การแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้
ผลงานห้วยนา้ ใสโมเดล
(Huay Nam Sai Model)
่ งสอน
อาเภอสบเมย จ ังหว ัดแม่ฮอ
7 ตุลาคม 2563
นางเสาวนิตย์ พงษ์ประไพ
้ ทีส
ทีป
่ รึกษาสถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนาพืน
่ ง
ู

ผลงานห้วยนา้ ใสโมเดล
้ ทีท
คูว่ ถ
ิ ค
ี นอยูร่ ว่ มก ับป่า ลดพืน
่ าไร่หมุนเวียน
่ งสอน
บ ้านห ้วยน้ าใส อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮอ

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตรวจประเมินในพืน
้ ที่ เมือ
่ วันที่ 17 มิถน
ุ ายน 2563
**แนะนาให ้สง่ สมัครรางวัล UNPSA 2021

รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม
ั ฤทธิผลประชาชนมีสว่ นร่วม
ประเภทรางวัลสม
ระดับ ดีเด่น ประจาปี 2563

การบ้าน
ทาความเข้าใจ
1

เกีย
่ วก ับรางว ัล UNPSA

2

เป้าหมายการพ ัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน 17 เป้าหมาย (SDG Goals)

3

่ เสนอขอร ับรางว ัล
ผลงานทีจ
่ ะสง

4

สาขารางว ัล (Categories)

5

แบบฟอร์มและรายการเอกสารประกอบ

6

คาถามหล ัก 12 ข้อ

6 ตุลาคม 2563

Timeline UNPSA 2021 : HRDI

ึ ษา
ศก
ข้อมูล
เงือ
่ นไข
ข้อกาหนด
UNPSA
2020

Site
visit
เลิศร ัฐ
2563

ประชุม
วางแผน

ประกาศ
ผลรางว ัล
เลิศร ัฐ
2563

ประชุม
ทีมงาน

- ร่วมหารือ

-กพร. Site Visit
-แนะนาให ้สมัคร

- วางแผน
กาหนด
timeline
- Check list
สิง่ ทีต
่ ้องทา

ก.ค.

ทบทวนข ้อมูลจากเคย
เข ้าร่วมเรียนรู ้
UNPSA2020 ครัง้ แรก
กับ กพร. แต่ไม่ได ้
ส่งผลงานสมัคร

ี้ จง
ชแ
เกณฑ์

UNPSA2021

UNPSA2021

เขียน
้ หา
เนือ
่ กพร.
สง

10 ก.ย.

ก.ย.-พ.ย.

ประเมินผล โดย
ม.แม่โจ ้+มช.

ก.ย.

- ทาความเข ้าใจ ขัน
้ ตอนการทางานร่วมกัน
- เอกสารแนบ (หนังสือรับรอง + Full Report)
- จัดทา VDO (story broad + script VDO)

ทาวีดท
ี ัศน์

Submit

สรุปผลการ
ประเมิน

17 พ.ย.

VDO Final
+ Sub.Eng
+ link YouTube

้ จงเกณฑ์
รับฟั งการชีแ
UNPSA2021online

-ประกาศผล
รางวัลเลิศรัฐ
ระดับดีเด่น
“ห ้วยน้ าใส
โมเดล”
วิถค
ี นอยูร่ ว่ มกับ
ป่ า ลดพืน
้ ทีท
่ า
ไร่หมุนเวียน

ประสาน
ื
หน ังสอ
ร ับรอง

1 พ.ย.

6 ต.ค.

ส.ค.

17 มิ.ย.

กพร.
ี้ จง
ชแ
เกณฑ์

UN DESA

8 ต.ค.

้ จง
เข ้าร่วมประชุมชีแ
เกณฑ์ UNPSA2021
จัดโดย กพร.

16 – 26 ต.ค. ร่างไทย
6 – 8 พ.ย. แปล Eng.

- ทาความเข ้าใจและเลือกสาขา
รางวัลทีจ
่ ะส่ง
- ทาความเข ้าใจข ้อคาถาม 12 ข ้อ
- ร่างเนือ
้ หา
- ส่งให ้ กพร.และทีมอาจารย์อา่ น
และให ้ข ้อเสนอแนะ

16 พ.ย.

- Executive Summary
ผลประเมิน
- ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู ้รับบริการ

รวบรวมเอกสาร
ทัง้ หมด
+สมัครผ่านระบบ
https://publicad
ministration.un.o
rg/en/UNPSA

17 พ.ย. Ref.1 กพร.
่ งสอน
11 พ.ย. Ref.2 จ.แม่ฮอ

ทีมงาน
คณะทางานพ ัฒนายกระด ับคุณภาพฯ
+ เจ้าของผลงาน
หน่วยงาน
ร ับรองผลงาน
กลุม
่ ยุทธศาสตร์

การ
วางแผน

การเขียน
้ หา &
เนือ
เอกสาร
แนบ

การ
ประเมินผล

การ
แปลภาษา
อ ังกฤษ

การจ ัดทา
ื่ วีดท
สอ
ี ัศน์

กลุม
่ ต่างประเทศ

การ
บริหาร
จ ัดการ
่ ยอานวยการฯ
กลุม
่ ชว

กลุม
่ ติดตามและประเมินผล +
ทีมอาจารย์ทป
ี่ รึกษา
ื่ สารองค์กรและ
ทีมสอ
ั ันธ์ +
ประชาสมพ
ทีมงานถ่ายทา +
ต ัวแทนชุมชน +
หน่วยงานร่วมบูรณาการ

United Nations Public Service Awards (UNPSA)
ิ ชูเกียรติ “งานบริการภาคร ัฐทีเ่ ป็นเลิศ”
เป็นรางว ัลเชด

ทงในระด
ั้
ับท้องถิน
่ ภูมภ
ิ าคและระด ับประเทศ เพือ
่
สน ับสนุนการสร้างนว ัตกรรมในการบริการภาคร ัฐใน
ระด ับนานาชาติ สอดคล้องก ับวาระและเป้าหมายการ

พ ัฒนาอย่างยงยื
่ ั น ในปี ค.ศ. 2030 (The 2030
Agenda for Sustainable Development and
Sustainable Development Goals (SDGs)

https://www.sdgmove.com/sdg-101/

ิ ธิภาพของหน่วยงานภาคร ัฐ เพือ
การเพิม
่ ประสท
่ บรรลุวาระการพ ัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน
(Enhancing The Effectiveness of Public Institution to Reach The SDGs)

