
ภาพโฮมสเตย์บ้านปงผางและอาหารการกินในชุมชน

    ความสําเร็จทั้งหลายเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งเหล่านี้
	 1.	 ชาวบานบานปงผางและผูนาํชมุชน	 : ทีร่่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมกนัสร้าง ร่วมเป็น
ก�าลังใจ ที่ดีเสมอมา

	 2.	 คร	ู ศศช.บานปงผางและเจาหนาทีส่งเสรมิฯ	 : ทีเ่สมอืนเป็นพีน้่อง ร่วมฝ่าฟัน
ปัญหาและอุปสรรคจนท�าให้เกิดผลส�าเร็จ ขอเป็นก�าลังใจให้ ขอบคุณมากๆ

 3.	 กศน.อําเภอแมทา	จ.ลําพูน	: ที่ให้ความช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมทุกๆ ครั้ง

	 4.	 หนวยงานรวม	กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร	กรมประมง	กรมปศสุตัว์	กรม
พัฒนาที่ดิน	: ที่สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และองค์ความรู้แก่ชาวบ้าน เพื่อการ
พัฒนาชุมชนให้เกิดผลสูงสุด

	 5.	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปาดอยผาเมือง	 : ที่ได้พี่ๆ จากหน่วยให้ความช่วยเหลือ 
อ�านวยความสะดวกในทุกๆ เรื่อง ขอบคุณมากค่ะ

การศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความส�าเร็จให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และสร้างก�าลังใจ
ให้กับสมาชิกในกลุ่ม และกลับมาปฏิบัติจริงในชุมชนของตัวเอง ในเบ้ืองต้นได้สร้างบ้าน
พักโฮมสเตย์จ�านวน 1 หลัง ปรับปรุงบ้านพัก 2 หลัง และปรับภูมิทัศน์ในชุมชนและศูนย์
เรียนรู้ให้น่าอยู่ และเป็นระเบียบมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือ ผู้น�าชุมชน ชาวบ้านในชุมชน 
ครู ศศช. และ เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ตลอดจน
หน่วยงานท้องถิ่น ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิด “กลุ่มโฮมสเตย์บ้านปงผาง” โดยยึดตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กัน
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 6.	 มูลนิธิโครงการหลวง	: ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรา

	 7.	 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง	 (องค์การมหาชน)	 : ที่ให้โอกาสชุมชน และ
มอบสิ่งดีๆ ตลอดจนพี่ๆ น้องๆ สวพส. ทุกคนที่ช่วยกันผลักดันให้ชุมชนเกิดการพัฒนา 
สู่เป้าหมาย 

    ปัญหาและอุปสรรค

 - เส้นทางคมนาคมยากล�าบาก ไม่สะดวกในการขนส่ง

 - การประชาสัมพันธ์ “กลุ่มโฮมสเตย์บ้านปงผาง” ยังมีน้อย เนื่องจากเพิ่งเริ่ม
ด�าเนินการ ท�าให้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว ประกอบกับกลุ่มลูกค้าที่สนใจ
ค่อนข้างเป็นกลุ่มเฉพาะที่มีจ�านวนน้อย

    
    บทเรียนที่อยากเล่าสู่กันฟัง

 1. ไม่เคยคดิว่าจะได้รูจ้กั “ชมุชนชาวเขาในป่าใหญ่” จนได้รูจ้กัจงึท�าให้เรามองเหน็
ถึงการใช้ชีวิตที่ยากล�าบาก ขาดโอกาส ที่ต่างจากคนภายนอกอย่างสิ้นเชิง แต่อีกมุมมอง
หนึ่งก็ได้สัมผัสถึงมิตรไมตรี การแบ่งปันที่จริงใจ ของคนในชุมชนที่มีต่อคนภายนอก บวก
กับการที่ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ต้นไม้ น�้า พืชพรรณ และสัตว์ป่า ที่หลากหลาย อย่าง
สมบูรณ์....เป็นสุข...

 2. การรเิริม่ในแนวคดิ “โครงการส่งเสริมชมุชนเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์” นัน้ 
เกดิจากการสนทนา ทกัทาย พดูคยุ กบัพีน้่องชาวปกาเกอะญอ ทกุๆ วนั จนท�าให้พวกเขา
และตัวเรา เป็นพวกเดียวกัน การเปิดใจของคนในชุมชนท�าให้เห็นถึงความต้องการที่
แท้จริงจากใจเขาสู่ใจเรา 

