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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 
การจดัทําแผนปฏบิตัิการโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพ

ชุมชนบนพืน้ทีส่งูระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2553-2555) เป็นการดาํเนินการตามมตคิณะกรรมการประสานงานและ
สนบัสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2552 ทีไ่ดพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบในหลกัการ
ของ “แผนทิศทางการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง”
โดยใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งดําเนินการต่อเน่ืองดา้นการถ่ายทอดความรูแ้ละการเรยีนรู ้เร่งรดัการแก้ไข
ปญัหาความยากจนและการฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มภายใตภ้ารกจิทีร่บัผดิชอบ และมอบหมายใหส้ถาบนัวจิยัและ
พฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจดัทาํแผนปฏบิตักิารภายใตท้ศิทางดงักล่าว
และนําเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ซึ่งการจดัทําแผนปฏบิตักิารน้ีมวีตัถุประสงค ์
เพื่อแปลงแผนทศิทางการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีสู่ง โดย
การบรูณาการแผนงานของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไปสูก่ารปฏบิตัใินพืน้ทีเ่ป้าหมายต่อไป   
 
1.1 หลกัการและเหตผุล 

1) พืน้ทีส่งูในประเทศไทยครอบคลุมพืน้ทีป่ระมาณ 67.22 ลา้นไร ่คดิเป็นรอ้ยละ 53 ของพืน้ที ่
20 จงัหวดั ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ เชยีงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําพูน แพร่ น่าน ลําปาง ตาก เพชรบูรณ์ 
พษิณุโลก เลย สโุขทยั กาํแพงเพชร กาญจนบุร ีอุทยัธานี สพุรรณบุร ีราชบุร ีประจวบครีขีนัธ ์และเพชรบุร ี 
พืน้ทีต่ ัง้ชุมชนบนทีส่งูส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีป่่าตน้น้ําลําธาร ประมาณรอ้ยละ 88 ของหมู่บา้น ในเชงิสงัคม
ประชากรบนพืน้ทีส่งูประกอบดว้ย ชาวเขาเผ่าต่างๆ 15 เผ่า มจีํานวนประชากร 1,203,149 คน อาศยั
กระจดักระจายอยูใ่นหมูบ่า้นทัง้หมด 4,192 หมูบ่า้น ใน 20 จงัหวดั โดยสว่นใหญ่จะกระจายอยูใ่นจงัหวดั
ภาคเหนือ 12 จงัหวดั จาํนวน 1,056,077 คน หรอืรอ้ยละ 87.87 ของประชากรชาวเขาทัง้ประเทศ โดย
จงัหวดัเชยีงใหม ่ มชีาวเขามากทีสุ่ด จาํนวน 322,709 คน (รอ้ยละ 26.82) รองลงมา คอื จงัหวดัเชยีงราย 
จาํนวน 221,196 คน (รอ้ยละ 18.38) และจงัหวดัตาก จาํนวน 145,079 คน (รอ้ยละ 12.06) ชาวเขาเหล่าน้ี
เดมิทาํไรเ่ลื่อนลอย ปลกูฝ่ิน และมสีภาพยากจน 

2) พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ตัง้โครงการหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2512
เพื่อพฒันาชวีติความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝ่ินและฟ้ืนฟูรกัษาป่าต้นน้ําลําธาร ใหก้ลบัคนืสู่
ความอุดมสมบูรณ์ เป็นผลดแีก่ทัง้ชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงและประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ตาม
เป้าหมายของโครงการหลวงทีว่่า ช่วยชาวเขา ชาวเราและชาวโลก ปจัจุบนัมลูนิธโิครงการหลวงมสีถานี
วจิยั 4 แห่ง และศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 38 แห่ง ในพืน้ทีห่มู่บา้นชาวเขา 358 กลุ่มบา้น ซึง่กระจาย
อยู่ในพืน้ทีสู่งของ 5 จงัหวดัภาคเหนือ มปีระชากรทีไ่ดร้บัประโยชน์ 28,825 ครวัเรอืนจํานวน 142,616 คน
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โดยในปี พ.ศ. 2548 เกษตรกรมรีายไดเ้ฉลีย่ 68,500 บาทต่อครวัเรอืน สาํหรบัการดาํเนินงานของมลูนิธิ
โครงการหลวง มกีจิกรรมทีส่าํคญั คอื 

 งานวิจยั มุ่งวจิยัเพื่อหาชนิดพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว ์วธิกีารปฏบิตัริกัษาการจดัการหลงั
การเกบ็เกีย่ว และการแปรรปูผลผลติ ตลอดจนงานวจิยัดา้นสภาพสงัคม ตลอดจนงานวจิยัเพื่อการฟ้ืนฟู
สิง่แวดล้อม ปจัจุบนัได้คดัเลือกชนิดพนัธุ์พชืและสตัว์ที่เหมาะสม เพื่อถ่ายทอดสู่ชาวเขานําไปปลูก
สาํหรบัการบรโิภคและจาํหน่ายเป็นรายได ้รวม 225 ชนิด จาํนวน 386 พนัธุ ์ 

 งานพฒันา มุง่การสง่เสรมิและพฒันาชวีติความเป็นอยูข่องชาวเขา และการฟ้ืนฟูปา่ตน้น้ํา
ลําธาร ในพื้นที่ที่โปรดเกล้าฯ ใหด้ําเนินงาน โดยเน้นการถ่ายทอดความรูจ้ากงานวจิยั ที่เหมาะสมต่อ
สภาพสงัคมและสิง่แวดลอ้ม การลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตร การสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน และ
การฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําลําธาร โดยมกีารวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ เพื่อกําหนดพืน้ทีป่่าไม ้พืน้ทีเ่กษตร 
รวมทัง้ทีอ่ยู่อาศยั ตลอดจนมกีารจดัหาสนิเชื่อผา่นธนาคาร ธกส. และการสนับสนุนกจิกรรมของชุมชน
ดา้นต่างๆ ปจัจุบนัผลผลติจากเกษตรกรในโครงการหลวงไดร้บัรองมาตรฐานในระบบการเพาะปลูกทีด่ ี(GAP) 
มาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์และมาตรฐาน EUREPGAP  

 การตลาด ใหก้ารสนับสนุนเกษตรกรเพื่อใหม้ชี่องทางจําหน่ายผลผลติสู่ตลาดมูลนิธิ
โครงการหลวง โดยไดด้ําเนินการดา้นการจดัการหลงัการเกบ็เกี่ยว การแปรรูปผลผลติ การขนส่ง และ
การจาํหน่ายผลผลติและผลติภณัฑต่์างๆ ของเกษตรกร ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ “ตราโครงการหลวง” 
และ “ตราดอยคาํ” 

3) สาํหรบัการดาํเนินงานของรฐัในอดตีทีผ่า่นมา ไดเ้ขา้ไปดาํเนินการในลกัษณะการพฒันา
และสงเคราะห์ชาวเขาในฐานะเป็นชนกลุ่มน้อยที่เป็นรฐักนัชน รวมทัง้แก้ไขปญัหาการปลูกฝ่ินของ
ชาวเขา ต่อมามกีารจดัตัง้โครงการพเิศษทีไ่ดร้บัการช่วยเหลอืจากต่างประเทศในการแกไ้ขปญัหาเฉพาะ
พืน้ที ่ปจัจุบนัไดป้รบัเขา้สูร่ะบบการปฏบิตังิานปกตขิองภาครฐัทีร่บัผดิชอบ โดยหน่วยงานระดบัจงัหวดั
และอําเภอ ทาํใหก้ารดาํเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชวีติและความเป็นอยูข่องชาวเขา ซึง่เป็นกลุ่ม
ประชากรทีม่คีวามยากจนอาศยัอยูใ่นถิน่ทุรกนัดารยากแก่การเขา้ถงึ การประกอบอาชพีมผีลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและป่าตน้น้ําลําธารคลายความสาํคญัลง ในขณะทีค่วามสาํคญัยงัคงอยู่และจาํเป็นตอ้งไดร้บั
การแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง 

4) จากการดําเนินงานทัง้การคน้ควา้วจิยั และการพฒันาชุมชนบนพืน้ทีส่งูของโครงการหลวง
ซึง่เป็นทีย่อมรบัถงึความสาํเรจ็ทัง้จากในและต่างประเทศนัน้ โดยโครงการหลวงไดส้ะสมองคค์วามรูท้ีไ่ด้
จากการค้นคว้าวิจยัและบทเรียนจากการปฏิบตัิในการทํางานบนพื้นที่สูงของประเทศไทยมาอย่าง
ยาวนาน จงึถอืไดว้่าเป็นแหล่งขององคค์วามรู ้และบทเรยีนทีเ่กดิจากผลการปฏบิตังิานจรงิทีส่ําคญัต่อ
การพฒันาบนพืน้ทีส่งูของประเทศไทยและของโลก ดงันัน้สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู จงึน้อมนําองค์
ความรูแ้ละบทเรยีนของโครงการหลวง ซึง่เกดิจากแนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัใน



แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู   3            

การพฒันาพืน้ทีส่งูไปขยายผลสูชุ่มชนบนพืน้ทีส่งูสว่นใหญ่ของประเทศ เพื่อสรา้งกระบวนการเรยีนรูจ้าก
ฐานองค์ความรูจ้ากโครงการหลวงและนําไปสู่การปฏบิตั ิในการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนบน
พืน้ทีส่งู ทัง้ในดา้นอาชพี ระบบนิเวศ และการสง่เสรมิดา้นวฒันธรรมและการพฒันาชุมชน ในอกีรปูแบบหน่ึง
ทีเ่รยีกวา่ การจดัการความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูบ้นพืน้ทีส่งูกบัชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

5) พ.ศ. 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) จึงร่วมกับสํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งในปจัจุบันได้เปลี่ยนเป็น สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั สาํนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร ดว้ยการสนบัสนุนของมลูนิธโิครงการหลวง 
และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ไดด้าํเนินโครงการจดัการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพฒันา
พืน้ท่ีสงูอย่างยัง่ยืน ในศนูยก์ารเรยีนชุมชนชาวไทยภเูขา “แมฟ้่าหลวง” หรอื ศศช. ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 
จํานวน 180 แห่ง จากจํานวนทัง้หมด 753 แห่ง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวง 
สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูข้องครู ศศช. และชุมชน โดยมเีป้าหมาย
ดาํเนินงานในพืน้ที ่12 จงัหวดั 26 อําเภอ 58 ตําบล 180 กลุ่มบา้น ครอบคลุมประชากรพืน้ทีส่งูจํานวน 
8,811 ครวัเรอืน 47,776 คน การดาํเนินงานของโครงการเน้นการพฒันา ศูนย ์ศศช. ใหม้คีวามพรอ้มใน
การจดักระบวนการเรยีนรู ้การพฒันาบุคลากร/ครู ศศช. เกี่ยวกบัเทคนิคการถ่ายทอดองคค์วามรูข้อง
โครงการหลวง ทกัษะในการผลติสื่อ พฒันาระบบการบรหิารจดัการ เช่น ระบบการจดัการความรู ้ระบบ
การนิเทศ ระบบการตดิตาม รวมทัง้การพฒันาการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละจดัเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้
องค์ความรูข้องโครงการหลวง ตลอดจนการจดัประชุม สมัมนา และการอบรมที่สําคญัเพื่อเอื้อต่อการ
บรหิารจดัการกระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของบุคลากร  

ชุมชนในพืน้ทีด่งักล่าวมกีารนําองคค์วามรูท้ีไ่ดร้บัจากจากการถ่ายทอดนําไปสูก่ารปฏบิตัทิี่
สาํคญั สรปุไดด้งัน้ี 

(1) การนําองค์ความรู้โครงการหลวงไปถ่ายทอดผ่านกระบวนการจัดการศึกษานอก
โรงเรยีนเพื่อผลกัดนักจิกรรมการเรยีนรูไ้ปสู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม และสง่ผลต่อการพฒันาชุมชน
อย่างแทจ้รงิ อาทเิช่น ปลูกผกัปลอดสารพษิบรโิภคในชุมชน 106 ชุมชน จดัทําปุ๋ ยน้ําชวีภาพในชุมชน 
61 กลุ่ม จดักลุ่มอาชพีต่างๆ ทัง้ในและนอกภาคเกษตรรวม 66 กลุ่ม และจดัตัง้และบรหิารกลุ่มออมทรพัย ์
ในชุมชน 26 กลุ่ม รวมทัง้จดัทําฝายชะลอน้ํา รวม 382 ฝาย และปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรกัษ์ดนิและน้ํา 
จาํนวน 254,800 ตน้ 

(2) ประชากรบนพืน้ทีส่งูมเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัเพื่อสามารถนําความรูใ้หม่ๆ ไปปรบัใช้
ในวถิชีวีติของคนในชุมชนเป็นพืน้ฐานสาํคญัของสงัคมแหง่การเรยีนรู ้โดยในปี 2551 มเีกษตรกรผูไ้ดร้บั
บรกิารประมาณ 31,872 คน 
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 (3) ก่อเกดิฐานองค์ความรูข้องชุมชนที่มชีวีติ เป็นรูปธรรมโดยการบรหิารจดัการของ
ชุมชนเอง โดยมคีร ูศศช. เป็นผูช้ว่ยเหลอืสนบัสนุน ตลอดจนเกดิความรว่มมอือยา่งดจีากเครอืขา่ยต่างๆ 
ในระดบัชุมชนรวมพลงักนัเพือ่ขบัเคลื่อนชุมชนของตนไปสูก่ารพฒันาทีส่มดุลและยัง่ยนืต่อไป 

จากผลการดําเนินงานโครงการจดัการความรู้และกระบวนการเรยีนรู้เพื่อการพฒันา
พื้นที่สูงอย่างยัง่ยนืผ่านมา ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปจัจุบนั เป็นการวางรากฐานและเตรยีมความ
พร้อมในขับเคลื่อนการจัดการความรู้ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอด         
องค์ความรู้ของโครงการหลวง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อย่างไรก็ตามเพื่อให้
กระบวนการเรยีนรูส้ามารถนําไปแปลงสู่การปฏบิตัไิดอ้ย่างต่อเน่ืองและแสดงผลอย่างมปีระสทิธผิลได้
นัน้ จงึจาํเป็นตอ้งใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนโดยมกีารบูรณาการการปฏบิตังิานของหน่วยงาน
ของรฐัและองคก์รทอ้งถิน่ เพือ่ใหเ้กดิพลงัในการขบัเคลื่อนการพฒันาในระดบัชุมชน 

6) ดงันัน้เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิประสทิธภิาพของการใชป้ระโยชน์จากองคค์วามรูจ้ากโครงการหลวง
และเกดิการนําไปใชเ้พือ่พฒันาชุมชนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่บัผดิชอบของ ศศช. ทัง้ 180 แหง่ โดยการเรยีนรูจ้าก
โครงการดงักล่าว สามารถนําไปใช้ปฏิบตัิได้ตามบรบิทของชุมชน ภายใต้ทศิทางการเรยีนรูแ้ละการ
พฒันาทีย่นือยู่บนรากฐานทีเ่ป็นจุดแขง็และศกัยภาพของชุมชน จงึควรมกีารบูรณาการการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงานของรฐัและองค์กรท้องถิ่นในพื้นที่ดงักล่าวข้างต้นอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความ
สอดคลอ้งและเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั โดยมกีารกําหนดทศิทางการปฏบิตังิานทัง้ดา้นของการเรยีนรูจ้าก
โครงการหลวงไปสู่ชุมชนอย่างเหมาะสมกบับรบิทของทอ้งถิน่ รวมทัง้การกําหนดทศิทางในการบูรณาการ
การพฒันาเพื่อใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัพืน้ทีส่ามารถใชท้รพัยากรของรฐัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และปญัหา ตลอดจนเตรยีมความพรอ้มใหชุ้มชนเพื่อใหส้ามารถ
ใช้ความรู้จากโครงการหลวงเป็นฐานในการพฒันาตนเอง เกิดการพึ่งพาตนเองได้ และเสริมสร้าง
ศกัยภาพของชุมชนเพือ่ใหส้ามารถอยูร่ว่มกบัปา่ไมไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
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1.2  สภาพพืน้ท่ีเป้าหมาย 
 1) พืน้ท่ีตัง้ของ ศศช. 180 แห่ง  

ชุมชนของ ศศช. 180 แห่ง ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ทีสู่ง ส่วนใหญ่ในพืน้ทีต่ามแนวชายแดนและถิน่
ทุรกนัดาร กระจายอยู่ในพื้นที่ 53 ตําบล 23 อําเภอ และ 8 จงัหวดั จํานวน 7,902 ครวัเรือนและมี
ประชากรเป้าหมาย 39,971 คน  

      ตารางท่ี 1  ข้อมลูพืน้ฐานของ ศศช. 180 แห่ง จาํแนกตามเขตการปกครอง 

 จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล ชมุชน ศศช. ครวัเรือน ประชากร (คน) 

1 เชยีงราย 3 9 21 1,339 7,098 

2 เชยีงใหม ่ 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 แมฮ่อ่งสอน 3 10 30 841 3,757 

6 ลาํปาง 1 2 3 122 474 

7 ลาํพนู 1 2 10 856 3,298 

8 ตาก 3 6 30 1,228 5,964 

รวม 8 จงัหวดั 23 อาํเภอ 53 ตาํบล 180 แห่ง 7,902 39,971 

หมายเหตุ  : พืน้ที ่ศศช. ทีร่บัการสนบัสนุนสือ่การเรยีนรูจ้ากโครงการ รวม 8 แหง่ ในพืน้ทีจ่งัหวดัพษิณุโลก    
เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์กาญจนบุร ี

 

  จํานวนชุมชนของศศช. 180 แห่ง ส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ําปิง ซึ่งตัง้อยู่ในจังหวัด 
เชยีงใหมล่าํพนูและตาก ม ี55 แหง่ จาํนวน 2,759 ครวัเรอืน 13,778 คน รองลงมา ไดแ้ก่ ลุ่มน้ําสาละวนิ 
ตัง้อยูใ่นจงัหวดัแมฮ่อ่งสอนและตาก ม ี59 หยอ่มบา้น จาํนวน 1,977 ครวัเรอืน 9,364 คน สว่นลุ่มน้ําวงั
ตัง้อยู่ในจงัหวดัลําปาง มจีํานวนชุมชน ศศช. น้อยทีสุ่ด ม ี3 แห่ง จํานวน 122 ครวัเรอืน 474 คน 
ดงัตารางที ่2 
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   ตารางท่ี 2 ท่ีตัง้ของพืน้ท่ีเครือข่ายการเรียนรู้ ศศช. 180 แห่ง จาํแนกตามลุ่มน้ําและความสงู 

ลาํดบั ลุ่มน้ํา 

ระดบัความสงูของพืน้ท่ีตัง้ 
จาํนวน 
ศศช. 

ครวัเรือน(รวม) 
ประชากร

(รวม) น้อยกว่า 
700 เมตร 

700- 1,000 
เมตร 

สงูกว่า 1,000 
เมตร 

1 
ลุ่มน้ํากก 
(เชยีงราย 
เชยีงใหม)่ 

6 9 6 21 1,326 6,816 

2 
ลุ่มน้ําโขง 

(เชยีงราย พะเยา) 
0 4 3 7 280 1,747 

3 
ลุ่มน้ําน่าน 

(น่าน) 
1 5 19 25 1,163 6,236 

4 
ลุ่มน้ําปิง 

(เชยีงใหม ่ลาํพนู 
ตาก) 

21 19 15 55 2,759 13,778 

5 
ลุ่มน้ําแม่กลอง 

(ตาก) 
0 4 0 4 137 690 

6 
ลุ่มน้ํายม 
(พะเยา) 

1 5 0 6 138 866 

7 
ลุ่มน้ําวงั 
(ลาํปาง) 

1 1 1 3 122 474 

8 
ลุ่มน้ําสาละวิน 

(เชยีงใหม ่ 
แมฮ่อ่งสอน ตาก) 

17 30 12 59 1,977 9,364 

รวม 8 ลุ่มน้ํา 47 แห่ง 77 แห่ง 56 แห่ง 180 แห่ง 7,902 ครวัเรือน 39,971 คน 
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แผนท่ี แสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีเครือข่ายการเรียนรู้ (ศศช.) 180 แห่ง แยกตามพืน้ท่ีลุ่มน้ํา 
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2) สภาพภมิูสงัคมของชมุชน  
    2.1)  จาํแนกพืน้ท่ีตามระดบัความสงู 

ชุมชน ศศช. 180 แห่ง ประชากรในพื้นที่เป้าหมายน้ีส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ โดย
เรยีงความสาํคญัจากกลุ่มทีม่จีํานวนมากทีสุ่ดไปหาน้อย ไดด้งัน้ี กะเหรีย่ง ลวัะ ลาหู่ (มเูซอ) มง้ (แมว้) 
อาข่า (อกี้อ) ลซีู (ลซีอ) เมีย่น (เยา้) ปะหร่อง ไทยใหญ่ และจนีฮ่อ การประกอบอาชพีดา้นการเกษตร
เป็นอาชพีหลกั และมกีารทาํรบัจา้งและเลีย้งสตัวเ์ป็นอาชพีรอง พชืหลกัทีป่ลูก คอื ขา้ว ขา้วไร ่ขา้วโพด 
ไมผ้ล พชืผกั พชืไร ่ชา กาแฟ มกีารเลีย้งสตัว ์เช่น โค กระบอื สุกร ไก่ เมื่อพจิารณาตามระดบัความสงู 
พบว่า สว่นใหญ่กลุ่มบา้นอยู่ในเขตความสงูระดบัปานกลาง (700 – 1,000 เมตร) มากทีสุ่ด จํานวน 77 
กลุ่มบา้น รองลงมาคอืในระดบัความสงูคอ่นขา้งตํ่า (ตํ่ากวา่ 700 เมตร) มจีาํนวน 47 กลุ่มบา้น และระดบั
ความสูงค่อนขา้งมาก (สูงเกนิ 1,000 เมตร) มจีํานวน 56 กลุ่มบ้าน ตามลําดบั โดยแต่ละกลุ่มพืน้ที ่
มคีวามแตกต่างกนัในเชงิสภาพภมูสิงัคม โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 
กลุ่มพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูค่อนข้างตํา่ (ตํา่กว่า 700 เมตร) 
พืน้ทีใ่นกลุ่มน้ี มสีภาพพืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นพืน้ทีบ่รเิวณเชงิเขาและไหล่เขา มพีืน้ทีร่าบอยู่

ระหว่างหุบเขา มรีะดบัความสูงจากระดบัน้ําทะเลตํ่ากว่า 700 เมตร บางส่วนเป็นเนินเตี้ยๆ มสีภาพ
อากาศค่อนขา้งรอ้นและจะแหง้แล้งกว่าพืน้ที่อื่นๆ สภาพพืน้ที่ป่าไมห้ลายแห่งเป็นพืน้ที่ป่าเสื่อมโทรม
และมพีืน้ทีโ่ล่งเตยีนมาก เกษตรกรในกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง และมกีลุ่มอื่นๆ ทีต่ัง้
ถิน่ฐานบนความสูงระดบัน้ีอยู่บา้งเลก็น้อย เช่น ไทยใหญ่ คนเมอืง และลาหู่ (มูเซอ) ซึ่งโดยรวมแลว้ม ี 
วถิชีวีติทีท่ําการเกษตรเพื่อยงัชพีหรอืไวบ้รโิภคเองในครวัเรอืน เช่น ขา้ว ขา้วไร ่พชืผกั ผกัสวนครวั จะ
มกีารปลกูพชืเพือ่การคา้อยูบ่า้ง เชน่ ขา้วโพด พรกิ รวมทัง้มกีารเลีย้งสตัว ์เชน่ โค กระบอื สกุร เป็นตน้   

ชุมชน ศศช. เป้าหมายในเขตระดบัความสงูคอ่นขา้งตํ่าน้ี มจีาํนวนทัง้หมด 47 แหง่ และ
ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ําปิง (จงัหวดัเชยีงใหม่ ลําพูน และตาก รวมทัง้หมด 21 แห่ง) และลุ่มน้ําสาละวนิ
(จงัหวดัเชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก รวมทัง้หมด 17 แห่ง) ประชากรรวมในพืน้ทีร่ะดบัความสูงน้ี 
ทุกลุ่มน้ํามจีํานวน 2,595 ครวัเรอืน 12,664 คน เป็นประชากรในลุ่มน้ําปิงมากทีสุ่ด คอืจาํนวน 1,308 
ครวัเรอืน 6,174 คน อนัดบัรองลงมา คอื ลุ่มน้ํากก มปีระชากรจาํนวน 639 ครวัเรอืน 3,372 คน และลุ่มน้ํา
สาละวนิ 569 ครวัเรอืน 2,780 คน 
 
  กลุ่มพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูปานกลาง (700 – 1,000 เมตร) 

เป็นพืน้ทีภู่เขาหรอืหุบเขาสลบัซบัซอ้น มรีะดบัความสงูจากระดบัน้ําทะเล 700 - 1,000 เมตร
มคีวามสงูชนั พืน้ทีเ่พาะปลกูเป็นทีร่าบระหวา่งเขาตามแนวลาํหว้ยหรอืพืน้ทีต่ามไหล่เขา บางแหง่มพีืน้ที่
ลอนลาดเป็นคลื่น ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มคีวามเป็นกรดเลก็น้อย ปรมิาณฝนเฉลีย่น้อยกว่า 
1,500 มลิลเิมตร/ปี และมกัขาดน้ําในฤดูแล้ง มกีารปลูกไร่หมุนเวยีนค่อนขา้งมาก เกษตรกรในกลุ่มน้ี 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุ์กะเหรีย่ง และมกีลุ่มชาตพินัธุ์อาข่า (อกีอ้) ลาหู่ (มูเซอ) มง้ (แมว้) เมีย่น (เยา้) 
ตัง้ถิน่ฐานอยู่รว่มเป็นลําดบัรองๆ ลงมา ประชากรในเขตพืน้ทีค่วามสงูระดบัน้ีส่วนใหญ่เน้นการปลูกพชื
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เพื่อยงัชพีไวบ้รโิภค เช่น ขา้ว ขา้วไร่ แต่พบว่ามกีารปลูกพชืเศรษฐกจิเพื่อการคา้ดว้ยเช่นกนั เช่น ไมผ้ล 
กาแฟ ชา รวมทัง้มกีารเลีย้งสตัว ์เชน่ โค กระบอื สกุร ไก่ ซึง่เป็นทัง้การเลีย้งเพยีงเพือ่บรโิภคและเป็นรายได ้ 

ชุมชน ศศช. เป้าหมายในเขตระดบัความสงูปานกลาง น้ีมจีํานวนทัง้หมด 77 แห่ง และ
ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ําสาละวนิ (จงัหวดัเชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก รวมทัง้หมด 30 แห่ง) และลุ่มน้ําปิง
(จงัหวดัเชยีงใหม ่ลําพนู และตาก รวมทัง้หมด 19 แหง่) ประชากรรวมในพืน้ทีร่ะดบัความสงูน้ีทุกลุ่มน้ํา
มจีํานวน 3,196 ครวัเรอืน 15,926 คน เป็นประชากรในลุ่มน้ําสาละวนิมากทีสุ่ด คอืจํานวน 1,056 
ครวัเรอืน 4,722 คน  อนัดบัรองลงมา คอื ลุ่มน้ําปิง มปีระชากรจาํนวน 971 ครวัเรอืน 4,827 คน  

 
กลุ่มพืน้ท่ีท่ีมีระดบัความสงูค่อนข้างมาก (สงูเกิน 1,000 เมตร) 
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาหรอืหุบเขาสลบัซบัซ้อน มรีะดบัความสูงจากระดบัน้ําทะเล  

เกนิ 1,000 เมตร มคีวามชนัสงู ลอ้มรอบดว้ยพืน้ทีป่า่ไม ้พืน้ทีบ่างแหง่เป็นพืน้ทีล่าดชนัเชงิซอ้น (Slope 
Complex) พืน้ทีเ่พาะปลูกเป็นพืน้ทีร่าบระหว่างหุบเขาตามแนวลําหว้ยหรอืพืน้ทีต่ามไหล่เขา บางแหง่มี
พืน้ทีล่อนลาดเป็นคลื่น ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มคีวามเป็นกรดเลก็น้อย มปีรมิาณฝนเฉลี่ยปีละ
ประมาณ 1,500 มลิลเิมตร และมอีากาศหนาวเยน็ โดยมอุีณหภูมเิฉลีย่ 20 องศาเซลเซยีส เป็นพืน้ทีท่ีม่ ี
การลกัลอบปลูกฝ่ินเป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรในกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ลาหู่ (มูเซอ) อาขา่ (อกีอ้)
มง้ (แมว้) ลวัะ และกะเหรีย่งในอตัราที่ใกลเ้คยีงกนั ดา้นการเกษตรส่วนใหญ่ทําการเกษตรแบบยงัชพี 
มีการปลูกข้าวไร่ พืชผกัและเลี้ยงสตัว์ ทัง้เพื่อบริโภคเองในครวัเรือนและขายเป็นรายได้ ส่วนพืช
เศรษฐกจินัน้เดมิมกีารปลูกฝ่ินในเขตพืน้ทีสู่งระดบัน้ีกนัมาก แต่ในปจัจุบนัไดม้กีารส่งเสรมิความรูเ้รื่อง
โทษของฝ่ิน ประชากรกห็นัมาปลกูพชืชนิดอื่นทดแทนฝ่ิน เชน่ ไมผ้ล ชา กาแฟ เป็นตน้  

ชุมชน ศศช. เป้าหมายในเขตระดบัความสูงค่อนขา้งมากน้ี มจีํานวนทัง้หมด 56 แห่ง 
และสว่นใหญ่อยูใ่นลุ่มน้ําน่าน (จงัหวดัน่าน รวมทัง้หมด 19 แหง่) และลุ่มน้ําปิง (จงัหวดัเชยีงใหม ่ลําพนู 
และตาก รวมทัง้หมด 15 แหง่) ประชากรรวมในพืน้ทีร่ะดบัความสงูน้ีทุกลุ่มน้ํามจีาํนวน 2,076 ครวัเรอืน 
11,263 คน เป็นประชากรในลุ่มน้ําน่านมากทีสุ่ด คอืจาํนวน 907 ครวัเรอืน 4,813 คน อนัดบัรองลงมา
คอื ลุ่มน้ําปิง มปีระชากรจาํนวน 480 ครวัเรอืน 2,777 คน  
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แผนท่ี แสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีเครือข่ายการเรียนรู้ (ศศช.) 180 แห่ง แยกตามความสงู 

จากระดบัทะเลปานกลาง 
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2.2 )    จาํแนกพืน้ท่ีตามลุ่มน้ํา 
ลุ่มน้ํากก 

  ชุมชน ศศช. ในลุ่มน้ํากกมีจํานวน 21 แห่ง จากพื้นที่ 8 ตําบล 3 อําเภอ 2 จงัหวดั 
(เชียงราย และเชียงใหม่) ประชากรรวม 1,326 ครวัเรือน 6,816 คน ส่วนใหญ่เป็นชาติพนัธุ์ลาหู ่
ทีส่ามารถสื่อสารภาษาไทยไดใ้นระดบัปานกลาง การตัง้ถิน่ฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดบัความสงูปานกลาง 
(9 แห่ง) พื้นที่ตัง้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรกัษ์มีความลาดชนัปานกลาง มกีารพงัทลายอยู่ในระดบั
เลก็น้อย สภาพดนิสว่นใหญ่มคีวามอุดมสมบรูณ์เหมาะสมต่อการเกษตร  

ดา้นทีด่นิเพื่อประโยชน์ใชส้อยมทีัง้หมดประมาณ 48,733 ไร ่แบ่งเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 1,833 ไร ่
(รอ้ยละ 3.76) และเน้ือทีท่าํการเกษตร 42,060 ไร ่(รอ้ยละ 86.31) และในจํานวนเน้ือทีท่างการเกษตร
ทัง้หมดเป็นการผลติในพืน้ทีร่าบ 2,017 ไร่ (รอ้ยละ 4.80) และเป็นพืน้ทีล่าดชนั 40,043 ไร่ (รอ้ยละ 
95.20) ซึ่งมีการปลูกข้าวไว้บริโภคเองในครวัเรือน แต่มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี 
นอกจากนัน้ยงัปลูกพชืไร่ และเลี้ยงสตัว ์แต่อตัรารายไดโ้ดยรวมยงัตํ่ากว่าเกณฑ ์และเกอืบทุกชุมชนมี
สภาวะหน้ีสนิ   

  ดา้นปจัจยัโครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน พลงังานไฟฟ้าสว่นใหญ่ เป็นไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
ไม่มโีทรศพัทส์าธารณะ ในพืน้ทีม่ศีูนยก์ารเรยีนรู ้ศศช. การคมนาคมมถีนนลูกรงัทีร่ถยนตส์ามารถแล่น
ผา่นได ้ระยะทางหา่งจากตวัอาํเภอประมาณ 12 – 50 กโิลเมตร 
  

ลุ่มน้ําสาละวิน 
  ชุมชน ศศช.ในลุ่มน้ําสาละวนิมจีาํนวน 59 แหง่ จากพืน้ที ่13 ตําบล 5 อาํเภอ 3 จงัหวดั 
(เชยีงใหม ่แมฮ่อ่งสอน และตาก) ประชากรรวม 1,977 ครวัเรอืน 9,364 คน ชาตพินัธุส์ว่นใหญ่เป็นกลุ่ม
กะเหรีย่ง สามารถสื่อสารภาษาไทยไดใ้นระดบัปานกลาง การตัง้ถิน่ฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดบัความสูง
ปานกลาง (30 แห่ง) พืน้ทีต่ ัง้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรกัษ์ มคีวามลาดชนัปานกลาง มกีารพงัทลายอยู่
ในระดบัเลก็น้อย สภาพดนิสว่นใหญ่ ไมเ่หมาะสมต่อการทาํเกษตร  

ดา้นทีด่นิเพือ่ประโยชน์ใชส้อยมทีัง้หมดประมาณ 53,841 ไร ่แบ่งเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 965 ไร่
(รอ้ยละ1.79) และเน้ือทีท่ําการเกษตร 52,768 ไร่ (รอ้ยละ 98.01) และในจํานวนเน้ือทีท่างการเกษตร
ทัง้หมดเป็นการผลติในพืน้ทีร่าบ 1,932 ไร่ (รอ้ยละ 3.66) และเป็นพืน้ทีล่าดชนั 50,836 ไร่ (รอ้ยละ 
96.34) ซึ่งการผลติมกีารปลูกขา้วไวบ้รโิภคเองในครวัเรอืน แต่มปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อการบรโิภคตลอดปี
นอกจากนัน้ยงัปลูกพชืไร่ และเลี้ยงสตัว์ มอีาชพีเสรมิ คอื รบัจ้างและหาของป่าขาย แต่อตัรารายได้
โดยรวมยงัตํ่ากวา่เกณฑ ์และเกอืบทุกชุมชนมสีภาวะหน้ีสนิ   

  ดา้นปจัจยัโครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน พลงังานไฟฟ้าสว่นใหญ่ เป็นไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ ในพืน้ทีม่ศีูนยก์ารเรยีนรู ้ศศช. การคมนาคม มถีนนลูกรงัทีร่ถยนตส์ามารถแล่น
ผา่นได ้ระยะทางหา่งจากตวัอาํเภอประมาณ 15 – 120 กโิลเมตร 
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ลุ่มน้ํายม 
  ชุมชน ศศช.ในลุ่มน้ํายมมจีาํนวน 6 แหง่จากพืน้ที ่1 ตําบล 1 อาํเภอ 1 จงัหวดั (พะเยา)
ประชากรรวม 138 ครวัเรอืน 866 คน ชาตพินัธุ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์มง้ เมี่ยน ไทลื้อ สามารถ
สื่อสารภาษาไทยไดใ้นระดบัปานกลางถงึใชไ้ดด้ ีการตัง้ถิน่ฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดบัความสูงปานกลาง 
(5 แห่ง) พืน้ทีต่ ัง้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรกัษ์ มคีวามลาดชนัปานกลางถงึมาก ไม่มกีารพงัทลายของ
หน้าดนิ สภาพดนิสว่นใหญ่เหมาะสมต่อการทาํเกษตร   