•

•

•

•

ิ ธิผลของหน่วยงานเพือ
เป็นโครงการทีป
่ ร ับปรุงพ ัฒนาประสท
่ ให้บรรลุตามเป้าหมาย
SDGs
เป็นโครงการทีป
่ ร ับปรุงพ ัฒนาความโปร่งใส ความพร้อมร ับผิด (Accountability)
ื่ มโยงอย่างกลมกลืน (Harmonization)
รวมถึงอานวยให้เกิดความร่วมมือและการเชอ
ระหว่างนโยบายของภาคร ัฐ อาทิ แนวทางการเปิ ดเผยข้อมูลของร ัฐ หรือการมีสว่ นร่วม
ิ ใจ
ในระด ับการต ัดสน
่ เสริมความโปร่งใสและความ
เป็นโครงการทีใ่ ช ้ digital หรือ new technology เพือ
่ สง
ร่วมมือก ันระหว่างหน่วยงานภาคร ัฐ

กลุม
่ เป้าหมายทีโ่ ครงการมุง
่ สร้างการเปลีย
่ นแปลงคือ หน่วยงานภาคร ัฐ หรือการทางาน
ร่วมก ันของหน่วยงานภาคร ัฐ

คาถาม 12 ข้อหล ัก 22 ข้อย่อย
ี้ จง
ร ับฟังการชแ
1. UNPSA 6 ตค. 63

2. กพร. 8 ตค. 63

ทาความเข้าใจและวางแนวทางการตอบ

กาหนด
จานวนคา

บริบท
•
•
•
•
•

ชาติพ ันธุก
์ ะเหรีย
่ ง
้ ทีห
พืน
่ า่ งไกล ทุรก ันดาร
ขาดความรู ้
ทาไร่หมุนเวียน
บุกรุกป่า เผาป่า

ปัญหา
•
•
•
•
•
•
•

ขาดความมน
่ ั คงด้าน
อาหาร
ขาดนา้ อุปโภคบริโภคและ
การเกษตร
ยากจน
ขาดโอกาสเข้าถึงระบบ
้ ฐาน
โครงสร้างพืน
หมอกคว ัน
ทร ัพยากรธรรมชาติและ
ื่ มโทรม
ป่าไม้เสอ
ข ัดแย้งระหว่างชุมชนก ับ
หน่วยงานภาคร ัฐ

บ้านห้วยนา้ ใส
่ งสอน
อาเภอสบเมย จ ังหว ัดแม่ฮอ

เข้าใจ

• บริบท
• ปัญหา

เข้าถึง

• สภาพความยากไร้
• การขาดโอกาส

พ ัฒนา

• ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
• การมีสว่ นร่วมของ
หน่วยงานภาคร ัฐและ
ชุมชน
• ประยุกต์ใชเ้ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

หล ักการห้วยนา้ ใสโมเดล

Alignment with the 2030 Agenda
บริบท/ปัญหา

SDGs

บริบท
กะเหรีย
่ ง

SDG10 ลดความเหลือ
่ มลา้

้ ทีไ่ กล ทุรก ันดาร
พืน

SDG10 ลดความเหลือ
่ มลา้

ขาดความรู ้

SDG10 ลดความเหลือ
่ มลา้

ทาไร่หมุนเวียน

่ เสริมการผลิตทีเ่ ป็นมิตรก ับ สงิ่ แวดล้อม
SDG12 มีการบริโภคและการผลิตอย่างยงยื
่ ั น สง

บุกรุกป่า เผาป่า

้ ระโยชน์ จากระบบนิเวศทางบก
SDG15 การอนุร ักษ์และการใชป

ปัญหา
ขาดความมน
่ ั คงด้านอาหาร

่ เสริมการผลิตทางการเกษตรทีย
SDG2 การขจ ัดความหิวโหย การสง
่ งยื
่ ั นและปลอดภ ัย

ขาดนา้ อุปโภคบริโภคและการเกษตร

SDG13 การร ับมือการเปลีย
่ นแปลงสภาพ ภูมอ
ิ ากาศ

มีรายได้ไม่เพียงพอ ยากจน

SDG10 ลดความเหลือ
่ มลา้

้ ฐาน
ขาดโอกาสเข้าถึงระบบโครงสร้างพืน

SDG10 ลดความเหลือ
่ มลา้

หมอกคว ัน

้ ระโยชน์ จากระบบนิเวศทางบก
SDG15 การอนุร ักษ์และการใชป

ื่ มโทรม
ทร ัพยากรธรรมชาติและป่าไม้เสอ

้ ระโยชน์ จากระบบนิเวศทางบก
SDG15 การอนุร ักษ์และการใชป

ข ัดแย้งระหว่างชุมชนก ับหน่วยงานภาคร ัฐ

ั
ั สข
SDG16 การสร้างสงคมส
นติ
ุ การสร้าง ความยุตธ
ิ รรม

ว ัตถุประสงค์ของผลงาน (Objective of the initiative)
่ เพือ
อธิบายว ัตถุประสงค์หล ักของผลงานทีส
่ ง
่ เข้าร ับรางว ัล ระบุความสาค ัญ ทีม
่ า ปัญหาหรือความท้า
ทายของผลงานทีม
่ เี ป้าหมายในการแก้ไขและระบุว ัตถุประสงค์ ทีเ่ ฉพาะเจาะจง (300 คา)

