิน สภาพดินส่วนใหญ่เหมาะสมต่อการทําเกษตร
ด้านทีด่ นิ เพื่อประโยชน์ใช้สอยมีทงั ้ หมดประมาณ 5,976 ไร่ แบ่งเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย 228 ไร่
(ร้อยละ 3.82) และเนื้อทีท่ ําการเกษตร 5,748 ไร่ (ร้อยละ 96.18) และในจํานวนเนื้อทีท่ างการเกษตร
ทัง้ หมดเป็ นการผลิตในพืน้ ทีร่ าบ 2,312 ไร่ (ร้อยละ 40.22) และเป็ นพืน้ ทีล่ าดชัน 3,436 ไร่ (ร้อยละ
59.78) ซึ่งการผลิตมีการปลูกข้าวไว้บริโภคเองในครัวเรือน แต่มปี ริมาณไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี
นอกจากนัน้ ยังปลูกพืชไร่ ผัก และเลีย้ งสัตว์ มีอาชีพเสริมคือรับจ้างทัวไป
่ แต่อตั รารายได้โดยรวมยังตํ่ากว่า
เกณฑ์ และเกือบทุกชุมชนมีสภาวะหนี้สนิ
ด้านปจั จัยโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ เป็ นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ ในพืน้ ทีม่ ศี ูนย์การเรียนรู้ ศศช. การคมนาคม มีถนนลูกรังทีร่ ถยนต์สามารถแล่น
ผ่านได้ ระยะทางห่างจากตัวอําเภอประมาณ 40-60 กิโลเมตร
ลุ่มนํ้าแม่กลอง
ชุมชน ศศช. ในลุ่มนํ้ าแม่กลองมีจํานวน 4 แห่งจากพืน้ ที่ 2 ตําบล 1 อําเภอ 1 จังหวัด
(ตาก) ประชากรรวม 137 ครัวเรือน 690 คน ชาติพนั ธุ์ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรีย่ ง สามารถ
สื่อสารภาษาไทยได้ในระดับปานกลางถึงใช้ได้ดี การตัง้ ถิน่ ฐานอยู่ในระดับความสูงปานกลางทุกชุมชน
พืน้ ที่ตงั ้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขต ป่าอนุ รกั ษ์ มีความลาดชันปานกลางถึงมาก ไม่มกี ารพังทลายของหน้าดิน
สภาพดินส่วนใหญ่เหมาะสมต่อการทําเกษตร
ด้านการผลิตมีการปลูกข้าวไว้บริโภคเองในครัวเรือน แต่มปี ริมาณไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคตลอดปี นอกจากนัน้ ยังปลูกพืช ไร่ ผักสวนครัว และเลี้ยงสัต ว์ มีอาชีพ เสริมคือรับ จ้างทัวไป
่
แต่อตั รารายได้โดยรวมยังตํ่ากว่าเกณฑ์ และเกือบทุกชุมชนมีสภาวะหนี้สนิ
ด้านปจั จัยโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ เป็ นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ ในพืน้ ทีม่ ศี ูนย์การเรียนรู้ ศศช. การคมนาคม มีถนนลูกรังทีร่ ถยนต์สามารถแล่น
ผ่านได้ ระยะทางห่างจากตัวอําเภอประมาณ 30 กิโลเมตร
ลุ่มนํ้าน่ าน
ชุมชน ศศช. ในลุ่มนํ้ าน่ านมีจํา นวน 25 หย่อมบ้าน จากพื้นที่ 5 ตํ า บล 3 อําเภอ 1
จังหวัด (น่ าน) ประชากรรวม 1,163 ครัวเรือน 6,236 คน ชาติพนั ธุ์ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ลวั ะ
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับปานกลางถึงใช้ได้ดี การตัง้ ถิน่ ฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
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(19 แห่ง) พื้นที่ต งั ้ ส่วนใหญ่ อยู่ในเขตป่าอนุ รกั ษ์ มีความลาดชันมาก ไม่มกี ารพังทลายของหน้ าดิน
สภาพดินส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมต่อการทําเกษตร
ด้านทีด่ นิ เพื่อประโยชน์ใช้สอยมีทงั ้ หมดประมาณ 41,986 ไร่ แบ่งเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย 1,106 ไร่
(ร้อยละ 2.63) และเนื้อทีท่ าํ การเกษตร 40,920 ไร่ (ร้อยละ 97.46) และในจํานวนเนื้อทีท่ างการเกษตร
ทัง้ หมดเป็ นการผลิตในพืน้ ทีร่ าบเพียง 130 ไร่ (ร้อยละ 0.32) และเป็ นพืน้ ทีล่ าดชัน 40,790 ไร่ (ร้อยละ
99.68) ซึ่งการผลิตมีการปลูกข้าวไว้บริโภคเองในครัวเรือน แต่มปี ริมาณไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี
นอกจากนัน้ ยังปลูกพืชไร่ ผัก และเลีย้ งสัตว์ มีอาชีพเสริมคือรับจ้างทัวไป
่ แต่อตั รารายได้โดยรวมยังตํ่ากว่า
เกณฑ์ และเกือบทุกชุมชนสภาวะหนี้สนิ
ด้านปจั จัยโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ เป็ นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ ในพืน้ ทีม่ ศี ูนย์การเรียนรู้ ศศช. การคมนาคม มีถนนลูกรังทีร่ ถยนต์สามารถแล่น
ผ่านได้ ระยะทางห่างจากตัวอําเภอประมาณ 15-65 กิโลเมตร
ลุ่มนํ้าโขง
ชุมชน ศศช. ในลุ่มนํ้าโขงมีจาํ นวน 7 หย่อมบ้าน จากพืน้ ที่ 2 ตําบล 2 อําเภอ 2 จังหวัด
(พะเยา และเชียงราย) ประชากรรวม 280 ครัวเรือน 1,747 คน ชาติพนั ธุส์ ว่ นใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุม์ ง้
อาข่า เมีย่ น และกะเหรีย่ ง และประชากรสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับปานกลาง การตัง้ ถิน่ ฐาน
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง (4 แห่ง) พืน้ ทีต่ งั ้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปา่ อนุ รกั ษ์ มีความลาดชันปานกลาง
ถึงมาก มีการพังทลายของหน้าดินเล็กน้อย สภาพดินส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมต่อการทําเกษตร
ด้านทีด่ นิ เพื่อประโยชน์ใช้สอยมีทงั ้ หมดประมาณ 6,915 ไร่ แบ่งเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย 455 ไร่
(ร้อยละ 6.58) และเนื้อที่ทําการเกษตร 6,460 ไร่ (ร้อยละ 93.42) และในจํานวนเนื้อที่ทางการเกษตร
ทัง้ หมดเป็ นการผลิตในพืน้ ทีร่ าบ 106 ไร่ (ร้อยละ 1.64) และเป็ นพืน้ ทีล่ าดชัน 6,354 ไร่ (ร้อยละ 98.36)
ซึ่งการผลิตมีการปลูกข้าวไว้บ ริโภคเองในครัวเรือน แต่มปี ริมาณไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี
นอกจากนัน้ มีการปลูกพืชไร่และเลีย้ งสัตว์ เป็ นอาชีพหลัก มีอาชีพเสริม คือ รับจ้างทัวไป
่ แต่อตั รารายได้
โดยรวมยังตํ่ากว่าเกณฑ์ และเกือบทุกชุมชนมีสภาวะหนี้สนิ
ด้านปจั จัยโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ เป็ นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ ในพืน้ ทีม่ ศี ูนย์การเรียนรู้ ศศช. การคมนาคม มีถนนลูกรังทีร่ ถยนต์สามารถแล่น
ผ่านได้ ระยะทางห่างจากตัวอําเภอประมาณ 20 - 66 กิโลเมตร
ลุ่มนํ้าปิ ง
ชุมชน ศศช. ในลุ่มนํ้ าปิ งมีจํานวน 55 แห่ง จากพื้นที่ 18 ตําบล 7 อําเภอ 3 จังหวัด
(เชียงใหม่ ลําพูนและตาก) ประชากรรวม 2,759 ครัวเรือน 13,778 คน ชาติพนั ธุส์ ว่ นใหญ่เป็ นกลุ่มชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยง ลีซู อาข่า ม้ง และประชากรสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับปานกลางถึงดี ระดับ
ความสูงของการตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ่ นสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับค่อนข้างตํ่า (21 แห่ง) และ
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ระดับปานกลาง (19 แห่ง) และระดับค่อนข้างสูง (15 แห่ง) พืน้ ทีต่ งั ้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุ รกั ษ์ มีความ
ลาดชันปานกลางถึงมาก มีการพังทลายของหน้าดินเล็กน้อย สภาพดินส่วนใหญ่เหมาะสมต่อการทําเกษตร
ด้านทีด่ นิ เพื่อประโยชน์ใช้สอยมีทงั ้ หมดประมาณ 68,355 ไร่ แบ่งเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย 3,395 ไร่
(ร้อยละ 4.97) และเนื้อทีท่ าํ การเกษตร 64,830 ไร่ (ร้อยละ 94.84) และในจํานวนเนื้อทีท่ างการเกษตรทัง้ หมด
เป็ นการผลิตในพืน้ ทีร่ าบ 10,160 ไร่ (ร้อยละ 15.67) และเป็ นพืน้ ทีล่ าดชัน 54,670 ไร่ (ร้อยละ 84.33)
ด้านการผลิตมีการปลูกข้าวไว้บริโภคเองในครัวเรือน แต่มปี ริมาณไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคตลอดปี นอกจากนัน้ มีการปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ เป็ นอาชีพหลัก ในหย่อมบ้านทีอ่ ยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง ปลูกกาแฟ มีอาชีพเสริมคือรับจ้างทัวไป
่ แต่อตั รารายได้โดยรวมยังตํ่ากว่าเกณฑ์ และเกือบ
ทุกชุมชนมีสภาวะหนี้สนิ
ด้านปจั จัยโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ เป็ นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ ในพืน้ ทีม่ ศี ูนย์การเรียนรู้ ศศช. การคมนาคม มีถนนลูกรังทีร่ ถยนต์สามารถแล่น
ผ่านได้ ระยะทางห่างจากตัวอําเภอประมาณ 18-130 กิโลเมตร
ลุ่มนํ้าวัง
ชุมชน ศศช. ในลุ่มนํ้าวังมีจํานวน 3 แห่ง จากพืน้ ที่ 2 ตําบล 1 อําเภอ 1 จังหวัด (ลําปาง)
ประชากรรวม 122 ครัวเรือน 474 คน ชาติพนั ธุ์ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรีย่ งลาหู่ และประชากร
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ในระดับปานกลาง การตัง้ ถิน่ ฐานอยู่ในระดับสูงค่อนข้างตํ่า 1 แห่ง ความสูง
ปานกลาง 1 แห่ง และระดับค่อนข้างสูง 1 แห่ง พื้นที่ตงั ้ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุ รกั ษ์ มีความลาดชัน
ปานกลางถึงมาก มีการพังทลายของหน้าดินเล็กน้อย สภาพดินส่วนใหญ่เหมาะสมต่อการทําการเกษตร
ด้านทีด่ นิ เพื่อประโยชน์ใช้สอยมีทงั ้ หมดประมาณ 2,013 ไร่ แบ่งเป็ นทีอ่ ยู่อาศัย 90 ไร่
(ร้อยละ 4.47) และเนื้อที่ทําการเกษตร 1,825 ไร่ (ร้อยละ 90.66) และในจํานวนเนื้อที่ทางการเกษตร
ทัง้ หมดเป็ นการผลิตในพืน้ ทีร่ าบ 440 ไร่ (ร้อยละ 24.11) และเป็ นพืน้ ทีล่ าดชัน 1,385 ไร่ (ร้อยละ 75.89 )
ด้านการผลิตมีการปลูกข้าวไว้บริโภคเองในครัวเรือน แต่มปี ริมาณไม่เพียงพอต่อการ
บริโภคตลอดปี นอกจากนัน้ มีการปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่ท่มี รี ะดับความสูงมาก ปลูกกาแฟ
่ แต่อตั รารายได้โดยรวมยังตํ่ากว่าเกณฑ์ และเกือบทุกชุมชน
มัคคาเดียเมีย มีอาชีพเสริมคือรับจ้างทัวไป
มีสภาวะหนี้สนิ
ด้านปจั จัยโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ เป็ นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ ในพืน้ ทีม่ ศี ูนย์การเรียนรู้ ศศช. การคมนาคม มีถนนลูกรังทีร่ ถยนต์สามารถแล่น
ผ่านได้ ระยะทางห่างจากตัวอําเภอประมาณ 45-50 กิโลเมตร
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1.3 ข้อเท็จจริ ง สภาพปัญหาและความต้องการ
1.3.1 ด้านเศรษฐกิ จ
1) ด้านการประกอบอาชีพภาคการเกษตร
ลักษณะการประกอบอาชีพของชุ มชนหย่อมบ้านเครือข่ายการเรียนรู้ ส่ว นใหญ่ จะทํา
การเกษตรแบบยังชีพ ซึ่งผลผลิตตํ่า (ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 210 – 378 กิโลกรัมต่อไร่) แต่บางแห่งผลิต
อาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค และมีบางพืน้ ทีส่ ามารถผลิตอาหารได้และส่งผลผลิตจําหน่ ายเพื่อเพิม่
รายได้ของครัวเรือน ซึ่งมักมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยขาดความรูท้ ่ถี ูกต้อง พื้นที่การเกษตร
ส่วนมากพึง่ พานํ้าฝน และใช้แรงงานคนเป็ นหลัก
1.1) การทํานา มีการทํานาปลูกข้าวเป็ นพืชอาหารหลัก ส่วนใหญ่เป็ นการปลูกข้าวไร่
เพราะพืน้ ทีม่ สี ภาพลาดชัน พันธุข์ า้ วทีใ่ ช้มกั จะใช้พนั ธุท์ อ้ งถิน่ ทีป่ ลูกสืบทอดกันมาตัง้ แต่สมัยบรรพบุรุษ
และจากการสํารวจพบว่า สภาพปญั หาผลผลิตข้าวไม่พอต่อการบริโภคตลอดปี ถงึ ร้อยละ 61 จากพืน้ ที่
เป้าหมายทัง้ หมด เพราะผลผลิตตกตํ่าเฉลี่ยประมาณ 210-378 กิโลกรัมต่อไร่ และเนื้อทีเ่ พาะปลูกมี
ขนาดเล็กเฉลีย่ 5-10 ไร่ต่อครัวเรือน นอกจากนี้ชุมชนหลายแห่งปลูกข้าวไร่ไปพร้อมกับการปลูกพืชไร่
หรือ พืช ผัก สวนครัว อื่น ๆ เช่ น พริก ฟ กั มะเขือ โดยคลุ ก เคล้า เมล็ด พัน ธุ์แ ละหว่า นไปพร้อ มๆ กัน
เมือ่ เก็บเกีย่ วข้าวเสร็จก็จะเหลือพืชไร่หรือผักสวนครัวทีเ่ ป็ นพืชอาหารสําหรับบริโภคได้ต่อไป
1.2) การปลูกพืช มีการปลูกพืชชนิดต่างๆ ทัง้ เพื่อบริโภคเองในครัวเรือน และเพื่อขาย
โดยขาดการปฏิบตั ริ กั ษาทีด่ แี ละมีผลผลิตตํ่า ชนิดของพืชจะแตกต่างไปตามสภาพบริบทพืน้ ทีแ่ ละชุมชน
เช่น ความต้องการของตลาด ระดับความสูง รูปแบบวิถชี วี ติ และกลุ่มชาติพนั ธุ์ โดยรวมแล้วพืชรายได้
ส่วนใหญ่ทน่ี ิยมปลูกกันแทบจะทุกพืน้ ที่ คือ ข้าวโพด และปลูกพืชอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ชนิ ดพืชสําคัญที่ปลูกในพืน้ ที่เป้ าหมาย จําแนกตามลุ่มนํ้าและระดับความสูง

2. ลุ่มนํ้าโขง

น้ อยกว่า 700 เมตร
ข้าวโพด ถัวแดง
่
พริก งา
ลิน้ จี่
-

ระดับความสูง
700-1,000 เมตร
ข้าวโพด ถัวแดง
่
งา ขิง ลิน้ จี่
กาแฟ บ๊วย
ข้าวโพด พืชผัก ลิน้ จี่ บ๊วย

3. ลุ่มนํ้าน่ าน

ข้าวโพด

ข้าวโพด พริก พืชผัก ลิน้ จี่

ลุ่มนํ้า
1. ลุ่มนํ้ากก

4. ลุ่มนํ้าปิ ง

กระเทียม ถัวแดง
่
ข้าวโพด
ลําไย มะม่วง
5. ลุ่มนํ้าแม่กลอง
ข้าวโพด
6. ลุ่มนํ้ายม
พืชผัก
7. ลุ่มนํ้าวัง
8. ลุ่มนํ้าสาละวิ น พริก แตงกวา ผักกาด งา
ถัวเหลื
่ อง ฟกั ทอง ข้าวโพด

ข้าวโพด ถัวลิ
่ สง ถัวแดง
่
พริก
มะเขือเทศ ลิน้ จี่
ข้าวโพด พริก ผักกาด ถัว่
ข้าวโพด ขิง ลิน้ จี่
ผักกาด มะเขือเทศ กาแฟ ลิน้ จี่
ถัวเหลื
่ อง กะหลํ่าปลี พริก
ฟกั ทอง ข้าวโพด แตงกวา

สูงกว่า 1,000 เมตร
ผักกาด มะเขือเทศ กาแฟ
บ๊วย พลัม ท้อ เชอรี่
ข้าวโพด ขิง พืชผัก ดอกไม้
กาแฟ บ๊วย เชอรี่
ข้าวโพด ผักกาด ขิง เผือก
กาแฟ ลิน้ จี่
ข้าวโพด ผักกาด ถัวลิ
่ งสง
ดอกไม้ กะหลํ่าปลี กาแฟ ลิน้ จี่
พริก ผักกาด
ข้าวโพด ผักกาด ฟกั ทอง
พริก แตงกวา
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1.3) การเลี้ยงสัตว์ ในแต่ละพื้นที่มกี ารเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ หมู และปลา สําหรับสัตว์ใหญ่
ประเภท วัว ควาย จะมีประมาณร้อยละ 50 ซึง่ สัตว์เหล่านี้เลีย้ งไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็ นแรงงาน
และเพื่อประกอบพิธกี รรม การเลีย้ งสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็ นการเลี้ยงแบบปล่อย ขาดการดูแลสุขภาพสัตว์
ทําให้สตั ว์ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรง ผลผลิตตํ่า เกิดโรคระบาดเสมอๆ แต่กเ็ ป็ นการเลีย้ งทีไ่ ม่มตี น้ ทุนมาก
ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ํ ามีจํานวนน้อย ส่วนใหญ่เป็ นปลานิล และจากการสํารวจพบปญั หา
หลายประการ เช่น บ่อเลีย้ งขนาดเล็กๆ มีสภาพทรุดโทรม ปล่อยทิง้ ร้าง ขาดการดูแลรักษา ขาดระบบ
การจัดการทีต่ ่อเนื่อง รวมทัง้ ในช่วงฤดูหนาวปลาจะเจริญเติบโตช้า
2) ด้านการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร
การประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรทีส่ าํ คัญ คือ การหาของปา่ การรับจ้างทัวไป
่ ทัง้ ในภาค
การเกษตรและนอกภาคการเกษตร รวมทัง้ การเคลื่อนย้ายเข้าสูต่ วั เมืองเพือ่ มาเป็ นแรงงานรับจ้างในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม อาชีพนอกภาคการเกษตรอีกประเภทหนึ่ง คือ การผลิตงานหัตถกรรมจําหน่ าย
ซึง่ แต่ละกลุ่มชาติพนั ธุจ์ ะมีงานหัตถกรรมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง แต่ผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่จะมีคุณภาพตํ่า
ขาดความรูเ้ รื่องการออกแบบลวดลายและคุณประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทําให้
เมือ่ ผลิตงานออกมาแล้วแต่ขายไม่ได้ หรือถูกกดราคา
1.3.2 ด้านปัจจัยโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐาน
1) การคมนาคม
จากการสํารวจ พบว่า ถนนเข้าสูช่ ุมชน ศศช. เกือบทัง้ หมดมีลกั ษณะเป็ นลูกรัง และจาก
จํานวนชุมชน ศศช. เป้าหมาย 180 แห่ง มีชุมชนทีร่ ถยนต์สามารถเข้าถึงได้ตลอดปี 128 แห่ง (ร้อยละ
71.11) เป็ นพืน้ ทีร่ ถยนต์เข้าถึงได้เฉพาะฤดูแล้ง 47 แห่ง (ร้อยละ 26.11) ชุมชนร้อยละ 47 จะมีปญั หา
การชํารุดของถนนระหว่างหมู่บ้านในช่วงฤดูฝนจะมีป ญั หาการชํารุดของถนนเกิดขึ้น จนทําให้การ
เดิน ทางไม่ส ะดวก โดยเฉพาะการขนส่ง ผลผลิต การเกษตร และมีชุ ม ชนที่ต้อ งใช้ก ารเดิน ทางด้ว ย
รถจักรยานยนต์หรือการเดินเท้าเท่านัน้ 5แห่ง (ร้อยละ 2.77)
2) ไฟฟ้ า
จากข้อมูลการสํารวจ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่จะใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน128 แห่ง
(ร้อยละ 71.11) มีชุมชนทีใ่ ช้ไฟฟ้าระบบสายส่งเพียง 51 แห่ง (ร้อยละ 28.33) และพบว่ามีชุมชน ศศช.
ที่ไม่มไี ฟฟ้าใช้ 1 แห่ง นอกจากนัน้ ยังพบว่าแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มปี ระสิทธิภาพลดน้ อยลง
เพราะขาดการดูแลรักษาทีถ่ ูกวิธี รวมทัง้ บางพืน้ ทีแ่ บตเตอร์รเ่ี สื่อมคุณภาพและไม่มงี บประมาณเปลีย่ น
หรือซ่อมบํารุง
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3) โทรศัพท์
ชุมชน ศศช. เป้าหมาย 180 แห่ง เป็ นพื้นที่ท่มี รี ะบบโทรศัพท์แบบสายเพียง 5 แห่ง
เท่านัน้ (ร้อยละ 2.77) และเป็ นพื้นที่ท่สี ามารถรับสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือได้ 15 แห่ง (ร้อยละ 8.33)
นอกจากนัน้ ไม่สามารถรับสัญญาณมือถือได้เลย 160 แห่ง (ร้อยละ 88.90)
1.3.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
1) การถือครองและการใช้ประโยชน์ ที่ดิน
ภาพรวมด้านพื้นที่ตงั ้ ของ ศศช. 180 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ชุมชนตัง้ อยู่ในที่ป่าสงวนและ
ป่าอนุ รกั ษ์ ซึ่งไม่มสี ทิ ธิถอื ครองโดยสภาพพืน้ ที่ มีระดับความลาดชันปานกลางถึงมาก โดยแบ่งการใช้
ประโยชน์ อ อกเป็ น 2 ประเภท คือ ใช้เ ป็ น พื้น ที่ป ลูก สร้า งบ้า นเรือ นร้อ ยละ 3.54 และเป็ น พื้น ที่ทํ า
การเกษตรร้อยละ 94.20 ของเนื้อทีถ่ อื ครองทัง้ หมด
สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินของพืน้ ทีก่ ารเกษตรพบว่า เป็ นดินทีม่ สี ภาพอุดมสมบูรณ์
ดีรอ้ ยละ 24.67 ของพื้นที่ทงั ้ หมด สภาพดีอุดมสมบูรณ์ปานกลาง และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ําหรือ
ดินเสื่อมสภาพ ร้อยละ 75.33 โดยมีการพังทลายของดินในระดับความรุนแรงเล็กน้ อยร้อยละ 44.85
ระดับความรุนแรงปานกลางร้อยละ 5.15 ระดับความรุนแรงมากร้อยละ 3.68 และเป็ นพืน้ ที่ท่ไี ม่มกี าร
พังทลายของดินร้อยละ 46.32
2) ทรัพยากรนํ้า
จากการสํารวจพบว่า การใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ส่วนใหญ่
จะใช้น้ําจากแหล่งนํ้ าหรือทีม่ ตี ้นนํ้าทีไ่ หลมาจากพืน้ ทีป่ ่าในพืน้ ทีข่ องชุมชนนัน้ ๆ ชุมชนส่วนมากไม่มถี งั
เก็บนํ้ าทีม่ มี าตรฐาน และไม่มเี ครื่องกรองนํ้าเพื่อการบริโภค ด้านปริมาณนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค
มีความเพียงพอร้อยละ 56.20 และไม่เพียงพอร้อยละ 43.80 จากพืน้ ทีช่ ุมชนเป้าหมายทัง้ หมด แต่มบี าง
หมู่บ้านมีการสร้างระบบประปาภูเขาและต่อท่อส่งนํ้ าไปสู่แต่ละครัวเรือน เพื่อนํ านํ้ าไปใช้อุปโภคและ
บริโภค ซึง่ มักพบเป็ นหาเรือ่ งนํ้าสกปรก มีสงิ่ เจือปน และมีตะกอนหินปูน
ส่วนนํ้ าเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่จะใช้น้ํ าจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ เช่น ลําห้วย นํ้ าตก
หรือนํ้าฝน เช่นเดียวกัน แต่จะมีปญั หาขาดแคลนนํ้ าในช่วงฤดูแล้ง ซึง่ มีจํานวนถึงร้อยละ 56.67 ของ
พืน้ ทีช่ ุมชนทัง้ หมด
3) ทรัพยากรป่ าไม้
พื้นที่ชุมชน ศศช. 180 แห่งเป้าหมายนัน้ ตัง้ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน
แห่งชาติและเขตสงวนพันธุ์สตั ว์ป่า ส่วนใหญ่เป็ นพืน้ ทีใ่ ช้ประโยชน์จากป่าเสื่อมโทรมและมักพบปญั หา
เรื่องการตัดไม้ทาํ ลายป่าอยู่บา้ ง เพราะชาวบ้านต่างให้เหตุผลในเรื่องการตัดไม้ เพื่อการทําไร่หมุนเวียน
ของตนเอง ซึ่งจําเป็ นต้องมีการวางแผนการใช้ท่ดี นิ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการให้ความสําคัญกับการ
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กําหนดขอบเขตทีช่ าวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้กบั ขอบเขตทีเ่ ป็ นป่าอนุ รกั ษ์หวงห้าม โดยการจัดทํา
การตกลงกับชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ป้องกันการบุกรุกขยายพืน้ ทีใ่ นอนาคต
4) สภาพสิ่ งแวดล้อมของชุมชน
จากการสํารวจ สภาพแวดล้อมของชุมชนจะพบปญั หาเรื่องขยะมูลฝอย และสิง่ ปฏิกูลที่
เกิดจากมูลสัตว์ทม่ี กี ารเลีย้ งปล่อย ซึง่ มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมโดยรวม เช่น ส่งผลต่อความสะอาดของ
แหล่งนํ้าเพือ่ การบริโภค ก่อให้เกิดโรคระบาดได้งา่ ย
1.3.4 รายได้และรายจ่ายในครัวเรือน
1) รายได้ในครัวเรือน ประกอบด้วย
• รายได้ในภาคการเกษตร
รายได้ในภาคการเกษตรทีค่ รัวเรือนส่วนใหญ่ได้รบั ประมาณ 10,000-20,000 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี แหล่งรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากพืชเศรษฐกิจทีป่ ลูก เช่น ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
พริก กะหลํ่า ผักกาด พืชผักต่างๆ และจากการเลีย้ งสัตว์ เช่น หมู วัว และควาย
• รายได้นอกภาคการเกษตร
รายได้นอกภาคการเกษตรของครัวเรือนส่วนใหญ่ได้รบั ประมาณ 5,000-10,000 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี แหล่งรายได้ส่วนใหญ่จะเป็ นการรับจ้างแรงงานในภาคการเกษตร
การลงมารับจ้างทัวไปในเมื
่
อง การเก็บของปา่ ขาย และการขายงานหัตถกรรม
2) รายจ่ายในครัวเรือน ประกอบด้วย
• รายจ่ายในภาคการเกษตร
รายจ่ายในภาคการเกษตรของครัวเรือนส่วนใหญ่จะมีประมาณ 10,000–20,000 บาท
ต่ อ ครัว เรือ นต่ อ ปี วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจ่ า ยส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น ค่ า แรง ค่ า สารเคมี
ค่านํ้ามันเชือ้ เพลิง และค่าเมล็ดพันธุ์
• รายจ่ายนอกภาคการเกษตร
รายจ่ายนอกภาคการเกษตรของครัวเรือนส่วนใหญ่มปี ระมาณ 10,000-30,000 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี วัตถุประสงค์ของการจ่ายส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้ไปในเรื่องของการ
ซื้ออาหาร และเครื่องบริโภคอุปโภคในครัวเรือนเป็ นหลัก รองลงมาเป็ นค่านํ้ ามัน
เชือ้ เพลิงและการศึกษาของบุตรหลาน
ผลการสํารวจชีใ้ ห้เห็นว่าครัวเรือนกลุ่มเครือข่ายของศูนย์ ศศช. มีรายได้เฉลีย่ ตํ่ากว่ารายจ่าย
เป็ นเหตุให้เกิดภาระหนี้สนิ จึงจําเป็ นต้องมีการกูย้ มื
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1.3.5 แหล่งทุนเพื่อการกู้ยืม
ด้านการกู้ยมื ชาวบ้านส่วนใหญ่มแี หล่งทุนเพื่อการกู้ยมื ทัง้ ของภาครัฐ และภาคเอกชน
วัตถุประสงค์ในการกูย้ มื ส่วนใหญ่เพื่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตร รองลงมาจึงเป็ นเรื่องของการ
บริโภคอุปโภค ซึง่ แหล่งทุนหลักๆ ดังกล่าวประกอบด้วย
1) กองทุนหมู่บ้าน การใช้ประโยชน์ จากกองทุนส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้ในการจัดซื้อวัว
และสุกรมาเลีย้ ง ซือ้ ปจั จัยการผลิต เช่น ยาฆ่าแมลง เมล็ดพันธุ์ และค่าแรง
2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จากการสํารวจมีชาวบ้านที่สามารถกู้เงินจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ได้ไม่ถงึ ร้อยละ 10 ของจํานวนหย่อมบ้านทัง้ หมด เนื่องจาก
ชาวบ้านไม่มหี ลักทรัพย์สาํ หรับการคํ้าประกัน นอกจากนัน้ ยังพบว่าส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสามารถขอกูไ้ ด้
หรือไม่ทราบวิธกี ารขอกูโ้ ดยใช้การรวมกลุ่มแทนการใช้หลักทรัพย์
3) พ่อค้า นายทุน โดยจะเป็ นพ่อค้ามาปล่อยกูใ้ นการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ซึง่ ปล่อยกูใ้ น
ลักษณะของการนําปจั จัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา และใช้คนื โดยการต้องขายผลผลิตให้กบั พ่อค้า
รายนัน้ ในราคาทีไ่ ม่สอดคล้องกับตลาดส่วนใหญ่
4) ญาติ พี่น้อง เพื่อนบ้าน เป็ นแหล่งทุนทีเ่ กษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู กูม้ ากทีส่ ดุ เพราะลักษณะ
การพึ่งพา ช่วยเหลือกันในครอบครัวและชุมชน ไม่มดี อกเบี้ย หรือมีดอกเบี้ยตํ่า นอกจากนัน้ ในบาง
ชุมชนยังมีแหล่งเงินกูอ้ ่นื ๆ อีก เช่น กองทุนแก้ไขความยากจน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มออมทรัพย์ของ
ชุมชน เป็ นต้น
ปั ญหาของการกู้ยืม จากการสํารวจพบว่า แหล่งทุนของรัฐทีช่ าวบ้านกู้ได้ง่าย ส่วนใหญ่จะ
เป็ นกองทุนหมู่บา้ น และกองทุนแก้ไขความยากจน (กขคจ.) ซึ่งพบปญั หาของการบริหารจัดการกองทุน
หมูบ่ า้ นทีไ่ ม่ทวถึ
ั ่ งและเท่าเทียมกัน ส่วนใหญ่หย่อมบ้านหลักมักจะได้รบั การพิจารณาก่อนหย่อมบ้านบริวาร
สําหรับระยะเวลาการกูส้ นั ้ ภายใน 1 ปี พบว่าบางครัง้ เป็ นการกูย้ มื เพื่อใช้ในกิจกรรมทีใ่ ช้ระยะเวลายาว
ในการก่อให้เกิดรายได้ เช่น การกูม้ าเลีย้ งวัวซึง่ ต้องใช้ระยะเวลา 2-3 ปี จึงจะเกิดรายได้มาใช้คนื ทําให้
ชาวบ้านผูก้ ตู้ อ้ งไปยืมจากแหล่งอื่นมาใช้คนื จึงเกิดเป็ นภาวะการสะสมหนี้สนิ เพิม่ มากขึน้
1.3.6 ด้านสังคม
จํานวนประชากรทัง้ หมดในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย มีจาํ นวน 7,902 ครัวเรือน ประชากร 39,971 คน
โดยที่ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์กะเหรี่ยงถึงร้อยละ 49.48 รองลงมา คือ กลุ่มชาติพนั ธุ์ลาหู่ (มูเซอ)
ร้อยละ 19.57 และกลุ่มชาติพนั ธุ์ลวั ะ ร้อยละ 15.60 นอกจากนัน้ ยังมีกลุ่มชาติพนั ธุ์อ่นื ๆ กระจายอยู่ใน
พืน้ ทีต่ ่างๆ เช่น อาข่า ลีซู เมีย่ น ม้ง เป็ นต้น
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ตารางที่ 4 ประชากรจําแนกตามกลุ่มชาติ พนั ธุห์ ลัก
ชาติ พนั ธุ์