ดา้นทีด่นิเพื่อประโยชน์ใชส้อยมทีัง้หมดประมาณ 5,976 ไร ่แบ่งเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 228 ไร่
(รอ้ยละ 3.82) และเน้ือทีท่ําการเกษตร 5,748 ไร่ (รอ้ยละ 96.18) และในจํานวนเน้ือทีท่างการเกษตร
ทัง้หมดเป็นการผลติในพืน้ทีร่าบ 2,312 ไร่ (รอ้ยละ 40.22) และเป็นพืน้ทีล่าดชนั 3,436 ไร่ (รอ้ยละ 
59.78) ซึ่งการผลติมกีารปลูกขา้วไวบ้รโิภคเองในครวัเรอืน แต่มปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อการบรโิภคตลอดปี 
นอกจากนัน้ยงัปลูกพชืไร่ ผกั และเลีย้งสตัว ์มอีาชพีเสรมิคอืรบัจา้งทัว่ไป แต่อตัรารายไดโ้ดยรวมยงัตํ่ากว่า
เกณฑ ์และเกอืบทุกชุมชนมสีภาวะหน้ีสนิ   

  ดา้นปจัจยัโครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน พลงังานไฟฟ้าสว่นใหญ่ เป็นไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ ในพืน้ทีม่ศีูนยก์ารเรยีนรู ้ศศช. การคมนาคม มถีนนลูกรงัทีร่ถยนตส์ามารถแล่น
ผา่นได ้ระยะทางหา่งจากตวัอาํเภอประมาณ 40-60 กโิลเมตร 
 

ลุ่มน้ําแม่กลอง 
  ชุมชน ศศช. ในลุ่มน้ําแม่กลองมจีํานวน 4 แห่งจากพืน้ที ่2 ตําบล 1 อําเภอ 1 จงัหวดั 
(ตาก) ประชากรรวม 137 ครวัเรอืน 690 คน ชาตพินัธุ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์กะเหรีย่ง สามารถ
สื่อสารภาษาไทยไดใ้นระดบัปานกลางถงึใชไ้ดด้ ีการตัง้ถิน่ฐานอยู่ในระดบัความสงูปานกลางทุกชุมชน 
พืน้ที่ตัง้ส่วนใหญ่อยู่ในเขต ป่าอนุรกัษ์ มคีวามลาดชนัปานกลางถงึมาก ไม่มกีารพงัทลายของหน้าดนิ 
สภาพดนิสว่นใหญ่เหมาะสมต่อการทาํเกษตร   

ดา้นการผลติมกีารปลูกขา้วไวบ้รโิภคเองในครวัเรอืน แต่มปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อการ
บริโภคตลอดปี นอกจากนัน้ยงัปลูกพืชไร่ ผกัสวนครวั และเลี้ยงสตัว์ มีอาชีพเสรมิคือรบัจ้างทัว่ไป 
แต่อตัรารายไดโ้ดยรวมยงัตํ่ากวา่เกณฑ ์และเกอืบทุกชุมชนมสีภาวะหน้ีสนิ   

  ดา้นปจัจยัโครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน พลงังานไฟฟ้าสว่นใหญ่ เป็นไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ ในพืน้ทีม่ศีูนยก์ารเรยีนรู ้ศศช. การคมนาคม มถีนนลูกรงัทีร่ถยนตส์ามารถแล่น
ผา่นได ้ระยะทางหา่งจากตวัอาํเภอประมาณ 30 กโิลเมตร 
 

ลุ่มน้ําน่าน 
  ชุมชน ศศช. ในลุ่มน้ําน่านมจีํานวน 25 หย่อมบ้าน จากพื้นที่ 5 ตําบล 3 อําเภอ 1 
จงัหวดั (น่าน) ประชากรรวม 1,163 ครวัเรอืน 6,236 คน ชาติพนัธุ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ลวัะ 
สามารถสื่อสารภาษาไทยไดใ้นระดบัปานกลางถงึใชไ้ดด้ ีการตัง้ถิน่ฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู 
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(19 แห่ง) พื้นที่ตัง้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรกัษ์ มคีวามลาดชนัมาก ไม่มกีารพงัทลายของหน้าดิน 
สภาพดนิสว่นใหญ่ไมเ่หมาะสมต่อการทาํเกษตร   

ดา้นทีด่นิเพื่อประโยชน์ใชส้อยมทีัง้หมดประมาณ 41,986 ไร ่แบ่งเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 1,106 ไร่
(รอ้ยละ 2.63) และเน้ือทีท่าํการเกษตร 40,920 ไร ่(รอ้ยละ 97.46) และในจํานวนเน้ือทีท่างการเกษตร
ทัง้หมดเป็นการผลติในพืน้ทีร่าบเพยีง 130 ไร ่(รอ้ยละ 0.32) และเป็นพืน้ทีล่าดชนั 40,790 ไร ่(รอ้ยละ 
99.68) ซึ่งการผลติมกีารปลูกขา้วไวบ้รโิภคเองในครวัเรอืน แต่มปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อการบรโิภคตลอดปี
นอกจากนัน้ยงัปลูกพชืไร่ ผกั และเลีย้งสตัว ์มอีาชพีเสรมิคอืรบัจา้งทัว่ไป แต่อตัรารายไดโ้ดยรวมยงัตํ่ากว่า
เกณฑ ์และเกอืบทุกชุมชนสภาวะหน้ีสนิ   

  ดา้นปจัจยัโครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน พลงังานไฟฟ้าสว่นใหญ่ เป็นไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ ในพืน้ทีม่ศีูนยก์ารเรยีนรู ้ศศช. การคมนาคม มถีนนลูกรงัทีร่ถยนตส์ามารถแล่น
ผา่นได ้ระยะทางหา่งจากตวัอาํเภอประมาณ 15-65 กโิลเมตร 
 

ลุ่มน้ําโขง 
  ชุมชน ศศช. ในลุ่มน้ําโขงมจีาํนวน 7 หยอ่มบา้น จากพืน้ที ่2 ตําบล 2 อาํเภอ 2 จงัหวดั 
(พะเยา และเชยีงราย) ประชากรรวม 280 ครวัเรอืน 1,747 คน ชาตพินัธุส์ว่นใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุม์ง้ 
อาขา่ เมีย่น และกะเหรีย่ง และประชากรสามารถสื่อสารภาษาไทยไดใ้นระดบัปานกลาง การตัง้ถิน่ฐาน
สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (4 แห่ง) พืน้ทีต่ ัง้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปา่อนุรกัษ์ มคีวามลาดชนัปานกลาง
ถงึมาก มกีารพงัทลายของหน้าดนิเลก็น้อย สภาพดนิสว่นใหญ่ไมเ่หมาะสมต่อการทาํเกษตร   

ดา้นทีด่นิเพื่อประโยชน์ใชส้อยมทีัง้หมดประมาณ 6,915 ไร ่แบ่งเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 455 ไร ่
(รอ้ยละ 6.58) และเน้ือที่ทําการเกษตร 6,460 ไร่ (รอ้ยละ 93.42) และในจํานวนเน้ือที่ทางการเกษตร
ทัง้หมดเป็นการผลติในพืน้ทีร่าบ 106 ไร ่(รอ้ยละ 1.64) และเป็นพืน้ทีล่าดชนั 6,354 ไร ่(รอ้ยละ 98.36) 
ซึ่งการผลิตมกีารปลูกข้าวไว้บรโิภคเองในครวัเรอืน แต่มปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อการบรโิภคตลอดปี 
นอกจากนัน้มกีารปลกูพชืไรแ่ละเลีย้งสตัว ์เป็นอาชพีหลกั มอีาชพีเสรมิ คอื รบัจา้งทัว่ไป แต่อตัรารายได้
โดยรวมยงัตํ่ากวา่เกณฑ ์และเกอืบทุกชุมชนมสีภาวะหน้ีสนิ   

  ดา้นปจัจยัโครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน พลงังานไฟฟ้าสว่นใหญ่ เป็นไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ ในพืน้ทีม่ศีูนยก์ารเรยีนรู ้ศศช. การคมนาคม มถีนนลูกรงัทีร่ถยนตส์ามารถแล่น
ผา่นได ้ระยะทางหา่งจากตวัอาํเภอประมาณ 20 - 66 กโิลเมตร 
 

ลุ่มน้ําปิง 
ชุมชน ศศช. ในลุ่มน้ําปิงมจีํานวน 55 แห่ง จากพื้นที่ 18 ตําบล 7 อําเภอ 3 จงัหวดั 

(เชยีงใหม่ ลําพนูและตาก) ประชากรรวม 2,759 ครวัเรอืน 13,778 คน ชาตพินัธุส์ว่นใหญ่เป็นกลุ่มชาติ
พนัธุ์กะเหรี่ยง ลซีู อาข่า มง้ และประชากรสามารถสื่อสารภาษาไทยไดใ้นระดบัปานกลางถงึด ีระดบั
ความสงูของการตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นสดัสว่นใกลเ้คยีงกนั คอื สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ่า (21 แหง่) และ
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ระดบัปานกลาง (19 แห่ง) และระดบัค่อนขา้งสงู (15 แห่ง) พืน้ทีต่ ัง้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรกัษ์ มคีวาม
ลาดชนัปานกลางถงึมาก มกีารพงัทลายของหน้าดนิเลก็น้อย สภาพดนิสว่นใหญ่เหมาะสมต่อการทาํเกษตร  

ดา้นทีด่นิเพื่อประโยชน์ใชส้อยมทีัง้หมดประมาณ 68,355 ไร ่แบ่งเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 3,395 ไร ่
(รอ้ยละ 4.97) และเน้ือทีท่าํการเกษตร 64,830 ไร ่(รอ้ยละ 94.84) และในจาํนวนเน้ือทีท่างการเกษตรทัง้หมด
เป็นการผลติในพืน้ทีร่าบ 10,160 ไร ่(รอ้ยละ 15.67) และเป็นพืน้ทีล่าดชนั 54,670 ไร ่(รอ้ยละ 84.33)   

ดา้นการผลติมกีารปลูกขา้วไวบ้รโิภคเองในครวัเรอืน แต่มปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อการ
บรโิภคตลอดปี นอกจากนัน้มกีารปลูกพชืไร่ และเลี้ยงสตัว์ เป็นอาชพีหลกั ในหย่อมบ้านทีอ่ยู่ในระดบั
ค่อนขา้งสงู ปลูกกาแฟ มอีาชพีเสรมิคอืรบัจา้งทัว่ไป แต่อตัรารายไดโ้ดยรวมยงัตํ่ากว่าเกณฑ ์และเกอืบ
ทุกชุมชนมสีภาวะหน้ีสนิ   

  ดา้นปจัจยัโครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน พลงังานไฟฟ้าสว่นใหญ่ เป็นไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ ในพืน้ทีม่ศีูนยก์ารเรยีนรู ้ศศช. การคมนาคม มถีนนลูกรงัทีร่ถยนตส์ามารถแล่น
ผา่นได ้ระยะทางหา่งจากตวัอาํเภอประมาณ 18-130 กโิลเมตร 
 

ลุ่มน้ําวงั 
  ชุมชน ศศช. ในลุ่มน้ําวงัมจีํานวน 3 แหง่ จากพืน้ที ่2 ตําบล 1 อําเภอ 1 จงัหวดั (ลําปาง) 
ประชากรรวม 122 ครวัเรอืน 474 คน ชาตพินัธุ์ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุ์กะเหรีย่งลาหู่ และประชากร
สามารถสื่อสารภาษาไทยไดใ้นระดบัปานกลาง การตัง้ถิน่ฐานอยู่ในระดบัสูงค่อนขา้งตํ่า 1 แห่ง ความสูง
ปานกลาง 1 แห่ง และระดบัค่อนข้างสูง 1 แห่ง พื้นที่ตัง้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าอนุรกัษ์ มคีวามลาดชนั 
ปานกลางถงึมาก มกีารพงัทลายของหน้าดนิเลก็น้อย สภาพดนิสว่นใหญ่เหมาะสมต่อการทาํการเกษตร   

ดา้นทีด่นิเพื่อประโยชน์ใชส้อยมทีัง้หมดประมาณ 2,013 ไร่ แบ่งเป็นทีอ่ยู่อาศยั 90 ไร่
(ร้อยละ 4.47) และเน้ือที่ทําการเกษตร 1,825 ไร่ (ร้อยละ 90.66) และในจํานวนเน้ือที่ทางการเกษตร
ทัง้หมดเป็นการผลติในพืน้ทีร่าบ 440 ไร ่(รอ้ยละ 24.11) และเป็นพืน้ทีล่าดชนั 1,385 ไร ่(รอ้ยละ 75.89 )   

ดา้นการผลติมกีารปลูกขา้วไวบ้รโิภคเองในครวัเรอืน แต่มปีรมิาณไม่เพยีงพอต่อการ
บรโิภคตลอดปี นอกจากนัน้มกีารปลูกพชืไร่ และเลี้ยงสตัว์บนพื้นที่ที่มรีะดบัความสูงมาก ปลูกกาแฟ  
มคัคาเดยีเมยี มอีาชพีเสรมิคอืรบัจา้งทัว่ไป แต่อตัรารายไดโ้ดยรวมยงัตํ่ากว่าเกณฑ ์และเกอืบทุกชุมชน
มสีภาวะหน้ีสนิ   

  ดา้นปจัจยัโครงสรา้งขัน้พืน้ฐาน พลงังานไฟฟ้าสว่นใหญ่ เป็นไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ ในพืน้ทีม่ศีูนยก์ารเรยีนรู ้ศศช. การคมนาคม มถีนนลูกรงัทีร่ถยนตส์ามารถแล่น
ผา่นได ้ระยะทางหา่งจากตวัอาํเภอประมาณ 45-50 กโิลเมตร 
 
 



แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู   15            

1.3 ข้อเทจ็จริง สภาพปัญหาและความต้องการ 
1.3.1  ด้านเศรษฐกิจ  

1) ด้านการประกอบอาชีพภาคการเกษตร   
ลกัษณะการประกอบอาชีพของชุมชนหย่อมบ้านเครอืข่ายการเรยีนรู้ ส่วนใหญ่จะทํา

การเกษตรแบบยงัชพี ซึ่งผลผลติตํ่า (ผลผลติขา้วเฉลี่ย 210 – 378 กโิลกรมัต่อไร่) แต่บางแห่งผลิต
อาหารไม่เพยีงพอต่อการบรโิภค และมบีางพืน้ทีส่ามารถผลติอาหารไดแ้ละส่งผลผลติจําหน่ายเพื่อเพิม่
รายได้ของครวัเรอืน ซึ่งมกัมกีารใช้สารเคมทีางการเกษตรโดยขาดความรูท้ี่ถูกต้อง พื้นที่การเกษตร
สว่นมากพึง่พาน้ําฝน และใชแ้รงงานคนเป็นหลกั  

1.1)  การทาํนา มกีารทํานาปลูกขา้วเป็นพชือาหารหลกั ส่วนใหญ่เป็นการปลูกขา้วไร ่
เพราะพืน้ทีม่สีภาพลาดชนั พนัธุข์า้วทีใ่ชม้กัจะใชพ้นัธุท์อ้งถิน่ทีป่ลูกสบืทอดกนัมาตัง้แต่สมยับรรพบุรุษ
และจากการสาํรวจพบว่า สภาพปญัหาผลผลติขา้วไมพ่อต่อการบรโิภคตลอดปีถงึรอ้ยละ 61 จากพืน้ที่
เป้าหมายทัง้หมด เพราะผลผลติตกตํ่าเฉลี่ยประมาณ 210-378 กโิลกรมัต่อไร่ และเน้ือทีเ่พาะปลูกมี
ขนาดเลก็เฉลีย่ 5-10 ไรต่่อครวัเรอืน นอกจากน้ีชุมชนหลายแหง่ปลูกขา้วไรไ่ปพรอ้มกบัการปลูกพชืไร่
หรือพืชผกัสวนครวัอื่นๆ เช่น พริก ฟกั มะเขือ โดยคลุกเคล้าเมล็ดพนัธุ์และหว่านไปพร้อมๆ กัน       
เมือ่เกบ็เกีย่วขา้วเสรจ็กจ็ะเหลอืพชืไรห่รอืผกัสวนครวัทีเ่ป็นพชือาหารสาํหรบับรโิภคไดต่้อไป    

1.2)  การปลูกพืช มกีารปลูกพชืชนิดต่างๆ ทัง้เพื่อบรโิภคเองในครวัเรอืน และเพื่อขาย  
โดยขาดการปฏบิตัริกัษาทีด่แีละมผีลผลติตํ่า ชนิดของพชืจะแตกต่างไปตามสภาพบรบิทพืน้ทีแ่ละชุมชน  
เช่น ความต้องการของตลาด ระดบัความสงู รูปแบบวถิชีวีติ และกลุ่มชาตพินัธุ์ โดยรวมแลว้พชืรายได้
สว่นใหญ่ทีนิ่ยมปลกูกนัแทบจะทุกพืน้ที ่คอื ขา้วโพด และปลกูพชือื่นๆ ดงัแสดงในตารางที ่3  

   ตารางท่ี 3  ชนิดพืชสาํคญัท่ีปลกูในพืน้ท่ีเป้าหมาย จาํแนกตามลุ่มน้ําและระดบัความสงู 

ลุ่มน้ํา 
ระดบัความสงู 

น้อยกว่า 700 เมตร 700-1,000 เมตร สงูกว่า 1,000 เมตร 

1. ลุ่มน้ํากก ขา้วโพด ถัว่แดง พรกิ งา 
ลิน้จี ่

ขา้วโพด ถัว่แดง งา ขงิ ลิน้จี ่
กาแฟ บ๊วย 

ผกักาด มะเขอืเทศ กาแฟ 
บ๊วย พลมั ทอ้ เชอรี ่

2. ลุ่มน้ําโขง - ขา้วโพด พชืผกั ลิน้จี ่บ๊วย ขา้วโพด ขงิ พชืผกั ดอกไม ้
กาแฟ บ๊วย เชอรี ่

3. ลุ่มน้ําน่าน ขา้วโพด  ขา้วโพด พรกิ พชืผกั  ลิน้จี ่ ขา้วโพด ผกักาด ขงิ เผอืก 
กาแฟ ลิน้จี ่

4. ลุ่มน้ําปิง กระเทยีม ถัว่แดง ขา้วโพด 
ลาํไย มะมว่ง 

ขา้วโพด ถัว่ลสิง ถัว่แดง พรกิ 
มะเขอืเทศ ลิน้จี ่

ขา้วโพด ผกักาด ถัว่ลงิสง 
ดอกไม ้กะหลํ่าปล ีกาแฟ ลิน้จี ่

5. ลุ่มน้ําแม่กลอง - ขา้วโพด พรกิ ผกักาด ถัว่ - 

6. ลุ่มน้ํายม ขา้วโพด ขา้วโพด ขงิ ลิน้จี ่ - 

7. ลุ่มน้ําวงั พชืผกั ผกักาด มะเขอืเทศ กาแฟ ลิน้จี ่ พรกิ ผกักาด 

8. ลุ่มน้ําสาละวิน พรกิ แตงกวา ผกักาด งา      
ถัว่เหลอืง ฟกัทอง ขา้วโพด 

ถัว่เหลอืง กะหลํ่าปล ีพรกิ 
ฟกัทอง ขา้วโพด แตงกวา 

ขา้วโพด ผกักาด ฟกัทอง 
พรกิ แตงกวา   
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1.3)  การเลี้ยงสตัว์ ในแต่ละพื้นที่มกีารเลี้ยงสตัว์ เช่น ไก่ หมู และปลา สําหรบัสตัว์ใหญ่
ประเภท ววั ควาย จะมปีระมาณรอ้ยละ 50 ซึง่สตัวเ์หล่าน้ีเลีย้งไวเ้พื่อบรโิภคในครวัเรอืน เป็นแรงงาน 
และเพื่อประกอบพธิกีรรม การเลีย้งสตัวส์่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อย ขาดการดูแลสุขภาพสตัว ์
ทาํใหส้ตัวไ์มส่มบรูณ์ไมแ่ขง็แรง ผลผลติตํ่า เกดิโรคระบาดเสมอๆ แต่กเ็ป็นการเลีย้งทีไ่มม่ตีน้ทุนมาก  

    ดา้นการเลี้ยงสตัวน้ํ์ามจีํานวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นปลานิล และจากการสํารวจพบปญัหา
หลายประการ เช่น บ่อเลีย้งขนาดเลก็ๆ มสีภาพทรุดโทรม ปล่อยทิง้รา้ง ขาดการดูแลรกัษา ขาดระบบ
การจดัการทีต่่อเน่ือง รวมทัง้ในชว่งฤดหูนาวปลาจะเจรญิเตบิโตชา้ 
 

2)   ด้านการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร 
 การประกอบอาชพีนอกภาคการเกษตรทีส่าํคญั คอื การหาของปา่ การรบัจา้งทัว่ไป ทัง้ในภาค

การเกษตรและนอกภาคการเกษตร รวมทัง้การเคลื่อนยา้ยเขา้สูต่วัเมอืงเพือ่มาเป็นแรงงานรบัจา้งในภาค
ธุรกจิและอุตสาหกรรม อาชพีนอกภาคการเกษตรอกีประเภทหน่ึง คอื การผลติงานหตัถกรรมจําหน่าย 
ซึง่แต่ละกลุ่มชาตพินัธุจ์ะมงีานหตัถกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง แต่ผลติภณัฑส์ว่นใหญ่จะมคีุณภาพตํ่า 
ขาดความรูเ้รื่องการออกแบบลวดลายและคุณประโยชน์ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาด ทําให ้
เมือ่ผลติงานออกมาแลว้แต่ขายไมไ่ด ้หรอืถูกกดราคา   
 

1.3.2  ด้านปัจจยัโครงสร้างขัน้พืน้ฐาน  
 1)  การคมนาคม 

จากการสาํรวจ พบวา่ ถนนเขา้สูชุ่มชน ศศช. เกอืบทัง้หมดมลีกัษณะเป็นลูกรงั และจาก
จํานวนชุมชน ศศช. เป้าหมาย 180 แห่ง มชีุมชนทีร่ถยนต์สามารถเขา้ถงึไดต้ลอดปี 128 แห่ง (รอ้ยละ
71.11) เป็นพืน้ทีร่ถยนต์เขา้ถงึไดเ้ฉพาะฤดูแลง้ 47 แห่ง (รอ้ยละ 26.11) ชุมชนรอ้ยละ 47 จะมปีญัหา
การชํารุดของถนนระหว่างหมู่บ้านในช่วงฤดูฝนจะมปีญัหาการชํารุดของถนนเกิดขึ้น จนทําให้การ
เดินทางไม่สะดวก โดยเฉพาะการขนส่งผลผลิตการเกษตร และมีชุมชนที่ต้องใช้การเดินทางด้วย
รถจกัรยานยนตห์รอืการเดนิเทา้เทา่นัน้ 5แหง่ (รอ้ยละ 2.77)  

2)  ไฟฟ้า 
 จากขอ้มลูการสาํรวจ พืน้ทีส่ว่นใหญ่จะใชร้ะบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์จาํนวน128 แหง่

(รอ้ยละ 71.11) มชีุมชนทีใ่ชไ้ฟฟ้าระบบสายส่งเพยีง 51 แห่ง (รอ้ยละ 28.33) และพบว่ามชีุมชน ศศช. 
ที่ไม่มไีฟฟ้าใช้ 1 แห่ง นอกจากนัน้ยงัพบว่าแผงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์มปีระสทิธิภาพลดน้อยลง 
เพราะขาดการดูแลรกัษาทีถู่กวธิ ีรวมทัง้บางพืน้ทีแ่บตเตอรร์ีเ่สื่อมคุณภาพและไม่มงีบประมาณเปลีย่น
หรอืซ่อมบาํรงุ  
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3)  โทรศพัท ์
 ชุมชน ศศช. เป้าหมาย 180 แห่ง เป็นพื้นที่ที่มรีะบบโทรศพัท์แบบสายเพยีง 5 แห่ง

เท่านัน้ (รอ้ยละ 2.77) และเป็นพื้นที่ที่สามารถรบัสญัญาณโทรศพัท์มอืถือได้ 15 แห่ง (รอ้ยละ 8.33) 
นอกจากนัน้ไมส่ามารถรบัสญัญาณมอืถอืไดเ้ลย 160 แหง่ (รอ้ยละ 88.90) 

 

1.3.3  ด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม      
1)  การถือครองและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 ภาพรวมดา้นพื้นที่ตัง้ของ ศศช. 180 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ชุมชนตัง้อยู่ในที่ป่าสงวนและ 
ป่าอนุรกัษ์ ซึ่งไม่มสีทิธถิอืครองโดยสภาพพืน้ที ่มรีะดบัความลาดชนัปานกลางถงึมาก โดยแบ่งการใช้
ประโยชน์ออกเป็น 2 ประเภท คือ ใช้เป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านเรือนร้อยละ 3.54 และเป็นพื้นที่ทํา
การเกษตรรอ้ยละ 94.20 ของเน้ือทีถ่อืครองทัง้หมด   

 สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดนิของพืน้ทีก่ารเกษตรพบว่า เป็นดนิทีม่สีภาพอุดมสมบูรณ์
ดรีอ้ยละ 24.67 ของพื้นที่ทัง้หมด สภาพดอุีดมสมบูรณ์ปานกลาง และดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ตํ่าหรอื 
ดนิเสื่อมสภาพ รอ้ยละ 75.33 โดยมกีารพงัทลายของดนิในระดบัความรุนแรงเล็กน้อยรอ้ยละ 44.85 
ระดบัความรุนแรงปานกลางรอ้ยละ 5.15 ระดบัความรุนแรงมากรอ้ยละ 3.68 และเป็นพืน้ที่ที่ไม่มกีาร
พงัทลายของดนิรอ้ยละ 46.32   

2)  ทรพัยากรน้ํา         
 จากการสาํรวจพบว่า การใชน้ํ้าเพื่อการอุปโภคบรโิภคของชุมชนบนพืน้ทีส่งู ส่วนใหญ่

จะใชน้ํ้าจากแหล่งน้ําหรอืทีม่ตี้นน้ําทีไ่หลมาจากพืน้ทีป่่าในพืน้ทีข่องชุมชนนัน้ๆ ชุมชนส่วนมากไม่มถีงั
เกบ็น้ําทีม่มีาตรฐาน และไม่มเีครื่องกรองน้ําเพื่อการบรโิภค ดา้นปรมิาณน้ําเพื่อการบรโิภคและอุปโภค 
มคีวามเพยีงพอรอ้ยละ 56.20 และไมเ่พยีงพอรอ้ยละ 43.80 จากพืน้ทีชุ่มชนเป้าหมายทัง้หมด แต่มบีาง
หมู่บ้านมกีารสรา้งระบบประปาภูเขาและต่อท่อส่งน้ําไปสู่แต่ละครวัเรอืน เพื่อนําน้ําไปใช้อุปโภคและ
บรโิภค ซึง่มกัพบเป็นหาเรือ่งน้ําสกปรก มสีิง่เจอืปน และมตีะกอนหนิปนู   

 ส่วนน้ําเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่จะใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น ลําห้วย น้ําตก 
หรอืน้ําฝน เช่นเดยีวกนั แต่จะมปีญัหาขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแลง้ ซึง่มจีํานวนถงึรอ้ยละ 56.67 ของ
พืน้ทีชุ่มชนทัง้หมด 

3)  ทรพัยากรป่าไม้ 
 พื้นที่ชุมชน ศศช. 180 แห่งเป้าหมายนัน้ตัง้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน

แห่งชาตแิละเขตสงวนพนัธุ์สตัวป์่า ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีใ่ชป้ระโยชน์จากป่าเสื่อมโทรมและมกัพบปญัหา
เรื่องการตดัไมท้าํลายป่าอยู่บา้ง เพราะชาวบา้นต่างใหเ้หตุผลในเรื่องการตดัไม ้เพื่อการทําไร่หมุนเวยีน
ของตนเอง ซึ่งจําเป็นต้องมกีารวางแผนการใชท้ี่ดนิอย่างชดัเจน โดยเฉพาะการใหค้วามสําคญักบัการ
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กําหนดขอบเขตทีช่าวบา้นสามารถใชป้ระโยชน์ไดก้บัขอบเขตทีเ่ป็นป่าอนุรกัษ์หวงหา้ม โดยการจดัทํา
การตกลงกบัชุมชนทอ้งถิน่ เพือ่ป้องกนัการบุกรกุขยายพืน้ทีใ่นอนาคต 

4)  สภาพส่ิงแวดล้อมของชมุชน 
 จากการสาํรวจ สภาพแวดลอ้มของชุมชนจะพบปญัหาเรื่องขยะมลูฝอย และสิง่ปฏกิูลที่

เกดิจากมลูสตัวท์ีม่กีารเลีย้งปล่อย ซึง่มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มโดยรวม เช่น สง่ผลต่อความสะอาดของ
แหล่งน้ําเพือ่การบรโิภค ก่อใหเ้กดิโรคระบาดไดง้า่ย  

1.3.4 รายได้และรายจ่ายในครวัเรือน   
1) รายได้ในครวัเรือน ประกอบดว้ย 

• รายไดใ้นภาคการเกษตร   

รายไดใ้นภาคการเกษตรทีค่รวัเรอืนสว่นใหญ่ไดร้บัประมาณ 10,000-20,000 บาทต่อ
ครวัเรอืนต่อปี แหล่งรายไดส้่วนใหญ่จะมาจากพชืเศรษฐกจิทีป่ลูก เช่น ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์
พรกิ กะหลํ่า ผกักาด พชืผกัต่างๆ และจากการเลีย้งสตัว ์เชน่ หม ูววั และควาย   

• รายไดน้อกภาคการเกษตร 

รายไดน้อกภาคการเกษตรของครวัเรอืนสว่นใหญ่ไดร้บัประมาณ 5,000-10,000 บาท
ต่อครวัเรอืนต่อปี แหล่งรายไดส้่วนใหญ่จะเป็นการรบัจา้งแรงงานในภาคการเกษตร 
การลงมารบัจา้งทัว่ไปในเมอืง การเกบ็ของปา่ขาย และการขายงานหตัถกรรม 
 

2) รายจ่ายในครวัเรือน ประกอบดว้ย 

• รายจา่ยในภาคการเกษตร  

รายจ่ายในภาคการเกษตรของครวัเรอืนส่วนใหญ่จะมปีระมาณ 10,000–20,000 บาท 
ต่อครวัเรือนต่อปี วัตถุประสงค์ของการจ่ายส่วนใหญ่จะเป็น ค่าแรง ค่าสารเคม ี
คา่น้ํามนัเชือ้เพลงิ และคา่เมลด็พนัธุ ์ 

• รายจา่ยนอกภาคการเกษตร  

รายจ่ายนอกภาคการเกษตรของครวัเรอืนสว่นใหญ่มปีระมาณ 10,000-30,000 บาท
ต่อครวัเรอืนต่อปี วตัถุประสงคข์องการจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นการใชไ้ปในเรื่องของการ
ซื้ออาหาร และเครื่องบรโิภคอุปโภคในครวัเรือนเป็นหลกั รองลงมาเป็นค่าน้ํามนั
เชือ้เพลงิและการศกึษาของบุตรหลาน            

ผลการสํารวจชีใ้หเ้หน็ว่าครวัเรอืนกลุ่มเครอืข่ายของศูนย ์ศศช. มรีายไดเ้ฉลีย่ตํ่ากว่ารายจ่าย 
เป็นเหตุใหเ้กดิภาระหน้ีสนิ จงึจาํเป็นตอ้งมกีารกูย้มื 
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1.3.5  แหล่งทุนเพ่ือการกู้ยืม  
ด้านการกู้ยมื ชาวบ้านส่วนใหญ่มแีหล่งทุนเพื่อการกู้ยมืทัง้ของภาครฐั และภาคเอกชน    

วตัถุประสงคใ์นการกูย้มืส่วนใหญ่เพื่อการประกอบอาชพีดา้นการเกษตร รองลงมาจงึเป็นเรื่องของการ
บรโิภคอุปโภค ซึง่แหล่งทุนหลกัๆ ดงักล่าวประกอบดว้ย 

 1) กองทุนหมู่บ้าน การใช้ประโยชน์จากกองทุนส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในการจดัซื้อววั 
และสกุรมาเลีย้ง ซือ้ปจัจยัการผลติ เชน่ ยาฆา่แมลง เมลด็พนัธุ ์และคา่แรง 

 2) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ จากการสํารวจมชีาวบา้นที่สามารถกู้เงนิจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ไดไ้มถ่งึรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหยอ่มบา้นทัง้หมด เน่ืองจาก
ชาวบา้นไม่มหีลกัทรพัยส์าํหรบัการคํ้าประกนั นอกจากนัน้ยงัพบว่าส่วนใหญ่ไมท่ราบว่าสามารถขอกูไ้ด้
หรอืไมท่ราบวธิกีารขอกูโ้ดยใชก้ารรวมกลุ่มแทนการใชห้ลกัทรพัย ์

 3) พ่อค้า นายทุน โดยจะเป็นพอ่คา้มาปล่อยกูใ้นการปลูกขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ซึง่ปล่อยกูใ้น
ลกัษณะของการนําปจัจยัการผลติ เชน่ เมลด็พนัธุ ์ปุ๋ ย ยา และใชค้นืโดยการตอ้งขายผลผลติใหก้บัพอ่คา้
รายนัน้ในราคาทีไ่มส่อดคลอ้งกบัตลาดสว่นใหญ่ 

 4) ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนบา้น เป็นแหล่งทุนทีเ่กษตรกรบนพืน้ทีส่งูกูม้ากทีส่ดุ เพราะลกัษณะ
การพึ่งพา ช่วยเหลือกนัในครอบครวัและชุมชน ไม่มดีอกเบี้ย หรอืมดีอกเบี้ยตํ่า นอกจากนัน้ในบาง
ชุมชนยงัมแีหล่งเงนิกูอ้ื่นๆ อกี เช่น กองทุนแกไ้ขความยากจน สหกรณ์การเกษตร กลุ่มออมทรพัยข์อง
ชุมชน เป็นตน้ 

 

ปัญหาของการกู้ยืม จากการสํารวจพบว่า แหล่งทุนของรฐัทีช่าวบา้นกู้ไดง้่าย ส่วนใหญ่จะ
เป็นกองทุนหมู่บา้น และกองทุนแกไ้ขความยากจน (กขคจ.) ซึ่งพบปญัหาของการบรหิารจดัการกองทุน
หมูบ่า้นทีไ่มท่ัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั สว่นใหญ่หยอ่มบา้นหลกัมกัจะไดร้บัการพจิารณาก่อนหยอ่มบา้นบรวิาร 
สาํหรบัระยะเวลาการกูส้ ัน้ภายใน 1 ปี พบว่าบางครัง้เป็นการกูย้มืเพื่อใชใ้นกจิกรรมทีใ่ชร้ะยะเวลายาว 
ในการก่อใหเ้กดิรายได ้เช่น การกูม้าเลีย้งววัซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลา 2-3 ปี  จงึจะเกดิรายไดม้าใชค้นื ทําให้
ชาวบา้นผูกู้ต้อ้งไปยมืจากแหล่งอื่นมาใชค้นื จงึเกดิเป็นภาวะการสะสมหน้ีสนิเพิม่มากขึน้    
 

1.3.6  ด้านสงัคม  
จาํนวนประชากรทัง้หมดในพืน้ทีเ่ป้าหมาย มจีาํนวน 7,902 ครวัเรอืน ประชากร 39,971 คน 

โดยที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์กะเหรี่ยงถึงรอ้ยละ 49.48 รองลงมา คอื กลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ (มูเซอ) 
รอ้ยละ 19.57 และกลุ่มชาตพินัธุ์ลวัะ รอ้ยละ 15.60 นอกจากนัน้ยงัมกีลุ่มชาตพินัธุ์อื่นๆ กระจายอยู่ใน
พืน้ทีต่่างๆ เชน่ อาขา่ ลซี ูเมีย่น มง้ เป็นตน้ 
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     ตารางท่ี 4  ประชากรจาํแนกตามกลุ่มชาติพนัธุห์ลกั 

ชาติพนัธุ ์
จาํนวน 

ร้อยละ 
ครวัเรือน ประชากร 

1. กะเหรีย่ง 4,170 19,776 49.48 

2. ลาหู(่มเูซอ) 1,642 7,822 19.57 

3. ลวัะ 1,163 6,236 15.60 

4. อาขา่ (อกีอ้) 364 2,160 5.40 

5. ลซีู (ลซี)ู 258 1,880 4.70 

6. เมีย่น (เยา้) 204 1,286 3.22 

7. มง้ 101 811 2.03 

รวมทัง้หมด 7,902 39,971 100.00 

  ท่ีมา: ขอ้มลูการสาํรวจของ ศศช. ปี 2550  
 

ด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทย   
จากขอ้มลูรายงานการใชภ้าษาไทยปี พ.ศ. 2550 ของศูนยก์ารศกึษานอกโรงเรยีนภาคเหนือ 