ี พืน
่ ผลต่อปัญหาวิกฤต climate change และสถานการณ์ประเทศในภูมภ
้ ทีป
ตงแต่
ั้
ปี 1990 โลกสูญเสย
่ ่ าถึง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร สง
ิ าค
ี น ในชว
่ งกว่า 10 ปี ทีผ
่ พืน
้ ทีเ่ กษตร เชน
้ ทีป
อาเซย
่ า่ นมา มีการเร่งพ ัฒนาเศรษฐกิจ ทาให้ป่าสมบูรณ์กลายเป็นพืน
่ ลูกพืชไร่ (ข้าวโพด ข้าวไร่
่ งปี 2004-2014 พืน
ี ไป เป็นป่าไม้ทางภาคเหนือ
้ ทีป
้ ทีป
พืชนา้ ม ัน) ในชว
่ ่ าไม้ทวประเทศไทยลดลง
่ั
2.5 ล้านไร่ เกือบ 50% ของพืน
่ ่ าทีส
่ ญ
ู เสย
้ ทีป
้ ทีป
ในปี 2018 ร ัฐบาลมีนโยบายป่าไม้แห่งชาติให้เพิม
่ พืน
่ ่ า โดยกาหนดให้มพ
ี น
ื้ ทีป
่ ่ าไม้ 40% ของพืน
่ ระเทศไทย โดยประเทศไทยในปี นน
ั้
้ ทีท
มีพน
ื้ ทีป
่ ่ าทงหมด
ั้
102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31 ของพืน
่ งหมดของประเทศ
ั้
ทาให้เกิดความท้าทายในการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ั อ
้ นและเกีย
ทางานป่าในล ักษณะต่าง ๆ ซงึ่ มีปจ
ั จ ัยทีซ
่ บซ
่ วข้องก ับภารกิจของหลายหน่วยงาน จึงจาเป็นต้องมีสว่ นร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ
้ ทีป
ทีเ่ กีย
่ วข้อง แต่ล ักษณะการทางานของหน่วยงานภาคร ัฐเพือ
่ แก้ไขปัญหาการลดลงของพืน
่ ่ าไม้ มีปญ
ั หาเชงิ โครงสร้าง ทาให้ไม่สามารถ
้ อ
้ น และไม่เป็นระบบ ตลอดจนมีขอ
ื่ มโยงก ันได้มากน ัก มีการใชข
ทางานเชอ
้ มูลคนละชุดทีไ่ ม่สอดคล้องก ัน ก่อให้เกิดการทางานซา้ ซอ
้ จาก ัด
้ ทีส
้ ทีห
ด้านกฎหมาย ทาให้เกิดความข ัดแย้งระหว่างภาคร ัฐก ับประชาชน โดยเฉพาะชุมชนบนพืน
่ ง
ู ซงึ่ เป็นพืน
่ า่ งไกล ทุรก ันดาร ยากต่อการ
้ ฐานภาคร ัฐ ประชากรสว่ นใหญ่เป็นชนเผ่าทีข
เข้าถึงของหน่วยงานในการพ ัฒนาและให้การบริการพืน
่ าดโอกาส ขาดความรู ้ เป็นอุปสรรค
ั
สาค ัญในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ทงด้
ั้ านเศรษฐกิจ สงคม
และสงิ่ แวดล้อม
่ งสอน ภายใต้การดาเนินงานของ สวพส. เข้าดาเนินงานในหมูบ
้ ทีส
โครงการพ ัฒนาพืน
่ ง
ู แบบโครงการหลวงสบเมย จ ังหว ัดแม่ฮอ
่ า้ นห้วยนา้ ใส
ซงึ่ ประชากรเป็นชนเผ่ากะเหรีย
่ ง จานวน 86 คร ัวเรือน มีว ัตถุประสงค์ให้เป็นชุมชนต้นแบบในการพ ัฒนา “คนอยูร่ ว่ มก ับป่า” โดยไม่บก
ุ รุก
้ ระโยชน์ทด
ี สร้างรายได้ ร่วมก ับการอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม โดยมีการปร ับ
ทาลายป่า ใชป
ี่ น
ิ อย่างเหมาะสม ทาอาชพ
ิ ธิภาพ ยึดแนวทางโครงการ
รูปแบบการทางานร่วมก ับหน่วยงานภาคร ัฐทีเ่ กีย
่ วข้องแบบบูรณาการ และการมีสว่ นร่วมของชุมชนอย่างมีประสท
้ วามรูใ้ นการแก้ไขปัญหา และหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้คานึงถึงความพอประมาณ ความมี
หลวง “เข้าใจ เข้าถึง พ ัฒนา” ใชค
ื่ ถือได้และโปร่งใส องค์ความรู ้
เหตุมผ
ี ล การสร้างภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ัน และการพึง่ พาตนเอง รวมทงเน้
ั้ นการปฏิบ ัติงานบนฐานข้อมูลภาคร ัฐทีเ่ ปิ ดเผย เชอ
ี ทีเ่ ป็นมิตรต่อสง
่ แวดล้อม อนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติ และมีความเข้มแข็ง
และเทคโนโลยี เพือ
่ ให้ชุมชนบ้านห้วยนา้ ใส มีรายได้จากอาชพ
สามารถร ับมือก ับความเปลีย
่ นแปลงต่าง ๆ ได้ และเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ สามารถทีจ
่ ะขยายผลสาเร็จไปย ังชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรีย
่ งและ
้ ทีส
ชุมชนบนพืน
่ ง
ู ทงในประเทศและโลกต่
ั้
อไป (483)

Since 1990, the world has lost 1.3 million square kilometers of forests, adding onto climate change crisis. In
ASEAN, the regional economic development has resulted in cutting down forests for producing agricultural
crops during the past decade as well. Thailand, in particular from 2004-2014, saw the decline in forest areas by
2.5 million rai with nearly 50 percent in the North. Thailand has set a target of increasing forest area from 31.6
percent of its total area in 2014 to 40 percent in 2037 as Thailand’s 20 -year National Plan. However,
challenges on forest encroachment problems combined with inadequate intra-governmental collaboration
structure and fragmented database systems among agencies have hindered productive results to be
seen. Broad participation of multiple related agencies and key stakeholders is therefore crucial. Legal
restrictions also create major conflicts between the government and the people, especially ethnic minorities on
remote highland areas who lack knowledge, opportunity and access to public development and infrastructure
services.
Sop Moei Highland Development Project Using Royal Project System, Mae Hong Son Province under the
administration of Highland Research and Development Institute or HRDI has subsequently launched in Huay
Nam Sai Village with 86 Karen families, as a community development role model for "People Live in Harmony
with Forest" with proper land-use planning for income generation from environmentally-friendly career, full
participation of relevant agencies and local community. This model adheres to the Royal Project approach,
"understanding, empathy, development", using knowledge to solve problems and cherishing the three
principles of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP): moderation, reasonableness and self-immunity, as well
as enhancing open, transparent and accountable government data approaches through digital transformation
to ensure that the Huai Nam Sai village will be able to cope with any changes and become a model community
to other Karen communities in the country and beyond. (299 words)

ความสอดคล้องก ับประเภทรางว ัล (Alignment with the Selected Category)
อธิบายความสอดคล้องของผลงานก ับประเภทรางว ัล (100 คา)

่ กรมป่าไม้
โครงการห้วยนา้ ใสโมเดล ได้สร้างกลไกความร่วมมือและกระบวนการมีสว่ นร่วมระหว่างหน่วยงานภาคร ัฐจานวน 20 หน่วยงาน เชน
ั
่ เสริมสหกรณ์ เป็นต้น ภาคประชาสงคม
้ ที่ ตามแผนพ ัฒนา
กรมพ ัฒนาทีด
่ น
ิ กรมทร ัพยากรนา้ กรมวิชาการเกษตร กรมสง
และประชาชนในพืน
แบบบูรณาการในระด ับจ ังหว ัด อาเภอ และชุมชน ซงึ่ มีการประชุม รายงาน และติดตามผลการดาเนินงานอย่างสมา่ เสมอ มีระบบเทคโนโลยี
ื่ ถือได้ สาหร ับหน่วยงานร่วมบูรณาการใชใ้ นการต ัดสน
ิ ใจ วางแผนงานและงบประมาณร่วมก ัน
สารสนเทศเพือ
่ เป็นข้อมูลภาคร ัฐแบบเปิ ดทีเ่ ชอ
้ น สอดคล้องก ับนโยบายการแก้ไขปัญหาทีอ
ั
ื่ มโยง ลดความซา้ ซอ
อย่างโปร่งใส รวมทงการจ
ั้
ัดทาแผนการปฏิบ ัติงานร่วมก ันอย่างเชอ
่ ยูอ
่ าศย
่ งสอนตามสโลแกน “Mae Hong Son:
้ ทีป
และทีท
่ ากินในพืน
่ ่ าไม้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2018-2037) และนโยบายพ ัฒนาจ ังหว ัดแม่ฮอ
The valley of Charm”

