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	 บนพื้นที่สูงภูเขาสลับซับซ้อนทาง
ตอนเหนอืของประเทศไทย	มชีมุชนชาวเขา
เผ่าหนึง่อาศยัมายาวนานกว่าร้อยปี	ชนชาว
เขากลุ่มนั้นเรียกตนเองว่า	 “เมี่ยน”	 หรือ	
“อิ้วเม่ียน”	 ซึ่งมีความหมายว่า	 “มนุษย์”	
หมู่บ้านผาแดงบน	 อพยพมาจากหมู่บ้าน
ดงอ่อน	ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	ตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านหนองห้า	ก่อนย้ายมาอยู่บ้านผาแดงบนประมาณ
ปี	พ.ศ.	2470	โดยตั้งอยู่ที่	หมู่	11	ต�าบลร่มเย็น	อ�าเภอเชียงค�า	จังหวัดพะเยา	อยู่ห่างจาก
ตวัอ�าเภอเชยีงค�า	35	กโิลเมตร	มคีวามสงู	1,086	เมตร	จากระดบัน�า้ทะเลปานกลาง	สภาพ
พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนพื้นท่ีลาดชันภูเขาสูง	 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง	 สภาพป่าไม้
ยังสมบูรณ์	 มีล�าห้วยธรรมชาติไหลผ่านกลางหมู่บ้าน	 ซึ่งเป็นแหล่งน�้าใช้ในการอุปโภค
บริโภคและแหล่งน�้าทางการเกษตร

    จิบกาแฟ

	 กาแฟ	 เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกมาเป็นเวลานาน	 และ
ส�าหรับประเทศไทยนั้น	 กาแฟนอกจากจะเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
เรื่อยๆ	 ในปัจจุบันแล้ว	 กาแฟยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของเกษตรกรโดยเฉพาะ
ทางภาคเหนือของประเทศไทย	และกระแสแห่เปิด	“ร้านกาแฟ”	กลายเป็นหนึ่งใน

กาแฟอราบิก้า “ผาแดงบน”



ธุรกิจที่น่าสนใจและมาแรงศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์ว่า	ผลิตภัณฑ์กาแฟทุกประเภทยัง
เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ	 และสามารถเติบโตได้อีก	 ด้วยอัตราการบริโภคกาแฟของคนไทยใน
ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ต�่า	เพียง	130-150	ถ้วย/คน/ปี	เท่านั้น	(หรือเฉลี่ยไม่ถึงหนึ่งแก้ว/
คน/วัน)	ปริมาณคนไทยที่บริโภคกาแฟเป็นประจ�ามีไม่ถึง	2	ล้านคน

    
    กาแฟอราบิก้า..บ้านผาแดงบน

	 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	
เริ่มด�าเนินงานในพื้นที่บ้านผาแดงบนเมื่อปี	2553	โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการเข้าไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับครู	 ศศช.บ้านผาแดงบน	 ซ่ึงจากการส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน	 และ
บรบิทของชมุชน	ท�าให้ทราบแนวทางการส่งเสรมิภายใต้องค์ความรูโ้ครงการหลวงทีไ่ด้น�า
ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่	 ด้วยเล็งเห็นความพร้อมทั้ง	 3	 ด้านของชุมชน	 ดังน้ี

 1. ความพร้อมด้านศักยภาพ :	ด้วยความสูง	1,086	เมตร	จากระดับน�้าทะเล	และ
อุณหภูมิที่ค่อนข้างหนาวเย็นตลอดทั้งปี	(เฉลี่ย	20	องศาเซลเซียส)	เป็นปัจจัยการผลิตเบื้องต้น
ที่เหมาะสม	ทั้งด้านการเจริญเติบโต	และคุณภาพกาแฟ

 2. ความพร้อมด้านทัศนคติ :	ในด้านภูมิประเทศที่ยังเป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์	
การปลกูกาแฟภายใต้ร่มเงาของไม้ป่า	เป็นอกีหนึง่วธิกีารทีท่�าให้คนอยูร่่วมกบัป่าแบบพึง่พา
อาศัย	ไม่เบียดเบียน	แต่เอื้อประโยชน์ต่อกัน	เชื่อมโยงไปสู่ความเชื่อที่ยึดถือกันมาในการ
อนุรักษ์แหล่งต้นน�้า	 การมีพื้นที่ท�ากินบนพื้นที่ป่า	 ท�าให้ลดทอนการตัดไม้เพื่อการเกษตร	
เช่น	 การท�าไร่เลื่อนลอยแบบอดีต	 ป่าไม้ก็เริ่มได้รับการฟื้นฟูและมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น

 3. ความพร้อมของชาวบ้าน :	ชนเผ่าเมี่ยน	เป็นชนเผ่าที่เรียกได้ว่า	รักความก้าวหน้า
	 และมีความใฝ่รู ้	 ท�าให้การส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกกาแฟอราบิก้าในพื้นที่ได้รับ
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    ขับเคลื่อน : ผลักดันให้เปนรูปธรรม
	 ในปี	2553	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชน
บนพ้ืนทีส่งู	เร่ิมด�าเนนิงานในพืน้ทีบ้่านผาแดงบน	เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิได้เข้ามามบีทบาทมากขึน้
ในด้านการให้ค�าแนะน�าเรื่องการจัดการสวนกาแฟ	เช่น	การให้ปุ๋ย	การปองกันและก�าจัด
โรคแมลงต่างๆ	 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน	 ท�าให้การส่งเสริมการปลูก
กาแฟอราบิก้าในพื้นที่	ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น	

	 ในปี	 2554	 ได้ด�าเนินกิจกรรมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการปลูก
กาแฟอราบิก้า	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสมาชิก	โดยมีการขยายพื้นที่ปลูก	จาก	
27.49	ไร่	เป็น	41.62	ไร่	จ�านวนต้นกาแฟ	จาก	11,000	ต้น	เป็น	16,650	ต้น	และสมาชิก	
จาก	10	ราย	เพิ่มเป็น	17	ราย

ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 และการพัฒนาด้านคุณภาพกาแฟเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นจน
เกินไป	รวมถึงการสร้างตราสินค้าเป็นของตนเองก็ไม่ไกลเกินฝัน

 ด้วยเหตุผลทั้ง 3 ประการ คือ ค�าตอบว่าท�าไมเราจึงเลือกผลิตกาแฟอราบิก้าที่
“ผาแดงบน”

    เริ่มต้น : ต้นทุนชุมชน
	 ในปี	2550-2552	พืน้ทีบ้่านผาแดงบนได้เริม่ปลกูกาแฟอราบก้ิาไปบ้างแล้ว	โดยการ
ผลักดันของครู	ศศช.บ้านผาแดงบน	ระหว่างปี	2550-2552	ที่บ้านผาแดงบนมีพื้นที่ปลูก
กาแฟทั้งหมด	43.42	ไร่	จ�านวนกาแฟ	17,370	ต้น	มีเกษตรกร	10	ราย	ในการเริ่มต้นยัง
ไม่ได้รบัความสนใจจากเกษตรกรมากนกัเนือ่งจากยงัไม่มผีลผลติ	และการดแูลรกัษายงัไม่มี
ระบบการจดัการทีด่เีท่าทีค่วร	พืน้ทีบ่างส่วนได้รบัความเสยีหายจากไฟป่าและวชัพชื	ท�าให้
เหลือพื้นที่ปลูกกาแฟอยู่เพียง	27.49	ไร่	จ�านวนกาแฟ	11,000	ต้น