จํานวน

ร้อยละ

ครัวเรือน

ประชากร

1. กะเหรีย่ ง

4,170

19,776

49.48

2. ลาหู(่ มูเซอ)

1,642

7,822

19.57

3. ลัวะ

1,163

6,236

15.60

4. อาข่า (อีกอ้ )

364

2,160

5.40

5. ลีซู (ลีซ)ู

258

1,880

4.70

6. เมีย่ น (เย้า)

204

1,286

3.22

7. ม้ง

101

811

2.03

7,902

39,971

100.00

รวมทัง้ หมด

ที่มา: ข้อมูลการสํารวจของ ศศช. ปี 2550

ด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทย
จากข้อมูลรายงานการใช้ภาษาไทยปี พ.ศ. 2550 ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ
สํานักการบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กลุ่มชาติพนั ธุใ์ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ส่วนใหญ่สามารถฟงั พูด
อ่าน และเขียนภาษาไทยได้ถงึ ร้อยละ 34.69 รองลงมา คือ สามารถฟงั พูดภาษาไทยได้ แต่อ่านเขียน
ไม่ได้รอ้ ยละ 32.30 ผูท้ ฟ่ี งั พูด และอ่านได้ แต่เขียนไม่ได้ ร้อยละ 12.40 ส่วนผูท้ ไ่ี ม่สามารถฟงั พูด หรือ
สือ่ สารภาษาไทยได้เลยมีจาํ นวนร้อยละ 20.56
ด้านการศึกษา
จากรายงานการสํารวจข้อมูลประชากรบนพื้นที่สูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551
พบว่ามีประชากรในพืน้ ที่เป้าหมายที่มอี ายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่ได้เรียนหนังสือมีจํานวนเฉลี่ยร้อยละ
34.97 โดยแสดงรายละเอียดในแต่ละพืน้ ทีล่ ุ่มนํ้าได้ ดังนี้
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ตารางที่ 5 ร้อยละของประชากรในพืน้ ที่เป้ าหมายที่มีอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่ได้เรียนหนังสือ
ลําดับ

ลุ่มนํ้า

ร้อยละของประชากรที่อายุมากกว่า 15 ปี
แต่ไม่ได้เรียนหนังสือ

1
2
3
4
5
6
7
8

ลุม่ นํ้ากก
ลุม่ นํ้าโขง
ลุม่ นํ้าน่าน
ลุม่ นํ้าปิง
ลุม่ นํ้าแม่กลอง
ลุม่ นํ้ายม
ลุม่ นํ้าวัง
ลุม่ นํ้าสาละวิน

43.35
26.24
32.25
37.78
32.42
26.34
15.16
36.55

สําหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การศึกษาทัง้ หมด ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา รองลงมา
เป็ นระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย ซึง่ แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้
ตารางที่ 6 ร้อยละการศึกษาสูงสุดของประชากรในพืน้ ที่เป้ าหมาย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ลุ่มนํ้า
ลุม่ นํ้ากก
ลุม่ นํ้าโขง
ลุม่ นํ้าน่าน
ลุม่ นํ้าปิง
ลุม่ นํ้าแม่กลอง
ลุม่ นํ้ายม
ลุม่ นํ้าวัง
ลุม่ นํ้าสาละวิน

ประถมศึกษา มัธยมต้น
75.24
59.40
66.15
67.20
80.43
55.16
65.64
79.29

16.27
26.07
14.34
20.30
13.15
32.45
14.26
14.51

มัธยมปลาย/
ปวช.

สูงกว่ามัธยมปลาย
(ปวส. ระดับปริ ญญา)

6.72
11.02
19.30
10.28
4.89
11.21
15.12
5.60

1.77
3.50
0.21
2.22
1.53
1.18
4.98
0.60

ด้านการรวมกลุ่มในชุมชน
เกือบทุกกลุ่มบ้านมีการรวมกลุ่มของประชากรโดยมีการจัดตัง้ เพือ่ วัตถุประสงค์ต่างๆ ทัง้ ทางด้าน
การประกอบอาชีพ การเรียนรู้ การดํารงชีวิต และพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน กลุ่มจัดตัง้ ดังกล่าว ได้แก่
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์เพือ่ การเกษตร สหกรณ์รา้ นค้า ธนาคารข้าว กลุ่มส่งเสริมอาชีพ เป็ นต้น
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1.3.7 สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
1) ข้อเท็จจริ งและสภาพปัญหา
(1) ส่วนใหญ่ทําการเกษตรแบบยังชีพ ซึ่งผลผลิตตํ่า (ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 210 – 378
กิโลกรัมต่ อไร่ ) บางแห่งผลิตอาหารไม่เพียงพอต่ อการบริโภค และมีบางพื้นที่
สามารถผลิตอาหารได้และส่งผลผลิตจําหน่ ายเพื่อเพิม่ รายได้ของครัวเรือน ซึ่งมักมี
การใช้สารเคมีการเกษตร โดยขาดความรูท้ ถ่ี ูกต้อง
(2) ขาดการดูแลสุขภาพสัตว์ ทําให้สตั ว์ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรง ผลผลิตตํ่า เกิดโรคระบาด
เสมอ
(3) สภาพความอุดมสมบูรณ์ ของดิน มีความสมบูรณ์ ปานกลาง และดินมีความอุ ดม
สมบูรณ์ต่าํ หรือดินเสือ่ มสภาพ ร้อยละ 75.33
(4) งานหัตถกรรมมีคุณภาพตํ่า ขาดความรูเ้ รื่องการออกแบบลวดลายให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด
(5) ชุมชนร้อยละ 47 มีปญั หาการชํารุดของถนนระหว่างหมูบ่ า้ นในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ จนทําให้การเดินทางไม่สะดวก
ั หาขาดแคลนนํ้ าในช่วงฤดูแล้ง
(6) ส่วนใหญ่ ใช้น้ํ าจากแหล่ งนํ้ าธรรมชาติ และมีป ญ
ถึงร้อยละ 56.67 ของพืน้ ทีช่ ุมชนทัง้ หมด
(7) ปญั หาเรื่องการตัดไม้ทําลายป่า เพราะชาวบ้านต่างให้เหตุผลในเรื่องการตัดไม้เพื่อ
การทําไร่หมุนเวียนของตนเอง
2) ความต้องการของชุมชน
(1) การเสริมความรูแ้ ละการสนับสนุ นของรัฐในการเพิม่ ผลผลิตการปลูกพืชเดิมและการ
ดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เพือ่ การบริโภคและสร้างรายได้เสริมแก่ครัวเรือน
(2) ฟื้ นฟูและการถ่ายทอดงานหัตถกรรมจากภูมปิ ญั ญาดัง้ เดิมเพื่อการใช้ประโยชน์ ใน
ครัวเรือนและสร้างรายได้
3) การเสริมความรู้และการสนั บสนุ นของรัฐในการเรียนรู้ด้านต่ างๆ เช่ น ช่ างยนต์
ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง เป็ นต้น
4) การสนับสนุ นในการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชีพ การตลาดผลผลิต รวมทัง้ การ
ออมทรัพย์ในลักษณะต่ างๆ ตลอดจนด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
5) การพัฒนาแหล่งนํ้าเพือ่ การเกษตรและอุปโภคบริโภค รวมทัง้ การซ่อมแซม บํารุงรักษา
ระบบประปาภูเขา การปรับปรุงถนนเชื่อมต่อระหว่างชุมชนให้สามารถใช้ได้ตลอดปี
เพือ่ ประโยชน์ในการขนส่งผลผลิตในการเดินทาง และการมีกระแสไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน
หรืออย่างน้อยมีกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ให้ครบทุกหลังคาเรือน
6) การฟื้ นฟูพน้ื ทีป่ ่าเสื่อมโทรมและการจัดหากล้าไม้ในการปลูกไม้ใช้สอยของชุมชนและ
ความชัดเจนด้านเขตพืน้ ทีป่ า่ ไม้และพืน้ ทีก่ ารเกษตร
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ส่วนที่ 2
นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และโครงการที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวพระราชดําริ

การจัดทําแผนปฏิบตั ิการได้นํากรอบของแผนทิศทางการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและ
พัฒนาศักยภาพชุ มชนบนพื้นที่สู ง ที่เน้ นการดํ าเนิ นงานตามแนวพระราชดํ า ริข องพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2517 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้างต้น โดยมีการบูรณาการ
แนวคิดมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2552-2554 ทีม่ ปี ระเด็นสําคัญทีเ่ กีย่ วข้องจาก ทัง้ 2 แผนทีส่ าํ คัญภายใต้บริบทพืน้ ทีส่ งู ดังนี้
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู นี้
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ทีเ่ น้นการสร้าง
“ความสมดุลและภูมคิ มุ้ กัน” ให้เกิดขึน้ กับ คน สังคม ระบบเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
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ของประเทศ พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยการพัฒนายึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ที่จะนํ าไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอประมาณ” เพื่อสร้างความสมดุลในการ
พัฒนาบนพืน้ ฐานความพอดี ระหว่างความสามารถในการพึง่ ตนเองกับความสามรถในการแข่งขันในเวที
โลกและขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขัน้ ตอนทีใ่ ช้ “ความรอบรู”้ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ทุกภาคส่วน
สํานึกใน “คุณธรรม” และดําเนินชีวติ ด้วย “ความเพียร” และกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็ น
องค์รวมที่ยดึ “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” ให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ และความอยู่ดมี สี ุขของ
ประชาชน บูรณาการเชื่อมโยงทุกมิตขิ องการพัฒนาเป็ นองค์รวมทีม่ คี นเป็ นศูนย์กลางและยึดหลัก “ภูมิ
สัง คม” ความแตกต่ า งของความหลากหลายของธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมตาม
สภาพแวดล้อมของพื้นที่และวิถีชวี ติ ของชุมชนและสังคมนัน้ ๆ พร้อมทัง้ ยึดหลัก “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน” ในกระบวนการพัฒนาและตัดสินใจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 10 ได้กําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศอย่าง
ยังยื
่ นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตร์ของประเทศที่เกี่ยวข้องไว้ 3 ยุทธศาสตร์
ทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับคนและทรัพยากรสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สงั คมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดย
1) การพัฒนาคนให้มคี ุณธรรมนําความรูเ้ กิดภูมคิ มุ้ กัน
1.1) การปลูกฝงั ทัศนคติและการเรียนรู้ในการทําประโยชน์ เพื่อส่วนร่วม และการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1.2) มุง่ ส่งเสริมการดําเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
2) พัฒนาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
2.1) ส่งเสริมการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องทัง้ ทีเ่ ป็ นวิทยาการสมัยใหม่ วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญา
2.2) ส่งเสริมให้จดั การเรียนรูใ้ นหลากหลายรูปแบบ ให้เอือ้ อํานวยการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็ นรากฐานที่ มนคงของ
ั่
ประเทศ โดย
1) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
1.1) การจัดการองค์ความรูแ้ ละระบบการเรียนรูข้ องชุมชนอย่างครบวงจร โดยจัดให้มี
กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันในชุมชนและพัฒนาชุมชนทีย่ ดึ หลักการพึง่ พาตนเอง ด้วยศักยภาพทรัพยากร
ภูมปิ ญั ญา วิถชี วี ติ วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่
1.2) การเสริม สร้า งโอกาสให้เ กิด การเรีย นรู้แ ละการเชื่อ มโยงแหล่ ง เรีย นรู้ใ นชุ ม ชน
ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความมันคงในการดํ
่
ารงชีวติ ของคนในชุมชน เพื่อเป็ นภูมคิ ุม้ กันให้ชุมชนพร้อม
เผชิญกับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
2) การสร้างความมันคงของเศรษฐกิ
่
จชุมชน
2.1) สนับสนุ นให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มรูปแบบต่างๆ
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2.2) สนับสนุ นการนํ าภูมปิ ญั ญาและวัฒนธรรมท้องถิน่ มาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของ
สินค้าและบริการทีม่ โี อกาสทางการตลาดสูง
3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
อย่างสันติและเกือ้ กูลกัน
3.1) สร้างความตระหนักรูข้ องชุมชนในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีม่ ี
ต่อวิถชี วี ติ และการมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุ รกั ษ์ฟ้ื นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2) สนับสนุนกลไกชุมชนและเครือข่ายในการจัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมทีเ่ ชื่อมโยงกับการผลิตเพื่อการยังชีพของชุมชนอย่างเป็ นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการ
กําหนดขอบเขตทีด่ นิ โดยการทําข้อตกลงกับท้องถิน่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมันคง
่
ของฐานทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม โดย
1) การรักษาทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
1.1) ส่ ง เสริม การมีส่ว นร่ว มในการจัด การทรัพ ยากร รวมทัง้ ถ่ า ยทอดยกระดับ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการจัดการทรัพยากรร่วมกับความรูส้ มัยใหม่ เชื่อมโยงการจัดการทรัพยากรกับการ
ผลิตของชุมชน
1.2) พัฒนาระบบการจัดการร่วมเพื่ออนุ รกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ในการ
ฟื้ นฟูสภาพป่าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และคงความหลากหลายทางชีวภาพ และ การบริหารจัดการนํ้ า
โดยพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการใช้ประโยชน์ การจัดหานํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการเก็บกักของแหล่งนํ้า
1.3) ฟื้ น ฟู ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิน โดยรณรงค์ส นั บ สนุ น ให้เ กษตรกรใช้วิธี
เพาะปลูกทีเ่ หมาะสม กําหนดมาตรการการลดใช้สารเคมีการเกษตร การทําการเกษตรอย่างยังยื
่ นเพื่อ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
2) การสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ เี พื่อยกระดับคุณภาพชีวติ และการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ส่งเสริม
การทํา เกษตรยังยื
่ นเพื่อ ลดการใช้ส ารเคมีใ นภาคเกษตร โดยส่งเสริม การใช้ภูมิป ญั ญาท้องถิ่นและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในภาคเกษตร และพัฒนาถ่ายทอดเทคนิคและความรูด้ า้ นเกษตรยังยื
่ น
3) การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
2.3 นโยบายรัฐบาลและแผนบริ หารราชการแผ่นดิ น พ.ศ. 2552 – 2554
รัฐบาลได้กําหนดแนวทางขับเคลื่อนการดําเนินงานนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ภายใต้
แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2552–2554) เพือ่ ให้มกี รอบแนวทางการดําเนินงานทีช่ ดั เจนและเป็ นระบบ
และขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้ าหมายตามที่กําหนดไว้ แผนปฏิบ ตั ิการโครงการถ่ ายทอดองค์ความรู้
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โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงนนี้ จะมีความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการ
แผ่นดินใน 3 นโยบายทีส่ าํ คัญ ดังนี้
2.3.1 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
1) นโยบายการศึกษา
1.1) ปรับบทบาททางการศึกษานอกโรงเรียนเป็ นสํานักงานการศึกษาตลอดชีวติ
และจัดให้มกี ารศึกษาตลอดชีวติ เพื่อการเรียนรูท้ ่เี หมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการกระจาย
อํานาจให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อนําไปสูเ่ ป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ทีม่ งุ่ เน้นคุณธรรมนําความรูอ้ ย่างแท้จริง
1.2) เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างบูรณาการในทุกระดับ
การศึกษาและในชุมชน โดยใช้พน้ื ทีแ่ ละโรงเรียนเป็ นฐานในการบูรณาการ รวมทัง้ เสริมสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ในชุมชน
2) นโยบายสวัสดิ การสังคม และความมันคงของมนุ
่
ษย์
ั หาความยากจน โดยการจัด หาที่ดิน ทํ า กิน ให้แ ก่ ผู้มีร ายได้น้ อ ย
แก้ไ ขป ญ
ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ เช่น การปลูกปา่ สร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมูบ่ า้ นและแหล่งเงินทุน
อื่นๆ ในระดับชุมชน ให้มกี ลไกที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพและให้ชุมชนสามารถตัดสินใจและนํ าไปใช้ใน
การแก้ไขปญั หาและพัฒนาชุมชนได้
2.3.2 นโยบายเศรษฐกิ จ
1) สร้างความมันคงด้
่ านอาหาร โดยส่งเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
ขยายกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโค
กระบือ ตามแนวพระราชดํ า ริ และสนั บ สนุ น การทํ า เกษตรอิน ทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพื่อลดการใช้ส ารเคมีแ ละเพิ่มมูล ค่าสินค้า เกษตร รวมทัง้
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วกับความมันคงทางด้
่
านอาหาร
2) เร่งรัดการจัดหาแหล่งนํ้ าให้ทวถึ
ั ่ งและเพียงพอ ฟื้ นฟูคุณภาพดิน และพัฒนาภาค
เกษตรให้มคี วามเข้มแข็งด้วยองค์ความรูจ้ ากนวัตกรรม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และเทคโนโลยีท่เี หมาะสม ผ่าน
่
งคมไทย
ระบบการเรียนรูท้ งั ้ ในและนอกระบบการศึกษาเพือ่ เสริมสร้างความมันคงภาคเกษตรและสั
2.3.3 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
1) คุม้ ครองและฟื้ นฟูพน้ื ที่อนุ รกั ษ์ท่มี คี วามสําคัญเชิงระบบนิเวศ เพื่อการอนุ รกั ษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมันคง
่
ด้านอาหารบนฐานภูมปิ ญั ญาและวัฒนธรรมท้องถิน่
2) สร้า งจิต สํา นึ ก ในการอนุ ร กั ษ์ แ ละการใช้ป ระโยชน์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ชุมชน ประชาชน และภาคีทเ่ี กีย่ วข้องมีส่วนร่วมบริหาร
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จัดการ รวมทัง้ สนองโครงการพระราชดําริด้านการอนุ รกั ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมทุ ก
โครงการอย่างจริงจัง
2.4 โครงการจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพืน้ ที่สงู อย่างยังยื
่ น
พ.ศ. 2550 สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ได้มกี ารลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันกับ
มูลนิธโิ ครงการหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําโครงการจัดการความรูแ้ ละกระบวนการเรียนรู้
เพื่อ พัฒ นาพื้น ที่สูง อย่ า งยังยื
่ น ครอบคลุ ม พื้น ที่เ ครือ ข่า ยการเรีย นรู้ 180 หย่ อ มบ้า น ด้ว ยการนํ า
องค์ความรูข้ องโครงการหลวงส่งผ่านเครือข่ายการเรียนรูใ้ นชุมชนโดยใช้ครู ศศช. เป็ นผูถ้ ่ายทอด โดยมี
วัตถุประสงค์
(1) เพือ่ ศึกษารวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรูจ้ ากโครงการหลวงและนําไปขยายผล
ส่งเสริมให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ให้เกิดการเรียนรู้ และนําไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดความยังยื
่ น
(2) เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาชีวิตความ
เป็ นอยูแ่ ละการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมบนพืน้ ทีส่ งู
(3) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิด
กระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ และจัดการความรูข้ องชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
ทัง้ นี้เพื่อยกระดับคนบนพืน้ ที่สูงเข้าสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรูจ้ ากโครงการหลวง ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูข้ องชุมชน
สรุปผลดําเนินการได้ ดังนี้
สําหรับพืน้ ทีเ่ ป้าหมายดําเนินการ 4 ปี ระหว่างปี งบประมาณ 2550 – 2553 ปฏิบตั งิ านใน
13 จังหวัด 27 อําเภอ 57 ตําบล 180 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่ าน เชียงราย พะเยา
ลําพูน ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์ และกาญจนบุรี โดยใช้ครูประจําศูนย์การเรียนรู้
ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ( ครู ศศช.) เป็ นผูข้ บั เคลื่อนการเรียนการสอนให้กบั ชุมชน และใช้อาคาร
สถานทีข่ องศูนย์การเรียนรูด้ งั กล่าวเป็ นอาคารเรียนรู้ โดยในปี 2550 ดําเนินงานใน 44 แห่ง ปี 2551
ดําเนินงานใน 54 แห่ง และปี 2552 ดําเนินงานใน 82 แห่ง
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ส่วนที่ 3
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบตั ิ การ
3.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนปฏิ บตั ิ การ
ั ญาท้อ งถิ่น
1) เพื่อ พัฒ นากระบวนการจัด การองค์ค วามรู้จ ากโครงการหลวงและภูมิป ญ
ให้ชุมชนสามารถนําไปใช้จริงตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อ สนับ สนุ น ชุ ม ชนให้ส ามารถพึ่ง พาตนเอง ด้ว ยศัก ยภาพของทรัพ ยากรธรรมชาติ
ภูมปิ ญั ญา วิถชี วี ติ วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ โดยมีเครือข่ายการจัดการความรูแ้ ละการ
เรียนรู้ เป็ นกลไกในการขับเคลื่อน
3) เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาเชิงบูรณาการ ในการใช้ท รัพยากรของรัฐและองค์กรท้องถิ่น
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการฟื้นฟูและการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3.2 กรอบแนวคิ ดการจัดทําแผนปฏิ บตั ิ การ
3.2.1 ลักษณะของแผนปฏิ บตั ิ การ
การดําเนินการของแผนปฏิบตั กิ ารเป็ นการนําหลักการแผนทิศทาง (Indicative plan)
มาใช้เป็ นกรอบสําหรับนําไปจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารต่อไป ซึง่ มีลกั ษณะ ดังนี้
1) เป็ นแผนบูรณาการความรู้ ทัง้ ทีเ่ ป็ นองค์ความรูโ้ ครงการหลวง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และองค์ความรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ตลอดจนผลการศึกษาวิจยั จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
2) เป็ น แผนที่ค รอบคลุ ม ประเด็น ที่จ ะต้อ งพัฒ นาในทุ ก ๆ ด้า น ทัง้ ด้า นเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านคุณภาพชีวติ
3) เป็ นแผนบูรณาการการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานภาครัฐต่างๆ โดยพิจารณาจาก
ภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม

28

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

ครอบคลุมทุกด้าน
• อาชีพ
• คุณภาพชีวิต
• สังคมและวัฒนธรรม
• ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

การสังเคราะห์ความรู้
และการจัดการเรียนรู้
• องค์ความรู้โครงการหลวง
• ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
• ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บูรณาการการปฏิ บตั ิ งานของ
หน่ วยงานภาครัฐ
• ร่วมกันปฏิ บตั ิ งาน ในพืน้ ที่เป้ าหมายโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
• สอดคล้องกับภารกิ จปกติ ของแต่ละ
หน่ วยงาน

ภาพที่ 3.1 ลักษณะของแผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ที่สงู

3.2.2 แนวคิ ดการจัดทําแผนปฏิ บตั ิ การ
(1) แผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาศักยภาพชุมชนบน
พื้นที่ สูง อาศัยหลักการของแผนทิศทางที่นํากรอบแนวคิดการดําเนินงานตามแนวทางของโครงการ
หลวง ในการพัฒ นาพื้น ที่ศู น ย์พ ฒ
ั นาโครงการหลวงและการดํา เนิ น งานในพื้น ที่โ ครงการขยายผล
โครงการหลวง ประกอบด้วย การพัฒนาอาชีพและรายได้บนพืน้ ฐานความรู้ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและการสนับสนุ นการเรียนรูจ้ ากโครงการหลวง การพัฒนาระบบตลาดชุมชน/วิสาหกิจชุมชน
การจัดการเชิงพืน้ ทีใ่ นการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการ
การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังภาพที่ 3.2
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การพัฒนาอาชีพและ
รายได้บนพืน้ ฐานความรู้และ
การเรียนรู้จากโครงการหลวง
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น