Huay Nam Sai Model has garnered cooperation and participation mechanisms among 20 government agencies,
local community and people with regular meetings to report and monitor work performance. Information

technology system of open, reliable and transparent government data has been used for making integrated
development and budget plan at provincial, district and community levels. While the efforts have reduced
redundancy, they have addressed living and farming problems in forest areas according to the 20-year National
Strategy Framework (2018-2037) and the Mae Hong Son Provincial Development Policy under the slogan "Mae
Hong Son: The Valley of Charm". (95 words)

ความสอดคล้องก ับวาระการพ ัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน 2030 (Alignment with the 2030 Agenda)
้ หา กระบวนการ หรือผลล ัพธ์ (ประเด็นใดประเด็นหนึง่ )
1. ว ัตถุประสงค์ ปัญหา เนือ
จากโครงการมีล ักษณะตรงตามกรอบแนวคิดของ SDGs และ The 2030 Agenda อย่างไร
2. ม ักเขียนตามประเด็นแนวคิดใน SDGs หรือ The 2030 Agenda
ั
ื่ มโยงโครงการก ับทุกประเด็นคาถามย่อย กล่าวคือ อธิบายเชอ
ื่ มโยงโครงการก ับมิตท
3. อธิบายเชอ
ิ างสงคม
เศรษฐกิจ และสงิ่ แวดล้อม

a. ระบุเป้าหมาย SDGs ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับผลงาน และอธิบายแนวทางการดาเนินงานทีส
่ น ับสนุนให้
บรรลุเป้าหมายของวาระการพ ัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน 2030 (200 คา)
ั
้ ทีป
การแก้ไขปัญหาการอยูอ
่ าศยและท
ากินในพืน
่ ่ าภายใต้โครงการห้วยนา้ ใสโมเดล สน ับสนุนเป้าหมายการพ ัฒนาที่ 15 Life on
้ ละจ ัดการป่าไม้อย่างยง่ ั ยืน โดยใชข
้ อ
Land ปกป้องฟื้ นฟูและสน ับสนุนการใชแ
้ มูลสารสนเทศภูมศ
ิ าสตร์ (Spatial data) ร่วมก ับการ
้ ระโยชน์แผนทีด
้ ทีป
ใชป
่ น
ิ รายแปลง เพือ
่ กาหนดขอบเขตทีท
่ ากินและพืน
่ ่ า เจตนาเพือ
่ ลดการทาไร่หมุนเวียน ฟื้ นฟูป่าไม้และเพิม
่
่ เสริมระบบการเกษตร
้ ทีส
ความหลากหลายทางชวี ภาพบนพืน
่ ง
ู (15.2) และสน ับสนุนเป้าหมายการพ ัฒนาที่ 2 Zero Hunger สง
ี เกษตรอย่างปลอดภ ัยและเท่าเทียม เปลีย
ยง่ ั ยืนให้แก่ชนเผ่าผูด
้ อ
้ ยโอกาส ให้เข้าถึงแหล่งอาหาร และการพ ัฒนาอาชพ
่ นจากข้าวไร่
ั และจ ัดหาแหล่งนา้ เพือ
่ ไม้ผลเมืองหนาว พืชอาหาร และปศุสตว์
เป็นพืชทางเลือกสร้างรายได้ เชน
่ ทาเกษตรอย่างทว่ ั ถึง (2.2, 2.3
and 2.4) อีกทงมี
ั้ การสน ับสนุน สร้างหล ักประก ันให้มรี ป
ู แบบการผลิตและการบริโภคทีย
่ ง่ ั ยืน (เป้าหมายการพ ัฒนาที่ 12 Ensure
้ ร ัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมี
sustainable consumption and production patterns) ด้วยการจ ัดการและการใชท
้ ารเคมี ผลิตพืชด้วยระบบเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสงิ่ แวดล้อม ในระบบอนุร ักษ์ดน
ิ ธิภาพและยง่ ั ยืน ลดการใชส
ประสท
ิ และนา้ ลดการเผา
้ งค์ความรู ้ เทคโนโลยี และภูมป
พืชไร่ และมลพิษปนเปื้ อน สอดคล้องก ับวิถช
ี วี ต
ิ ของชุมชนชาวกะเหรีย
่ ง โดยใชอ
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่
ชุมชนมีความมน
่ ั คงทางด้านอาหาร และสร้างรายได้เพิม
่ ให้ก ับครอบคร ัว (12.2, 12.4, 12.8, 12.a)
่ เสริมและสน ับสนุนเพือ
เป็นการสง
่ แก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศของโลก (เป้าหมายการ
้ ระโยชน์ทด
พ ัฒนาที่ 13 Climate Action, Climate Change) โดยการเปลีย
่ นแปลงการใชป
ี่ น
ิ ทาการเกษตรอย่างถูกต้องเหมาะสม
้ ทีส
และดูแลร ักษาทร ัพยากรดิน นา้ และป่าไม้ รอบชุมชน พ ัฒนาแหล่งนา้ เพือ
่ แก้ปญ
ั หาภ ัยแล้งบนพืน
่ ง
ู ลดปัญหาภ ัยพิบ ัติและการ
้ ทีส
ขาดแคลนนา้ บนพืน
่ ง
ู (321)

Huay Nam Sai model supports the following Sustainable Development Goals; Goal 15: Life on Land, by using
spatial data along with farm plot maps to determine the extent of arable land and forest area in order to reduce
shifting cultivation, restore forests and increase highland biodiversity (15.2). Goal 2: Zero Hunger, by
encouraging farmers to change from field crops to alternative crops such as temperate crops, food crops and
livestock to promote equal access to sufficient food and income generation for small-scale farmers. Water for
consumption and agriculture has been widely provided (2.1, 2.2, 2.3 and 2.4). Goal 12: Ensure sustainable
consumption and production patterns with sustainable management and use of natural resources, responsible
management of chemicals and waste, environmentally-friendly farming, soil and water conservation system, in
line with the Karen’s way of living and local wisdom to ensure that the community has awareness for
sustainable development and living in harmony with nature. The community has acquired knowledge and
technological capacity for sustainable production for their food security and family income generation (12.2,
12.4, 12.8 and 12a). Goal 13 to combat climate change with highland water development to address water
shortage problems and natural disaster. (195 words)