    พัฒนา : เพื่อเปาหมายเชิงคุณภาพ
	 ในปี	2555	เริ่มเก็บผลผลิตได้เป็นปีแรก	โดยมีสมาชิก	7	ราย	เก็บเกี่ยวผลผลิตบน
พื้นที่	 5.7	 ไร่	 จ�านวนกาแฟ	 3,000	 ต้น	 ได้ผลผลิตกาแฟ	 (กาแฟกะลา)	 จ�านวน	 140.4	
กิโลกรัม	ราคาขาย	70-90	บาท/กิโลกรัม	โดยมีรายได้ทั้งหมด	11,688	บาท	(รายได้เฉลี่ย	
1,680	บาท/ไร่)	แผนการด�าเนนิการในปี	2555	เพือ่ให้เกดิการต่อเนือ่ง	กจิกรรมจะมุง่เน้น
ไปในด้านการพฒันาคณุภาพผลผลติ	เพือ่เป็นการต่อยอดกระบวนการผลติให้ไปสูเ่ปาหมาย
เชิงคุณภาพ	 “การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว”	 เป็นกระบวนการที่มีความ
ละเอยีดลออและต้องการความใส่ใจเป็นพเิศษ	รวมทัง้การน�าเทคโนโลยมีาใช้อย่างเหมาะสม
เช่น	 การจัดท�าจุดสาธิตการแปรรูปการผลิตกาแฟในพื้นที่	 เพื่อการพัฒนากาแฟอราบิก้าที่มี
คุณภาพตามความต้องการของตลาดต่อไป

    ปัจจัยสนับสนุนความส�าเร็จ

 1. เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิโครงการ และคร ูศศช. ช่วยผลกัดนัให้เกดิการขบัเคล่ือนของ
กิจกรรมจนเกิดเป็นกลุ่มผู้ปลูกกาแฟบ้านผาแดงบน	 และสามารถผลิตกาแฟอราบิก้า
คุณภาพได้	ปัจจุบันมีจุดสาธิตการแปรรูปกาแฟ	1	แห่ง	ที่สมาชิกมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 2. ผู้น�าชุมชน	 เป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านในการส่ือสารและเป็น
แรงส่งเพื่อให้เกิดการพัฒนา

 3. เกษตรกรน�าร่อง	 เป็นผู้ท่ีจริงจังและใส่ใจสม�่าเสมอ	
ท�าให้เป็นตัวอย่างที่สามารถสร้างรายได้	ท�าให้เกษตรกรรายใหม่
สนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้น

 4. หน่วยงานร่วมเบื้องหลังความส�าเร็จ	 ได้แก่	 กศน.
อ�าเภอเชยีงค�า	สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู	ศนูย์ส่งเสรมิเกษตร
ทีส่งูจงัหวดัพะเยา	ศนูย์พฒันาโครงการหลวงปังค่า	และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่น	ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและการสนับสนุน
ด้านวิชาการต่างๆ	จนเกิดเป็นการผลิตกาแฟอราบิก้าคุณภาพใน
ปัจจุบัน

    อุปสรรคและปัญหา
	 1.	 การตลาดและแนวโน้มการตลาดที่ขาดเสถียรภาพ
	 2.	 ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง	โดยเฉพาะขั้นตอนการ
	 	 แปรรูปผลผลิต
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    บทเรียนที่อยากเล่าสู่กันฟัง

 1. ศกึษาชุมชน	เพ่ือเป็นใบเบิกทางสู่แนวทางการพฒันาโดยให้ชมุชนเข้ามา
มีส่วนร่วม	เช่น	การจัดเวทีชุมชน	และค้นหาต้นทุนชุมชน

 2. ตั้งเปาหมายแบบค่อยเปนค่อยไป	 ในการพัฒนาอาจไม่ต้องรีบร้อนตั้ง
เปาหมายทีส่งูเกนิไป	การท�าให้เหน็ผลเชิงประจกัษ์เป็นอกีแนวทางทีจ่ะเสรมิสร้าง
ความมั่นใจได้เป็นอย่างดี

 3. เข้าถึงชุมชน	 การเข้าไปพูดคุย	 ติดตาม	 ถามไถ่ถึงปัญหา	 สถานการณ์
ต่างๆ	ภายในชุมชน	 เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี	 รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน



จุดสาธิตการแปรรูปกาแฟ ณ ศศช.บ้านผาแดงบน 
ที่สนับสนุนโดยโครงการ ร่วมกับ

กศน.อ�าเภอเชียงค�า
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= ข้าวไร่แบบนาขั้นบันได 
	 บ้านห้วยไทร	อ.เมือง	จ.แม่ฮ่องสอน

= แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ 
	 บ้านทรัพย์ตะเคียน	อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่

= อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
	 บ้านป่าหมาก	อ.แม่สะเรียง	จ.แม่ฮ่องสอน

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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	 บ้านห้วยไทร	 เป็นหมู่บ้านปกาเกอะญอเล็กๆ	 ตั้งอยู่ที่ต�าบลห้วยปูลิง	 อ�าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	ปัจจบุนั	มทีัง้หมด	28	หลงัคาเรอืนประชากรรวม	179	คน	
ส่วนใหญ่วถิชีวีติยงัเป็นแบบดัง้เดมิ	อาชพีหลกัยงัเป็นการปลกูข้าวไร่เพือ่บรโิภคในครวัเรอืน	
ส่วนรายได้หลกัมาจากการขายสตัว์เลีย้ง	เช่น	ววั	ควาย	ไก่	และด้วยข้อจ�ากดัด้านระยะทาง
ที่ห่างไกลโดยจากหมู่บ้านถึงตัวอ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	 ประมาณ	 76	 กิโลเมตร	 ชุมชน
จึงมีการปลูกพืชผัก	ไม้ผล	ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนเอง	ถือได้ว่าเป็นชุมชนที่พึ่งพาตนเอง
ค่อนข้างสูง

ข้าวไร่แบบนาขั้นบันได “บ้านห้วยไทร”