การบูรณาการ
การปฏิ บตั ิ งานของ
หน่ วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

 ชุมชนมีรายได้พอเพียง
 สามารถพึ่งตัวเองและปลอด

การเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาด้านต่าง ๆ

ยาเสพติ ด

 ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รบั การ
ฟื้ นฟูโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ าย

การจัดการเชิ งพืน้ ที่
ในการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

การพัฒนา
ระบบตลาดชุมชน
/วิ สาหกิ จชุมชน

ภาพที่ 3.2 ลักษณะการดําเนิ นงานโครงการขยายผลโครงการหลวง
(2) ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้น หลักการมีเหตุมีผล
คือ การประกอบอาชีพทีอ่ ยูบ่ นฐานความรู้ หลักความพอประมาณ คือ การสร้างความมันคงของอาหาร
่
และการผลิตเพือ่ ให้มรี ายได้พอเพียงและการพึง่ ตนเอง และหลักการมีภมู ิ ค้มุ กันที่ดี คือ การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคต่างๆ เพือ่ ความยังยื
่ นของการพัฒนา
(3) ดําเนินการในลักษณะเป็ นกลุ่มเครือข่ายของศูนย์ ศศช. โดยแต่ละกลุ่มมี ศศช. บ้านหลัก
เพื่อเป็ นศูนย์เรียนรูแ้ ละศูนย์กลางการพัฒนา ในการเชื่อมโยงและขยายผลไปยังศศช. กลุ่มบ้านบริวารใน
พืน้ ทีใ่ กล้เคียงต่อไป
(4) มีรูปแบบการบริหารจัดการทีเ่ น้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้เกิด
กระบวนการบูรณาการให้สามารถใช้ทรัพยากรของรัฐได้เกิดประโยชน์สงู สุด มีความสอดคล้องกับสภาพ
ปญั หาและตามความต้องการของชุมชนแต่ละพืน้ ที่ โดยคํานึงถึงข้อจํากัดด้านบุคลากรและแบ่งช่วงเวลา
ของแผนเป็ นระยะๆ ตามความเร่งด่วนของกิจกรรม รวมทัง้ มีการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจให้กบั องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในอนาคต
30

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

3.3 กระบวนการในการจัดทําแผนปฏิ บตั ิ การ
การจัดทําแผนปฏิบตั ิการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพืน้ ที่สูง เป็ นการนํ าหลักการของแผนทิศทางมาแปลงสู่การปฏิบตั ิ โดยมีขนั ้ ตอนการทํางาน
ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล การรับฟงั ความคิดเห็นของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตลอดจน
การขออนุ มตั แิ ผน เพือ่ นําไปสูก่ ารปฏิบตั ติ ่อไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.3.1 ขัน้ ตอนการจัดทําแผนทิ ศทาง ประกอบด้วย
1) การรวบรวมและวิ เคราะห์ข้อมูล
1.1) การรวบรวมข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการเข้าไปสํารวจในพืน้ ทีท่ ุกหมูบ่ า้ น
ของ ศศช.ทัง้ 180 แห่ง และสอบถามจากผูน้ ําชุมชนในลักษณะการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)
แต่ไม่มกี ารสอบถามเป็ นรายครัวเรือน สําหรับแบบสอบถามแต่ละหย่อมบ้าน ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิง่ ก่อสร้างและปจั จัยพืน้ ฐาน และ
ความต้องการของชุมชน และรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary data) จากแหล่งต่างๆ
1.2 ) การวิ เคราะห์ข้อมูล
นํ าข้อมูลคํานวณและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยตรวจสอบความแนบนัยของข้อมูล
(Consistency) ทัง้ ที่เป็ นข้อมูลที่จดั เก็บเอง ซึ่งเป็ นข้อมูลปฐมภูมแิ ละข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ หรือข้อมูล
ทุติยภูมิ ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและข้อมูลเชิงประจักษ์ และนํ ามาจัดทําเป็ น
สารสนเทศ ทีแ่ สดงถึงสภาพข้อเท็จจริงและปญั หาของแต่ละหย่อมบ้าน
ในการนี้มขี อ้ จํากัดของการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีส่ าํ คัญ ได้แก่
(1) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จะเป็ นทัง้ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data)
และข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ทีแ่ สดงค่าเป็ นค่าเดียว เช่น มีเนื้อทีเ่ ฉลีย่ 15 ไร่ และเป็ นช่วง
(Interval) เช่น รายได้เฉลีย่ ประมาณ 10,000 – 20,000 บาทต่อครัวเรือน ทัง้ นี้เนื่องจากเป็ นการจัดเก็บ
ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย ซึง่ คําถามจะเป็ นภาพรวมทัง้ หย่อมบ้าน มิใช่สอบถามเป็ นรายครัวเรือน
(2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลข (Non spatial data) โดย
ใช้วธิ กี ารทางสถิตอิ ย่างง่าย เช่น การคํานวณหาค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) เท่านัน้ อย่างไร
ได้มีการนํ าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial
data)
มาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระบบ
ภูมสิ ารสนเทศ (GIS) โดยนําชัน้ ข้อมูล (Layer) ตําแหน่ งทีต่ งั ้ หย่อมบ้าน ชัน้ ข้อมูลลุ่มนํ้า ชัน้ ข้อมูลเส้นแบ่ง
การปกครองรวม 3 ชัน้ ข้อมูล มาซ้อนทับ (Overlay) เพือ่ ให้ได้แผนทีแ่ สดงทีต่ งั ้ หย่อมบ้านตามลุ่มนํ้าต่างๆ
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1.3) การรับฟังความเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังแนวความคิ ดของแผนทิ ศทาง
และโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และการเชื่อมโยงและการประสานโครงการหรือกิจกรรมในการ
พัฒนาพืน้ ทีส่ งู ของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
(1) การจัดสัมมนาระดับอําเภอ จํานวน 8 ครัง้ ในพืน้ ที่ 6 จังหวัด 11 อําเภอ
เพือ่ หน่วยงานในระดับพืน้ ทีไ่ ด้เสนอแนะ ปรับปรุงแผนทิศทางให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
หน่วยงานทีต่ นเองรับผิดชอบ รวมทัง้ มีความเข้าใจอย่างเป็ นเอกภาพในการพัฒนาพืน้ ที่
(2) การจัดสัมมนาผู้บริ หารระดับจังหวัด จํานวน 1 ครัง้ เพื่อการรับฟงั
ความคิดเห็นกระบวนการทีส่ าํ คัญในการจัดทําแผนทิศทาง และนํ าไปปรับปรุงแผนให้มคี วามเหมาะสม
และถูกต้อง
(3) การประชุมหารือกับผูบ้ ริ หารระดับสูงของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รับฟงั ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูแ้ ละกระบวนการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนให้เหมาะสม
รวม 5 หน่ วยงานได้แก่ มูลนิธโิ ครงการหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
ตลอดจนการประชุมคณะทํางานโครงการจัดทําแผนทิศทาง Indicative Plan
1.4) การขออนุมตั ิ แผน โดยนํ าเสนอแผนทิ ศทางการถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการหลวงและพัฒ นาศัก ยภาพชุ ม ชนบนพื้ น ที่ สู ง ต่ อ คณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) เพื่อขอความเห็นในหลักการของแผนทิศทางการถ่ายทอดองค์ความรู้
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงและขออนุ มตั ิการจัดทําแผนปฏิบตั ิการภายใต้แผนทิศทางการ
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการ
ประสานงานและสนับสนุ นงานโครงการหลวง (กปส.)ได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของ
“แผนทิ ศทางการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง” ใน
การประชุมครัง้ ที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2552 โดยให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดําเนินการต่อเนื่อง
ด้านการถ่ายทอดความรูแ้ ละการเรียนรู้ เร่งรัดการแก้ไขปญั หาความยากจนและการฟื้ นฟูสงิ่ แวดล้อม
ภายใต้ภารกิจทีร่ บั ผิดชอบ และมอบหมายให้สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
หน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อ ง จัด ทํ า แผนปฏิบ ัติ ก ารภายใต้ ทิศ ทางดัง กล่ า ว และนํ า เสนอคณะรัฐ มนตรี
เพือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
3.3.2. ขัน้ ตอนการจัดทําแผนปฏิ บตั ิ การ ประกอบด้วย
1) การประชุมร่ว มกับหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้อง เพื่อชี้แจงให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้าใจแนวทางการจัดแผนปฏิบตั กิ ารไปในทิศทางเดียวกันและมีส่วนร่วมในการเตรียมการในการจัด
แผนปฏิบตั กิ ารเมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2552 จํานวน 15 หน่วยงาน
2) การยกร่างแผนปฏิ บตั ิ การร่วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสาระสําคัญของ
แผนปฏิบตั กิ ารประกอบด้วย หลักการและเหตุผล สภาพพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย สภาพปญั หาและความต้องการ
ของชุ ม ชน กระบวนการจัด ทํ า แผนปฏิบ ัติก าร วัต ถุ ป ระสงค์ข องแผน กรอบแนวคิด ในการจัด ทํ า
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แผนปฏิบ ัติก าร การบริห ารจัด การแผนปฏิบ ัติก าร การขับ เคลื่อ นการพัฒ นาของแผนปฏิบ ัติก าร
เป้าหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา และสรุปกรอบแผนปฏิบตั กิ ารและงบประมาณ
3) การประชุมพิ จารณาร่างแผนปฏิ บตั ิ การ โดยการระดมความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาสาระสําคัญของแผนปฏิบตั กิ าร รายละเอียดแผนงานกิจกรรมและงบประมาณ
ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 จํานวน 15 หน่วยงาน
4) การขออนุมตั ิ แผน เพื่อให้แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการ
หลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) เป็ นแผนปฏิบตั กิ ารทีม่ กี รอบ
แนวปฏิบตั ทิ ่ชี ดั เจนมีการบูรณาการแผนงานและงบประมาณระหว่างหน่ วยงาน โดยเสนอขออนุมตั ิ
แผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่
สูงจากคณะรัฐมนตรี เพือ่ ใช้เป็ นกรอบในการปฏิบตั งิ านต่อไป
5) การแปลงแผนปฏิ บตั ิ การสู่การปฏิ บตั ิ จริ งในพื้นที่ เพื่อให้กรอบการดําเนินงาน
ของแผนปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก ครม. ถูกนํ าไปปฏิบตั โิ ดยการเชื่อมต่อแผนงาน กิจกรรม
งบประมาณจากหน่ วยงานส่วนกลาง เข้ากับกิจกรรมและงบประมาณในระดับจังหวัด และในระดับพืน้ ที่
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพภูมสิ งั คม และความพร้อมของชุมชนอย่างเป็ นรูปธรรม โดยจะมีการ
จัดทําแผนปฏิ บตั ิ การเฉพาะพื้นที่ ทีล่ งลึกระดับ ศศช. บ้านหลัก และ ศศช. บ้านบริวารซึ่งจะเป็ น
การบูรณาการแผนงาน กิจกรรมและงบประมาณ จากส่วนราชการการส่วนกลาง ทีร่ ะบุไว้แล้วในแผน
ปฎิบตั กิ ารเข้ากับแผนพัฒนาของจังหวัด รวมทัง้ แผนชุมชนหรือแผนพัฒนาและงบประมาณของชุมชนที่
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ (เทศบาล อบจ. และ อบต.) เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบ โดยให้ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบตั ิ และการบริหารจัดการตัง้ แต่เริม่ ต้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้ชุมชนสามารถดําเนินการเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้สน้ิ ระยะเวลาของแผนปฏิบตั กิ าร
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา แผนงาน และกิจกรรม
4.1 กรอบความคิ ด
เพื่อให้การดําเนินงานถ่ายทอดความรู้ และการพัฒนาศักยภาพชุมชนและสิง่ แวดล้อม
สอดคล้องกับแนวพระราชดําริและนโยบายของรัฐ รวมถึงผลการสังเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ภายนอกและ
ภายใน จึงกําหนดกรอบความคิดทิศทางการถ่ายทอดความรูโ้ ครงการหลวงผ่านกระบวนการจัดการความรู้
และการบูรณาการการบริการของรัฐ ในการนํ าความรูไ้ ปสู่การปฏิบตั แิ ละการบูรณาการปฏิบตั งิ านของ
หน่ วยงานของรัฐทัง้ จากส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนบน
พืน้ ทีส่ งู 180 แห่ง ดังแผนภาพที่ 4.1

การบูรณาการบริ การ
ของรัฐ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชนและ
สิ่ งแวดล้อมอย่าง
เหมาะสม

สังเคราะห์องค์ความรู้
โครงการหลวงและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ชุมชนมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่ องและอยู่ร่วมกับ
สิ่ งแวดล้อมได้อย่าง
สันติ และเกื้อกูล

การจัดการความรูแ้ ละ
การเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วม
เพื่อแปลงองค์ความรู้จาก
โครงการหลวงและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ไปสู่การปฏิ บตั ิ

แผนภาพที่ 4.1 กรอบความคิ ดทิ ศทางการถ่ายทอดความรู้โครงการหลวงผ่านกระบวนการจัดการความรู้
และการบูรณาการการบริ การของรัฐ
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4.2 เป้ าหมายการพัฒนา
(1) เป้ าหมายรวม
คนบนพื้นที่สูงได้รบั การพัฒนาบนฐานความรูท้ ่เี หมาะสม และสามารถดํารงชีวติ อยู่กบั
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะปา่ ได้อย่างยังยื
่ น
(2) เป้ าหมายเชิ งปริ มาณ
ประชากรในชุมชนได้รบั ประโยชน์จํานวน 180 แห่ง โดยมีประชากรทีไ่ ด้รบั การเรียนรู้
อย่างน้อยปี ละ 4,500 คน ในพืน้ ที่ 53 ตําบล 23 อําเภอ 8 จังหวัด โดยร้อยละ 60 ของครัวเรือนในชุมชน
ได้รบั ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านเชิงบูรณาการ
(3) เป้ าหมายเชิ งคุณภาพ
ชุ ม ชนในพื้น ที่เ ป้ าหมายทัง้ 180 แห่ ง ได้ร ับ การพัฒ นากระบวนการเรีย นรู้บ นฐาน
องค์ความรู้ของโครงการหลวงอย่างต่ อเนื่ อง มีชีวิตความเป็ นอยู่ท่ีดีข้นึ สามารถพึ่งพาตนเองได้ใ น
ระยะยาว และมีเ ครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนที่เ ข้มแข็ง รวมทัง้ การฟื้ นฟู ท รัพยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อมและบริหารจัดการโดยกระบวนมีสว่ นร่วมของชุมชน
4.3 การวิ เคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด
ผลการสังเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัดทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชุมชนในพืน้ ที่ เพื่อเป็ น
แนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานมีดงั นี้
จุดแข็งและจุดอ่อน
จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. มีครูของศศช.ทีเ่ ป็ นบุคลากรของรัฐทีอ่ ยู่ ปฏิบตั งิ านทุก
พืน้ ที่ (ศศช.)
2. ประชากรในชุมชนได้รบั การเตรียมความพร้อม
ด้านการศึกษา และการสือ่ สารด้วยภาษาไทย
3. ชุมชนมีวถิ ชี วี ติ และวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย ทีย่ งั คง
รักษาและสืบทอดอย่างต่อเนื่อง
4. ชุมชนมีความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณ
ธรรมชาติและภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงาม

1. ประชากรมีสภาพยากจนและขาดความรูใ้ นการ
ประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสม และมีการใช้สารเคมีสงู
2. พืน้ ทีช่ ุมชนตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสูงชันเป็ นส่วน
ใหญ่เสีย่ งต่อความเสือ่ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การอุปโภคบริโภค
4. ประชากรด้อยโอกาสในการเข้าถึงการบริการพืน้ ฐาน
ของรัฐ
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จุดแข็ง
1. มีครูของ ศศช. ทีเ่ ป็ นบุคลากรของรัฐทีอ่ ยูป่ ฏิบตั งิ านทุกพืน้ ที่ (ศศช.)
ครู ศศช. เป็ น บุ ค ลากรที่มีห น้ า ที่ใ นการจัด การศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน และการจัด การ
เพือ่ พัฒนาชีวติ และสังคม ดังนัน้ จึงมีบทบาทสําคัญต่อการถ่ายทอดองค์ความรูข้ องโครงการหลวง รวมทัง้
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อให้ชุมชนสามารถนําความรูไ้ ปใช้
ในการดํารงชีพเพิม่ มากขึน้ ตลอดจนสามารถเป็ นผูช้ ่วยเหลือสนับสนุ น เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างดี
จากเครือข่ายต่างๆ
2. ประชากรในชุมชนได้รบั การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา และการสือ่ สารด้วยภาษาไทย
ปญั หาการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาไทยเป็ นข้อจํากัดทีส่ าํ คัญของการพัฒนาพืน้ ทีส่ งู ซึง่ มี
กลุ่มประชากรทีม่ ชี าติพนั ธุต์ ่างกันไป ชุมชนในพืน้ ที่ ศศช. 180 แห่งนี้ได้มกี ารเตรียมความพร้อมในด้าน
การศึกษาพื้นฐานและภาษาไทยจากครู ศศช. ทําให้ประชากรมีการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารได้ดี
เมือ่ เปรียบเทียบกับชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู อื่นๆ
3. ชุมชนมีวถิ ชี วี ติ และวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย ทีย่ งั คงรักษาและสืบทอดอย่างต่อเนื่อง
วิถีชวี ิตและวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนบนพื้นที่สูง เป็ นทุนทางสังคมที่สําคัญ
ที่ชุมชนส่วนใหญ่ยงั มีการสืบทอดและรักษาวัฒนธรรมชนเผ่าโดยมีเอกลักษณ์ท่แี ตกต่างกัน เช่น งาน
หัต ถกรรม ด้า นประเพณีต่ า งๆ เป็ นต้น ซึ่งเกื้อกู ล ให้ชุม ชนเข้ม แข็ง และสามารถพัฒ นาต่ อ ยอดเป็ น
ประโยชน์แก่ชุมชนได้
4. ชุมชนมีความหลากหลายทางชีวภาพ พืชพรรณธรรมชาติและภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงาม
พืน้ ทีส่ งู เป็ นแหล่งกําเนิดของพืชพรรณธรรมชาติทห่ี ลากหลาย มีพชื พรรณธรรมชาติและ
ภูมทิ ศั น์ท่สี วยงาม ถือเป็ นทุนทางธรรมชาติทงั ้ ที่เป็ นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค และนํ ามาใช้ประโยชน์
อื่นๆ รวมทัง้ พืน้ ทีห่ ลายแห่งมีความสวยงามคือเป็ นทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีส่ ามารถการพัฒนาทีน่ ําไปสู่
การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้
จุดอ่อน
1. ประชากรมีสภาพยากจนและขาดความรูใ้ นการประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสม และมีการใช้
สารเคมีสงู เนื่องจากประชากรหลายพืน้ ทีม่ คี วามจําเป็ นทีเ่ ปลีย่ นแปลงวิถชี วี ติ จากระบบการเกษตรจาก
เกษตรดัง้ เดิมมาสูก่ ารปลูกพืชเพือ่ สร้างรายได้ เช่น การปลูกข้าวโพด การปลูกผักและไม้ผล แต่สว่ นใหญ่
หรือเกือบทัง้ หมดขาดความรูท้ ่เี หมาะสมในการดูแลความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทัง้ มีการใช้สารเคมี
การเกษตรทีไ่ ม่ถูกต้องเหมาะสม
2. พื้นที่ชุมชนตัง้ อยู่บนพื้นที่ท่มี คี วามสูงชันเป็ นส่วนใหญ่ เสี่ยงต่อความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สําคัญ ได้แก่ ความเสื่อมโทรมของดินที่เกิดจากการชะล้างพังทลาย รวมทัง้ การ
เสือ่ มโทรมของสภาพปา่ ทีค่ วรเป็ นแหล่งอาหารทีส่ มบูรณ์ของชุมชน
3. พืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ขาดแคลนนํ้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค เนื่องจากข้อเสียเปรียบในเชิงพืน้ ที่
ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ทีส่ งู และทุรกันดาร พืน้ ทีท่ าํ กินส่วนใหญ่ไม่มนี ้ําเพียงพอทีจ่ ะใช้เพื่อการเกษตร รวมถึงนํ้าเพื่อ
บริโภคในฤดูแล้งได้
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4. ประชากรด้อยโอกาสในการเข้าถึงการบริการพื้นฐานของรัฐ เนื่องจากพื้นที่ตงั ้ ชุมชนบน
พื้นที่สูงตัง้ อยู่กระจัดกระจายและห่างไกล ทําให้การรับบริการพื้นฐานจากรัฐที่เข้าไปดําเนิ นการทําได้
ยากลําบาก และอาจรวมถึงปจั จัยเงื่อนไขเกี่ยวกับความชัดเจนในเรื่องสถานะบุคคลของประชากรที่เป็ น
อุปสรรคสําคัญ จึงขาดโอกาสได้รบั บริการในการพัฒนาจากภาครัฐอย่างทัวถึ
่ ง
โอกาสและข้อจํากัด
โอกาส

ข้อจํากัด

1. โครงการหลวงได้สะสมองค์ความรูแ้ ละ
ประสบการณ์จากงานวิจยั และพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู
ทีส่ ามารถประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดการเรียนรู้
สูป่ ระชาชนบนพืน้ ทีส่ งู ได้
2. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาบน
ฐานความรูแ้ ละการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
3. รัฐบาลมีนโยบายทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการ
ดูแลรักษาธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดย
กระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน

1. สภาพบนพืน้ ทีช่ ุมชนเป็ นภูเขา การพัฒนา
ปจั จัยพืน้ ฐานของรัฐต้องลงทุนค่อนข้างสูง
2. การพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู มีความละเอียดอ่อนต่อความ
สมดุลในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าปกติ รวมทัง้ มี
ประเด็นปญั หาด้านความมันคง
่

โอกาส
1. โครงการหลวงได้สะสมองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์จากงานวิจยั และพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู
ที่ส ามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นการถ่ า ยทอดการเรีย นรู้สู่ป ระชาชนบนพื้น ที่สูง ได้ จากประสบการณ์ แ ละ
องค์ความรูท้ ่เี กิดจากงานวิจยั ของโครงการหลวงที่ดําเนินมา 40 ปี จนประสบผลสําเร็จในการปลูกพืช
ทดแทนฝิ่ นและพัฒนาคุณภาพชีวติ และขยายผลมาสู่การพัฒนาทางด้านสังคม ตลอดจนการฟื้ นฟูและ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเป็ นต้นแบบและสังเคราะห์องค์ความรูด้ งั กล่าวเพื่อนําไปประยุกต์ใช้
เป็ นทุนในพืน้ ทีส่ งู ต่างๆ ได้อย่างดี
2. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาบนฐานความรูแ้ ละการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มียุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมไทยสู่สงั คมแห่งภูมิป ญั ญาและการเรียนรู้ โดยเน้ นการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนํ า ความรู้
เกิดภูมคิ ุม้ กันและพัฒนาการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทัง้ ทีเ่ ป็ นวิทยาการสมัยใหม่ วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญา และ
ส่งเสริมให้จดั การเรียนรูใ้ นหลากหลายรูปแบบ ให้เอือ้ อํานวยการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
4. รัฐบาลมีนโยบายที่สนับสนุ นและส่งเสริมการดูแลรักษาธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน รัฐมีนโยบายสําคัญในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอยูร่ ่วมกัน
กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมอย่างสันติและเกือ้ กูลกันโดยการสร้างความตระหนักรูข้ องชุมชน
ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีม่ ตี ่อวิถชี วี ติ และการมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุ รกั ษ์
ฟื้ นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สนับสนุ น
กลไกชุมชนและเครือข่ายในการจัดการและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน
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ข้อจํากัด
1. สภาพบนพื้นที่ชุมชนเป็ นภูเขา การพัฒนาปจั จัยพื้นฐานของรัฐต้องลงทุนค่อนข้างสูง
เนื่องจากที่ตงั ้ ชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับความสูงจากระดับนํ้ าทะเล 700 เมตรขึน้ ไป ซึ่งมีสภาพเป็ น
พื้น ที่ใ นหุ บ เขาหรือ พื้น ที่ต ามเชิง เขาที่มีค วามลาดชัน ตลอดจนตัง้ อยู่ก ระจัด กระจายและห่ า งไกล
ซึง่ เป็ นอุปสรรคทีส่ าํ คัญต่อการลงทุนปจั จัยพืน้ ฐานของรัฐ
2. การพัฒนาบนพืน้ ทีส่ งู มีความละเอียดอ่อนต่อความสมดุลในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าปกติ รวมทัง้ มีประเด็นปญั หาด้านความมันคง
่ เนื่องจาก
พื้ น ที่ สู ง เป็ น แหล่ ง ต้ น นํ้ า ลํ า ธารที่ สํ า คัญ และถื อ ว่ า เป็ นเขตชี ว ภาพที่ สํ า คัญ ของประเทศไทย
ในขณะเดีย วกันมีชุมชนอาศัยอยู่อย่า งกระจัดกระจายทัวไป
่ ซึ่งการประกอบกิจกรรมใดของชุ มชน
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความสมดุลทัง้ คุณภาพของป่าไม้และแหล่งนํ้ ารวมไปถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ตลอดจนชุมชนเหล่านี้เป็ นชุมชนที่มหี ลากหลายชาติพนั ธุ์ และพื้นที่สูงส่วนใหญ่เป็ นพื้นที่
ทีอ่ ยูต่ ดิ แนวชายแดนของประเทศ
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้อาศัยกรอบความคิดทิศทางการถ่ ายทอดความรู้
โครงการหลวงผ่านกระบวนการจัดการความรู้ และการบูรณาการการบริการของรัฐ และจากการ
วิเ คราะห์จุ ด แข็ง จุด อ่อน โอกาส และข้อ จํากัด ในพื้นที่ เพื่อให้ก ารดํา เนิ น งานของแผนปฏิบ ตั ิก าร
โครงการถ่ายทอดความรูแ้ ละการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู อย่างเหมาะสมทัง้ 4 ด้าน รวมทัง้ การ
เชื่อมโยงภารกิจของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับสภาพภูมสิ งั คมของพื้นที่เป้าหมาย
จึงกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทีส่ าํ คัญ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การถ่ายทอดความรูแ้ ละการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจากองค์ความรูแ้ ละการบริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
โดยแต่ละยุทธศาสตร์มรี ายละเอียดดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การถ่ายทอดความรูแ้ ละการเรียนรู้
เพื่อ เป็ น การสัง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ข องโครงการหลวงและนํ า ไปถ่ า ยทอดสู่ ชุ ม ชน
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คม ทัง้ ด้านอาชีพ สังคมและสิง่ แวดล้อม และเพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์และ
เสริมสร้างศักยภาพให้กบั ศูนย์ ศศช.ในการถ่ ายทอดองค์ความรู้และการแปลงความรู้สู่การปฏิบ ตั ิ
ตลอดจนความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงานเชิงบูรณาการ
โดยมีแนวทางการพัฒนาทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1) การส่ งเสริมชุ มชนให้เกิดการเรียนรู้จากการสังเคราะห์องค์ความรู้และบทเรียนของ
โครงการหลวงและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อย่างเหมาะสม
2) การส่งเสริมการจัดการความรู้และการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อแปลงองค์
ความรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ิ
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เป้ าประสงค์ ชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู มีการจัดการความรูแ้ ละการเรียนรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วมเพื่อแปลง
องค์ความรูจ้ ากโครงการหลวง และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง และมีเครือข่ายการ
เรียนรูข้ องชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจากองค์ความรู้และการบริ การของภาครัฐ
เพื่อเป็ น การบูร ณาการบริก ารของรัฐ ให้แ ก่ชุมชนทัง้ ด้า นการพัฒนาป จั จัยพื้นฐาน การ
พัฒนาอาชีพทัง้ ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดย
อาศัยกระบวนมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถอยู่รว่ มกับสิง่ แวดล้อมได้อย่าง
สันติและเกือ้ กูลและสามารถพึง่ พาตนเองได้ โดยมีแนวทางการพัฒนาทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1) การสนับสนุ นชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละการบริการของรัฐโดยเฉพาะการพัฒนา
อาชีพทัง้ ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรได้อย่างเหมาะสม
2) การสนับสนุนองค์กรชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งและสามารถพึง่ พาตนเองได้
3) การสนับสนุ นชุมชนให้มสี ว่ นร่วมในการฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
4) การส่ ง เสริม การพัฒ นาป จั จัย พื้น ฐานให้เ หมาะสมกับ สภาพสิ่ง แวดล้อ มโดยอาศัย
กระบวนมีสว่ นร่วมของชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมทําและร่วมบํารุงรักษา
เป้ าประสงค์ ชุมชนบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ จากการประกอบอาชีพที่อาศัย
ฐานความรูท้ เ่ี หมาะสม และมีการบูรณาการการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานภาครัฐ ทีส่ อดคล้องกับปญั หา
และความจําเป็ นของชุมชน รวมทัง้ มีกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วม
บํารุงรักษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริ หารจัดการ
เพื่อเป็ นการอํานวยการและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน การพัฒนาระบบสารสนเทศ
และสร้างเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละการบูรณาการของชุมชนเพื่อเป็ นกลไกในการเคลื่อนการทํางานและการ
แปลงความรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรมทีช่ ดั เจน โดยมีแนวทางการพัฒนาทีส่ าํ คัญ ดังนี้
1) การพัฒนา ศศช. บ้านหลัก เป็ นศูนย์กลางการเรียนรูแ้ ละการบูรณาการของชุมชน
2) การสนับสนุ นการแปลงความรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ิ
3) การบูรณาการการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อให้มกี ารบริหารจัดการและ
กํากับการดําเนิ นงานตามแผนงาน ตลอดจนการให้คําปรึกษาด้านการบริหารจัดการให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้ าประสงค์ มีการบริหารจัดการและกํากับการดําเนินงานตามแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและมีศนู ย์กลางการเรียนรูแ้ ละการบูรณาการของชุมชน
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4.5 แผนงาน และกิ จกรรมของแผนปฏิ บตั ิ การ
รายละเอียดของแผนงาน และกิจกรรมภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนามีดงั นี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การถ่ายทอดความรูแ้ ละการเรียนรู้ ประกอบด้วย
แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดการการเรียนรู้ เป็ นการส่งเสริมให้ชุมชนให้เกิดการเรียนรูจ้ าก
การสังเคราะห์องค์ความรูแ้ ละบทเรียนของโครงการหลวงและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ ด้านอาชีพ สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เสริมสร้าง
ประสบการณ์และศักยภาพให้บุคลากร และ ศศช. ให้มคี วามพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวง
และแปลงองค์ความรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

