
    ภาคีเครือข่าย

กำรด�ำเนินงำนระยะที่	1	(พ.ศ.	2550	–	2552)

 เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู	
ศศช.	โดยการด�าเนินงานมีหน่วยงานความร่วมมือของ	4	หน่วยงานพันธมิตร	ได้แก่	

  มูลนิธิโครงการหลวง	

  ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

 	 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

ที่ จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล ศศช.บ้ำนหลัก
จ�ำนวน	ศศช.	

ในกลุ่ม

1 เชียงใหม่ แม่แจ่ม บ้านจันทร์ บ้านโป่งขาว 8

2 สะเมิง ยั้งเมิน บ้านขุนขานน้อย 4

3 อมก๋อย สบโขง บ้านแม่หลองใต้ 7

4 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่นาจาง บ้านกองแป 3

5 เชียงราย เวียงป่าเปา ป่างิ้ว บ้านแม่ฉางข้าว 4

6 น่าน เฉลมิพระเกยีรติ ขุนน่าน บ้านสะจุก 5

7 บ่อเกลือ บ่อเกลือ
เหนือ

บ้านสะไลหลวง 7

8 ตาก ท่าสองยาง แม่ต้าน บ้านเลอผาโด้ 5

9 ท่าสองยาง แม่ต้าน บ้านตะพิโจ 6

10 ท่าสองยาง แม่สอง บ้านห้วยมะโหนกคี 3

11 ท่าสองยาง แม่สอง บ้านซอแข่วาคี 3

12 แม่ระมาด แม่ตื่น บ้านห้วยสินา 4

13 อุ้มผาง แม่ละมุ้ง บ้านเดลอปอบอ 3

รวม 13 62

ตารางแสดงพื้นที่ด�าเนินงานพัฒนาศักยภาพฯ ที่เริ่มด�าเนินงานในปี 2555

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
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กำรด�ำเนนิงำนระยะที	่2	(พ.ศ.	2553	–	2555)

	 โครงการมีการด�าเนินงานในเชิงรุกเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	
จ�านวน	 30	 แห่ง	 และได้บูรณาการการด�าเนินงานเข้ากับหน่วยงานร่วมปฏิบัติงาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว	ดังนี้

1.	มูลนิธิโครงกำรหลวง

2.	กระทรวงเกษตรและสหกรณ

  กรมชลประทาน  กรมปศุสัตว์

  กรมพัฒนาที่ดิน  กรมส่งเสริมสหกรณ์

  กรมประมง  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

  กรมส่งเสริมการเกษตร	 	 (องค์การมหาชน)

  กรมการข้าว	

3.	กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

  กรมป่าไม ้  กรมทรัพยากรน�้า

  กรมอุทยานแห่งชาต ิ  กรมทรัพยากรน�้าบาดาล

	 	 สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

4.	กระทรวงศึกษำธิกำร

  ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5.	กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

6.	สถำบันกำรศึกษำ

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.	องคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่



ผลการด�าเนินงาน

    ระยะที่ 1 พ.ศ. 2550-2552 

“โครงกำรจัดกำรควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำพื้นที่สูงอย่ำงยั่งยืน”
การด�าเนินงานระยะที่	1	มีกิจกรรมหลัก	คือ	ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนบนพื้นที่สูง	180	
แห่ง	24	อ�าเภอ	8	จงัหวดั	โดยผ่านกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องคุณคร	ูศศช.	ซึง่สรปุ
ผลได้	ดังนี้	

	 1.	 การสังเคราะห์และการผลิตสื่อองค์ความรู้โครงการหลวง	 โดยจัดแบ่งองค์ความรู้
โครงการหลวงออกเป็น	4	ด้าน	 ได้แก่	 อาชีพ	ชุมชน	วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	 ในรูป
แบบวีซีดี	 ชุดการเรียนรู้	 หนังสือเสริมประสบการณ์	 เอกสารความรู้	 แผ่นพับ	 บทวิทยุ	
โปสเตอร์	สมุดบันทึก	ฯลฯ	รวม	124	เรื่อง	66,378	เล่ม/แผ่น	และมีเว็บไซต์โครงการ	สื่อ
ทั้งหมดนี้ใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ของครู	ศศช.

	 2.	 การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร	 โดยการสนับสนุนวัสดุและ
ครุภัณฑ์ให้แก่	ศศช.	180	แห่ง	รวม	1,167	รายการ	เป็นเงิน	10,640,395	บาท	เพื่อให้	
ศศช.	มีความพร้อมในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความจ�าเป็น	และความ
ต้องการของชมุชน	รวมทัง้พฒันาบคุลากรทัง้ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานจ�านวนรวม	47	ครัง้	
3,417	คน	โดยการอบรม	ประชุม	สัมมนา	ศึกษาดูงาน	และประชุมเชิงปฏิบัติการ	เป็นต้น

	 3.	 การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการจัดการเรียนรู้	 ด�าเนินงานใน	 ศศช.	 180	 แห่ง	
ผ่านการท�างานของครูศศช.	601	คน	โดยมีโครงการย่อยรวม	676	โครงการ	ภายใต้แผน
กิจกรรม	4	ด้าน	คือ	ด้านอาชีพ	ด้านชุมชน	ด้านวัฒนธรรม	และด้านสิ่งแวดล้อม	ซึ่งชุมชน
สามารถผลกัดนักจิกรรมไปสูก่ารปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม	ได้แก่	จดัท�าฝาย	499	ลกู	แนวกนัไฟ
1,294	กม.	ปลูกหญ้าแฝก	309,400	ต้น	ปลูกผักปลอดสารพิษ	661	แปลง	กลุ่มจัดท�าปุ๋ย
ชีวภาพ	159	กลุ่ม	กลุ่มออมทรัพย์	26	กลุ่ม	และกลุ่มอาชีพต่างๆ	153	กลุ่ม	เป็นต้น

	 4.	 การนิเทศและการติดตามการด�าเนินงาน	พื้นที่	ศศช.	180	แห่ง	ครู	ศศช.	ทุกคน
จะได้รับการนิเทศติดตามงานจากทีมผู้เช่ียวชาญงานของ	 กศน.	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 เพื่อเสริมขวัญและก�าลังใจในการท�างาน	 ตลอดจน
ช่วยแก้ไขปัญหา	 ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก่ครู	 ศศช.	 เฉลี่ย	 ศศช.	 ละ	 2	ครั้ง	 ต่อปี	
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    ผลที่ได้รับ

	 ประชาชนบนพื้นที่สูงในชุมชน	180	แห่ง	จ�านวน	39,971	คน	ได้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้นัอย่างสม�า่เสมอ	อย่างน้อยเดอืนละ	1	ครัง้	หากนบัซ�า้จะมผีูเ้รยีนรูถ้งึ	157,512	คน
ซึง่ท�าให้ประชาชนมโีอกาสเรยีนรูจ้ากสือ่ทีห่ลากหลาย	และเรยีนรูใ้นเนือ้หาและการปฏบิตัิ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต	สอดคล้องกับสภาพของชุมชนในทุกๆ	ด้าน	เกิดความ
รัก	ความสามัคคี	 การเอื้อเฟอเผื่อแผ่	 เกิดความตระหนัก	ความภูมิใจในความเป็นชนเผ่า	
ความเป็นคนไทย	และที่ส�าคัญก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน	ช่วยให้
ผู้คนในชุมชนกล้าคิด	 กล้าท�า	 และกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ	 เพื่อปรับใช้ใน
วิถีชีวิตของคนในชุมชน	 นับเป็นพื้นฐานส�าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้	 ก่อให้เกิดฐาน
องค์ความรู้ของชุมชนใน	 180	 แห่ง	 เกิดเครือข่ายการถ่ายทอดองค์ความรู้	 น�าไปสู่การ
พัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

ภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
ของคุณครู ศศช. ร่วมกับชุมชน



    ระยะที่ 2 พ.ศ. 2553-2555
“โครงกำรถ่ำยทอดองคควำมรู้โครงกำรหลวงและพัฒนำศักยภำพชุมชนบนพื้นที่สูง	
ระยะ	3	ป	(2553	–	2555)”
การด�าเนินงานระยะที่	2	กิจกรรมหลัก	คือ	การถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ	ใน	180	แห่ง	และ
การพัฒนาศักยภาพชุมชนใน	30	แห่ง	โดยสรุปผลการด�าเนินงานได้	ดังนี้

    1. ด้านถ่ายทอดความรู้และการเรียนรู้
	 1.1	สงัเครำะหและถ่ำยทอดองคควำมรูโ้ครงกำรหลวง	โดยผ่านกระบวนการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ของครู	 ศศช.	 215	 คน	 ภายใต้โครงการย่อย	 573	 โครงการ	 มีผู้เรียนรู้
ทีล่งทะเบยีนเรยีน	14,531	คน	ซึง่มาพบปะเรยีนรูก้นัเป็นประจ�าอย่างน้อยเดอืนละ	1	ครัง้	
ดังนั้นหากนับซ�้าจะมีผู้เรียนรู้	 รวม	 158,144	 คน	 และในพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชน
บนพื้นที่สูง	จ�านวน	30	พื้นที่	มีผู้เรียนรู้	 รวม	32,562	คน	รวมผู้เรียนรู้ทั้งหมด	จ�านวน	
190,706	คน

	 1.2	 สังเครำะหและผลิตสื่อองคควำมรู้โครงกำรหลวง	 จัดท�าส�าเนาวิดีทัศน์
องค์ความรู้โครงการหลวง	 25	 เรื่อง	 6,250	 แผ่น	 จัดท�าสื่อองค์ความรู้โครงการหลวง	
19	เรื่อง	ในรูปแบบโปสเตอร์กระดาษ	จ�านวน	500	ชุด	รวม	9,000	แผ่น	คู่มือการเรียนรู้	
1,000	เล่ม	โปสเตอร์ไวนิลใส่กรอบไม้	82	ชุด	รวม	868	แผ่น	และจัดท�าสรุปผลการด�าเนิน
งานโครงการ	 6	 ปี	 รูปแบบวีดีทัศน์	 2	 เรื่อง	 1,000	 แผ่น	 รูปแบบปฏิทินตั้งโตะ	
1,000	แผ่น	รูปแบบปฏิทินติดผนัง	(planner)	1,000	แผ่น	สมุดบันทึก	(diary)	จ�านวน	
1,000	เล่ม	ฯลฯ	รวมจ�านวนสื่อทั้งหมด	66,156	ชิ้น

	 1.3	พฒันำบคุลำกร	 โดยจดัอบรมเพือ่ฟนฟแูละเพิม่เตมิองค์ความรูโ้ครงการหลวง
ให้ครู	 ศศช.	 และเจ้าหน้าท่ี	 จ�านวน	 20	 ครั้ง	 มีผู้เข้าร่วม	 970	 คน	 จัดการศึกษาดูงาน
โครงการหลวงของแกนน�าชมุชน	คร	ูศศช.	และเจ้าหน้าทีจ่าก	180	กลุม่บ้าน	มผีูศ้กึษาดงูาน	
2,669	คน

    2. ด้านการพัฒนาจากองค์ความรู้และการบริการของภาครัฐ
	 เป็นการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงโดยการบูรณาการการปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานที่มีงบประมาณและมีภารกิจในพื้นที่สูงมาร่วมงานกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ต่อเนือ่งจากการเรยีนรูบ้นฐานความรู	้ให้ชมุชนสามารถน�าองค์ความรูไ้ปปรบัใช้ในการด�ารงชวีติ
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และการฟนฟปู่าต้นน�า้ล�าธาร	โดยมหีน่วยงานร่วมปฏบิตังิาน	14	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	
กรมส่งเสริมการเกษตร	 กรมปศุสัตว์	 กรมประมง	 กรมชลประทาน	 กรมการข้าว	 กรม
พฒันาที่ดนิ	กรมส่งเสรมิสหกรณ์	กรมทรพัยากรน�้า	กรมทรัพยากรน�า้บาดาล	กรมอุทยาน
แห่งชาต	ิสตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื	กรมป่าไม้	กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร	ส�านกังานส่งเสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 (กศน.)	 และสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)	

	 2.1	 ปรับใช้องคควำมรู้ตำมสภำพภูมิสังคมของชุมชน	 มีการจัดท�าแปลงทดสอบ
และสาธติองค์ความรูโ้ครงการหลวงในด้านต่างๆ	โดยเน้นกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชน
และประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน	โดยมีกิจกรรมหลัก	ได้แก่	

   การสาธติและส่งเสรมิการท�า/การใช้ปุย๋หมกัในพืน้ที	่68	แห่ง	จ�านวน	68,050	
กิโลกรัม	ปุ๋ยอินทรีย์น�้า	63	แห่ง	จ�านวน	31,190	ลิตร	และสารไล่แมลง	18	แห่ง	จ�านวน	
2,640	ลิตร	

   การปรบัปรงุพืน้ทีด่นิกรด	(ปนูโดโลไมท์)	จ�านวน	81,600	กโิลกรมั	ใน	7	พืน้ที่	
เนื้อที่	189	ไร่	

   การส่งเสรมิการปลกูข้าวเพือ่เพิม่ผลผลติข้าวต่อไร่ในชมุชน	ได้แก่	การทดลอง
การท�านาขัน้บนัได	โดยด�าเนนิการรวม	9	พืน้ที	่45	ไร่	มสีมาชกิ	34	คน	และการเพิม่ผลผลติ
ข้าวไร่โดยการจัดการธาตุอาหารใน	21	พื้นที่	124.5	ไร่	สมาชิก	125	คน	รวมทั้งส่งเสริม
การท�าข้าวนาปรัง	1	พื้นที่	จ�านวน	10	ไร่	สมาชิก	30	คน	

   การอบรมการแปรรูปและการถนอมอาหาร	7	แห่ง	มีผู้เข้าร่วม	175	คน	รวม
พื้นที่ในการด�าเนินงานทั้งหมด	180	แห่ง

   การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดท�าแผนการผลิตของเกษตรกร	20	แห่ง	มี
ผู้เข้าร่วม	940	คน	