    “ข้าวไร่แบบนาขั้นบันได”
	 ข้าวเป็นปัจจัยหลักที่มีความส�าคัญในการด�ารงชีวิตของคนในชุมชนบนพื้นที่สูง	 แต่
ปัญหาหลักของคนบนพื้นที่สูง	คือ	ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค	เนื่องจากผลผลิตข้าวไร่
ต่อพืน้ทีต่�า่	ถ้าหากมข้ีาวเพยีงพอต่อการบรโิภคในครวัเรอืนแล้วกถ็อืว่าครอบครวันัน้มคีวาม
มั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจในครัวเรือน	และพร้อมที่จะรับการพัฒนาทางด้านอื่นๆ	ต่อไป	
ดังนั้นการแสวงหาวิธีการปลูกข้าวแบบใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวต่อพื้นที่	 โดยวิธีการท�านา
ขัน้บนัไดกเ็ป็นอกีหนึง่วธิ	ีโดยการท�านาข้ันบนัไดเป็นการท�านาบนพืน้ทีส่งูโดยการขดุปรบั
พื้นที่สภาพไร่ซึ่งเคยใช้ปลูกข้าวไร่หรือพืชไร่อื่นๆ	ปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่นา	ซึ่งเป็นแนวทาง
หนึ่งในการลดปัญหาการท�าไร่เลื่อนลอย	ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว	และสร้างความมั่นคงทาง
อาหารบนพื้นที่สูง	

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255558



    จากข้าวไร่สู่นาขั้นบันได
	 ศศช.บ้านห้วยไทร	 ได้เข้าร่วมการด�าเนินงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	
(องค์การมหาชน)	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2552	 ภายใต้โครงการจัดการความรู้และ
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	 เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการ
หลวงโดยผ่านกระบวนการการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างคร	ูศศช.	และชาวบ้านใน
ชุมชน	 ซึ่งกิจกรรมที่คุณครูจัดส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

    มาปลูกข้าวไร่แบบนาขั้นบันไดกันเถอะ
	 จากปญัหาขา้วไม่เพยีงพอตอ่การบริโภคและผลผลติขา้วตอ่ไร่ต�่า	โดยมี	8	ครัวเรอืน	
(จากทั้งหมด	28	ครัวเรือน)	ที่ข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปี	ดังนั้น	กรมการข้าว	
โดยศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น	 จึงได้เข้าไปด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ	ในพื้นที่บ้านห้วยไทร	ซึ่งในปี	2553	ได้สนับสนุนการจัดท�าแปลงเรียนรู้การ
ปลกูข้าวแบบนาขัน้บนัไดเพือ่เพิม่ผลผลติข้าว	โดยเจ้าหน้าทีจ่ากศนูย์วจิยัข้าวแม่ฮ่องสอน
ได้อบรมให้ความรูก้ารคดัเลอืกเมลด็พนัธุข้์าว	โรคและแมลงของข้าว	และการท�าข้าวไร่แบบ
นาขัน้บนัได	จากการอบรมครัง้นีม้เีกษตรกรสนใจเข้าร่วมทดลองการปลกูข้าวนาขัน้บนัได	
จ�านวน	4	ราย	โดยมีพื้นที่	4	ไร่	ซึ่งเกษตรกร	1	ใน	4	ราย	เป็นเกษตรกรที่ข้าวไม่พอบริโภค	
(จากจ�านวนเกษตรกรทีข้่าวไม่พอบรโิภค	8	ราย	เข้าร่วมท�าข้าวไร่แบบขัน้บนัได	1	ราย	เข้า
ร่วมโครงการจดัการธาตอุาหารฯ	5	ราย	ส่วนอกี	2	ราย	ยงัไม่พร้อมเข้าร่วมทัง้	2	โครงการ)	
โดยในส่วนของการท�าข้าวไร่แบบขัน้บนัไดมกีารขดุอ่างพลวงเพือ่กกัเกบ็น�า้ส�าหรบัใช้ในนา
พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่นๆ	 เช่น	 เมล็ดพันธุ์ข้าว	 ปุ๋ยเคมี	 พลาสติกปูบ่อ	 ปูน
โดโลไมท์	 ปุ๋ยร๊อกฟอสเฟต	 เป็นต้น	 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบผลผลิตของข้าว	 (พันธุ์บือสุคี)	 ที่
ปลูกในนาขั้นบันไดและปลูกแบบทั่วไป	 ผลผลิตในนาขั้นบันไดได้มากกว่าการท�าไร่แบบ
เดิม	ประมาณ	16	กิโลกรัม	ต่อไร่	ซึ่งอาจจะเป็นปริมาณที่ยังน้อย	แต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้น
ลองผิดลองถูก	และประสบผลส�าเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจส�าหรับการทดลองในปีแรก

	 จากการทดลองในปี	2553	ท�าให้เกษตรกรสนใจเพิ่มพื้นที่ในการขุดนาขั้นบันไดอีก	
2	ไร่	รวม	4	ราย	6	ไร่	ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนได้สนับสนุนงบประมาณในการขุดนา
ขัน้บนัไดพร้อมทัง้สนบัสนนุเมลด็พนัธุข้์าว	ปนูโดโลไมท์	ปุย๋ร๊อกฟอสเฟต	ปุย๋เคม	ีอกีทัง้ได้
พาเกษตรกรที่ร่วมทดลองไปศึกษาดูงานที่จังหวัดแพร่	จ�านวน	4	ราย	ซึ่งในปี	2554	 ได้
ผลผลิตข้าวไร่ที่ปลูกแบบนาขั้นบันได	เฉลี่ยไร่ละ	268.3	กิโลกรัม	ซึ่งผลผลิตเพิ่มจากการ
ท�าข้าวไร่แบบเดิม	เฉลี่ย	119	กิโลกรัม	ต่อไร่	นับเป็นความส�าเร็จที่ก้าวไปอีกขั้น
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	 ส�าหรบัปีงบประมาณ	2555	เจ้าหน้าทีจ่ากศนูย์วจิยัข้าวแม่ฮ่องสอนได้เข้าไปตดิตาม
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการหารือร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน	
เกษตรกร	ครูศศช.	เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ	เพื่อสรุปผลการด�าเนินงาน	มองหาจุดอ่อน
จุดแข็งด้วยกัน	จากประสบการณ์ในช่วง	2	ปี	ที่ผ่านมา	ผ่านการลองผิดลองถูกแล้วน�ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	 จนเกิดเป็นความส�าเร็จท้ังในด้านปริมาณและคุณภาพผลผลิต	
รวมถึงการขยายจ�านวนเกษตรกรที่สนใจเพิ่มขึ้น	ปัจจุบันมีเกษตรกร	2	ราย	ที่ผลผลิตข้าว
ไม่เพยีงพอต่อการบรโิภคตลอดทัง้ปีทีไ่ม่ได้เข้าร่วมโครงการเมือ่ปี	2553	ได้เข้าร่วมโครงการ
ในปี	2555	นี้	โดยสรุปมีเกษตรกรเข้าร่วมการปลูกข้าวนาขั้นบันได	รวม	10	ราย	จ�านวน
พื้นที่	12	ไร่	และอีก	10	ราย	ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและการ
จัดการธาตุอาหารพืชฯ	จ�านวนพื้นที่	10	ไร่	ปัจจุบันเกษตรกรที่ประสบปัญหาเรื่องข้าวไม่
เพียงพอต่อการบริโภคตลอดปีจ�านวน	 8	 รายน้ัน	 มีข้าวเพียงพอครบทุกหลังคาเรือน	
นอกจากนั้นยังมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น	 ทั้งยังลดการแผ้วถางป่าเพื่อขยายพื้นที่ท�ากิน	 ถือ
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีเยี่ยม	เพราะเกิดประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกร	ชุมชน	
และสิ่งแวดล้อม