กิ จกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การถ่ายทอดความรู้
และการเรียนรู้

กิ จกรรมที่ 1 สังเคราะห์และถ่ายทอดองค์ความรูข้ องโครงการหลวงที่
เหมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คม

แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดการการ
เรียนรู้

กิ จกรรมที่ 2 ผลิตสือ่ การเรียนรูจ้ ากเนื้อหาขององค์ความรูโ้ ครงการหลวง
ทีห่ ลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับสังคมของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
กิ จกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากร (ครู ศศช.) เพือ่ เสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับ
งานโครงการหลวง
กิ จกรรมที่ 4 พัฒนา ศศช. ให้มคี วามพร้อมในการจัดการกระบวนการ
เรียนรู้ และการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั งิ านเชิงบูรณาการ
กิ จกรรมที่ 5 นิเทศและติดตามการดําเนินงานเพือ่ ให้กาํ ลังใจและให้
คําปรึกษาแก่ครู ศศช.และผูป้ ฏิบตั งิ าน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจากองค์ความรู้และการบริ การของภาครัฐ ประกอบด้วย
แผนงานที่ 2 แผนงานการปรับใช้ องค์ความรู้ตามสภาพภูมิสงั คมของชุมชน เป็ นการจัดทํา
แปลงทดสอบและสาธิตเพื่อเป็ นจุดเรียนรู้ และผูเ้ รียนได้มสี ่วนร่วมในการปฏิบตั เิ พื่อนํ าความรูไ้ ปใช้ในการ
ปฏิบตั ิของตนเอง การเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ ของสภาพความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น
เพื่อให้พน้ื ที่ป่าเป็ นแหล่งอาหารของชุมชน และการฟื้ นฟูภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยเฉพาะด้านหัตถกรรมของ
ชนเผ่า รวมทัง้ การค้นหาผูร้ ูใ้ นชุมชน การผสมผสานกับองค์ความรูใ้ หม่ ในการพัฒนางานฝี มอื หัตถกรรม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แผนงานที่ 3 แผนงานการพัฒนาอาชี พและการตลาด เป็ นการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร โดยส่งเสริมการปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ การลดการใช้สารเคมี ทัง้ ด้านการ
ปลูกพืชอินทรีย์ การใช้กระบวนการป้องกันและกําจัดแบบผสมผสาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิม่ มูลค่า
ให้ผลผลิต รวมทัง้ การส่งเสริมการแปรรูปอาหารและอื่นๆ การให้ความรูเ้ กีย่ วกับความสําคัญและการจัดการ
คุณภาพผลผลิตทีด่ มี คี วามสดและสะอาด ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มผูผ้ ลิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ
ตลาดชุมชนเพือ่ เป็ นกลไกในการรองรับผลผลิตในระดับชุมชนและขยายไปยังตลาดนอกชุมชนในระยะต่อไป
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แผนงานที่ 4 แผนงานการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรท้องถิ่ น เป็ นการ
เตรียมความพร้อมของชุมชน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพึง่ ตนเองรูปแบบต่างๆ เช่น
กลุ่มเตรียมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ รวมทัง้ การเสริมสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจให้กบั ผูน้ ํ า
ชุมชน ทัง้ ในการเข้าฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน และเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการและแหล่ง
ทุนของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แผนงานที่ 5 แผนงานการพัฒนาสังคม เป็ นส่งเสริมการดูแลสุขภาพของครอบครัวและชุมชนแบบ
องค์รวม โดยส่งเสริมการให้ความรู้ การตรวจสุขภาพ การวิเคราะห์สารพิษ รวมทัง้ การวางแผนครอบครัว การ
สนับสนุ นให้ชุมชนเข้าถึงการดูแลด้านระบบสวัสดิการสังคมและสามารถใช้ประโยชน์จากการสนับสนุ นโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส เช่น คนพิการ หรือผูส้ งู อายุ ฯลฯ
แผนงานที่ 6 แผนงานการอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เป็ นการ
ร่วมมือกับชุมชนในการฟื้นฟูสภาพปา่ และการปลูกปา่ การส่งเสริมปลูกไม้โตเร็วให้ชุมชนปลูก เพื่อใช้ทดแทน
การตัดไม้ทําลายป่า และให้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าทีป่ ลูกได้หลากหลาย การกําหนดขอบเขตพืน้ ทีป่ ่าไม้
และพืน้ ทีท่ ํากินให้ชดั เจนโดยการทําข้อตกลงกับท้องถิน่ เพื่อให้มกี ระบวนการในการควบคุมการใช้ทด่ี นิ ของ
ชุมชน การให้ความรูแ้ ละการสาธิตวิธกี ารฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การฟื้ นฟูระบบนิเวศน์ ป่าไม้โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลและบํารุงรักษา โดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น การมีส่วน
ร่วมจัดทําแนวกันไฟของชุมชน สนับสนุ นการปลูกหญ้าแฝกในพืน้ ทีล่ าดชันหรือพืน้ ทีไ่ ร่สวน เพื่อลดการชะล้าง
พังทลายของดินและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนการจัดทําระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้าในพืน้ ทีล่ าดชัน
แผนงานที่ 7 แผนงานการพัฒนาปั จจัยพื้นฐาน เป็ นการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งนํ้ า เพื่อ
การเกษตรและการอุปโภคและบริโภคให้กบั ชุมชนบนพื้นที่สูง ให้มปี ริมาณนํ้ าเพียงพอและมีคุณภาพถูก
สุขลักษณะต่ อการอุ ปโภคบริโภค ตลอดจนส่งเสริมการจัดตัง้ กลุ่ มบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ า เพื่อการ
บํารุงรักษา
โดยทัง้ 6 แผนงาน ประกอบด้วย 12 กิจกรรมดังนี้
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจากองค์ความรู้
และการบริการของภาครัฐ
แผนงานที่ 2 แผนงานการปรับใช้องค์ความรู้
ตามสภาพภูมสิ งั คมของชุมชน
แผนงานที่ 3 แผนงานการพัฒนาอาชีพและ
การตลาด

กิ จกรรม
กิ จกรรมที่ 6 จัดทําแปลงทดลองและสาธิตองค์ความรูจ้ ากโครงการ
หลวงโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
กิ จกรรมที่ 7 ส่งเสริมการฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชนตามแนว
พระราชดําริ
กิ จกรรมที่ 8 สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุ รกั ษ์หตั ถกรรมท้องถิน่ เพื่อ
ใช้ประโยชน์ ในครัวเรือนและสร้างรายได้
กิ จกรรมที่ 9 ส่งเสริมระบบการเพาะปลูกทีด่ ี เกษตรอินทรีย์
โดยเฉพาะการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและการส่งเสริม
อาชีพนอกภาคการเกษตร
กิ จกรรมที่ 10 ส่งเสริมการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกีย่ วเพือ่ ให้
ได้ผลผลิตทีม่ คี ุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
ส่งเสริมการรวมกลุม่ ผูผ้ ลิตและพัฒนาระบบตลาดชุมชน
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน

กิ จกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจากองค์ความรู้
และการบริการของภาครัฐ (ต่อ)
แผนงานที่ 4 แผนงานการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและองค์กรท้องถิน่

กิ จกรรมที่ 11 สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
พึง่ ตนเองในด้านการประกอบอาชีพ
กิ จกรรมที่ 12 พัฒนาศักยภาพของผูน้ ําชุมชนให้มคี วามรูท้ ส่ี ามารถ
เข้าถึงบริการ และแหล่งทุนของรัฐ รวมถึงกระบวนการมีสว่ นร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และพัฒนาเครือข่ายชุมชน
แผนงานที่ 5 แผนงานการพัฒนาสังคม
กิ จกรรมที่ 13 การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพของครัวเรือน
และชุมชน
กิ จกรรมที่ 14 การเสริมสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
เกีย่ วกับระบบสวัสดิการสังคม
แผนงานที่ 6 แผนงานการอนุ รกั ษ์และฟื้นฟู
กิ จกรรมที่ 15 สนับสนุนกิจกรรมการกําหนดขอบเขตพืน้ ทีป่ า่ ไม้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และพืน้ ทีท่ าํ กิน โดยทําข้อตกลงกับท้องถิน่
กิ จกรรมที่ 16 ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ปา่ ไม้และจัดทําระบบอนุรกั ษ์ดนิ
และนํ้าในพืน้ ทีล่ าดชันโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
แผนงานที่ 7 แผนงานการพัฒนาปจั จัยพืน้ ฐาน กิ จกรรมที่ 17 พัฒนาแหล่งนํ้าเพือ่ การเกษตรและแหล่งนํ้าสะอาด
เพือ่ อุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริ หารจัดการ ประกอบด้วย
แผนงานที่ 8 แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ
การบูรณาการของชุมชน เป็ นการสนับสนุ นการจัดหาข้อมูลองค์ความรูแ้ ละการจัดทําระบบฐานข้อมูล
การเรียนรู้ รวมทัง้ ฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในระดับชุมชนของ ศศช.บ้านหลัก และกลุ่ม ศศช. บ้านบริวาร
แผนงานที่ 9 แผนงานการอํานวยการและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน เป็ นการบริหารจัดการ
และกํากับการดําเนินงานตามแผนงาน ตลอดจนการให้คําปรึกษาด้านการบริหารจัดการให้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในรูปแบบการประชุมการบูรณาการการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานภาครัฐ สัมมนา การจัดทํา
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการในระดับอําเภอและระดับจังหวัด รวมทัง้ การประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
โดยทัง้ 2 แผนงานประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
กิ จกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
แผนงานที่ 8 แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการบู รณาการของชุ มชน
แผนงานที่ 9 แผนงานการอํานวยการและเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน

42

กิ จกรรมที่ 18 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของ ศศช. บ้านหลักเพื่อเป็ น
ศูนย์กลางการให้คาํ ปรึกษาและการปฏิบตั งิ านในระดับชุมชน
กิ จกรรมที่ 19 การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
กิ จกรรมที่ 20 จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปีเพือ่ ให้เกิดการบูรณา
การกิจกรรมและงบประมาณของหน่วยงาน
กิ จกรรมที่ 21 การประชุมและสัมมนาของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กิ จกรรมที่ 22 การบริหารงาน ประสานงานและสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

ส่วนที่ 5
การบริหารจัดการแผนปฏิบตั ิ การ
เพื่อให้เกิดการนํ าแผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู ไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม และบรรลุผลตามเป้าหมาย จึงกําหนดการ
บริหารจัดการแผน โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้
5.1 การจัดกลุ่มเป้ าหมายและช่วงระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งาน
เพื่อการดําเนินงานของแผนปฏิบตั กิ ารสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ระยะเวลา งบประมาณของรัฐ ศักยภาพและความพร้อมของ ศศช. รวมทัง้ สภาพปญั หาและความจําเป็ น
ของชุมชน จึงได้การจัดกลุ่มเป้าหมายและช่วงระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน เป็ น 3 ช่วงระยะเวลา ดังนี้
ปี งบประมาณ

จังหวัด / ตําบล

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
รวม

6 จังหวัด 8 อําเภอ 11 ตําบล
8 จังหวัด 11 อําเภอ 21 ตําบล
5 จังหวัด 10 อําเภอ 26 ตําบล
8 จังหวัด 23 อําเภอ 53 ตําบล

จํานวน ศศช.บ้านหลัก
( แห่ง)
8
12
13
33

จํานวน ศศช.
บ้านบริ วารในกลุ่ม
32
53
62
147

การจัดกลุ่มเป้าหมาย โดยมี ศศช.บ้านหลักและ ศศช. บ้านบริวาร มีดงั นี้
(1) เป็ น ศศช. ทีม่ คี วามพร้อมหรือค่อนข้างพร้อมในด้านอาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน
(2) ครู ศศช. ผ่านการฝึ กอบรมจากจัดการความรูแ้ ละกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
อย่างยังยื
่ น
(3) ชุมชนมีความพร้อมในการเรียนรูแ้ ละมีความสนใจต่อกระบวนการพัฒนาต่างๆ
5.2 แผนแร่งด่วน
เป็ นแผนทีต่ ้องดําเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมทีม่ อี ยู่เดิม และการดําเนินการแก้ไขปญั หา
ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายกลุ่มบ้าน ศศช. ในปี แรก ประกอบด้วย
(1) การถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ โดยดําเนินการต่ อเนื่ องจากโครงการจัดการ
่ น
ความรูแ้ ละกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาพืน้ ทีส่ งู อย่างยังยื
(2) การแก้ ไขปั ญหาความยากจน การพัฒนาแหล่ ง นํ้ าและการฟื้ นฟูสิ่ง แวดล้ อ ม
โดยหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ คี วามพร้อมด้านงบประมาณตามภารกิจ สําหรับการแก้ไขปญั หาในพืน้ ที่
ดังกล่าว

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
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5.3 กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิ บตั ิ การ
เพื่อให้แผนปฏิบ ตั ิการเกิดผลในทางปฏิบตั ิ ต้องอาศัยกลไกในการขับเคลื่อนอย่างเป็ น
รูปธรรม ประกอบด้วยมีคณะกรรมการระดับต่างๆ ทําหน้าทีบ่ ริหาร กํากับและดูแลแผนปฏิบตั กิ าร โดย
แบ่งเป็ นคณะกรรมการในระดับจังหวัดและอําเภอ ดังนี้
(1) คณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นประธาน ซึ่งในจังหวัด
ทีม่ ศี ูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงและพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวงจะมีคณะกรรมการดังกล่าวอยูแ่ ล้ว ดังนัน้
จึงควรปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการให้มหี น่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมเป็ นกรรมการเพิม่ เติม เช่น
สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สําหรับพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่
เป็ นพื้นที่พฒ
ั นาโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงจําเป็ นต้องเสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ระดับ จัง หวัด ขึ้น ใหม่ ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้เ กิด การประสานงานการดํ า เนิ น งานร่ ว มกัน อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเชื่อมโยงกิจกรรมด้านการพัฒนาเข้ากับกิจกรรมการจัดการเรียนรูใ้ นพืน้ ที่ รวมทัง้
ติดตามประเมินผลเพือ่ แก้ไขปญั หาและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของหน่วยงาน
(2) คณะกรรมการระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอเป็ นประธาน และมีองค์ประกอบและ
หน้าที่เช่นเดียวกับระดับจังหวัด แต่รบั ผิดชอบในเขตของอําเภอ ซึ่งในพืน้ ที่พฒ
ั นาโครงการหลวงและ
พืน้ ที่ขยายผลโครงการหลวงจะปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการที่มอี ยู่แล้ว สําหรับพื้นที่ท่ไี ม่เป็ น
พืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาโครงการหลวงและพืน้ ทีข่ ยายผลโครงการหลวง จําเป็ นต้องแต่งตัง้ ขึน้ ใหม่ทาํ หน้าทีส่ นับสนุน
และร่วมดําเนินงานในระดับพืน้ ที่
5.4 การประสานงานและติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ งาน
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน) ทําหน้าทีเ่ ป็ นหน่ วยประสานการปฏิบตั งิ าน
และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในระดับพืน้ ที่ ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
(1) การถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน)
จะทําหน้ าที่ในการสังเคราะห์องค์ความรูร้ วมทัง้ บูรณาการระหว่างหน่ วยงานหลักที่สําคัญ ได้แก่ มูลนิธิ
โครงการหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วม
ในกระบวนการจัดการความรูเ้ พื่อถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและองค์ความรูจ้ ากงานวิจยั ตามทิศทาง
การถ่ายทอดความรูแ้ ละการเรียนรู้
(2) การบูรณาการองค์ความรู้และการบริ การของรัฐ สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) ทําหน้าที่บูรณาการระหว่างหน่ วยงานหลักที่สําคัญ ในระดับจังหวัดและอําเภอ โดยมี
เจ้าหน้ าที่สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สํานักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็ นฝา่ ยเลขานุการ
(3) การสนับสนุนปฏิ บตั ิ งานในระดับพืน้ ที่ มีดงั นี้
• สถาบัน วิ จ ยั และพัฒ นาพื้ น ที่ สู ง ปฏิบ ัติง านสนั บ สนุ น ด้า นการประสานงานกับ
คณะกรรมการระดับอําเภอ และจังหวัด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานเชิงบูรณาการ การให้
คํ า ปรึก ษาในการถ่ า ยทอดความรู้ แ ละการประสานงานกับ สถานี แ ละศู น ย์ พ ัฒ นาโครงการหลวง
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การสนับสนุ นด้านการประสานงานเชิงบูรณาการในกลุ่มเครือข่าย ศศช. บ้านหลัก ตลอดจนการนิเทศและ
ติดตามการปฏิบตั งิ าน
• ศศช. ทําหน้าทีน่ ําองค์ความรูท้ ส่ี งั เคราะห์จากโครงการหลวงสูช่ ุมชน กระตุน้ ให้ชุมชน
นําความรูไ้ ปใช้ในการเกษตร สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการรู้
หนังสือกับองค์ความรูด้ งั กล่าว และการพัฒนาด้านต่าง ๆ
(4) การติ ดตามผลการปฏิ บตั ิ งาน สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสํานักการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีหน้าที่
รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการในระดับอําเภอและจังหวัดเพื่อรายงานผลการ
ปฏิบ ัติ ง านและเสนอแนะแนวทางการการดํ า เนิ น งานในพื้น ที่อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และรายงานต่ อ
คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุ นงานโครงการหลวง (กปส.)
(5) การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานตามแผนปฏิ บตั ิ การ โดยสถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดําเนินงานในระยะกึ่งกลางแผนและสิน้ แผน เพื่อปรับ
ั หาที่อ าจเกิด ขึ้น ระหว่ า งการปฏิบ ัติง าน
ทิศ ทางและกิจ กรรมของแผนงานให้ส อดคล้อ ง สภาพป ญ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปญั หาของแต่ละพื้นที่ แล้วนํ าผลการประเมินไปปรับปรุง แก้ไขแผนปฏิบตั ิการใน
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของแผนและการประเมินแผนปฏิบตั ิการเมื่อสิ้นสุดระยะของแผน
เพื่อสรุป
สังเคราะห์ผลการปฏิบตั งิ านและสรุปบทเรียนสําหรับนํ าไปปรับใช้ในพืน้ ที่ ศศช. อื่นๆ ต่อไป โดย
นํ าเสนอคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุ นงานโครงการหลวง (กปส.) ทราบและเพื่อนํ าไป
ปรับปรุงการดําเนินงานในระยะต่อไป

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
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โครงสร้างการบริ หารจัดการแผนปฏิ บตั ิ การ
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ที่สงู

คณะรัฐมนตรี

มูลนิ ธิโครงการหลวง

• มูลนิ ธิโครงการหลวง
• มหาวิ ทยาลัยเชียงใหม่
• สํานักงานส่งเสริ ม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.)
• สถาบันวิ จยั และ
พัฒนา พืน้ ที่สงู
(องค์การมหาชน)

การ
สังเคราะห์
และการ
ถ่ายทอด
องค์ความรู้

คณะกรรมการประสานงาน
และสนับสนุนงาน
โครงการหลวง (กปส.)

กระทรวง/กรม/
หน่ วยงาน

คณะกรรมการระดับจังหวัด

หน่ วยงานระดับจังหวัด

คณะกรรมการระดับอําเภอ

หน่ วยงานระดับพืน้ ที่
องค์กรส่วนท้องถิ่ น

ศศช. บ้านหลัก

ผูป้ ฏิ บตั ิ ในพืน้ ที่

การจัดการ
ความรู้และ
การเรียนรู้

ศศช. บ้านบริ วาร

ศศช. บ้านบริ วาร

ศศช. บ้านบริ วาร

ผูเ้ รียน/ชาวบ้าน/ชุมชน
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แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

ศศช. บ้านบริ วาร

5.5 ระยะเวลาดําเนิ นการ
เพื่อให้การดําเนินงานของแผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและ
พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ที่สูงเกิดความต่อเนื่องสามารถเสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องในชุมชนของ ศศช. 180 แห่งได้อย่างเป็ นรูปธรรม โดยมีระยะเวลาดําเนินรวม 3 ปี พ.ศ. 2553 –
2555
5.6 หน่ วยงานรับผิดชอบ
1. มูลนิ ธิโครงการหลวง
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมชลประทาน
- กรมประมง
- กรมการข้าว
- กรมส่งเสริมสหกรณ์

- กรมพัฒนาทีด่ นิ
- กรมส่งเสริมการเกษตร
- กรมปศุสตั ว์
- สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน)

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
- กรมปา่ ไม้
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
- กรมทรัพยากรนํ้า
- กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
4. กระทรวงศึกษาธิ การ
- สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
6. กระทรวงมหาดไทย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
7. สถาบันการศึกษา
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เฉพาะพืน้ ที่
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- องค์การบริหารส่วนตําบล
- เทศบาลตําบล

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
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5.7 ผลที่คาดว่าจะได้รบั
แผนปฏิบตั กิ ารจะเป็ นประโยชน์ในการกําหนดแผนปฏิบตั กิ ารของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้
สอดคล้อ งกับ สภาพภู มิส งั คม ความต้ อ งการของชุ ม ชนบนพื้น ที่สูง และนโยบายรัฐ บาล ซึ่ง จะเกิด
ประโยชน์ดงั นี้
ด้านการเรียนรู้
1) ชุมชน 180 แห่ง มีเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละการถ่ายทอดความรูท้ ส่ี าํ คัญและสอดคล้องกับ
ความจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ บนพืน้ ทีส่ งู
2) เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ในการถ่ายทอดความรูร้ ะหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์พฒ
ั นาและสถานีวจิ ยั ของโครงการหลวง
ด้านการพัฒนา
1) ชุมชนบนพื้นที่สูงจะมีคุณภาพชีวติ ที่ดขี ้นึ จากการประกอบอาชีพที่อาศัยฐานความรู้ท่ี
เหมาะสม

2) มีการบูรณาการการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานภาครัฐ ที่สอดคล้องกับปญั หาและความ
จําเป็ นของชุมชน รวมทัง้ มีกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน ในการร่วมคิด ร่วมสร้าง และร่วมบํารุงรักษา
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แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

ส่วนที่ 6
สรุปกรอบแผนปฏิบตั ิ การและงบประมาณ
แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบน
พืน้ ที่สูง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-255) มี 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การถ่ายทอดความรูแ้ ละการเรียนรู้
การพัฒนาจากองค์ค วามรู้แ ละการบริการของภาครัฐ และการบริห ารจัด การ โดยมีห น่ ว ยงานหลัก
ที่สํา คัญ ในการร่ว มบู ร ณาการแผนงาน ได้แ ก่ มูล นิ ธิโ ครงการหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มันคงของมนุ
่
ษย์ กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ ประกอบด้วย แผนงาน โครงการ
และกิจกรรม จํานวน 9 แผนงาน 22 กิจกรรมหลัก วงเงิน 683,998,075 บาท มีรายละเอียดงบประมาณ
ของแผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ ูง
จําแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงานและหน่วยงาน โดยสรุปดังนี้
6.1 งบประมาณของแผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนบนพืน้ ที่สงู ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 – 2555) จําแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การถ่ายทอดความรูแ้ ละการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาจากองค์ความรูแ้ ละการ
บริการของภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการ
รวมทัง้ สิ้ น

จํานวน
กิ จกรรมหลัก/
กิ จกรรมย่อย
5/14

งบประมาณ (บาท)

รวม (บาท)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

8,698,331

10,357,234

12,118,690

31,174,255

109,292,072 222,824,678 290,506,760

622,623,510

12/47

5/12
22/73

6,053,650

10,016,860

14,129,800

124,044,053 243,198,772 316,755,250

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

30,200,310
683,998,075
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6.2 งบประมาณของแผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่ สูง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 – 2555)
จําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน
1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กรมปศุสตั ว์
3. กรมประมง
4. กรมชลประทาน
5. กรมการข้าว
6. กรมพัฒนาทีด่ นิ
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์
8. กรมทรัพยากรนํ้า
9. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
10. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
11. กรมปา่ ไม้
12. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
13. สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
14. สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องค์การมหาชน)
รวม

จํานวนโครงการ/
กิ จกรรมหลัก
9
9
8
1
4
8
3
2
1
5
6
2
1
14
73

หมายเหตุ : หน่ วยงานจะมีการดําเนิ นจัดกิ จกรรมและงบประมาณเพื่อการบูรณการแผนภายหลัง ได้แก่
1. องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
2. องค์การบริ หารส่วนตําบล

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
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ปี 2553
802,000
571,240
470,913
240,000
1,635,700
187,200
94,000,000
1,800,000
738,000
4,680,000
705,000
1,224,000
16,990,000
124,044,053

งบประมาณ (บาท)
ปี 2554
1,568,000
980,960
617,032
40,000,000
2,465,470
2,125,550
280,100
138,500,000
16,200,000
2,494,000
11,571,400
955,000
1,836,000
23,605,260
243,198,772

ปี 2555
1,582,000
1,130,920
552,000
80,000,000
3,580,680
1,762,850
237,500
162,000,000
14,400,000
3,292,000
13,197,900
630,000
1,989,000
32,400,400
316,755,250

รวม (บาท)
3,952,000
2,683,120
1,639,945
120,000,000
6,286,150
5,524,100
704,800
394,500,000
32,400,000
6,524,000
29,449,300
2,290,000
5,049,000
72,995,660
683,998,075

6.3 งบประมาณของแผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ที่สงู ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 – 2555)
จําแนกตามยุทธศาสตร์และแผนงาน
ยุทธศาสตร์/ แผนงาน/กิ จกรรมหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้
แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดการการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจากองค์ความรู้และการบริ การของภาครัฐ
แผนงานที่ 2 แผนงานการปรับใช้องค์ความรูต้ ามสภาพภูมสิ งั คมของชุมชน
แผนงานที่ 3 แผนงานการพัฒนาอาชีพและการตลาด
แผนงานที่ 4 แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรท้องถิน่
แผนงานที่ 5 แผนงานการพัฒนาสังคม
แผนงานที่ 6 แผนงานการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนงานที่ 7 แผนงานการพัฒนาปจั จัยพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริ หารจัดการ
แผนงานที่ 8 แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละ
การบูรณาการของชุมชน
แผนงานที่ 9 แผนงานการอํานวยการและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ สิ้ น