ความสอดคล้องก ับวาระการพ ัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน 2030 (Alignment with the 2030 Agenda)
้ หา กระบวนการ หรือผลล ัพธ์ (ประเด็นใดประเด็นหนึง่ )
1. ว ัตถุประสงค์ ปัญหา เนือ
จากโครงการมีล ักษณะตรงตามกรอบแนวคิดของ SDGs และ The 2030 Agenda อย่างไร
2. ม ักเขียนตามประเด็นแนวคิดใน SDGs หรือ The 2030 Agenda
ั
ื่ มโยงโครงการก ับทุกประเด็นคาถามย่อย กล่าวคือ อธิบายเชอ
ื่ มโยงโครงการก ับมิตท
3. อธิบายเชอ
ิ างสงคม
เศรษฐกิจ และสงิ่ แวดล้อม

ั
b. อธิบายแนวทางการเสริมสร้างผลงานให้มค
ี วามยง่ ั ยืนทงมิ
ั้ ตด
ิ า้ นสงคม
เศรษฐกิจ และสงิ่ แวดล้อม
(100 คา)
้ ับพืน
่ งสอนทีม
้ ทีอ
บูรณาการขยายความสาเร็ จของการดาเนินงานและประยุกต์ใชก
่ น
ื่ ผ่านแผนระด ับจ ังหว ัดแม่ฮอ
่ เี ป้าหมายยกระด ับ
้ ทีแ
คุณภาพชวี ต
ิ ของประชาชนให้คนอยูร่ ว
่ มก ับป่าและมีรายได้ (Agro - Forestry) โดยมีชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางการพ ัฒนาเชงิ พืน
่ ละ
้ ฐาน
ให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ปญ
ั หาความต้องการ ร่วมก ับหน่วยงานทุกภาคสว่ น ควบคูก
่ ับการพ ัฒนาสาธารณู ปโภคพืน
ทีจ
่ าเป็น เกิดการรวมกลุม
่ สหกรณ์ทางการเกษตรทีเ่ ข้มแข็ง เพือ
่ เป็นกลไกทางเศรษฐกิจสร้างความมน
่ ั คงให้แก่ชุมชน และสามารถ
ี และมีรายได้เพียงพอ รวมทงมี
ข ับเคลือ
่ นการพ ัฒนาได้เอง มีความมน
่ ั คงทางอาชพ
ั้ กติกาชุมชนทีไ่ ด้ร ับการยอมร ับเป็นแนวปฏิบ ัติให้คน
้ ที่ 44 คน เกิดเป็นแหล่งเรียนรู ้
อยูร่ ว
่ มก ับป่าได้อย่างยง่ ั ยืน มีเกษตรกรผูน
้ าทีม
่ ท
ี ักษะในการทาเกษตรในระบบอนุร ักษ์ดน
ิ และนา้ ในพืน
้ ทีส
้ ที่ สวพส. มีแผนพ ัฒนา 8 ปี เพือ
ของการพ ัฒนาบนพืน
่ ง
ู จากชุมชนนาร่อง 1 พืน
่ ขยายความสาเร็ จไปย ัง 37 หมูบ
่ า้ น จานวน 9,703
่ งสอน (187)
้ ทีร่ ับผิดชอบ และ 415 หมูบ
ราย ในพืน
่ า้ น 279,088 ราย ในจ ังหว ัดแม่ฮอ
A pilot village of Huay Nam Sai as a learning centre with 44 smart farmers will extend its success to 37 villages, 9,703
people in Sop Moie District as HRDI 8-year development plan and to 415 villages, 279,088 people according to the
provincial development plan under the people centric approach with relevant agencies integration and community
participation to improve the quality of life of the people living in harmony with forests. A strong agricultural
cooperative institution has been established to drive stable, safe and sustainable community economy. Community
rules and regulations have been practiced to protect forests. (97 words)

ื่ มโยงก ับแนวคิดการไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหล ัง (Relevance to leaving no one behind)
เชอ
1. สามารถอธิบายให้เห็ นประโยชน์ของโครงการในภาพรวมซงึ่ อยูใ่ นขอบเขตของคาถามได้
2. หากว ัตถุประสงค์ของโครงการไม่ได้เกีย
่ วข้องโดยตรงก ับประเด็นเรือ
่ งการสร้างความเท่าเทียมก ันทางเพศ
ั ันธ์ก ับเพศหญิง หรือเด็กผูห
แต่ควรอธิบายให้เห็ นว่าผลประโยชน์จากโครงการสามารถเกาะเกีย
่ วสมพ
้ ญิง อย่างไร
ั
3. ควรระบุประชาชนกลุม
่ เป้าหมายของโครงการให้ชดเจน
หรือระบุถงึ จานวนกลุม
่ เป้าหมาย