 3. “โครงการส่งเสรมิชมุชนเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์” จะเริม่ขึน้ไม่ได้ถ้าขาด
การร่วมมอืจากคร ูศศช. ซึง่เป็นทีร่กัของคนในชมุชน แกนน�า ผู้น�าชุมชน ตลอดจนชาวบ้าน
ในชุมชน ที่ได้ติดตามการปฏิบัติงาน ร่วมหารือ แก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม ท�าให้เกิด
ความรัก การให้อภัย ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน

 4. จดุอ่อนทีก่ลายเป็นจดุแขง็ : เส้นทางทีย่ากล�าบาก รถยนต์เข้าไม่ถงึ กลายเป็นจุด
ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายและแปลกใหม่เข้ามาเที่ยวในชุมชนมากยิ่งขึ้น

 5. เทคนิคในการจัดการปัญหา คือ การเดินเข้าไปหาปัญหา แล้วแก้ไขด้วย 
ตัวปัญหา
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    บ้านขุนแม่แลบ

 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ถนนสายเชียงใหม่-
แม่ฮ่องสอน (108) ต�าบลแม่ลาน้อย 
อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่
ห่างจากอ�าเภอแม่ลาน้อย 20 กิโลเมตร 
อยู่ในลุ่มน�้าหลักคือลุ่มน�้าสาละวิน และ

ลุ่มน�้าย่อยห้วยแม่แลบ มีความสูง 522 เมตร จากระดับน�้าทะเลปานกลาง ประชากรหลัก
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง สภาพท่ีตั้งของหมู่บ้านเป็นพื้นที่ลาดชันสลับพื้นที่ราบ มี
การสร้างบ้านเรือนบริเวณน�้าห้วยแม่แลบและมีน�้าห้วยไหลผ่านกลางหมู่บ้าน 

    จุดประกายผ้าทอสีธรรมชาติ

 ผลติภณัฑ์ผ้าทอสธีรรมชาต ิเป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัความนยิมจากนกัท่องเทีย่วทัง้ชาว
ไทยและต่างชาติซึ่งปัจจุบันมีการหันมาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมาก
ยิง่ขึน้ ประกอบกบัมลูนธิโิครงการหลวงได้สนบัสนนุด้านปัจจยัการผลติ การพฒันาลายผ้า
ทอ และรับฝากผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่ายในตลาดของโครงการหลวง รวมถึงต้นทุนทาง
วัตถุดิบในการย้อมสีผ้าทอแบบธรรมชาติมีอยู่ในท้องถิ่นค่อนข้างมาก นอกจากน้ียังถือ
เป็นการฟนฟูและอนุรักษ์หัตถกรรมท้องถ่ินอีกด้วยน้ัน ท�าให้กลุ่มแม่บ้านในชุมชนเกิด
ความสนใจอย่างจริงจังในการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้น เนื่องจากจะเป็นการสร้างรายได้เสริม
นอกเหนือจากอาชีพหลักด้านการเกษตรได้

ผ้าทอสีธรรมชาติปกาเกอะญอ

ลําห้วยขุนแม่แลบที่ไหลผ่าน
กลางหมู่บ้าน
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    เมื่อชุมชนเริ่มก้าวแรก

 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง 
เริ่มด�าเนินงานในพื้นที่บ้านขุนแม่แลบเมื่อป 2553 โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการปฏิบัติ
งานประจ�าพื้นที่ร่วมกับครู ศศช.บ้านขุนแม่แลบ โดยเริ่มต้นจากการส�ารวจข้อมูลพื้นฐาน
และความต้องการของชมุชนแล้วจงึน�าไปสูก่ารจดัท�าแผนชมุชน ซึง่ในแผนการด�าเนนิงาน
ป 2553 ได้ก�าเนิดโครงการผ้าทอสีธรรมชาติส่งโครงการหลวง ทั้งนี้เดิมชื่อโครงการผ้าทอ
สีธรรมชาติ ซึ่งด�าเนินการโดยครู ศศช. ตั้งแต่ป 51 และมีเงินกลุ่มอยู่ 990 บาท แต่กลุ่ม
ยังพบปัญหาด้านการตลาด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน/คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (สีที่
ย้อมสีตก) จึงจัดท�าแผนในการผลักดันแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่ม เช่น การฝกอบรมการย้อม
สีธรรมชาติโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละ
ชนดิ การจดัการบรหิารกลุม่และการศกึษาดงูานด้านการย้อมส ีการแปรรปู การตลาด โดย
เน้นองค์ความรู้โครงการหลวงมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับชุมชน เริ่มแรกมีสมาชิกกลุ่ม 
12 คน ซึ่งได้สนับสนุนปัจจัยในการผลิตในการเป็นทุนตั้งต้น ได้แก่ หม้อต้มฝ้าย กะละมัง 
ถังหมักถังใหญ่ ถังเล็ก กระชอน ไม้กวน ผ้ากรอง และถุงมือพลาสติก ในป 2553 กลุ่มมี
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 71 ชิ้น คิดเป็นรายได้ 17,225 บาท หักเข้ากลุ่ม 3,838 บาท