จํานวน
กิ จกรรมหลัก/
กิ จกรรมย่อย
5/14
3/9
2/13
2/4
2/4
2/14
1/3

1/1
4/11
22/73

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู 51

งบประมาณ (บาท)
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

รวม (บาท)

8,698,331 10,357,234 12,118,690
8,698,331 10,357,234 12,118,690
109,292,072 222,824,678 290,506,760
1,541,572
4,129,628
7,457,360
1,126,700
3,202,350
3,662,500
3,234,800
4,139,300
4,665,000
705,000
955,000
630,000
47,884,000 72,198,400 83,691,900
54,800,000 138,200,000 190,400,000
6,053,650 10,016,860 14,129,800

31,174,255
31,174,255
622,623,510
13,128,560
7,991,550
12,039,100
2,290,000
203,774,300
383,400,000
30,200,310

120,000
200,000
500,000
5,933,650
9,816,860 13,629,800
124,044,053 243,198,772 316,755,250

820,000
29,380,310
683,998,075

6.4 งบประมาณของแผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ที่สงู ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 – 2555)
จําแนกตามยุทธศาสตร์และหน่ วยงาน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจากองค์ความรู้และ
การบริ การของภาครัฐ

รวม

จํานวน
โครงการ/กิ จกรรม

หน่ วยงาน

งบประมาณ (บาท)
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

รวม (บาท)

สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
กรมปศุสตั ว์
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
กรมการข้าว
กรมประมง
กรมพัฒนาทีด่ นิ
6 หน่ วยงาน
กรมพัฒนาทีด่ นิ

5
2
1

7,057,750
38,000
1,224,000

7,901,400
63,000
1,836,000

9,441,100
68,000
1,989,000

24,400,250
169,000
5,049,000

1
4
1
14
6

240,000
108,881
29,700
8,698,331
1,606,000

367,500
144,784
44,550
10,357,234
2,066,000

525,740
80,000
14,850
12,118,690
1,743,000

1,133,240
333,665
89,100
31,174,255
5,415,000

กรมการข้าว
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
กรมปศุสตั ว์
กรมประมง
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมชลประทาน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
กรมปา่ ไม้
กรมทรัพยากรนํ้า
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
12 หน่ วยงาน

3
4
5
3
7
2
2
1
5
6
2
1
47

4,010,000
506,240
350,032
742,000
154,800
705,000
738,000
4,680,000
94,000,000
1,800,000
109,292,072

2,097,970
6,212,500
881,960
461,048
1,138,000
246,800
955,000
40,000,000
2,494,000
11,571,400
138,500,000
16,200,000
222,824,678

3,054,940
9,335,000
1,023,920
448,000
1,177,000
205,000
630,000
80,000,000
3,292,000
13,197,900
162,000,000
14,400,000
290,506,760

5,152,910
19,557,500
2,412,120
1,259,080
3,057,000
606,600
2,290,000
120,000,000
6,524,000
29,449,300
394,500,000
32,400,000
622,623,510

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

52

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริ หารจัดการ

รวม

หน่ วยงาน
กรมปศุสตั ว์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมประมง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
กรมพัฒนาทีด่ นิ
6 หน่ วยงาน

จํานวน
โครงการ/
กิ จกรรม
2
2
1
1
5
1
12

รวมทัง้ สิ้ น

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู 53

งบประมาณ (บาท)
รวม (บาท)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

27,000
60,000
12,000
32,400
5,922,250
6,053,650

36,000
430,000
11,200
33,300
9,491,360
15,000
10,016,860

39,000
405,000
24,000
32,500
13,624,300
5,000
14,129,800

102,000
895,000
47,200
98,200
28,217,910
20,000
29,380,310

124,044,053

243,198,772

316,755,250

683,178,075

6.5 แผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
จําแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิ จกรรมและหน่ วยงานรับผิดชอบ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ยุทธศาสตร์/แผนงาน//กิ จกรรมหลัก/โครงการ

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

ปี งบประมาณ พ.ศ.2554

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

3,288,000

แห่ง/คน/
เดือน/คน

180/ 220/
12/ 4500

200
1,520
400
560
560

20,000
1,224,000
440,000
392,000
392,000

ราย
คน
คน
คน
คน

ปี งบประมาณ พ.ศ.2555

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

แผนงานปี 2553-2555

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การถ่ายทอดความรูแ้ ละการเรียนรู้
แผนงานที่ 1 แผนงานการจัดการการเรียนรู้
กิ จกรรมที่ 1 สังเคราะห์และถ่ายทอดองค์ความรูข้ องโครงการหลวงทีเ่ หมาะสมกับ
สภาพภูมสิ งั คม
1.1 ถ่ายทอดความรูก้ ารปลูกพืช การเลีย้ งสัตว์ การลดการใช้สารเคมี
เศรษฐกิจพอเพียง และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ฯลฯ
1.2 ถ่ายทอดความรูก้ ารเลีย้ งสัตว์ (สุกร / โค / สัตว์ปีก)
1.3 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1) การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2) การศึกษาต่อเนื่อง/อาชีพ
3) การศึกษาเพือ่ การพัฒนาสังคมและชุมชน

แห่ง/คน 180/ 220/
/เดือน/คน 12/ 4500
ราย
คน
คน
คน
คน

แห่ง/คน 180/ 220/
3,552,000 /เดือน/คน 12/ 4500

4,440,000

390
2,280
600
840
840

39,000
1,836,000
660,000
588,000
588,000

ราย
คน
คน
คน
คน

420
2,470
650
910
910

42,000
1,989,000
715,000
637,000
637,000

367,500

11,280,000 สวพส.
ราย
คน
คน
คน
คน

1,010
6,270
1,650
2,310
2,310

101,000 กรมปศุสตั ว์
5,049,000 กศน.
1,815,000
1,617,000
1,617,000

1,133,240 กรมการข้าว

(ยาเสพติด/การทําแผนชุมชน/การรวมกลุม่ /การอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม/
สุขภาพอนามัย ฯลฯ)
1.4 สังเคราะห์และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นพันธุแ์ ละการผลิตข้าว

ครัง้ /ราย

2/30

240,000

ครัง้ /ราย

11/177

ครัง้ /ราย

11/233

525,740 ครัง้ /ราย

24/440

1.5 ถ่ายทอดความรูก้ ารลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยใช้สารอินทรีย์

กลุม่ /ราย

6/300

29,700

กลุม่ /ราย

9/450

44,550 กลุม่ /ราย

3/150

14,850 กลุม่ /ราย

18/900

1.6 ถ่ายทอดความรูก้ ารอนุ รกั ษ์ทรัพยากรประมง

แห่ง/ราย

4 / 120

80,000

แห่ง/ราย

5 / 150

100,000 แห่ง/ราย

4 / 120

80,000 แห่ง/ราย

13 / 390

260,000 กรมประมง

แห่ง/ราย
เรือ่ ง /เล่ม
แห่ง

4 / 85
20/ 4953
9

แห่ง/ราย

10 / 230

56,105 กรมประมง
2,622,300 สวพส.
68,000 กรมปศุสตั ว์

1.7 ถ่ายทอดความรูด้ า้ นการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กิ จกรรมที่ 2 สังเคราะห์และผลิตสือ่ การเรียนรูจ้ ากเนื้อหาขององค์ความรูโ้ ครงการหลวง
ทีห่ ลากหลายรูปแบบและเหมาะสมกับสังคมของชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
กิ จกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรเพือ่ เสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับงานโครงการหลวง
และเพิม่ ศักยภาพในการทํางานเพือ่ แปลงองค์ความรูไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ิ
กิ จกรรมที่ 4 พัฒนา ศศช. ให้มคี วามพร้อมในการจัดการกระบวนการเรียนรู้
กิ จกรรมที่ 5 นิเทศและติดตามการดําเนินงานเพือ่ ให้กําลังใจและให้คําปรึกษา
ในการแก้ไขปญั หาแก่ครู ศศช.และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง

21,857 แห่ง/ราย
6 / 145
687,500 เรือ่ ง / เล่ม 12 / 5000
18,000
แห่ง
12

ครัง้ /คน

2 / 285

1,452,250

ครัง้ / คน

2 / 300

แห่ง/ราย

4/4

2,000

แห่ง/ราย

6/6

ศศช.
ครัง้ / แห่ง
แห่ง/ราย

8
2 / 180
4/4

รวมแผนงานที่ 1

190,000
1,440,000 ครัง้ / แห่ง
5,024 แห่ง/ราย

2 / 180
6/6

8,698,331

34,248 แห่ง/ราย
859,300 เรือ่ ง / เล่ม 12 / 5000
24,000
แห่ง
13
1,670,100 ครัง้ / คน

2 / 330

1,075,500
26,000

แห่ง

1,920,600

3,000

5,042,950 สวพส.
แห่ง/ราย

1,820,000 ครัง้ / แห่ง
7,536

2 / 180

15 / 160

2,005,000
แห่ง/ราย

10,357,234

34

89,100 กรมพัฒนาทีด่ นิ

10 / 10

12,118,690

5,000 กรมประมง
190,000 สวพส.
5,265,000 สวพส.
12,560 กรมประมง
31,174,255

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจากองค์ความรูแ้ ละการบริการของภาครัฐ
แผนงานที่ 2 แผนงานการปรับใช้องค์ความรูต้ ามสภาพภูมิสงั คมของชุมชน
กิ จกรรมที่ 6 จัดทําแปลงทดลองและสาธิตองค์ความรูจ้ ากโครงการหลวง
โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
6.1 สาธิตการทํา/การใช้ป๋ ยุ หมักและปุ๋ยอินทรียน์ ้ํา
6.2 สาธิตการใช้ป๋ ุยพืชสด

ไร่

150
-

-

6.3 การเพิม่ ประสิทธิภาพการปลูกข้าว และการจัดทําแปลงเรียนรู้

แปลง/ไร่

-

6.4 แปลงเรียนรูด้ า้ นพืช ด้านสัตว์ตามความเหมาะสมของภูมสิ งั คม

แห่ง

8

120,000

ไร่

335

-

-

-

แปลง/ไร่

960,000

แห่ง

-

268,000
-

14/14
20

ไร่

505

404,000

ไร่

990

792,000 กรมพัฒนาทีด่ นิ

ไร่

180

117,000

ไร่

180

117,000 กรมพัฒนาทีด่ นิ

854,320 แปลง/ไร่
2,400,000

แห่ง

แผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู 54

19/19
33

1,412,840 แปลง/ไร่
4,950,000

33/33

2,267,160 กรมการข้าว
8,310,000 สวพส.

6.5 แผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
จําแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิ จกรรมและหน่ วยงานรับผิดชอบ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ยุทธศาสตร์/แผนงาน//กิ จกรรมหลัก/โครงการ

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

ปี งบประมาณ พ.ศ.2554

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

ปี งบประมาณ พ.ศ.2555

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

แผนงานปี 2553-2555

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

งบประมาณ
(บาท)

เป้ า
หมาย

6.5ทดสอบเทคโนโลยีโครงการหลวงในการปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์ในท้องถิน่

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

กรมปศุสตั ว์

(1) ฟาร์มสาธิตการเลีย้ งไก่พน้ื เมือง

แห่ง

4

49,440

แห่ง

6

74,160

แห่ง

4

49,440

แห่ง

14

173,040

(2) ฟาร์มสาธิตการเลีย้ งสุกร

แห่ง

5

107,100

แห่ง

5

107,100

แห่ง

4

85,680

แห่ง

14

299,880

(3) ฟาร์มสาธิตการเลีย้ งโคเนื้อ

แห่ง

-

-

แห่ง

-

-

แห่ง

1

10,400

แห่ง

1

10,400

(4) ปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์สาธารณะ

ไร่

-

-

ไร่

-

-

ไร่

200

60,000

ไร่

200

60,000

แห่ง/ราย

4/4

4/4

42,048

แห่ง/ราย

8/8

74,080 กรมประมง

390,000

344,000

160,000

945,000 กรมประมง

6.6 จัดทําบ่อสาธิตการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา

32,032 แห่ง/ราย

กิ จกรรมที่ 7 ส่งเสริมการฟื้นฟูแหล่งอาหารชุมชนตามแนวพระราชดําริ
7.1 แหล่งอาหารชุมชนด้านประมง
7.2 ส่งเสริมโครงการธนาคารอาหาร (Food Bank)
กิ จกรรมที่ 8

ตัว

310,000

โครงการ

4

253,000

ตัว

20,000 โครงการ

8

ตัว

40,000 โครงการ

410,000
4

348,000

ตัว

20,000 โครงการ

16

80,000 กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ

สนับสนุ นการฟื้นฟูและอนุ รกั ษ์หตั ถกรรมท้องถิน่ เพือ่ ใช้ประโยชน์

สวพส.

ในครัวเรือนและสร้างรายได้
- ส่งเสริมอาชีพการทอผ้า การออกแบบลายผ้าและย้อมสี

ใช้งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 1

ใช้งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 1

ใช้งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 1

ใช้งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 1

- ส่งเสริมอาชีพการจักสาน
รวมแผนงานที่ี 2

1,541,572

4,129,628

7,457,360

13,128,560

แผนงานที่ 3 แผนงานการพัฒนาอาชีพและการตลาด
กิ จกรรมที่ 9

ส่งเสริมระบบการเพาะปลูกทีด่ ี เกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการลดการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตรเพือ่
เสริมรายได้แก่ครัวเรือน
9.1 ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ เช่น พืชตระกูลถัว่ กาแฟ ฯล

ไร่

-

-

ไร่

500

125,000

ไร่

500

125,000 กรมพัฒนาทีด่ นิ

9.2 ปรับปรุงการผลิตข้าวเพือ่ บริโภคในครัวเรือน

ไร่

-

-

ไร่

95

625,370

ไร่

161

1,146,870

ไร่

256

9.3 การประชุมเกษตรกรเพือ่ จัดทําแผนการผลิตของชุมชน

ราย

240

24,000

ราย

360

36,000

ราย

390

39,000

ราย

990

9.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดทําแผนการผลิตของเกษตรกร

ราย
ไร่

240
70

48,000
350,000

ราย
ไร่

360
100

72,000
500,000

ราย
ไร่

390
110

78,000
550,000

ราย
ไร่

990
280

9.6 การส่งเสริมการปลูกผัก เพือ่ บริโภคในครัวเรือน
9.7 การส่งเสริมการป้องกันกําจัดศัตรูพชื แบบผสมผสาน

ราย

120

120,000

ราย

240

240,000

ราย

30

240,000

ราย

390

ไร่

30

90,000

ไร่

50

150,000

ไร่

30

90,000

ไร่

110

330,000

9.8 การถนอมอาหาร การแปรรูปผลผลิต และงานหัตถกรรม

กลุม่

3

30,000

กลุม่

2

20,000

กลุม่

5

50,000

กลุม่

10

100,000

9.9 การพัฒนายุวเกษตรกรบนพืน้ ทีส่ งู

กลุม่

8

80,000

กลุม่

12

120,000

กลุม่

13

130,000

กลุม่

33

330,000

9.10 ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาการเลีย้ งสุกร

ราย

30

118,200

ราย

130

512,200

ราย

110

433,400

ราย

270

1,063,800 กรมปศุสตั ว์

9.11 ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาการเลีย้ งสัตว์ปีก
9.12 ส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ํา

ราย
ราย

65
14

201,500
65,000

ราย
ราย

35
16

108,500
75,000

ราย
ราย

100
24

310,000
100,000

ราย
ราย

200
54

620,000 กรมปศุสตั ว์
240,000 กรมประมง

9.5 การส่งเสริมปลูกไม้ผล ไม้ยนื ต้นแบบผสมผสานเพือ่ การอนุ รกั ษ์ดนิ
และนํ้า

แผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู 55

1,772,240 กรมการข้าว
99,000 กรมส่งเสริมการเกษตร
198,000 (ศูนย์ฯเกษตรทีส่ งู )
1,400,000
600,000

6.5 แผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
จําแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิ จกรรมและหน่ วยงานรับผิดชอบ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ยุทธศาสตร์/แผนงาน//กิ จกรรมหลัก/โครงการ

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

ปี งบประมาณ พ.ศ.2554

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

ปี งบประมาณ พ.ศ.2555

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

แผนงานปี 2553-2555

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

งบประมาณ
(บาท)

เป้ า
หมาย

กิ จกรรมที่ 10 ส่งเสริมการจัดการก่อนและหลังการเก็บเกีย่ วเพือ่ ให้ได้ผลผลิตทีม่ คี ุณภาพ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ตลอดจนการรวมกลุม่ ผูผ้ ลิตและพัฒนาระบบตลาดชุมชนเพือ่ เป็นกลไกในการ
รองรับผลผลิตในระดับชุมชนและขยายไปยังตลาดนอกชุมชนในระยะต่อไป
10.1 ส่งเสริมและสนับสนุ นศูนย์ขา้ วชุมชน ฯ และจัดตัง้ ธนาคารชุมชน
(1) ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วใช้ในชุมชน

ราย

-

-

ราย

612

618,280

ราย

263

495,230

ราย

875

1,113,510 กรมการข้าว

10.2 ส่งเสริมการจัดตัง้ กลุม่ อาชีพต่างๆ เช่น กลุม่ เพาะเห็ด กลุม่ หัตถกรรม ฯลฯ
รวมแผนงานที่ 3

1,126,700

3,202,350

3,662,500

7,991,550

แผนงานที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและองค์กรท้องถิ่ น
กิ จกรรมที่ 11 สนับสนุ นและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพึง่ ตนเองในด้าน
การประกอบอาชีพ
11.1 กองทุนยาสัตว์

แห่ง

2

20,000

แห่ง

12

70,000

แห่ง

13

70,000

แห่ง

27

160,000 กรมปศุสตั ว์

11.2 กองทุนอาหารสัตว์

แห่ง

2

10,000

แห่ง

2

10,000

แห่ง

1

5,000

แห่ง

5

25,000 กรมปศุสตั ว์

ครัง้

15

24,800

ครัง้

21

46,800

ครัง้

15

25,000

ครัง้

51

96,600

กลุม่
กิจกรรม

2
5

80,000
50,000

กลุม่
กิจกรรม

4
4

160,000
40,000

กลุม่
กิจกรรม

3
6

9
15

360,000
150,000

ครัง้ /คน

66 / 1000

3,050,000

ครัง้ /คน

66 / 1200

11.3 สนับสนุ นและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรพึง่ ตนเอง
ในด้านการประกอบอาชีพ
(1) แนะนําส่งเสริมให้ความรูเ้ กีย่ วกับหลักการ อุดมการณ์ และวิธกี าร
สหกรณ์
(2) การส่งเสริมการรวมกลุม่ เกษตรกรในรูปแบบต่างๆ เช่น
กลุม่ ออมทรัพย์ กลุม่ อาชีพ
(3) จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน
โดยการสอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ และการประยุกต์แนวคิดใน
รูปแบบของการสหกรณ์เข้าไปในขัน้ ตอนของการดําเนินกิจกรรม
กิ จกรรมที่ 12 พัฒนาศักยภาพของผูน้ ําชุมชนให้มคี วามรูท้ สี่ ามารถเข้าถึงบริการและ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

120,000 กลุม่
60,000 กิจกรรม

3,812,500 ครัง้ /คน 66 / 1500

4,385,000

11,247,500 สวพส.

4,139,300

4,665,000

12,039,100

แหล่งทุนของรัฐ รวมถึงกระบวนการมีสว่ นร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชน
รวมแผนงานที่ 4

3,234,800

แผนงานที่ 5 การพัฒนาสังคม
กิ จกรรมที่ 13 การให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสุขภาพของครัวเรือนและชุมชน
- การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
- โครงการหมู่บา้ นสะอาด

ขอสนับสนุ นงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่
ใช้งบประมาณร่วมกับยุทธศาสตร์ที่ 1

สวพส.

กิ จกรรมที่ 14 การเสริมสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนเกีย่ วกับระบบสวัสดิการ
สังคมทีจ่ ดั โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาครัฐ
- ฝึกอบรมด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการ

ายทอดองค์
ครงการหลวงและพั
มชนบนพื้นคน
ที่สงู 56
คนแผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่
390
195,000ความรู้โคน
510ฒนาศักยภาพชุ
255,000

360

180,000

คน

1,260

- ใหการชวยเหลอชาวเขาดานสงคมสงเคราะห
ให้การช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์

คน

450

450 000
450,000

คน

1 660
1,660

รวมแผนงานที่ 5

510

510 000
510,000
705,000

คน

700

700 000
700,000
955,000

คน

630,000

630,000 กรมพัฒนาสังคม
1 660 000 และสวสดการ
1,660,000
และสวัสดิการ
2,290,000

6.5 แผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
จําแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิ จกรรมและหน่ วยงานรับผิดชอบ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ยุทธศาสตร์/แผนงาน//กิ จกรรมหลัก/โครงการ

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

ปี งบประมาณ พ.ศ.2554

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

ปี งบประมาณ พ.ศ.2555

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

แผนงานปี 2553-2555

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

งบประมาณ
(บาท)

เป้ า
หมาย

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

แผนงานที่ 6 การอนุรกั ษ์และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
กิ จกรรมที่ 15 สนับสนุ นกิจกรรมการกําหนดขอบเขตพืน้ ทีป่ า่ ไม้และพืน้ ทีท่ ํากิน
โดยการทําข้อตกลงกับท้องถิน่
15.1 ตรวจสอบเพือ่ รับรองสิทธิทํ์ ากินในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
15.2 การกําหนดขอบเขตพืน้ ทีท่ ํากินและวางแผนการใช้ทดี่ นิ เครือข่ายการ
เรียนรู้ (180 กลุม่ บ้าน)
กิ จกรรมที่ 16 ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ปา่ ไม้และจัดทําระบบอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้าในพืน้ ทีล่ าดชัน
โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
16.1 ส่งเสริมการปรับปรุงพืน้ ทีด่ นิ กรด

แปลง

400

กลุม่ บ้าน

40

800,000

600

กลุม่ บ้าน

50

1,020,000 แปลง

1000

1,000,000 กลุม่ บ้าน

50

1,000,000 กลุม่ บ้าน

140

200

50,000

ไร่

100

25,000

-

50,000

กล้า

30,000

150,000

กล้า

4

200,000

หมู่บา้ น

ไร่
ไร

1 600
1,600

4 000 000
4,000,000

ไร่
ไร

3 000
3,000

7 500 000
7,500,000

ไร่
ไร

2 900
2,900

7 250 000
7,250,000

ไร่
ไร

7 500
7,500

ไร่
กม.

-

-

ไร่
กม.

1,600
16

1,088,000
54,400

ไร่
กม.

4,600
46

3,128,000
156,400

ไร่
กม.

กม.
แห่ง

20
8

68,000
41,000,000

กม.
แห่ง

60
12

204,000
56,500,000

กม.
แห่ง

80
13

272,000
66,000,000

แห่ง

-

-

แห่ง

230

1,150,000

แห่ง

130

16.10 สร้างฝายต้นนํ้าลําธารแบบผสมผสาน

แห่ง

80

400,000

แห่ง

240

1,200,000

แห่ง

16.11 สร้างฝายต้นนํ้าลําธารแบบกึง่ ถาวร

แห่ง

-

-

แห่ง

12

300,000

แห่ง

16.12 ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพือ่ การอนุ รกั ษ์ดนิ และนํ้า

กล้า

-

-

กล้า

460,000

759,000

กล้า

530,000

636,000

กล้า

540,000

648,000

16.3 การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและอนุ รกั ษ์ตน้ นํ้าลําธาร

16.7 จัดทําแนวกันไฟโดยชุมชนมีสว่ นร่วม
16.8 ส่งเสริมกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการสร้างฝายต้นนํ้าและ
บํารุงรักษาและส่งเสริมจัดตัง้ กลุม่ บริหารจัดการนํ้า
16.9 ส่งเสริมการสร้างฝายต้นนํ้าและบํารุงรักษา

รวมแผนงานที่ 6

12

47,884,000

3,400,000 กรมปา่ ไม้

2,800,000 กรมพัฒนาทีด่ นิ

ไร่

300

กล้า

80,000

400,000 กรมอุทยานแห่งชาติฯ

16
6,200
62

1,600,000 กรมอุทยานแห่งชาติฯ
18 750 000 กรมป
18,750,000
กรมปาไม
า่ ไม้
4,216,000 กรมปา่ ไม้
210,800 กรมปา่ ไม้

กม.
แห่ง

160
33

544,000 กรมอุทยานแห่งชาติฯ
163,500,000 กรมทรัพยากรนํ้า

650,000

แห่ง

360

1,800,000 กรมปา่ ไม้

320

1,600,000

แห่ง

640

3,200,000 กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ

16

400,000

แห่ง

28

กล้า

190,000

313,500

กล้า

650,000

กล้า

185,000

222,000

กล้า

1,255,000

600,000 หมู่บา้ น

-

2000

10,000

16 4 ส่สงเสรมการปลู
16.4
งเสริมการปลกป
กปาา่ 3 อยางประโยชน
อย่างประโยชน์ 4 อยาง/ปาชุ
อย่าง/ปา่ ชมชน/ป
มชน/ปาชาวบาน
า่ ชาวบ้าน
16.5 บํารุงรักษาปา่ ปีที่ 2
16.6 รณรงค์ลดการเผาปา่ และทําแนวกันไฟ

-

1,700,000 แปลง

กล้า
หมู่บา้ น

16.2 เพาะชํากล้าไม้ใหญ่

ไร่

680,000 แปลง

40,000
16

72,198,400

200,000

800,000 หมู่บา้ น

83,691,900

75,000 กรมพัฒนาทีด่ นิ

700,000
1,072,500 กรมปา่ ไม้
1,506,000 กรมพัฒนาทีด่ นิ
203,774,300

แผนงานที่ 7 แผนงานการพัฒนาปัจจัยพืน้ ฐาน
กิ จกรรมที่ 17 พัฒนาแหล่งนํ้าเพือ่ การเกษตรและแหล่งนํ้าสะอาดเพือ่ อุปโภคบริโภค
17.1 จัดหาแหล่งนํ้าเพือ่ การกษตร

แห่ง

-

-

แห่ง

4

40,000,000

แห่ง

8

80,000,000

แห่ง

12

17.2 จัดหาแหล่งนํ้าและสร้างฝายเก็บนํ้าเพือ่ การอุปโภค บริโภค

แห่ง

8

53,000,000

แห่ง

12

82,000,000

แห่ง

13

96,000,000

แห่ง

33

17.3 สนับสนุ นเครือ่ งกรองนํ้าเพือ่ การอุปโภคบริโภค

แห่ง

1

1,800,000

แห่ง

9

16,200,000

แห่ง

8

14,400,000

แห่ง

18

รวมแผนงานที่ 7

54,800,000

138,200,000

แผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู 57

190,400,000

120,000,000 กรมชลประทาน
231,000,000 กรมทรัพยากรนํ้า
32,400,000 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
383,400,000

6.5 แผนปฏิ บตั ิ การโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
จําแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิ จกรรมและหน่ วยงานรับผิดชอบ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ยุทธศาสตร์/แผนงาน//กิ จกรรมหลัก/โครงการ

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

ปี งบประมาณ พ.ศ.2554

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

ปี งบประมาณ พ.ศ.2555

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

เป้ า
หมาย

แผนงานปี 2553-2555

งบประมาณ
(บาท)

หน่ วย
นับ

งบประมาณ
(บาท)

เป้ า
หมาย

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
แผนงานที่ 8 แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
และการบูรณาการของชุมชน
กิ จกรรมที่ 18 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของ ศศช. บ้านหลักเพือ่ เป็นศูนย์กลาง

โครงการ

1

120,000

แห่ง

8

200,000

แห่ง

20

500,000

แห่ง

20

820,000 สวพส.

การให้คําปรึกษาและการปฏิบตั งิ านในระดับชุมชน
รวมแผนงานที่ 8
แผนงานที่ 9แผนงานการอํานวยการและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บตั ิ งาน
กิ จกรรมที่ 19 การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

120,000
ครัง้
ครัง้ /คน
ครัง้
ครัง้

กิ จกรรมที่ 20 จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปีเพือ่ ให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมและ

ครัง้ /คน

200,000

6

60,000

ครัง้

1 / 40

130,000

9

18,000

500,000

7

70,000

ครัง้

ครัง้ /คน

1 / 50

250,000

ครัง้

12

24,000

ครัง้

6

15,000

4

12,000.00

ครัง้

2 / 320

1,440,000

ครัง้ /คน

2 / 340

1,571,000

ครัง้ /คน

6

32,400

4

11,200

2 / 350

1,872,000

8

80,000

ครัง้ /คน

1 / 80

300,000

ครัง้

13

ครัง้

2

ครัง้
ครัง้ /คน

820,000
ครัง้

21

26,000

ครัง้

34

5,000

ครัง้

8

8

24,000

ครัง้

16

1 / 360

2,400,500

210,000 กรมส่งเสริมการเกษตร
680,000 สวพส.
68,000 กรมปศุสตั ว์
20,000 กรมพัฒนาทีด่ นิ
47,200 กรมประมง
5,712,500 สวพส.

งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐของ ศศช. 180 แห่ง
กิ จกรรมที่ 21 การประชุมและสัมมนาเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตร

คน

การประชุมและสัมมนาของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ครัง้ /คน

การประชุมหรือประสานงานกับมูลนิธโิ ครงการหลวง

ครัง้

50

ราย
ครัง้

50

360,000

คน

2 /350

1,963,000

ครัง้ /คน

6

33,300

ครัง้

12,000

ครัง้

50

325,000

2 / 380

2,454,000

คน

150

6

32,500

ครัง้

18

13

13,000

ครัง้

34

36 / 12

7,969,800

685,000 กรมส่งเสริมการเกษตร
5,988,000 สวพส.
98,200 กรมส่งเสริมสหกรณ์

ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงและหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
กิ จกรรมที่ 22 การบริหารงาน ประสานงานและสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่

ครัง้
คน/เดือน

รวมแผนงานที่ 9
รวมทัง้ สิ้น

9

9,000

11 / 12

2,661,250

ครัง้
คน/เดือน

12
23 / 12

5,206,360 คน/เดือน

34,000 กรมปศุสตั ว์
15,837,410 สวพส.

5,933,650

9,816,860

13,629,800

29,380,310

124,044,053

243,198,772

316,755,250

683,998,075
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ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1
แผนที่แสดงที่ตงั ้ พืน้ ที่เครือข่ายการเรียนรู้ (ศศช.) 180 แห่ง

60

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

ภาคผนวกที่ 2
พืน้ ที่ดาํ เนินการของกลุ่มเป้ าหมาย ปี พ.ศ. 2553 -2555

1) พืน้ ที่ดาํ เนิ นการของกลุ่มเป้ าหมายปี พ.ศ. 2553
ที่

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

ศศช. บ้านหลัก

1

เชียงใหม่

ฝาง

เวียง

บ้านทรัพย์ตะเคียน

จํานวน ศศช.ใน
กลุ่ม
2

จอมทอง

บ้านหลวง

บ้านแม่แอบใน

6

2
3

ลําพูน

แม่ทา

ทากาศ

บ้านปงผาง

3

4

แม่ฮอ่ งสอน

เมืองแม่ฮอ่ งสอน

ห้วยปูลงิ

บ้านห้วยไทร

4

แม่ลาน้อย

แม่ลาน้อย

บ้านขุนแม่แลบ

7

5
6

เชียงราย

แม่จนั

ปา่ ตึง

กิว่ สะไต

2

7

พะเยา

เชียงคํา

ร่มเย็น

บ้านผาแดงบน

3

8

น่าน

บ่อเกลือ

บ่อเกลือใต้

บ้านหนองน่าน

5

8

32

รวม

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

61

แผนที่แสดงพืน้ ที่ดาํ เนินการของกลุ่มเป้ าหมาย ปี พ.ศ. 2553

62

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

2) พืน้ ที่ดาํ เนิ นการของกลุ่มเป้ าหมายปี พ.ศ. 2554
ที่

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

ศศช.บ้านหลัก

1

เชียงใหม่

เชียงดาว

เชียงดาว

บ้านห้วยอีโก๋ - ผาลาย

จํานวน ศศช.ใน
กลุ่ม
4

2

แม่แตง

กึด๊ ช้าง

บ้านผาแดง

5

3

แม่แจ่ม

แม่ศกึ

บ้านสะมอจาล่าง

7

แม่สะเรียง

แม่เหาะ

บ้านปา่ หมาก

7

แม่สะเรียง

เสาหิน

บ้านแม่เหลอ

4

4

แม่ฮอ่ งสอน

5
6

ลําพูน

แม่ทา

ทาแม่ลอบ

บ้านห้วยฮ่อมใน

5

7

ลําปาง

เมืองปาน

แจ้ซอ้ น

บ้านปางม่วง

2

8

น่าน

ปวั

ภูคา

บ้านตาน้อย

4

9

พะเยา

ปง

ผาช้างน้อย

บ้านสะนามเหนือ

5

10

เชียงราย

แม่สรวย

วาวี

บ้านห้วยนํ้ากืน

3

11

เวียงปา่ เป้า

เวียง

บ้านแม่ปนู น้อยกะเหรีย่ ง

4

12

แม่สรวย

ศรีถอ้ ย

บ้านปา่ ซ้อแสนพงษ์

3

12

53

รวม

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

63

แผนที่แสดงพืน้ ที่ดาํ เนินการของกลุ่มเป้ าหมาย ปี พ.ศ. 2554

64

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

3) พืน้ ที่ดาํ เนิ นการของกลุ่มเป้ าหมาย ปี พ.ศ. 2555
ที่

จังหวัด

อําเภอ

ตําบล

ศศช.บ้านหลัก

จํานวน ศศช.ใน
กลุ่ม
8

แม่แจ่ม

บ้านจันทร์

บ้านโปง่ ขาว

2

สะเมิง

ยัง้ เมิน

บ้านขุนขานน้อย

4

3

อมก๋อย

สบโขง

บ้านแม่หลองใต้

7

1

เชียงใหม่

4

แม่ฮอ่ งสอน

แม่ลาน้อย

แม่นาจาง

บ้านกองแป

3

5

เชียงราย

เวียงปา่ เป้า

ปา่ งิว้

บ้านแม่ฉางข้าว

4

6

น่าน

เฉลิมพระเกียรติ

ขุนน่าน

บ้านสะจุก

5

7

บ่อเกลือ

บ่อเกลือเหนือ

บ้านสะไลหลวง

7

8 ตาก
9

ท่าสองยาง
ท่าสองยาง

แม่ตา้ น
แม่ตา้ น

บ้านเลอผาโด้
บ้านตะพิโจ

5
6

10

ท่าสองยาง

แม่สอง

บ้านกูลแจทะ

3

11

ท่าสองยาง

แม่สอง

บ้านผาแดง

3

12

แม่ระมาด

แม่ต่นื

บ้านห้วยสินา

4

13

อุม้ ผาง

แม่ละมุง้

บ้านเคลอปอมอ

3

13

62

รวม

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

65

แผนที่แสดงพืน้ ที่ดาํ เนินการของกลุ่มเป้ าหมาย ปี พ.ศ. 2555

66

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

ภาคผนวกที่ 3
ข้อมูลที่ตงั ้ และประชากรของพืน้ ที่เครือข่ายการเรียนรู้ (ศศช.) 180 แห่ง
ที่
1

ชื่อหมู่บา้ น (ศูนย์ ศศช.)
บ้านหลัก

บ้านบริ วาร

บ้านแม่แอบใน

หลังคา
ประชากร
เรือน

เผ่า

ลุ่มนํ้า

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

บ้านหลวง

จอมทอง

เชียงใหม่

30

112

กระเหรีย่ ง

ปิง

2

บ้านแม่กลางหลวง

บ้านหลวง

จอมทอง

เชียงใหม่

61

283

กระเหรีย่ ง

ปิง

3

บ้านตีนผา

บ้านหลวง

จอมทอง

เชียงใหม่

13

61

กระเหรีย่ ง

ปิง

4

บ้านหลวง

จอมทอง

เชียงใหม่

18

95

กระเหรีย่ ง

ปิง

5

บ้านใหม่สนาม
กีฬา
บ้านปา่ แขม

บ้านหลวง

จอมทอง

เชียงใหม่

25

145

กระเหรีย่ ง

ปิง

6

บ้านแม่ปา่ ก่อ

บ้านหลวง

จอมทอง

เชียงใหม่

25

116

กระเหรีย่ ง

ปิง

7

บ้านห้วยนํ้าปี่

บ้านหลวง

จอมทอง

เชียงใหม่

17

70

กระเหรีย่ ง

ปิง

เวียง

ฝาง

เชียงใหม่

67

305

มูเซอ

กก

8

บ้านทรัพย์
ตะเคียน

9

บ้านปา่ คาหวาย

เวียง

ฝาง

เชียงใหม่

32

139

มูเซอ

กก

10

บ้านห้วยมะยม

เวียง

ฝาง

เชียงใหม่

55

248

มูเซอ

กก

เชียงดาว

เชียงดาว

เชียงใหม่

115

1,125

ลีซอ อาข่า
กะเหรีย่ ง
มูเซอ ปะหล่อง

ปิง

11

บ้านห้วยอีโก๋ ผาลาย

12

บ้านห้วยปง

แม่นะ

เชียงดาว

เชียงใหม่

85

387

13

บ้านแม่จอน

เชียงดาว

เชียงดาว

เชียงใหม่

24

139

มูเซอ ปะหล่อง
กะเหรีย่ ง

ปิง

14

บ้านห้วยนํ้าริน

ปิงโค้ง

เชียงดาว

เชียงใหม่

87

438

ปิง

15

บ้านก๊อตปา่ บง

ปิงโค้ง

เชียงดาว

เชียงใหม่

100

394

ลีซอ อีกอ้
มูเซอ
มูเซอ

กึด๊ ช้าง

แม่แตง

เชียงใหม่

27

127

มูเซอ

ปิง

16

บ้านผาแดง

ปิง

ปิง

17

บ้านห้วยพระเจ้า

ปา่ แป๋

แม่แตง

เชียงใหม่

49

260

กระเหรีย่ ง

ปิง

18

บ้านขุนอมลอง

แม่สาบ

สะเมิง

เชียงใหม่

23

131

กระเหรีย่ ง

ปิง

19

บ้านห้วยกุ๊บกับ๊

กึด๊ ช้าง

แม่แตง

เชียงใหม่

88

160

มูเซอ อีกอ้ จีนฮ้อ

ปิง

20

บ้านทุง่ ยัวะ

กึด๊ ช้าง

แม่แตง

เชียงใหม่

89

499

มูเซอ อีกอ้

ปิง

21

บ้านปา่ ไม้แดง

กึด๊ ช้าง

แม่แตง

เชียงใหม่

39

198

กระเหรีย่ ง

ปิง

22

บ้านห้วยฝกั ดาบ

อินทขิล

แม่แตง

เชียงใหม่

75

469

มูเซอ ม้ง

ปิง

23

บ้านสบลาน

สะเมิงใต้

สะเมิง

เชียงใหม่

19

88

กระเหรีย่ ง

ปิง
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67

ชื่อหมู่บา้ น (ศูนย์ ศศช.)

ที่

บ้านหลัก

24
25

บ้านบริ วาร
บ้านทุง่ เรา

บ้านโปง่ ขาว

หลังคา
ประชากร
เรือน

เผ่า

ลุ่มนํ้า

63

ไทยใหญ่ ม้ง

ปิง

26

130

กระเหรีย่ ง

ปิง

เชียงใหม่

56

317

ลีซอ

ปิง

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

สะเมิงใต้

สะเมิง

เชียงใหม่

18

บ้านจันทร์

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

แจ่มหลวง

แม่แจ่ม

26

บ้านเสาแดง

27

บ้านโป๊กกะโหล้ง

แม่แดด

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

31

152

กระเหรีย่ ง

ปิง

28

บ้านแม่ผาปู

แม่แดด

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

50

226

กระเหรีย่ ง

ปิง

29

บ้านโปง่ สะแยน

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

36

188

กระเหรีย่ ง

ปิง

30

บ้านสบผาหลวง

แม่นาจร

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

35

215

กระเหรีย่ ง

ปิง

ยัง้ เมิน

สะเมิง

เชียงใหม่

18

91

กระเหรีย่ ง

ปิง

ยัง้ เมิน

สะเมิง

เชียงใหม่

16

68

กระเหรีย่ ง

ปิง

แม่ศกึ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

20

125

กระเหรีย่ ง

ปิง

31

บ้านขุนขาน
น้อย

32
33

บ้านขุนขานหลวง
บ้านสะมอจา
ล่าง

34

บ้านแม่จมุ สาม

แม่ศกึ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

76

525

กระเหรีย่ ง

ปิง

35

แม่ศกึ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

25

150

กระเหรีย่ ง

ปิง

36

บ้านห้วยทราย
เหลือง
บ้านสะมอจาบน

แม่ศกึ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

24

170

กระเหรีย่ ง

ปิง

37

บ้านสบจอก

แม่ศกึ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

50

289

กระเหรีย่ ง

ปิง

38

บ้านนาฮ่องใต้

แม่ศกึ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

36

395

ม้ง

ปิง

39

บ้านสบแม่สะต๊อบ

แม่ศกึ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

45

308

กระเหรีย่ ง

ปิง

40

บ้านขุนแม่นาย

แม่ศกึ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

28

187

กระเหรีย่ ง

ปิง

41

บ้านแม่นิงใน

แม่ศกึ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

24

192

42

บ้านแม่นิงกลาง

แม่ศกึ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

9

62

กระเหรีย่ ง

ปิง

43

บ้านโปง่ ขนุ น

แม่ศกึ

แม่แจ่ม

เชียงใหม่

30

176

กระเหรีย่ ง

ปิง

44

บ้านแม่จนั ใต้

ทาก๊อ

แม่สรวย

เชียงราย

33

206

อีกอ้

กก

45

บ้านปา่ คาหลวง

ทาก๊อ

แม่สรวย

เชียงราย

23

135

อีกอ้

กก

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

43

249

อีกอ้

กก

46

บ้านห้วยนํ้ากืน

กระเหรีย่ งสกอร์

ปิง

47

บ้านใหม่พฒ
ั นา

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

69

386

อาข่า

กก

48

บ้านปา่ เกีย๊ ะ

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

37

179

อีกอ้

กก

49

บ้านปางซาง

วาวี

แม่สรวย

เชียงราย

25

136

อาข่า

กก

ศรีถอ้ ย

แม่สรวย

เชียงราย

62

309

มูเซอ อีกอ้ ลีซอ

กก

50

บ้านปา่ ซ้อ
แสนพงษ์
68

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

ที่

ชื่อหมู่บา้ น (ศูนย์ ศศช.)
บ้านหลัก

บ้านบริ วาร

51

บ้านอายิโก๊ะ

52

บ้านห้วยนํ้าริน

53

บ้านห้วย
ทรายขาว

54

บ้านแม่ปนู น้อย
กะเหรีย่ ง

55

บ้านห้วยทราย
นอก
บ้านแม่ปนู น้อยมูเซอ

56
57
58

บ้านห้วยทราย
บ้านแม่ฉางข้าว

หลังคา
ประชากร
เรือน

ลุ่มนํ้า

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

ศรีถอ้ ย

แม่สรวย

เชียงราย

110

456

มูเซอ

กก

เชียงราย

73

378

มูเซอ

กก

แม่เจดียใ์ หม่ เวียงปา่ เป้า

เผ่า

บ้านโปง่

เวียงปา่ เป้า

เชียงราย

24

124

มูเซอ

กก

สันสลี

เวียงปา่ เป้า

เชียงราย

32

140

มูเซอ

กก

เวียง

เวียงปา่ เป้า

เชียงราย

37

119

มูเซอ

กก

เวียง

เวียงปา่ เป้า

เชียงราย

54

264

มูเซอ

กก

เวียง

เวียงปา่ เป้า

เชียงราย

17

131

อีกอ้

กก

ปา่ งิว้

เวียงปา่ เป้า

เชียงราย

35

192

กระเหรีย่ ง

กก

59

บ้านห้วยมะเดือ่

เวียง

เวียงปา่ เป้า

เชียงราย

93

369

มูเซอ

กก

60

บ้านแม่ปนู ล่าง

เวียง

เวียงปา่ เป้า

เชียงราย

362

2,101

มูเซอ ลัวะ อีกอ้

กก

61

บ้านปา่ คา

สันสลี

เวียงปา่ เป้า

เชียงราย

43

250

มูเซอ

กก

ปา่ ตึง

แม่จนั

เชียงราย

62

464

อีกอ้

โขง

62

บ้านกิว่ สะไต

63

บ้านหล่อโย

ปา่ ตึง

แม่จนั

เชียงราย

55

274

อีกอ้

โขง

64

บ้านแสนใหม่

ปา่ ตึง

แม่จนั

เชียงราย

50

236

มูเซอ

โขง

ทาแม่ลอบ

แม่ทา

ลําพูน

118

474

กระเหรีย่ ง

ปิง

65

บ้านห้วยฮ่อม
ใน

66

บ้านห้วยเหีย๊ ะ

ทาแม่ลอบ

แม่ทา

ลําพูน

74

283

กระเหรีย่ ง

ปิง

67

บ้านม่อนหินขาว

ทาแม่ลอบ

แม่ทา

ลําพูน

68

264

กระเหรีย่ ง

ปิง

68

บ้านห้วยฮ่อมนอก

ทาแม่ลอบ

แม่ทา

ลําพูน

106

399

กระเหรีย่ ง

ปิง

69

บ้านขุนก๋อง

ทาแม่ลอบ

แม่ทา

ลําพูน

119

447

กระเหรีย่ ง

ปิง

70

บ้านหลวงใหม่

ทาแม่ลอบ

แม่ทา

ลําพูน

67

272

กระเหรีย่ ง

ปิง

ทากาศ

แม่ทา

ลําพูน

76

303

กระเหรีย่ ง

ปิง

71

บ้านปงผาง

72

บ้านผาด่าน

ทากาศ

แม่ทา

ลําพูน

131

487

กระเหรีย่ ง

ปิง

73

บ้านห้วยป้าง

ทากาศ

แม่ทา

ลําพูน

35

114

กระเหรีย่ ง

ปิง

74

บ้านแม่สะแง๊ะ

ทากาศ

แม่ทา

ลําพูน

62

255

กระเหรีย่ ง

ปิง

ผาช้างน้อย

ปง

พะเยา

24

129

เย้า

ยม

75

บ้านสะนามเหนือ

76

บ้านนํ้าคะ

ผาช้างน้อย

ปง

พะเยา

37

264

แม้ว

ยม

77

บ้านสานก๋วย

ผาช้างน้อย

ปง

พะเยา

10

89

แม้ว

ยม
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69

ชื่อหมู่บา้ น (ศูนย์ ศศช.)

ที่

บ้านหลัก

บ้านบริ วาร

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

หลังคา
ประชากร
เรือน

เผ่า

ลุ่มนํ้า

78

บ้านนํ้าปุก

ผาช้างน้อย

ปง

พะเยา

23

156

เย้า,ลือ้

ยม

79

บ้านสะนามใต้

ผาช้างน้อย

ปง

พะเยา

24

99

เย้า

ยม

80

บ้านห้วยเอีย๋ น

ผาช้างน้อย

ปง

พะเยา

20

129

เย้า

ยม

ร่มเย็น

เชียงคํา

พะเยา

21

148

เย้า

โขง

81

บ้านผาแดงบน

82

บ้านห้วยปุ้ม

ร่มเย็น

เชียงคํา

พะเยา

44

322

ม้ง

โขง

83

บ้านห้วยเดือ่

ร่มเย็น

เชียงคํา

พะเยา

31

240

ม้ง

โขง

84

บ้านหนองห้า

ร่มเย็น

เชียงคํา

พะเยา

17

63

แม่เหาะ

แม่สะเรียง

แม่ฮอ่ งสอน

38

85

บ้านปา่ หมาก

153

เย้า กะเหรีย่ ง
อีกอ้
กระเหรีย่ ง

โขง
สาละวิน

86

บ้านห้วยยาว

ปา่ แป๋

แม่สะเรียง

แม่ฮอ่ งสอน

24

105

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

87

ปา่ แป๋

แม่สะเรียง

แม่ฮอ่ งสอน

25

66

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

88

บ้านแม่สะเรียง
น้อย
บ้านผาแดงเหนือ

แม่เหาะ

แม่สะเรียง

แม่ฮอ่ งสอน

14

54

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

89

บ้านผาแดงใต้

แม่เหาะ

แม่สะเรียง

แม่ฮอ่ งสอน

20

77

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

90

แม่เหาะ

แม่สะเรียง

แม่ฮอ่ งสอน

26

112

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

91

บ้านห้วยหมาก
หนัง
บ้านทุง่ แดง

แม่เหาะ

แม่สะเรียง

แม่ฮอ่ งสอน

19

63

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

92

บ้านแม่ปอ

แม่เหาะ

แม่สะเรียง

แม่ฮอ่ งสอน

31

172

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

เสาหิน

แม่สะเรียง

แม่ฮอ่ งสอน

38

169

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

93

บ้านแม่เหลอ

94

บ้านมอโก่จอ

เสาหิน

แม่สะเรียง

แม่ฮอ่ งสอน

20

98

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

95

บ้านห้วยม่อโป

เสาหิน

แม่สะเรียง

แม่ฮอ่ งสอน

27

142

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

96

บ้านขุนแม่สอง

เสาหิน

แม่สะเรียง

แม่ฮอ่ งสอน

23

95

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

97

บ้านวาทู(แม่ต๊อบ)

เสาหิน

แม่สะเรียง

แม่ฮอ่ งสอน

16

101

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

98

บ้านห้วยกล้วย

เสาหิน

เมือง

แม่ฮอ่ งสอน

16

90

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

99

บ้านปา่ คา

เสาหิน

เมือง

แม่ฮอ่ งสอน

23

113

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

100

บ้านห้วยไทร

เสาหิน

เมือง

แม่ฮอ่ งสอน

30

175

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

101

บ้านกิว่ ขมิน้

ห้วยปูลงิ

เมือง

แม่ฮอ่ งสอน

20

125

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

102

บ้านห้วยหวาย

ห้วยโปง่

เมือง

แม่ฮอ่ งสอน

17

104

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

แม่ลาน้อย

แม่ลาน้อย

แม่ฮอ่ งสอน

24

113

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

สันติครี ี

แม่ลาน้อย

แม่ฮอ่ งสอน

55

122

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

103 บ้านขุนแม่แลบ
104

บ้านขุนแม่ฮุ
70
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ที่

ชื่อหมู่บา้ น (ศูนย์ ศศช.)
บ้านหลัก

บ้านบริ วาร

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

หลังคา
ประชากร
เรือน

เผ่า

ลุ่มนํ้า

105

บ้านแม่แป

สันติครี ี

แม่ลาน้อย

แม่ฮอ่ งสอน

63

223

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

106

บ้านห้วยตองก๊อ

สันติครี ี

แม่ลาน้อย

แม่ฮอ่ งสอน

25

98

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

107

บ้านแม่จอเหนือ

สันติครี ี

แม่ลาน้อย

แม่ฮอ่ งสอน

14

80

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

108

บ้านหัวดอย

สันติครี ี

แม่ลาน้อย

แม่ฮอ่ งสอน

35

140

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

109

บ้านแม่ซอ้

สันติครี ี

แม่ลาน้อย

แม่ฮอ่ งสอน

31

149

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

110

บ้านหัวตาด

สันติครี ี

แม่ลาน้อย

แม่ฮอ่ งสอน

49

217

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

แม่นาจาง

แม่ลาน้อย

แม่ฮอ่ งสอน

45

213

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

111 บ้านกองแป
112

บ้านโปง่ นํ้าร้อน

แม่โถ

แม่ลาน้อย

แม่ฮอ่ งสอน

23

95

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

113

บ้านห้วยหมาบ้า

แม่นาจาง

แม่ลาน้อย

แม่ฮอ่ งสอน

29

156

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

114

บ้านห้วยโปง่

แม่นาจาง

แม่ลาน้อย

แม่ฮอ่ งสอน

21

137

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

หัวเมือง

เมืองปาน

ลําปาง

60

209

มูเซอ

วัง

115 บ้านปางม่วง
116

บ้านแม่หมีนอก

หัวเมือง

เมืองปาน

ลําปาง

30

138

กระเหรีย่ ง

วัง

117

บ้านแม่ต๋อมใน

หัวเมือง

เมืองปาน

ลําปาง

32

127

กระเหรีย่ ง

วัง

ขุนน่าน

น่าน

99

470

ลัวะ

น่าน

น่าน

107

573

ลัวะ

น่าน

น่าน

42

301

ลัวะ

น่าน

น่าน

37

179

ลัวะ

น่าน

บ่อเกลือใต้

เฉลิมพระ
เกียรติ
เฉลิมพระ
เกียรติ
เฉลิมพระ
เกียรติ
เฉลิมพระ
เกียรติ
บ่อเกลือ

น่าน

75

462

ลัวะ

น่าน

118 บ้านสะจุก
119

บ้านสะเกีย้ ง

ขุนน่าน

120

บ้านบวกอุม้

ขุนน่าน

121

บ้านห้วยเต๋ย

ขุนน่าน

122 บ้านหนองน่าน
123

บ้านนํ้าแพะนอก

บ่อเกลือใต้

บ่อเกลือ

น่าน

15

109

ลัวะ

น่าน

124

บ้านนํ้าแพะใน

บ่อเกลือใต้

บ่อเกลือ

น่าน

28

167

ลัวะ

น่าน

125

บ้านก่อก๋วงนอก

บ่อเกลือใต้

บ่อเกลือ

น่าน

27

142

ลัวะ

น่าน

126

บ้านก่อก๋วงใน

บ่อเกลือใต้

บ่อเกลือ

น่าน

27

142

ลัวะ

น่าน

127

บ้านห้วยวิน

บ่อเกลือใต้

บ่อเกลือ

น่าน

25

131

ลัวะ

น่าน

128

บ้านนํ้าว้า

บ่อเกลือเหนือ

บ่อเกลือ

น่าน

24

141

ลัวะ

น่าน

129

บ้านห้วยขวาก

บ่อเกลือเหนือ

บ่อเกลือ

น่าน

44

245

ลัวะ

น่าน

130

บ้านสะไลน้อย

บ่อเกลือเหนือ

บ่อเกลือ

น่าน

28

140

ลัวะ

น่าน

131

บ้านนากึน๋

บ่อเกลือเหนือ

บ่อเกลือ

น่าน

42

185

ลัวะ

น่าน
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ชื่อหมู่บา้ น (ศูนย์ ศศช.)