a. อธิบายว่าผลงานสามารถลดปัญหาเกีย
่ วก ับการกาก ับดูแล การบริหารราชการ หรือการให้บริการ
ภาคร ัฐ ภายใต้บริบทของประเทศหรือภูมภ
ิ าคนน
ั้ ๆ ได้อย่างไร (200 คา)
ิ และต่อเนือ
้ ทีเ่ ป็นผูป
้ ทีเ่ ป้าหมายบ้านห้วยนา้ ใส รวมทงมี
สวพส. มีเจ้าหน้าทีป
่ ระจาพืน
้ ฏิบ ัติงานและประสานงานหล ักอย่างใกล้ชด
่ งในพืน
ั้
ี่ วชาญด้านวิชาการเกษตรบนพืน
้ ทีส
ผูเ้ ชย
่ ง
ู ร่วมปฏิบ ัติงานก ับหน่วยงานร่วมบูรณาการและชุมชน ภายใต้แผนการปฏิบ ัติงานชุด
เดียวก ัน (one village one plan) ทาให้การทางานของหน่วยงานภาคร ัฐร่วมบูรณาการต่อกลุม
่ เป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวก ัน
้ ระโยชน์ทด
่ ยแก้ปญ
้ ทีป
ทีส
่ ามารถชว
ั หา 1) การใชป
ี่ น
ิ ในเขตพืน
่ ่ าสงวนอย่างไม่ถก
ู ต้องเหมาะสม และความข ัดแย้งของชุมชนก ับ
้ ระโยชน์ทด
้ ด
้ ที่
หน่วยงานป่าไม้ ด้วยกิจกรรมจ ัดทาแผนทีก
่ ารใชป
ี่ น
ิ รายแปลง กาหนดขอบเขตการใชท
ี่ น
ิ ป้องก ันไม่ให้มก
ี ารบุกรุกพืน
้ ระโยชน์ทด
ป่า และให้ชุมชนใชป
ี่ น
ิ อย่างถูกต้องเหมาะสม จ ัดทีด
่ น
ิ ทากินให้ชุมชนตามนโยบายร ัฐบาล (คทช.) สน ับสนุนกล้าไม้ตาม
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ฟื้ นฟูพช
ื ท้องถิน
่ เพิม
่ ความหลากหลายทางชวี ภาพ และดูแลป่ารอบชุมชน โดยดาเนินร่วมก ับกรมป่าไม้
ั ป่า และพ ันธุพ
่ เสริมการตลาด ด้วยความร่วมมือก ับกรมสง
่ เสริม
และกรมอุทยานแห่งชาติ สตว์
์ ช
ื 2) การสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสง
ึ ษา 3) การบริหารจ ัดการและประสานการข ับเคลือ
สหกรณ์ กรมพ ัฒนาชุมชน และหน่วยงานภาคการศก
่ นร่วมก ับหน่วยงานในระด ับ
่ งสอน อบต.สบเมย 4) การขาดแคลนโครงสร้างพืน
้ ที่ ร่วมก ับ สาน ักงานจ ังหว ัดแม่ฮอ
้ ทีฐ
พืน
่ านทีจ
่ าเป็น ได้แก่ แหล่งนา้ เพือ
่ ใชใ้ น
การเกษตร ด้วยการวางแผนพ ัฒนาแหล่งนา้ ขนาดเล็ กร่วมก ับกรมชลประทาน กรมทร ัพยากรนา้ ขยายเขตไฟฟ้าเข้าหมูบ
่ า้ น ร่วมก ับ
ั
่ นภูมภ
่ ผลผลิต ร่วมก ับกรมทางหลวงชนบท และองค์การบริหารสว
่ นตาบลสบเมย
การไฟฟ้าสว
ิ าค ก่อสร้างถนน เพือ
่ สญจรและขนส
ง
ี ทีเ่ หมาะสม และขาดรายได้ทเี่ พียงพอต่อการดารงชวี ต
ี สง
่ เสริม
5) การขาดองค์ความรูใ้ นการประกอบอาชพ
ิ ด้วยกิจกรรมพ ัฒนาอาชพ
้ น
่ เสริมการปลูกพืชทีห
การทาเกษตรด้วยระบบทีเ่ ป็นมิตรต่อสงิ่ แวดล้อม สง
่ ลากหลายแบบใชพ
ื้ ทีน
่ อ
้ ยสร้างรายได้สง
ู ในระบบอนุร ักษ์
่ เสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร (339)
ดินและนา้ โดย สวพส. ร่วมก ับ กรมพ ัฒนาทีด
่ น
ิ กรมสง

HRDI has assigned its permanent staff to work in the village along with technical experts on highland
agriculture. Relevant agencies and community jointly work toward the same direction under one village one
plan. Shortfalls have jointly been managed. 1) Forest encroachment creates conflicts between forest agencies
and community. HRDI cooperates with Royal Forest Department and Department of National Parks, using farm
plot maps, to determine community and forest areas. Thailand National Land Policy Council Act has supported
seedlings for reforestation, restoration of native crops and biodiversity. 2) Community strengths and marketing
have been addressed by Cooperative Promotion Department and Department of Community Development 3)
Coordination among local government agencies has been managed by Mae Hong Son Provincial Office and Sop
Moei Sub-district Administrative Organization. 4) Basic infrastructure has been supported by various agencies
such as Royal Irrigation Department and Department of Water Resources on small-scale water development,
Provincial Electricity Authority on village electric service, Department of Rural Roads and Sop Moei Sub-district
Administrative Organization on road construction 5) Farmers’ lack of knowledge on environmentally-friendly
agriculture has been handled by HRDI in cooperation with Land Development Department, Department of
Agricultural Extension and Department of Agriculture. (194 words)

ื่ มโยงก ับแนวคิดการไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหล ัง (Relevance to leaving no one behind)
เชอ
1. สามารถอธิบายให้เห็ นประโยชน์ของโครงการในภาพรวมซงึ่ อยูใ่ นขอบเขตของคาถามได้
2. หากว ัตถุประสงค์ของโครงการไม่ได้เกีย
่ วข้องโดยตรงก ับประเด็นเรือ
่ งการสร้างความเท่าเทียมก ันทางเพศ
ั ันธ์ก ับเพศหญิง หรือเด็กผูห
แต่ควรอธิบายให้เห็ นว่าผลประโยชน์จากโครงการสามารถเกาะเกีย
่ วสมพ
้ ญิง อย่างไร
ั
3. ควรระบุประชาชนกลุม
่ เป้าหมายของโครงการให้ชดเจน
หรือระบุถงึ จานวนกลุม
่ เป้าหมาย

่ ยลดความไม่เท่าเทียมเพศภายใต้บริบทของประเทศนน
b. อธิบายว่าผลงานชว
ั้ ๆ ได้อย่างไร
(100 คา)
่ นใหญ่เป็นชาวกะเหรีย
้ ทีเ่ ป้าหมายบ้านห้วยนา้ ใส ซงึ่ มีประชากรสว
พืน
่ งจานวน 350 คน ได้เปิ ดร ับความคิดเห็ นของประชาชนทงั้
่ นร่วมเป็น
ชุมชน ทุกเพศ ทุกว ัย เพือ
่ ให้มโี อกาสนาเสนอปัญหาความต้องการของตนเองและชุมชนเพือ
่ การพ ัฒนา ผูห
้ ญิงได้เข้ามามีสว
ิ ใจและกาหนดนโยบายการพ ัฒนาชุมชน นอกจากนี้ ผูห
กรรมการชุมชน เพือ
่ ต ัดสน
้ ญิงจากเดิมทีม
่ ักเป็นแม่บา้ นไม่มรี ายได้ก็สามารถ
่ เข้าร่วมเป็นสมาชก
ิ กลุม
ี อง
เข้าร่วมกิจกรรมสร้างรายได้ให้แต่ครอบคร ัวและชุมชน เชน
่ ผูป
้ ลูกเสาวรส พืชผ ัก กาแฟ รวมทงั้ ทาบ ัญชข
่ การทอผ้า
กลุม
่ ค ัดแยกผลผลิตทางการเกษตร และมีบทบาทสาค ัญในการทาหน้าทีอ
่ นุร ักษ์ฟื้นฟูประเพณีว ัฒนธรรมชนเผ่า เชน
ห ัตถกรรมชนเผ่า และการแปรรูปผลิตภ ัณฑ์จากธรรมชาติ (green product)
Regardless of gender and age, 350 Karens in Huai Nam Sai village have equal opportunities to present their
problems and needs for community development. Women who served as housewives only, are now playing
important roles in Village Committee to make decisions in community development plans. They have been
empowered to earn additional income for their families by joining growers’ group activities such as passion
fruit, vegetables and coffee groups, responsible for group accounting and farm produce grading. Tribal women
also take up a major role in cultural conservation and restoration such as weaving, traditional handicrafts and
natural products. (98 words)