    ปัจจัยสนับสนุนความส�าเร็จ

 1. ครูศศช.บ้านห้วยไทรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ : เป็นกลไกขับเคล่ือนและหมุน
ความต้องการของชมุชนกบับทบาทของกรมการข้าวให้มาชนกนัในจดุทีเ่หมาะสมพอด	ีเกดิ
เป็นงานทีเ่หน็ผลส�าเร็จอย่างชดัเจนและตอบสนองความต้องการของชมุชนได้อย่างแท้จรงิ	

 2. หน่วยงานร่วม :	กรมการข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน	ที่สนับสนุนงบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์	 และองค์ความรู้แก่เกษตรกร	 และได้มีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องทั้งเดินทางเข้ามาติดตามในพื้นที่และติดตามทางโทรศัพท์เป็นประจ�า	รวมทั้งการ
จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2553-2555
ท�าให้การพัฒนามีความต่อเนื่อง

 3. เกษตรกรน�าร่อง :	แนวคิดการหาแนวร่วมโดยสนับสนุนเกษตรกรที่สนใจอย่าง
จริงจังมาเป็นแนวหน้า	จ�านวน	4	ราย	ในพื้นที่	4	ไร่	ซึ่งได้ทดลองการท�านาขั้นบันไดโดย
การสนบัสนนุเทคโนโลยขีองกรมการข้าว	กลายเป็นเกษตรกรตวัอย่างทีส่ามารถเพิม่ผลผลติ
ข้าวไร่ได้จริง	จึงเกิดการขยายจาก	4	ราย	เป็น	10	ราย	รวมพื้นที่	12	ไร่	
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 4. สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องค์การมหาชน) :	สนบัสนนุงบประมาณและ
บุคลากรในการเข้าไปท�างานในพื้นท่ีเพื่อช่วยผลักดันให้กิจกรรมเกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน

    ปัญหาและอุปสรรค

	 งบประมาณที่ใช้ในการลงทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูง	 จ�าเป็นต้องมีการสนับสนุน
งบประมาณในการท�าจากหน่วยงาน	เพราะเกษตรกรไม่สามารถลงทุนเองได้ทั้งหมด	และ
ปริมาณน�้าน้อยไม่เพียงพอต่อการท�านาข้ันบันไดแบบนาด�า	 จึงต้องมีการปรับรูปแบบให้
สอดคล้องกับข้อจ�ากัดของพื้นที่

    บทเรียนที่อยากเล่าสู่กันฟัง

 =  ความเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่ :	เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากในการท�างานด้านงานพัฒนา	
ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากหน่วยงานไหน	 ต้องแสดงให้ชุมชนเห็นถึงศักยภาพในตัว
เจ้าหน้าที่	“ท�าให้คนอื่นเชื่อในตัวคุณ	เชื่อในสิ่งที่คุณเป็นก่อน	จากนั้นไม่ว่าคุณจะท�าอะไร
ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับคุณ”

 =  ความจริงใจกับคนในชุมชน :	เป็นตัวช่วยในการทลายก�าแพงความเป็นคนแปลก
หน้า	 ความไม่เชื่อถือ	 ความไม่เชื่อมั่นของคนในชุมชนที่มีต่อตัวเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี	
เพราะมนุษย์ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่คนเรามีต่อกันโดยธรรมชาติ

 =  การเรยีนรูร่้วมกนั :	การเปลีย่นแนวความคดิของชาวบ้านเป็นเร่ืองยาก	โดยเฉพาะ
ในสิ่งที่แปลกใหม่/ไม่เคยท�า	 ดังนั้นจึงต้องสร้างความเข้าใจกับคนชุมชนให้มาก	 ฟังความ
คิดเห็นของชาวบ้าน	เรียนผูกเรียนแก้ร่วมกันกับชาวบ้าน	แล้วจึงจะเกิดเป็นประสบการณ์
ร่วมกัน	ซึ่งจะท�าให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้น	คุยภาษาเดียวกันมากขึ้น	และงานก็จะง่ายขึ้น

 =  การปรบัเปลีย่นตามสภาพ : ร่วมกนัแก้ปัญหาภายใต้ข้อจ�ากดัของพืน้ที	่อย่างเช่น	
ชุมชนเจอปัญหาเรื่องขาดแคลนน�้า	 เพื่อใช้ในการปลูกข้าวนาด�าในนาขั้นบันได	 ดังนั้นจึง
ปรับเปลี่ยนจากข้าวนาด�าเป็นข้าวไร่แต่ปลูกในนาขั้นบันได	ซึ่งก็ยังให้ผลผลิตข้าวมากกว่า
การปลูกข้าวไร่แบบธรรมดา



ภาพแสดงขั้นตอนการท�าข้าวไร่แบบนาขั้นบันได

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255562
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	 บ้านทรัพย์ตะเคียน	 เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่	 (มูเซอแดง)	 ตั้งอยู่ที่หมู่	 15	
ต.เวียง	 อ.ฝาง	 จ.เชียงใหม่	 พื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนซึ่งเป็นเทือกเขาผีปันน�้าส่วนใหญ่
มีความลาดชนัมากกว่า	35%	ขึน้ไป	มคีวามสงูจากระดบัน�า้ทะเล	800	เมตร	ชือ่เดมิเรยีก
ว่าบ้านแม่หลกัหมืน่	ซ่ึงเรยีกตามชือ่ของล�าห้วยทีไ่หลผ่านหมูบ้่าน	จนทางราชการเข้ามาส�ารวจ
จึงได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านแม่หลักหมื่นเป็นบ้านทรัพย์ตะเคียน	 เพราะเดิมเป็นหมู่บ้านที่มี
ต้นตะเคียนขนาดใหญ่และมีจ�านวนมาก	 ในปัจจุบันมีจ�านวนครัวเรือนอยู่	 81	 ครัวเรือน	
และมีจ�านวนประชากรทั้งหมด	316	คน	

    
    ท�าไมต้องเปนไบโอแกส?
	 ก๊าซชีวภาพ	(Biogas	หรือ	digester	gas)	คือ	ก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการ
หมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน	โดยทั่วไปจะหมายถึง
ก๊าซมเีทนทีเ่กดิจากการหมกัของสารอนิทรย์ีโดยกระบวนการนีส้ามารถเกดิขึน้ในหลมุขยะ	
กองมูลสัตว์	และก้นบ่อแหล่งน�้านิ่ง	คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสารอินทรีย์หมักกันเป็นเวลานาน
ก็อาจเกิดก๊าซชีวภาพ