สาํนักการบรหิารงานการศกึษานอกโรงเรยีน กลุ่มชาตพินัธุใ์นพืน้ทีเ่ป้าหมาย ส่วนใหญ่สามารถฟงั พูด 
อ่าน และเขยีนภาษาไทยไดถ้งึรอ้ยละ 34.69 รองลงมา คอื สามารถฟงั พูดภาษาไทยได ้แต่อ่านเขยีน
ไมไ่ดร้อ้ยละ 32.30 ผูท้ีฟ่งั พดู และอา่นได ้แต่เขยีนไมไ่ด ้รอ้ยละ 12.40 สว่นผูท้ีไ่มส่ามารถฟงั พดู หรอื
สือ่สารภาษาไทยไดเ้ลยมจีาํนวนรอ้ยละ 20.56  

 

ด้านการศึกษา    
จากรายงานการสํารวจขอ้มูลประชากรบนพื้นที่สูงของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2551 

พบว่ามปีระชากรในพืน้ที่เป้าหมายที่มอีายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่ไดเ้รยีนหนังสอืมจีํานวนเฉลี่ยรอ้ยละ 
34.97 โดยแสดงรายละเอยีดในแต่ละพืน้ทีลุ่่มน้ําได ้ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 5  ร้อยละของประชากรในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีมีอายมุากกว่า 15 ปี แต่ไม่ได้เรียนหนังสือ 
 

ลาํดบั ลุ่มน้ํา 
ร้อยละของประชากรท่ีอายมุากกว่า 15 ปี 

แต่ไม่ได้เรียนหนังสือ 

1 ลุม่น้ํากก 43.35 
2 ลุม่น้ําโขง 26.24 
3 ลุม่น้ําน่าน 32.25 
4 ลุม่น้ําปิง 37.78 
5 ลุม่น้ําแมก่ลอง 32.42 
6 ลุม่น้ํายม 26.34 
7 ลุม่น้ําวงั 15.16 
8 ลุม่น้ําสาละวนิ 36.55 

 
 สาํหรบัผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาทัง้หมด สว่นใหญ่จบการศกึษาสงูสุดในระดบัประถมศกึษา รองลงมา
เป็นระดบัมธัยมตน้ และมธัยมปลาย ซึง่แสดงรายละเอยีดได ้ดงัน้ี 
 
       ตารางท่ี 6  ร้อยละการศึกษาสงูสดุของประชากรในพืน้ท่ีเป้าหมาย 

ลาํดบั ลุ่มน้ํา ประถมศึกษา มธัยมต้น 
มธัยมปลาย/

ปวช. 
สงูกว่ามธัยมปลาย

(ปวส.  ระดบัปริญญา) 

1 ลุม่น้ํากก 75.24 16.27 6.72 1.77 
2 ลุม่น้ําโขง 59.40 26.07 11.02 3.50 
3 ลุม่น้ําน่าน 66.15 14.34 19.30 0.21 
4 ลุม่น้ําปิง 67.20 20.30 10.28 2.22 
5 ลุม่น้ําแมก่ลอง 80.43 13.15 4.89 1.53 
6 ลุม่น้ํายม 55.16 32.45 11.21 1.18 
7 ลุม่น้ําวงั 65.64 14.26 15.12 4.98 
8 ลุม่น้ําสาละวนิ 79.29 14.51 5.60 0.60 

  
ด้านการรวมกลุ่มในชมุชน 
เกอืบทุกกลุ่มบา้นมกีารรวมกลุ่มของประชากรโดยมกีารจดัตัง้เพือ่วตัถุประสงคต่์างๆ ทัง้ทางดา้น

การประกอบอาชีพ การเรยีนรู้ การดํารงชีวิต และพึ่งพาอาศยักนัในชุมชน กลุ่มจดัตัง้ดงักล่าว ได้แก่  
กลุ่มออมทรพัย ์กลุ่มสหกรณ์เพือ่การเกษตร สหกรณ์รา้นคา้ ธนาคารขา้ว กลุ่มสง่เสรมิอาชพี เป็นตน้  
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1.3.7  สภาพปัญหาและความต้องการของชมุชน 
1) ข้อเทจ็จริงและสภาพปัญหา 

(1)  ส่วนใหญ่ทําการเกษตรแบบยงัชีพ ซึ่งผลผลิตตํ่า (ผลผลิตข้าวเฉลี่ย 210 – 378
กิโลกรัมต่อไร่) บางแห่งผลิตอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค และมีบางพื้นที่
สามารถผลติอาหารไดแ้ละส่งผลผลติจําหน่ายเพื่อเพิม่รายไดข้องครวัเรอืน ซึ่งมกัมี
การใชส้ารเคมกีารเกษตร โดยขาดความรูท้ีถู่กตอ้ง 

(2)  ขาดการดแูลสขุภาพสตัว ์ทาํใหส้ตัวไ์มส่มบรูณ์ไมแ่ขง็แรง ผลผลติตํ่า เกดิโรคระบาด
เสมอ 

(3)  สภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีความสมบูรณ์ปานกลาง และดินมีความอุดม
สมบรูณ์ตํ่าหรอืดนิเสือ่มสภาพ รอ้ยละ 75.33 

(4)  งานหตัถกรรมมคีุณภาพตํ่า ขาดความรูเ้รื่องการออกแบบลวดลายใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาด 

(5)  ชุมชนรอ้ยละ 47 มปีญัหาการชาํรดุของถนนระหวา่งหมูบ่า้นในชว่งฤดฝูน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่จนทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ะดวก 

(6)  ส่วนใหญ่ใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ และมีปญัหาขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง 
ถงึรอ้ยละ 56.67 ของพืน้ทีชุ่มชนทัง้หมด 

(7) ปญัหาเรื่องการตดัไมท้ําลายป่า เพราะชาวบา้นต่างใหเ้หตุผลในเรื่องการตดัไมเ้พื่อ
การทาํไรห่มนุเวยีนของตนเอง 

2) ความต้องการของชมุชน 
(1) การเสรมิความรูแ้ละการสนับสนุนของรฐัในการเพิม่ผลผลติการปลูกพชืเดมิและการ

ดแูลรกัษาสขุภาพของสตัวเ์พือ่การบรโิภคและสรา้งรายไดเ้สรมิแก่ครวัเรอืน 
(2) ฟ้ืนฟูและการถ่ายทอดงานหตัถกรรมจากภูมปิญัญาดัง้เดมิเพื่อการใช้ประโยชน์ใน

ครวัเรอืนและสรา้งรายได ้
3) การเสริมความรู้และการสนับสนุนของรัฐในการเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น ช่างยนต ์      

ชา่งไฟฟ้า ชา่งก่อสรา้ง เป็นตน้ 
4) การสนับสนุนในการรวมกลุ่มเพื่อการประกอบอาชพี การตลาดผลผลิต รวมทัง้การ 

ออมทรพัย์ในลกัษณะต่างๆ ตลอดจนด้านการดูแลรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 

5) การพฒันาแหล่งน้ําเพือ่การเกษตรและอุปโภคบรโิภค รวมทัง้การซ่อมแซม บาํรงุรกัษา
ระบบประปาภูเขา การปรบัปรุงถนนเชื่อมต่อระหว่างชุมชนใหส้ามารถใชไ้ดต้ลอดปี
เพือ่ประโยชน์ในการขนสง่ผลผลติในการเดนิทาง และการมกีระแสไฟฟ้าใชใ้นครวัเรอืน
หรอือยา่งน้อยมกีระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลลใ์หค้รบทุกหลงัคาเรอืน 

6) การฟ้ืนฟูพืน้ทีป่่าเสื่อมโทรมและการจดัหากลา้ไมใ้นการปลูกไมใ้ชส้อยของชุมชนและ
ความชดัเจนดา้นเขตพืน้ทีป่า่ไมแ้ละพืน้ทีก่ารเกษตร 
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ส่วนท่ี 2 
นโยบาย ยทุธศาสตรก์ารพฒันา  

และโครงการท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.1  แนวพระราชดาํริ 

 
การจดัทําแผนปฏบิตัิการได้นํากรอบของแผนทศิทางการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงและ

พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ที่เน้นการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยู่หวั เมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2517 ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ขา้งต้น โดยมกีารบูรณาการ
แนวคดิมาจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 และแผนบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 
2552-2554 ทีม่ปีระเดน็สาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งจาก ทัง้ 2 แผนทีส่าํคญัภายใตบ้รบิทพืน้ทีส่งู ดงัน้ี 

 

2.2 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
 แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งูน้ี 
มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ทีเ่น้นการสรา้ง
“ความสมดุลและภมูคิุม้กนั” ใหเ้กดิขึน้กบั คน สงัคม ระบบเศรษฐกจิ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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ของประเทศ พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ โดยการพฒันายดึหลกั “ปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง” ที่จะนําไปสู่การตดัสนิใจเกี่ยวกบัความพอประมาณ” เพื่อสรา้งความสมดุลในการ
พฒันาบนพืน้ฐานความพอด ีระหวา่งความสามารถในการพึง่ตนเองกบัความสามรถในการแขง่ขนัในเวที
โลกและขบัเคลื่อนกระบวนการพฒันาทุกขัน้ตอนทีใ่ช ้“ความรอบรู”้ ในการพฒันาดา้นต่างๆ ทุกภาคสว่น
สาํนึกใน “คุณธรรม” และดาํเนินชวีติดว้ย “ความเพยีร” และกระบวนทศัน์การพฒันาแบบบูรณาการเป็น
องค์รวมที่ยดึ “คนเป็นศูนย์กลางการพฒันา” ให้ความสําคญักบัผลประโยชน์และความอยู่ดมีสีุขของ
ประชาชน บูรณาการเชื่อมโยงทุกมติขิองการพฒันาเป็นองคร์วมทีม่คีนเป็นศูนยก์ลางและยดึหลกั “ภูมิ
สงัคม” ความแตกต่างของความหลากหลายของธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมตาม
สภาพแวดล้อมของพื้นที่และวถิีชวีติของชุมชนและสงัคมนัน้ๆ พรอ้มทัง้ยดึหลกั “การมสี่วนร่วมของ
ประชาชน” ในกระบวนการพฒันาและตดัสนิใจ 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมฯ ฉบบัที่ 10 ไดก้ําหนดกรอบแนวคดิการพฒันาประเทศอย่าง
ยัง่ยนืตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โดยยุทธศาสตร์ของประเทศที่เกี่ยวข้องไว้ 3 ยุทธศาสตร ์
ทีส่าํคญัเกีย่วกบัคนและทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี 
 

 1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคณุภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภมิูปัญญาและการเรียนรู้ โดย 
             1) การพฒันาคนใหม้คีุณธรรมนําความรูเ้กดิภมูคิุม้กนั 

1.1) การปลูกฝงัทศันคติและการเรยีนรู้ในการทําประโยชน์เพื่อส่วนร่วม และการดูแล
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

1.2) มุง่สง่เสรมิการดาํเนินงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
2) พฒันาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

2.1) สง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองทัง้ทีเ่ป็นวทิยาการสมยัใหม ่วฒันธรรม ภมูปิญัญา 
2.2) สง่เสรมิใหจ้ดัการเรยีนรูใ้นหลากหลายรปูแบบ ใหเ้อือ้อาํนวยการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 2. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนและสงัคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของ
ประเทศ โดย 

1) การบรหิารจดัการกระบวนการชุมชนเขม้แขง็ 
1.1) การจดัการองคค์วามรูแ้ละระบบการเรยีนรูข้องชุมชนอย่างครบวงจร โดยจดัใหม้ี

กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัในชุมชนและพฒันาชุมชนทีย่ดึหลกัการพึง่พาตนเอง ดว้ยศกัยภาพทรพัยากร 
ภมูปิญัญา วถิชีวีติ วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ 

1.2) การเสริมสร้างโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ก่อใหเ้กดิการเสรมิสรา้งความมัน่คงในการดํารงชวีติของคนในชุมชน เพื่อเป็นภูมคิุม้กนัใหชุ้มชนพรอ้ม
เผชญิกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

2) การสรา้งความมัน่คงของเศรษฐกจิชุมชน 
2.1) สนบัสนุนใหชุ้มชนมกีารรวมกลุ่มรปูแบบต่างๆ  
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2.2) สนับสนุนการนําภูมปิญัญาและวฒันธรรมทอ้งถิน่มาใชใ้นการสรา้งสรรคค์ุณค่าของ
สนิคา้และบรกิารทีม่โีอกาสทางการตลาดสงู 

3) การเสรมิสรา้งศกัยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกนักบัทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม
อยา่งสนัตแิละเกือ้กลูกนั 

3.1) สรา้งความตระหนักรูข้องชุมชนในคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ี
ต่อวถิชีวีติ และการมสี่วนร่วมกบัรฐัในการอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู และพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.2) สนบัสนุนกลไกชุมชนและเครอืขา่ยในการจดัการและปกป้องทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มทีเ่ชื่อมโยงกบัการผลติเพื่อการยงัชพีของชุมชนอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นการ
กาํหนดขอบเขตทีด่นิโดยการทาํขอ้ตกลงกบัทอ้งถิน่ 

 3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คง
ของฐานทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม โดย 
  1) การรกัษาทรพัยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ 

 1.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการทรพัยากร รวมทัง้ถ่ายทอดยกระดับ 
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในการจดัการทรพัยากรรว่มกบัความรูส้มยัใหม ่เชื่อมโยงการจดัการทรพัยากรกบัการ
ผลติของชุมชน 

 1.2) พฒันาระบบการจดัการร่วมเพื่ออนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิในการ
ฟ้ืนฟูสภาพป่าใหเ้กดิความอุดมสมบูรณ์และคงความหลากหลายทางชวีภาพ และ การบรหิารจดัการน้ํา 
โดยพฒันาแหล่งน้ําเพื่อการใชป้ระโยชน์ การจดัหาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค บรโิภคใหเ้พยีงพอ เพิม่ขดี
ความสามารถในการเกบ็กกัของแหล่งน้ํา 

1.3) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยรณรงค์สนับสนุนให้เกษตรกรใช้วิธี
เพาะปลูกทีเ่หมาะสม กําหนดมาตรการการลดใชส้ารเคมกีารเกษตร การทําการเกษตรอย่างยัง่ยนืเพื่อ
รกัษาความหลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีเ่กษตรกรรม 

2) การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่เีพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื สง่เสรมิ
การทําเกษตรยัง่ยืนเพื่อลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตร โดยส่งเสริมการใช้ภูมิปญัญาท้องถิ่นและ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีะอาดในภาคเกษตร และพฒันาถ่ายทอดเทคนิคและความรูด้า้นเกษตรยัง่ยนื 

3) การพฒันาคุณคา่ความหลากหลายทางชวีภาพและภมูปิญัญาทอ้งถิน่  
 

2.3 นโยบายรฐับาลและแผนบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2552 – 2554 
 รฐับาลไดก้ําหนดแนวทางขบัเคลื่อนการดําเนินงานนโยบายปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ ภายใต้
แผนบรหิารราชการแผน่ดนิ (พ.ศ. 2552–2554) เพือ่ใหม้กีรอบแนวทางการดาํเนินงานทีช่ดัเจนและเป็นระบบ
และขบัเคลื่อนการพฒันาไปสู่เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
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โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงนน้ี จะมีความเชื่อมโยงกบัแผนบรหิารราชการ
แผน่ดนิใน 3 นโยบายทีส่าํคญั ดงัน้ี  

2.3.1 นโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิต 
 1) นโยบายการศึกษา  

1.1) ปรบับทบาททางการศกึษานอกโรงเรยีนเป็นสาํนักงานการศกึษาตลอดชวีติ 
และจดัใหม้กีารศกึษาตลอดชวีติ เพื่อการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสรมิการกระจาย
อาํนาจใหทุ้กภาคสว่นมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาเพื่อนําไปสูเ่ป้าหมายคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรู้
ทีมุ่ง่เน้นคุณธรรมนําความรูอ้ยา่งแทจ้รงิ 

1.2) เร่งรดัการลงทุนดา้นการศกึษาและการเรยีนรูอ้ย่างบูรณาการในทุกระดบั
การศกึษาและในชุมชน โดยใชพ้ืน้ทีแ่ละโรงเรยีนเป็นฐานในการบูรณาการ รวมทัง้เสรมิสรา้งสงัคมแห่ง
การเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชวีติในชุมชน 

2)  นโยบายสวสัดิการสงัคม และความมัน่คงของมนุษย ์  
แก้ไขปญัหาความยากจน โดยการจัดหาที่ดินทํากินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 

สง่เสรมิอาชพีและสรา้งรายได ้เช่น การปลูกปา่ สรา้งความเขม้แขง็ของกองทุนหมูบ่า้นและแหล่งเงนิทุน
อื่นๆ ในระดบัชุมชน ใหม้กีลไกที่โปร่งใส มปีระสทิธภิาพและใหชุ้มชนสามารถตดัสนิใจและนําไปใชใ้น
การแกไ้ขปญัหาและพฒันาชุมชนได ้

2.3.2 นโยบายเศรษฐกิจ 
1) สรา้งความมัน่คงดา้นอาหาร โดยสง่เสรมิการทาํการเกษตรตามแนวพระราชดาํร ิ

ขยายกระบวนการเรยีนรู้และการพฒันาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอาหารกลางวนั และธนาคารโค
กระบือตามแนวพระราชดําริ และสนับสนุนการทําเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร 
ที่สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน เพื่อลดการใช้สารเคมีและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร รวมทัง้
สนบัสนุนความรว่มมอืระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงทางดา้นอาหาร 

2) เร่งรดัการจดัหาแหล่งน้ําใหท้ัว่ถึงและเพยีงพอ ฟ้ืนฟูคุณภาพดนิ และพฒันาภาค
เกษตรใหม้คีวามเขม้แขง็ดว้ยองคค์วามรูจ้ากนวตักรรม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม ผ่าน
ระบบการเรยีนรูท้ ัง้ในและนอกระบบการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้งความมัน่คงภาคเกษตรและสงัคมไทย  

2.3.3 นโยบายท่ีดิน ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
1) คุม้ครองและฟ้ืนฟูพืน้ที่อนุรกัษ์ที่มคีวามสําคญัเชงิระบบนิเวศ เพื่อการอนุรกัษ์

ความหลากหลายทางชวีภาพ และใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชวีภาพ เพื่อสรา้งความมัน่คง
ดา้นอาหารบนฐานภมูปิญัญาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

2) สร้างจิตสํานึกในการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ชุมชน ประชาชน และภาคทีีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนร่วมบรหิาร
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จดัการ รวมทัง้สนองโครงการพระราชดําริด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุก
โครงการอยา่งจรงิจงั 

 

 2.4  โครงการจดัการความรู้และกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาพืน้ท่ีสงูอย่างยัง่ยืน 
 พ.ศ. 2550 สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู ไดม้กีารลงนามความรว่มมอืระหว่างสถาบนักบั

มลูนิธโิครงการหลวง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และสาํนักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั (กศน.) ในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร จดัทาํโครงการจดัการความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรู้
เพื่อพฒันาพื้นที่สูงอย่างยัง่ยืน ครอบคลุมพื้นที่เครือข่ายการเรียนรู้ 180 หย่อมบ้าน ด้วยการนํา       
องคค์วามรูข้องโครงการหลวงสง่ผา่นเครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นชุมชนโดยใชค้ร ูศศช. เป็นผูถ่้ายทอด โดยมี
วตัถุประสงค ์ 

(1) เพือ่ศกึษารวบรวมและสงัเคราะหอ์งคค์วามรูจ้ากโครงการหลวงและนําไปขยายผล
สง่เสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นชุมชนบนพืน้ทีส่งูใหเ้กดิการเรยีนรู ้และนําไปปฏบิตัใิหเ้กดิความยัง่ยนื 

(2) เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในการพฒันาชวีิตความ
เป็นอยูแ่ละการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มบนพืน้ทีส่งู 

(3) เพื่อเสรมิสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิด
กระบวนการถ่ายทอดการเรยีนรู ้และจดัการความรูข้องชุมชนบนพืน้ทีส่งู  

ทัง้น้ีเพื่อยกระดบัคนบนพืน้ที่สูงเขา้สู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้โดยมเีครอืข่ายการเรยีนรูแ้ละ
การถ่ายทอดเทคโนโลยอีงค์ความรูจ้ากโครงการหลวง ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูข้องชุมชน 
สรปุผลดาํเนินการได ้ดงัน้ี  

สาํหรบัพืน้ทีเ่ป้าหมายดาํเนินการ 4 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2550 – 2553 ปฏบิตังิานใน 
13 จงัหวดั 27 อําเภอ 57 ตําบล 180 แห่ง ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน เชยีงราย พะเยา 
ลาํพนู ตาก พษิณุโลก เพชรบรูณ์ เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ ์และกาญจนบุร ีโดยใชค้รปูระจาํศนูยก์ารเรยีนรู้
ชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ( คร ูศศช.) เป็นผูข้บัเคลื่อนการเรยีนการสอนใหก้บัชุมชน และใชอ้าคาร
สถานทีข่องศูนยก์ารเรยีนรูด้งักล่าวเป็นอาคารเรยีนรู ้โดยในปี 2550 ดําเนินงานใน 44 แห่ง ปี 2551 
ดาํเนินงานใน 54 แหง่ และปี 2552 ดาํเนินงานใน 82 แหง่ 
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ส่วนท่ี 3 
กระบวนการจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

 
3.1 วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

1) เพื่อพฒันากระบวนการจัดการองค์ความรู้จากโครงการหลวงและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ใหชุ้มชนสามารถนําไปใชจ้รงิตามศกัยภาพอยา่งต่อเน่ือง 

2) เพื่อสนับสนุนชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเอง ด้วยศักยภาพของทรพัยากรธรรมชาต ิ
ภูมปิญัญา วถิชีวีติ วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ โดยมเีครอืขา่ยการจดัการความรูแ้ละการ
เรยีนรู ้เป็นกลไกในการขบัเคลื่อน 

3) เพื่อสนับสนุนการพฒันาเชิงบูรณาการ ในการใช้ทรพัยากรของรฐัและองค์กรท้องถิ่น 
อย่างเหมาะสมและเกดิประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ตลอดจนการส่งเสรมิกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการฟ้ืนฟูและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 

3.2 กรอบแนวคิดการจดัทาํแผนปฏิบติัการ 
 3.2.1 ลกัษณะของแผนปฏิบติัการ 

การดาํเนินการของแผนปฏบิตักิารเป็นการนําหลกัการแผนทศิทาง (Indicative plan) 
มาใชเ้ป็นกรอบสาํหรบันําไปจดัทาํแผนปฏบิตักิารต่อไป ซึง่มลีกัษณะ ดงัน้ี  

1) เป็นแผนบูรณาการความรู ้ทัง้ทีเ่ป็นองคค์วามรูโ้ครงการหลวง ปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง และองคค์วามรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ ตลอดจนผลการศกึษาวจิยัจากสถาบนัการศกึษาต่างๆ  

2) เป็นแผนที่ครอบคลุมประเด็นที่จะต้องพฒันาในทุกๆ ด้าน ทัง้ด้านเศรษฐกิจ 
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดา้นสงัคมและวฒันธรรม และดา้นคุณภาพชวีติ  

3) เป็นแผนบูรณาการการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐัต่างๆ โดยพจิารณาจาก
ภารกจิหลกัของแต่ละหน่วยงานทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
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ภาพท่ี 3.1  ลกัษณะของแผนปฏิบติัการโครงการถ่ายทอดความรู้และการพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 

 
3.2.2  แนวคิดการจดัทาํแผนปฏิบติัการ 

 (1) แผนปฏิบติัการโครงการถ่ายทอดความรู้และการพฒันาศกัยภาพชุมชนบน
พื้นท่ีสูง อาศยัหลกัการของแผนทศิทางที่นํากรอบแนวคดิการดําเนินงานตามแนวทางของโครงการ
หลวง ในการพฒันาพื้นที่ศูนย์พฒันาโครงการหลวงและการดําเนินงานในพื้นที่โครงการขยายผล
โครงการหลวง ประกอบดว้ย การพฒันาอาชพีและรายไดบ้นพืน้ฐานความรู ้การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็
ของชุมชนและการสนับสนุนการเรยีนรูจ้ากโครงการหลวง การพฒันาระบบตลาดชุมชน/วสิาหกจิชุมชน 
การจดัการเชงิพืน้ทีใ่นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการ
การปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัภาพที ่3.2 

 

 
 
 

บรูณาการการปฏิบติังานของ
หน่วยงานภาครฐั 

 

• ร่วมกนัปฏิบติังาน ในพืน้ท่ีเป้าหมายโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน 

• สอดคล้องกบัภารกิจปกติของแต่ละ 
หน่วยงาน 

ครอบคลมุทกุด้าน 
 

• อาชีพ 

• คณุภาพชีวิต 

• สงัคมและวฒันธรรม 

• ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 

การสงัเคราะหค์วามรู้ 
และการจดัการเรียนรู้ 

 

• องคค์วามรู้โครงการหลวง 

• ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
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ภาพท่ี 3.2  ลกัษณะการดาํเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวง 
 

(2) ความสอดคลอ้งกบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยเน้น หลกัการมีเหตุมีผล
คอื การประกอบอาชพีทีอ่ยูบ่นฐานความรู ้หลกัความพอประมาณ คอื การสรา้งความมัน่คงของอาหาร
และการผลติเพือ่ใหม้รีายไดพ้อเพยีงและการพึง่ตนเอง และหลกัการมีภมิูคุ้มกนัท่ีดี คอื การสรา้งความ
เขม้แขง็ของชุมชนดว้ยกระบวนการมสีว่นรว่มของภาคต่างๆ เพือ่ความยัง่ยนืของการพฒันา 

(3) ดาํเนินการในลกัษณะเป็นกลุ่มเครอืขา่ยของศูนย ์ศศช. โดยแต่ละกลุ่มม ีศศช. บา้นหลกั
เพื่อเป็นศูนยเ์รยีนรูแ้ละศูนยก์ลางการพฒันา ในการเชื่อมโยงและขยายผลไปยงัศศช. กลุ่มบา้นบรวิารใน
พืน้ทีใ่กลเ้คยีงต่อไป 

(4) มรีูปแบบการบรหิารจดัการทีเ่น้นการมสี่วนร่วมของภาคส่วนอื่นๆ เพื่อใหเ้กดิ
กระบวนการบูรณาการใหส้ามารถใชท้รพัยากรของรฐัไดเ้กดิประโยชน์สงูสุด มคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพ
ปญัหาและตามความตอ้งการของชุมชนแต่ละพืน้ที ่โดยคาํนึงถงึขอ้จาํกดัดา้นบุคลากรและแบ่งช่วงเวลา
ของแผนเป็นระยะๆ ตามความเรง่ดว่นของกจิกรรม รวมทัง้มกีารเตรยีมการถ่ายโอนภารกจิใหก้บัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในอนาคต 

การเสริมสร้าง 
ความเข้มแขง็ของชุมชนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาด้านต่าง ๆ 

การพฒันา 
ระบบตลาดชุมชน 

/วิสาหกิจชุมชน 

การจดัการเชิงพืน้ท่ี 
ในการอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อมโดย

กระบวนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน 

การพฒันาอาชีพและ 
รายได้บนพืน้ฐานความรู้และ
การเรียนรู้จากโครงการหลวง

และ ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 

การบรูณาการ 
การปฏิบติังานของ
หน่วยงานต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวข้อง 

 ชมุชนมีรายได้พอเพียง 

 สามารถพ่ึงตวัเองและปลอด 
ยาเสพติด 

  ทรพัยากรธรรมชาติได้รบัการ 
 ฟ้ืนฟโูดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
 ของทกุฝ่าย 
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3.3 กระบวนการในการจดัทาํแผนปฏิบติัการ  

การจดัทําแผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพ
ชุมชนบนพืน้ที่สูง เป็นการนําหลกัการของแผนทศิทางมาแปลงสู่การปฏบิตั ิโดยมขี ัน้ตอนการทํางาน 
ประกอบดว้ย การรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตลอดจน
การขออนุมตัแิผน เพือ่นําไปสูก่ารปฏบิตัต่ิอไปโดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

3.3.1  ขัน้ตอนการจดัทาํแผนทิศทาง  ประกอบดว้ย 
1)  การรวบรวมและวิเคราะหข้์อมลู  

 1.1)  การรวบรวมข้อมลู  
จดัเกบ็ขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary data) โดยการเขา้ไปสาํรวจในพืน้ทีทุ่กหมูบ่า้น

ของ ศศช.ทัง้ 180 แหง่ และสอบถามจากผูนํ้าชุมชนในลกัษณะการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus group) 
แต่ไม่มกีารสอบถามเป็นรายครวัเรอืน สําหรบัแบบสอบถามแต่ละหย่อมบ้าน ประกอบดว้ยขอ้มูลดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม ดา้นสิง่ก่อสรา้งและปจัจยัพืน้ฐาน และ
ความตอ้งการของชุมชน และรวบรวมขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary data) จากแหล่งต่างๆ   

 1.2 )   การวิเคราะหข้์อมลู  
 นําขอ้มูลคํานวณและวเิคราะหข์อ้มูล โดยตรวจสอบความแนบนัยของขอ้มูล 

(Consistency) ทัง้ที่เป็นขอ้มูลที่จดัเก็บเอง ซึ่งเป็นขอ้มูลปฐมภูมแิละขอ้มูลจากแหล่งอื่นๆ หรอืขอ้มูล
ทุติยภูม ิซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและขอ้มูลเชิงประจกัษ์ และนํามาจดัทําเป็น
สารสนเทศ ทีแ่สดงถงึสภาพขอ้เทจ็จรงิและปญัหาของแต่ละหยอ่มบา้น 

 ในการน้ีมขีอ้จาํกดัของการวเิคราะหข์อ้มลูทีส่าํคญั ไดแ้ก่  
 (1) ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ะเป็นทัง้ขอ้มลูเชงิคุณภาพ (Qualitative data) 

และขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative data) ทีแ่สดงค่าเป็นค่าเดยีว เช่น มเีน้ือทีเ่ฉลีย่ 15 ไร ่และเป็นช่วง 
(Interval) เช่น รายไดเ้ฉลีย่ประมาณ 10,000 – 20,000 บาทต่อครวัเรอืน ทัง้น้ีเน่ืองจากเป็นการจดัเกบ็
ขอ้มลูจากการประชุมกลุ่มยอ่ย ซึง่คาํถามจะเป็นภาพรวมทัง้หยอ่มบา้น มใิชส่อบถามเป็นรายครวัเรอืน  

 (2) การวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิตวัเลข (Non spatial data) โดย
ใชว้ธิกีารทางสถติอิยา่งงา่ย เช่น การคาํนวณหาค่าเฉลีย่ (Mean) ค่ารอ้ยละ (Percentage) เท่านัน้ อยา่งไร
ได้มีการนําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) มาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระบบ 
ภูมสิารสนเทศ (GIS) โดยนําชัน้ขอ้มลู (Layer) ตําแหน่งทีต่ ัง้หยอ่มบา้น ชัน้ขอ้มลูลุ่มน้ํา ชัน้ขอ้มลูเสน้แบ่ง
การปกครองรวม 3 ชัน้ขอ้มลู มาซอ้นทบั (Overlay) เพือ่ใหไ้ดแ้ผนทีแ่สดงทีต่ ัง้หยอ่มบา้นตามลุ่มน้ําต่างๆ  
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  1.3) การรบัฟังความเหน็ของผูท่ี้เก่ียวข้อง เพ่ือรบัฟังแนวความคิดของแผนทิศทาง
และโครงการหรอืกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง และการเชื่อมโยงและการประสานโครงการหรอืกจิกรรมในการ
พฒันาพืน้ทีส่งูของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

 (1) การจดัสมัมนาระดบัอาํเภอ จํานวน 8 ครัง้ ในพืน้ที ่6 จงัหวดั 11 อําเภอ
เพือ่หน่วยงานในระดบัพืน้ทีไ่ดเ้สนอแนะ ปรบัปรงุแผนทศิทางใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาของ
หน่วยงานทีต่นเองรบัผดิชอบ รวมทัง้มคีวามเขา้ใจอยา่งเป็นเอกภาพในการพฒันาพืน้ที ่  

 (2) การจดัสมัมนาผู้บริหารระดบัจงัหวดั จํานวน 1 ครัง้ เพื่อการรบัฟงั
ความคดิเหน็กระบวนการทีส่าํคญัในการจดัทําแผนทศิทาง และนําไปปรบัปรุงแผนใหม้คีวามเหมาะสม
และถูกตอ้ง 

 (3) การประชุมหารือกบัผูบ้ริหารระดบัสงูของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อ
รบัฟงัความคดิเหน็เกี่ยวกบัการเรยีนรูแ้ละกระบวนการเรยีนรู ้เพื่อใชใ้นการปรบัปรุงแผนใหเ้หมาะสม 
รวม 5 หน่วยงานไดแ้ก่ มูลนิธโิครงการหลวง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ สาํนักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ 
และการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ และสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู
ตลอดจนการประชุมคณะทาํงานโครงการจดัทาํแผนทศิทาง Indicative Plan  

1.4) การขออนุมติัแผน โดยนําเสนอแผนทิศทางการถ่ายทอดองคค์วามรู้
โครงการหลวงและพฒันาศักยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง ต่อคณะกรรมการประสานงานและ
สนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) เพื่อขอความเหน็ในหลกัการของแผนทศิทางการถ่ายทอดองคค์วามรู้
และพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงและขออนุมตัิการจดัทําแผนปฏบิตัิการภายใต้แผนทศิทางการ
ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งูของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งคณะกรรมการ
ประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)ได้พจิารณาให้ความเห็นชอบในหลกัการของ 
“แผนทิศทางการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูง” ใน
การประชุมครัง้ที ่1/2552 เมื่อวนัที ่5 เมษายน 2552 โดยใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดําเนินการต่อเน่ือง
ดา้นการถ่ายทอดความรูแ้ละการเรยีนรู ้เร่งรดัการแก้ไขปญัหาความยากจนและการฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อม
ภายใต้ภารกจิทีร่บัผดิชอบ และมอบหมายใหส้ถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) ร่วมกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําแผนปฏิบัติการภายใต้ทิศทางดังกล่าว และนําเสนอคณะรัฐมนตร ี
เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป 

3.3.2.  ขัน้ตอนการจดัทาํแผนปฏิบติัการ ประกอบดว้ย 
1) การประชุมร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ไดเ้ขา้ใจแนวทางการจดัแผนปฏบิตักิารไปในทศิทางเดยีวกนัและมสี่วนร่วมในการเตรยีมการในการจดั
แผนปฏบิตักิารเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2552 จาํนวน 15 หน่วยงาน 

2) การยกร่างแผนปฏิบติัการร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยสาระสาํคญัของ
แผนปฏบิตักิารประกอบดว้ย หลกัการและเหตุผล สภาพพืน้ทีเ่ป้าหมาย สภาพปญัหาและความตอ้งการ
ของชุมชน กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ของแผน กรอบแนวคิดในการจัดทํา



แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู   33            

แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการแผนปฏิบัติการ การขบัเคลื่อนการพัฒนาของแผนปฏิบัติการ 
เป้าหมายการพฒันา ยทุธศาสตรพ์ฒันา และสรปุกรอบแผนปฏบิตักิารและงบประมาณ 

3) การประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบติัการ โดยการระดมความคดิเหน็และการมี
ส่วนร่วมในการพจิารณาสาระสําคญัของแผนปฏบิตักิาร รายละเอยีดแผนงานกจิกรรมและงบประมาณ 
รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เมือ่วนัที ่25 พฤษภาคม 2552 จาํนวน 15 หน่วยงาน 

4) การขออนุมติัแผน เพื่อใหแ้ผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการ
หลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) เป็นแผนปฏบิตักิารทีม่กีรอบ
แนวปฏบิตัทิี่ชดัเจนมกีารบูรณาการแผนงานและงบประมาณระหว่างหน่วยงาน โดยเสนอขออนุมติั
แผนปฏิบติัการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นท่ี
สงูจากคณะรฐัมนตรี เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการปฏบิตังิานต่อไป 

5) การแปลงแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติัจริงในพื้นท่ี เพื่อใหก้รอบการดําเนินงาน
ของแผนปฏบิตักิารทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ครม. ถูกนําไปปฏบิตัโิดยการเชื่อมต่อแผนงาน กจิกรรม 
งบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลาง เขา้กบักจิกรรมและงบประมาณในระดบัจงัหวดั และในระดบัพืน้ที่
อย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพภูมสิงัคม และความพรอ้มของชุมชนอย่างเป็นรปูธรรม โดยจะมกีาร
จดัทาํแผนปฏิบติัการเฉพาะพื้นท่ี ทีล่งลกึระดบั ศศช. บ้านหลกั และ ศศช. บ้านบรวิารซึ่งจะเป็น
การบูรณาการแผนงาน กจิกรรมและงบประมาณ จากส่วนราชการการส่วนกลาง ทีร่ะบุไวแ้ลว้ในแผน
ปฎบิตักิารเขา้กบัแผนพฒันาของจงัหวดั รวมทัง้แผนชุมชนหรอืแผนพฒันาและงบประมาณของชุมชนที่
องคก์ารบรหิารส่วนทอ้งถิน่ (เทศบาล อบจ. และ อบต.) เป็นผูดู้แลรบัผดิชอบ โดยใหชุ้มชนและองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมสี่วนร่วมในการวางแผนปฏบิตั ิและการบรหิารจดัการตัง้แต่เริม่ต้น เพื่อเตรยีม
ความพรอ้มใหชุ้มชนสามารถดาํเนินการเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง แมส้ิน้ระยะเวลาของแผนปฏบิตักิาร 
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ส่วนท่ี 4 
ยทุธศาสตรพ์ฒันา แผนงาน และกิจกรรม 

 

4.1 กรอบความคิด  
  เพื่อให้การดําเนินงานถ่ายทอดความรู้ และการพฒันาศกัยภาพชุมชนและสิง่แวดล้อม
สอดคลอ้งกบัแนวพระราชดาํรแิละนโยบายของรฐั รวมถงึผลการสงัเคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและ
ภายใน จงึกําหนดกรอบความคดิทศิทางการถ่ายทอดความรูโ้ครงการหลวงผา่นกระบวนการจดัการความรู ้
และการบูรณาการการบรกิารของรฐั ในการนําความรูไ้ปสู่การปฏบิตัแิละการบูรณาการปฏบิตังิานของ
หน่วยงานของรฐัทัง้จากส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนทอ้งถิน่ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนบน
พืน้ทีส่งู 180 แหง่ ดงัแผนภาพที ่4.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
แผนภาพท่ี 4.1  กรอบความคิดทิศทางการถ่ายทอดความรู้โครงการหลวงผา่นกระบวนการจดัการความรู้ 

 และการบรูณาการการบริการของรฐั 
 
 
 
 

 

ชุมชนมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองและอยู่ร่วมกบั
ส่ิงแวดล้อมได้อย่าง
สนัติและเก้ือกลู 

 

การบูรณาการบริการ 
ของรฐั  เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อมอย่าง

เหมาะสม 

สงัเคราะหอ์งคค์วามรู้  
โครงการหลวงและ 
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 

 การจดัการความรูแ้ละ 
การเรียนรู้ อย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือแปลงองคค์วามรู้จาก

โครงการหลวงและ 
ภมิูปัญญาท้องถ่ิน               
ไปสู่การปฏิบติั 
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4.2 เป้าหมายการพฒันา 
(1) เป้าหมายรวม 

คนบนพื้นที่สูงได้รบัการพฒันาบนฐานความรูท้ี่เหมาะสม และสามารถดํารงชวีติอยู่กบั
ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะปา่ไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

(2) เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ประชากรในชุมชนไดร้บัประโยชน์จํานวน 180 แห่ง โดยมปีระชากรทีไ่ดร้บัการเรยีนรู้

อยา่งน้อยปีละ 4,500 คน ในพืน้ที ่53 ตําบล 23 อาํเภอ 8 จงัหวดั โดยรอ้ยละ 60 ของครวัเรอืนในชุมชน
ไดร้บัประโยชน์ในการปฏบิตังิานเชงิบรูณาการ 

  (3)   เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
 ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายทัง้ 180 แห่งได้ร ับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้บนฐาน        

องค์ความรู้ของโครงการหลวงอย่างต่อเน่ือง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ใน     
ระยะยาว และมเีครอืข่ายการเรยีนรู้ของชุมชนที่เข้มแข็ง รวมทัง้การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มและบรหิารจดัการโดยกระบวนมสีว่นรว่มของชุมชน 

4.3  การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และข้อจาํกดั  
ผลการสงัเคราะหจุ์ดแขง็ จุดออ่น โอกาสและขอ้จาํกดัทีส่ง่ผลกระทบต่อชุมชนในพืน้ที ่เพื่อเป็น

แนวทางในการกาํหนดทศิทางการดาํเนินงานมดีงัน้ี 

จดุแขง็และจดุอ่อน 

จดุแขง็ จดุอ่อน 

  

1.   มคีรขูองศศช.ทีเ่ป็นบุคลากรของรฐัทีอ่ยู ่ปฏบิตังิานทุก
พืน้ที ่(ศศช.)  