ื่ มโยงก ับแนวคิดการไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหล ัง (Relevance to leaving no one behind)
เชอ
1. สามารถอธิบายให้เห็ นประโยชน์ของโครงการในภาพรวมซงึ่ อยูใ่ นขอบเขตของคาถามได้
2. หากว ัตถุประสงค์ของโครงการไม่ได้เกีย
่ วข้องโดยตรงก ับประเด็นเรือ
่ งการสร้างความเท่าเทียมก ันทางเพศ
ั ันธ์ก ับเพศหญิง หรือเด็กผูห
แต่ควรอธิบายให้เห็ นว่าผลประโยชน์จากโครงการสามารถเกาะเกีย
่ วสมพ
้ ญิง อย่างไร
ั
3. ควรระบุประชาชนกลุม
่ เป้าหมายของโครงการให้ชดเจน
หรือระบุถงึ จานวนกลุม
่ เป้าหมาย

่ ผลกระทบเชงิ บวก หรือระบุผลล ัพธ์ทไี่ ด้จาก
c. ระบุกลุม
่ เป้าหมาย และอธิบายว่าผลงานสง
การพ ัฒนาต่อกลุม
่ เป้าหมายอย่างไร (200 คา)
ในประเทศไทยกะเหรีย
่ งเป็นชนเผ่ากลุม
่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในจานวนชนเผ่าทงหมด
ั้
โดยมีจานวน 1,993 หมูบ
่ า้ น ใน 69,353 ครอบคร ัว
ิ้ 352,295 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 ของจานวนประชากรชนเผ่าทงหมดในประเทศไทย
่ งสอน มี
ประชากรทงส
ั้ น
ั้
ซงึ่ จ ังหว ัดแม่ฮอ
ชนเผ่ากะเหรีย
่ ง 279,088 ราย คิดเป็นร้อยละ 71 ของชาวกะเหรีย
่ งทงประเทศ
ั้
โครงการห้วยนา้ ใสโมเดล ได้เข้าไปสร้างโอกาสให้
ชนเผ่ากะเหรีย
่ ง จานวน 86 คร ัวเรือน 350 คน ในบ้านห้วยนา้ ใส ซงึ่ อยูใ่ นถิน
่ ทุรก ันดาร ให้สามารถเข้าถึงความรูใ้ นการประกอบ
ี และบริการภาคร ัฐอืน
้ ง ถ่ายทอดองค์ความรูว้ ช
อาชพ
่ ๆ โดยหน่วยงานภาคร ัฐทีเ่ กีย
่ วข้องทาหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย
ิ าการ และสน ับสนุนการ
ั
้ ฐานทีจ
พ ัฒนาปัจจ ัยพืน
่ าเป็น เพือ
่ พ ัฒนาชุมชนแบบองค์รวมครอบคลุมทุกมิต ิ ในด้านเศรษฐกิจ สงคม
ว ัฒนธรรมและสงิ่ แวดล้อม
่ ยลดพืน
้ ทีท
้ ทีป
ชนเผ่ากะเหรีย
่ งจึงได้ปร ับระบบการเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสงิ่ แวดล้อม ชว
่ าไร่หมุนเวียนกล ับคืนเป็นพืน
่ ่ าให้ประเทศไทย
จานวน 966 ไร่ ชุมชนมีกจ
ิ กรรมอนุร ักษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นนา้ ลาธารโดยรอบ 5,530 ไร่ สร้างความมน
่ ั คงทาง
้ จาก 37,000 บาทต่อ
อาหารของชุมชนจากความหลากหลายทางชวี ภาพ เกิดรายได้เฉลีย
่ จากการผลิตเกษตรกรรมทีย
่ ง่ ั ยืนเพิม
่ ขึน
ั
ึ ษาดูงาน อบรมสมมนาด้
คร ัวเรือนต่อปี เป็น 127,900 ต่อคร ัวเรือนต่อปี ชนเผ่ากะเหรีย
่ งสามารถนาความรูจ
้ ากการศก
าน
เกษตรกรรม มาข ับเคลือ
่ นการพ ัฒนาด้วยตนเอง และสร้างความเข้มแข็งพึง่ ตนเองได้ในชุมชน โดยการรวมกลุม
่ เกษตรกรใน
่ กลุม
ิ ในกลุม
รูปแบบต่าง ๆ เชน
่ ไม้ผล กลุม
่ พืชผ ัก และเข้าร่วมเป็นสมาชก
่ สหกรณ์ในระด ับอาเภอ รวมทงเป
ั้ ็ นต้นแบบทีด
่ ใี นการทา
้ ทีส
การเกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสงิ่ แวดล้อม ให้ก ับชุมชนบนพืน
่ ง
ู อืน
่ ของประเทศไทย และสามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้ก ับเกษตรกรราย
อืน
่ ได้อย่างต่อเนือ
่ ง

Karen are the largest hill-tribe group in Thailand, with total population of 352,295, 69,353 families,
1,993 villages, or 46.80% of the total ethnic population in Thailand. 71 percent or 279,088 Karen are in

Mae Hong Son Province. Huay Nam Sai Project creates opportunities for 86 Karen households with 350
people to access knowledge for their careers and to reach government services. Knowledge has been
transferred and basic infrastructure provided for inclusive community development covering economic,
social, and environmental aspects. The Karen have changed their conventional swidden farming to
environmentally-friendly agriculture, resulting in the return of forest areas of 966 rai. Community has

also involved in conserving and restoring 5,530 rai of surrounding watershed forests, building food
security from biodiversity. In 2019, farmers average income increased from US$1,230 per household to
US$4,260 per household. The Karen villagers brought about knowledge from study visits and training
programs to drive community development, build community strengths and self-reliance by establishing
various farmers’ groups and joining in as district cooperative group members. Huay Nam Sai village has
thus become a good role model in environmentally-friendly farming for other highland communities and
farmers can spread their knowledge to other farmers continuously. (195 words)