   ส่งเสริมการปลกูไม้ผลบนพืน้ทีส่งู	30	ไร่	13	แห่ง	รวมเกษตรกรผูป้ลกู	260	คน

	 2.2	 พัฒนำอำชีพและกำรตลำด	 เนื่องด้วยพื้นที่การด�าเนินงานของโครงการเป็น
พื้นที่ห่างไกล	การคมนาคมยากล�าบาก	ดังนั้น	การพัฒนาอาชีพและการตลาด	จึงเน้นไปที่
การผลิตเพื่อการบริโภคภายในชุมชนเป็นหลัก	 หากเหลือจากการอุปโภคบริโภคภายใน
ชุมชนจึงจะจ�าหน่ายให้กับชุมชนข้างเคียง

   จัดท�าแปลงผักปลอดภัย	รวม	6,354	แปลง	มีสมาชิก	2,173	ราย

   ปลูกไม้ผลและไม้ท้องถิ่น	รวม	34	ชนิด	จ�านวน	287,248	ต้น



   การสาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ด	ในพื้นที่	47	แห่ง	เก็บผลผลิตได้	16,634	
กิโลกรัม	

   การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ	 ได้แก่	 กาแฟอราบิก้า	 13	 แห่ง	
จ�านวน	181,960	ต้น	มีสมาชิก	289	คน	ชาอัสสัม	3	แห่ง	จ�านวน	24,500	ต้น	สมาชิก	90	คน	
ชาเจียวกู่หลาน	2	แห่ง	จ�านวน	2,400	ต้น	สมาชิก	24	คน	ถั่วลิสง	2	แห่ง	ผลผลิต	325	
กิโลกรัม	และพริกกะเหรี่ยง	5	แห่ง	จ�านวน	7,500	ต้น	สมาชิก	135	คน	

   การส่งเสรมิการเลีย้งสตัว์	ได้แก่	สกุร	829	ตวั	ไก่และเป็ด	11,788	ตวั	กระต่าย	
697	ตัว	แพะ	28	ตัว	ปลา1,463,410	ตัว	และกบ	31,880	ตัว	

	 2.3	เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและองคกรท้องถิ่น/กำรพัฒนำสังคม	ถือ
เป็นกจิกรรมหนึง่ในการส่งเสรมิการรวมกลุม่เพือ่ให้ชมุชนพึง่ตนเองได้	ตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง	มกีารรวมกลุม่สมาชิกในชุมชนเพือ่จดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัอดุมการณ์	
หลักการ	วิธีการสหกรณ์	และการจัดตั้งกลุ่มรูปแบบสหกรณ์	ซึ่งชุมชนสามารถจัดตั้งกลุ่ม
ต ่างๆ	 ภายในชุมชน	 ดังนี้ 	 กองทุนยาสัตว ์ 	 กองทุนอาหารสัตว ์ 	 กลุ ่มสหกรณ์	
กลุ่มออมทรัพย์	กลุ่มผลิตผ้าทอ	และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์	รวม	109	กลุ่ม	และมีการจัด
รณรงค์หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะใน	17	พื้นที่	มีผู้เข้าร่วม	1,784	คน	

	 2.4	อนุรักษและฟนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

   ส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์แฝก	เพื่อเป็นการลดการชะล้างพังทลายของ
หน้าดนิ	โดยด�าเนนิงานร่วมกบักรมพฒันาทีด่นิ	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที	่โดยปลกู
แฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าในพื้นที่เพาะปลูก	 พื้นที่บริเวณไหล่เส้นทางล�าเลียง	 และ
พื้นที่สาธารณะของชุมชน	รวมปลูกแฝก	1,986,960	กล้า	และจัดท�าแปลงขยายพันธุ์	 5	
แปลงพื้นที่	2	ไร่	

   ส่งเสริมการปลูกป่าและการฟนฟูป่าต้นน�้าธารเพื่อเป็นการทดแทนป่าที่ถูก
ท�าลาย	 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีกิจกรรมการปลูกป่าชาวบ้าน/ป่า
ชุมชน/ป่า	 3	 อย่างประโยชน์	 4	 อย่าง	 ฯลฯ	 โดยเป็นการบูรณาการการท�างานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	กรมพัฒนาที่ดิน	กรมป่าไม้	 กรมอุทยานฯ	 รวมจ�านวนไม้ผล/
ไม้ท้องถิ่นที่ปลูกทั้งหมด	287,248	ต้น	ไม้โตเร็ว	จ�านวน	180,745	ต้น	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวนทั้งหมด	4,269	คน	

   จัดท�าแนวกันไฟเพื่อปองกันไฟป่า	รวมความยาวทั้งหมด	1,585	กิโลเมตร	มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	4,585	คน	
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   จดัท�าฝายชะลอความชุม่ชืน้เพือ่ปองกนัการสญูเสยีน�า้และความชุม่ชืน้ของป่า	
ชุมชนได้ร่วมกันสร้างและซ่อมแซมฝาย	รวม	726	ฝาย	มีผู้เข้าร่วม	3,448	คน	

  	 ส่งเสรมิการท�าไบโอแกสจากมลูสกุรเพือ่ลดมลภาวะ	จ�านวน	4	รปูแบบ	(แบบ
ฝาครอบลอย/แบบถุงพลาสติก/แบบโคมลอย/แบบถัง	 200	 ลิตร)	 รวม	 38	 บ่อ	 ใน	
8	พื้นที่	มีผู้เรียนรู้	จ�านวน	212	คน	

   ส่งเสรมิการเลีย้งไส้เดอืนดนิเพือ่ก�าจดัขยะอนิทรย์ี	รวมทัง้น�าไปใช้ในการเพิม่
ธาตุอาหารและปรับปรุงคุณภาพของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกพืช	ในพื้นที่ทั้งหมด	17	แห่ง	
รวม	42	บ่อ	สมาชิก	42	คน

	 2.5	พฒันำระบบสำรสนเทศ	เพือ่สร้างเครอืข่ายการเรยีนรู	้บรูณาการงานร่วมกบัชมุชน	
และเพือ่เป็นการให้บรกิารด้านข้อมลู	ด�าเนนิการจดัท�าเวบ็ไซต์โครงการฯ	เพือ่เป็นช่องทาง
สือ่สารระหว่างผูป้ฏิบติังานซึง่กระจายอยู่ในพืน้ที	่180	กลุ่มบ้าน	และหน่วยงานทีร่่วมบรูณาการ
งานทั้ง	 14	 หน่วยงาน	 และมีการจัดท�าระบบฐานข้อมูลของ	 180	 กลุ่มบ้าน	 เพื่อเป็น
ข้อมูลกลางให้กับหน่วยงานท่ีร่วมปฏิบัติงานและผู้สนใจได้เข้าไปศึกษาและใช้ข้อมูลผ่าน
เวบ็ไซต์ของโครงการฯ	คอื	www.hdkn.org	นอกจากนีย้งัได้มกีารตดิตัง้สญัญาณดาวเทยีม	
(IP	 Star)	 ในพื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นท่ีสูงที่เป็นบ้านหลักทั้ง	 30	 พื้นที่	 เพื่อ
สนับสนุนระบบการรายงานข้อมูลและระบบการติดตามประเมินผลให้เกิดความคล่องตัว	
สะดวก	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพในการท�างานในพื้นที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้น