 ต่อมาในป 2554 มีสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น 9 คน รวมสมาชิก 21 คน และได้ส่งเสริม
การปลูกไม้ให้สีเพิ่มในพื้นที่ เช่น เพกา ประดู่ ห้อมและคราม เพื่อเป็นการปลูกทดแทน
และเพิม่วตัถดุบิ (เฉดส)ี และพาตวัแทนสมาชิก 10 คน ศกึษาดงูาน ณ ศนูย์พฒันาโครงการ
หลวงพระบาทห้วยต้ม ด้านการตลาดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ในป 2554 กลุ่มมี
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 47 ชิ้น คิดเป็นรายได้ 9,550 บาท หักเข้ากลุ่ม 1,695 บาท

 ป 2555 ได้ด�าเนินโครงการต่อเนื่องจากป 2554 โดยผลักดันกิจกรรมการรวมกลุ่ม 
ความเข้มแข็งและความสามัคคีในกลุ่ม โดยซ่อมแซมอาคารทอผ้าและสร้างห้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ 1 ห้อง ส�าหรับการรวมกลุ่มในการผลิตช้ินงานต่างๆ รวมทั้งจัดมุมนิทรรศการ
กจิกรรมของกลุม่ ทัง้นีไ้ด้พาตวัแทนสมาชกิกลุม่ 5 ราย ศกึษาดงูานด้านการตลาดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ณ ศูนย์พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสามารถส่ง
ผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายได้ด้วยตัวเอง และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามที่ตลาดต้องการ และพากลุ่มเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร 
ธกส.สาขาแม่สะเรียง ชื่อบัญชี กลุ่มผ้าทอสีธรรมชาติบ้านขุนแม่แลบ ในป 2555 กลุ่มมี
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 132 ชิ้น คิดเป็นรายได้ 22,180 บาท หักเข้ากลุ่ม 4,895 บาท
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 สรุปรวมตั้งแต่ป 2553 – 2555 กลุ่มทอผ้าบ้านขุนแม่แลบผลิตสินค้าในรูป
แบบต่างๆ ทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ เสื้อชนเผ่า ย่ามชนเผ่า ผ้าคลุมไหล่ และผ้า
ทอลวดลาย โดยมีผลิตภัณฑ์รวมทั้งหมด 250 ชิ้น รายได้รวม 48,955 บาท หัก
เข้ากลุ่ม 10,428 บาท

    ปัจจัยสนับสนุนความสําเร็จ

 1. เป็นกจิกรรมทีช่าวบ้านสนใจและมคีวามถนดัเป็นพืน้ฐานอยูแ่ล้ว ไม่ต้อง
มีการปรับเปลี่ยนอะไรจากวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยการผลิต คือ 
สีย้อมธรรมชาติ มีอยู่ในชุมชนค่อนข้างมาก จึงเป็นปัจจัยเสริมให้กิจกรรมด�าเนิน
ไปได้ดี

 2. สมาชกิกลุม่แรกมคีวามสนใจอย่างจรงิจงัและสามารถสร้างรายได้ได้จรงิ 
กลายเป็นแรงผลักดันให้สมาชิกคนอื่นๆ สนใจเข้าร่วมกลุ่ม กลุ่มมีการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

 3. ความเป็นเครอืญาต ิเป็นพีเ่ป็นน้องของชาวบ้านในชุมชน ท�าให้สามารถ
รวมกลุ่มกันได้ดี มีความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในกลุ่ม ส่งผลให้การท�างาน
ของกลุ่มเป็นไปด้วยความราบรื่น



เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-2555 81

 4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการและครู ศศช. เป็นแรงขับเคลื่อน เปรียบเสมือนเข็มทิศ
ที่ช่วยชี้แนวทางว่ากลุ่มควรจะเดินไปในทิศทางใด เป็นน�้ามันหล่อลื่นในการช่วยขับเคลื่อน
ในจุดที่ติดขัดให้สามารถด�าเนินต่อไปได้

    ปัญหาและอุปสรรค

 1. ตลาดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยังมีน้อย

 2. ผลิตภัณฑ์บางส่วนยังไม่ตรงตามความต้องการของตลาด

 3. ถูกก�าหนดราคาจากพ่อค้าคนกลาง (เพราะเป็นการฝากขาย)

    บทเรียนที่อยากเล่าสู่กันฟัง

 1. รู้ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน จึงสามารถวางแผนกิจกรรม
โครงการได้ตรงเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด

 2. ตัง้เป้าหมายให้ตรงจดุ ซึง่จะท�าให้เกดิความร่วมมอืจากชมุชน การท�างานจะเป็น
ไปด้วยความราบรื่น บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 3. หมั่นติดตามดูแล ให้ค�าแนะน�า และพูดคุยกับชุมชนอย่างสม�่าเสมอ อยู่ติดกับ
ชุมชน พร้อมให้ค�าแนะน�าและช่วยเหลือตลอดเวลา



ภาพกิจกรรมของกลุ่มผ้าทอสีธรรมชาติบ้านขุนแม่แลบ
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ภาคผนวก



  จากการด�าเนนิงานของโครงการตลอดระยะเวลา 6 ป ทีผ่่านมา (พ.ศ. 2550-2555) 
โครงการได้รวบรวมองค์ความรู้ เรียบเรียง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจนเกิด
เป็นสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่น�าไปใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงให้กับชุมชน
บนพื้นที่สูง โดยประกอบด้วย

1.	สื่อเอกสารในรูปแบบชุดการเรียนรู	 หนังสือเสริมประสบการณ์	 คูมือองค์ความรู
	 โครงการหลวง	บทวิทยุ	แผนพับ	โปสเตอร์	ตามรายการดังนี้

ลําดับ รายการ จํานวน ปที่ผลิต

1. ชุดการเรียนรู	5	เรื่อง

เรื่องที่ 1 ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน

เรื่องที่ 2 เศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องที่ 3 การใช้สารเคมีที่เหมาะสม

เรื่องที่ 4 ปุยหมักแบบไม่กลับกอง

เรื่องที่ 5 การปลูกผักอินทรีย์

500

500

500

500

500

2550

2550

2550

2550

2550

2. ชุดการเรียนรูสําหรับครู/หนังสือเสริมประสบการณ์/บทวิทยุ

เรื่องที่ 1 การปลูกไผ่ใช้สอย

เรื่องที่ 2 ชุมชนน่าอยู่หมู่บ้านสะอาด

เรื่องที่ 3 การปลูกป่า

เรื่องที่ 4 การสร้างจิตส�านึกวัฒนธรรมชนเผ่า

เรื่องที่ 5 การป้องกันไฟป่า

เรื่องที่ 6 การจัดการคุณภาพไม้ผล

เรื่องที่ 7 หัตถกรรม

เรื่องที่ 8 การสร้างฝายต้นน�้าล�าธาร

500/1,000

500/1,000

500/1,000

500/1,000

500/1,000

500/1,000

500/1,000

500/1,000

2551

2551

2551

2551

2551

2551

2551

2551

3. หนังสือชุดเรื่ององค์ความรูเรื่องพืชปา	(ชุดละ	3	เลม) 26 ชุด 2551

4. ชุดการเรียนรูองค์ความรูโครงการหลวง	3	เรื่อง	

(คู่มือครู/หนังสือเสริมประสบการณ์/บทวิทยุ)

เรื่องที่ 1 การปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วโดยไม่ไถพรวน

เรื่องที่ 2 การปลูกพริกกะเหรี่ยงคุณภาพดี

เรื่องที่ 3 มาปลูกอโวคาโดกันเถอะ

250/1,000/250

250/1,000/250

250/1,000/250

2552

2552

2552

รายการเอกสารองค์ความรู้โครงการหลวง
และสื่อของโครงการในรูปแบบต่างๆ

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255584
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ลําดับ รายการ จํานวน ปที่ผลิต

5. คูมือองค์ความรูโครงการหลวง	22	เรื่อง

เรื่องที่ 1 การบริหารจัดการสหกรณ์

เรื่องที่ 2 การปลูกไม้ดอกเมืองหนาว

เรื่องที่ 3 กระบวนการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน

เรื่องที่ 4 การเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคและจ�าหน่าย

 ของเกษตรกร

เรื่องที่ 5 การปลูกพลับ

เรื่องที่ 6 หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือชาวละว้า (ลัวะ)

เรื่องที่ 7 การขยายพันธุ์และการผลิตต้นกล้าไม้ผล

เรื่องที่ 8 การวางแผนการปลูกพืชผักและการเพาะกล้า

เรื่องที่ 9 การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก

 เมืองหนาว

เรื่องที่ 10 การปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ

เรื่องที่ 11 การปลูกวานิลลาในโรงเรือน

เรื่องที่ 12 การปลูกพืชในโรงเรือน

เรื่องที่ 13 การผลิตอโวกาโดอินทรีย์

เรื่องที่ 14 การปลูกผักอินทรีย์

เรื่องที่ 15 การปลูกกาแฟอราบิก้าของโครงการหลวง

เรื่องที่ 16 การปลูกป่าชาวบ้านในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ

 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่องที่ 17 การปลูกเสาวรสรับประทานสด

เรื่องที่ 18 การปลูกผักในโรงเรือนต้นทุนต�่า (ไม้ไผ่)

เรื่องที่ 19 การปลูกพืชไร่บนพื้นที่สูง

เรื่องที่ 20 หัตถกรรมเครื่องเงินของชนเผ่าปกาเกอะญอ

เรื่องที่ 21 การปลูกพืชผักเมืองหนาว

เรื่องที่ 22 ระบบอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่สูง

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552



ลําดับ รายการ จํานวน ปที่ผลิต

6. โปสเตอร์องค์ความรูโครงการหลวง	27	เรื่อง

เรื่องที่ 1 GAP ระบบการเพาะปลูกที่ดี

เรื่องที่ 2 การจัดการศัตรูพืชในระบบอินทรีย์

เรื่องที่ 3 การผลิตเสาวรสรับประทานสดคุณภาพ

เรื่องที่ 4 การผลิตมะม่วงคุณภาพ

เรื่องที่ 5 การจัดทรงและตัดแต่งกิ่งไม้ผล

เรื่องที่ 6 การปลูกองุ่นระบบใหม่ของโครงการหลวง

เรื่องที่ 7 หลักการตัดแต่งกิ่งพี้ช

เรื่องที่ 8 การเปลี่ยนยอดพันธุ์ไม้ผล

เรื่องที่ 9 การจัดการเพื่อผลิตพลับคุณภาพดี

เรื่องที่ 10 การป้องกันไฟป่า

เรื่องที่ 11 ปุยหมักแบบไม่กลับกอง

เรื่องที่ 12 การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้า

เรื่องที่ 13 ป่าชาวบ้าน

เรื่องที่ 14 ชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาดปราศจากโรค

เรื่องที่ 15 การใช้ปุยพืชสดเพื่อการปรับปรุงดิน

เรื่องที่ 16 ฝายต้นน�้าล�าธาร

เรื่องที่ 17 เกษตรทฤษฎีใหม่

เรื่องที่ 18 การเลี้ยงสุกรแบบเกษตรธรรมชาติ (หมูหลุม)

เรื่องที่ 19 การปลูกข้าวโพดโดยวิธีการไม่เผาเศษพืช

 และเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่ว

เรื่องที่ 20 การปลูกกาแฟอราบิก้าคุณภาพ

เรื่องที่ 21 การปลูกเสาวรสหวานคุณภาพดี

เรื่องที่ 22 การปลูกข้าวไร่ให้ได้ผลผลิตสูง

เรื่องที่ 23 การปลูกพริกกะเหรี่ยงคุณภาพดี

เรื่องที่ 24 การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อการก�าจัดขยะอินทรีย์

 และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

เรื่องที่ 25 การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างเหมาะสม

เรื่องที่ 26 การผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อลดมลภาวะ

 และเป็นพลังงานส�าหรับใช้ในครัวเรือน 

เรื่องที่ 27 การปลูกผักบนพื้นที่สูง

500

500

500

500

500

500

500

500

500

400

400

400

400

400

400

400

400

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2552

2554

2554

2554

2554

2554

2554

2554

2554

2555

2555

2555

2555

2555

2555

2555

2555

2555

2555
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2.	สื่อวิดีทัศน์	จํานวน	7	ชุด	ดังนี้