 2. ประชากรในชุมชนไดร้บัการเตรยีมความพรอ้ม          
ดา้นการศกึษา และการสือ่สารดว้ยภาษาไทย  

 3.  ชุมชนมวีถิชีวีติและวฒันธรรมทีห่ลากหลาย ทีย่งัคง
รกัษาและสบืทอดอยา่งต่อเน่ือง 

 4.  ชุมชนมคีวามหลากหลายทางชวีภาพ พชืพรรณ
ธรรมชาตแิละภูมทิศัน์ทีส่วยงาม 

 

1.  ประชากรมสีภาพยากจนและขาดความรูใ้นการ
ประกอบอาชพีทีเ่หมาะสม และมกีารใชส้ารเคมสีงู 

2.  พืน้ทีชุ่มชนตัง้อยูบ่นพืน้ทีท่ีม่คีวามสงูชนัเป็นสว่น
ใหญ่เสีย่งต่อความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ 

3.  พืน้ทีส่ว่นใหญ่ขาดแคลนน้ําเพือ่การอุปโภคบรโิภค   
4.  ประชากรดอ้ยโอกาสในการเขา้ถงึการบรกิารพืน้ฐาน

ของรฐั  
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จดุแขง็ 
1. มคีรขูอง ศศช. ทีเ่ป็นบุคลากรของรฐัทีอ่ยูป่ฏบิตังิานทุกพืน้ที ่(ศศช.)  

ครู ศศช. เป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน และการจัดการ 
เพือ่พฒันาชวีติและสงัคม ดงันัน้จงึมบีทบาทสาํคญัต่อการถ่ายทอดองคค์วามรูข้องโครงการหลวง รวมทัง้
การพฒันาการจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละจดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพื่อใหชุ้มชนสามารถนําความรูไ้ปใช้
ในการดํารงชพีเพิม่มากขึน้ ตลอดจนสามารถเป็นผูช้่วยเหลอืสนับสนุน เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอือย่างดี
จากเครอืขา่ยต่างๆ  

2. ประชากรในชุมชนไดร้บัการเตรยีมความพรอ้มดา้นการศกึษา และการสือ่สารดว้ยภาษาไทย  
ปญัหาการตดิต่อสื่อสารดว้ยภาษาไทยเป็นขอ้จาํกดัทีส่าํคญัของการพฒันาพืน้ทีส่งู ซึง่มี

กลุ่มประชากรทีม่ชีาตพินัธุต่์างกนัไป ชุมชนในพืน้ที ่ศศช. 180 แหง่น้ีไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มในดา้น
การศึกษาพื้นฐานและภาษาไทยจากครู ศศช. ทําให้ประชากรมกีารเรยีนรู้และการติดต่อสื่อสารได้ด ี
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัชุมชนบนพืน้ทีส่งูอื่นๆ 

3. ชุมชนมวีถิชีวีติและวฒันธรรมทีห่ลากหลาย ทีย่งัคงรกัษาและสบืทอดอยา่งต่อเน่ือง  
วถิีชวีิตและวฒันธรรมที่หลากหลายของชุมชนบนพื้นที่สูง เป็นทุนทางสงัคมที่สําคญั 

ที่ชุมชนส่วนใหญ่ยงัมกีารสบืทอดและรกัษาวฒันธรรมชนเผ่าโดยมเีอกลกัษณ์ที่แตกต่างกนั เช่น งาน
หตัถกรรม ด้านประเพณีต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถพฒันาต่อยอดเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชนได ้

4. ชุมชนมคีวามหลากหลายทางชวีภาพ พชืพรรณธรรมชาตแิละภมูทิศัน์ทีส่วยงาม 
พืน้ทีส่งูเป็นแหล่งกาํเนิดของพชืพรรณธรรมชาตทิีห่ลากหลาย มพีชืพรรณธรรมชาตแิละ

ภูมทิศัน์ที่สวยงาม ถอืเป็นทุนทางธรรมชาตทิัง้ที่เป็นแหล่งอาหาร ยารกัษาโรค และนํามาใชป้ระโยชน์
อื่นๆ รวมทัง้พืน้ทีห่ลายแหง่มคีวามสวยงามคอืเป็นทรพัยากรการทอ่งเทีย่วทีส่ามารถการพฒันาทีนํ่าไปสู่
การสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิได ้
 

จดุอ่อน 
1. ประชากรมสีภาพยากจนและขาดความรูใ้นการประกอบอาชพีทีเ่หมาะสม และมกีารใช้

สารเคมสีงู เน่ืองจากประชากรหลายพืน้ทีม่คีวามจําเป็นทีเ่ปลีย่นแปลงวถิชีวีติจากระบบการเกษตรจาก
เกษตรดัง้เดมิมาสูก่ารปลกูพชืเพือ่สรา้งรายได ้เช่น การปลูกขา้วโพด การปลูกผกัและไมผ้ล แต่สว่นใหญ่
หรอืเกอืบทัง้หมดขาดความรูท้ี่เหมาะสมในการดูแลความอุดมสมบูรณ์ของดนิ รวมทัง้มกีารใชส้ารเคมี
การเกษตรทีไ่มถู่กตอ้งเหมาะสม 

2. พื้นที่ชุมชนตัง้อยู่บนพื้นที่ที่มคีวามสูงชนัเป็นส่วนใหญ่ เสี่ยงต่อความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิที่สําคญั ไดแ้ก่ ความเสื่อมโทรมของดนิที่เกดิจากการชะลา้งพงัทลาย รวมทัง้การ
เสือ่มโทรมของสภาพปา่ทีค่วรเป็นแหล่งอาหารทีส่มบรูณ์ของชุมชน 

3. พืน้ทีส่่วนใหญ่ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภค เน่ืองจากขอ้เสยีเปรยีบในเชงิพืน้ที ่
ทีอ่ยูบ่นพืน้ทีส่งูและทุรกนัดาร พืน้ทีท่าํกนิสว่นใหญ่ไมม่น้ํีาเพยีงพอทีจ่ะใชเ้พื่อการเกษตร รวมถงึน้ําเพื่อ
บรโิภคในฤดแูลง้ได ้
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4. ประชากรด้อยโอกาสในการเขา้ถึงการบรกิารพื้นฐานของรฐั เน่ืองจากพื้นที่ตัง้ชุมชนบน
พื้นที่สูงตัง้อยู่กระจดักระจายและห่างไกล ทําให้การรบับริการพื้นฐานจากรฐัที่เข้าไปดําเนินการทําได้
ยากลําบาก และอาจรวมถึงปจัจยัเงื่อนไขเกี่ยวกบัความชดัเจนในเรื่องสถานะบุคคลของประชากรที่เป็น
อุปสรรคสาํคญั จงึขาดโอกาสไดร้บับรกิารในการพฒันาจากภาครฐัอยา่งทัว่ถงึ   

 

โอกาสและข้อจาํกดั 

โอกาส ข้อจาํกดั 

1. โครงการหลวงไดส้ะสมองคค์วามรูแ้ละ
ประสบการณ์จากงานวจิยัและพฒันาบนพืน้ทีส่งู
ทีส่ามารถประยุกตใ์ชใ้นการถ่ายทอดการเรยีนรู้
สูป่ระชาชนบนพืน้ทีส่งูได ้ 

2. รฐับาลมนีโยบายในการสง่เสรมิและพฒันาบน
ฐานความรูแ้ละการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

3. รฐับาลมนีโยบายทีส่นบัสนุนและสง่เสรมิการ
ดแูลรกัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดย
กระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน 

1. สภาพบนพืน้ทีชุ่มชนเป็นภเูขา การพฒันา
ปจัจยัพืน้ฐานของรฐัตอ้งลงทุนคอ่นขา้งสงู 

2. การพฒันาบนพืน้ทีส่งูมคีวามละเอยีดอ่อนต่อความ
สมดุลในการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ และการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตมิากกวา่ปกต ิรวมทัง้มี
ประเดน็ปญัหาดา้นความมัน่คง 

 

 

โอกาส 
1. โครงการหลวงไดส้ะสมองคค์วามรูแ้ละประสบการณ์จากงานวจิยัและพฒันาบนพืน้ทีส่งู 

ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดการเรียนรู้สู่ประชาชนบนพื้นที่สูงได้ จากประสบการณ์และ        
องค์ความรูท้ี่เกดิจากงานวจิยัของโครงการหลวงที่ดําเนินมา 40 ปี จนประสบผลสําเรจ็ในการปลูกพชื
ทดแทนฝ่ินและพฒันาคุณภาพชวีติและขยายผลมาสู่การพฒันาทางดา้นสงัคม ตลอดจนการฟ้ืนฟูและ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิสามารถเป็นตน้แบบและสงัเคราะหอ์งคค์วามรูด้งักล่าวเพื่อนําไปประยุกตใ์ช้
เป็นทุนในพืน้ทีส่งูต่างๆ ไดอ้ยา่งด ี 

2. รฐับาลมนีโยบายในการสง่เสรมิและพฒันาบนฐานความรูแ้ละการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
3. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 มยีุทธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพคน

และสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปญัญาและการเรียนรู้ โดยเน้นการพฒันาคนให้มีคุณธรรมนําความรู ้
เกดิภูมคิุม้กนัและพฒันาการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ทัง้ทีเ่ป็นวทิยาการสมยัใหม่ วฒันธรรม ภูมปิญัญา และ
สง่เสรมิใหจ้ดัการเรยีนรูใ้นหลากหลายรปูแบบ ใหเ้อือ้อาํนวยการเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

4. รฐับาลมนีโยบายที่สนับสนุนและส่งเสรมิการดูแลรกัษาธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดย
กระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชน รฐัมนีโยบายสาํคญัในการเสรมิสรา้งศกัยภาพชุมชนในการอยูร่่วมกนั 
กบัทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มอยา่งสนัตแิละเกือ้กูลกนัโดยการสรา้งความตระหนกัรูข้องชุมชน
ในคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ต่ีอวถิชีวีติ และการมสี่วนร่วมกบัรฐัในการอนุรกัษ์
ฟ้ืนฟู และพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สนับสนุน
กลไกชุมชนและเครอืขา่ยในการจดัการและปกป้องทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยกระบวนการ
มสีว่นรว่มของชุมชน 
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ข้อจาํกดั 
1. สภาพบนพื้นที่ชุมชนเป็นภูเขา การพฒันาปจัจยัพื้นฐานของรฐัต้องลงทุนค่อนขา้งสูง

เน่ืองจากที่ตัง้ชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในระดบัความสูงจากระดบัน้ําทะเล 700 เมตรขึน้ไป ซึ่งมสีภาพเป็น
พื้นที่ในหุบเขาหรือพื้นที่ตามเชิงเขาที่มีความลาดชัน ตลอดจนตัง้อยู่กระจัดกระจายและห่างไกล 
ซึง่เป็นอุปสรรคทีส่าํคญัต่อการลงทุนปจัจยัพืน้ฐานของรฐั 

2. การพฒันาบนพืน้ทีส่งูมคีวามละเอยีดอ่อนต่อความสมดุลในการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ
และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติมากกว่าปกติ รวมทัง้มปีระเดน็ปญัหาด้านความมัน่คง เน่ืองจาก
พื้นที่สูงเ ป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่สําคัญ  และถือว่าเป็นเขตชีวภาพที่สําคัญของประเทศไทย 
ในขณะเดียวกนัมีชุมชนอาศยัอยู่อย่างกระจดักระจายทัว่ไป ซึ่งการประกอบกิจกรรมใดของชุมชน
ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความสมดุลทัง้คุณภาพของป่าไมแ้ละแหล่งน้ํารวมไปถงึความหลากหลายทาง
ชวีภาพสูง ตลอดจนชุมชนเหล่าน้ีเป็นชุมชนที่มหีลากหลายชาติพนัธุ์ และพื้นที่สูงส่วนใหญ่เป็นพื้นที ่
ทีอ่ยูต่ดิแนวชายแดนของประเทศ 
 

4.4 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา  
การกําหนดยุทธศาสตร์การพฒันา ได้อาศยักรอบความคิดทิศทางการถ่ายทอดความรู้

โครงการหลวงผ่านกระบวนการจดัการความรู ้และการบูรณาการการบรกิารของรฐั และจากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด ในพื้นที่ เพื่อให้การดําเนินงานของแผนปฏิบตัิการ
โครงการถ่ายทอดความรูแ้ละการพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งูอยา่งเหมาะสมทัง้ 4 ดา้น รวมทัง้การ
เชื่อมโยงภารกจิของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนสอดคล้องกบัสภาพภูมสิงัคมของพื้นที่เป้าหมาย    
จงึกาํหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาทีส่าํคญั 3 ยทุธศาสตรห์ลกั ดงัน้ี  

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การถ่ายทอดความรูแ้ละการเรยีนรู ้
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาจากองคค์วามรูแ้ละการบรกิารของภาครฐั 
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การบรหิารจดัการ   
 

โดยแต่ละยทุธศาสตรม์รีายละเอยีดดงัน้ี 
ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การถ่ายทอดความรูแ้ละการเรียนรู้ 
เพื่อเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ของโครงการหลวงและนําไปถ่ายทอดสู่ชุมชน 

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพภมูสิงัคม ทัง้ดา้นอาชพี สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และเพือ่เสรมิสรา้งประสบการณ์และ
เสริมสร้างศกัยภาพให้กบั ศูนย์ ศศช.ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแปลงความรู้สู่การปฏิบตัิ
ตลอดจนความพรอ้มในการจดักระบวนการเรยีนรู ้และการมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิงานเชงิบูรณาการ 
โดยมแีนวทางการพฒันาทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1) การส่งเสริมชุมชนให้เกิดการเรียนรู้จากการสงัเคราะห์องค์ความรู้และบทเรียนของ
โครงการหลวงและภมูปิญัญาทอ้งถิน่อยา่งเหมาะสม  

2) การส่งเสรมิการจดัการความรู้และการเรยีนรู้อย่างมสี่วนร่วมของชุมชน เพื่อแปลงองค์
ความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตั ิ
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เป้าประสงค ์ชุมชนบนพืน้ทีส่งูมกีารจดัการความรูแ้ละการเรยีนรูอ้ยา่งมสีว่นรว่มเพื่อแปลง
องคค์วามรูจ้ากโครงการหลวง และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไปสู่การปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง และมเีครอืข่ายการ
เรยีนรูข้องชุมชนทีเ่ขม้แขง็ 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาจากองคค์วามรู้และการบริการของภาครฐั 
เพื่อเป็นการบูรณาการบริการของรฐัให้แก่ชุมชนทัง้ด้านการพฒันาปจัจยัพื้นฐาน การ

พฒันาอาชพีทัง้ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร การฟ้ืนฟูและจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิโดย
อาศยักระบวนมสี่วนร่วมของชุมชนเพื่อพฒันาศกัยภาพชุมชนใหส้ามารถอยู่รว่มกบัสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่าง
สนัตแิละเกือ้กลูและสามารถพึง่พาตนเองได ้โดยมแีนวทางการพฒันาทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1) การสนับสนุนชุมชนเพื่อประยุกต์ใชค้วามรูแ้ละการบรกิารของรฐัโดยเฉพาะการพฒันา
อาชพีทัง้ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรไดอ้ยา่งเหมาะสม   

2) การสนบัสนุนองคก์รชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็และสามารถพึง่พาตนเองได ้ 
3) การสนบัสนุนชุมชนใหม้สีว่นรว่มในการฟ้ืนฟูและจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ
4) การส่งเสริมการพัฒนาปจัจัยพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมโดยอาศัย

กระบวนมสีว่นรว่มของชุมชน ในการรว่มคดิ รว่มทาํและรว่มบาํรงุรกัษา 

เป้าประสงค์ ชุมชนบนพื้นที่สูงมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึ้นจากการประกอบอาชพีที่อาศยั
ฐานความรูท้ีเ่หมาะสม และมกีารบูรณาการการปฏบิตังิานของหน่วยงานภาครฐั ทีส่อดคลอ้งกบัปญัหา
และความจาํเป็นของชุมชน รวมทัง้มกีระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน ในการรว่มคดิ รว่มสรา้ง และรว่ม
บาํรงุรกัษา 
 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การบริหารจดัการ   
เพื่อเป็นการอํานวยการและเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน การพฒันาระบบสารสนเทศ

และสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูแ้ละการบูรณาการของชุมชนเพื่อเป็นกลไกในการเคลื่อนการทํางานและการ
แปลงความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน โดยมแีนวทางการพฒันาทีส่าํคญั ดงัน้ี 

1) การพฒันา ศศช. บา้นหลกั เป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูแ้ละการบรูณาการของชุมชน   
2) การสนบัสนุนการแปลงความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตั ิ 
3)  การบูรณาการการปฏบิตัิงานของหน่วยงานภาครฐั เพื่อใหม้กีารบรหิารจดัการและ

กํากบัการดําเนินงานตามแผนงาน ตลอดจนการให้คําปรกึษาด้านการบรหิารจดัการให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ  

เป้าประสงค์ มกีารบรหิารจดัการและกํากบัการดําเนินงานตามแผนงานอย่างมี
ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลและมศีนูยก์ลางการเรยีนรูแ้ละการบรูณาการของชุมชน   
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4.5  แผนงาน และกิจกรรมของแผนปฏิบติัการ 
รายละเอยีดของแผนงาน และกจิกรรมภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันามดีงัน้ี 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การถ่ายทอดความรูแ้ละการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
แผนงานท่ี 1 แผนงานการจดัการการเรียนรู้ เป็นการส่งเสรมิใหชุ้มชนใหเ้กดิการเรยีนรูจ้าก

การสงัเคราะห์องค์ความรูแ้ละบทเรยีนของโครงการหลวงและภูมปิญัญาท้องถิน่อย่างเหมาะสม และ
สอดคลอ้งตามแนวหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ทัง้ดา้นอาชพี สงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้เสรมิสรา้ง
ประสบการณ์และศกัยภาพใหบุ้คลากร และ ศศช. ใหม้คีวามพรอ้มในการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวง
และแปลงองคค์วามรูไ้ปสูก่ารปฏบิตั ิโดยกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน ประกอบดว้ย 5 กจิกรรม ดงัน้ี 

 

ยทุธศาสตร/์แผนงาน กิจกรรม 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การถ่ายทอดความรู้
และการเรียนรู้ 
 

แผนงานท่ี  1  แผนงานการจดัการการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี 1 สงัเคราะหแ์ละถ่ายทอดองคค์วามรูข้องโครงการหลวงที่
เหมาะสมกบัสภาพภมูสิงัคม 

กิจกรรมท่ี 2 ผลติสือ่การเรยีนรูจ้ากเน้ือหาขององคค์วามรูโ้ครงการหลวง
ทีห่ลากหลายรปูแบบและเหมาะสมกบัสงัคมของชุมชนบนพืน้ทีส่งู 

กิจกรรมท่ี 3 พฒันาบุคลากร (คร ูศศช.) เพือ่เสรมิสรา้งความรูเ้กีย่วกบั
งานโครงการหลวง 

กิจกรรมท่ี 4 พฒันา ศศช. ใหม้คีวามพรอ้มในการจดัการกระบวนการ
เรยีนรู ้และการมสีว่นรว่มในการปฏบิตังิานเชงิบรูณาการ 

กิจกรรมท่ี 5 นิเทศและตดิตามการดาํเนินงานเพือ่ใหก้าํลงัใจและให้
คาํปรกึษาแก่คร ูศศช.และผูป้ฏบิตังิาน 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาจากองคค์วามรู้และการบริการของภาครฐั ประกอบดว้ย  
แผนงานท่ี 2 แผนงานการปรบัใช้องคค์วามรู้ตามสภาพภมิูสงัคมของชุมชน เป็นการจดัทํา

แปลงทดสอบและสาธติเพื่อเป็นจุดเรยีนรู ้และผูเ้รยีนไดม้สี่วนร่วมในการปฏบิตัเิพื่อนําความรูไ้ปใชใ้นการ
ปฏิบตัิของตนเอง การเสรมิสร้างความอุดมสมบูรณ์ของสภาพความหลากหลายทางชวีภาพของท้องถิ่น 
เพื่อใหพ้ืน้ที่ป่าเป็นแหล่งอาหารของชุมชน และการฟ้ืนฟูภูมปิญัญาทอ้งถิน่โดยเฉพาะดา้นหตัถกรรมของ 
ชนเผ่า รวมทัง้การคน้หาผูรู้ใ้นชุมชน การผสมผสานกบัองค์ความรูใ้หม่ ในการพฒันางานฝีมอืหตัถกรรม 
และพฒันาผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

แผนงานท่ี 3 แผนงานการพฒันาอาชีพและการตลาด เป็นการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตร 
และนอกภาคการเกษตร โดยส่งเสรมิการปลูกพชือาหารและพชืเศรษฐกจิ การลดการใชส้ารเคม ีทัง้ดา้นการ
ปลูกพชือนิทรยี ์การใชก้ระบวนการป้องกนัและกําจดัแบบผสมผสาน เพื่อลดต้นทุนการผลติและเพิม่มลูค่า 
ใหผ้ลผลติ รวมทัง้การสง่เสรมิการแปรรปูอาหารและอื่นๆ การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความสาํคญัและการจดัการ
คุณภาพผลผลติทีด่มีคีวามสดและสะอาด ตลอดจนสง่เสรมิการรวมกลุ่มผูผ้ลติ ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบ
ตลาดชุมชนเพือ่เป็นกลไกในการรองรบัผลผลติในระดบัชุมชนและขยายไปยงัตลาดนอกชุมชนในระยะต่อไป 



แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู   41            

แผนงานท่ี 4 แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนและองคก์รท้องถ่ิน เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มของชุมชน และการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในการพึง่ตนเองรูปแบบต่างๆ เช่น 
กลุ่มเตรยีมสหกรณ์ สหกรณ์ กลุ่มออมทรพัย ์ ฯลฯ รวมทัง้การเสรมิสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจใหก้บัผูนํ้า
ชุมชน ทัง้ในการเขา้ฝึกอบรม ศกึษาดูงาน และเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึบรกิารและแหล่ง
ทุนของภาครฐัและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

แผนงานท่ี 5 แผนงานการพฒันาสงัคม เป็นสง่เสรมิการดูแลสุขภาพของครอบครวัและชุมชนแบบ
องคร์วม โดยส่งเสรมิการใหค้วามรู ้การตรวจสุขภาพ การวเิคราะหส์ารพษิ รวมทัง้การวางแผนครอบครวั การ
สนับสนุนใหชุ้มชนเขา้ถงึการดูแลดา้นระบบสวสัดกิารสงัคมและสามารถใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนโดย
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และภาครฐั  โดยเฉพาะกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เชน่ คนพกิาร หรอืผูส้งูอาย ุฯลฯ 

แผนงานท่ี 6 แผนงานการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นการ
รว่มมอืกบัชุมชนในการฟ้ืนฟูสภาพปา่และการปลูกปา่ การสง่เสรมิปลูกไมโ้ตเรว็ใหชุ้มชนปลูก เพื่อใชท้ดแทน
การตดัไมท้ําลายป่า และใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากป่าทีป่ลูกไดห้ลากหลาย การกําหนดขอบเขตพืน้ทีป่่าไม้
และพืน้ทีท่ํากนิใหช้ดัเจนโดยการทําขอ้ตกลงกบัทอ้งถิน่ เพื่อใหม้กีระบวนการในการควบคุมการใชท้ีด่นิของ
ชุมชน การใหค้วามรูแ้ละการสาธติวธิกีารฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดนิ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ป่าไมโ้ดย
กระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนในการดูแลและบํารุงรกัษา โดยการสรา้งฝายชะลอความชุ่มชื้น การมสี่วน
รว่มจดัทาํแนวกนัไฟของชุมชน สนบัสนุนการปลูกหญา้แฝกในพืน้ทีล่าดชนัหรอืพืน้ทีไ่รส่วน เพื่อลดการชะลา้ง
พงัทลายของดนิและรกัษาความอุดมสมบรูณ์ของดนิ ตลอดจนการจดัทาํระบบอนุรกัษ์ดนิและน้ําในพืน้ทีล่าดชนั  

แผนงานท่ี 7 แผนงานการพฒันาปัจจยัพื้นฐาน เป็นการพฒันาและปรบัปรุงแหล่งน้ํา เพื่อ
การเกษตรและการอุปโภคและบรโิภคให้กบัชุมชนบนพื้นที่สูง ให้มปีรมิาณน้ําเพยีงพอและมคีุณภาพถูก
สุขลักษณะต่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนส่งเสริมการจดัตัง้กลุ่มบริหารจดัการทรพัยากรน้ํา เพื่อการ
บาํรงุรกัษา  

โดยทัง้ 6 แผนงาน ประกอบดว้ย 12 กจิกรรมดงัน้ี 

ยทุธศาสตร/์แผนงาน กิจกรรม 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  การพฒันาจากองคค์วามรู้
และการบรกิารของภาครฐั  
 

แผนงานท่ี  2  แผนงานการปรบัใชอ้งคค์วามรู้
ตามสภาพภมูสิงัคมของชุมชน 

กิจกรรมท่ี  6  จดัทาํแปลงทดลองและสาธติองคค์วามรูจ้ากโครงการ
หลวงโดยกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน 
กิจกรรมท่ี  7  สง่เสรมิการฟ้ืนฟูแหลง่อาหารชุมชนตามแนว
พระราชดาํร ิ
กิจกรรมท่ี  8  สนบัสนุนการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์หตัถกรรมทอ้งถิน่เพื่อ
ใชป้ระโยชน์ ในครวัเรอืนและสรา้งรายได ้

แผนงานท่ี  3  แผนงานการพฒันาอาชพีและ
การตลาด 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 9 สง่เสรมิระบบการเพาะปลกูทีด่ ี เกษตรอนิทรยี ์
โดยเฉพาะการลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตรและการสง่เสรมิ
อาชพีนอกภาคการเกษตร 
กิจกรรมท่ี 10  สง่เสรมิการจดัการก่อนและหลงัการเกบ็เกีย่วเพือ่ให้
ไดผ้ลผลติทีม่คีุณภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและ
สง่เสรมิการรวมกลุม่ผูผ้ลติและพฒันาระบบตลาดชุมชน 
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ยทุธศาสตร/์แผนงาน กิจกรรม 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  การพฒันาจากองคค์วามรู้
และการบรกิารของภาครฐั (ต่อ) 
แผนงานท่ี 4  แผนงานการเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ของชุมชนและองคก์รทอ้งถิน่ 

กิจกรรมท่ี 11  สนบัสนุนและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององคก์ร
พึง่ตนเองในดา้นการประกอบอาชพี 
กิจกรรมท่ี 12 พฒันาศกัยภาพของผูนํ้าชุมชนใหม้คีวามรูท้ีส่ามารถ
เขา้ถงึบรกิาร และแหลง่ทุนของรฐั รวมถงึกระบวนการมสีว่นรว่มกบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และพฒันาเครอืขา่ยชุมชน 

แผนงานท่ี  5  แผนงานการพฒันาสงัคม 

 
กิจกรรมท่ี  13 การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดแูลสขุภาพของครวัเรอืน
และชุมชน 
กิจกรรมท่ี 14  การเสรมิสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน
เกีย่วกบัระบบสวสัดกิารสงัคม 

แผนงานท่ี 6  แผนงานการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 
 

กิจกรรมท่ี 15  สนบัสนุนกจิกรรมการกาํหนดขอบเขตพืน้ทีป่า่ไม้
และพืน้ทีท่าํกนิ โดยทาํขอ้ตกลงกบัทอ้งถิน่ 
กิจกรรมท่ี 16  ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ปา่ไมแ้ละจดัทาํระบบอนุรกัษ์ดนิ
และน้ําในพืน้ทีล่าดชนัโดยกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน 

แผนงานท่ี 7  แผนงานการพฒันาปจัจยัพืน้ฐาน กิจกรรมท่ี 17  พฒันาแหลง่น้ําเพือ่การเกษตรและแหลง่น้ําสะอาด
เพือ่อุปโภคบรโิภค 

 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การบริหารจดัการ ประกอบดว้ย 
 แผนงานท่ี 8 แผนงานการพฒันาระบบสารสนเทศและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ
การบูรณาการของชุมชน เป็นการสนับสนุนการจดัหาขอ้มลูองคค์วามรูแ้ละการจดัทาํระบบฐานขอ้มลู
การเรยีนรู ้รวมทัง้ฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัชุมชนของ ศศช.บา้นหลกั และกลุ่ม ศศช. บา้นบรวิาร 
 แผนงานท่ี 9 แผนงานการอาํนวยการและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติังาน เป็นการบรหิารจดัการ
และกํากบัการดําเนินงานตามแผนงาน ตลอดจนการให้คําปรกึษาด้านการบรหิารจดัการให้เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพในรูปแบบการประชุมการบูรณาการการปฏิบตัิงานของหน่วยงานภาครฐั สมัมนา การจดัทํา
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการในระดบัอาํเภอและระดบัจงัหวดั รวมทัง้การประเมนิผลอยา่งเป็นระบบ  
 โดยทัง้ 2 แผนงานประกอบดว้ย 5 กจิกรรม ดงัน้ี 

ยทุธศาสตร/์แผนงาน กิจกรรม 
ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การบรหิารจดัการ 
แผนงานท่ี 8  แผนงานการพฒันาระบบสารสนเทศและ
สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการบูรณาการของชุมชน 
 

กิจกรรมท่ี 18 พฒันาระบบฐานขอ้มลูของ ศศช. บา้นหลกัเพื่อเป็น
ศนูยก์ลางการใหค้าํปรกึษาและการปฏบิตังิานในระดบัชุมชน 

แผนงานท่ี  9  แผนงานการอาํนวยการและเพิม่
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 

กิจกรรมท่ี 19 การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

กิจกรรมท่ี 20 จดัทาํแผนปฏบิตักิารประจาํปีเพือ่ใหเ้กดิการบรูณา
การกจิกรรมและงบประมาณของหน่วยงาน 
กิจกรรมท่ี 21 การประชุมและสมัมนาของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

กิจกรรมท่ี 22 การบรหิารงาน ประสานงานและสนบัสนุนการ
ปฏบิตังิานในพืน้ที ่
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ส่วนท่ี 5 
การบริหารจดัการแผนปฏิบติัการ 

 
  เพื่อใหเ้กดิการนําแผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงและพฒันา
ศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งูไปสู่การปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม และบรรลุผลตามเป้าหมาย จงึกําหนดการ
บรหิารจดัการแผน โดยมอีงคป์ระกอบ 6 ดา้น ดงัน้ี 
 

5.1  การจดักลุ่มเป้าหมายและช่วงระยะเวลาการปฏิบติังาน 
  เพื่อการดาํเนินงานของแผนปฏบิตักิารสามารถขบัเคลื่อนไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบั
ระยะเวลา งบประมาณของรฐั  ศกัยภาพและความพรอ้มของ ศศช. รวมทัง้สภาพปญัหาและความจาํเป็น
ของชุมชน จงึไดก้ารจดักลุ่มเป้าหมายและชว่งระยะเวลาการปฏบิตังิาน เป็น 3 ชว่งระยะเวลา ดงัน้ี 

ปีงบประมาณ จงัหวดั / ตาํบล จาํนวน ศศช.บ้านหลกั 
( แห่ง) 

จาํนวน ศศช. 
บ้านบริวารในกลุ่ม 

พ.ศ. 2553 6 จงัหวดั  8 อาํเภอ 11 ตาํบล 8 32 
พ.ศ. 2554 8 จงัหวดั  11 อาํเภอ 21 ตาํบล 12 53 
พ.ศ. 2555 5 จงัหวดั  10 อาํเภอ 26 ตาํบล 13 62 