ที่

บ้านหลัก

บ้านบริ วาร

132 บ้านสะไลหลวง

หลังคา
ประชากร
เรือน

เผ่า

ลุ่มนํ้า

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

บ่อเกลือเหนือ

บ่อเกลือ

น่าน

44

246

ลัวะ

น่าน

133

บ้านห้วยลึก

บ่อเกลือเหนือ

บ่อเกลือ

น่าน

48

256

ลัวะ

น่าน

134

บ้านห้วยหมี

ดงพญา

บ่อเกลือ

น่าน

65

340

ลัวะ

น่าน

135

บ้านห้วยโทน

ดงพญา

บ่อเกลือ

น่าน

84

477

ลัวะ

น่าน

136

บ้านนํ้าแคะ

ดงพญา

บ่อเกลือ

น่าน

53

252

ลัวะ

น่าน

137

บ้านเด่น

ดงพญา

บ่อเกลือ

น่าน

58

335

ลัวะ

น่าน

ภูคา

ปวั

น่าน

40

196

ลัวะ

น่าน

138 บ้านตาน้อย
139

บ้านนํ้าดัน้

ภูคา

ปวั

น่าน

57

269

ลัวะ

น่าน

140

บ้านขุนกุน

ภูคา

ปวั

น่าน

33

198

ลัวะ

น่าน

141

บ้านนํ้าขว้าง

ภูคา

ปวั

น่าน

25

101

ลัวะ

น่าน

142

บ้านแจรงหลวง

ภูคา

ปวั

น่าน

36

179

ลัวะ

น่าน

143

บ้านป้อหย่าลู่

แม่ตา้ น

ท่าสองยาง

ตาก

64

280

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

144

บ้านแม่ตอ้ คี

แม่ตา้ น

ท่าสองยาง

ตาก

98

375

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

แม่ตา้ น

ท่าสองยาง

ตาก

28

134

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

145 บ้านเลอผาโด้
146

บ้านตะโป๊ะปู่

แม่ตา้ น

ท่าสองยาง

ตาก

62

304

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

147

บ้านตะโข๊ะบี้

แม่ตา้ น

ท่าสองยาง

ตาก

50

217

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

148

บ้านตะบรือ้ โหย่

แม่ตา้ น

ท่าสองยาง

ตาก

37

167

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

149

บ้านพะบอเรโค๊ะ

แม่ตา้ น

ท่าสองยาง

ตาก

55

233

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

150 บ้านตะพิโจ

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

44

204

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

151 บ้านกลูแจทะ

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

30

167

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

152

บ้านกรูเปอคี

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

21

124

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

153

บ้านห้วย
มะโหนกคี
บ้านทีมโู กทะ

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

39

192

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

41

198

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

25

150

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

154
155

บ้านผาแดง

156

บ้านซอแข่วาคี

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

23

244

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

157

บ้านซอแข่ลู่

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

25

134

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

158

บ้านก่อบอทะ

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

27

157

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

159

บ้านบราเด

แม่สอง

ท่าสองยาง

ตาก

25

122

กระเหรีย่ ง

สาละวิน
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ที่

ชื่อหมู่บา้ น (ศูนย์ ศศช.)
บ้านหลัก

บ้านบริ วาร

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

หลังคา
ประชากร
เรือน

เผ่า

ลุ่มนํ้า

160

บ้านตะโค๊ะคี

แม่อุสุ

ท่าสองยาง

ตาก

48

180

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

161

บ้านมะโอโกร

แม่อุสุ

ท่าสองยาง

ตาก

22

102

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

162

บ้านเล้อก่อโกร

แม่อุสุ

ท่าสองยาง

ตาก

31

176

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

163

บ้านโกจิโกร

แม่อุสุ

ท่าสองยาง

ตาก

55

260

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

แม่ต่นื

แม่ระมาด

ตาก

59

277

กระเหรีย่ ง

ปิง

164 บ้านห้วยสินา
165

บ้านห้วยสินาคี

แม่ต่นื

แม่ระมาด

ตาก

33

212

กระเหรีย่ ง

ปิง

166

บ้านห้วยดินหม้อ

แม่ต่นื

แม่ระมาด

ตาก

60

260

กระเหรีย่ ง

ปิง

167

บ้านห้วยดอกเกีย๋ ง

แม่ต่นื

แม่ระมาด

ตาก

57

243

กระเหรีย่ ง

ปิง

168

บ้านมอปา่

แม่ต่นื

แม่ระมาด

ตาก

32

162

กระเหรีย่ ง

ปิง

แม่ละมุง

อุม้ ผาง

ตาก

34

162

กระเหรีย่ ง

แม่กลอง

แม่จนั

อุม้ ผาง

ตาก

37

211

กระเหรีย่ ง

แม่กลอง

169 บ้านเคลอป
อบอ
170

บ้านโขะทะ

171

บ้านแม่ละมุง้ คี

แม่ละมุง

อุม้ ผาง

ตาก

54

249

กระเหรีย่ ง

แม่กลอง

172

บ้านปา่ พลู

แม่ละมุง

อุม้ ผาง

ตาก

12

68

กระเหรีย่ ง

แม่กลอง

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

86

409

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

173 บ้านแม่หลองใต้
174

คอทะ

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

23

163

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

175

โอโลคีบน

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

25

165

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

176

โอโลคีลา่ ง

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

27

154

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

177

จือทะ

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

30

148

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

178

เมโลเด

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

23

139

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

179

ทีเลอเปอคี

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

37

191

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

180

คะเนจือคี

สบโขง

อมก๋อย

เชียงใหม่

35

118

กระเหรีย่ ง

สาละวิน

7,902

39,971

รวม
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ภาคผนวกที่ 4
ข้อมูลพืน้ ฐานของ ศศช. บ้านหลัก 33 แห่ง
1. บ้านทรัพย์ตะเคียน ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านทรัพย์ตะเคียน หมูท่ ่ี 15 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พิกดั E534074/ N2192260 ระดับความสูงเฉลีย่ 775 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ อนุรกั ษ์ดอยผ้าห่มปก เขตลุม่ นํ้าหลัก คือ ลุม่ นํ้ากก
2. ประชากร
มีจาํ นวน 65 ครัวเรือน 305 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าหู่ (มูเซอ)
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริ โภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ แต่มสี ญ
ั ญาณมือถือ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 26 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 20 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 6 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ พืชไร่ ขิง
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) การเพาะปลูก และมีการเลีย้ งสัตว์ เป็ นแบบวิถเี ดิม
2) มีปญั หาการตลาด และการไม่รตู้ น้ ทุนการผลิตของตนเอง
3) ขาดทักษะในการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร โดยเฉพาะงานช่าง
4) มีปญั หาหนี้สนิ ทัง้ ในระบบและนอกระบบ
5) มีปญั หาเรือ่ งนํ้าเพือ่ การเกษตรขาดแคลนในช่วงฤดูแล้ง
6) มีปญั หาเรือ่ งราคาผลผลิต
7) มีปญั หาด้านความรูด้ า้ นการตลาด การต่อรองราคา และข่าวสารข้อมูลราคาทัวไป
่
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7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ส่งเสริมความรูเ้ รือ่ งการปลูกพืชทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมสิ งั คมของชุมชน
2) ส่งเสริมความรูเ้ รือ่ งการปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์แผนใหม่
3) ส่งเสริมเรือ่ งการใช้ป๋ ยุ และสารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
4) ความรูเ้ รือ่ งการประกอบอาชีพใหม่
5) ต้องการสร้างฝายถาวร
6) ต้องการทํารังวัดทีด่ นิ
7) ต้องการปลุกปา่ ต้นนํ้า
8) ต้องการเรียนรูด้ า้ นการตลาด การบัญชี
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2. บ้านแม่แอบใน ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านแม่แอบใน หมูท่ ่ี 6 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พิกดั E456500/N2046300 ระดับความสูงเฉลีย่ 900
เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าปิง
2. ประชากร
มีจาํ นวน 30 ครัวเรือน 112 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 25 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 18 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 7 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพด กะหลํ่าปลี บร๊อกเคอรี่ พริก ถัวลิ
่ สง ลิน้ จี่
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ลิน้ จีใ่ ห้ผลผลิตน้อย และคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน
2) ขาดความรูเ้ รือ่ งการจัดการการท่องเทีย่ วในหมูบ่ า้ น
3) ขาดทักษะการทําอาชีพอื่นนอกจากการเกษตร
4) ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง
5) ปญั หาไฟปา่
6) ขาดความรูเ้ รือ่ งการแปรรูปสินค้า
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ต้องการให้ลน้ิ จีม่ ผี ลผลิตมากกว่าเดิมและได้ตามเกรดทีต่ ลาดต้องการ
2) ต้องการความรูเ้ รือ่ งการจัดการการท่องเทีย่ ว และแนะนําให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาในหมูบ่ า้ น
3) ต้องการฝึกทักษะทางอาชีพใหม่ๆ เพือ่ ใช้ประกอบอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร
4) ต้องการความรูใ้ นการทําปุ๋ยชีวภาพ และสารชีวภาพไล่แมลง
5) จัดระบบการป้องกันไฟปา่
6) ต้องการความรูเ้ รือ่ งการแปรรูปสินค้า เพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้า
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3. บ้านปงผาง ตําบลทากาศ อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านปงผาง หมูท่ ่ี 14 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลําพูน พิกดั E507544/N2023212 ระดับความสูงเฉลีย่ 650 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ดอยผาเมือง เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าปิง
2. ประชากร
มีจาํ นวน 76 ครัวเรือน 303 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ มีโทรศัพท์สาธารณะ และ มีสญั ญาณมือถือ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 42 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 25 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 17 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพด ถัวเหลื
่ อง
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ขาดความรูเ้ รือ่ งการเลีย้ งสัตว์ทถ่ี กู วิธี โดยเฉพาะการเลีย้ งหมู
2) ขาดเทคนิคการทอผ้า การออกแบบลวดลายผ้า การย้อมสีผา้ และขาดช่องทางการขายงานหัตถกรรม
3) ขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูแล้ง
4) ชาวบ้านใช้สารเคมีไม่ถกู วิธี
5) มีปญั หาการตัดไม้บา้ งเล็กน้อย
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) วิธกี ารเลีย้ งหมูทถ่ี กู วิธี
2) การออกแบบลวดลายผ้าทอ การย้อมสี ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของตลาด
3) สร้างฝาย และอ่างเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
4) ความรูเ้ รือ่ งการใช้สารเคมีทถ่ี กู ต้อง
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4. บ้านห้วยไทร ตําบลห้วยปูลิง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านห้วยไทร หมูท่ ่ี 11 ต.ห้วยปูลงิ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พิกดั E507544/N2023212 ระดับความสูงเฉลีย่ 1,270 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ สงวนแห่งชาติแม่สะมาดเขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าสาละวิน
2. ประชากร
มีจาํ นวน 30 ครัวเรือน 175 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ใช้โทรศัพท์สาธารณะส่งสัญญาณผ่านจานดาวเทียม
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 56 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 46 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 10 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ พริก
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทัง้ ปี
2) ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเกษตรในฤดูแล้ง
3) มีการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ในบางพืน้ ที่
4) ขาดตลาด และช่องทางการขายงานหัตถกรรม
5) ขาดความรูเ้ รือ่ งการออกแบบลวดลายงานผ้าทอ
6) ในหมูบ่ า้ นไม่มหี อกระจายข่าว
7) ขาดความรูใ้ นการประกอบอาชีพอื่นๆ เพือ่ เป็ นรายได้เสริม
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) เทคนิคการปลูกข้าว การใส่ป๋ ยุ และพันธุข์ า้ วใหม่ทเ่ี หมาะสมต่อสภาพพืน้ ทีแ่ ละให้ผลผลิตสูง
2) หาแหล่งนํ้าเพือ่ การเกษตรเพิม่ ขึน้ สร้างถังเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
3) มีกากําหนดแนวเขตปา่ ไม้และพืน้ ทีท่ าํ กินของชาวบ้านอย่างชัดเจน เพือ่ ป้องกันการบุกรุกปา่
4) ต้องการความรูเ้ รื่องการออกแบบลวดลายผ้าทอให้ตรงกับความต้องการของตลาด และขยายช่องทางการขาย
สินค้าหัตถกรรม
5) ฝึกอบรมวิชาชีพด้านช่างต่างๆ เพือ่ ใช้ประกอบอาชีพเสริม
6) ต้องการสร้างหอกระจายข่าว เพือ่ ให้ชุมชนได้ทราบข่าวสารต่างๆ
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5. บ้านขุนแม่แลบ ตําบลแม่ลาน้ อย อําเภอแม่ลาน้ อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านขุนแม่แลบ หมูท่ ่ี 6 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮอ่ งสอน พิกดั E377903/N2032010 ระดับความสูงเฉลีย่ 522
ั ่ าย เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าสาละวิน
เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ สงวนแม่สะเรียงฝงซ้
2. ประชากร
มีจาํ นวน 24 ครัวเรือน 113 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ แต่มสี ญั ญาณมือถือ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 18.5 กิโลเมตร
ลาดยาง/คอนกรีต 14 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 4.5 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ถัวเหลื
่ อง
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ผลผลิตพืชไร่และพืชผักตํ่า เพราะพันธุพ์ ชื เป็ นพันธุพ์ น้ื เมือง
2) มีปญั หาด้านพันธุส์ ตั ว์
3) ไม่มกี ล้าพันธุพ์ ชื เศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ไม้ผล กาแฟ
4) ขาดความรูแ้ ละทักษะของงานนอกภาคการเกษตร โดยเฉพาะงานช่าง
5) ว่างงานในฤดูแล้ง
6) มีการตัดไม้ทาํ ลายปา่ อยูบ่ า้ ง
7) ทางคมนาคมเข้าออกหมูบ่ า้ นลําบาก ฤดูฝนไม่สามารถใช้การได้เลย
8) ปญั หาการขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเกษตรในฤดูแล้ง
9) ปญั หาการขาดแคลนแรงงานในหมูบ่ า้ น วัยรุน่ ไปทํางานในเมือง
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ความรูเ้ รือ่ งการเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์วธิ ใี หม่
2) พันธุพ์ ชื ใหม่ ทีใ่ ห้ผลผลิตสูงกว่าเดิม
3) ความรูเ้ รือ่ งการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร เช่น งานช่าง
4) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทีเ่ ข้าถึงหมูบ่ า้ น
5) สร้างฝายถาวรเพือ่ เก็บกักนํ้าใช้ในการเกษตร
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6. บ้านกิ่ วสะไต ตําบลป่ าตึง อําเภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านกิว่ สะไต หมูท่ ่ี 19 ต.ปา่ ตึง อ.แม่จนั จ.เชียงราย พิกดั E565688/N2222738 ระดับความสูงเฉลีย่ 863 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าโขง
2. ประชากร
มีจาํ นวน 62 ครัวเรือน 464 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ าข่า (อีกอ้ )
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าระบบสายส่ง

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ มีโทรศัพท์ขนั ้ พืน้ ฐาน มีสญั ญาณโทรศัพท์
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 30 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 30 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างทัวไป
่
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ เชอรี่ บ๊วย กาแฟ
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ชาวบ้านปลุกพืชในรูปแบบเดิม
2) ไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งการแปรรูปสินค้า
3) ราคาผลผลิตตกตํ่า
4) ปญั หาการขาดขาดเพือ่ การเกษตรในฤดูแล้ง
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ความรูแ้ ละเทคนิคการปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์สมัยใหม่ และพันธุพ์ ชื ใหม่ทใ่ี ห้ผลผลิตสูง
2) ความรูเ้ รือ่ งการแปรรูปสินค้า
3) ความรูด้ า้ นการตลาด การต่อรองราคา
4) ฝายเก็บกักนํ้า อ่างเก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
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7. บ้านผาแดงบน ตําบลร่มเย็น อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านผาแดงบน หมูท่ ่ี 11 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคํา จ.พะเยา พิกดั E654800/N2153000 ระดับความสูงเฉลีย่ 1,086 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ สงวนแห่งชาติดอยผาหม่น เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าโขง
2. ประชากร
มีจาํ นวน 21 ครัวเรือน 148 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ มีย่ น (เย้า)
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าระบบสายส่ง

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ มีสญั ญาณมือถือ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 35 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 30 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 5 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ปญั หานํ้าเพือ่ การบริโภคไม่เพียงพอ และไม่สะอาด
2) ปุ๋ยเคมีราคาแพง
3) ขาดความรูเ้ รือ่ งการเลีย้ งสัตว์สมัยใหม่
4) ขาดทักษะความรูใ้ นการทําอาชีพเสริม อาชีพนอกการเกษตร
5) ขาดแหล่งอาหารทีห่ ลากหลาย
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) หาแหล่งนํ้าเพือ่ การบริโภค และเครือ่ งกรองนํ้าเพือ่ การบริโภค
2) ความรูเ้ รือ่ งการทําปุ๋ยชีวภาพ
3) ฝึกทักษะความรูด้ า้ นการประกอบอาชีพอื่นๆ เพือ่ ทําเป็ นอาชีพเสริม
4) เลีย้ งสัตว์ เช่น กบ ปลา ไก่ ฯลฯ ไว้เป็ นแหล่งอาหาร และต้องการความรูเ้ รือ่ งการเลีย้ งสัตว์สมัยใหม่

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

81

8. บ้านหนองน่ าน ตําบลบ่อเกลือใต้ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ าน
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านหนองน่าน หมูท่ ่ี 12 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน พิกดั E728265/N2122284 ระดับความสูงเฉลีย่ 984 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าน่าน
2. ประชากร
มีจาํ นวน 75 ครัวเรือน 462 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุล์ วั ะ
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าระบบสายส่ง

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ มีโทรศัพท์สาธารณะ มีสญั ญาณมือถือ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 22 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 16 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 6 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) เมล็ดพันธุผ์ กั ไม่มคี ุณภาพ ให้ผลผลิตน้อย
2) ดินเสือ่ มสภาพ ขาดความอุดมสมบูรณ์
3) ขาดแหล่งอาหารทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะเนื้อสัตว์
4) ขาดความรูใ้ นการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) เมล็ดพันธุผ์ กั ทีม่ คี ุณภาพ ให้ผลผลิตสูง ดูแลง่าย
2) เทคนิควิธกี ารบํารุงดินให้มคี ุณภาพมากขึน้
3) เลีย้ งปลาเพือ่ การบริโภค และขายเป็ นรายได้เสริม
4) ฝึกอบรมความรูเ้ รือ่ งการประกอบอาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะความรูด้ า้ นงานช่างต่างๆ เพือ่ ให้ประกอบอาชีพเสริม
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9. บ้านห้วยอีโก๋ – ผาลาย ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านห้วยอีโก๋ – ผาลาย หมูท่ ่ี 16 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พิกดั E508227/N2140639 ระดับความสูง
เฉลีย่ 606 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงดาว อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เขตลุ่ม
นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าปิง
2. ประชากร
มีจาํ นวน 115 ครัวเรือน 1,125 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุล์ ซี อ อาข่า กะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ มีสญั ญาณมือถือ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 26 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 20 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 6 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพด ถัว่ มะม่วง ลําไย
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ชาวบ้านยังปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์วถิ ดี งั ้ เดิม
2) พันธุพ์ ชื ให้ผลผลิตน้อย
3) ว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกีย่ ว ขาดความรูใ้ นการประกอบอาชีพอื่นๆ นอกภาคการเกษตร
4) นํ้าเพือ่ การบริโภคสกปรก
5) ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
6) ขาดช่องทางการขายงานหัตถกรรมในชุมชน
7) ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาพืชผลทางการเกษตร
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) เทคนิคการปลูกพืชสมัยใหม่ การใช้ป๋ ยและสารเคมี
ุ
ทถ่ี กู ต้อง
2) เมล็ดพันธุท์ ด่ี ี เพือ่ เพิม่ ผลผลิตต่อพืน้ ทีใ่ ห้มากขึน้
3) ความรูด้ า้ นช่างต่างๆ เช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างตัดผม
4) เครือ่ งกรองนํ้าสําหรับนํ้าเพือ่ การบริโภค และปรับปรุงระบบประปาภูเขาเดิมให้มสี ภาพดีขน้ึ
5) ขยายช่องทางการขายสินค้าหัตถกรรมท้องถิน่ เพือ่ เป็ นรายได้เสริม
6) ข่าวสารเรือ่ งราคาพืชผลทางการเกษตร เพือ่ ให้ต่อรองกับพ่อค้าทีเ่ ข้ามารับซือ้
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10. บ้านผาแดง ตําบลกึ๊ดช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านผาแดง หมู่ท่ี 1 ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พิกดั E484373/N2127663
ระดับความสูงเฉลีย่ 1,079
เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติหว้ ยนํ้าดัง เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าปิง
2. ประชากร
มีจาํ นวน 27 ครัวเรือน 127 คน ประชากรเป็นกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าหู่
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ แต่มสี ญั ญาณมือถือ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 22 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 16 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 6 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพด ผักกาดขาว ลิน้ จี่
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ปญั หาเรือ่ งการใช้สารเคมีมากขึน้
2) ผลผลิตตกตํ่า พันธุพ์ ชื เป็ นพันธุพ์ น้ื เมืองให้ผลผลิตตํ่า
3) นํ้าเพือ่ การบริโภคไม่เพียงพอ และไม่สะอาด
4) ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
5) ขาดช่องทางการขายงานหัตถกรรมผ้าทอ
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ต้องการความรูเ้ รือ่ งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี
2) พันธุพ์ ชื ใหม่ทใ่ี ห้ผลผลิตสูง และเทคโนโลยีการปลูกพืชสมัยใหม่
3) ต้องการหาแหล่งนํ้าเพือ่ การบริโภคเพิม่ ขึน้ และต้องการเครือ่ งกรองนํ้าสะอาด
4) แหล่งนํ้าเพือ่ การเกษตรทีเ่ พียงพอตลอดทัง้ ปี
5) ต้องการขายสินค้าหัตถกรรมให้กบั นักท่องเทีย่ ว
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แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

11. บ้านสะมอจาล่าง ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านสะมอจาล่าง หมูท่ ่ี 4 ต. แม่ศกึ อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พิกดั E415122/N2061388 ระดับความสูงเฉลีย่ 1,015
เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ สงวนแห่งชาติแม่แจ่ม เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าปิง
2. ประชากร
มีจาํ นวน 20 ครัวเรือน 125 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ใช้โทรศัพท์สาธารณะส่งสัญญาณผ่านจานดาวเทียม
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 70 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 24 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 46 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทัง้ ปี พันธุข์ า้ วเป็ นพันธุพ์ น้ื เมืองให้ผลผลิตตํ่า
2) ขาดความรูใ้ นการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ หลังฤดูกาลเก็บเกีย่ ว เพือ่ เพิม่ รายได้
3) แหล่งนํ้าทางการเกษตรมีตาํ แหน่งตํ่ากว่าพืน้ ทีท่ าํ การเกษตร จึงมีปญั หาเรือ่ งระบบชลประทานพืน้ ทีส่ งู
4) ชาวบ้านยังปลุกพืชและเลีย้ งสัตว์ในรูปแบบเดิม
5) ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง และขาดความรูเ้ รือ่ งราคาผลผลิต
6) ปญั หาการว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกีย่ ว
7) ปญั หาเรือ่ งการใช้สารเคมีไม่ถกู วิธี

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
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7.2 ความต้องการของชุมชน
1) พันธุข์ า้ วใหม่ทใ่ี ห้ผลผลิตสูง
2) พืชเศรษฐกิจอื่นๆ ทีป่ ลูกหลังฤดูกาลเก็บเกีย่ ว เช่น ถัวเหลื
่ อง มันฝรัง่
3) ระบบสูบนํ้าขึน้ ไปยังพืน้ ทีเ่ กษตรทีส่ งู กว่าแหล่งนํ้า และสร้างถังเก็บกักนํ้าไว้ใช้
4) ต้องการเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเกษตร เพือ่ เพิม่ ผลผลิตให้สงู ขึน้
5) ความรูเ้ รือ่ งการตลาด การกําหนดราคาผลผลิต
6) ฝึกอาชีพอื่นๆ เพือ่ ใช้ประกอบอาชีพเสริม เช่น ช่างต่างๆ หรืองานหัตถกรรม
7) ความรูเ้ รือ่ งการใช้สารเคมีให้ถกู วิธี รวมทัง้ ความรูเ้ รือ่ งการทําสารชีวภาพไล่แมลง ปุ๋ยชีวภาพ
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แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

12. บ้านป่ าหมาก ตําบลแม่เหาะ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านปา่ หมาก หมูท่ ่ี 4 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮอ่ งสอน พิกดั E394036/N2003549 ระดับความสูงเฉลีย่ 712
ั ่ าย เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุ่มนํ้าสาละวิน
เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ สงวนแห่งชาติแม่ยวมฝงซ้
2. ประชากร
มีจาํ นวน 38 ครัวเรือน 153 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ แต่มสี ญั ญาณมือถือ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 17 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 17 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ถัวเหลื
่ อง กะหลํ่าปลี
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ชาวบ้านปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์แบบเดิม
2) ขาดความรูใ้ นการประกอบอาชีพอื่นๆ
3) ปริมาณนํ้าเพือ่ การบริโภคไม่เพียงพอ ถังเก็บนํ้ามีขนาดเล็ก ท่อส่งนํ้าขนาดเล็ก และไม่มเี ครือ่ งกรองนํ้า
4) พันธุพ์ ชื ทีป่ ลูกอยูไ่ ม่ดี ให้ผลผลิตน้อย
5) มีปญั หาเรือ่ งชาวบ้านใช้สารเคมีกนั มากขึน้
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการปลูกพืชสมัยใหม่
2) ฝึกทักษะความรูเ้ ชิงช่าง เพือ่ ใช้ประกอบอาชีพเสริม
3) ปรับเปลีย่ นถังเก็บนํ้า ท่อส่งนํ้าใหม่ให้เหมาะสม และจัดหาเครือ่ งกรองนํ้าสะอาด
4) ปรับปรุงพันธุพ์ ชื ทีใ่ ห้ผลผลิตสูง
5) ความรูแ้ ละเทคนิคการใช้ยาฆ่าแมลง

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
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13. บ้านแม่เหลอ ตําบลเสาหิ น อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านแม่เหลอ หมูท่ ่ี 2 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮอ่ งสอน พิกดั E365205/N2036144 ระดับความสูงเฉลีย่ 346
เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ สาละวิน เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าสาละวิน
2. ประชากร
มีจาํ นวน 38 ครัวเรือน 169 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ใช้โทรศัพท์สาธารณะส่งสัญญาณผ่านจานดาวเทียม
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 72 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 20 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 52 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ถัวเหลื
่ อง
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า โดยเฉพาะข้าว
2) มีโรคระบาดและมีศตั รูพชื มาก โดยเฉพาะข้าว
3) นํ้าเพือ่ การบริโภคไม่สะอาด ขุน่ มีตะกอน
4) ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
5) มีการตัดไม้ในบริเวณไร่หมุนเวียน
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) พันธุข์ า้ วใหม่ทใ่ี ห้ผลผลิตสูงกว่าเดิม
2) เทคนิคการกําจัดโรคและแมลงของพืช
3) แหล่งนํ้าเพือ่ การเกษตร และการสร้างฝายเก็บกักนํ้า
4) ต้องการเครือ่ งกรองนํ้าเพือ่ การบริโภค
5) ต้องการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