ชุดที่	1	จํานวน	13	เรื่อง	ประกอบดวย

ชุดที่	2	จํานวน	15	เรื่อง	ประกอบดวย

ลําดับ รายการ จํานวน ปที่ผลิต
1. การปลูกข้าวโพดหวาน 200 2550

2. การปลูกแตงกวาญี่ปุ่น 200 2550

3. การปลูกถั่วหวาน 200 2550

4. การปลูกพริกหวาน 200 2550

5. การปลูกฟักทองญี่ปุ่น 200 2550

6. การปลูกโรสแมรี่ 200 2550

7. การปลูกบล็อกโคลี่ 200 2550

8. การปลูกสวีทเบซิล (โหระพา) 200 2550

9. การใช้สารเคมีอย่างเหมาะสม 200 2550

10. การปลูกผักอินทรีย์ 200 2550

11. ดินและความอุดมสมบูรณ์ 200 2550

12. ปุยหมักแบบไม่กลับกอง 200 2550

13. เศรษฐกิจพอเพียง 200 2550

ลําดับ รายการ จํานวน ปที่ผลิต
1. ผักอินทรีย์โครงการหลวง 300 2552

2. ระบบการเพาะปลูกที่ดี (ไม้ผล) 300 2552

3. ระบบการเพาะปลูกที่ดี (พืชผัก) 300 2552

4. หลักการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือ IPM 300 2552

5. การจัดทรงต้นและการตัดแต่งกิ่งพลับ 300 2552

6. การตัดแต่งกิ่งไม้ผล 300 2552

7. การผลิตเสาวรสรับประทานสดคุณภาพ 300 2552

8. การผลิตมะม่วงคุณภาพ 300 2552

9. การปลูกกระเทียมต้น 300 2552

10. การปลูกปวยเหล็ง 300 2552

11. การปลูกแครอท 300 2552

12. การปลูกข้าวโพดหวาน 300 2552

13. การปลูกมะเขือเทศ 300 2552

14. การปลูก Italian Parsley 300 2552

15. การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าบนพื้นที่สูง 300 2552



ลําดับ รายการ จํานวน ปที่ผลิต
1. เรื่องที่ 1  การปลูกข้าวโพดเหลื่อมถั่วโดยไม่ไถพรวน 500 2552

2. การปลูกพริกกะเหรี่ยงคุณภาพดี 500 2552

3. มาปลูกอโวคาโดกันเถอะ 500 2552

ลําดับ รายการ จํานวน ปที่ผลิต
1. การเลี้ยงปลานิล 250 2554

2. ปุยอินทรีย์น�้า 250 2554

3. การเลี้ยงกบ 250 2554

4. การเลี้ยงสุกรแบบชีวภาพ (หมูหลุม) 250 2554

5. การเพาะกล้าแบบประณีต 250 2554

6. การท�าบ่อกาซชีวภาพต้นทุนต�่า 250 2554

7. การพัฒนาศักยภาพปราชญ์ชุมชน 250 2554

8. การผลิตปุยหมักมูลไส้เดือนดิน 250 2554

9. การปลูกผักหวานป่า 250 2554

10. การปลูกกาแฟอราบิก้า 250 2554

ลําดับ รายการ จํานวน ปที่ผลิต
1. การเพาะเห็ด 250 2554

2. การเลี้ยงกระต่าย 250 2554

3. การวางแผนการปลูกพืชผักและการเพาะกล้า 250 2554

4. การทอผ้าชนเผ่าลาหู่เชเละหรือมูเซอด�า 250 2554

5. การเลี้ยงสุกร 250 2554

6. การเลี้ยงไก่พื้นเมือง 250 2554

7. การปลูกผักในโรงเรือนตาข่ายกันแมลง 250 2554

8. การทอผ้าชนเผ่าอาข่า 250 2554

9. การปลูกองุ่นระบบใหม่ 250 2554

10. หัตถกรรมเครื่องเงินของชนเผ่าปาเกอะญอ อ.ลี้ จ.ล�าพูน 250 2554

11. การขยายพันธุ์และการผลิตต้นกล้าไม้ผล 250 2554

12. การเลี้ยงแพะนม 250 2554

13. การปลูกไม้ดอกเมืองหนาว 250 2554

14. หัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือชาวละว้า (ลัวะ) 250 2554

15. การปลูกป่าสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่าง 250 2554

ชุดที่	3	จํานวน	3	เรื่อง	ประกอบดวย

ชุดที่	4	จํานวน	10	เรื่อง	ประกอบดวย

ชุดที่	5	จํานวน	15	เรื่อง	ประกอบดวย

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255588
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ลําดับ รายการ จํานวน ปที่ผลิต

1. การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน 250 2554

2. การปลกูป่าชาวบ้านและการแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า 250 2554