รวม 8 จงัหวดั  23 อาํเภอ 53 ตาํบล 33 147 
 

การจดักลุ่มเป้าหมาย โดยม ีศศช.บา้นหลกัและ ศศช. บา้นบรวิาร มดีงัน้ี 
(1) เป็น ศศช. ทีม่คีวามพรอ้มหรอืคอ่นขา้งพรอ้มในดา้นอาคาร และอุปกรณ์การเรยีนการสอน 
(2) คร ูศศช. ผา่นการฝึกอบรมจากจดัการความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาพืน้ทีส่งู

อยา่งยัง่ยนื 
(3) ชุมชนมคีวามพรอ้มในการเรยีนรูแ้ละมคีวามสนใจต่อกระบวนการพฒันาต่างๆ 

 

5.2  แผนแร่งด่วน 
  เป็นแผนทีต่้องดําเนินการต่อเน่ืองจากกจิกรรมทีม่อียู่เดมิ และการดําเนินการแกไ้ขปญัหา
ในพืน้ทีเ่ป้าหมายกลุ่มบา้น ศศช. ในปีแรก ประกอบดว้ย 

(1) การถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ โดยดําเนินการต่อเน่ืองจากโครงการจดัการ
ความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาพืน้ทีส่งูอยา่งยัง่ยนื 

(2) การแก้ไขปัญหาความยากจน การพฒันาแหล่งน้ําและการฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม 
โดยหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีม่คีวามพรอ้มดา้นงบประมาณตามภารกจิ สาํหรบัการแกไ้ขปญัหาในพืน้ที่
ดงักล่าว 
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5.3 กลไกการขบัเคล่ือนแผนปฏิบติัการ 
เพื่อให้แผนปฏิบตัิการเกิดผลในทางปฏิบตัิ ต้องอาศยักลไกในการขบัเคลื่อนอย่างเป็น

รปูธรรม ประกอบดว้ยมคีณะกรรมการระดบัต่างๆ ทําหน้าทีบ่รหิาร กํากบัและดูแลแผนปฏบิตักิาร โดย
แบ่งเป็นคณะกรรมการในระดบัจงัหวดัและอาํเภอ ดงัน้ี  

(1) คณะกรรมการระดบัจงัหวดั โดยมผีู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธาน ซึ่งในจงัหวดั 
ทีม่ศีูนยพ์ฒันาโครงการหลวงและพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวงจะมคีณะกรรมการดงักล่าวอยูแ่ลว้ ดงันัน้
จงึควรปรบัปรุงองคป์ระกอบคณะกรรมการใหม้หีน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเขา้รว่มเป็นกรรมการเพิม่เตมิ เช่น 
สาํนกังานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สาํหรบัพืน้ทีท่ีไ่ม่
เป็นพื้นที่พฒันาโครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงจําเป็นต้องเสนอแต่งตัง้คณะกรรมการ
ระดับจังหวัดขึ้นใหม่ ทัง้น้ีเพื่อให้เกิดการประสานงานการดําเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเชื่อมโยงกจิกรรมดา้นการพฒันาเขา้กบักจิกรรมการจดัการเรยีนรูใ้นพืน้ที ่รวมทัง้
ตดิตามประเมนิผลเพือ่แกไ้ขปญัหาและปรบัปรงุแนวทางการดาํเนินงานของหน่วยงาน  

(2) คณะกรรมการระดบัอาํเภอ โดยมนีายอําเภอเป็นประธาน และมอีงค์ประกอบและ
หน้าที่เช่นเดยีวกบัระดบัจงัหวดั แต่รบัผดิชอบในเขตของอําเภอ ซึ่งในพืน้ที่พฒันาโครงการหลวงและ
พืน้ที่ขยายผลโครงการหลวงจะปรบัปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการที่มอียู่แล้ว สําหรบัพื้นที่ที่ไม่เป็น
พืน้ทีพ่ฒันาโครงการหลวงและพืน้ทีข่ยายผลโครงการหลวง จาํเป็นตอ้งแต่งตัง้ขึน้ใหมท่าํหน้าทีส่นบัสนุน
และรว่มดาํเนินงานในระดบัพืน้ที ่ 
 

5.4 การประสานงานและติดตามผลการปฏิบติังาน 
สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) ทาํหน้าทีเ่ป็นหน่วยประสานการปฏบิตังิาน

และสนบัสนุนการปฏบิตังิานในระดบัพืน้ที ่รว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 
(1) การถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน)

จะทําหน้าที่ในการสงัเคราะหอ์งค์ความรูร้วมทัง้บูรณาการระหว่างหน่วยงานหลกัที่สําคญั ไดแ้ก่ มูลนิธิ
โครงการหลวง มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และสาํนกังานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั รว่ม
ในกระบวนการจดัการความรูเ้พื่อถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงและองค์ความรูจ้ากงานวจิยั ตามทศิทาง 
การถ่ายทอดความรูแ้ละการเรยีนรู ้   

(2) การบูรณาการองค์ความรู้และการบริการของรฐั สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) ทําหน้าที่บูรณาการระหว่างหน่วยงานหลกัที่สําคญั ในระดบัจงัหวดัและอําเภอ โดยมี
เจ้าหน้าที่สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกบัเจ้าหน้าที่สํานักงานการศกึษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเป็นฝา่ยเลขานุการ 

(3) การสนับสนุนปฏิบติังานในระดบัพืน้ท่ี  มดีงัน้ี 
• สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นท่ีสูง ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการประสานงานกับ

คณะกรรมการระดบัอําเภอ และจงัหวดั เพื่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อนการดําเนินงานเชงิบูรณาการ การให้
คําปรึกษาในการถ่ายทอดความรู้และการประสานงานกับสถานีและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 
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การสนบัสนุนดา้นการประสานงานเชงิบูรณาการในกลุ่มเครอืขา่ย ศศช. บา้นหลกั ตลอดจนการนิเทศและ
ตดิตามการปฏบิตังิาน 

 • ศศช. ทาํหน้าทีนํ่าองคค์วามรูท้ีส่งัเคราะหจ์ากโครงการหลวงสูชุ่มชน กระตุน้ใหชุ้มชน
นําความรูไ้ปใชใ้นการเกษตร สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การจดัการเรยีนการสอนโดยบูรณาการการรู้
หนงัสอืกบัองคค์วามรูด้งักล่าว และการพฒันาดา้นต่าง ๆ 

(4) การติดตามผลการปฏิบติังาน สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
รว่มกบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และสาํนกัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) มหีน้าที่
รวบรวมขอ้มูลและจดัทํารายงานเสนอต่อคณะกรรมการในระดบัอําเภอและจงัหวดัเพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและเสนอแนะแนวทางการการดําเนินงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม และรายงานต่อ
คณะกรรมการประสานงานและสนบัสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) 

(5) การประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ โดยสถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู
(องคก์ารมหาชน) และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ดําเนินงานในระยะกึ่งกลางแผนและสิน้แผน เพื่อปรบั
ทิศทางและกิจกรรมของแผนงานให้สอดคล้อง สภาพปญัหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาของแต่ละพื้นที่ แล้วนําผลการประเมนิไปปรบัปรุง แก้ไขแผนปฏิบตัิการใน
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของแผนและการประเมนิแผนปฏิบตัิการเมื่อสิ้นสุดระยะของแผน เพื่อสรุป 
สงัเคราะหผ์ลการปฏบิตังิานและสรุปบทเรยีนสําหรบันําไปปรบัใชใ้นพืน้ที ่ศศช. อื่นๆ ต่อไป โดย
นําเสนอคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ทราบและเพื่อนําไป
ปรบัปรงุการดาํเนินงานในระยะต่อไป 
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โครงสร้างการบริหารจดัการแผนปฏิบติัการ 

โครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพืน้ท่ีสงู 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
 

                                                                                  
 
 

                              
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• มลูนิธิโครงการหลวง 

• มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

• สาํนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อธัยาศยั (กศน.) 

• สถาบนัวิจยัและ
พฒันา    พืน้ท่ีสงู 
(องคก์ารมหาชน) 

 

การ
สงัเคราะห์
และการ
ถ่ายทอด
องคค์วามรู้ 

 
 

การจดัการ
ความรู้และ
การเรียนรู้ 

 
ผูป้ฏิบติัในพืน้ท่ี 

 

 
 

หน่วยงานระดบัจงัหวดั 

 

หน่วยงานระดบัพืน้ท่ี 
องคก์รส่วนท้องถ่ิน 

 

 
 

คณะกรรมการระดบัจงัหวดั 

 
 

คณะกรรมการระดบัอาํเภอ 

 
ศศช. บ้านหลกั 

 

 

มลูนิธิโครงการหลวง 
 

กระทรวง/กรม/ 
หน่วยงาน 

 

คณะรฐัมนตรี 

 

คณะกรรมการประสานงาน 
และสนับสนุนงาน 

โครงการหลวง (กปส.) 

 ศศช. บ้านบริวาร 

 

ผูเ้รียน/ชาวบ้าน/ชมุชน 

 ศศช. บ้านบริวาร 

 
 ศศช. บ้านบริวาร 

 
 ศศช. บ้านบริวาร 
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5.5  ระยะเวลาดาํเนินการ 
เพื่อใหก้ารดําเนินงานของแผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและ

พฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ที่สูงเกดิความต่อเน่ืองสามารถเสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองในชุมชนของ ศศช. 180 แหง่ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม โดยมรีะยะเวลาดาํเนินรวม 3 ปี พ.ศ. 2553 – 
2555 

5.6  หน่วยงานรบัผิดชอบ 
1. มลูนิธิโครงการหลวง   
 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 - กรมชลประทาน  - กรมพฒันาทีด่นิ  

- กรมประมง   - กรมสง่เสรมิการเกษตร 
 - กรมการขา้ว   - กรมปศุสตัว ์
 - กรมสง่เสรมิสหกรณ์  - สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน)   

3. กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

- กรมปา่ไม ้
- กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื 

 - กรมทรพัยากรน้ํา 
- กรมทรพัยากรน้ําบาดาล 
 

4. กระทรวงศึกษาธิการ 
  - สาํนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

5. กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
 - กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 

6. กระทรวงมหาดไทย 
- กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 

7. สถาบนัการศึกษา 
- มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

8. องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน เฉพาะพืน้ท่ี 
- องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
- องคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
- เทศบาลตําบล 
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5.7  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
แผนปฏบิตักิารจะเป็นประโยชน์ในการกําหนดแผนปฏบิตักิารของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งให้

สอดคล้องกับสภาพภูมิสงัคม ความต้องการของชุมชนบนพื้นที่สูงและนโยบายรฐับาล ซึ่งจะเกิด
ประโยชน์ดงัน้ี  
  

ด้านการเรียนรู ้
1) ชุมชน 180 แหง่ มเีครอืขา่ยการเรยีนรูแ้ละการถ่ายทอดความรูท้ีส่าํคญัและสอดคลอ้งกบั

ความจาํเป็นต่อการดาํรงชวีติบนพืน้ทีส่งู 
2) เกดิความร่วมมอือย่างใกล้ชดิในการถ่ายทอดความรูร้ะหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบั

ศนูยพ์ฒันาและสถานีวจิยัของโครงการหลวง  
 

ด้านการพฒันา 
1) ชุมชนบนพื้นที่สูงจะมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึ้น จากการประกอบอาชพีที่อาศยัฐานความรู้ที่

เหมาะสม  
2) มกีารบูรณาการการปฏิบตัิงานของหน่วยงานภาครฐั ที่สอดคล้องกบัปญัหาและความ

จาํเป็นของชุมชน รวมทัง้มกีระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน ในการรว่มคดิ รว่มสรา้ง และรว่มบาํรงุรกัษา 
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ส่วนท่ี 6 
สรปุกรอบแผนปฏิบติัการและงบประมาณ 

 
แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบน

พืน้ที่สูง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-255) ม ี3 ยุทธศาสตรห์ลกั ไดแ้ก่ การถ่ายทอดความรูแ้ละการเรยีนรู ้
การพฒันาจากองค์ความรู้และการบริการของภาครฐั และการบริหารจดัการ โดยมีหน่วยงานหลัก 
ที่สําคัญในการร่วมบูรณาการแผนงาน ได้แก่ มูลนิธิโครงการหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์ กระทรวงมหาดไทย  และมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ซึง่ประกอบดว้ย แผนงาน โครงการ 
และกจิกรรม จาํนวน 9 แผนงาน 22 กจิกรรมหลกั วงเงนิ 683,998,075 บาท มรีายละเอยีดงบประมาณ
ของแผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีสู่ง 
จาํแนกตามยทุธศาสตร ์แผนงานและหน่วยงาน โดยสรปุดงัน้ี 

 

6.1 งบประมาณของแผนปฏิบติัการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพฒันา
ศกัยภาพชมุชนบนพืน้ท่ีสงู ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 – 2555) จาํแนกตามยทุธศาสตร ์ 

 

ยทุธศาสตร ์

จาํนวน 
กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
รวม (บาท) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
ยทุธศาสตรท่ี์ 1  
การถ่ายทอดความรูแ้ละการเรยีนรู ้

5/14 
8,698,331 10,357,234 12,118,690 31,174,255 

ยทุธศาสตรท่ี์  2  
การพฒันาจากองคค์วามรูแ้ละการ
บรกิารของภาครฐั 

12/47 
109,292,072 222,824,678 290,506,760 622,623,510 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  
การบรหิารจดัการ 

5/12 
6,053,650 10,016,860 14,129,800     30,200,310 

รวมทัง้ส้ิน 22/73 124,044,053 243,198,772 316,755,250 683,998,075 
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6.2  งบประมาณของแผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 – 2555) 
จาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
จาํนวนโครงการ/ 
กิจกรรมหลกั 

งบประมาณ (บาท) 
รวม (บาท) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

1.  กรมสง่เสรมิการเกษตร 9 802,000 1,568,000 1,582,000 3,952,000 

2.  กรมปศุสตัว ์ 9 571,240 980,960 1,130,920 2,683,120 

3.  กรมประมง 8 470,913 617,032 552,000 1,639,945 

4.  กรมชลประทาน 1 - 40,000,000 80,000,000 120,000,000 

5.  กรมการขา้ว 4 240,000 2,465,470 3,580,680 6,286,150 

6.  กรมพฒันาทีด่นิ    8 1,635,700 2,125,550 1,762,850 5,524,100 

7.  กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 3 187,200 280,100 237,500 704,800 

8.  กรมทรพัยากรนํ้า 2 94,000,000 138,500,000 162,000,000 394,500,000 

9.  กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล 1 1,800,000 16,200,000 14,400,000 32,400,000 

10.  กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื 5 738,000 2,494,000 3,292,000 6,524,000 

11.  กรมปา่ไม ้ 6 4,680,000 11,571,400 13,197,900 29,449,300 

12.  กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 2 705,000 955,000 630,000 2,290,000 

13.  สาํนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 1 1,224,000 1,836,000 1,989,000 5,049,000 

14.  สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องคก์ารมหาชน) 14 16,990,000 23,605,260 32,400,400 72,995,660 

รวม 73 124,044,053 243,198,772 316,755,250 683,998,075 
 
หมายเหต ุ:   หน่วยงานจะมีการดาํเนินจดักิจกรรมและงบประมาณเพื่อการบรูณการแผนภายหลงั ได้แก่ 
1. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
2. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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6.3  งบประมาณของแผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพืน้ที่สงู ระยะ 3  ปี  (พ.ศ. 2553 – 2555)   
จาํแนกตามยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน  

ยทุธศาสตร/์ แผนงาน/กิจกรรมหลกั 
จาํนวน 

กิจกรรมหลกั/ 
กิจกรรมย่อย 

งบประมาณ (บาท) 
รวม (บาท) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้       8,698,331  10,357,234  12,118,690          31,174,255  

แผนงานที ่1  แผนงานการจดัการการเรยีนรู ้ 5/14    8,698,331    10,357,234    12,118,690       31,174,255  
ยทุธศาสตรท์ี่  2 การพฒันาจากองคค์วามรู้และการบริการของภาครฐั   109,292,072  222,824,678  290,506,760        622,623,510  

แผนงานที ่2  แผนงานการปรบัใชอ้งคค์วามรูต้ามสภาพภมูสิงัคมของชุมชน 3/9   1,541,572     4,129,628    7,457,360        13,128,560  
แผนงานที ่3  แผนงานการพฒันาอาชพีและการตลาด 2/13   1,126,700     3,202,350     3,662,500          7,991,550  
แผนงานที ่4  แผนงานการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและองคก์รทอ้งถิน่ 2/4    3,234,800    4,139,300     4,665,000        12,039,100  
แผนงานที ่5  แผนงานการพฒันาสงัคม 2/4       705,000        955,000        630,000         2,290,000  
แผนงานที ่6  แผนงานการอนุรกัษ์และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 2/14 47,884,000    72,198,400    83,691,900       203,774,300  
แผนงานที ่7  แผนงานการพฒันาปจัจยัพืน้ฐาน 1/3   54,800,000  138,200,000  190,400,000       383,400,000  
ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การบริหารจดัการ       6,053,650    10,016,860  14,129,800          30,200,310  

แผนงานที ่8  แผนงานการพฒันาระบบสารสนเทศและสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูแ้ละ 
 การบรูณาการของชุมชน 1/1       120,000       200,000        500,000            820,000  

แผนงานที ่9  แผนงานการอาํนวยการและเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 4/11   5,933,650     9,816,860  13,629,800       29,380,310  
รวมทัง้สิ้น 22/73 124,044,053 243,198,772 316,755,250 683,998,075 
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6.4 งบประมาณของแผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพืน้ที่สงู ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553 – 2555) 
จาํแนกตามยทุธศาสตรแ์ละหน่วยงาน 

ยทุธศาสตร ์ หน่วยงาน 
จาํนวน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ (บาท) 

รวม (บาท) 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้ สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 5 7,057,750 7,901,400 9,441,100 24,400,250 

 กรมปศุสตัว ์ 2 38,000 63,000 68,000 169,000 
 สาํนกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั 
1 1,224,000 1,836,000 1,989,000 5,049,000 

 กรมการขา้ว 1 240,000 367,500 525,740 1,133,240 
 กรมประมง 4 108,881 144,784 80,000 333,665 
 กรมพฒันาทีด่นิ 1 29,700 44,550 14,850 89,100 

รวม 6 หน่วยงาน 14 8,698,331 10,357,234 12,118,690 31,174,255 

ยทุธศาสตรท์ี่  2 การพฒันาจากองคค์วามรู้และ 
                           การบริการของภาครฐั 

กรมพฒันาทีด่นิ 6 1,606,000 2,066,000 1,743,000 5,415,000 

 กรมการขา้ว 3 - 2,097,970 3,054,940 5,152,910 

 สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 4 4,010,000 6,212,500 9,335,000 19,557,500 
 กรมปศุสตัว ์ 5 506,240 881,960 1,023,920 2,412,120 
 กรมประมง 3 350,032 461,048 448,000 1,259,080 
 กรมสง่เสรมิการเกษตร 7 742,000 1,138,000 1,177,000 3,057,000 
 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 2 154,800  246,800   205,000        606,600  
 กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 2 705,000 955,000 630,000 2,290,000 
 กรมชลประทาน 1 - 40,000,000 80,000,000 120,000,000 
 กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่และพนัธุพ์ชื 5 738,000 2,494,000 3,292,000 6,524,000 
 กรมปา่ไม ้ 6 4,680,000 11,571,400 13,197,900 29,449,300 
 กรมทรพัยากรนํ้า 2 94,000,000 138,500,000 162,000,000 394,500,000 
 กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล 1 1,800,000 16,200,000 14,400,000 32,400,000 

รวม 12 หน่วยงาน 47 109,292,072 222,824,678 290,506,760 622,623,510 
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ยทุธศาสตร ์ หน่วยงาน 
จาํนวน 
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
รวม (บาท) 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การบริหารจดัการ กรมปศุสตัว ์ 2 27,000 36,000 39,000 102,000 
 กรมสง่เสรมิการเกษตร 2 60,000 430,000 405,000 895,000 
 กรมประมง 1 12,000 11,200 24,000 47,200 

 กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 1 32,400 33,300 32,500 98,200 
 สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู 5 5,922,250 9,491,360 13,624,300 28,217,910 

 กรมพฒันาทีด่นิ 1 - 15,000 5,000 20,000 
รวม 6  หน่วยงาน 12 6,053,650 10,016,860 14,129,800 29,380,310 

รวมทัง้สิ้น 124,044,053 243,198,772 316,755,250 683,178,075 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การถ่ายทอดความรูแ้ละการเรียนรู้

แผนงานที่  1  แผนงานการจดัการการเรียนรู้

กิจกรรมที่  1  สงัเคราะหแ์ละถ่ายทอดองค์ความรูข้องโครงการหลวงทีเ่หมาะสมกบั
สภาพภมูสิงัคม

 1.1 ถ่ายทอดความรูก้ารปลกูพชื การเลีย้งสตัว์ การลดการใชส้ารเคม ี
เศรษฐกจิพอเพยีง และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ

แหง่/คน
/เดอืน/คน

180/ 220/
 12/ 4500 3,288,000         

แหง่/คน/
เดอืน/คน

180/ 220/
 12/ 4500 3,552,000        

แหง่/คน
/เดอืน/คน

180/ 220/ 
12/ 4500 4,440,000        11,280,000      สวพส.

1.2  ถ่ายทอดความรูก้ารเลีย้งสตัว์ (สุกร / โค / สตัว์ปีก) ราย 200        20,000             ราย 390        39,000            ราย 420        42,000            ราย 1,010        101,000          กรมปศุสตัว์

1.3  การจดัการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั คน 1,520      1,224,000         คน 2,280     1,836,000        คน 2,470     1,989,000        คน 6,270        5,049,000        กศน.

         1)  การศกึษาขัน้พืน้ฐาน คน 400 440,000           คน 600 660,000          คน 650 715,000          คน 1,650 1,815,000        

         2)  การศกึษาต่อเนื่อง/อาชพี คน 560 392,000           คน 840 588,000          คน 910 637,000          คน 2,310 1,617,000        

         3) การศกึษาเพือ่การพฒันาสงัคมและชุมชน คน 560 392,000           คน 840 588,000          คน 910 637,000          คน 2,310 1,617,000        

(ยาเสพตดิ/การทําแผนชุมชน/การรวมกลุม่/การอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม/
สุขภาพอนามยั ฯลฯ)

1.4  สงัเคราะหแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นพนัธุแ์ละการผลติขา้ว ครัง้/ราย 2/30 240,000           ครัง้/ราย 11/177 367,500          ครัง้/ราย 11/233 525,740          ครัง้/ราย 24/440 1,133,240        กรมการขา้ว

่

6.5 แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพื้นที่สงู ระยะ 3  ปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
จาํแนกตามยทุธศาสตร ์แผนงาน  โครงการ กิจกรรมและหน่วยงานรบัผิดชอบ

ยทุธศาสตร/์แผนงาน//กิจกรรมหลกั/โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

งบประมาณ

(บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แผนงานปี 2553-2555

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหน่วย

นับ

งบประมาณ

(บาท)

เป้า

หมาย

งบประมาณ

(บาท)

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

งบประมาณ

(บาท)

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

1.5 ถ่ายทอดความรูก้ารลดการใชส้ารเคมทีางการเกษตรโดยใชส้ารอนิทรยี์ กลุม่/ราย 6/300 29,700             กลุม่/ราย 9/450 44,550            กลุม่/ราย 3/150 14,850            กลุม่/ราย 18/900 89,100            กรมพฒันาทีด่นิ

1.6 ถ่ายทอดความรูก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากรประมง แหง่/ราย  4 / 120 80,000             แหง่/ราย  5 / 150 100,000          แหง่/ราย  4 / 120 80,000            แหง่/ราย 13 / 390 260,000          กรมประมง

1.7 ถ่ายทอดความรูด้า้นการเพาะเลีย้งสตัว์นํ้า ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง แหง่/ราย  4 / 85 21,857             แหง่/ราย  6 / 145 34,248            แหง่/ราย แหง่/ราย  10 / 230 56,105            กรมประมง

กิจกรรมที่  2  สงัเคราะหแ์ละผลติสือ่การเรยีนรูจ้ากเนื้อหาขององค์ความรูโ้ครงการหลวง เรือ่ง /เลม่ 20/ 4953 687,500           เรือ่ง / เลม่  12 / 5000 859,300          เรือ่ง / เลม่  12 / 5000 1,075,500        2,622,300        สวพส.

ทีห่ลากหลายรปูแบบและเหมาะสมกบัสงัคมของชุมชนบนพืน้ทีส่งู แหง่ 9           18,000             แหง่ 12          24,000            แหง่ 13         26,000            แหง่ 34            68,000            กรมปศุสตัว์

กิจกรรมที่  3 พฒันาบุคลากรเพือ่เสรมิสรา้งความรูเ้กีย่วกบังานโครงการหลวง ครัง้/คน 2 / 285 1,452,250         ครัง้ / คน 2 / 300 1,670,100        ครัง้ / คน  2 / 330 1,920,600        5,042,950        สวพส.

และเพิม่ศกัยภาพในการทํางานเพือ่แปลงองค์ความรูไ้ปสูก่ารปฏบิตัิ แหง่/ราย  4 / 4 2,000              แหง่/ราย  6 / 6 3,000              แหง่/ราย  15 / 160 5,000              กรมประมง

กิจกรรมที่  4 พฒันา ศศช. ใหม้คีวามพรอ้มในการจดัการกระบวนการเรยีนรู ้ ศศช. 8 190,000           190,000          สวพส.

กิจกรรมที่  5 นิเทศและตดิตามการดําเนินงานเพือ่ใหก้ําลงัใจและใหค้ําปรกึษา ครัง้ / แหง่  2 / 180 1,440,000         ครัง้ / แหง่  2 / 180 1,820,000        ครัง้ / แหง่  2 / 180 2,005,000        5,265,000        สวพส.

ในการแกไ้ขปญัหาแก่คร ูศศช.และผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้ง แหง่/ราย  4 / 4 5,024              แหง่/ราย  6 / 6 7,536              แหง่/ราย  10 / 10 12,560            กรมประมง

รวมแผนงานที่  1 8,698,331          10,357,234       12,118,690       31,174,255       

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาจากองคค์วามรูแ้ละการบริการของภาครฐั

     แผนงานที่  2  แผนงานการปรบัใช้องคค์วามรูต้ามสภาพภมูิสงัคมของชุมชน

กิจกรรมที่  6 จดัทําแปลงทดลองและสาธติองค์ความรูจ้ากโครงการหลวง

โดยกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน

6.1 สาธติการทํา/การใชปุ้๋ยหมกัและปุ๋ยอนิทรยีน์ํ้า ไร่ 150 120,000           ไร่ 335 268,000          ไร่ 505 404,000          ไร่ 990 792,000          กรมพฒันาทีด่นิ

6.2 สาธติการใชปุ้๋ยพชืสด -         -         -                  -            -         -                 ไร่ 180 117,000          ไร่ 180          117,000          กรมพฒันาทีด่นิ

6.3  การเพิม่ประสทิธภิาพการปลกูขา้ว  และการจดัทําแปลงเรยีนรู ้ แปลง/ไร่ - -                  แปลง/ไร่ 14/14 854,320 แปลง/ไร่ 19/19 1,412,840 แปลง/ไร่ 33/33 2,267,160        กรมการขา้ว

6.4  แปลงเรยีนรูด้า้นพชื ดา้นสตัว์ตามความเหมาะสมของภมูสิงัคม แหง่ 8 960,000           แหง่ 20 2,400,000        แหง่ 33 4,950,000        8,310,000        สวพส.
แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู 54แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู 54



6.5 แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพื้นที่สงู ระยะ 3  ปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
จาํแนกตามยทุธศาสตร ์แผนงาน  โครงการ กิจกรรมและหน่วยงานรบัผิดชอบ

ยทุธศาสตร/์แผนงาน//กิจกรรมหลกั/โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

งบประมาณ

(บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แผนงานปี 2553-2555

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหน่วย

นับ

งบประมาณ

(บาท)

เป้า

หมาย

งบประมาณ

(บาท)

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

งบประมาณ

(บาท)

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

6.5ทดสอบเทคโนโลยโีครงการหลวงในการปลกูพชืและเลีย้งสตัว์ในทอ้งถิน่ กรมปศุสตัว์

            (1) ฟารม์สาธติการเลีย้งไก่พืน้เมอืง แหง่ 4           49,440             แหง่ 6           74,160            แหง่ 4           49,440            แหง่ 14            173,040          

            (2)  ฟารม์สาธติการเลีย้งสุกร แหง่ 5           107,100           แหง่ 5           107,100          แหง่ 4           85,680            แหง่ 14            299,880          

            (3) ฟารม์สาธติการเลีย้งโคเนื้อ แหง่ -         -                  แหง่ -         -                 แหง่ 1           10,400            แหง่ 1              10,400            

            (4)  ปรบัปรุงพืน้ทีเ่ลีย้งสตัว์สาธารณะ ไร่ -         -                  ไร่ -         -                 ไร่ 200        60,000            ไร่ 200          60,000            

6.6  จดัทําบอ่สาธติการเพาะเลีย้งสตัว์นํ้า แหง่/ราย  4 / 4 32,032 แหง่/ราย  4 / 4 42,048 แหง่/ราย  8 / 8 74,080 กรมประมง

กิจกรรมที่  7 สง่เสรมิการฟื้นฟูแหลง่อาหารชุมชนตามแนวพระราชดําริ

7.1  แหลง่อาหารชุมชนดา้นประมง ตวั 310,000 253,000 ตวั 390,000 344,000 ตวั 410,000 348,000 ตวั 160,000 945,000 กรมประมง

7.2 สง่เสรมิโครงการธนาคารอาหาร  (Food Bank)   โครงการ 4 20,000 โครงการ 8 40,000 โครงการ 4           20,000            โครงการ 16            80,000            กรมอุทยานแหง่ชาต ิฯ

กิจกรรมที่  8  สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรกัษ์หตัถกรรมทอ้งถิน่เพือ่ใชป้ระโยชน์ สวพส.

 ในครวัเรอืนและสรา้งรายได้

          -  สง่เสรมิอาชพีการทอผา้ การออกแบบลายผา้และยอ้มสี ใชง้บประมาณรว่มกบัยุทธศาสตรท์ี ่ 1 ใชง้บประมาณรว่มกบัยุทธศาสตรท์ี ่ 1 ใชง้บประมาณรว่มกบัยุทธศาสตรท์ี ่ 1 ใชง้บประมาณรว่มกบัยุทธศาสตรท์ี ่ 1

          -  สง่เสรมิอาชพีการจกัสาน

ี่รวมแผนงานที่  2 1,541,572          4,129,628         7,457,360         13,128,560       

แผนงานที่  3  แผนงานการพฒันาอาชีพและการตลาด

กิจกรรมที่ 9 สง่เสรมิระบบการเพาะปลกูทีด่ ี เกษตรอนิทรยี ์โดยเฉพาะการลดการ

ใชส้ารเคมทีางการเกษตรและการสง่เสรมิอาชพีนอกภาคการเกษตรเพือ่

เสรมิรายไดแ้ก่ครวัเรอืน

9.1 สง่เสรมิการปลกูพชือาหารและพชืเศรษฐกจิ เชน่  พชืตระกูลถัว่ กาแฟ  ฯล ไร่ -         -                  ไร่ 500 125,000          ไร่ 500 125,000          กรมพฒันาทีด่นิ

                            9.2 ปรบัปรุงการผลติขา้วเพือ่บรโิภคในครวัเรอืน ไร่ -         -                  ไร่ 95 625,370 ไร่ 161        1,146,870 ไร่ 256          1,772,240        กรมการขา้ว

9.3  การประชุมเกษตรกรเพือ่จดัทําแผนการผลติของชุมชน ราย 240 24,000             ราย 360 36,000            ราย 390 39,000            ราย 990          99,000            กรมสง่เสรมิการเกษตร

       9.4  การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละการจดัทําแผนการผลติของเกษตรกร ราย 240 48,000             ราย 360 72,000            ราย 390 78,000            ราย 990          198,000          (ศูนยฯ์เกษตรทีส่งู)

9.5 การสง่เสรมิปลกูไมผ้ล ไมย้นืตน้แบบผสมผสานเพือ่การอนุรกัษ์ดนิ
     และนํ้า

ไร่ 70 350,000           ไร่ 100 500,000          ไร่ 110 550,000          ไร่ 280          1,400,000        

9.6  การสง่เสรมิการปลกูผกั เพือ่บรโิภคในครวัเรอืน ราย 120 120,000           ราย 240 240,000          ราย 30 240,000          ราย 390          600,000          

9.7 การสง่เสรมิการป้องกนักําจดัศตัรพูชืแบบผสมผสาน ไร่ 30 90,000             ไร่ 50 150,000          ไร่ 30 90,000            ไร่ 110          330,000          

9.8  การถนอมอาหาร การแปรรปูผลผลติ และงานหตัถกรรม กลุม่ 3 30,000             กลุม่ 2 20,000            กลุม่ 5 50,000            กลุม่ 10            100,000          

9.9 การพฒันายุวเกษตรกรบนพืน้ทีส่งู กลุม่ 8 80,000             กลุม่ 12 120,000          กลุม่ 13 130,000          กลุม่ 33            330,000          

9.10 สง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาการเลีย้งสุกร ราย 30          118,200           ราย 130        512,200          ราย 110        433,400          ราย 270          1,063,800        กรมปศุสตัว์

9.11 สง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการพฒันาการเลีย้งสตัว์ปีก ราย 65          201,500           ราย 35          108,500          ราย 100        310,000          ราย 200          620,000          กรมปศุสตัว์

9.12 สง่เสรมิและการพฒันาอาชพีการเพาะเลีย้งสตัว์นํ้า ราย 14 65,000 ราย 16 75,000 ราย 24 100,000 ราย 54 240,000 กรมประมง

แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู 55แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู 55



6.5 แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพื้นที่สงู ระยะ 3  ปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
จาํแนกตามยทุธศาสตร ์แผนงาน  โครงการ กิจกรรมและหน่วยงานรบัผิดชอบ

ยทุธศาสตร/์แผนงาน//กิจกรรมหลกั/โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

งบประมาณ

(บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แผนงานปี 2553-2555

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหน่วย

นับ

งบประมาณ

(บาท)

เป้า

หมาย

งบประมาณ

(บาท)

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

งบประมาณ

(บาท)

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

กิจกรรมที่ 10  สง่เสรมิการจดัการก่อนและหลงัการเกบ็เกีย่วเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติทีม่คีุณภาพ  หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ตลอดจนการรวมกลุม่ผูผ้ลติและพฒันาระบบตลาดชุมชนเพือ่เป็นกลไกในการ

รองรบัผลผลติในระดบัชุมชนและขยายไปยงัตลาดนอกชุมชนในระยะต่อไป

  10.1 สง่เสรมิและสนับสนุนศูนยข์า้วชุมชน ฯ และจดัตัง้ธนาคารชุมชน

     (1) สง่เสรมิการผลติเมลด็พนัธุข์า้วใชใ้นชุมชน ราย -         -                  ราย 612 618,280 ราย 263        495,230 ราย 875          1,113,510        กรมการขา้ว

 10.2 สง่เสรมิการจดัตัง้กลุม่อาชพีต่างๆ  เชน่ กลุม่เพาะเหด็  กลุม่หตัถกรรม ฯลฯ

รวมแผนงานที่  3 1,126,700          3,202,350         3,662,500         7,991,550         

แผนงานที่ 4 การเสริมสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและองคก์รท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 11  สนับสนุนและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององค์กรพึง่ตนเองในดา้น

การประกอบอาชพี 

11.1 กองทุนยาสตัว์ แหง่ 2           20,000             แหง่ 12          70,000            แหง่ 13         70,000            แหง่ 27            160,000          กรมปศุสตัว์

11.2  กองทุนอาหารสตัว์ แหง่ 2           10,000             แหง่ 2           10,000            แหง่ 1           5,000              แหง่ 5              25,000            กรมปศุสตัว์

่11.3 สนับสนุนและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ขององค์กรพึง่ตนเอง
ในดา้นการประกอบอาชพี กรมสง่เสรมิสหกรณ์

     (1) แนะนําสง่เสรมิใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ อุดมการณ์ และวธิกีาร
         สหกรณ์

ครัง้ 15          24,800             ครัง้ 21          46,800            ครัง้ 15         25,000            ครัง้ 51            96,600            

     (2) การสง่เสรมิการรวมกลุม่เกษตรกรในรปูแบบต่างๆ เชน่                  
    กลุม่ออมทรพัย ์  กลุม่อาชพี กลุม่ 2           80,000             กลุม่ 4           160,000          กลุม่ 3           120,000          กลุม่ 9              360,000          

     (3) จดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของคนในชุมชน
         โดยการสอดแทรกกระบวนการเรยีนรู ้และการประยุกต์แนวคดิใน
         รปูแบบของการสหกรณ์เขา้ไปในขัน้ตอนของการดําเนินกจิกรรม

กจิกรรม 5           50,000             กจิกรรม 4           40,000            กจิกรรม 6           60,000            กจิกรรม 15            150,000          

กิจกรรมที่ 12 พฒันาศกัยภาพของผูน้ําชุมชนใหม้คีวามรูท้ีส่ามารถเขา้ถงึบรกิารและ ครัง้ /คน 66 / 1000 3,050,000         ครัง้ /คน 66 / 1200 3,812,500        ครัง้ /คน  66 / 1500 4,385,000        11,247,500      สวพส.