	 ก๊าซชีวภาพมีชื่ออื่นๆ	คือ	ก๊าซหนองน�้า	และ	มาร์ชก๊าซ	(marsh	gas)	ขึ้นกับแหล่ง
ที่มันเกิดกระบวนการนี้	 เป็นที่นิยมในการเปลี่ยนของเสียประเภทอินทรีย์ทั้งหลายไปเป็น
กระแสไฟฟา	 นอกจากก�าจัดขยะแล้วยังสามารถท�าลายเชื้อโรคได้ด ้วย	 การใช้
ก๊าซชีวภาพเป็นการบริหารจัดการของเสียท่ีควรได้รับการสนับสนุนเพราะไม่เป็นการเพิ่ม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศท่ีเป็นต้นเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจก	
(Greenhouse	effect)	ส่วนการเผาไหม้ก๊าซชีวภาพซึ่งมีก๊าซมีเทนเป็นส่วนประกอบหลัก
จะสะอาดกว่า

	 หมู่บ้านทรัพย์ตะเคียนทุกหลังคาเรือนจะเลี้ยงหมูเพื่อใช้ในพิธีกรรมต่างๆ	 เช่น	
ประเพณกีนิวอ	ประเพณมีดัมอื	 เป็นต้น	 ดงันัน้ในชุมชนจงึมสีกุรกว่า	 280	 ตวั	 ส่วนใหญ่
ประมาณ	 60%	 เป็นการเลี้ยงสุกรแบบปล่อยท�าให้ชุมชนเกิดความสกปรกจากการเล้ียง
สตัว์	โครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงฯ	ได้เข้ามาด�าเนนิงานในชุมชนปี	พ.ศ.	2553	
และได้เหน็ถึงประโยชน์ของไบโอแก๊สและปัญหาท่ีเกิดจากการเล้ียงสุกรแบบปล่อยจึงได้
น�าความรู้เกี่ยวกับไบโอแก๊สไปถ่ายทอดในชุมชนและชุมชนก็มีความสนใจ	 จึงเกิดเป็น
โครงการส่งเสริมการท�าไบโอแก๊สขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

แกสชีวภาพจากมูลสัตว์ บ้านทรัพย์ตะเคียน



 =  ด้านการปองกันและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
	 	 -	 ชุมชนสะอาด	 ปราศจากขยะ	 และการน�ามูลสัตว์ไปหมักท�าให้กล่ินและ
ไข่แมลงต่างๆ	ถูกท�าลาย	ท�าให้ลดมลภาวะเรื่องกลิ่นและการระบาดของแมลงได้	ส่งเสริม
ให้คนในชุมชนมีสุขอนามัยที่ดี
	 	 -	 ลดการตัดไม้ท�าลายป่า
 =  ด้านการเกษตร 
	 	 -	 กากจากบ่อล้นประกอบด้วยธาตอุาหารทีเ่ป็นประโยชน์กบัพชืและอยูใ่น
รูปที่สามารถน�าไปใช้ได้ทันที	
	 	 -	 การหมกัสภาพแบบไร้อากาศ	ท�าให้ปรมิาณของเชือ้โรคทีเ่ป็นสาเหตขุอง
โรคพืชบางชนิดลดลง	
 =  ด้านพลังงาน

  -   ได้ก๊าซชวีภาพทีใ่ช้ส�าหรบัการหงุต้มอาหาร	ให้แสงสว่าง	หรอืน�ามาใช้กบั
เตาอบผลผลิตทางการเกษตร	

    บันไดสู่ความส�าเร็จ

ก้าวแรก

	 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง	
เริ่มเข้ามาด�าเนินงานในพื้นท่ีบ้านทรัพย์ตะเคียนเม่ือปี	 2553	 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
โครงการปฏิบัติงานประจ�าพื้นท่ีร่วมกับครู	 ศศช.บ้านทรัพย์ตะเคียน	 โดยเริ่มต้นจากการ
ส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน	ปัญหาในชุมชนและความต้องการของชุมชนแล้วจึงน�าไปจัดท�าแผน
ชุมชน	ซึ่งในแผนการด�าเนินงานปี	2553	ได้ก�าเนิดโครงการส่งเสริมการท�าไบโอแก๊สเพื่อ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีแก๊สใช้ในครัวเรือนเพื่อหุงต้มอาหารแทนการใช้ฟืน	 ซึ่งมีเกษตรกร
สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจ�านวน	2	ราย	โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท�า
ไบโอแก๊ส

ก้าวสอง

 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	ได้มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจ�านวน	19	ราย	โดยได้จัด
ท�าไบโอแก๊สทั้งสิ้น	จ�านวน	19	บ่อ	ซึ่งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการร่วมกันตัดสินใจ
ว่าจะท�าไบโอแก๊สแบบไหน	 โดยพจิารณาจากงบประมาณ	ความต้องการ	และข้อจ�ากดัเรือ่ง
พืน้ทีใ่นการท�า	ทัง้นีโ้ครงการได้สนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์โดยมีหลกัการ	คอื	โครงการสนบัสนนุ
ปัจจัยการผลิตไม่เกินร้อยละ	50	และส่วนที่เหลือชุมชนจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255564
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ล�าดับ รูปแบบ
ราคาต้นทุน

(บาท)

ระยะเวลา 
การใช้งาน

เฉลี่ย

ปริมาณ
ก๊าซที่ใช้
ได้ต่อวัน

ข้อดี ข้อจ�ากัด

1 แบบถัง
200	ลิตร

3,000	–	3,400 3	ปี 35	นาที ประหยัดพื้นที่ ปริมาณแก๊สน้อย

2 แบบ
ถุงพลาสติก

3,500	–	4,000 4	ปี 105	นาที ได้แก๊สเยอะ	
เพราะมีพื้นที่
เก็บแก๊สเยอะ

ใช้พื้นที่เยอะ

3 แบบ
โคมลอย

6,500	–	7,500 4	ปี 50	นาที มคีวามแขง็แรง
เพราะที่เก็บ

เป็นท่อซีเมนต์

ดูแลรักษายาก
เพราะถ้าถุงรั่ว

แล้วจะมองไม่เหน็

4 แบบ
ฝาครอบลอย

14,000	–	15,000 5	ปี 40	นาที มีความคงทน	
และแรงดัน
แก๊สสูง

ราคาแพง	ถังเป็น
สนิมง่าย

	 โดยสรุปมีบ่อไบโอแก๊สทั้งหมด	4	รูปแบบ	ได้แก่	แบบถุงพลาสติก	แบบถัง	200	
ลิตร	แบบโคมลอย	และแบบฝาครอบลอย	

ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบการท�าไบโอแกสรปูแบบต่างๆ

     ณ ปัจจุบัน
 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	ได้ด�าเนินโครงการต่อเนื่องจากปี	2554	มีการจัดท�า
บ่อไบโอแก๊สเพิม่อกีจ�านวน	5	บ่อ	ซึง่ท�าแบบโคมลอยเนือ่งจากได้ปริมาณแก๊สค่อนข้าง
มากและมีความแข็งแรงกว่าแบบอื่น	

     ประโยชน์ที่ได้รับ
	 1.	 ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท�าไบโอแก๊สสามารถน�าความรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติไปถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นที่สนใจได้