3. การพฒันาชุมชนแบบมส่ีวนร่วมและเสรมิสร้างชมุชนเข้มแขง็บนพืน้ที่

สูง

250 2554

4. การปลูกข้าวบนพื้นที่สูง 250 2554

ชุดที่	6	จํานวน	4	เรื่อง	ประกอบดวย

ลําดับ รายการ จํานวน ปที่ผลิต

1. การปลูกป่า 200 2554

2. การปลูกไผ่ใช้สอย 200 2554

3. การป้องกันไฟป่า 200 2554

4. จิตส�านึกรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า 200 2554

5. ชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรค 200 2554

6. ฝายต้นน�้าล�าธาร 200 2554

7. หัตถกรรม 200 2554

8. การจัดการคุณภาพไม้ผล 200 2554

ชุดที่	7	จํานวน	8	เรื่อง	ประกอบดวย



ลําดับ รายการ จํานวน ปที่ผลิต

1. คู่มือด�าเนินงานโครงการจัดการความรู้ฯ 1,000 2550

2. แผ่นพับโครงการจัดการความรู้ฯ 5,000 2550

3. หมวกแกปตราสถาบันฯ และหน่วยงานร่วม 500 2550

4. เสื้อโปโลโครงการจัดการความรู้ฯ (สีเหลือง) 500 2550

5. ปากกาตราโครงการจัดการความรู้ฯ 500 2550

6. สรุปผลงาน ศศช. เด่น  250 2551

7. ชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ (Roll up) 9 2551

8. กระเปาผ้าดิบตราสถาบันฯ และหน่วยงานร่วม 300 2551

9. ไดอารี่สรุปงานโครงการจัดการความรู้ฯ 3 ป (2550-2552) 500 2552

10. วีซีดี สรุปงานโครงการจัดการความรู้ฯ ป 2552 250 2552

11. วีซีดี สรุปงานโครงการจัดการความรู้ฯ ป 2550-2552 250 2552

12. เล่มแผนปฏิบัติการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

500 2553

13. วีซีดี สรุปงานโครงการฯ ป 2553 500 2553

14. สรุปงานโครงการฯ ป 2553 แบบแพลนเนอร์   1,000 2553

15. กระเปาเอกสารตราสถาบันฯ และหน่วยงานร่วม 350 2553

16. วีซีดี สรุปงาน 5 ป 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ

500 2554

17. ปฏิทินตั้งโตะสรุปงานโครงการป 2554 1,000 2554

18. ปฏิทินติดผนังของโครงการฯ ป 2554 1,000 2554

19. เสื้อโปโลตราสถาบันฯ และหน่วยงานร่วม 350 2554

20. เสื้อแจคเก็ตตราสถาบันฯ และหน่วยงานร่วม 500 2555

21. วีซีดี สรุปงานโครงการฯ ป 2550-2555 1,000 2555

22. หนังสือสรุปงานโครงการฯ ป 2550-2555 1,000 2555

3.	สื่อสรุปผลการดําเนินงานโครงการรูปแบบตางๆ

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255590
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ตาราง	 สรุปงบประมาณด�าเนินงานของโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและ
พัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ที่ได้รับการจัดสรรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) จ�าแนกตามปงบประมาณ

ตาราง	 แสดงสรุปงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อด�าเนินงานของโครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ป พ.ศ. 2553-2555 
จ�าแนกตามหน่วยงาน

ปงบประมาณ จํานวน
จังหวัด

จํานวน
อําเภอ

จํานวน
ตําบล

จํานวน
หยอมบาน

งบประมาณ	(บาท)

ป 2550 5 9 18 44 7,068,000

ป 2551 9 19 19 98 8,481,000

ป 2552 12 27 57 180 11,846,000

ป 2553 8 23 53 180 16,870,000

ป 2554 8 24 53 180 21,280,000

ป 2555 8 23 52 173 24,240,200

รวม 89,785,200

ลําดับ หนวยงาน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรป	2553-2555

2553 2554 2555
1. กรมส่งเสริมการเกษตร 0 368,000 274,000
2. กรมปศุสัตว์ 579,020 990,460 1,518,340
3. กรมประมง 386,193 617,032 669,000
4. กรมชลประทาน - 10,000,000 56,098,000
5. กรมการข้าว 450,000 802,970 1,751,500
6. กรมพัฒนาที่ดิน 1,274,230 797,760 1,095,030
7. กรมส่งเสริมสหกรณ์ 120,400 68,400 70,800
8. กรมทรัพยากรน�้า 0 0 0
9. กรมทรัพยากรน�้าบาดาล 0 0 218,800
10. กรมอุทยานฯ 0 55,080 40,800
11. กรมป่าไม้ 0 1,020,000 572,000
12. กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร 0 320,000 524,920
13. ส�านักงาน กศน. 612,100 1,945,900 3,126,415
14. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 16,870,000 21,280,000 24,240,200

รวมงบประมาณ 20,291,943 38,265,602 90,199,805



ยุทธศาสตร์ที่ 1
การถ่ายทอดองค์ความรู้และการเรียนรู้ 
แผนงานที่	1	แผนงานการจัดการการเรียนรู

ภาพ
กิจกรรม

การถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงแก่
ชุมชนผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ครู ศศช. โดยใช้สื่อต่างๆ ของโครงการ

เปนข้อมูลในการให้ความรู้

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255592
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาจากองค์ความรู้และการบริการ
ของภาครัฐ
แผนงานท่ี	2	แผนงานการปรับใชองค์ความรู ตาม
สภาพภูมิสังคมของชุมชน	

ชุมชนนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปปรับใช้ในวิถีชีวิต



การส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผัก 
เพื่อเปนแหล่งอาหารในชุมชน