แหลง่ทุนของรฐั รวมถงึกระบวนการมสีว่นรว่มกบัองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่และพฒันาเป็นเครอืขา่ยชุมชน

รวมแผนงานที่  4 3,234,800          4,139,300         4,665,000         12,039,100       

กิจกรรมที่  13 การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดูแลสุขภาพของครวัเรอืนและชุมชน

    - การสง่เสรมิสุขภาพแบบองค์รวม ขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การปกครองสว่นทอ้งถิน่

   - โครงการหมู่บา้นสะอาด ใชง้บประมาณรว่มกบัยุทธศาสตรท์ี ่ 1 สวพส.

 กิจกรรมที่ 14 การเสรมิสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชนเกีย่วกบัระบบสวสัดกิาร

สงัคมทีจ่ดัโดยองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่และภาครฐั

    -  ฝึกอบรมดา้นการพฒันาสงัคมและการจดัสวสัดกิาร คน 390 195,000           คน 510 255,000          คน 360        180,000          คน 1,260        630,000          กรมพฒันาสงัคม

     ใหก้ารชว่ยเหลอืชาวเขาดา้นสงัคมสงเคราะห์ คน 510 510 000           คน 700 700 000          คน 450        450 000          คน 1 660        1 660 000        และสวสัดกิาร

       แผนงานที่  5 การพฒันาสงัคม

แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู 56

    - ใหการชวยเหลอชาวเขาดานสงคมสงเคราะห คน 510 510,000           คน 700 700,000          คน 450        450,000          คน 1,660        1,660,000        และสวสดการ

รวมแผนงานที่  5 705,000              955,000             630,000             2,290,000         

แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู 56



6.5 แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพื้นที่สงู ระยะ 3  ปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
จาํแนกตามยทุธศาสตร ์แผนงาน  โครงการ กิจกรรมและหน่วยงานรบัผิดชอบ

ยทุธศาสตร/์แผนงาน//กิจกรรมหลกั/โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

งบประมาณ

(บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แผนงานปี 2553-2555

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหน่วย

นับ

งบประมาณ

(บาท)

เป้า

หมาย

งบประมาณ

(บาท)

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

งบประมาณ

(บาท)

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

กิจกรรมที่ 15 สนับสนุนกจิกรรมการกําหนดขอบเขตพืน้ทีป่า่ไมแ้ละพืน้ทีท่ํากนิ 

โดยการทําขอ้ตกลงกบัทอ้งถิน่

15.1 ตรวจสอบเพือ่รบัรองสทิธิท์ํากนิในพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาติ แปลง 400 680,000           แปลง 600 1,020,000        แปลง 1000 1,700,000        แปลง 2000 3,400,000        กรมปา่ไม ้

15.2 การกําหนดขอบเขตพืน้ทีท่ํากนิและวางแผนการใชท้ีด่นิเครอืขา่ยการ
เรยีนรู ้(180 กลุม่บา้น) กลุม่บา้น 40 800,000           กลุม่บา้น 50 1,000,000        กลุม่บา้น 50 1,000,000        กลุม่บา้น 140 2,800,000 กรมพฒันาทีด่นิ

กิจกรรมที่ 16 ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ปา่ไมแ้ละจดัทําระบบอนุรกัษ์ดนิและนํ้าในพืน้ทีล่าดชนั
โดยกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชน

16.1 สง่เสรมิการปรบัปรุงพืน้ทีด่นิกรด ไร่ 200 50,000             ไร่ 100        25,000            -         -        -                 ไร่ 300          75,000            กรมพฒันาทีด่นิ

16.2 เพาะชาํกลา้ไมใ้หญ่  กลา้ 10,000 50,000 กลา้ 30,000 150,000 กลา้ 40,000   200,000          กลา้ 80,000      400,000          กรมอุทยานแหง่ชาตฯิ

16.3  การมสีว่นรว่มของชุมชนในการฟื้นฟูและอนุรกัษ์ตน้นํ้าลาํธาร หมู่บา้น 4 200,000 หมู่บา้น 12 600,000 หมู่บา้น 16         800,000          หมู่บา้น 16            1,600,000        กรมอุทยานแหง่ชาตฯิ

16 4  สง่เสรมิการปลกปา่ 3 อยา่งประโยชน์ 4 อยา่ง/ปา่ชมชน/ปา่ชาวบา้น ไร่ 1 600      4 000 000         ไร่ 3 000     7 500 000        ไร่ 2 900     7 250 000        ไร่ 7 500        18 750 000      กรมปา่ไม้

       แผนงานที่ 6 การอนุรกัษ์และฟื้นฟทูรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

16.4  สงเสรมการปลกูปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง/ปาชุมชน/ปาชาวบาน ไร 1,600      4,000,000         ไร 3,000     7,500,000        ไร 2,900     7,250,000        ไร 7,500        18,750,000      กรมปาไม

16.5  บาํรุงรกัษาปา่ปีที ่2 ไร่ - - ไร่ 1,600     1,088,000        ไร่ 4,600     3,128,000        ไร่ 6,200        4,216,000        กรมปา่ไม้

16.6 รณรงค์ลดการเผาปา่และทําแนวกนัไฟ กม. - - กม. 16          54,400            กม. 46         156,400          กม. 62            210,800          กรมปา่ไม้

16.7 จดัทําแนวกนัไฟโดยชุมชนมสีว่นรว่ม  กม. 20 68,000 กม. 60 204,000 กม. 80         272,000          กม. 160          544,000          กรมอุทยานแหง่ชาตฯิ

16.8 สง่เสรมิกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชนในการสรา้งฝายตน้นํ้าและ
บาํรุงรกัษาและสง่เสรมิจดัตัง้กลุม่บรหิารจดัการนํ้า

แหง่ 8 41,000,000 แหง่ 12 56,500,000      แหง่ 13 66,000,000      แหง่ 33 163,500,000    กรมทรพัยากรนํ้า

16.9 สง่เสรมิการสรา้งฝายตน้นํ้าและบาํรุงรกัษา แหง่ - - แหง่ 230        1,150,000        แหง่ 130        650,000          แหง่ 360          1,800,000        กรมปา่ไม้

16.10 สรา้งฝายตน้นํ้าลาํธารแบบผสมผสาน  แหง่ 80 400,000 แหง่ 240 1,200,000 แหง่ 320        1,600,000        แหง่ 640          3,200,000        กรมอุทยานแหง่ชาต ิฯ

16.11 สรา้งฝายตน้นํ้าลาํธารแบบกึง่ถาวร  แหง่ -            -                     แหง่ 12 300,000 แหง่ 16         400,000          แหง่ 28            700,000          

16.12 สง่เสรมิการปลกูหญา้แฝกเพือ่การอนุรกัษ์ดนิและนํ้า กลา้ - - กลา้ 460,000  759,000          กลา้ 190,000  313,500          กลา้ 650,000    1,072,500        กรมปา่ไม้

กลา้ 530,000  636,000           กลา้ 540,000  648,000          กลา้ 185,000  222,000          กลา้ 1,255,000  1,506,000        กรมพฒันาทีด่นิ

รวมแผนงานที่ 6 47,884,000        72,198,400       83,691,900       203,774,300     

แผนงานที่ 7  แผนงานการพฒันาปัจจยัพืน้ฐาน

กิจกรรมที่  17  พฒันาแหลง่นํ้าเพือ่การเกษตรและแหลง่นํ้าสะอาดเพือ่อุปโภคบรโิภค

17.1 จดัหาแหลง่นํ้าเพือ่การกษตร แหง่ - - แหง่ 4 40,000,000      แหง่ 8 80,000,000      แหง่ 12 120,000,000    กรมชลประทาน  

17.2 จดัหาแหลง่นํ้าและสรา้งฝายเกบ็นํ้าเพือ่การอุปโภค บรโิภค แหง่ 8 53,000,000       แหง่ 12 82,000,000      แหง่ 13         96,000,000      แหง่ 33            231,000,000    กรมทรพัยากรนํ้า

17.3 สนับสนุนเครือ่งกรองนํ้าเพือ่การอุปโภคบรโิภค แหง่ 1 1,800,000         แหง่ 9 16,200,000      แหง่ 8 14,400,000      แหง่ 18 32,400,000      กรมทรพัยากรนํ้าบาดาล

รวมแผนงานที่  7 54,800,000        138,200,000     190,400,000     383,400,000     

แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู 57แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู 57



6.5 แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพื้นที่สงู ระยะ 3  ปี (พ.ศ. 2553 - 2555)
จาํแนกตามยทุธศาสตร ์แผนงาน  โครงการ กิจกรรมและหน่วยงานรบัผิดชอบ

ยทุธศาสตร/์แผนงาน//กิจกรรมหลกั/โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

งบประมาณ

(บาท)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แผนงานปี 2553-2555

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหน่วย

นับ

งบประมาณ

(บาท)

เป้า

หมาย

งบประมาณ

(บาท)

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

งบประมาณ

(บาท)

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

หน่วย

นับ

เป้า

หมาย

แผนงานที่ 8  แผนงานการพฒันาระบบสารสนเทศและสรา้งเครอืขา่ยการเรียนรู้

และการบรูณาการของชุมชน

กิจกรรมที่ 18 พฒันาระบบฐานขอ้มูลของ ศศช. บา้นหลกัเพือ่เป็นศูนยก์ลาง โครงการ 1 120,000           แหง่ 8 200,000          แหง่ 20         500,000          แหง่ 20            820,000          สวพส.

การใหค้ําปรกึษาและการปฏบิตังิานในระดบัชุมชน 

รวมแผนงานที่  8 120,000              200,000             500,000             820,000             

กิจกรรมที่ 19  การตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิาน ครัง้ 6 60,000             ครัง้ 7 70,000            ครัง้ 8 80,000            ครัง้ 21            210,000          กรมสง่เสรมิการเกษตร

ครัง้/คน  1 / 40 130,000           ครัง้/คน   1 / 50 250,000          ครัง้/คน  1 / 80 300,000          680,000          สวพส.

ครัง้ 9           18,000             ครัง้ 12          24,000            ครัง้ 13         26,000            ครัง้ 34            68,000            กรมปศุสตัว์

ครัง้ 6 15,000            ครัง้ 2 5,000              ครัง้ 8              20,000            กรมพฒันาทีด่นิ

้ ้ ้ ้

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การบริหารจดัการ

  แผนงานที่  9แผนงานการอาํนวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน

ครัง้ 4 12,000.00 ครัง้ 4 11,200 ครัง้ 8 24,000 ครัง้ 16 47,200 กรมประมง

กิจกรรมที่ 20  จดัทําแผนปฏบิตักิารประจาํปีเพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการกจิกรรมและ ครัง้/คน 2 / 320 1,440,000         ครัง้/คน  2 / 350 1,872,000        ครัง้/คน  1 / 360 2,400,500        5,712,500        สวพส.

งบประมาณของหน่วยงานภาครฐัของ ศศช. 180  แหง่

กิจกรรมที่ 21  การประชุมและสมัมนาเจา้หน้าทีส่ง่เสรมิการเกษตร คน 50 ราย 50 360,000          คน 50 325,000          คน 150          685,000          กรมสง่เสรมิการเกษตร

 การประชุมและสมัมนาของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ครัง้/คน 2 / 340 1,571,000         ครัง้/คน  2 /350 1,963,000        ครัง้/คน  2 / 380 2,454,000        5,988,000        สวพส.

การประชุมหรอืประสานงานกบัมูลนิธโิครงการหลวง  ครัง้ 6           32,400             ครัง้ 6           33,300            ครัง้ 6           32,500            ครัง้ 18            98,200            กรมสง่เสรมิสหกรณ์

ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงและหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

กิจกรรมที่ 22 การบรหิารงาน ประสานงานและสนับสนุนการปฏบิตังิานในพืน้ที่ คร ัง้ 9           9,000              ครัง้ 12          12,000            ครัง้ 13         13,000            ครัง้ 34            34,000            กรมปศุสตัว์

คน/เดอืน   11 / 12 2,661,250         คน/เดอืน  23 / 12 5,206,360        คน/เดอืน  36 / 12 7,969,800        15,837,410      สวพส.

รวมแผนงานที่ 9 5,933,650          9,816,860         13,629,800       29,380,310       

รวมทัง้สิ้น 124,044,053      243,198,772     316,755,250     683,998,075     

แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู 58แผนปฏิบตัิการโครงการถ่ายทอดองคค์วามรู้โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพื้นที่สงู 58



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  

 

 



ภาคผนวกท่ี 1  
 

    

 

 

แผนท่ีแสดงท่ีตัง้พืน้ท่ีเครือข่ายการเรียนรู้ (ศศช.)  180 แห่ง 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู           60 



ภาคผนวกท่ี 2  
 

    

 
 

พืน้ท่ีดาํเนินการของกลุ่มเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2553 -2555 

 

1) พืน้ท่ีดาํเนินการของกลุ่มเป้าหมายปี พ.ศ.  2553 
 

ท่ี จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล ศศช. บ้านหลกั 
จาํนวน ศศช.ใน

กลุ่ม 

1 เชยีงใหม ่ ฝาง เวยีง บา้นทรพัยต์ะเคยีน 2 

2 จอมทอง บา้นหลวง บา้นแมแ่อบใน 6 

3 ลาํพนู แมท่า ทากาศ บา้นปงผาง 3 

4 แมฮ่อ่งสอน เมอืงแมฮ่อ่งสอน หว้ยปลูงิ บา้นหว้ยไทร 4 

5 แมล่าน้อย แมล่าน้อย บา้นขนุแมแ่ลบ 7 

6 ปา่ตงึ เชยีงราย แมจ่นั กิว่สะไต 2 

7 พะเยา เชยีงคาํ รม่เยน็ บา้นผาแดงบน 3 

8 น่าน บอ่เกลอื บอ่เกลอืใต ้ บา้นหนองน่าน 5 

รวม 8 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู              61 



 

แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีดาํเนินการของกลุ่มเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2553 

 
 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู           62 



 
 
2) พืน้ท่ีดาํเนินการของกลุ่มเป้าหมายปี พ.ศ.  2554 

 

ท่ี จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล ศศช.บ้านหลกั 
จาํนวน ศศช.ใน

กลุ่ม 

1 เชยีงใหม ่ เชยีงดาว เชยีงดาว บา้นหว้ยอโีก๋ - ผาลาย 4 

2  แมแ่ตง กึด๊ชา้ง บา้นผาแดง 5 

3 แมแ่จม่ แมศ่กึ บา้นสะมอจาลา่ง 7 

4 บา้นปา่หมาก แมฮ่อ่งสอน แมส่ะเรยีง แมเ่หาะ 7 

5 แมส่ะเรยีง เสาหนิ บา้นแมเ่หลอ 4 

6 ลาํพนู แมท่า ทาแมล่อบ บา้นหว้ยฮอ่มใน 5 

7 ลาํปาง เมอืงปาน แจซ้อ้น บา้นปางมว่ง 2 

8 ปวั น่าน ภคูา บา้นตาน้อย 4 

9 พะเยา ปง ผาชา้งน้อย บา้นสะนามเหนือ 5 

10 เชยีงราย แมส่รวย วาว ี บา้นหว้ยน้ํากนื 3 

11 เวยีงปา่เป้า เวยีง บา้นแมป่นูน้อยกะเหรีย่ง 4 

12 บา้นปา่ซอ้แสนพงษ์ แมส่รวย ศรถีอ้ย 3 

รวม 12 53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู              63 



 
 
 
 

แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีดาํเนินการของกลุ่มเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2554 

 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู           64 



 

3) พืน้ท่ีดาํเนินการของกลุ่มเป้าหมาย ปี  พ.ศ. 2555 
 

ท่ี จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล ศศช.บ้านหลกั 
จาํนวน ศศช.ใน

กลุ่ม 

บา้นโปง่ขาว 1 เชยีงใหม ่ แมแ่จม่ บา้นจนัทร ์ 8 

2 สะเมงิ ยัง้เมนิ บา้นขนุขานน้อย 4 

3 อมก๋อย สบโขง บา้นแมห่ลองใต ้ 7 

4 แมฮ่อ่งสอน แมล่าน้อย แมน่าจาง บา้นกองแป 3 

5 เวยีงปา่เป้า ปา่งิว้ เชยีงราย บา้นแมฉ่างขา้ว 4 

6 น่าน เฉลมิพระเกยีรต ิ ขนุน่าน บา้นสะจุก 5 

7 บอ่เกลอื บอ่เกลอืเหนือ บา้นสะไลหลวง 7 

8 ตาก ทา่สองยาง แมต่า้น บา้นเลอผาโด ้ 5 

9 ทา่สองยาง แมต่า้น บา้นตะพโิจ 6 

10 ทา่สองยาง แมส่อง บา้นกลูแจทะ 3 

11 ทา่สองยาง แมส่อง บา้นผาแดง 3 

12 แมร่ะมาด แมต่ื่น บา้นหว้ยสนิา 4 

13 อุม้ผาง แมล่ะมุง้ บา้นเคลอปอมอ 3 

รวม 13 62 
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แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีดาํเนินการของกลุ่มเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2555 

 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู           66 



ภาคผนวกท่ี 3 
 

ข้อมลูท่ีตัง้และประชากรของพืน้ท่ีเครอืข่ายการเรียนรู้ (ศศช.) 180 แห่ง 

ท่ี 
ช่ือหมู่บา้น (ศนูย ์ศศช.) 

ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 
หลงัคา
เรือน 

ประชากร เผา่ ลุ่มน้ํา 
บา้นหลกั บา้นบริวาร 

1 บา้นแมแ่อบใน  บา้นหลวง จอมทอง เชยีงใหม ่ 30 112 กระเหรีย่ง ปิง 

2  บา้นแมก่ลางหลวง บา้นหลวง จอมทอง เชยีงใหม ่ 61 283 กระเหรีย่ง ปิง 

3  บา้นตนีผา บา้นหลวง จอมทอง เชยีงใหม ่ 13 61 กระเหรีย่ง ปิง 

4  บา้นใหมส่นาม
กฬีา 

บา้นหลวง จอมทอง เชยีงใหม ่ 18 95 กระเหรีย่ง ปิง 

บา้นปา่แขม 5  บา้นหลวง จอมทอง เชยีงใหม ่ 25 145 กระเหรีย่ง ปิง 

บา้นแมป่า่ก่อ 6  บา้นหลวง จอมทอง เชยีงใหม ่ 25 116 กระเหรีย่ง ปิง 

7  บา้นหว้ยน้ําป่ี บา้นหลวง จอมทอง เชยีงใหม ่ 17 70 กระเหรีย่ง ปิง 

8 บา้นทรพัย์
ตะเคยีน 

เวยีง ฝาง เชยีงใหม ่ 67 305  มเูซอ กก 

บา้นปา่คาหวาย 9  เวยีง ฝาง เชยีงใหม ่ 32 139 มเูซอ กก 

10  บา้นหว้ยมะยม เวยีง ฝาง เชยีงใหม ่ 55 248 มเูซอ กก 

11 บา้นหว้ยอโีก๋ - 
ผาลาย 

 เชยีงดาว เชยีงดาว เชยีงใหม ่ 115 1,125 ลซีอ อาขา่ 
กะเหรีย่ง 

ปิง 

12  บา้นหว้ยปง แมน่ะ เชยีงดาว เชยีงใหม ่ 85 387 มเูซอ ปะหล่อง ปิง 

13  บา้นแมจ่อน เชยีงดาว เชยีงดาว เชยีงใหม ่ 24 139 มเูซอ ปะหล่อง
กะเหรีย่ง 

ปิง 

14  บา้นหว้ยน้ํารนิ ปิงโคง้ เชยีงดาว เชยีงใหม ่ 87 438 ลซีอ อกีอ้ 
มเูซอ 

ปิง 

บา้นก๊อตปา่บง 15  ปิงโคง้ เชยีงดาว เชยีงใหม ่ 100 394 มเูซอ ปิง 

16 บา้นผาแดง  กึด๊ชา้ง แมแ่ตง เชยีงใหม ่ 27 127 มเูซอ ปิง 

ปา่แป๋ 17  บา้นหว้ยพระเจา้ แมแ่ตง เชยีงใหม ่ 49 260 กระเหรีย่ง ปิง 

18  บา้นขนุอมลอง แมส่าบ สะเมงิ เชยีงใหม ่ 23 131 กระเหรีย่ง ปิง 

19  บา้นหว้ยกุ๊บกับ๊ กึด๊ชา้ง แมแ่ตง เชยีงใหม ่ 88 160 มเูซอ  อกีอ้ จนีฮอ้ ปิง 

20  บา้นทุง่ยวัะ กึด๊ชา้ง แมแ่ตง เชยีงใหม ่ 89 499 มเูซอ อกีอ้ ปิง 

บา้นปา่ไมแ้ดง 21  กึด๊ชา้ง แมแ่ตง เชยีงใหม ่ 39 198 กระเหรีย่ง ปิง 

บา้นหว้ยฝกัดาบ 22  อนิทขลิ แมแ่ตง เชยีงใหม ่ 75 469 มเูซอ มง้ ปิง 

23  
 

บา้นสบลาน สะเมงิใต ้ สะเมงิ เชยีงใหม ่ 19 88 กระเหรีย่ง ปิง 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู              67 



ท่ี 
ช่ือหมู่บา้น (ศนูย ์ศศช.) 

ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 
หลงัคา
เรือน 

ประชากร เผา่ ลุ่มน้ํา 
บา้นหลกั บา้นบริวาร 

24   บา้นทุง่เรา สะเมงิใต ้ สะเมงิ เชยีงใหม ่ 18 63 ไทยใหญ่ มง้ ปิง 

บา้นโปง่ขาว 25   บา้นจนัทร ์ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 26 130 กระเหรีย่ง ปิง 

26   บา้นเสาแดง แจม่หลวง แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 56 317 ลซีอ ปิง 

บา้นโป๊กกะโหลง้ 27   แมแ่ดด แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 31 152 กระเหรีย่ง ปิง 

28   บา้นแมผ่าป ู แมแ่ดด แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 50 226 กระเหรีย่ง ปิง 

บา้นโปง่สะแยน 29   แมน่าจร แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 36 188 กระเหรีย่ง ปิง 

30   บา้นสบผาหลวง แมน่าจร แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 35 215 กระเหรีย่ง ปิง 

31 บา้นขนุขาน
น้อย 

 ยัง้เมนิ สะเมงิ เชยีงใหม ่ 18 91 กระเหรีย่ง ปิง 

32   บา้นขนุขานหลวง ยัง้เมนิ สะเมงิ เชยีงใหม ่ 16 68 กระเหรีย่ง ปิง 

33 บา้นสะมอจา
ลา่ง 

  แมศ่กึ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 20 125 กระเหรีย่ง ปิง 

34   บา้นแมจ่มุสาม แมศ่กึ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 76 525 กระเหรีย่ง ปิง 

35   บา้นหว้ยทราย
เหลอืง 

แมศ่กึ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 25 150 กระเหรีย่ง ปิง 

36   บา้นสะมอจาบน แมศ่กึ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 24 170 กระเหรีย่ง ปิง 

37   บา้นสบจอก แมศ่กึ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 50 289 กระเหรีย่ง ปิง 

38   บา้นนาฮอ่งใต ้ แมศ่กึ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 36 395 มง้ ปิง 

39   บา้นสบแมส่ะต๊อบ แมศ่กึ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 45 308 กระเหรีย่ง ปิง 

40   บา้นขนุแมน่าย แมศ่กึ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 28 187 กระเหรีย่ง ปิง 

41   บา้นแมนิ่งใน แมศ่กึ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 24 192 กระเหรีย่งสกอร ์ ปิง 

42   บา้นแมนิ่งกลาง แมศ่กึ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 9 62 กระเหรีย่ง ปิง 

บา้นโปง่ขนุน 43   แมศ่กึ แมแ่จม่ เชยีงใหม ่ 30 176 กระเหรีย่ง ปิง 

44   บา้นแมจ่นัใต ้ ทาก๊อ แมส่รวย เชยีงราย 33 206 อกีอ้ กก 

บา้นปา่คาหลวง 45   ทาก๊อ แมส่รวย เชยีงราย 23 135 อกีอ้ กก 

46 บา้นหว้ยน้ํากนื   วาว ี แมส่รวย เชยีงราย 43 249 อกีอ้ กก 

47   บา้นใหมพ่ฒันา วาว ี แมส่รวย เชยีงราย 69 386 อาขา่ กก 

48    บา้นปา่เกีย๊ะ วาว ี แมส่รวย เชยีงราย 37 179 อกีอ้ กก 

49   บา้นปางซาง วาว ี แมส่รวย เชยีงราย 25 136 อาขา่ กก 

บา้นปา่ซอ้ 
แสนพงษ ์

50   ศรถีอ้ย แมส่รวย เชยีงราย 62 309 มเูซอ อกีอ้ ลซีอ กก 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู           68 



ท่ี 
ช่ือหมู่บา้น (ศนูย ์ศศช.) 

ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั 
หลงัคา
เรือน 

ประชากร เผา่ ลุ่มน้ํา 
บา้นหลกั บา้นบริวาร 

51   บา้นอายโิก๊ะ ศรถีอ้ย แมส่รวย เชยีงราย 110 456 มเูซอ กก 

เวยีงปา่เป้า 52    บา้นหว้ยน้ํารนิ  แมเ่จดยีใ์หม ่ เชยีงราย 73 378 มเูซอ กก 

บา้นโปง่ เวยีงปา่เป้า 53    บา้นหว้ย
ทรายขาว 

เชยีงราย 24 124 มเูซอ กก 

เวยีงปา่เป้า 54 บา้นแมป่นูน้อย
กะเหรีย่ง 

  สนัสล ี เชยีงราย 32 140 มเูซอ กก 

เวยีงปา่เป้า 55   บา้นหว้ยทราย
นอก 

เวยีง เชยีงราย 37 119 มเูซอ กก 

เวยีงปา่เป้า 56   บา้นแมป่นูน้อยมเูซอ เวยีง เชยีงราย 54 264 มเูซอ กก 

เวยีงปา่เป้า 57   บา้นหว้ยทราย เวยีง เชยีงราย 17 131 อกีอ้ กก 

ปา่งิว้ เวยีงปา่เป้า 58 บา้นแมฉ่างขา้ว   เชยีงราย 35 192 กระเหรีย่ง กก 

เวยีงปา่เป้า 59   บา้นหว้ยมะเดือ่ เวยีง เชยีงราย 93 369 มเูซอ กก 

เวยีงปา่เป้า 60   บา้นแมป่นูลา่ง เวยีง เชยีงราย 362 2,101 มเูซอ ลวัะ อกีอ้ กก 

บา้นปา่คา  เวยีงปา่เป้า 61   สนัสล ี เชยีงราย 43 250 มเูซอ กก 

ปา่ตงึ 62 บา้นกิว่สะไต   แมจ่นั เชยีงราย 62 464 อกีอ้ โขง 

ปา่ตงึ 63   บา้นหลอ่โย แมจ่นั เชยีงราย 55 274 อกีอ้ โขง 

ปา่ตงึ 64   บา้นแสนใหม ่ แมจ่นั เชยีงราย 50 236 มเูซอ โขง 

65 บา้นหว้ยฮอ่ม
ใน 

  ทาแมล่อบ แมท่า ลาํพนู 118 474 กระเหรีย่ง ปิง 

66   บา้นหว้ยเหีย๊ะ ทาแมล่อบ แมท่า ลาํพนู 74 283 กระเหรีย่ง ปิง 

67   บา้นมอ่นหนิขาว ทาแมล่อบ แมท่า ลาํพนู 68 264 กระเหรีย่ง ปิง 

68   บา้นหว้ยฮอ่มนอก ทาแมล่อบ แมท่า ลาํพนู 106 399 กระเหรีย่ง ปิง 

69   บา้นขนุก๋อง ทาแมล่อบ แมท่า ลาํพนู 119 447 กระเหรีย่ง ปิง 

70   บา้นหลวงใหม ่ ทาแมล่อบ แมท่า ลาํพนู 67 272 กระเหรีย่ง ปิง 

71 บา้นปงผาง   ทากาศ แมท่า ลาํพนู 76 303 กระเหรีย่ง ปิง 

72   บา้นผาดา่น ทากาศ แมท่า ลาํพนู 131 487 กระเหรีย่ง ปิง 

บา้นหว้ยป้าง 73   ทากาศ แมท่า ลาํพนู 35 114 กระเหรีย่ง ปิง 

74   บา้นแมส่ะแงะ๊ ทากาศ แมท่า ลาํพนู 62 255 กระเหรีย่ง ปิง 

75 บา้นสะนามเหนือ   ผาชา้งน้อย ปง พะเยา 24 129 เยา้ ยม 

76   บา้นน้ําคะ ผาชา้งน้อย ปง พะเยา 37 264 แมว้ ยม 

77   บา้นสานก๋วย ผาชา้งน้อย ปง พะเยา 10 89 แมว้ ยม 
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78   บา้นน้ําปกุ ผาชา้งน้อย ปง พะเยา 23 156 เยา้,ลือ้ ยม 

79   บา้นสะนามใต ้ ผาชา้งน้อย ปง พะเยา 24 99 เยา้ ยม 

80   บา้นหว้ยเอีย๋น ผาชา้งน้อย ปง พะเยา 20 129 เยา้ ยม 

81 บา้นผาแดงบน   รม่เยน็ เชยีงคาํ พะเยา 21 148 เยา้ โขง 

บา้นหว้ยปุ้ม 82   รม่เยน็ เชยีงคาํ พะเยา 44 322 มง้ โขง 

83   บา้นหว้ยเดือ่ รม่เยน็ เชยีงคาํ พะเยา 31 240 มง้ โขง 

84   บา้นหนองหา้ รม่เยน็ เชยีงคาํ พะเยา 17 63 เยา้ กะเหรีย่ง
อกีอ้ 

โขง 

บา้นปา่หมาก 85   แมเ่หาะ แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน 38 153 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

ปา่แป๋ 86   บา้นหว้ยยาว แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน 24 105 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

ปา่แป๋ 87   บา้นแมส่ะเรยีง
น้อย 

แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน 25 66 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

88   บา้นผาแดงเหนือ แมเ่หาะ แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน 14 54 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

89   บา้นผาแดงใต ้ แมเ่หาะ แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน 20 77 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

90   บา้นหว้ยหมาก
หนงั 

แมเ่หาะ แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน 26 112 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

91   บา้นทุง่แดง แมเ่หาะ แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน 19 63 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

92   บา้นแมป่อ แมเ่หาะ แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน 31 172 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

93 บา้นแมเ่หลอ   เสาหนิ แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน 38 169 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

94   บา้นมอโก่จอ เสาหนิ แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน 20 98 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

95   บา้นหว้ยมอ่โป เสาหนิ แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน 27 142 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

96   บา้นขนุแมส่อง เสาหนิ แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน 23 95 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

97   บา้นวาท(ูแมต๊่อบ) เสาหนิ แมส่ะเรยีง แมฮ่อ่งสอน 16 101 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

98   บา้นหว้ยกลว้ย เสาหนิ เมอืง แมฮ่อ่งสอน 16 90 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

บา้นปา่คา 99   เสาหนิ เมอืง แมฮ่อ่งสอน 23 113 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

100   บา้นหว้ยไทร เสาหนิ เมอืง แมฮ่อ่งสอน 30 175 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

101   บา้นกิว่ขมิน้ หว้ยปลูงิ เมอืง แมฮ่อ่งสอน 20 125 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

หว้ยโปง่ 102   บา้นหว้ยหวาย เมอืง แมฮ่อ่งสอน 17 104 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

103 บา้นขนุแมแ่ลบ   แมล่าน้อย แมล่าน้อย แมฮ่อ่งสอน 24 113 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

104   บา้นขนุแมฮุ่ สนัตคิรี ี แมล่าน้อย แมฮ่อ่งสอน 55 122 กระเหรีย่ง สาละวนิ 
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105   บา้นแมแ่ป สนัตคิรี ี แมล่าน้อย แมฮ่อ่งสอน 63 223 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

106   บา้นหว้ยตองก๊อ สนัตคิรี ี แมล่าน้อย แมฮ่อ่งสอน 25 98 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

107   บา้นแมจ่อเหนือ สนัตคิรี ี แมล่าน้อย แมฮ่อ่งสอน 14 80 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

108   บา้นหวัดอย สนัตคิรี ี แมล่าน้อย แมฮ่อ่งสอน 35 140 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

109   บา้นแมซ่อ้ สนัตคิรี ี แมล่าน้อย แมฮ่อ่งสอน 31 149 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

110   บา้นหวัตาด สนัตคิรี ี แมล่าน้อย แมฮ่อ่งสอน 49 217 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

111 บา้นกองแป   แมน่าจาง แมล่าน้อย แมฮ่อ่งสอน 45 213 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

บา้นโปง่น้ํารอ้น 112   แมโ่ถ แมล่าน้อย แมฮ่อ่งสอน 23 95 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

113   บา้นหว้ยหมาบา้ แมน่าจาง แมล่าน้อย แมฮ่อ่งสอน 29 156 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

บา้นหว้ยโปง่ 114   แมน่าจาง แมล่าน้อย แมฮ่อ่งสอน 21 137 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

115 บา้นปางมว่ง   หวัเมอืง เมอืงปาน ลาํปาง 60 209 มเูซอ วงั 

116   บา้นแมห่มนีอก หวัเมอืง เมอืงปาน ลาํปาง 30 138 กระเหรีย่ง วงั 

117   บา้นแมต๋่อมใน หวัเมอืง เมอืงปาน ลาํปาง 32 127 กระเหรีย่ง วงั 

118 บา้นสะจุก   ขนุน่าน เฉลมิพระ
เกยีรต ิ

น่าน 99 470 ลวัะ น่าน 

119   บา้นสะเกีย้ง ขนุน่าน เฉลมิพระ
เกยีรต ิ

น่าน 107 573 ลวัะ น่าน 

120   บา้นบวกอุม้ ขนุน่าน เฉลมิพระ
เกยีรต ิ

น่าน 42 301 ลวัะ น่าน 

121   บา้นหว้ยเต๋ย ขนุน่าน เฉลมิพระ
เกยีรต ิ

น่าน 37 179 ลวัะ น่าน 

122 บา้นหนองน่าน   บอ่เกลอืใต ้ บอ่เกลอื น่าน 75 462 ลวัะ น่าน 

123    บา้นน้ําแพะนอก บอ่เกลอืใต ้ บอ่เกลอื น่าน 15 109 ลวัะ น่าน 

124   บา้นน้ําแพะใน บอ่เกลอืใต ้ บอ่เกลอื น่าน 28 167 ลวัะ น่าน 

125   บา้นก่อก๋วงนอก บอ่เกลอืใต ้ บอ่เกลอื น่าน 27 142 ลวัะ น่าน 

126   บา้นก่อก๋วงใน บอ่เกลอืใต ้ บอ่เกลอื น่าน 27 142 ลวัะ น่าน 

127   บา้นหว้ยวนิ บอ่เกลอืใต ้ บอ่เกลอื น่าน 25 131 ลวัะ น่าน 

128   บา้นน้ําวา้ บอ่เกลอืเหนือ บอ่เกลอื น่าน 24 141 ลวัะ น่าน 

129   บา้นหว้ยขวาก บอ่เกลอืเหนือ บอ่เกลอื น่าน 44 245 ลวัะ น่าน 

130   บา้นสะไลน้อย บอ่เกลอืเหนือ บอ่เกลอื น่าน 28 140 ลวัะ น่าน 

131   บา้นนากึน๋ บอ่เกลอืเหนือ บอ่เกลอื น่าน 42 185 ลวัะ น่าน 
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132 บา้นสะไลหลวง   บอ่เกลอืเหนือ บอ่เกลอื น่าน 44 246 ลวัะ น่าน 