	 2.6	ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

   จัดท�าแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการประจ�าปี	พ.ศ.	2553	-	2555	เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ	 โดยได้จัดประชุมจ�านวน	 16	 ครั้ง	 หน่วยงานเข้าร่วม	
14	หน่วยงาน	ผู้เข้าร่วมจ�านวนทั้งสิ้น	2,164	คน	

   นิเทศและติดตามการด�าเนินงานในทุกพื้นที่	 โดยพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการหลวง	จ�านวน	2	ครั้ง	ต่อกลุ่มบ้าน	พื้นที่พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	ปีละ	
6	ครั้ง	ต่อพื้นที่	

  	สนับสนุนและส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้องค์ความรู้โครงการหลวงด้านต่างๆ	
จ�านวน	30	ศูนย์	ในพื้นที่	เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติงานและถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
ให้แก่ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่

   มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการลงไปปฏิบัติงานประจ�าในพื้นที่พัฒนาฯ	รวม	30	คน	
เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและผลักดันกิจกรรมให้
เป็นรูปธรรมสูงสุด
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    ผลที่ได้รับ

	 ชุมชนทั้ง	180	แห่ง	มีการรวมกลุ่มที่หลากหลาย	มีอาชีพที่เหมาะสม	ลดการท�าลาย
สิ่งแวดล้อม	มีการด�าเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	และอีก	30	ชุมชนจาก	180	
ชุมชน	 มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาต่อยอดไปสู่	 “โครงการขยายผลโครงการหลวง”	
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงต่อไป

ภาพกิจกรรมบางส่วนของโครงการในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชน โดยประยุกต์ใช้
องค์ความรู้โครงการหลวงผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น



บทเรียนการเรียนรู้ (Best Practice)

	 เมื่อ	 “โครงกำรจัดกำรควำมรู้และกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำพื้นที่สูงอย่ำง
ยั่งยืน”	เริ่มด�าเนินงานในปี	พ.ศ.	2550	เป็นการจุดประกายให้กับกลุ่มครู	ศศช.	ผู้มีหัวใจ
อันยิ่งใหญ่	ให้เกิดพลังขับเคลื่อนงานพัฒนาในชุมชนบนพื้นที่สูง	โดยโครงการฯ	มีบทบาท
เป็นสื่อกลางในการรวบรวมองค์ความรู้	วิเคราะห์	สังเคราะห์	และผลิตเป็นสื่อองค์ความรู้
โครงการหลวงในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมต่อการน�าไปใช้ตามสภาพของแต่ละ
ชุมชน	 จากนั้นได้ส่งต่อสื่อเหล่านี้ให้กับคุณ	 ครู	 ศศช.	 ที่ปฏิบัติงานประจ�าทั้ง	 180	 พื้นที่
น�าไปจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้กบัชมุชน	ท�าให้ชมุชนมรีากฐานด้านองค์ความรูโ้ครงการหลวง
อย่างเพียงพอ	 มีการน�าไปปรับใช้ในวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาของชุมชนได้อย่าง
เหมาะสม
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	 จากการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงผ่านคณุคร	ูศศช.	ทัง้	180	ชมุชน
ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2550-2552	 ท่ีผ่านมา	 โครงการฯ	 ได้พิจารณาศักยภาพของ
ชุมชนจากองค์ประกอบที่หลากหลายด้านเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับ
ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง	จึงได้ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง	

	 โดยปรับชื่อโครงการเป็น	“โครงกำรถ่ำยทอดองคควำมรู้โครงกำรหลวง
และพัฒนำศักยภำพชุมชนบนพื้นที่สูง	ระยะ	3	ป	(พ.ศ.	2553	–	2555)”	ซึ่ง
ยังด�าเนินงานในส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู ้โครงการหลวงใน	 180	
ชุมชน	ต่อไป	แต่ได้เพิ่มการท�างานในเชิงรุก	คือ	การพัฒนาศักยภาพชุมชนบน
พื้นที่สูง	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2553	 ได้เริ่มด�าเนินงานใน	 8	 ชุมชน	และในปี	 2554	
เพิ่มพื้นที่ด�าเนินงานอีก	 9	 ชุมชน	 จนถึงปัจจุบัน	 ปี	 พ.ศ.	 2555	 มีพื้นที่ที่เริ่ม
ด�าเนินงานใหม่อีก	13	ชุมชน	รวมทั้งหมด	30	ชุมชน	ซึ่งทั้ง	30	ชุมชนได้ผ่าน
การจัดกระบวนการเรียนรู ้โดยครู	 ศศช.	 ภายใต้การด�าเนินงานโครงการ
ระยะที่	 1	 มาแล้วอย่างต่อเนื่อง	 เป็นชุมชนที่มีพื้นฐานองค์ความรู้โครงการ
หลวงและมีความพร้อมในการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบของ
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงโดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้โครงการหลวง
เข้ากับวิถีชีวิตชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 ตลอดระยะเวลา	3	ปี	ของการด�าเนินงานระยะที่	2	ซึ่งโครงการได้บูรณาการ
งานร่วมกับหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานลงไปปฏิบัติงานเพื่อผลักดันทั้ง	 30	
ชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการและครู	
ศศช.	เป็นตัวจักรขับเคลื่อนงานใน	30	ชุมชนนั้น	โครงการฯ	ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งระหว่างหน่วยงานร่วมปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน	 และได้เรียนรู้จากชุมชนสู่
ชมุชน	เกดิกระบวนการแลกเปลีย่นผ่านเวทกีารประชมุสัมมนา	การศกึษาดงูาน	
การอบรมต่างๆ	 เกิดการเรียนรู ้และสั่งสมประสบการณ์มาอย่างต่อเน่ือง
โครงการฯ	จงึถอดเป็นบทเรยีนจากชมุชนที่ได้เข้าไปด�าเนนิงาน	ซึง่แต่ละชุมชน
มีทั้งจุดเหมือนและความเป็นตัวตนที่แตกต่างกันไป	 โดยได้รวบรวมมาทั้งหมด	
9	 ชุมชน	 ที่สามารถน�ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและน�าไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูงต่อไป
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ด้านวิถีชุมชน



	 บ้านแม่เหลอเป็นชมุชนเผ่า	“กะเหรีย่ง”	เข้า
มาต้ังถิ่นฐานเมื่อประมาณปี	 พ.ศ.	 2504	 โดยมีนาย	
พะหลู่บือ	และครอบครัวเข้ามาตั้งถิ่นฐานก่อน	ต่อมา	
ได้ชักชวนชาวบ้านจากขุนแม่เหลอลงมารวมกัน
เป็นหมู่บ้านใหม่	 เมื่อทางการเข้ามาส�ารวจพื้นท่ีจึงน�าช่ือห้วยที่ไหลผ่านหน้าบ้านคือ
ห้วยแม่เหลอ	 มาตั้งชื่อบ้านว่า	 “บ้านแม่เหลอ”	 ตั้งอยู่ที่	 หมู่	 2	 ต�าบลเสาหิน	 อ�าเภอ	
แม่สะเรียง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ปัจจุบันมี	 42	 หลังคาเรือน	 ประชากรทั้งหมด	 189	 คน
สูงจากระดับน�้าทะเล	 229	 เมตร	 ระยะทางจากหมู่บ้านถึงตัวอ�าเภอเป็นระยะทาง	 72	
กิโลเมตรโดยประมาณ	ตั้งอยู่ลุ่มน�้าหลักคือลุ่มน�้าสาละวิน