14. บ้านห้วยฮ่อมใน ตําบลทาแม่ลอบ อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านห้วยฮ่อมใน หมูท่ ่ี 5 ต.ทาแม่ลอบ อ.แม่ทา จ.ลําพูน พิกดั E499918/N2012674 ระดับความสูงเฉลีย่ 792 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ดอยผาเมือง เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าปิง
2. ประชากร
มีจาํ นวน 118 ครัวเรือน 474 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ใช้โทรศัพท์สาธารณะส่งสัญญาณผ่านจานดาวเทียม
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 53 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 51 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 2 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพด
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ปญั หาต้นทุนทางการเกษตรแพง ปุ๋ยราคาแพง
2) ขาดรายได้เสริม มีงานทอผ้าแต่ลวดลายไม่ตรงกับความต้องการของตลาด และขาดการแปรรูปงานหัตถกรรม
3) ขาดความรูเ้ รือ่ งการประกอบอาชีพอื่นๆ นอกภาคการเกษตร
4) นํ้าเพือ่ การบริโภคสกปรก
5) ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
6) ขาดความรูเ้ รือ่ งการตลาด ถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ความรูเ้ รือ่ งการทําปุ๋ยชีวภาพเพือ่ ลดต้นทุนทางการผลิตลง
2) ฝึกอบรมทักษะฝีมอื การประกอบอาชีพอื่นๆ นอกภาคการเกษตร เช่น งานช่างต่างๆ ทําอาหาร งานหัตถกรรม
3) ออกแบบลดลายผ้าทอให้ตรงกับความต้องการของตลาด และมีการแปรรูสนิ ค้าให้เกิดคุณประโยชน์ทห่ี ลากหลาย
4) ต้องการเครือ่ งกรองนํ้าเพือ่ การบริโภค
5) ถังเก็บกักนํ้าเพือ่ ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
6) ความรูเ้ รือ่ งการตลาด ข่าวสารข้อมูลราคาพืชผล
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15. บ้านปางม่วง ตําบลแจ้ซ้อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านปางม่วง หมูท่ ่ี 10 ต.แจ้ซอ้ น อ.เมืองปาน จ.ลําปาง พิกดั E547435/N2094067 ระดับความสูงเฉลีย่ 953 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซอ้ น เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าวัง
2. ประชากร
มีจาํ นวน 60 ครัวเรือน 209 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าหู่ (มูเซอ)
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 36 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 30 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 6 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพด กาแฟ
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ขาดเทคนิคในการดูแลรักษากาแฟ
2) ขาดเทคนิคในการเพิม่ มูลค่าสินค้าทางกาเกษตร เช่น กาแฟ ไม้ผล
3) ว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกีย่ ว
4) ปญั หานํ้าเพือ่ การบริโภคสกปรก และไม่เพียงพอ
5) ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเกษตรในฤดูแล้ง
6) ปญั หาไฟปา่ ในฤดูแล้ง
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) เทคนิคการดูแลรักษาต้นกาแฟ และการเพิม่ มูลค่าสินค้า
2) พืชเศรษฐกิจอื่นๆ ทีเ่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ เช่น มัคคาเดียเมีย
3) ต้องการความรูแ้ ละฝึกทักษะในการทํางานนอกภาคการเกษตร เช่น งานช่างต่างๆ
4) ต้องการแหล่งนํ้าเพือ่ การบริโภคเพิม่ และระบบการกรองนํ้าสะอาด
5) ต้องการสร้างฝายเพือ่ เก็บนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
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16. บ้านตาน้ อย ตําบลภูคา อําเภอปัว จังหวัดน่ าน
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านตาน้อย หมูท่ ่ี 5 ต.ภูคา อ.ปวั จ.น่าน พิกดั E720138/N2128744 ระดับความสูงเฉลีย่ 864 เมตร จากระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าน่าน
2. ประชากร
มีจาํ นวน 40 ครัวเรือน 196 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุล์ วั ะ
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าสายส่ง บางบ้านใช้พลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ใช้โทรศัพท์สาธารณะส่งสัญญาณผ่านจานดาวเทียม
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 37 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 27 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 10 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว พืชผัก
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) แหล่งนํ้าไม่เพียงพอต่อการบริโภค
2) ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเกษตรในฤดูแล้ง
3) ขาดความรูแ้ ละเทคนิคเรือ่ งการเลีย้ งสัตว์
4) ถูกดราคาผลผลิตจากพ่อค้าคนกลาง
5) มีการตัดไม้ทาํ ลายปา่
6) มีการพังทลายของหน้าดินสูง
7) เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก
7.2 ความต้องการของชุมชน
6) หาแหล่งนํ้าเพือ่ การบริโภค ระบบประปาเพือ่ ส่งนํ้าเข้าหมูบ่ า้ น
7) ต้องการฝาย และอ่างเก็บนํ้าเพือ่ ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
8) เทคนิคความรูเ้ รือ่ งการเลีย้ งสัตว์
9) ความรูด้ า้ นการตลาด การต่อรองราคา
10) ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมให้สะดวกมากขึน้
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17. บ้านสะนามเหนื อ ตําบลผาช้างน้ อย อําเภอปง จังหวัดพะเยา
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านสะนามเหนือ หมูท่ ่ี 2 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา พิกดั E661057/N2128617 ระดับความสูงเฉลีย่ 873 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ดอยผาช้าง เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้ายม
2. ประชากร
มีจาํ นวน 24 ครัวเรือน 129 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุเ์ มีย่ น (เย้า)
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ แต่มสี ญั ญาณมือถือ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 60 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 44 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 16 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าวไร่ ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ลิน้ จี่
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) สภาพดินเสือ่ มคุณภาพ
2) นํ้าเพือ่ การบริโภคไม่สะอาด เพราะขาดระบบการกรองนํ้า
3) ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ต้องการความรูแ้ ละเทคนิคในการบํารุงดินเพือ่ ให้มคี ุณภาพเพิม่ ขึน้
2) ต้องการเครือ่ งกรองนํ้าเพือ่ การบริโภค
3) หาแหล่งนํ้า และสร้างถังเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
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18. บ้านห้วยนํ้ากืน ตําบลวาวี อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านห้วยนํ้ากืน หมูท่ ่ี 19 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พิกดั E554815/N2196194 ระดับความสูงเฉลีย่ 712 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้ากก
2. ประชากร
มีจาํ นวน 43 ครัวเรือน 249 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ าข่า (อีกอ้ )
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ มีสญั ญาณมือถือ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 34 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 29 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 5 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ถัวเหลื
่ อง กาแฟ ส้ม ลิน้ จี่
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ปญั หาต้นทุนทางการเกษตรสูง เช่น ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลงแพง
2) ขาดความรูแ้ ละเทคนิคการเลีย้ งสัตว์ทถ่ี กู วิธี
3) นํ้าไม่เพียงพอต่อการบริโภค
4) ขาดแคลนนํ้าในการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
5) ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาผลผลิต
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ความรูเ้ รือ่ งการทําปุ๋ยชีวภาพ เพือ่ ลดต้นทุนในการผลิตให้ต่าํ ลง
2) เรียนรูเ้ รือ่ งเทคนิคการเลีย้ งสัตว์ทถ่ี กู ต้อง
3) สร้างถังเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในการบริโภค และหาแหล่งนํ้าใหม่ทเ่ี พียงพอต่อความต้องการตลอดทัง้ ปี
4) เทคนิคความรูเ้ รือ่ งการเลีย้ งสัตว์
5) ความรูด้ า้ นการตลาด การขายผลผลิต ข้อมูลข่าวสารเรือ่ งราคาผลผลิต
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19. บ้านแม่ปนู น้ อยกะเหรี่ยง ตําบลเวียง อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านแม่ปนู น้อยกะเหรีย่ ง หมูท่ ่ี 11 ต.เวียง อ.เวียงปา่ เป้า จ.เชียงราย พิกดั E544300/N2151400 ระดับความสูงเฉลีย่
659 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตอุทยานแห่ชาติขนุ แจ๋ เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้ากก
2. ประชากร
มีจาํ นวน 32 ครัวเรือน 140 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ใช้โทรศัพท์สาธารณะส่งสัญญาณผ่านจานดาวเทียม
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 24 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 7 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 17 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพด ถัวแดง
่
ไม้ผล
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ชาวบ้านเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ตามวิถดี งั ้ เดิม
2) ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
3) ขาดความรูเ้ รือ่ งการประกอบอาชีพเสริมอย่างอื่น
4) ขาดความรูเ้ รือ่ งการตลาด การต่อรองราคา และมักจะถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ
5) เส้นทางคมนามคมเข้าถึงหมูบ่ า้ นลําบาก จะสัญจรได้ดเี ฉพาะฤดูแล้ง
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) วิธกี ารเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ทถ่ี กู วิธี
2) ต้องการฝายเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
3) ฝึกทักษะความรูเ้ รือ่ งอาชีพอื่นๆ เพือ่ ใช้ในการประกอบอาชีพเสริม
4) ต้องการความรูเ้ รือ่ งการตลาด การขายสินค้า การรับข่าวสารเรือ่ งราคาผลผลิต
5) พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกต่อการใช้งาน
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แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

20. บ้านป่ าซ้อแสนพงษ์ ตําบลศรีถ้อย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
.
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านป่าซ้อแสนพงษ์ หมู่ท่ี 9 ต.ศรีถอ้ ย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พิกดั E532345/N2175227 ระดับความสูงเฉลีย่ 935
ั ่ าย เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้ากก
เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ สงวนแห่งชาติแม่ลาวฝงซ้
2. ประชากร
มีจาํ นวน 66 ครัวเรือน 309 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุล์ าหู(่ มูเซอ) อาข่า(อีกอ้ ) ลีซ(ู ลีซ)ู
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ใช้โทรศัพท์สาธารณะส่งสัญญาณผ่านจานดาวเทียม
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 40 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 19 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 21 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ งา ขิง กาแฟ
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) มีปญั หาเรือ่ งสารเคมีตกค้าง ชาวบ้านใช้สารเคมีมาก
2) ขาดความรูแ้ ละทักษะเชิงช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างยนต์
3) พันธุพ์ ชื ทีป่ ลูกอยูใ่ ห้ผลผลิตตํ่า
4) ปญั หาเรือ่ งนํ้าเพือ่ การบริโคสกปรก
5) มีปญั หาเรือ่ งการพังทลายของหน้าดินสูง
6) บางครัวเรือนขาดสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน โดยเฉพาะไฟฟ้า
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ต้องการปลูกพืชปลอดสารเคมี
2) ต้องการความรูเ้ รือ่ งการใช้สารเคมีทถ่ี กู ต้อง
3) ต้องการฝึกทักษะเชิงช่าง เพือ่ นําไปประกอบอาชีพเสริม
4) ต้องการพันธุพ์ ชื ใหม่ๆ ทีใ่ ห้ผลผลิตสูง ดูแลง่ายไม่เป็ นโรค
5) ต้องการเครือ่ งกรองนํ้าเพือ่ การบริโภค
6) หาวิธปี ้ องกันดินพังทลาย
7) จัดหาแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิม่ เติม เพือ่ ให้แก่บา้ นทีย่ งั ไม่มใี ช้

แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
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21. บ้านโป่ งขาว ตําบลบ้านจันทร์ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านโป่งขาว หมูท่ ่ี 6 ตําบลบ้านจันทร์ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พิกดั 26900/N2115500 ระดับความสูงเฉลีย่
1,098 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ สงวนแห่งชาติแม่แจ่ม เขตลุม่ นํ้าหลัก คือ ลุม่ นํ้าปิง
2. ประชากร
มีจาํ นวน 26 ครัวเรือน 130 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าระบบสายส่ง

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ใช้โทรศัพท์สาธารณะส่งสัญญาณผ่านจานดาวเทียม
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 120 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 30 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 40 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ถัวลิ
่ สง
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี
2) ชาวบ้านเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ในรูปแบบเดิม
3) อาหารสัตว์ขาดแคลนในฤดูแล้ง
4) ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
5) ขาดความรูด้ า้ นการตลาดทําให้ขายผลผลิตได้ต่าํ และถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
6) ปญั หาการว่างงานในช่วงหลังการเก็บเกีย่ ว
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) เทคนิคและความรูเ้ รือ่ งการเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์สมัยใหม่
2) พันธุข์ า้ วใหม่ทใ่ี ห้ผลผลิตสูง
3) ต้องการแหล่งอาหารสัตว์
4) ต้องการแหล่งนํ้าเพือ่ การเกษตร
5) ความรูเ้ รือ่ งการทําการตลาด
6) ฝึกทักษะความรูง้ านช่าง เพือ่ ใช้ในการประกอบอาชีพเสริม
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แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

22. บ้านขุนขานน้ อย ตําบลยัง้ เมิ น อําเภอสะเมิ ง จังหวัดเชียงใหม่
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านขุนขานน้อย หมู่ท่ี 5 ต.ยัง้ เมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ พิกดั
E442500/N2102700 ระดับความสูงเฉลีย่ 1,106
เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ปางขุม เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าปิง
2. ประชากร
มีจาํ นวน 18 ครัวเรือน 91 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก และมีการขุดบ่อนํ้า
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ใช้โทรศัพท์สง่ สัญญาณผ่านจานดาวเทียม
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 67 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 45 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 22 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ถัวลิ
่ สง
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ปริมาณข้าวไม่พอต่อการบริโภคตลอดปี
2) ชาวบ้านยังปลุกพืชด้วยวิธแี บบเก่า
3) ปญั หาด้านความสกปรกของนํ้าเพ่อการบริโภค
4) ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเกษตรในฤดูแล้ง
5) มีปญั หาไฟปา่
6) ถูกพ่อค้าคนกลางเอารัดเอาเปรียบ
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เช่น กะหลํ่า ข้าวโพด
2) ต้องการพันธุข์ า้ วทีใ่ ห้ผลผลิตสูง
3) ต้องการเครือ่ งกรองนํ้าเพือ่ การบริโภค
4) ป้องกันทําแนวกันไฟปา่ เพือ่ ไม่ให้ลกุ ลามเป็ นวงกว้าง
5) ต้องการสร้างฝาย และอ่างเก็บนํ้าเพือ่ ใช้ในฤดูแล้ง
6) ต้องการความรูด้ า้ นการตลาด เพือ่ ไม่ให้ถกู เอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง
แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
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23. บ้านแม่หลองใต้ ตําบลสบโขง อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
n/a
2. ประชากร
n/a
3. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
3.1 ปัญหา
n/a
3.2 ความต้องการของชุมชน
n/a
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แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

24. บ้านแม่กองแป ตําบลแม่นาจาง อําเภอแม่ลาน้ อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านแม่กองแป หมูท่ ่ี 2 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน พิกดั E405110/N2049624 ระดับความสูงเฉลีย่ 899
ั ่ เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าสาละวิน
เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ สงวนขุนแม่ยวมฝงขวา
2. ประชากร
มีจาํ นวน 45 ครัวเรือน 213 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าระบบสายส่ง

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ มีโทรศัพท์ขนั ้ พืน้ ฐาน
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 45 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต - กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 45 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว พืชไร่
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ชาวบ้านเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์ตามวิถเี ดิม
2) เมล็ดพันธุพ์ ชื ใช้พนั ธุพ์ น้ื เมือง มีผลผลิตตํ่า
3) คุณภาพนํ้าเพือ่ การบริโภคสกปรก ขุน่ มีตะกอน
4) ปริมาณนํ้าเพือ่ การเกษตรไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
5) ถูกกดราคาสินค้าเกษตรจากพ่อค้าคนกลาง
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ความรูด้ า้ นการปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์สมัยใหม่
2) ต้องการพันธุพ์ ชื ใหม่ทม่ี ผี ลผลิตสูง
3) ต้องการปลูกไม้เศรษฐกิจอื่นๆ เช่นกาแฟ ไม้ผล
4) ต้องการเครือ่ งกรองนํ้า
5) ต้องการความรูเ้ รือ่ งการตลาด ข้อมูลข่าวสารราคาผลผลิตทางการเกษตร
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25. บ้านแม่ฉางข้าว ตําบลป่ างิ้ว อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านแม่ฉางข้าว หมู่ท่ี 10 ต.ป่างิว้ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย พิกดั E544556/N2126511 ระดับความสูงเฉลี่ย 795
เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติขนุ แจ๋ เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้ากก
2. ประชากร
มีจาํ นวน 35 ครัวเรือน 192 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 50 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ กล้วย
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ต้นทุนในการเกษตรสูงขึน้ เช่น ค่าปุ๋ยสูงขึน้
2) ไม่รเู้ ทคนิควิธกี ารเลีย้ งสัตว์สมัยใหม่
3) ปญั หาการว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกีย่ ว
4) นํ้าเพือ่ การบริโภคไม่เพียงพอ และสกปรก
5) ขาดความรูเ้ รือ่ งการออกแบบลายผ้า วิธกี ารย้อมสี และการหาช่องทางการตลาดขายสินค้า หัตถกรรม
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ความรูเ้ รือ่ งการทําปุ๋ยชีวภาพ
2) ความรูเ้ รือ่ งการเลีย้ งสัตว์สมัยใหม่
3) ฝึกทักษะความรูเ้ พือ่ การประกอบอาชีพ เพือ่ ทําเป็ นอาชีพเสริม
4) จัดหาแหล่งนํ้าเพือ่ การบริโภคเพิม่ เติม และเครือ่ งกรองนํ้า
5) ความรูแ้ ละเทคนิคเรือ่ งการออแบบลวดลายผ้า วิธกี ารย้อมสี
6) หาช่องทางการขายงานหัตถกรรมให้หลากหลายมากขึน้
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26. บ้านสะจุก ตําบลขุนน่ าน อําเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดน่ าน
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านสะจุก หมูท่ ่ี 7 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน พิกดั E729000/N2144500 ระดับความสูงเฉลีย่ 1,025
เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าน่ าน
2. ประชากร
มีจาํ นวน 99 ครัวเรือน 470 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุล์ วั ะ
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าระบบสายส่ง

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา นํ้าฝน
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ มีโทรศัพท์สาธารณะ มีสญั ญาณมือถือ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 57 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 57 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ พืชไร่
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ปญั หาดินขาดความอุดมสมบูรณ์
2) ปญั หาเรือ่ งโรคและแมลงข้าว
3) การปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์รปู แบบเดิม
4) พืน้ ทีท่ าํ กินมีจาํ นวนน้อย
5) ขาดท่อนํ้าทีต่ ่อเข้าทีด่ นิ ทํากิน
6) ขาดความรูเ้ รือ่ งการใช้สารเคมี
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) พัฒนาคุณภาพดินให้มคี วามอุดมสมบูรณ์เพิม่ ขึน้
2) เทคนิควิธกี ารกําจัดแมลงและศัตรูพชื โดยเฉพาะข้าว
3) ผลิตสารชีวภาพไล่แมลง ปุ๋ยชีวภาพ เพือ่ ลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตร
4) ต้องการความรูแ้ ละเทคโนโลยีในการปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์สมัยใหม่
5) ต้องการขยายพืน้ ทีท่ าํ กินให้มากขึน้
6) ต้องการท่อนํ้าเพือ่ ต่อเข้าทีด่ นิ ทํากิน
7) ความรูใ้ นการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
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27. บ้านสะไลหลวง ตําบลบ่อเกลือเหนื อ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ าน
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านสะไลหลวง หมูท่ ่ี 2 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่ าน พิกดั E728900/N2139700 ระดับความสูงเฉลีย่ 1,102
เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติขนุ น่าน เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าน่าน
2. ประชากร
มีจาํ นวน 44 ครัวเรือน 246 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุล์ วั ะ
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าระบบสายส่ง

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ใช้โทรศัพท์สาธารณะส่งสัญญาณผ่านจานดาวเทียม
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 27 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 23 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 4 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพด ผักกาดขาว ลิน้ จี่
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ชาวบ้านเพาะปลูกข้าวตามวิธดี งั ้ เดิม ใช้พนั ธุข์ า้ วพืน้ เมือง ให้ผลผลิตน้อย และไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทัง้
ปี
2) ขาดแหล่งอาหารทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะเนื้อสัตว์
3) นํ้าเพือ่ การบริโภคไม่เพียงพอและไม่สะอาด
4) ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาผลผลิต ไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งการตลาด
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) เทคนิคการปลูกข้าวสมัยใหม่ พันธุข์ า้ วใหม่ ทีใ่ ห้ผลผลิตทีม่ ากกว่าเดิม
2) เลีย้ งปลา กบ เพือ่ เป็ นแหล่งเนื้อสัตว์เพือ่ การบริโภค
3) สร้างถังเก็บกักนํ้าและเครือ่ งกรองนํ้าเพือ่ การบริโภค
4) ความรูเ้ รือ่ งการตลาด การขายผลผลิต และการต่อรองราคา
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แผนปฏิบตั กิ ารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ ครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู

28. บ้านเลอผาโด้ ตําบลแม่ต้าน อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านเลอผาโด้ หมูท่ ่ี 3 ต. แม่ตา้ น อ. ท่าสองยาง จ.ตาก พิกดั E423051/N2107743 ระดับความสูงเฉลีย่ 730 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ สงวนแห่งชาติทา่ สองยาง เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าสาละวิน
2. ประชากร
มีจาํ นวน 28 ครัวเรือน 134 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 16 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 4 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 12 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ พริก
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) มีปญั หาเรือ่ งศัตรูพชื โดยเฉพาะข้าว
2) ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทัง้ ปี
3) ขาดสัตว์เลีย้ งเพือ่ การบริโภค
4) ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
5) ขาดการดูแลเอาใจใส่ดา้ นสุขภาพอนามัยของประชากร ไม่มสี าธารณสุขชุมชน
6) มีการตัดไม้เพือ่ ทําไร่หมุนเวียน
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ความรูด้ า้ นการกําจัดศัตรูพชื และยาฆ่าแมลง
2) ต้องการพันธุข์ า้ วชนิดใหม่ ทีใ่ ห้ผลผลิตสูง
3) ต้องการเลีย้ งปลาไว้บริโภคในครัวเรือน
4) ต้องการสร้างฝาย และอ่างเก็บกักนํ้าเพือ่ การเกษตร
5) ต้องการการปรับปรุงปจั จัยโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐานของชุมชน
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29.บ้านตะพิ โจ ตําบลแม่ต้าน อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านตะพิโจ หมูท่ ่ี 3 ต. แม่ตา้ น อ. ท่าสองยาง จ.ตาก พิกดั E424549/N1912956 ระดับความสูงเฉลีย่ 641 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ สงวนแห่งชาติทา่ สองยาง เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าสาละวิน
2. ประชากร
มีจาํ นวน 44 ครัวเรือน 204 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ใช้โทรศัพท์สง่ สัญญาณผ่านจานดาวเทียม
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 13 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 8 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 5 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ พริก
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ไม่มอี าชีพเสริม หรืออาชีพหลังฤดูการเก็บเกีย่ ว
2) ปญั หานํ้าเพือ่ การบริโภคสกปรก ขุน่ มีตะกอน
3) พันธุพ์ ชื ทีป่ ลูกเป็ นพันธุพ์ น้ื เมือง
4) ปญั หาเรือ่ งโรคพืช ศัตรูพชื ไม่มคี วามรูใ้ นการป้องกันและกําจัดโรคแมลง
5) ปญั หาข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี
6) มีการตัดไม้ทาํ ลายปา่ ในบางพืน้ ที่
7) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงหมูบ่ า้ นลําบาก ฤดูฝนถนนจะเป็ นโคลน
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ความรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น งานช่าง การเข้าไปรับจ้างในเมือง หัตถกรรม
2) ต้องการเครือ่ งกรองนํ้าเพือ่ การบริโภค
3) ความรูแ้ ละเทคนิคการปลูกพืชสมัยใหม่ท่เี หมาะสมกับพืน้ ที่ และพันธุ์พชื ใหม่ท่ใี ห้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะข้าวที่ใช้
บริโภคในชุมชน
4) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกต่อการสัญจร และปรับปรุงปจั จัยโครงสร้า งขัน้ พื้นฐานอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้า
โทรศัพท์สาธารณะ
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30. บ้านกลูแจทะ ตําบลแม่สอง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านกลูแจทะ หมูท่ ่ี 1 ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง จ.ตาก พิกดั E507202/N2023524 ระดับความสูงเฉลีย่ 167 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ สงวนแห่งชาติทา่ สองยาง เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าสาละวิน
2. ประชากร
มีจาํ นวน 30 ครัวเรือน 167 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริ โภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ใช้โทรศัพท์สง่ สัญญาณผ่านจานดาวเทียม
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
ระยะทาง 32 กิโลเมตร ลาดยาง/คอนกรีต 25 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง/ดิน 7 กิโลเมตร
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร หาของปา่ ขาย
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ พริก ผักสวนครัว
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ว่างงาน ไม่มอี าชีพเสริม หรืออาชีพหลังฤดูการเก็บเกีย่ ว
2) ปญั หานํ้าเพือ่ การบริโภคสกปรก ขุน่ มีตะกอน
3) พันธุข์ า้ วทีป่ ลูกเป็ นพันธุพ์ น้ื เมือง ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทัง้ ปี
4) ปญั หาเรือ่ งโรคพืช ศัตรูพชื ไม่มคี วามรูใ้ นการป้องกันและกําจัดโรคแมลง
5) มีการตัดไม้ทาํ ลายปา่ ในบางพืน้ ที่
6) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงหมูบ่ า้ นลําบาก ฤดูฝนถนนจะเป็ นโคลน
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ความรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น งานช่าง การเข้าไปรับจ้างในเมือง หัตถกรรม
2) ต้องการเครือ่ งกรองนํ้าเพือ่ การบริโภค
3) ความรูแ้ ละเทคนิคการปลูกพืชสมัยใหม่ทเ่ี หมาะสมกับพืน้ ที่
4) พันธุพ์ ชื ใหม่ทใ่ี ห้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะข้าวทีใ่ ช้บริโภคในชุมชน
5) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกต่อการสัญจร และปรับปรุงปจั จัยโครงสร้า งขัน้ พื้นฐานอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้า
โทรศัพท์สาธารณะ
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31. บ้านผาแดง ตําบลแม่สอง อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านผาแดง หมูท่ ่ี 15 ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง จ.ตาก พิกดั E463882/N2225257 ระดับความสูงเฉลีย่ 590 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ สงวนแห่งชาติทา่ สองยาง เขตลุม่ นํ้าหลัก คือลุม่ นํ้าสาละวิน
2. ประชากร
มีจาํ นวน 25 ครัวเรือน 150 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
(ไม่มขี อ้ มูล)
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ พริก
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) ไม่มอี าชีพเสริม หรืออาชีพหลังฤดูการเก็บเกีย่ ว
2) ปญั หานํ้าเพือ่ การบริโภคสกปรก ขุน่ มีตะกอน
3) พันธุพ์ ชื ทีป่ ลูกเป็ นพันธุพ์ น้ื เมือง
4) ปญั หาเรือ่ งโรคพืช ศัตรูพชื ไม่มคี วามรูใ้ นการป้องกันและกําจัดโรคแมลง
5) ปญั หาข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี
6) มีการตัดไม้ทาํ ลายปา่ ในบางพืน้ ที่
7) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงหมูบ่ า้ นลําบาก ฤดูฝนถนนจะเป็ นโคลน
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ความรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น งานช่าง การเข้าไปรับจ้างในเมือง หัตถกรรม
2) ต้องการเครือ่ งกรองนํ้าเพือ่ การบริโภค
3) ความรูแ้ ละเทคนิคการปลูกพืชสมัยใหม่ทเ่ี หมาะสมกับพืน้ ที่ และพันธุพ์ ชื ใหม่ทใ่ี ห้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะข้าวทีใ่ ช้
บริโภคในชุมชน
4) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกต่อการสัญจร และปรับปรุงปจั จัยโครงสร้า งขัน้ พื้นฐานอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้า
โทรศัพท์สาธารณะ
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32. บ้านเคลอปอบอ ตําบลแม่ละมุง้ อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านเดลาปอบอ หมูท่ ่ี 4 ต.แม่ละมุง้ อ.อุม้ ผาง จ.ตาก พิกดั E555158/N2190512 ระดับความสูงเฉลีย่ 825 เมตร
จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง พืน้ ทีบ่ า้ นอยูใ่ นเขตปา่ สงวนแห่งชาติแม่กลองและปา่ สงวนแห่งชาติอุม้ ผาง เขตลุม่ นํ้าหลัก คือ
ลุม่ นํ้าแม่กลอง
2. ประชากร
มีจาํ นวน 34 ครัวเรือน 162 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
5) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

6) แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
7) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
8) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ และไม่มสี ญั ญาณเมือถือ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
(ไม่มขี อ้ มูล)
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร หาของปา่ ขาย
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ พริก
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
8) ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทัง้ ปี ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า
9) มีปญั หาเรือ่ งศัตรูพชื โดยเฉพาะข้าว
10) ขาดแหล่งอาหารทีห่ ลากลาย โดยเฉพาะเนื้อสัตว์
11) ขาดแคลนนํ้าเพือ่ การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
12) มีการตัดไม้เพือ่ ทําไร่หมุนเวียน
13) ขาดการดูแลเอาใจใส่ดา้ นสุขภาพอนามัยของประชากร ไม่มสี าธารณสุขชุมชน
7.2 ความต้องการของชุมชน
5) ความรูด้ า้ นการกําจัดศัตรูพชื และยาฆ่าแมลง
6) ต้องการพันธุข์ า้ วชนิดใหม่ ทีใ่ ห้ผลผลิตสูง
7) ต้องการเลีย้ งปลาไว้บริโภคในครัวเรือน
8) ต้องการสร้างฝาย และอ่างเก็บกักนํ้าเพือ่ การเกษตร
9) ต้องการการปรับปรุงปจั จัยโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐานของชุมชน
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33. บ้านห้วยสิ นา ตําบลแม่ตื่น อําเภอระมาด จังหวัดตาก
1. สถานที่ตงั ้ และลักษณะภูมิประเทศ
บ้านห้วยสินา หมูท่ ่ี 15 ต. แม่สอง อ. ท่าสองยาง จ.ตาก ลุ่มนํ้าหลัก คือ ลุม่ นํ้าปิง
2. ประชากร
มีจาํ นวน 59 ครัวเรือน 277 คน ประชากรเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
3. สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
1) ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2) แหล่งนํ้าเพื่อการบริ โภคและอุปโภค ระบบประปาภูเขา
3) แหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร แหล่งนํ้าทางธรรมชาติ นํ้าฝน /ลําห้วย / นํ้าตก
4) การติ ดต่อสื่อสาร/โทรศัพท์สาธารณ ไม่มโี ทรศัพท์สาธารณะ
4. การคมนาคม ระยะทางจากบ้านถึงอําเภอ
(ไม่มขี อ้ มูล)
5. อาชีพหลัก – อาชีพรอง
อาชีพหลัก เกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างนอกภาคการเกษตร
6. พืชหลักที่ปลูก
ข้าว พริก
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพัฒนา
7.1 ปัญหา
1) พันธุข์ า้ วทีป่ ลูกเป็ นพันธุพ์ น้ื เมือง ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทัง้ ปี
2) ไม่มอี าชีพเสริม หรืออาชีพหลังฤดูการเก็บเกีย่ ว
3) ปญั หานํ้าเพือ่ การบริโภคสกปรก ขุน่ มีตะกอน
4) ปญั หาเรือ่ งโรคพืช ศัตรูพชื ไม่มคี วามรูใ้ นการป้องกันและกําจัดโรคแมลง
5) ปญั หาข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี
6) มีการตัดไม้ทาํ ลายปา่ ในบางพืน้ ที่
7) เส้นทางคมนาคมเข้าถึงหมูบ่ า้ นลําบาก ฤดูฝนถนนจะเป็ นโคลน
7.2 ความต้องการของชุมชน
1) ความรูแ้ ละเทคนิคการปลูกพืชสมัยใหม่ทเ่ี หมาะสมกับพืน้ ที่ และพันธุพ์ ชื ใหม่ทใ่ี ห้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะข้าวทีใ่ ช้
บริโภคในชุมชน
2) ความรูแ้ ละทักษะในการประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น งานช่าง การเข้าไปรับจ้างในเมือง หัตถกรรม
3) ต้องการเครือ่ งกรองนํ้าเพือ่ การบริโภค
4) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกต่อการสัญจร และปรับปรุงปจั จัยโครงสร้า งขัน้ พื้นฐานอื่น ๆ เช่น ไฟฟ้า
โทรศัพท์สาธารณะ
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