133   บา้นหว้ยลกึ บอ่เกลอืเหนือ บอ่เกลอื น่าน 48 256 ลวัะ น่าน 

134   บา้นหว้ยหม ี ดงพญา บอ่เกลอื น่าน 65 340 ลวัะ น่าน 

135   บา้นหว้ยโทน ดงพญา บอ่เกลอื น่าน 84 477 ลวัะ น่าน 

136   บา้นน้ําแคะ ดงพญา บอ่เกลอื น่าน 53 252 ลวัะ น่าน 

137   บา้นเดน่ ดงพญา บอ่เกลอื น่าน 58 335 ลวัะ น่าน 

ปวั 138 บา้นตาน้อย   ภคูา น่าน 40 196 ลวัะ น่าน 

ปวั 139   บา้นน้ําดัน้ ภคูา น่าน 57 269 ลวัะ น่าน 

ปวั 140   บา้นขนุกุน ภคูา น่าน 33 198 ลวัะ น่าน 

ปวั 141   บา้นน้ําขวา้ง ภคูา น่าน 25 101 ลวัะ น่าน 

ปวั 142   บา้นแจรงหลวง ภคูา น่าน 36 179 ลวัะ น่าน 

บา้นป้อหยา่ลู ่143   แมต่า้น ทา่สองยาง ตาก 64 280 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

144   บา้นแมต่อ้ค ี แมต่า้น ทา่สองยาง ตาก 98 375 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

145 บา้นเลอผาโด ้   แมต่า้น ทา่สองยาง ตาก 28 134 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

บา้นตะโป๊ะปู ่146   แมต่า้น ทา่สองยาง ตาก 62 304 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

147   บา้นตะโขะ๊บี ้ แมต่า้น ทา่สองยาง ตาก 50 217 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

148   บา้นตะบรือ้โหย ่ แมต่า้น ทา่สองยาง ตาก 37 167 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

149   บา้นพะบอเรโคะ๊ แมต่า้น ทา่สองยาง ตาก 55 233 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

150 บา้นตะพโิจ   แมส่อง ทา่สองยาง ตาก 44 204 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

151 บา้นกลแูจทะ   แมส่อง ทา่สองยาง ตาก 30 167 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

152   บา้นกรเูปอค ี แมส่อง ทา่สองยาง ตาก 21 124 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

153   บา้นหว้ย 
มะโหนกค ี

แมส่อง ทา่สองยาง ตาก 39 192 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

154   บา้นทมีโูกทะ แมส่อง ทา่สองยาง ตาก 41 198 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

155  บา้นผาแดง   แมส่อง ทา่สองยาง ตาก 25 150 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

156   บา้นซอแขว่าค ี แมส่อง ทา่สองยาง ตาก 23 244 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

157   บา้นซอแขลู่ ่ แมส่อง ทา่สองยาง ตาก 25 134 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

158   บา้นก่อบอทะ แมส่อง ทา่สองยาง ตาก 27 157 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

159   บา้นบราเด แมส่อง ทา่สองยาง ตาก 25 122 กระเหรีย่ง สาละวนิ 
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160   บา้นตะโค๊ะค ี แมอุ่ส ุ ทา่สองยาง ตาก 48 180 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

161   บา้นมะโอโกร แมอุ่ส ุ ทา่สองยาง ตาก 22 102 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

162   บา้นเลอ้ก่อโกร แมอุ่ส ุ ทา่สองยาง ตาก 31 176 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

163   บา้นโกจโิกร แมอุ่ส ุ ทา่สองยาง ตาก 55 260 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

164 บา้นหว้ยสนิา   แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก 59 277 กระเหรีย่ง ปิง 

165   บา้นหว้ยสนิาค ี แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก 33 212 กระเหรีย่ง ปิง 

166   บา้นหว้ยดนิหมอ้ แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก 60 260 กระเหรีย่ง ปิง 

167   บา้นหว้ยดอกเกีย๋ง แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก 57 243 กระเหรีย่ง ปิง 

168   บา้นมอปา่ แมต่ื่น แมร่ะมาด ตาก 32 162 กระเหรีย่ง ปิง 

169 บา้นเคลอป
อบอ 

  แมล่ะมงุ อุม้ผาง ตาก 34 162 กระเหรีย่ง แมก่ลอง 

170   บา้นโขะทะ แมจ่นั อุม้ผาง ตาก 37 211 กระเหรีย่ง แมก่ลอง 

171   บา้นแมล่ะมุง้ค ี แมล่ะมงุ อุม้ผาง ตาก 54 249 กระเหรีย่ง แมก่ลอง 

172   บา้นปา่พล ู แมล่ะมงุ อุม้ผาง ตาก 12 68 กระเหรีย่ง แมก่ลอง 

173 บา้นแมห่ลองใต ้   สบโขง อมก๋อย เชยีงใหม ่ 86 409 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

174   คอทะ สบโขง อมก๋อย เชยีงใหม ่ 23 163 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

175   โอโลคบีน สบโขง อมก๋อย เชยีงใหม ่ 25 165 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

176   โอโลคลีา่ง สบโขง อมก๋อย เชยีงใหม ่ 27 154 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

177   จอืทะ สบโขง อมก๋อย เชยีงใหม ่ 30 148 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

178   เมโลเด สบโขง อมก๋อย เชยีงใหม ่ 23 139 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

179   ทเีลอเปอค ี สบโขง อมก๋อย เชยีงใหม ่ 37 191 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

180   คะเนจอืค ี สบโขง อมก๋อย เชยีงใหม ่ 35 118 กระเหรีย่ง สาละวนิ 

รวม 7,902 39,971   

 
 
 
 



ภาคผนวกท่ี 4 
 

   

 
ข้อมลูพืน้ฐานของ ศศช. บา้นหลกั 33 แห่ง 

 
 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 

1. บา้นทรพัยต์ะเคียน  ตาํบลเวียง  อาํเภอฝาง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 บา้นทรพัยต์ะเคยีน หมูท่ี ่15 ต.เวยีง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม ่ พกิดั E534074/ N2192260 ระดบัความสงูเฉลีย่  775  เมตร
จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่อนุรกัษ์ดอยผา้หม่ปก   เขตลุม่น้ําหลกั คอื  ลุม่น้ํากก  
 
2. ประชากร 
 มจีาํนวน  65  ครวัเรอืน  305  คน  ประชากรสว่นใหญ่เป็นกลุม่ชาตพินัธุล์าหู ่(มเูซอ)   
 
3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์1) 
2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 
3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 
4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ  แต่มสีญัญาณมอืถอื 

 
4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  26  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  20 กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  6 กโิลเมตร 
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 
6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ พชืไร ่ ขงิ 
 
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) การเพาะปลกู และมกีารเลีย้งสตัว ์เป็นแบบวถิเีดมิ    
มปีญัหาการตลาด และการไมรู่ต้น้ทุนการผลติของตนเอง   2) 

3) ขาดทกัษะในการประกอบอาชพีนอกภาคการเกษตร  โดยเฉพาะงานชา่ง 
มปีญัหาหน้ีสนิทัง้ในระบบและนอกระบบ 4) 
มปีญัหาเรือ่งน้ําเพือ่การเกษตรขาดแคลนในชว่งฤดแูลง้ 5) 
มปีญัหาเรือ่งราคาผลผลติ 6) 
มปีญัหาดา้นความรูด้า้นการตลาด  การต่อรองราคา  และขา่วสารขอ้มลูราคาทัว่ไป   7) 
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    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) สง่เสรมิความรูเ้รือ่งการปลกูพชืทีเ่หมาะสมกบัสภาพภมูสิงัคมของชุมชน 
2) สง่เสรมิความรูเ้รือ่งการปลกูพชืและเลีย้งสตัวแ์ผนใหม ่

สง่เสรมิเรือ่งการใชปุ้๋ ย และสารเคมอียา่งถกูตอ้ง ปลอดภยั 3) 
4) ความรูเ้รือ่งการประกอบอาชพีใหม ่
5) ตอ้งการสรา้งฝายถาวร 
6) ตอ้งการทาํรงัวดัทีด่นิ 

ตอ้งการปลุกปา่ตน้น้ํา 7) 
8) ตอ้งการเรยีนรูด้า้นการตลาด  การบญัช ี
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1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
 บา้นแมแ่อบใน  หมูท่ี ่6 ต.บา้นหลวง  อ.จอมทอง  จ.เชยีงใหม ่ พกิดั E456500/N2046300 ระดบัความสงูเฉลีย่  900  
เมตรจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาตดิอยอนิทนนท ์เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําปิง  
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  30  ครวัเรอืน  112  คน  ประชากรสว่นใหญ่เป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  25  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  18  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  7  กโิลเมตร 
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพด  กะหลํ่าปล ี บรอ๊กเคอรี ่ พรกิ  ถัว่ลสิง  ลิน้จี ่
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ลิน้จีใ่หผ้ลผลติน้อย  และคุณภาพไมไ่ดม้าตรฐาน 
2) ขาดความรูเ้รือ่งการจดัการการทอ่งเทีย่วในหมูบ่า้น 
3) ขาดทกัษะการทาํอาชพีอื่นนอกจากการเกษตร 

ตน้ทุนการผลติทางการเกษตรสงู  เชน่  คา่ปุ๋ ย  คา่ยาฆา่แมลง 4) 
ปญัหาไฟปา่ 5) 

6) ขาดความรูเ้รือ่งการแปรรปูสนิคา้ 
    7.2  ความต้องการของชมุชน 

1) ตอ้งการใหล้ิน้จีม่ผีลผลติมากกวา่เดมิและไดต้ามเกรดทีต่ลาดตอ้งการ 
2) ตอ้งการความรูเ้รือ่งการจดัการการทอ่งเทีย่ว  และแนะนําใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้มาในหมูบ่า้น 
3) ตอ้งการฝึกทกัษะทางอาชพีใหม่ๆ   เพือ่ใชป้ระกอบอาชพีเสรมินอกภาคการเกษตร 

ตอ้งการความรูใ้นการทาํปุ๋ ยชวีภาพ  และสารชวีภาพไลแ่มลง 4) 
จดัระบบการป้องกนัไฟปา่ 5) 

6) ตอ้งการความรูเ้รือ่งการแปรรปูสนิคา้  เพือ่เพิม่มลูคา่สนิคา้ 

2. บา้นแม่แอบใน  ตาํบลบา้นหลวง  อาํเภอจอมทอง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3. บา้นปงผาง  ตาํบลทากาศ  อาํเภอแม่ทา  จงัหวดัลาํพนู  
 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
 บา้นปงผาง  หมูท่ี ่14  ต.ทากาศ  อ.แมท่า  จ.ลาํพนู  พกิดั E507544/N2023212 ระดบัความสงูเฉลีย่  650 เมตรจาก
ระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ดอยผาเมอืง  เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําปิง  
 
2. ประชากร 
 มจีาํนวน  76  ครวัเรอืน  303  คน  ประชากรสว่นใหญ่เป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 
3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  มโีทรศพัทส์าธารณะ และ มสีญัญาณมอืถอื 
 
4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  42  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  25 กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  17 กโิลเมตร 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพด  ถัว่เหลอืง 
 
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ขาดความรูเ้รือ่งการเลีย้งสตัวท์ีถ่กูวธิ ี โดยเฉพาะการเลีย้งหม ู
2) ขาดเทคนิคการทอผา้  การออกแบบลวดลายผา้  การยอ้มสผีา้  และขาดชอ่งทางการขายงานหตัถกรรม 
3) ขาดแคลนน้ําในชว่งฤดแูลง้ 
4) ชาวบา้นใชส้ารเคมไีมถ่กูวธิ ี  

มปีญัหาการตดัไมบ้า้งเลก็น้อย 5) 
    7.2  ความต้องการของชมุชน 

1) วธิกีารเลีย้งหมทูีถ่กูวธิ ี  
2) การออกแบบลวดลายผา้ทอ การยอ้มส ี ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
3) สรา้งฝาย และอ่างเกบ็น้ําไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ 
4) ความรูเ้รือ่งการใชส้ารเคมทีีถ่กูตอ้ง 
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4. บา้นห้วยไทร  ตาํบลห้วยปลิูง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  
 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
 บา้นหว้ยไทร  หมูท่ี ่11 ต.หว้ยปลูงิ  อ.เมอืง จ.แมฮ่่องสอน พกิดั E507544/N2023212 ระดบัความสงูเฉลีย่  1,270 เมตร 
จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาตแิมส่ะมาดเขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําสาละวนิ 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน 30  ครวัเรอืน  175  คน  ประชากรสว่นใหญ่เป็นกลุ่มชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ใชโ้ทรศพัทส์าธารณะสง่สญัญาณผา่นจานดาวเทยีม 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  56  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  46  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  10  กโิลเมตร 
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ พรกิ 
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ขา้วไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภคตลอดทัง้ปี 
2) ขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตรในฤดแูลง้ 

มกีารบุกรกุพืน้ทีป่า่ในบางพืน้ที ่3) 
4) ขาดตลาด และชอ่งทางการขายงานหตัถกรรม 
5) ขาดความรูเ้รือ่งการออกแบบลวดลายงานผา้ทอ 
6) ในหมูบ่า้นไมม่หีอกระจายขา่ว 
7) ขาดความรูใ้นการประกอบอาชพีอื่นๆ  เพือ่เป็นรายไดเ้สรมิ 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
เทคนิคการปลกูขา้ว  การใสปุ่๋ ย  และพนัธุข์า้วใหมท่ีเ่หมาะสมต่อสภาพพืน้ทีแ่ละใหผ้ลผลติสงู 1)  

2) หาแหลง่น้ําเพือ่การเกษตรเพิม่ขึน้  สรา้งถงัเกบ็น้ําไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ 
มกีากาํหนดแนวเขตปา่ไมแ้ละพืน้ทีท่าํกนิของชาวบา้นอยา่งชดัเจน  เพือ่ป้องกนัการบุกรกุปา่ 3) 

4) ต้องการความรูเ้รื่องการออกแบบลวดลายผ้าทอให้ตรงกบัความต้องการของตลาด  และขยายช่องทางการขาย
สนิคา้หตัถกรรม 

5) ฝึกอบรมวชิาชพีดา้นชา่งต่างๆ  เพือ่ใชป้ระกอบอาชพีเสรมิ 
6) ตอ้งการสรา้งหอกระจายขา่ว  เพือ่ใหชุ้มชนไดท้ราบขา่วสารต่างๆ   
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1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 

5. บา้นขนุแม่แลบ  ตาํบลแม่ลาน้อย  อาํเภอแม่ลาน้อย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 บา้นขนุแมแ่ลบ หมูท่ี ่6 ต.แมล่าน้อย อ.แมล่าน้อย  จ.แมฮ่อ่งสอน พกิดั  E377903/N2032010  ระดบัความสงูเฉลีย่ 522  
เมตรจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่สงวนแมส่ะเรยีงฝ ัง่ซา้ย เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําสาละวนิ  
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  24  ครวัเรอืน  113  คน  ประชากรสว่นใหญ่เป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ  แต่มสีญัญาณมอืถอื 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  18.5  กโิลเมตร    ลาดยาง/คอนกรตี  14 กโิลเมตร 
       ถนนลกูรงั/ดนิ  4.5 กโิลเมตร 
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ถัว่เหลอืง 
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ผลผลติพชืไรแ่ละพชืผกัตํ่า  เพราะพนัธุพ์ชืเป็นพนัธุพ์ืน้เมอืง 
มปีญัหาดา้นพนัธุส์ตัว ์2) 

3) ไมม่กีลา้พนัธุพ์ชืเศรษฐกจิอื่นๆ  เชน่  ไมผ้ล  กาแฟ     
4) ขาดความรูแ้ละทกัษะของงานนอกภาคการเกษตร  โดยเฉพาะงานชา่ง 
5) วา่งงานในฤดแูลง้ 

มกีารตดัไมท้าํลายปา่อยูบ่า้ง 6) 
7) ทางคมนาคมเขา้ออกหมูบ่า้นลาํบาก  ฤดฝูนไมส่ามารถใชก้ารไดเ้ลย   

ปญัหาการขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตรในฤดแูลง้ 8) 
ปญัหาการขาดแคลนแรงงานในหมูบ่า้น  วยัรุน่ไปทาํงานในเมอืง 9) 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) ความรูเ้รือ่งการเพาะปลกูและเลีย้งสตัวว์ธิใีหม ่  
2) พนัธุพ์ชืใหม ่ทีใ่หผ้ลผลติสงูกวา่เดมิ 
3) ความรูเ้รือ่งการประกอบอาชพีนอกภาคการเกษตร  เชน่  งานชา่ง   
4) ปรบัปรงุเสน้ทางคมนาคมทีเ่ขา้ถงึหมูบ่า้น 
5) สรา้งฝายถาวรเพือ่เกบ็กกัน้ําใชใ้นการเกษตร   
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1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 

6. บา้นก่ิวสะไต  ตาํบลป่าตึง  อาํเภอแม่จนั  จงัหวดัเชียงราย 

 บา้นกิว่สะไต  หมูท่ี ่19  ต.ปา่ตงึ  อ.แมจ่นั  จ.เชยีงราย  พกิดั E565688/N2222738   ระดบัความสงูเฉลีย่ 863  เมตร
จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาตดิอยเวยีงผา  เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําโขง  
 
2. ประชากร 
 มจีาํนวน  62  ครวัเรอืน  464  คน  ประชากรสว่นใหญ่เป็นกลุม่ชาตพินัธุอ์าขา่ (อกีอ้) 
 
3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าระบบสายสง่ 

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  มโีทรศพัทข์ ัน้พืน้ฐาน  มสีญัญาณโทรศพัท ์
 
4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  30  กโิลเมตร  ลาดยาง/คอนกรตี  30  กโิลเมตร 
     
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งทัว่ไป   
 
6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ เชอรี ่บ๊วย   กาแฟ 
 
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ชาวบา้นปลุกพชืในรปูแบบเดมิ   
2) ไมม่คีวามรูเ้รือ่งการแปรรปูสนิคา้ 
3) ราคาผลผลติตกตํ่า 

ปญัหาการขาดขาดเพือ่การเกษตรในฤดแูลง้    4) 
    7.2  ความต้องการของชมุชน 

1) ความรูแ้ละเทคนิคการปลกูพชืและเลีย้งสตัวส์มยัใหม ่และพนัธุพ์ชืใหมท่ีใ่หผ้ลผลติสงู 
2) ความรูเ้รือ่งการแปรรปูสนิคา้ 
3) ความรูด้า้นการตลาด  การต่อรองราคา   
4) ฝายเกบ็กกัน้ํา  อ่างเกบ็น้ําไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ 
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7. บา้นผาแดงบน  ตาํบลร่มเยน็  อาํเภอเชียงคาํ  จงัหวดัพะเยา 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
 บา้นผาแดงบน หมูท่ี ่11 ต.รม่เยน็ อ.เชยีงคาํ จ.พะเยา พกิดั E654800/N2153000  ระดบัความสงูเฉลีย่ 1,086   เมตร 
จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาตดิอยผาหมน่   เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําโขง  
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  21  ครวัเรอืน  148  คน  ประชากรสว่นใหญ่เป็นกลุม่ชาตพินัธุเ์มีย่น (เยา้) 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าระบบสายสง่ 

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  มสีญัญาณมอืถอื 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  35  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี 30  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  5  กโิลเมตร 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์  
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

ปญัหาน้ําเพือ่การบรโิภคไมเ่พยีงพอ  และไมส่ะอาด 1) 
ปุ๋ ยเคมรีาคาแพง   2) 

3) ขาดความรูเ้รือ่งการเลีย้งสตัวส์มยัใหม ่
4) ขาดทกัษะความรูใ้นการทาํอาชพีเสรมิ  อาชพีนอกการเกษตร 
5) ขาดแหลง่อาหารทีห่ลากหลาย 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) หาแหลง่น้ําเพือ่การบรโิภค  และเครือ่งกรองน้ําเพือ่การบรโิภค 

ความรูเ้รือ่งการทาํปุ๋ ยชวีภาพ 2) 
3) ฝึกทกัษะความรูด้า้นการประกอบอาชพีอื่นๆ  เพือ่ทาํเป็นอาชพีเสรมิ 
4) เลีย้งสตัว ์เชน่ กบ ปลา ไก่ ฯลฯ ไวเ้ป็นแหลง่อาหาร และตอ้งการความรูเ้รือ่งการเลีย้งสตัวส์มยัใหม ่
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8. บา้นหนองน่าน  ตาํบลบอ่เกลือใต้   อาํเภอบอ่เกลือ  จงัหวดัน่าน 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
 บา้นหนองน่าน  หมูท่ี ่12  ต.บอ่เกลอืใต ้ อ.บอ่เกลอื จ.น่าน พกิดั  E728265/N2122284 ระดบัความสงูเฉลีย่ 984 เมตร 
จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาตดิอยภคูา เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําน่าน 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน 75 ครวัเรอืน  462  คน  ประชากรสว่นใหญ่เป็นกลุม่ชาตพินัธุล์วัะ 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าระบบสายสง่ 

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  มโีทรศพัทส์าธารณะ  มสีญัญาณมอืถอื 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  22  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  16  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  6  กโิลเมตร 
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์  
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) เมลด็พนัธุผ์กัไมม่คีุณภาพ  ใหผ้ลผลติน้อย 
2) ดนิเสือ่มสภาพ  ขาดความอุดมสมบรูณ์ 
3) ขาดแหลง่อาหารทีห่ลากหลาย  โดยเฉพาะเน้ือสตัว ์
4) ขาดความรูใ้นการประกอบอาชพีนอกภาคการเกษตร 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) เมลด็พนัธุผ์กัทีม่คีุณภาพ  ใหผ้ลผลติสงู  ดแูลงา่ย 
2) เทคนิควธิกีารบาํรงุดนิใหม้คีุณภาพมากขึน้ 
3) เลีย้งปลาเพือ่การบรโิภค  และขายเป็นรายไดเ้สรมิ 
4) ฝึกอบรมความรูเ้รือ่งการประกอบอาชพีอื่นๆ โดยเฉพาะความรูด้า้นงานชา่งต่างๆ เพือ่ใหป้ระกอบอาชพีเสรมิ 
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1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
 บา้นหว้ยอโีก๋ – ผาลาย  หมูท่ี ่16  ต.เชยีงดาว  อ.เชยีงดาว  จ.เชยีงใหม ่พกิดั   E508227/N2140639  ระดบัความสงู
เฉลีย่ 606 เมตรจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตป่าสงวนแห่งชาตเิชยีงดาว อุทยานแห่งชาตศิรลีานนา เขตลุ่ม
น้ําหลกั คอืลุม่น้ําปิง 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน 115 ครวัเรอืน  1,125  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุล์ซีอ อาขา่ กะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ  มสีญัญาณมอืถอื 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  26  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  20  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  6  กโิลเมตร 
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพด  ถัว่  มะมว่ง  ลาํไย 
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ชาวบา้นยงัปลกูพชืและเลีย้งสตัวว์ถิดี ัง้เดมิ 
2) พนัธุพ์ชืใหผ้ลผลติน้อย 
3) วา่งงานหลงัฤดกูาลเกบ็เกีย่ว  ขาดความรูใ้นการประกอบอาชพีอื่นๆ นอกภาคการเกษตร 
4) น้ําเพือ่การบรโิภคสกปรก 
5) ขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตรในชว่งฤดแูลง้ 
6) ขาดชอ่งทางการขายงานหตัถกรรมในชุมชน 
7) ถกูพอ่คา้คนกลางกดราคาพชืผลทางการเกษตร 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
เทคนิคการปลกูพชืสมยัใหม ่ การใชปุ้๋ ยและสารเคมทีีถ่กูตอ้ง 1) 

2) เมลด็พนัธุท์ีด่ ี เพือ่เพิม่ผลผลติต่อพืน้ทีใ่หม้ากขึน้ 
ความรูด้า้นชา่งต่างๆ เชน่ ชา่งยนต ์ ชา่งไฟฟ้า  ชา่งตดัผม 3) 

4) เครือ่งกรองน้ําสาํหรบัน้ําเพือ่การบรโิภค  และปรบัปรงุระบบประปาภเูขาเดมิใหม้สีภาพดขีึน้ 
5) ขยายชอ่งทางการขายสนิคา้หตัถกรรมทอ้งถิน่  เพือ่เป็นรายไดเ้สรมิ 
6) ขา่วสารเรือ่งราคาพชืผลทางการเกษตร  เพือ่ใหต้่อรองกบัพอ่คา้ทีเ่ขา้มารบัซือ้ 

9. บา้นห้วยอีโก ๋– ผาลาย  ตาํบลเชียงดาว   อาํเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม่  
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บา้นผาแดง  ตาํบลก๊ึดช้าง   อาํเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่ 10. 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
 บา้นผาแดง  หมู่ที ่1  ต.กึ๊ดชา้ง  อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ พกิดั  E484373/N2127663  ระดบัความสงูเฉลีย่  1,079    
เมตรจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาตหิว้ยน้ําดงั  เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําปิง 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน 27 ครวัเรอืน  127  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุล์าหู ่
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ แต่มสีญัญาณมอืถอื 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  22  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  16  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  6  กโิลเมตร 
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพด  ผกักาดขาว ลิน้จี ่
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

ปญัหาเรือ่งการใชส้ารเคมมีากขึน้ 1) 
2) ผลผลติตกตํ่า  พนัธุพ์ชืเป็นพนัธุพ์ืน้เมอืงใหผ้ลผลติตํ่า 
3) น้ําเพือ่การบรโิภคไมเ่พยีงพอ และไมส่ะอาด 
4) ขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตรในชว่งฤดแูลง้ 
5) ขาดชอ่งทางการขายงานหตัถกรรมผา้ทอ 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) ตอ้งการความรูเ้รือ่งการใชส้ารเคมอียา่งถกูวธิ ี
2) พนัธุพ์ชืใหมท่ีใ่หผ้ลผลติสงู  และเทคโนโลยกีารปลกูพชืสมยัใหม ่
3) ตอ้งการหาแหลง่น้ําเพือ่การบรโิภคเพิม่ขึน้  และตอ้งการเครือ่งกรองน้ําสะอาด 
4) แหลง่น้ําเพือ่การเกษตรทีเ่พยีงพอตลอดทัง้ปี 
5) ตอ้งการขายสนิคา้หตัถกรรมใหก้บันกัทอ่งเทีย่ว   

 
 
 

 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู           84 



 
 

 

บา้นสะมอจาล่าง   ตาํบลแม่ศึก   อาํเภอแม่แจ่ม  จงัหวดัเชียงใหม่ 11. 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
 บา้นสะมอจาลา่ง  หมูท่ี ่4 ต. แมศ่กึ  อ. แมแ่จม่  จ.เชยีงใหม ่ พกิดั  E415122/N2061388  ระดบัความสงูเฉลีย่  1,015    
เมตรจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาตแิมแ่จม่ เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําปิง 
 
2. ประชากร 
 มจีาํนวน 20  ครวัเรอืน  125  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 
3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ใชโ้ทรศพัทส์าธารณะสง่สญัญาณผา่นจานดาวเทยีม 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  70  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  24 กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  46  กโิลเมตร 
 
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 
6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์
 
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ผลผลติขา้วไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภคตลอดทัง้ปี  พนัธุข์า้วเป็นพนัธุพ์ืน้เมอืงใหผ้ลผลติตํ่า 
2) ขาดความรูใ้นการปลกูพชืเศรษฐกจิอื่นๆ หลงัฤดกูาลเกบ็เกีย่ว เพือ่เพิม่รายได ้ 

แหลง่น้ําทางการเกษตรมตีาํแหน่งตํ่ากวา่พืน้ทีท่าํการเกษตร  จงึมปีญัหาเรือ่งระบบชลประทานพืน้ทีส่งู 3) 
4) ชาวบา้นยงัปลุกพชืและเลีย้งสตัวใ์นรปูแบบเดมิ 
5) ถกูเอารดัเอาเปรยีบจากพอ่คา้คนกลาง  และขาดความรูเ้รือ่งราคาผลผลติ 

ปญัหาการวา่งงานหลงัฤดกูาลเกบ็เกีย่ว 6) 
ปญัหาเรือ่งการใชส้ารเคมไีมถ่กูวธิ ี7) 
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 7.2   ความต้องการของชมุชน 
1)  พนัธุข์า้วใหมท่ีใ่หผ้ลผลติสงู 
2) พชืเศรษฐกจิอื่นๆ ทีป่ลกูหลงัฤดกูาลเกบ็เกีย่ว  เชน่  ถัว่เหลอืง  มนัฝรัง่ 
3) ระบบสบูน้ําขึน้ไปยงัพืน้ทีเ่กษตรทีส่งูกวา่แหลง่น้ํา  และสรา้งถงัเกบ็กกัน้ําไวใ้ช ้
4) ตอ้งการเทคโนโลยสีมยัใหมใ่นการเกษตร  เพือ่เพิม่ผลผลติใหส้งูขึน้ 
5) ความรูเ้รือ่งการตลาด  การกาํหนดราคาผลผลติ   
6) ฝึกอาชพีอื่นๆ   เพือ่ใชป้ระกอบอาชพีเสรมิ  เชน่  ชา่งต่างๆ  หรอืงานหตัถกรรม 

ความรูเ้รือ่งการใชส้ารเคมใีหถ้กูวธิ ี รวมทัง้ความรูเ้รือ่งการทาํสารชวีภาพไลแ่มลง  ปุ๋ ยชวีภาพ 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู           86 



 
 

 
1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
 บา้นปา่หมาก หมูท่ี ่4 ต.แมเ่หาะ  อ.แมส่ะเรยีง  จ.แมฮ่อ่งสอน  พกิดั  E394036/N2003549  ระดบัความสงูเฉลีย่  712    
เมตรจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาตแิมย่วมฝ ัง่ซา้ย  เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุ่มน้ําสาละวนิ 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน 38  ครวัเรอืน  153  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ  แต่มสีญัญาณมอืถอื 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  17 กโิลเมตร  ลาดยาง/คอนกรตี  17  กโิลเมตร 
     
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ถัว่เหลอืง กะหลํ่าปล ี
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ชาวบา้นปลกูพชืและเลีย้งสตัวแ์บบเดมิ   
2) ขาดความรูใ้นการประกอบอาชพีอื่นๆ  
3) ปรมิาณน้ําเพือ่การบรโิภคไมเ่พยีงพอ  ถงัเกบ็น้ํามขีนาดเลก็   ทอ่สง่น้ําขนาดเลก็  และไมม่เีครือ่งกรองน้ํา 
4) พนัธุพ์ชืทีป่ลกูอยูไ่มด่ ี ใหผ้ลผลติน้อย 

มปีญัหาเรือ่งชาวบา้นใชส้ารเคมกีนัมากขึน้ 5) 
    7.2  ความต้องการของชมุชน 

1) ความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการปลกูพชืสมยัใหม ่
2) ฝึกทกัษะความรูเ้ชงิชา่ง เพือ่ใชป้ระกอบอาชพีเสรมิ 
3) ปรบัเปลีย่นถงัเกบ็น้ํา  ทอ่สง่น้ําใหมใ่หเ้หมาะสม  และจดัหาเครือ่งกรองน้ําสะอาด 
4) ปรบัปรงุพนัธุพ์ชืทีใ่หผ้ลผลติสงู 
5) ความรูแ้ละเทคนิคการใชย้าฆา่แมลง 

บา้นป่าหมาก   ตาํบลแม่เหาะ   อาํเภอแม่สะเรียง  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 12. 
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บา้นแม่เหลอ   ตาํบลเสาหิน   อาํเภอแม่สะเรียง  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 13. 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
บา้นแมเ่หลอ หมูท่ี ่2 ต.เสาหนิ  อ.แมส่ะเรยีง  จ.แมฮ่อ่งสอน พกิดั  E365205/N2036144  ระดบัความสงูเฉลีย่  346 

เมตรจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่สาละวนิ  เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําสาละวนิ 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน 38  ครวัเรอืน  169  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ใชโ้ทรศพัทส์าธารณะสง่สญัญาณผา่นจานดาวเทยีม 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  72  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  20  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  52  กโิลเมตร 
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ถัว่เหลอืง 
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ผลผลติทางการเกษตรตกตํ่า  โดยเฉพาะขา้ว 
2) มโีรคระบาดและมศีตัรพูชืมาก โดยเฉพาะขา้ว 
3) น้ําเพือ่การบรโิภคไมส่ะอาด  ขุน่มตีะกอน 
4) ขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตรในชว่งฤดแูลง้ 
5) มกีารตดัไมใ้นบรเิวณไรห่มนุเวยีน 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) พนัธุข์า้วใหมท่ีใ่หผ้ลผลติสงูกวา่เดมิ 
2) เทคนิคการกาํจดัโรคและแมลงของพชื 
3) แหลง่น้ําเพือ่การเกษตร  และการสรา้งฝายเกบ็กกัน้ํา 
4) ตอ้งการเครือ่งกรองน้ําเพือ่การบรโิภค 
5) ตอ้งการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 

บา้นหว้ยฮ่อมใน หมูท่ี ่5 ต.ทาแมล่อบ  อ.แมท่า  จ.ลาํพนู  พกิดั E499918/N2012674  ระดบัความสงูเฉลีย่  792 เมตร
จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ดอยผาเมอืง  เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําปิง 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน 118  ครวัเรอืน  474  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ใชโ้ทรศพัทส์าธารณะสง่สญัญาณผา่นจานดาวเทยีม  
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  53  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  51  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  2  กโิลเมตร 
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพด 
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

ปญัหาตน้ทุนทางการเกษตรแพง  ปุ๋ ยราคาแพง 1) 
2) ขาดรายไดเ้สรมิ  มงีานทอผา้แต่ลวดลายไมต่รงกบัความตอ้งการของตลาด และขาดการแปรรปูงานหตัถกรรม 
3) ขาดความรูเ้รือ่งการประกอบอาชพีอื่นๆ นอกภาคการเกษตร 
4) น้ําเพือ่การบรโิภคสกปรก 
5) ขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตรในชว่งฤดแูลง้ 
6) ขาดความรูเ้รือ่งการตลาด  ถกูพอ่คา้คนกลางเอารดัเอาเปรยีบ 

7.2  ความต้องการของชมุชน 
ความรูเ้รือ่งการทาํปุ๋ ยชวีภาพเพือ่ลดตน้ทุนทางการผลติลง 1) 

2) ฝึกอบรมทกัษะฝีมอืการประกอบอาชพีอื่นๆ นอกภาคการเกษตร เชน่ งานชา่งต่างๆ ทาํอาหาร งานหตัถกรรม 
3) ออกแบบลดลายผา้ทอใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาด  และมกีารแปรรสูนิคา้ใหเ้กดิคุณประโยชน์ทีห่ลากหลาย   
4) ตอ้งการเครือ่งกรองน้ําเพือ่การบรโิภค 
5) ถงัเกบ็กกัน้ําเพือ่ไวใ้ชใ้นฤดแูลง้   
6) ความรูเ้รือ่งการตลาด  ขา่วสารขอ้มลูราคาพชืผล   

บา้นห้วยฮ่อมใน   ตาํบลทาแม่ลอบ   อาํเภอแม่ทา  จงัหวดัลาํพนู 14. 
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บา้นปางม่วง  ตาํบลแจ้ซ้อน   อาํเภอเมืองปาน  จงัหวดัลาํปาง 15. 
 