					หมู = ออมสิน

	 หากจะจัดอันดับพ้ืนท่ีท่ีการคมนาคมยากล�าบากแล้ว	 บ้านแม่เหลอถือเป็นหนึ่งใน
พื้นที่อันดับต้นๆ	ของพื้นที่ด�าเนินงานสถาบันฯ	ก็ว่าได้	 การเดินทางส่วนใหญ่เป็นทางดิน
สลับกับทางน�้าที่ต้องเลาะล�าห้วยบ้าง	 ข้ามน�้าบ้าง	 ถือได้ว่าเป็นการขึ้นเขาลงห้วยอย่าง
แท้จรงิ	ด้วยความทีเ่ข้ายากออกยากเช่นนี	้ชมุชนบ้านแม่เหลอจงึต้องพึง่พาตนเองอย่างสงู
โดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภค	และสิ่งส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตรองจากข้าว	คือ	“หมู”

ส่งเสริมแหล่งโปรตีนให้กับชุมชน 
บ้านแม่เหลอ อ.แม่สะเรียง

จ.แม่ฮ่องสอน
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	 เดิมชุมชนมีการเลี้ยงหมูอยู่แล้ว	 แต่ยังมีจ�านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของ
ชมุชน	เพราะหมสูามารถเป็นได้ทัง้อาหาร	ใช้ประกอบพธิกีรรม	และขายเป็นรายได้	หม	ูจงึ
เปรียบเสมือนออมสินของบ้านท่ีสามารถน�ามาบริโภคได้	 และแลกเปล่ียนเป็นเงินได้เมื่อ
ยามจ�าเป็น

    บันไดสู่ความส�าเร็จ

	 บ้านแม่เหลอเป็นหน่ึงในพื้นท่ีพัฒนาศักยภาพของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชุมชนบนพืน้ทีส่งู	ซึง่ได้เริม่ด�าเนนิการเมือ่ปี	2554	โดย
มเีจ้าหน้าทีส่่งเสริมโครงการท�าหน้าทีป่ระสานงาน	บรหิารจดัการ	เพือ่ขบัเคล่ือนงานพฒันา
เชงิบรูณาการร่วมกบัคร	ูศศช.	และหน่วยงานร่วมปฏบิตังิานจ�านวน	9	หน่วยงาน	โดยเน้น
การส่งเสริมและสนับสนุนในการน�าแนวทางองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อขยายผลลงสู่
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

	 จากความต้องการของชุมชนข้างต้น	 ทางส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและ
ส�านกังานปศสุตัว์อ�าเภอแม่สะเรยีงได้จดัการอบรมให้ความรูก้ารเล้ียงสุกรเบือ้งต้น	การท�า
อาหารหมัก	พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์สุกรและไก่	 รวมไปถึงกองทุนยา	และกองทุนอาหาร	
ให้กลุ่มสมาชิกบริหารจัดการกันเอง	 โดยมีการสนับสนุนสุกรพันธุ์ลูกผสมจ�านวน	 36	 ตัว
(ตัวเมีย	30	ตัวผู้	6	ตัว)	สมาชิก	18	ราย	โดยเลี้ยงแบบขังคอกจ�านวน	6	ราย	เลี้ยงแบบ
หมูหลุม	12	ราย	มีข้อตกลงภายในกลุ่มที่ชัดเจน	การด�าเนินงานที่เข้มแข็งของสมาชิกกลุ่ม
ท�าให้ผลผลิตภายในปี	2554	มีแม่หมูคลอด	19	แม่	ได้ลูกหมู	133	ตัว	(ตัวผู้	72	ตัวเมีย
61	ตัว)

	 ขั้นที่สองของควำมส�ำเร็จ	ต่อเนื่องจากความส�าเร็จของปี	2554	ใน	ปีงบประมาณ	
2555	จึงมีการกระจายลูกสุกรไปยังสมาชิกรายต่อไป	24	ราย	รวมถึงบ้านบริวาร	8	ราย	
รวมมีสมาชิกทั้งหมด	42	ราย	ปัจจุบันมีแม่หมูคลอดเพิ่มอีก	9	แม่	มีลูกหมู	52	ตัว	แม่หมู
ที่ก�าลังตั้งท้องอยู่	 4	 ตัว	 สมาชิกกลุ่มมีรายได้จากการเลี้ยงหมูรวมทั้งหมด	 35,000	 บาท	
และทีบ่รโิภคเองอกี	15	ตวั	ปัจจบุนัชมุชนบ้านแม่เหลอจงึกลายเป็นแหล่งซือ้ขายหมใูห้กบั
ชุมชนใกล้เคียง



    ปัจจัยที่ท�าให้เกิดความส�าเร็จ

	 1.	 ผูน้�ำชมุชนทีเ่ข้มแขง็	มองการณ์ไกล	สามารถเลอืกสิง่ทีเ่หมาะสมกบัชมุชนได้	และ
ได้รับการยอมรับจากชุมชน	ท�าให้การก�าหนดกฎกติกาในการบริหารจัดการกลุ่มต่างๆ	ใน
ชมุชนได้รบัการยอมรบัและปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั	กลุม่มคีวามเข้มแขง็	และหมนุต่อไป
ได้ด้วยตนเอง

	 2.	 เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมโครงกำร	 และครู	 ศศช.	 เป็นผู้ใฝ่รู้	หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อให้ข้อแนะน�าแก่ชุมชนได้อย่างดี	 ท�าให้เกิดความเชื่อมั่น	 และเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
สม�่าเสมอ

	 3.	 สมำชิกกลุ ่มมีควำมสำมัคคี	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน	์
ส่วนตน	จึงสามารถตกลงร่วมกันได้ง่าย	ไม่มีข้อขัดแย้งในชุมชน

ภาพการสนบัสนนุหมใูห้กบัสมาชกิของ
โครงการซึ่งได้ขยายพันธุ์จ�านวนมาก
และเตรยีมพร้อมกระจายให้สมาชกิราย
อื่นต่อไป
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ภาพการรวมกลุ่มท�าอาหารหมักจากวัตถุดิบในชุมชนเพื่อเปนอาหารให้กับหมู

    ปัญหาและอุปสรรค

	 1.	 แหล่งวัตถุดิบที่เป็นอาหารหมูในพื้นที่มีน้อย	 ต้องออกไปหาจากหมู่บ้านอื่น
หรือจากในป่า

	 2.	 บางครัง้สกุรเป็นโรคระบาดหรอืโรคทีช่มุชนไม่รูจ้กั	ท�าให้ไม่สามารถรกัษาได้

    บทเรียนที่ได้รับ

	 1.	 การเรยีนรูบ้รบิทและวถิชีวีติของชมุชน	เป็นขัน้แรกในการท�าให้โครงการ
ประสบความส�าเร็จ	

	 2.	 การก�าหนดกฎกติกาที่เข้มแข็งและการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดท�าให้
การขยายพันธุ์หมูให้กับทุกบ้านในชุมชนเป็นไปตามแผน	