	 2.	 ลดค่าใช้จ่ายในการหุงต้ม

	 3.	 ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีส�าหรับการเกษตรลง	 กากที่ได้จากระบบ
จะมีไนโตรเจน	3.67%	ฟอสฟอรัส	4.63%	โพแทสเซียม	0.38%	แคลเซียม	8.23%	
แมกนีเซียม	1.53%	และโซเดียม	0.21%	เหมาะที่จะน�าไปเป็นอาหารให้กับพืช



ภาพแสดงขั้นตอน
การท�าบ่อกาซชีวภาพ

    ปัญหาและอุปสรรค

	 1.	ต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง

	 2.	ต้องหมั่นตรวจสอบและบ�ารุงรักษาบ่อแก๊สอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้เกิดแก๊สอย่าง
ต่อเนื่อง	หากละเลยบางช่วงอาจมีสัตว์หรือแมลงมาท�าลายก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย

    บทเรียนที่ยิ่งใหญ่

	 1.	ต้องมคีวามรูอ้ย่างลกึซึง้ทัง้ในเชงิลกึและเชงิกว้างในงานทีท่�า	การผลิตก๊าซชีวภาพ
ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตค่อนข้างมีราคาสูงเมื่อเทียบกับก�าลังซื้อของชุมชนบนพื้นที่
สงู	รวมทัง้การขนส่งทีย่ากล�าบาก	ดงันัน้	ต้องมคีวามรูจ้รงิในส่ิงทีท่�า	เพือ่ให้เกดิความมัน่ใจ
ว่าจะเป็นผลส�าเร็จอย่างแน่นอน

	 2.	เรียนรู้จากข้อผิดพลาด	 ในการท�างานย่อมเกิดข้อผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ	 โดย
เฉพาะการท�าก๊าซชวีภาพทีม่หีลายรปูแบบ	ต้องมกีารบนัทกึและเรยีนรูว่้าแต่ละแบบมข้ีอดี
ข้อด้อยอย่างไร	และแบบไหนมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากที่สุด

	 3.	ขยันติดตามงาน	 ต้องหมั่นเยี่ยมเยียนชาวบ้าน	 สอบถามปัญหาอย่างสม�่าเสมอ	
เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน	แก้ปัญหาร่วมกัน

	 4.	ชุมชนมีความสะอาดมากขึ้น

	 5.	ลดการตัดไม้ท�าลายป่าเพื่อน�าไม้มาท�า
เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม

    ปัจจัยสนับสนุนความส�าเร็จ

	 1.	 ในชุมชนมีเกษตรกรหัวก้าวหน้าอยู่	ถึง
แม้ว่าจะมอียูไ่ม่มากแต่กท็�าให้โครงการฯ	สามารถ
ท�างานได้ง่ายขึ้น

	 2.	ผูน้�าชมุชนเข้มแข็ง	มพีลงัในการกระตุน้
คนในชุมชนได้

	 3.	เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิโครงการและคร	ูศศช.	
เป็นแรงขับเคลื่อน

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255566



เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-2555 67

ภาพการท�ากาซชีวภาพจากมูลสัตว์ในชุมชนบ้านทรัพย์ตะเคียน



การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
บ้านปาหมาก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

	 บ้านป่าหมาก	เป็นชาวไทยภเูขาเผ่ากะเหรีย่ง	ตัง้มาประมาณ	100	กว่าปี	มาแล้ว	ซึง่
พื้นที่เดิมของชาวบ้านอยู่ห่างจากที่ตั้งปัจจุบันประมาณ	1	กิโลเมตร	โดยมีชาวบ้านมาอยู่
ครั้งแรก	จ�านวน	3	ครัวเรือน	3	ครอบครัว	คือ	ครอบครัวของนายเทาะแฮ	นายแกะกู	และ
นายต่าวาโข่	พื้นที่ดังกล่าวอยู่กลางหุบเขา	มีน�้า	มีบึงอุดมสมบูรณ์	ต่อมาได้มีญาติของทั้งสาม
เข้ามาอยู่รวมกันเพิ่มมากขึ้น	 ทางราชการเข้ามาส�ารวจและจัดตั้งเป็นหย่อมบ้านบริวาร
ข้ึนกับแม่เหาะ	 และในปัจจุบันมีจ�านวนครัวเรือน	 49	 ครัวเรือน	 มีจ�านวนประชากรทั้งหมด
177	 คน	 หมู่บ้านตั้งอยู่ที่	 หมู่	 4	 ถนนสายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน	 (108)	 ต�าบลแม่เหาะ
อ�าเภอแม่สะเรียง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ตั้งอยู่ในลุ่มน�้าหลักคือ	 ลุ่มน�้าสาละวิน	 ลุ่มน�้าย่อย
ลุ่มน�้าแม่เหาะ	มีความสูง	712	เมตร	จากระดับน�้าทะเล	

    

	 เนือ่งจากทรพัยากรธรรมชาตเิริม่เสือ่มโทรม	สภาพอากาศร้อนและร้อนจดัและขาด
น�้าอุปโภคบริโภคในช่วงเดือนมีนาคม	–	เมษายน	ชุมชนเริ่มแลเห็นความส�าคัญกับสภาพ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้	จงึร่วมมอืกนัจดัตัง้กลุม่อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมขึน้มา

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255568
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ในหมู่บ้านจ�านวน	1	กลุ่ม	ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่ชุมชนจัดตั้งขึ้นมาเอง	ตั้งแต่โครงการ
ถ่ายทอดองค์ความรูฯ้	ได้เข้ามาด�าเนนิงานในชมุชน	ทางโครงการได้สนบัสนนุกจิกรรมการ
ท�าฝายชะลอความชุม่ช้ืน	การท�าแนวกนัไฟในพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์	การปลกูป่าในพืน้ทีป่่าใช้สอย	
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า	 ด้วยเหตุที่ชุมชนแลเห็นความส�าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติจึงเกิดเป็นโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติขึ้นโดยน�า
องค์ความรู้โครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชุมชน

    บันไดสู่ความส�าเร็จ
	 โครงการถ่ายทอดองค์ความรูโ้ครงการหลวงและพฒันาศกัยภาพชมุชนบนพืน้ทีส่งู	เริม่
ด�าเนนิงานในพื้นทีบ่า้นปา่หมากเมือ่ปี	 2553	 โดยมเีจ้าหนา้ทีส่่งเสรมิโครงการปฏิบตัิงาน
ประจ�าพื้นที่ร่วมกับครู	 ศศช.บ้านป่าหมาก	 โดยเริ่มต้นจากการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานและ
ความต้องการของชุมชนแล้วจึงน�าไปสู่การจัดท�าแผนชุมชน	 ซ่ึงในแผนการด�าเนินงานปี	
2553	 ได้มีการด�าเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านและได้เริ่มด�าเนิน
กิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าชาวบ้าน	 เน่ืองจากเห็นว่าสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีการบุกรุกตัดไม้
ท�าลายป่าอย่างรนุแรง	เพือ่ใช้ในการเกษตรกรรม	ส่งผลกระทบให้เกดิปัญหาต่างๆ	ตามมา	
เช่น	การชะล้างพังทลายและการทรุดตัวของหน้าดิน	ปัญหาการขาดแคลนน�้า	ปัญหาโลก
ร้อน	และอื่นๆ	อีกมากมาย	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ	ได้ตระหนักถึงปัญหาและผล
กระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน	 จึงได้น้อมน�าพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกีย่วกบัการปลกูป่า	3	อย่าง	ประโยชน์	4	อย่าง	มาด�าเนนิการภายใต้โครงการป่าชาวบ้านฯ	
มูลนิธิโครงการหลวง	รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่สูง	โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตส�านึกที่ดีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	ส่งเสริม
ให้เกษตรกรปลูกต้นไม้ไว้ใช้สอยในครัวเรือน	 ควบคู่กับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์
ดนิและน�า้	รวมทัง้เป็นการเพิม่พืน้ทีป่่าให้มากข้ึนส่งผลให้เกดิประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมและ
สังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป	 สรุปผลการด�าเนินงานในปี	 2553	 นี้	 ได้มีการปลูกต้นไม้จ�านวน	
3,000	ต้น	แฝก	15,000	กล้า	และท�าฝายชะลอความชุ่มชื้นจ�านวน	8	ฝาย

	 ต่อมาในปี	 2554	 ทางโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ	 เห็นว่าชุมชนให้ความส�าคัญ
กับเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติจึงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นธงพัฒนาประจ�า	 ศศช.บ้านป่าหมากขึ้น	 โดยน�าองค์ความรู้
โครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชุมชน	 และได้สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรม
การท�าฝายชะลอความชุ่มชื้นจ�านวน	 12	 ฝาย	 การปลูกป่าในพื้นที่ป่าใช้สอยจ�านวน
5,900	ต้น	การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าจ�านวน	30,000	ต้น



 ปี	2555	ได้ด�าเนนิโครงการต่อเนือ่งจากปี	2554	โดยผลกัดนักจิกรรมโครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยน�าองค์ความรู้
โครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชุมชน	 กิจกรรมที่ได้ด�าเนินการในปี	
2555	นีค้อื	การปลกูป่าในเขตป่าชมุชน	2,000	ต้น	การปลกูหญ้าแฝกเพือ่อนรุกัษ์ดนิ
และน�้าจ�านวน	30,000	กล้า	การท�าฝายชะลอความชุ่มชื้น	จ�านวน	10	ฝาย	การท�า
แนวกันไฟ	10	กิโลเมตร	ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์จ�านวน	2,500	ไร่

    ปัจจัยสนับสนุนความส�าเร็จ
	 1.	 ผู้น�าชุมชนเข้มแข็ง	เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน

	 2.	 ชุมชนเข้มแข็ง	ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ชุมชนได้ตั้งไว้

	 3.	 ความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในกลุ่ม

	 4.	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการและครู	ศศช.	เป็นแรงขับเคลื่อน

	 5.	 หน่วยงานร่วม	เป็นเบื้องหลังความส�าเร็จ

    ปัญหาและอุปสรรค
	 1.	 การบุกรุกป่าจากคนภายนอก

	 2.	 ต้นไม้ที่น�าไปปลูกเจริญเติบโตช้า

	 3.	 ยังมีการเผาป่าเพื่อกระตุ้นการออกดอกเห็ดป่า

    บทเรียนที่อยากเล่าสู่กันฟัง
	 1.	 เปิดรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนเสียก่อน	 แล้วค่อยปรับระบบและ
วธิกีารทีจ่ะด�าเนนิงานในชมุต่อไป	โดยน�าองค์ความรูโ้ครงการหลวงมาประยกุต์ใช้ให้
สอดคล้องกับชุมชน

	 2.	 สร้างจิตส�านึกท่ีดีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	 ส่งเสริมให้
เกษตรกรปลกูต้นไม้ไว้ใช้สอยในครวัเรอืน	ควบคูก่บัการปลกูหญ้าแฝกเพือ่การอนรุกัษ์
ดินและน�้า	สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นเพื่อกักเก็บน�้าไว้ใช้	ท�าแนวกันไฟในเขตพื้นที่
ป่าอนรัุกษ์	รวมทัง้เป็นการเพิม่พืน้ทีป่่าให้มากขึน้ส่งผลให้เกดิประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อม
และสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป	

	 3.	 ปรับตัวให้เขายอมรับว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของเขาเสียก่อน	 แล้วก้าวต่อไป
ของการด�าเนินงานมันคงมิใช่ปัญหาในการด�าเนินงานต่อไป

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255570
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การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการปลูกปาและหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์ปลา
ลงแหล่งน�้าธรรมชาติในชุมชน การท�าแนวกันไฟ การท�าฝายชะลอความชุ่มชื้น เปนต้น

ภาพการท�าข้าวไร่ของชาวบ้านปาหมากที่มีการน�าปุยหมักมาใช้เพิ่มผลผลิต
ทดแทนการใช้ปุยเคมี ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติ



=  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์		บ้านปงผาง	อ.แม่ทา	จ.ล�าพูน
=  ผ้าทอสีธรรมชาติปกาเกอะญอ 	บ้านขุนแม่แลบ	อ.แม่ลาน้อย	จ.แม่ฮ่องสอน

	 บ้านปงผางเป็นหมู่บ้านที่พี่น้องชนเผ่าปกา-
เกอะญอ	 (กะเหรี่ยง)	 อพยพมาจากอ�าเภอเสริมงาม
จังหวัดล�าปาง	 และขุนห้วยแม่สะแง๊ะ	 อ�าเภอแม่ทา
จังหวัดล�าพูน	ทั้ง	2	กลุ่มค่อยๆ	ย้ายถิ่นฐานมาตามล�าห้วย

ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “บ้านปงผาง”

จนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน	ณ	บ้านปงผาง	จ�านวน	5	ครอบครัว	 เม่ือปี	พ.ศ.	2498	ในต�าบล
ทากาศ	อ�าเภอแม่ทา	จังหวัดล�าพูน	สภาพที่ตั้งอยู่ในหุบเขาลาดชัน	ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าดอยผาเมือง	 และอยู่ห่างจากจากตัวอ�าเภอแม่ทาระยะทาง	 44	 กิโลเมตร	 (เดินทาง
โดยรถยนต์	 25	 กิโลเมตรและต่อด้วยรถจักรยานยนต์	 19	 กิโลเมตร)	 จัดอยู่ในลุ่มน�้าปิง
ตอนกลาง	 และลุ่มน�้าย่อยห้วยแม่ขนาด	 มีความสูง	 600	 เมตร	 จากระดับน�้าทะเลปานกลาง