 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
บา้นปางมว่ง หมูท่ี ่10 ต.แจซ้อ้น อ.เมอืงปาน จ.ลาํปาง พกิดั E547435/N2094067 ระดบัความสงูเฉลีย่ 953 เมตร จาก

ระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาตแิจซ้อ้น  เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําวงั 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  60  ครวัเรอืน  209  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุล์าหู ่(มเูซอ) 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ   
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  36  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  30  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  6  กโิลเมตร 
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพด  กาแฟ   
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ขาดเทคนิคในการดแูลรกัษากาแฟ 
2) ขาดเทคนิคในการเพิม่มลูคา่สนิคา้ทางกาเกษตร  เชน่ กาแฟ  ไมผ้ล 
3) วา่งงานหลงัฤดกูาลเกบ็เกีย่ว 

ปญัหาน้ําเพือ่การบรโิภคสกปรก  และไมเ่พยีงพอ 4) 
5) ขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตรในฤดแูลง้ 

ปญัหาไฟปา่ในฤดแูลง้ 6) 
    7.2  ความต้องการของชมุชน 

1) เทคนิคการดแูลรกัษาตน้กาแฟ  และการเพิม่มลูคา่สนิคา้ 
2) พชืเศรษฐกจิอื่นๆ ทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่ เชน่ มคัคาเดยีเมยี 
3) ตอ้งการความรูแ้ละฝึกทกัษะในการทาํงานนอกภาคการเกษตร  เชน่ งานชา่งต่างๆ 
4) ตอ้งการแหลง่น้ําเพือ่การบรโิภคเพิม่  และระบบการกรองน้ําสะอาด 
5) ตอ้งการสรา้งฝายเพือ่เกบ็น้ําไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ 
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1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 

บา้นตาน้อย หมูท่ี ่5  ต.ภคูา  อ.ปวั  จ.น่าน พกิดั E720138/N2128744 ระดบัความสงูเฉลีย่ 864 เมตร จากระดบัน้ําทะเล
ปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาตดิอยภคูา   เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําน่าน 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  40  ครวัเรอืน  196  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุล์วัะ 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าสายสง่  บางบา้นใชพ้ลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ใชโ้ทรศพัทส์าธารณะสง่สญัญาณผา่นจานดาวเทยีม 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  37  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี 27  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  10 กโิลเมตร 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  พชืผกั   
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) แหลง่น้ําไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภค 
2) ขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตรในฤดแูลง้   
3) ขาดความรูแ้ละเทคนิคเรือ่งการเลีย้งสตัว ์
4) ถกูดราคาผลผลติจากพอ่คา้คนกลาง 

มกีารตดัไมท้าํลายปา่ 5) 
6) มกีารพงัทลายของหน้าดนิสงู 
7) เสน้ทางการคมนาคมไมส่ะดวก 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
6) หาแหลง่น้ําเพือ่การบรโิภค  ระบบประปาเพือ่สง่น้ําเขา้หมูบ่า้น 
7) ตอ้งการฝาย และอ่างเกบ็น้ําเพือ่ไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ 
8) เทคนิคความรูเ้รือ่งการเลีย้งสตัว ์
9) ความรูด้า้นการตลาด  การต่อรองราคา   
10) ปรบัปรงุเสน้ทางการคมนาคมใหส้ะดวกมากขึน้ 

บา้นตาน้อย   ตาํบลภคูา   อาํเภอปัว  จงัหวดัน่าน 16. 
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บา้นสะนามเหนือ   ตาํบลผาช้างน้อย   อาํเภอปง   จงัหวดัพะเยา 17. 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
บา้นสะนามเหนือ   หมูท่ี ่2 ต.ผาชา้งน้อย  อ.ปง  จ.พะเยา   พกิดั E661057/N2128617  ระดบัความสงูเฉลีย่  873 เมตร 

จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ดอยผาชา้ง เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ํายม 
 
2. ประชากร 
 มจีาํนวน  24   ครวัเรอืน  129  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุเ์มีย่น (เยา้) 
 
3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ  แต่มสีญัญาณมอืถอื 
 
4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  60  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  44  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  16  กโิลเมตร 
 
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 
6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้วไร ่ ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ ลิน้จี ่
 
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) สภาพดนิเสือ่มคุณภาพ 
2) น้ําเพือ่การบรโิภคไมส่ะอาด  เพราะขาดระบบการกรองน้ํา 
3) ขาดแคลนน้ําเพือ่การเพาะปลกูในชว่งฤดแูลง้ 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) ตอ้งการความรูแ้ละเทคนิคในการบาํรงุดนิเพือ่ใหม้คีุณภาพเพิม่ขึน้ 
2) ตอ้งการเครือ่งกรองน้ําเพือ่การบรโิภค 
3) หาแหลง่น้ํา และสรา้งถงัเกบ็กกัน้ําไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ 
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บา้นห้วยน้ํากืน   ตาํบลวาวี   อาํเภอแม่สรวย   จงัหวดัเชียงราย 18.  

 
1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 

บา้นหว้ยน้ํากนื หมูท่ี ่19 ต.วาว ีอ.แมส่รวย จ.เชยีงราย พกิดั E554815/N2196194 ระดบัความสงูเฉลีย่ 712 เมตร จาก
ระดบัน้ําทะเลปานกลาง พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาตดิอยเวยีงผา  เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ํากก 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  43   ครวัเรอืน  249  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุอ์าขา่ (อกีอ้) 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ  มสีญัญาณมอืถอื 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  34  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  29  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  5 กโิลเมตร 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ถัว่เหลอืง  กาแฟ  สม้  ลิน้จี ่ 
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

ปญัหาตน้ทุนทางการเกษตรสงู  เชน่  คา่ปุ๋ ย คา่ยาฆา่แมลงแพง 1) 
2) ขาดความรูแ้ละเทคนิคการเลีย้งสตัวท์ีถ่กูวธิ ี
3) น้ําไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภค 
4) ขาดแคลนน้ําในการเกษตรในชว่งฤดแูลง้ 
5) ถกูพอ่คา้คนกลางกดราคาผลผลติ 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
ความรูเ้รือ่งการทาํปุ๋ ยชวีภาพ  เพือ่ลดตน้ทุนในการผลติใหต้ํ่าลง 1)  

2) เรยีนรูเ้รือ่งเทคนิคการเลีย้งสตัวท์ีถ่กูตอ้ง 
3) สรา้งถงัเกบ็กกัน้ําไวใ้ชใ้นการบรโิภค  และหาแหลง่น้ําใหมท่ีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการตลอดทัง้ปี 
4) เทคนิคความรูเ้รือ่งการเลีย้งสตัว ์
5) ความรูด้า้นการตลาด  การขายผลผลติ  ขอ้มลูขา่วสารเรือ่งราคาผลผลติ 
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บา้นแม่ปนูน้อยกะเหร่ียง   ตาํบลเวียง   อาํเภอเวียงป่าเป้า   จงัหวดัเชียงราย 19. 
 
 

 
1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 

บา้นแมป่นูน้อยกะเหรีย่ง  หมูท่ี ่11 ต.เวยีง  อ.เวยีงปา่เป้า  จ.เชยีงราย  พกิดั E544300/N2151400  ระดบัความสงูเฉลีย่ 
659 เมตรจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตอุทยานแหช่าตขินุแจ๋  เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ํากก 
 
2. ประชากร 
 มจีาํนวน  32   ครวัเรอืน  140   คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 
3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ใชโ้ทรศพัทส์าธารณะสง่สญัญาณผา่นจานดาวเทยีม 
 
4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  24  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  7  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  17  กโิลเมตร 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพด  ถัว่แดง  ไมผ้ล   
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ชาวบา้นเพาะปลกูและเลีย้งสตัวต์ามวถิดี ัง้เดมิ 
2) ขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตรในชว่งฤดแูลง้ 
3) ขาดความรูเ้รือ่งการประกอบอาชพีเสรมิอยา่งอื่น 
4) ขาดความรูเ้รือ่งการตลาด การต่อรองราคา  และมกัจะถกูพอ่คา้คนกลางเอารดัเอาเปรยีบ 
5) เสน้ทางคมนามคมเขา้ถงึหมูบ่า้นลาํบาก  จะสญัจรไดด้เีฉพาะฤดแูลง้ 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) วธิกีารเพาะปลกูและเลีย้งสตัวท์ีถ่กูวธิ ี
2) ตอ้งการฝายเกบ็กกัน้ําไวใ้ชใ้นฤดแูลง้ 
3) ฝึกทกัษะความรูเ้รือ่งอาชพีอื่นๆ  เพือ่ใชใ้นการประกอบอาชพีเสรมิ 
4) ตอ้งการความรูเ้รือ่งการตลาด  การขายสนิคา้  การรบัขา่วสารเรือ่งราคาผลผลติ 
5) พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหส้ะดวกต่อการใชง้าน 
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. 

บา้นป่าซ้อแสนพงษ์    ตาํบลศรีถ้อย   อาํเภอแม่สรวย   จงัหวดัเชียงราย 20. 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
บา้นป่าซอ้แสนพงษ์  หมู่ที ่9 ต.ศรถีอ้ย  อ.แม่สรวย  จ.เชยีงราย พกิดั  E532345/N2175227 ระดบัความสงูเฉลีย่ 935 

เมตรจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาตแิมล่าวฝ ัง่ซา้ย  เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ํากก 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  66   ครวัเรอืน  309   คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุล์าหู(่มเูซอ)   อาขา่(อกีอ้)  ลซี(ูลซี)ู 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ใชโ้ทรศพัทส์าธารณะสง่สญัญาณผา่นจานดาวเทยีม 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  40  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  19  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  21  กโิลเมตร 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ งา  ขงิ  กาแฟ 
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

มปีญัหาเรือ่งสารเคมตีกคา้ง  ชาวบา้นใชส้ารเคมมีาก   1) 
2) ขาดความรูแ้ละทกัษะเชงิชา่ง  เชน่  ชา่งไม ้ ชา่งปนู  ชา่งยนต ์
3) พนัธุพ์ชืทีป่ลกูอยูใ่หผ้ลผลติตํ่า 

ปญัหาเรือ่งน้ําเพือ่การบรโิคสกปรก 4) 
มปีญัหาเรือ่งการพงัทลายของหน้าดนิสงู 5) 
บางครวัเรอืนขาดสาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน  โดยเฉพาะไฟฟ้า 6) 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) ตอ้งการปลกูพชืปลอดสารเคม ี  
2) ตอ้งการความรูเ้รือ่งการใชส้ารเคมทีีถ่กูตอ้ง 
3) ตอ้งการฝึกทกัษะเชงิชา่ง เพือ่นําไปประกอบอาชพีเสรมิ 
4) ตอ้งการพนัธุพ์ชืใหม่ๆ  ทีใ่หผ้ลผลติสงู  ดแูลงา่ยไมเ่ป็นโรค 
5) ตอ้งการเครือ่งกรองน้ําเพือ่การบรโิภค 

หาวธิป้ีองกนัดนิพงัทลาย 6) 
จดัหาแผงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยเ์พิม่เตมิ  เพือ่ใหแ้ก่บา้นทีย่งัไมม่ใีช ้7) 
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1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 

บา้นโป่งขาว หมูท่ี ่6 ตําบลบา้นจนัทร ์ อําเภอแมแ่จ่ม  จงัหวดัเชยีงใหม่  พกิดั 26900/N2115500 ระดบัความสงูเฉลีย่ 
1,098 เมตรจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาตแิมแ่จม่ เขตลุม่น้ําหลกั คอื ลุม่น้ําปิง 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  26   ครวัเรอืน  130   คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าระบบสายสง่ 

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ใชโ้ทรศพัทส์าธารณะสง่สญัญาณผา่นจานดาวเทยีม 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  120   กโิลเมตร  ลาดยาง/คอนกรตี  30  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  40  กโิลเมตร 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ถัว่ลสิง 
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ขา้วไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภคตลอดปี 
2) ชาวบา้นเพาะปลกูและเลีย้งสตัวใ์นรปูแบบเดมิ 
3) อาหารสตัวข์าดแคลนในฤดแูลง้ 
4) ขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตรในชว่งฤดแูลง้ 
5) ขาดความรูด้า้นการตลาดทาํใหข้ายผลผลติไดต้ํ่า  และถกูเอาเปรยีบจากพอ่คา้คนกลาง   

ปญัหาการวา่งงานในชว่งหลงัการเกบ็เกีย่ว 6) 
 

7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) เทคนิคและความรูเ้รือ่งการเพาะปลกูและเลีย้งสตัวส์มยัใหม ่
2) พนัธุข์า้วใหมท่ีใ่หผ้ลผลติสงู 
3) ตอ้งการแหลง่อาหารสตัว ์
4) ตอ้งการแหลง่น้ําเพือ่การเกษตร 
5) ความรูเ้รือ่งการทาํการตลาด   
6) ฝึกทกัษะความรูง้านชา่ง  เพือ่ใชใ้นการประกอบอาชพีเสรมิ   

บา้นโป่งขาว    ตาํบลบา้นจนัทร ์  อาํเภอแม่แจ่ม   จงัหวดัเชียงใหม่ 21. 
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1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 

บา้นขนุขานน้อย หมู่ที ่5 ต.ยัง้เมนิ  อ.สะเมงิ  จ.เชยีงใหม่  พกิดั  E442500/N2102700  ระดบัความสงูเฉลีย่  1,106 
เมตร จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ปางขมุ เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําปิง 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  18   ครวัเรอืน  91  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก และมกีารขดุบอ่น้ํา 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ใชโ้ทรศพัทส์ง่สญัญาณผา่นจานดาวเทยีม 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง 67  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  45 กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  22 กโิลเมตร 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร    
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ถัว่ลสิง   
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ปรมิาณขา้วไมพ่อต่อการบรโิภคตลอดปี 
2) ชาวบา้นยงัปลุกพชืดว้ยวธิแีบบเก่า 

ปญัหาดา้นความสกปรกของน้ําเพอ่การบรโิภค 3) 
4) ขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตรในฤดแูลง้ 

มปีญัหาไฟปา่ 5) 
6) ถกูพอ่คา้คนกลางเอารดัเอาเปรยีบ 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) ตอ้งการปลกูพชืเศรษฐกจิชนิดอื่นๆ เชน่ กะหลํ่า  ขา้วโพด 
2) ตอ้งการพนัธุข์า้วทีใ่หผ้ลผลติสงู 
3) ตอ้งการเครือ่งกรองน้ําเพือ่การบรโิภค 

ป้องกนัทาํแนวกนัไฟปา่ เพือ่ไมใ่หลุ้กลามเป็นวงกวา้ง 4) 
5) ตอ้งการสรา้งฝาย และอ่างเกบ็น้ําเพือ่ใชใ้นฤดแูลง้ 
6) ตอ้งการความรูด้า้นการตลาด  เพือ่ไมใ่หถ้กูเอารดัเอาเปรยีบจากพอ่คา้คนกลาง 

บา้นขนุขานน้อย  ตาํบลยัง้เมิน   อาํเภอสะเมิง  จงัหวดัเชียงใหม่ 22. 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู              97 



 
 

 

บา้นแม่หลองใต้    ตาํบลสบโขง   อาํเภออมกอ๋ย   จงัหวดัเชียงใหม่ 23. 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
     n/a 
 
2. ประชากร 
     n/a 
 
3. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    3.1 ปัญหา   
     n/a 

 
    3.2  ความต้องการของชมุชน 
 
     n/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู           98 



 
 
 

 

บา้นแม่กองแป    ตาํบลแม่นาจาง   อาํเภอแม่ลาน้อย   จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 24. 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
บา้นแม่กองแป หมูท่ี ่2 ต.แม่นาจาง อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน พกิดั E405110/N2049624 ระดบัความสงูเฉลีย่ 899 

เมตรจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่สงวนขนุแมย่วมฝ ัง่ขวา เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําสาละวนิ 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  45   ครวัเรอืน  213  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าระบบสายสง่ 

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  มโีทรศพัทข์ ัน้พืน้ฐาน 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  45  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  -  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  45  กโิลเมตร 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร    
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  พชืไร ่  
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ชาวบา้นเพาะปลกูและเลีย้งสตัวต์ามวถิเีดมิ 
2) เมลด็พนัธุพ์ชืใชพ้นัธุพ์ืน้เมอืง  มผีลผลติตํ่า 
3) คุณภาพน้ําเพือ่การบรโิภคสกปรก  ขุน่มตีะกอน 
4) ปรมิาณน้ําเพือ่การเกษตรไมเ่พยีงพอในฤดแูลง้ 
5) ถกูกดราคาสนิคา้เกษตรจากพอ่คา้คนกลาง 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) ความรูด้า้นการปลกูพชืและเลีย้งสตัวส์มยัใหม ่
2) ตอ้งการพนัธุพ์ชืใหมท่ีม่ผีลผลติสงู 
3) ตอ้งการปลกูไมเ้ศรษฐกจิอื่นๆ  เชน่กาแฟ  ไมผ้ล 
4) ตอ้งการเครือ่งกรองน้ํา 
5) ตอ้งการความรูเ้รือ่งการตลาด ขอ้มลูขา่วสารราคาผลผลติทางการเกษตร 

 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู              99 



บา้นแม่ฉางข้าว    ตาํบลป่าง้ิว   อาํเภอเวียงป่าเป้า   จงัหวดัเชียงราย 25. 
 
 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
บา้นแม่ฉางขา้ว หมู่ที่ 10 ต.ป่างิว้ อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชยีงราย พกิดั E544556/N2126511  ระดบัความสงูเฉลี่ย  795 

เมตร จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาตขินุแจ๋ เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ํากก 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  35   ครวัเรอืน  192  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ   
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  50 กโิลเมตร   
     

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์กลว้ย 
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

ตน้ทุนในการเกษตรสงูขึน้  เชน่  คา่ปุ๋ ยสงูขึน้   1) 
2) ไมรู่เ้ทคนิควธิกีารเลีย้งสตัวส์มยัใหม ่

ปญัหาการวา่งงานหลงัฤดกูาลเกบ็เกีย่ว 3) 
4) น้ําเพือ่การบรโิภคไมเ่พยีงพอ และสกปรก 
5) ขาดความรูเ้รือ่งการออกแบบลายผา้  วธิกีารยอ้มส ีและการหาชอ่งทางการตลาดขายสนิคา้ หตัถกรรม 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
ความรูเ้รือ่งการทาํปุ๋ ยชวีภาพ 1) 

2) ความรูเ้รือ่งการเลีย้งสตัวส์มยัใหม ่
3) ฝึกทกัษะความรูเ้พือ่การประกอบอาชพี  เพือ่ทาํเป็นอาชพีเสรมิ 
4) จดัหาแหลง่น้ําเพือ่การบรโิภคเพิม่เตมิ และเครือ่งกรองน้ํา 
5) ความรูแ้ละเทคนิคเรือ่งการออแบบลวดลายผา้  วธิกีารยอ้มส ี
6) หาชอ่งทางการขายงานหตัถกรรมใหห้ลากหลายมากขึน้ 

 
 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู           100 



 

บา้นสะจกุ    ตาํบลขนุน่าน   อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ   จงัหวดัน่าน 26. 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
บา้นสะจุก  หมูท่ี ่7  ต.ขนุน่าน  อ.เฉลมิพระเกยีรต ิ จ.น่าน  พกิดั  E729000/N2144500   ระดบัความสงูเฉลีย่  1,025   

เมตรจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาตดิอยภูคา   เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําน่าน 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  99   ครวัเรอืน  470  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุล์วัะ 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าระบบสายสง่ 

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา น้ําฝน 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  มโีทรศพัทส์าธารณะ  มสีญัญาณมอืถอื 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  57  กโิลเมตร  ลาดยาง/คอนกรตี  57  กโิลเมตร 
    

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ พชืไร ่
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

ปญัหาดนิขาดความอุดมสมบรูณ์ 1) 
ปญัหาเรือ่งโรคและแมลงขา้ว 2) 

3) การปลกูพชืและเลีย้งสตัวร์ปูแบบเดมิ 
4) พืน้ทีท่าํกนิมจีาํนวนน้อย 
5) ขาดทอ่น้ําทีต่่อเขา้ทีด่นิทาํกนิ 
6) ขาดความรูเ้รือ่งการใชส้ารเคม ี

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1)  พฒันาคุณภาพดนิใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์เพิม่ขึน้ 
2) เทคนิควธิกีารกาํจดัแมลงและศตัรพูชื โดยเฉพาะขา้ว 

ผลติสารชวีภาพไลแ่มลง  ปุ๋ ยชวีภาพ  เพือ่ลดตน้ทุนในการผลติทางการเกษตร 3) 
4) ตอ้งการความรูแ้ละเทคโนโลยใีนการปลกูพชืและเลีย้งสตัวส์มยัใหม ่
5) ตอ้งการขยายพืน้ทีท่าํกนิใหม้ากขึน้ 
6)  ตอ้งการทอ่น้ําเพือ่ต่อเขา้ทีด่นิทาํกนิ 
7) ความรูใ้นการใชส้ารเคมอียา่งถกูตอ้ง 

 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู              101 



บา้นสะไลหลวง    ตาํบลบอ่เกลือเหนือ   อาํเภอบอ่เกลือ   จงัหวดัน่าน 27.  
 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
บา้นสะไลหลวง หมูท่ี ่2 ต.บ่อเกลอืเหนือ  อ.บ่อเกลอื  จ.น่าน  พกิดั  E728900/N2139700  ระดบัความสงูเฉลีย่ 1,102 

เมตรจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตอุทยานแหง่ชาตขินุน่าน เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําน่าน 
 
2. ประชากร 
 มจีาํนวน  44   ครวัเรอืน  246  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุล์วัะ 
 
3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าระบบสายสง่ 

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ใชโ้ทรศพัทส์าธารณะสง่สญัญาณผา่นจานดาวเทยีม 
 
4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  27  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  23  กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  4  กโิลเมตร 
 
5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 
6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพด  ผกักาดขาว ลิน้จี ่
 
7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ชาวบา้นเพาะปลกูขา้วตามวธิดี ัง้เดมิ  ใชพ้นัธุข์า้วพืน้เมอืง  ใหผ้ลผลติน้อย และไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภคตลอดทัง้
ปี 

2) ขาดแหลง่อาหารทีห่ลากหลาย  โดยเฉพาะเน้ือสตัว ์
3) น้ําเพือ่การบรโิภคไมเ่พยีงพอและไมส่ะอาด 
4) ถกูพอ่คา้คนกลางกดราคาผลผลติ  ไมม่คีวามรูเ้รือ่งการตลาด 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) เทคนิคการปลกูขา้วสมยัใหม ่ พนัธุข์า้วใหม ่ทีใ่หผ้ลผลติทีม่ากกวา่เดมิ 
2) เลีย้งปลา  กบ  เพือ่เป็นแหลง่เน้ือสตัวเ์พือ่การบรโิภค 
3) สรา้งถงัเกบ็กกัน้ําและเครือ่งกรองน้ําเพือ่การบรโิภค 
4) ความรูเ้รือ่งการตลาด  การขายผลผลติ  และการต่อรองราคา 
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1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
บา้นเลอผาโด ้ หมูท่ี ่3 ต. แมต่า้น  อ. ท่าสองยาง  จ.ตาก  พกิดั E423051/N2107743 ระดบัความสงูเฉลีย่  730 เมตร

จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาตทิา่สองยาง เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําสาละวนิ 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  28   ครวัเรอืน  134  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ   
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  16  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  4 กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  12  กโิลเมตร 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 
 อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร  
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์พรกิ  
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) มปีญัหาเรือ่งศตัรพูชื โดยเฉพาะขา้ว 
2) ผลผลติทางการเกษตรตกตํ่า  ขา้วไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภคตลอดทัง้ปี   
3) ขาดสตัวเ์ลีย้งเพือ่การบรโิภค   
4) ขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตรในชว่งฤดแูลง้ 
5) ขาดการดแูลเอาใจใสด่า้นสขุภาพอนามยัของประชากร  ไมม่สีาธารณสขุชุมชน   
6) มกีารตดัไมเ้พือ่ทาํไรห่มนุเวยีน 

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
1) ความรูด้า้นการกาํจดัศตัรพูชื  และยาฆา่แมลง 
2) ตอ้งการพนัธุข์า้วชนิดใหม ่ทีใ่หผ้ลผลติสงู 
3) ตอ้งการเลีย้งปลาไวบ้รโิภคในครวัเรอืน 
4) ตอ้งการสรา้งฝาย และอ่างเกบ็กกัน้ําเพือ่การเกษตร 
5) ตอ้งการการปรบัปรงุปจัจยัโครงสรา้งขัน้พืน้ฐานของชุมชน 

 
 

28. บา้นเลอผาโด้    ตาํบลแม่ต้าน   อาํเภอท่าสองยาง   จงัหวดัตาก 



 
 

 
1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 

บา้นตะพโิจ  หมูท่ี ่3 ต. แมต่า้น  อ. ท่าสองยาง  จ.ตาก   พกิดั  E424549/N1912956  ระดบัความสงูเฉลีย่  641 เมตร 
จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาตทิา่สองยาง เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําสาละวนิ 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  44   ครวัเรอืน  204  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ   ใชโ้ทรศพัทส์ง่สญัญาณผา่นจานดาวเทยีม 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  13  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  8 กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  5 กโิลเมตร 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ พรกิ 
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ไมม่อีาชพีเสรมิ หรอือาชพีหลงัฤดกูารเกบ็เกีย่ว 
ปญัหาน้ําเพือ่การบรโิภคสกปรก  ขุน่มตีะกอน 2) 

3) พนัธุพ์ชืทีป่ลกูเป็นพนัธุพ์ืน้เมอืง   
ปญัหาเรือ่งโรคพชื  ศตัรพูชื  ไมม่คีวามรูใ้นการป้องกนัและกาํจดัโรคแมลง 4) 
ปญัหาขา้วไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภคตลอดปี 5) 
มกีารตดัไมท้าํลายปา่ในบางพืน้ที ่6) 

7) เสน้ทางคมนาคมเขา้ถงึหมูบ่า้นลาํบาก  ฤดฝูนถนนจะเป็นโคลน  
    7.2  ความต้องการของชมุชน 

1) ความรูแ้ละทกัษะในการประกอบอาชพีอื่นๆ  เชน่ งานชา่ง การเขา้ไปรบัจา้งในเมอืง หตัถกรรม 
2) ตอ้งการเครือ่งกรองน้ําเพือ่การบรโิภค 
3) ความรูแ้ละเทคนิคการปลูกพชืสมยัใหม่ที่เหมาะสมกบัพืน้ที่ และพนัธุ์พชืใหม่ที่ใหผ้ลผลติสงู โดยเฉพาะขา้วที่ใช้

บรโิภคในชุมชน 
4) ปรบัปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกต่อการสญัจร  และปรบัปรุงปจัจยัโครงสร้างขัน้พื้นฐานอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า  

โทรศพัทส์าธารณะ   

29.บา้นตะพิโจ   ตาํบลแม่ต้าน   อาํเภอท่าสองยาง   จงัหวดัตาก 
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บา้นกลแูจทะ   ตาํบลแม่สอง   อาํเภอท่าสองยาง   จงัหวดัตาก 30. 

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
บา้นกลแูจทะ หมูท่ี ่1 ต. แมส่อง อ. ท่าสองยาง  จ.ตาก พกิดั  E507202/N2023524 ระดบัความสงูเฉลีย่ 167 เมตร จาก

ระดบัน้ําทะเลปานกลาง พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่สงวนแหง่ชาตทิา่สองยาง เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําสาละวนิ 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  30   ครวัเรอืน  167  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง  
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 
ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์1) 

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 
3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 
4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ใชโ้ทรศพัทส์ง่สญัญาณผา่นจานดาวเทยีม  

 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 ระยะทาง  32  กโิลเมตร   ลาดยาง/คอนกรตี  25 กโิลเมตร 
    ถนนลกูรงั/ดนิ  7 กโิลเมตร 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร  หาของปา่ขาย  
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ พรกิ  ผกัสวนครวั   
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) วา่งงาน  ไมม่อีาชพีเสรมิ หรอือาชพีหลงัฤดกูารเกบ็เกีย่ว 
ปญัหาน้ําเพือ่การบรโิภคสกปรก  ขุน่มตีะกอน 2) 

3) พนัธุข์า้วทีป่ลกูเป็นพนัธุพ์ืน้เมอืง  ผลผลติไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภคตลอดทัง้ปี 
ปญัหาเรือ่งโรคพชื  ศตัรพูชื  ไมม่คีวามรูใ้นการป้องกนัและกาํจดัโรคแมลง 4) 
มกีารตดัไมท้าํลายปา่ในบางพืน้ที ่5) 

6) เสน้ทางคมนาคมเขา้ถงึหมูบ่า้นลาํบาก  ฤดฝูนถนนจะเป็นโคลน  
    7.2  ความต้องการของชมุชน 

1) ความรูแ้ละทกัษะในการประกอบอาชพีอื่นๆ  เชน่  งานชา่ง  การเขา้ไปรบัจา้งในเมอืง  หตัถกรรม 
2) ตอ้งการเครือ่งกรองน้ําเพือ่การบรโิภค 
3) ความรูแ้ละเทคนิคการปลกูพชืสมยัใหมท่ีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่  
4) พนัธุพ์ชืใหมท่ีใ่หผ้ลผลติสงู  โดยเฉพาะขา้วทีใ่ชบ้รโิภคในชุมชน 

ปรบัปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกต่อการสญัจร  และปรบัปรุงปจัจยัโครงสร้างขัน้พื้นฐานอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า  
โทรศพัทส์าธารณะ   

5) 
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1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 

บา้นผาแดง   หมูท่ี ่15 ต. แมส่อง  อ. ทา่สองยาง  จ.ตาก พกิดั  E463882/N2225257  ระดบัความสงูเฉลีย่ 590 เมตร 
จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่สงวนแห่งชาตทิา่สองยาง เขตลุม่น้ําหลกั คอืลุม่น้ําสาละวนิ 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  25   ครวัเรอืน  150  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ   
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 (ไมม่ขีอ้มลู) 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ พรกิ 
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) ไมม่อีาชพีเสรมิ หรอือาชพีหลงัฤดกูารเกบ็เกีย่ว 
ปญัหาน้ําเพือ่การบรโิภคสกปรก  ขุน่มตีะกอน 2) 

3) พนัธุพ์ชืทีป่ลกูเป็นพนัธุพ์ืน้เมอืง   
ปญัหาเรือ่งโรคพชื  ศตัรพูชื  ไมม่คีวามรูใ้นการป้องกนัและกาํจดัโรคแมลง 4) 
ปญัหาขา้วไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภคตลอดปี 5) 
มกีารตดัไมท้าํลายปา่ในบางพืน้ที ่6) 

7) เสน้ทางคมนาคมเขา้ถงึหมูบ่า้นลาํบาก  ฤดฝูนถนนจะเป็นโคลน  
7.2  ความต้องการของชมุชน 

1) ความรูแ้ละทกัษะในการประกอบอาชพีอื่นๆ  เชน่  งานชา่ง  การเขา้ไปรบัจา้งในเมอืง  หตัถกรรม 
2) ตอ้งการเครือ่งกรองน้ําเพือ่การบรโิภค 
3) ความรูแ้ละเทคนิคการปลูกพชืสมยัใหม่ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่ และพนัธุพ์ชืใหมท่ีใ่หผ้ลผลติสงู  โดยเฉพาะขา้วทีใ่ช้

บรโิภคในชุมชน 
4) ปรบัปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกต่อการสญัจร  และปรบัปรุงปจัจยัโครงสร้างขัน้พื้นฐานอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า  

โทรศพัทส์าธารณะ   

บา้นผาแดง   ตาํบลแม่สอง   อาํเภอท่าสองยาง   จงัหวดัตาก 31. 

แผนปฏบิตักิารโครงการถ่ายทอดองคค์วามรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู           106 



  
 
1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 

บา้นเดลาปอบอ  หมูท่ี ่4  ต.แมล่ะมุง้  อ.อุม้ผาง  จ.ตาก   พกิดั  E555158/N2190512  ระดบัความสงูเฉลีย่  825   เมตร
จากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  พืน้ทีบ่า้นอยูใ่นเขตปา่สงวนแห่งชาตแิมก่ลองและปา่สงวนแหง่ชาตอุิม้ผาง    เขตลุม่น้ําหลกั คอื
ลุม่น้ําแมก่ลอง 
 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  34  ครวัเรอืน  162  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 

5) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์

6) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 

7) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 

8) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ และไมม่สีญัญาณเมอืถอื 
 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 (ไมม่ขีอ้มลู) 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร  หาของปา่ขาย  
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ พรกิ   
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

8) ขา้วไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภคตลอดทัง้ปี  ผลผลติทางการเกษตรตกตํ่า   
มปีญัหาเรือ่งศตัรพูชื โดยเฉพาะขา้ว 9) 

10) ขาดแหลง่อาหารทีห่ลากลาย  โดยเฉพาะเน้ือสตัว ์   
11) ขาดแคลนน้ําเพือ่การเกษตรในชว่งฤดแูลง้ 
12) มกีารตดัไมเ้พือ่ทาํไรห่มนุเวยีน 
13) ขาดการดแูลเอาใจใสด่า้นสขุภาพอนามยัของประชากร  ไมม่สีาธารณสขุชุมชน   

    7.2  ความต้องการของชมุชน 
5) ความรูด้า้นการกาํจดัศตัรพูชื  และยาฆา่แมลง 
6) ตอ้งการพนัธุข์า้วชนิดใหม ่ทีใ่หผ้ลผลติสงู 
7) ตอ้งการเลีย้งปลาไวบ้รโิภคในครวัเรอืน 
8) ตอ้งการสรา้งฝาย และอ่างเกบ็กกัน้ําเพือ่การเกษตร 
9) ตอ้งการการปรบัปรงุปจัจยัโครงสรา้งขัน้พืน้ฐานของชุมชน 

บา้นเคลอปอบอ   ตาํบลแม่ละมุง้   อาํเภออุ้มผาง   จงัหวดัตาก 32.  
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บา้นห้วยสินา   ตาํบลแม่ต่ืน   อาํเภอระมาด   จงัหวดัตาก 33.  

1. สถานท่ีตัง้ และลกัษณะภมิูประเทศ 
บา้นหว้ยสนิา   หมูท่ี ่15  ต. แมส่อง  อ. ทา่สองยาง  จ.ตาก   ลุ่มน้ําหลกั คอื ลุม่น้ําปิง 

 

2. ประชากร 
 มจีาํนวน  59    ครวัเรอืน  277  คน  ประชากรเป็นกลุม่ชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 
 

3. สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน 
1) ไฟฟ้า  ใชไ้ฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์
2) แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภคและอปุโภค   ระบบประปาภเูขา 
3) แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  แหลง่น้ําทางธรรมชาต ิ น้ําฝน /ลาํหว้ย / น้ําตก 
4) การติดต่อส่ือสาร/โทรศพัทส์าธารณ  ไมม่โีทรศพัทส์าธารณะ   

 

4.  การคมนาคม  ระยะทางจากบ้านถึงอาํเภอ   
 (ไมม่ขีอ้มลู) 
 

5. อาชีพหลกั – อาชีพรอง     
 อาชีพหลกั   เกษตรกรรม 

อาชีพรอง    รบัจา้งนอกภาคการเกษตร   
 

6. พืชหลกัท่ีปลกู 
 ขา้ว  พรกิ 
 

7. ปัญหา ความต้องการ และแนวทางพฒันา 
    7.1 ปัญหา   

1) พนัธุข์า้วทีป่ลกูเป็นพนัธุพ์ืน้เมอืง  ผลผลติไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภคตลอดทัง้ปี  
2) ไมม่อีาชพีเสรมิ หรอือาชพีหลงัฤดกูารเกบ็เกีย่ว 

ปญัหาน้ําเพือ่การบรโิภคสกปรก  ขุน่มตีะกอน 3) 
ปญัหาเรือ่งโรคพชื  ศตัรพูชื  ไมม่คีวามรูใ้นการป้องกนัและกาํจดัโรคแมลง 4) 
ปญัหาขา้วไมเ่พยีงพอต่อการบรโิภคตลอดปี 5) 
มกีารตดัไมท้าํลายปา่ในบางพืน้ที ่6) 

7) เสน้ทางคมนาคมเขา้ถงึหมูบ่า้นลาํบาก  ฤดฝูนถนนจะเป็นโคลน  
    7.2  ความต้องการของชมุชน 

1) ความรูแ้ละเทคนิคการปลูกพชืสมยัใหม่ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่ และพนัธุพ์ชืใหมท่ีใ่หผ้ลผลติสงู  โดยเฉพาะขา้วทีใ่ช้
บรโิภคในชุมชน 

2) ความรูแ้ละทกัษะในการประกอบอาชพีอื่นๆ  เชน่  งานชา่ง  การเขา้ไปรบัจา้งในเมอืง  หตัถกรรม 
3) ตอ้งการเครือ่งกรองน้ําเพือ่การบรโิภค 

ปรบัปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวกต่อการสญัจร  และปรบัปรุงปจัจยัโครงสร้างขัน้พื้นฐานอื่นๆ เช่น ไฟฟ้า  
โทรศพัทส์าธารณะ   

4) 
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