	 3.	 การหมั่นศึกษาเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์	 และการเข้าถึง
ชมุชน	หมัน่ตดิตาม	ดแูล	พดูคยุกบัชมุชนอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วม
กบัชมุชน	ท�าให้เกดิการยอมรบั	เชือ่มัน่	เชือ่ใจ	เชือ่ถอืในตวัเจ้าหน้าที	่ท�าให้การด�าเนนิ
งานเป็นไปตามเปาหมายที่วางไว้



	 บ้านหนองน่านเป็นชุมชนลัวะ	 ในต�าบลบ่อเกลือใต้	 อ�าเภอบ่อเกลือ	 จังหวัดน่าน
อยูห่่างจากตวัอ�าเภอบ่อเกลอืประมาณ	8	กโิลเมตร	สามารถเดนิทางเข้าถงึได้โดยรถยนต์	เป็น
ถนนลาดยาง	6	กโิลเมตร	และถนนลกูรงั	2	กโิลเมตร	อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาตดิอยภคูา	ลุม่
น�า้หลกัลุม่น�า้น่าน	และลุม่น�า้ย่อยห้วยนายอกับห้วยน�า้มาง	สงูจากระดบัน�า้ทะเล	1,027	เมตร	
จงึมสีภาพอากาศทีเ่หมาะสมต่อการปลกูพชืผกัเมอืงหนาว

    ตามกระแสรักสุขภาพกับ “ผักปลอดภัย”

	 ในวถิชีวีติของชมุชนบนพืน้ทีส่งู	ผกัเป็นเมนอูาหารทีต้่องมใีนทกุมือ้อาหาร	ทกุบ้านที่
มคีวามส�าคญัในการบรโิภคทกุครวัเรอืน	 จะเหน็ได้ว่าทกุครวัเรอืนในชมุชนบนพืน้ทีส่งูจะมี
การปลกูผกัพืน้บ้านไว้ตามหวัไร่ปลายนา	 ส�าหรบับรโิภคในครัวเรอืนและอาจมกีารซือ้ขาย
แลกเปลีย่นกนับ้างในชมุชน	

	 ส�าหรับบ้านหนองน่าน	 เป็นชมุชนทีม่กีารปลกูผกัเพือ่บรโิภคและขายในตลาดชมุชน
อยูบ้่างแล้ว	เนือ่งจากเป็นหมูบ้่านทีก่ารคมนาคมค่อนข้างสะดวก	ท�าให้การขนส่งพชืผักท�าได้
ง่าย	สามารถน�าผลผลติมาขายในชุมชนใกล้เคยีงและตวัอ�าเภอบ่อเกลอืได้

การปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภค
ในชุมชน บ้านหนองน่าน

อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
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ก้ำวเริ่มต้น
	 โครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพืน้ทีส่งู	เริม่
ด�าเนนิงานในพ้ืนทีบ้่านหนองน่าน	 เมือ่ปี	2553	โดยมเีจ้าหน้าทีส่่งเสรมิโครงการปฏบิตังิาน
ประจ�าพ้ืนทีร่่วมกบัคร	ูศศช.	บ้านหนองน่าน	โดยเริม่ต้นจากการส�ารวจข้อมลูพืน้ฐาน	ความ
ต้องการของชมุชนและศักยภาพของชุมชน	 แล้วจึงน�าไปสูก่ารจดัท�าแผนชมุชนด�าเนนิงานซึง่
ในแผนการปี	2553	ได้ตัง้โครงการส่งเสรมิการปลกูผกัปลอดภยั	เพือ่ส่งเสรมิให้ชาวบ้านมผีกั
ไว้บริโภคในครัวเรือนโดยมชีาวบ้านเข้าร่วมโครงการ	30	ราย	ซึง่ได้สนบัสนนุปัจจยัในการผลติ
เร่ิมต้น	คอื	สแลน	สายยางรดน�า้	บวัรดน�า้	เมลด็พนัธุผ์กั	และในปลายปี	2553	ได้มกีารศกึษา
ดงูานโครงการหลวง	 และงานแสดงอทุยานหลวงราชพฤกษ์	 ซึง่เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิโครงการ
เลง็เหน็ศกัยภาพของการผลติผกั	และจากทนุเดมิชาวบ้านกป็ลูกผักเพือ่ใช้บรโิภคในครวัเรอืน
อยู่แล้ว	 ส่วนการตลาดก็ยังมีความต้องการอยู่	 จึงมีการประชุมวางแผนชุมชนร่วมกับชาวบ้าน
ในการที่จะส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัย	 เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภค	 เม่ือเหลือจึง	
จ�าหน่ายเป็นรายได้	จึงเกิดเป็นโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยขึ้น	 โดยปี	2554	มี
สมาชกิอยู	่14	ราย

	 ในปี	2554	ได้คัดเลือกสมาชิกจากผู้สนใจมาเป็นเกษตรกรน�าร่อง	14	ราย	มี	พื้นที่	3.5	ไร่	
โดยโครงการได้สนบัสนนุปัจจยัในการผลิตเริ่มต้น	 โดยมหีลกัการคือ	 การสนับสนุนปัจจัย	
ที่จ�าเป็นและในส่วนการตลาดทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ประสานกับร้านค้าที่จ�าหน่ายผัก	 ซึ่ง
ตลาดชมุชนกเ็ป็นจดุขายทีส่�าคญัในชุมชนอกีส่วนหนึง่	ในปี	2554	ได้สนบัสนนุปัจจยัในการ
ผลติ	ได้แก่	สแลน	เมลด็พนัธุผ์กั	และสายยางรดน�า้	โดยในปี	2554	มผีลผลติทัง้หมด	557	
กโิลกรมั	คดิเป็นรายได้	18,540	บาท

	 ปี	2555	ได้ด�าเนนิโครงการต่อเนือ่งจากปี	2554	มสีมาชกิใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการ
เพิม่อกี	16	ราย	มพีืน้ทีป่ลกูเพิม่ข้ึน	4	ไร่	โดยในปี	2555	มกีารวางแผนการผลติเพือ่จ�าหน่าย
มากขึน้	มปีริมาณผลผลติรวมทัง้หมด	1,129.5	กโิลกรมั	แบ่งเป็นเพือ่บรโิภคในชมุชน	628.5	
กโิลกรมั	และเพ่ือจ�าหน่ายในชมุชนใกล้เคยีงจ�านวน	501	กโิลกรมั	มรีายได้รวม	4,900	บาท	
โดยเน้นการผลติผกัตามฤดกูาลซ่ึงเป็นผกัพืน้บ้านบางส่วน	 เช่น	 ผกักาด	 ผักบุง้	 ถัว่ฝักยาว	
มะเขอืเปราะ	บวบ	คะน้า	และบางส่วนเป็นผกัชนดิใหม่ทีส่นบัสนนุโดยโครงการหลวง	 เช่น	
ฟักทองญี่ปุ่น	มะเขือเจ้าพระยา	ถั่วหวาน	เป็นต้น	โดยในปี	2555	นี้	จะเน้นการบริหารจัดการ
ให้สมาชกิกลุม่มกีองทนุเพือ่จดัซือ้วสัดใุนการผลติผกั	 เช่น	 เมลด็พนัธุผั์ก	 และสมาชกิกลุม่
สามารถบรหิารกลุม่	ทัง้ด้านการวางแผนการผลติ	การเลอืกชนดิผัก	การจดัการด้านการตลาด	
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ซึง่ปัจจบุนัโครงการร่วมกบัคร	ูศศช.	เน้นการท�างานด้านการวางรากฐานองค์ความรูโ้ครงการ
หลวงและการจดัการ	เพือ่ให้ชุมชมต่อยอดกจิกรรมได้ต่อไป