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255572



เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-2555 73

ภาพบรรยากาศระหว่างการเดินทางเข้าสู่บ้านปงผาง

    จุดก�าเนิด “โฮมสเตย์”
	 ด้วยสภาพของชมุชนตัง้อยูใ่นป่าต้นน�า้	ป่าเบญจพรรณ	เขตร้อน	มธีรรมชาตทิีส่มบรูณ์
และหลากหลาย	และในวิธีชีวิตของคนในชุมชนเองล้วนอาศัยป่าเป็นส่วนใหญ่	บวกกับวิถี
ประเพณปีระจ�าชนเผ่าแบบดัง้เดมิ	และความเอือ้อารมีมีติรไมตรขีองชาวปกาเกอะญอ	ซึง่
เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมอยู่บ่อยครั้ง

    
    จากกลุ่มออมทรัพย์ไปสู่โฮมสเตย์ได้อย่างไร
	 ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา	“แม่ฟาหลวง”	บ้านปงผาง	(ศศช.)	ได้เข้าร่วมการ
ด�าเนินงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 ภายใต้โครงการจัดการ
ความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรู	้เพือ่พฒันาพืน้ทีส่งูอย่างยัง่ยนื	ตัง้แต่ปี	2550-2552	ตลอด
ระยะเวลาสามปีได้มีการสั่งสมองค์ความรู้โครงการหลวงด้านต่างๆ	ผ่านกระบวนการแลก
เปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัของคณุครแูละคนในชมุชน	รวมทัง้การศกึษาดงูานโครงการหลวงเพือ่
เพิ่มเติมประสบการณ์ให้กับคนในชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	และเข้าร่วมการด�าเนินงานกับ
สถาบันฯ	 ภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชน



บนพื้นที่สูงตั้งแต่ปี	2553	ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส่ง
เสริมของสถาบันฯ	 เข้าไปประจ�าในพื้นท่ี
และท�างานร่วมกับครู	 ศศช.	 เพื่อผลักดัน
กิจกรรมต่างๆ	 ให้เกิดเป็นรูปธรรม	 โดยใน
การด�าเนินงานได้มีการส�ารวจข้อมูลพื้น
ฐานชุมชนและความต้องการของชุมชน
แล้วจึงน�าไปสู่การจัดท�าแผนชุมชน	 ซ่ึงใน
แผนการด�าเนนิงาน	ในปี	2553	จะเน้นการ
พัฒนาส่งเสริม	ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และ
สิ่งแวดล้อม	 เป ็นหลัก	 และได้ก�าเนิด	
“โครงการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
เยาวชนบ้านปงผาง”	โดยมสีมาชิก	92	ราย	
เนื่องจาก	 บ้านปงผาง	 ได้มี	 “กลุ่มออม
ทรัพย์เยาวชนบ้านปงผาง”	ที่มีการจัดการ
โดยกลุ่มเด็กเยาวชนในชุมชน	 เริ่มก่อตั้ง
กลุ่ม	ในปี	พ.ศ.	2548	เริ่มแรกสมาชิก	11	
ราย	จนปัจจบุนัมสีมาชกิ	92	ราย	มเีงนิออม
ประมาณ	หนึ่งล้านกว่าบาท	 มีการจัดการ
กลุ่มที่เป็นระบบชัดเจน	 และไม่ว่าหน่วย
งานใดๆ	จะเข้าไปจัดกิจกรรมในชุมชน	ใน
แต่ละครั้งก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีจากชาวบ้านตลอดมา	

	 จาก	 “กลุ่มออมทรัพย์เยาวชนบ้าน
ปงผาง”	ไปสู่	“โครงการส่งเสริมแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปงผาง”	 เกิดข้ึนจาก
แนวคิดที่จะต่อยอดโครงการโดยเริ่มจาก
การเปิดร้านค้าในชุมชนเพื่อเป็นแหล่ง
จ�าหน่ายสนิค้างานหตัถกรรม	ผ้าทอ	เครือ่ง
จกัสาน	และของป่าให้แก่นกัท่องเทีย่ว	โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์
พัฒนาสังคมและสวัสดิการหน่วยท่ี	 52	
จังหวัดล�าพูน	จากการบันทึกยอดจ�าหน่าย

ภาพบรรยากาศวิถีชุมชน
บ้านปงผาง
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สนิค้าในชมุชน	พบว่า	ชมุชนมนีกัท่องเทีย่วเข้ามาเทีย่ว	ซือ้สนิค้าและของป่า	ในแต่ละเดอืน
มียอดจ�าหน่ายสูง	โดยเฉพาะในวันหยุดหรือวันหยุดตามเทศกาล	จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา
เที่ยวในชุมชนเป็นจ�านวนมาก	จึงท�าให้กลุ่มเยาวชนมีแนวคิดที่จะท�าให้ชุมชนบ้านปงผาง	
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงอนุรักษ์	

	 กลางปีงบประมาณ	2554	“กลุ่มออมทรัพย์เยาวชนบ้านปงผาง”	ได้จัดประชุมหารือ
ร่วมกับกลุ่มสมาชิก	 ผู้น�าชุมชน	 คณะกรรมการหมู่บ้าน	 ครูศศช.	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครง
การฯ	และเจ้าหน้าทีจ่ากเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าดอยผาเมอืง	เพือ่หาแนวทางส่งเสรมิให้ชมุชน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการบริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนได้	 ซ่ึงในที่ประชุม
ได้มีมติประชุมเห็นด้วย	จึงได้ปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานจาก	“โครงการบริหารจัดการ

กลุ่มออมทรัพย์เยาวชนบ้านปงผาง”	 เปล่ียนเป็น	 “โครงการเตรียมความ
พร้อมชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียว”	 ในเบื้องต้นได้รับความร่วมมือจาก
เจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	 (องค์การมหาชน)	 เข้ามาให้
ความรู้และจัดศึกษาดูงาน	 ในชุมชนที่ประสบความส�าเร็จในด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว	ณ	โฮมสเตย์บ้านแม่กลางหลวง	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	

	จากความส�าเร็จของโฮมสเตย์บ้านแม่กลางหลวง	 น�าไปสู่แรงบันดาลใจ
ของชาวบ้านท่ีเข้าร่วมศึกษาดูงานและการบอกเล่าถึงความส�าเร็จบ้าน
แม่กลางหลวงสู่คนในชุมชน	 ท�าให้สมาชิกของกลุ่มโครงการเตรียมความ

พร้อมชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว	เดิมมีสมาชิก	3	กลุ่มย่อย	คือ	กลุ่มคณะกรรมการ	(ไกด์
ท้องถิ่น,	หัวหน้าฝ่ายต่างๆ)	12	ราย	กลุ่มแม่บ้าน	(การจัดการบ้านพักและอาหาร)	7	ราย	
และกลุม่เยาวชน	(การแสดง	มคัคเุทศก์น้อย)	5	ราย	และได้เปลีย่นเป็น	“โครงการส่งเสรมิ
ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”	หรือ	“กลุ่มโฮมสเตย์บ้านปงผาง”	ได้รับการผลักดัน
การพฒันาศกัยภาพชมุชน	ตามวถิชีนเผ่าปกาเกอะญอ	ประกอบกบัธรรมชาตทิีม่คีวามอดุม
สมบูรณ์	 พร้อมทั้งการได้รับองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน	 เช่น	