แผนงานที่	3	แผนงานการพัฒนาอาชีพและการตลาด

พฒันาอาชพีจากต้นทนุเดมิทีม่อียูข่องชมุชนเพือ่เพิม่รายได้

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255594



เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
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แผนงานที่	4	แผนงานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองค์กรทองถิ่น

แผนงานที่	5	แผนงานการพัฒนาสังคม

แผนงานที่	6	แผนงานการอนุรักษ์และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จดักจิกรรมส่งเสรมิการรวมกลุม่เพือ่สร้างอาชพีเสรมิ

จดักจิกรรมเพือ่อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม



เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255596

แผนงานที่	7	แผนงานการพัฒนาปจจัยพื้นฐาน

ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
เพือ่จดัหาปัจจยัพืน้ฐาน 
โดยเฉพาะแหล่งนํา้เพือ่อปุโภคและ
บรโิภคให้กบัชมุชน

เวบ็ไซต์โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
โครงการหลวงฯ www.hdkn.org เพือ่ใช้

สําหรบัการรวบรวมองค์ความรู ้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ และติดตามข่าวสารของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการ

แผนงานที่	8	แผนงานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและสรางเครือขายการเรียนรู

และการบูรณาการของชุมชน



เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-2555 97

แผนงานที่	9	แผนงานการอํานวยการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

การจัดอบรมและศกึษาดงูานเพือ่พฒันาทกัษะ ความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิาน
ให้กบัเจ้าหน้าทีโ่ครงการ คณุคร ูศศช. และชาวบ้านในชมุชน



เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-255598



เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-2555 99

การนิเทศติดตามงานของโครงการและเปนขวญักาํลงัใจให้กบัผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีโ่ครงการ



    ที่ปรึกษา
  ดร.ศิริพงศ์  หังสพฤกษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

    บรรณาธิการ
  นางสุธีรา  เดชะ  ผูจ้ดัการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงฯ

    เรียบเรียงข้อมูลทั้งหมด
  นางสาวเพียงออ ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่โครงการ

    รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล
  นางสาววรรณนภา จันทรบุปผา นักวิชาการประจ�าโครงการ
  นางสาวไก่แก้ว  สุธรรมมา นักวิชาการประจ�าโครงการ
  นางสาวเพียงออ  ศรีเพ็ชร เจ้าหน้าที่โครงการ

    จัดทําข้อมูลต้นฉบับ
  ส่งเสริมแหล่งโปรตีนให้กับชุมชน บ้านแม่เหลอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  โดย นายศราวุธ ทรัพย์ไพรวัลย์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ศศช.บ้านแม่เหลอ  
  การปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในชุมชน บ้านหนองน่าน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
  โดย นายเชียงอินทร์ สานุวิตร เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ศศช.บ้านหนองน่าน 
  ปลูกเสาวรสหวานสร้างรายได้ บ้านกิ่วสะไต อ.แม่จัน จ.เชียงราย
  โดย นายทรงศักดิ์ บุญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ศศช.บ้านกิ่วสะไต  
  กาแฟอราบิก้า  บ้านผาแดงบน อ.เชียงค�า จ.พะเยา
  โดย นางสาวภัณฑิรา  พอสุยะ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ศศช.บ้านผาแดงบน 
  ข้าวไร่แบบนาขั้นบันได บ้านห้วยไทร อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  โดย นายนิวัฒน์ ค�ามา เจ้าหน้าที่ส่งเสริม  ศศช.ห้วยไทร ป 2553-2554 
  นายทองดี แสนเมืองมา เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ศศช.บ้านห้วยไทร ป 2555
  แกสชีวภาพจากมูลสัตว์ บ้านทรัพย์ตะเคียน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
  โดย นายทองดี แสนเมืองมา เจ้าหน้าที่ส่งเสริม  ศศช.ทรัพย์ตะเคียน ป 2553-2554 
  นายชานนท์ เพาะเจาะ  เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ศศช.บ้านทรัพย์ตะเคียน ป 2555
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  บ้านป่าหมาก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  โดย นายเฉลิม สถิตอนันต์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ศศช.บ้านป่าหมาก  
  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  บ้านปงผาง อ.แม่ทา จ.ล�าพูน
  โดย นางสาวอัลิปรียา  สิริสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ศศช.บ้านปงผาง  
  ผ้าทอสีธรรมชาติปกาเกอะญอ บ้านขุนแม่แลบ อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
  โดย นายพัลลภ ปัญญา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโครงการ ศศช.บ้านขุนแม่แลบ

คณะผู้จัดทํา

เรียนรู้ร่วมกันภายใต้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวง
และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปี พ.ศ. 2550-2555100