ก้ำวสูค่วำมส�ำเรจ็

	 1.	 ชมุชนมทีกัษะและภมูปัิญญาพืน้บ้านในการปลกูผกัเป็นพืน้ฐานทีด่อียูแ่ล้ว	ท�าให้
การเข้าไปส่งเสริมเรือ่งผกัปลอดภยัท�าได้ง่ายขึน้

	 2.	 เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิโครงการและคร	ู ศศช.	 เป็นแรงสนบัสนนุในการน�าองค์ความรู้
โครงการหลวงมาปรบัใช้เพือ่เพิม่ความหลากหลายของชนดิพชืผกั	การวางแผนการผลติ	การ
วางแผนการตลาดให้กบัชมุชน	 เพือ่เป็นรากฐานของการผลติเพือ่ขายในตลาดชมุชนต่อไป

	 3.	 การคมนาคมทีค่่อนข้างสะดวก	ท�าให้สามารถวางแผนเพือ่ขยายการผลติจากการ
บรโิภคภายในชมุชนสูก่ารตลาดเพือ่เป็นการเพิม่รายได้ให้กบัชมุชนได้ง่ายขึน้

ภาพชาวบ้านหนองน่านน�าผักมาขายให้กับชุมชนใกล้เคียงบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน
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    ปัญหาและอุปสรรค
	 1.	 การตลาดทีไ่ม่แน่นอนท�าให้ต้องมกีารวางแผนทีร่ดักมุมาก

	 2.	 การผลติผกัท�าได้ไม่ต่อเนือ่ง	เนือ่งจากเป็นการผลติตามฤดกูาล	ไม่ได้ปลกูแบบโรง
เรือนทีเ่น้นการผลติสูต่ลาด

	 3.	 พ้ืนทีป่ลกูผกัของเกษตรกรมขีนาดเลก็

    บทเรียนที่อยากเล่าสู่กันฟัง

	 1.	ตัง้เปำหมำยให้สอดคล้องกบัศกัยภำพของชมุชน	โดยเริม่จากมเีกษตรกรน�าร่อง
ทีม่คีวามสนใจและหวัไวใจสู	้ ไม่จ�าเป็นต้องมากราย	 เพราะจะตดิตามได้ไม่ทัว่ถงึและผลทีไ่ด้
ไม่เป็นไปตามต้องการ	แล้วจงึสนบัสนนุปัจจยัในการผลติทีจ่�าเป็นในช่วงเริม่ต้น	และองค์ความรู้
ทีถ่กูต้อง	 ซึง่จะเป็นจดุถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้ชาวบ้านรายอืน่ๆ	 ได้เรยีนรู	้ และเมือ่ท�ากบั
เกษตรกรตวัอย่างประสบความส�าเรจ็กจ็ะเป็นตวัอย่างและแรงจงูใจให้คนอืน่ๆ	 สนใจและมี
ความเชือ่มัน่อยากท�าตามและอยากเข้าร่วมกลุม่กจิกรรม

	 2.	 งำนทกุอย่ำงต้องมกีำรวำงแผน	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลผลิตทางการเกษตรทีเ่กดิ
ความเสยีหายได้ง่าย	ต้องวางแผนการผลติ	วางแผนการตลาดทีช่ดัเจน	

	 3.	กำรแก้ปญหำเฉพำะหน้ำ	เป็นทกัษะทีต้่องพฒันาอย่างสม�า่เสมอ	เนือ่งจากในการ
ท�างานทกุขัน้ตอนมกัเกดิปัญหาทีไ่ม่คาดคดิเสมอ



ด้านการพัฒนาอาชีพ

 ปลูกเสาวรสหวานสร้างรายได้ 
   บ้านกิ่วสะไต อ.แม่จัน จ.เชียงราย

 กาแฟอราบิก้า บ้านผาแดงบน อ.เชียงค�า จ.พะเยา
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				“บ้านกิว่สะไต”	เป็นชมุชนอาข่า
ก่อตัง้เมือ่ปี	พ.ศ.	2516	โดยได้อพยพ
มาจากบ้านป่าซางหลวง	 อ�าเภอ
แม่จัน	 โดยการน�าของนายเชอก่า	
เบเชกู	่สภาพทีต่ัง้ของหมูบ้่านเป็นที่
ลาดชนั	มลี�าห้วยฮาฮุไหลผ่านท�าให้
สามารถท�าการเกษตรได้ตลอดทัง้ปี	
ตัง้อยูท่ี	่หมู	่19	ถนนสายแม่จนั-ฝาง	
ต�าบลป่าตึง	 อ�าเภอแม่จัน	 จังหวัด
เชยีงราย	อยูห่่างจากตวัอ�าเภอแม่จนั
ประมาณ	30	กโิลเมตร	ลุ่มน�้าหลัก
ลุ่มน�้าโขง	 และลุ่มน�้าย่อยห้วยฮาฮุ	
มีความสูง	 863	 เมตรจากระดับน�้า
ทะเลปานกลาง

    ท�าไมต้องเปนเสาวรสหวาน?

	 เสาวรสหวาน	 ถือเป็นผลไม้ท่ีก�าลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในรูปแบบการ
บริโภคสดและการน�าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	เช่น	เครื่องดื่ม	อาหาร	ขนม	เป็นต้น	
โดยผลผลติหลกัมาจากเกษตรกรทีส่นบัสนนุโดยโครงการหลวง	โดยเฉพาะโครงการหลวง
หมอกจ๋าม	ถอืเป็นแหล่งผลติทีส่�าคญัซึง่ปัจจบุนัผลผลติของเสาวรสหวานยงัเป็นทีต้่องการ
ของตลาดอยู่อีกมาก	 ประกอบกับสภาพภูมิประเทศและอากาศมีความเหมาะสม	 และที่
ส�าคญัคอื	เกษตรกรมคีวามสนใจอย่างจรงิจงั	จงึเกดิเป็นโครงการส่งเสรมิการปลกูเสาวรส
หวานขึ้นโดยน�าองค์ความรู้โครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชุมชน

    บันไดสู่ความส�าเร็จ

ก้ำวแรก:	แผนชุมชน
	 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	
เริ่มด�าเนินงานในพื้นที่บ้านกิ่วสะไตเมื่อปี	 2553	 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการปฏิบัติ
งานประจ�าพื้นที่ร่วมกับครู	 ศศช.บ้านกิ่วสะไต	 เริ่มต้นจากการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานและ
ความต้องการของชุมชนแล้วจึงน�าไปสู่การจัดท�าแผนชุมชน	 ซ่ึงในแผนการด�าเนินงานปี	

ปลูกเสาวรสหวานสร้างรายได้ 



2553	 ได้ก�าเนิดโครงการส่งเสริมปลูกไม้ผลเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีผลไม้บริโภคในครัว
เรือน	 โดยมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการจ�านวน	63	ราย	ซึ่งได้สนับสนุนกล้าไม้ผล	4	
ชนิด	คือ	ฝรั่ง	อโวคาโด	หม่อน	มะม่วง	จ�านวนชนิดละ	85	ต้น	รวม	340	ต้น	และในปลาย
ปีงบประมาณ	2553	มีการศึกษาดูงานโครงการหลวง	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการเล็งเห็น
ศักยภาพของพื้นที่ในการปลูกเสาวรสหวาน	จึงได้ประสานกับทางโครงการหลวงหมอกจ๋าม
เพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกรในพืน้ทีส่ามารถสร้างรายได้เสรมิจากการปลกูไม้ผล	(เสาวรสหวาน)	
จึงเกิดโครงการส่งเสริมปลูกเสาวรสหวานเพื่อส่งโครงการหลวงหมอกจ๋าม	โดยมีสมาชิกที่
สนใจเข้าร่วมโครงการ	7	ราย

ก้ำวสอง	:	แนวหน้ำพำบุกเบิก
	 ต่อมาในปี	2554	ได้คัดเลือกจากผู้สนใจมาเป็นเกษตรกรเพื่อน�าร่องจ�านวน	3	ราย	
(จากจ�านวน	7	ราย)	โดยพจิารณาจากความพร้อมด้านปัจจยัการผลิตและความสนใจอย่าง
จรงิจงั	โดยในปี	2554	มพีืน้ทีป่ลกูประมาณ	6	ไร่	ซึง่โครงการฯ	ได้สนบัสนนุปัจจยัการผลติ	
โดยมีหลักการคือ	 สนับสนุนปัจจัยการผลิตท่ีจ�าเป็นให้สมาชิก	 โดย	 1	 ราย	 จะได้รับการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต	100%	ต่อ	1	ไร่	หากมีพื้นที่มากกว่า	1	ไร่	เกษตรกรต้องรับผิดชอบ	
ปัจจัยการผลิตในส่วนที่เหลือเองทั้งหมด	 ในปี	 2554	 ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต	 ได้แก่		
1)	ปุ๋ยเคมี	2)	ลวดเบอร์	14	3)	กล้าเสาวรส	โดยในปี	2554	มีผลผลิตทั้งหมด	4,851	กิโลกรัม	
	คิดเป็นรายได้	97,020	บาท

ก้ำวต่อไป	:	เติบโตไปด้วยกัน
	 ปี	2555	ได้ด�าเนนิโครงการต่อเนือ่งจากปี	2554	มสีมาชกิใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการ
เพิ่มอีกจ�านวน	7	ราย	มีพื้นที่ปลูกเพิ่มทั้งหมด	21	ไร่	โดยหลักการสนับสนุนในปี	2555	จะ
สนับสนุน	1	ราย	ต่อ	1	ไร่	รวม	7	ไร่	ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ได้แก่	ปุ๋ยเคมี	ลวดเบอร์	
14	และเชอืกไนลอน	ส่วนกล้าพนัธุเ์สาวรสนัน้ได้ประสานเพือ่ขอรบัการสนบัสนนุจากศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม	จ�านวน	2,500	กล้า	ซึ่งเป็นกล้าต้นตอทั้งหมด	ปัจจุบันได้
น�าไปปลูกในพื้นที่เกษตรกรและได้ท�าการสาธิตการเสียบยอดให้กับเกษตรกรเพื่อให้
สามารถเสียบยอดพันธุ์ได้เองต่อไป
    
    เบื้องหลังความส�าเร็จ
	 1.	 ผู้น�ำชุมชน	เป็นแรงส่ง	เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อคนใน
ชุมชน	และให้ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมทุกด้าน	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญมากในการ
ช่วยให้การท�างานกับชุมชนประสบผลส�าเร็จ
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	 3.	 เกษตรกรน�ำร่อง	 จ�านวนไม่ก่ีรายท่ีสนใจ
อย่างจริงจังและเข้าร่วมเป็นแนวหน้าของโครงการ	
กลายเป็นต้นแบบเกษตรกรที่ท�าให้ชุมชนเห็นผล
ส�าเร็จและเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	

	 4.	 หน่วยงำนร่วม	เป็นเบื้องหลังความส�าเร็จ	
ต้องขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	และ
โครงการหลวงหมอกจ๋าม	 ในการสนับสนุนท้ังปัจจัย
การผลติในช่วงเริม่ต้น	และสนบัสนนุด้านองค์ความรู้
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง	 และท่ีส�าคัญคือการเข้ามา
ติดตามงานอย่างสม�่าเสมอ
    
    ปัญหาและอุปสรรค
	 1.	 ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง	

	 2.	 เกษตรกรยังไม่เชื่อมั่นเนื่องจากเป็นพืช
	 	 ชนิดใหม่

	 2.	 เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมโครงกำรและครู	 ศศช.	
เป็นแรงขับเคลื่อน	 จากจุดเริ่มต้นในปี	 2553	 โดย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการเป็นผู้จุดประกายเรื่องการ
ปลูกเสาวรสหวานเพื่อสร้างรายได้	 ประกอบกับเป็น
เรื่องที่ตรงตามความต้องการของชุมชนอยู่แล้ว	 จึง
กลายเป็นจดุเริม่ต้นของโครงการและมผีูส้นใจเข้าร่วม
อย่างจริงจัง



    บทเรียนที่อยากเล่าสู่กันฟัง

	 1.	 เวทีชมุชนคอืใบเบกิทำง	ท�าให้ได้รูปั้ญหา	ความต้องการทีแ่ท้จรงิของชมุชน	จงึ
สามารถวางแผนกิจกรรมโครงการและก�าหนด	“ธงพัฒนา”	ได้ตรงเปาหมาย

	 2.	 ตั้งเปำหมำยให้เอื้อมถึง	เริ่มต้นจากการสนับสนุนเกษตรกรที่สนใจอย่างจริงจัง
ให้เป็นเกษตรกรน�าร่อง	ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดเปาหมายว่าทกุคนต้องท�าเหมอืนกนั	เมือ่ท�า
กับคนกลุ่มเล็กๆ	ส�าเร็จแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆ	ได้เห็นและอยากท�าตาม

	 3.	 เข้ำถึงชุมชน	หมั่นติดตาม	ดูแล	และพูดคุยกับชุมชนอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อแลก
เปลี่ยนร่วมกัน	ท�าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

	 4.	 ศกึษำหำควำมรูใ้นเรือ่งทีส่นบัสนนุอย่ำงลกึซึง้	และหำข้อมลูองคควำมรูใ้หม่ๆ	
อยู่เสมอ	เพื่อให้สามารถให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้อง	สร้างความน่าเชื่อถือให้เกษตรกร	จะท�าให้
งานด�าเนินไปด้วยความราบรื่นตามแผน

ภาพการติดตามให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกร
น�าร่อง โดยเจ้าหน้าที่โครงการหลวงหมอกจาม

และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ
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