การดาเนินการ (Implementation)
1. อธิบายให้เห็ นประว ัติศาสตร์ วิว ัฒนาการและพ ัฒนาการของต ัวโครงการ
่ งเวลา
2. ม ักเรียงลาด ับตามชว
่ งเวลาเกิดขึน
่ ารเปลีย
้ เพราะอะไร และนาไปสูก
3. การเปลีย
่ นแปลงของโครงการในแต่ละชว
่ นแปลงในลาด ับต่อไปอย่างไร
่ ยแก้ไขปัญหา หรือก้าวพ้นอุปสรรคนนอย่
4. มีอป
ุ สรรคอะไรในการดาเนินโครงการ และใช ้ digital technology มาชว
ั้
างไร

a. อธิบายแนวทางการดาเนินการของผลงาน รวมถึง การพ ัฒนาและขนตอนส
ั้
าค ัญ กระบวนการ
ติดตามประเมินผลและลาด ับเหตุการณ์ (300 คา)
ั
ึ ษาบริบทชุมชน วิเคราะห์พน
ี บุกรุกทาลายป่าเพือ
้ ทีท
ปี 2015 ศก
ื้ ที่ และภูมส
ิ งคม
พบว่า ชาวบ้านมีความยากจน ขาดความรูใ้ นการประกอบอาชพ
่ เพิม
่ พืน
่ ากิน สวพส.
้ ที่ พบว่า ข้อมูลทีแ
้ ที่ เป็นข้อมูลคนละ
จึงประสานงานหน่วยงานของร ัฐทีเ่ กีย
่ วข้องทุกภาคสว่ นเพือ
่ วางแผนหาแก้ไขปัญหาและพ ัฒนาพืน
่ ต่ละหน่วยงานใชใ้ นการวางแผนพ ัฒนาพืน
้ ที่ จ ัดทาข้อมูลพืน
้ ทีช
ชุด ไม่สอดคล้องก ัน และสว่ นใหญ่ไม่เป็นปัจจุบ ัน สวพส. จึงได้รว่ มก ับชุมชนและหน่วยงานในพืน
่ ุดใหม่ เพือ
่ ใชร้ ว่ มก ันทุกภาคสว่ น โดยจ ัดทาเป็นแผนทีก
่ ารใช ้
ั 91 ไร่
้ ทีป
้ ทีท
้ ทีอ
ประโยชน์ทด
ี่ น
ิ รายแปลงของเกษตรกรบ้านห้วยนา้ ใส กาหนดขอบเขต (Zoning) แบ่งแยกพืน
่ ่ า 5,530 ไร่ พืน
่ ากิน 76 ราย 278 แปลง 2,869 ไร่ และพืน
่ ยูอ
่ าศย
้ ระกอบการต ัดสน
ิ ใจในการวางแผนพ ัฒนาบ้านห้วยนา้ ใสร่วมก ันระหว่างหน่วยงาน
้ ทีท
รวมพืน
่ งหมด
ั้
8,490 ไร่ โดยใชร้ ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ
่ ให้เป็นชุดข้อมูลกลาง ใชป
ภาคร ัฐและชุมชน
้ ผนทีก
้ ระโยชน์ทด
่
ปี 2016 โครงการร่วมก ับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องและชุมชน ใชแ
่ ารใชป
ี่ น
ิ รายแปลง จ ัดทาแผนพ ัฒนาชุมชนบ้านห้วยนา้ ใส และใชเ้ ครือ
่ งมือดิจท
ิ ัลอืน
่ ๆ เชน
้ ทีเ่ พือ
้ ทีต
ภาพถ่ายจาก drone เทคโนโลยี GIS ร่วมก ับ Application HRDI Maps จ ัดแบ่งพืน
่ การพ ัฒนาเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน A พืน
่ น
้ แบบการพ ัฒนา 261 ไร่ โซน B และ C
้ อย จานวน 966 ไร่ และเริม
้ ทีข
้ ทีต
้ ทีค
้ ทีโ่ ซน A ให้เป็นพืน
้ ที่
พืน
่ ยายผลสาเร็ จจากพืน
่ น
้ แบบโซน A จานวนรวม 794 ไร่ และโซน D พืน
่ น
ื ให้เป็นป่าและฟื้ นฟูเป็นป่าใชส
่ พ ัฒนาในพืน
ต้นแบบ โดยบูรณาการร่วมก ับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง ให้การสน ับสนุนการพ ัฒนาแหล่งนา้ ขนาดเล็ กเพือ
่ การเกษตร และถ่ายทอดองค์ความรูเ้ พือ
่ การปร ับเปลีย
่ นจากข้าวไร่เป็นพืช
ทางเลือกอืน
่ ทีส
่ ร้างรายได้และเป็นมิตรต่อสงิ่ แวดล้อม ตามแผนพ ัฒนาชุมชน
้ ทีโ่ ซน B และ C ในรูปแบบพืน
้ ทีโ่ ซน A และจ ัดทาข้อตกลงก ับชุมชน ในการอนุร ักษ์พน
้ื ทีโ่ ซน D เพือ
้ ทีใ่ ห้เป็นป่า และฟื้ นฟูสร้างความหลากหลาย
ปี 2017 เริม
่ พ ัฒนาในพืน
่ คืนพืน
้ อยของชุมชน สามารถลดข้อข ัดแย้งระหว่างภาคร ัฐและชุมชนในการดาเนินชวี ต
้ ทีป
ทางชวี ภาพให้เป็นป่าใชส
ิ ในพืน
่ ่ าไม้
่ เสริมด้านการตลาดและระบบ
้ สวพส. ได้ทาการวิจ ัยและพ ัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐาน GAP และสง
ปี 2018 เริม
่ มีผลผลิตจากโซน A ,B และ C มากขึน
์ า่ ง ๆ รวมทงั้ ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย
่ ถนน ไฟฟ้า เพือ
้ ฐาน เชน
โลจิสติกสต
่ วข้องในการพ ัฒนาโครงสร้างพืน
่ สน ับสนุนการตลาด และรองร ับผลผลิตของเกษตรกร
่ เสริมให้แก่ชุมชนมีความรูแ
ึ ษาดูงานและฝึ กอบรมด้านการเกษตรในต่างพืน
่ เสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
้ ที่ และสง
้ โดยนาไปศก
ปี 2019 สง
้ ละท ักษะด้านการเกษตรเพิม
่ ขึน
ั
ิ กลุม
ชุมชน โดยสน ับสนุนให้เกษตรกรบ้านห้วยนา้ ใสเป็นสมาชก
่ สหกรณ์สบเมย และจ ัดตงกลุ
ั้
ม
่ เกษตรกรต่าง ๆ เพือ
่ เพิม
่ ศกยภาพการแข่
งข ันด้านการตลาด ในปี นี้ จ ังหว ัด
้ นวทางดาเนินงานตามแบบ “ห้วยนา้ ใสโมเดล”
่ งสอนได้กาหนดนโยบายและแผนพ ัฒนาระด ับจ ังหว ัด โดยใชแ
แม่ฮอ
่ เสริมการแปรรูปผลิตภ ัณฑ์การเกษตร เพือ
่ เสริมการเป็นศูนย์เรียนรู ้ “ห้วยนา้ ใสโมเดล” โดยการพ ัฒนา
ปี 2020 สง
่ สร้างมูลค่าและรายได้เพิม
่ ให้แก่ชุมชน และจ ัดกิจกรรมสง
ั
่ งสอน (566)
้ ทีอ
ศกยภาพผู
น
้ าเกษตรกรให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ และขยายการพ ัฒนาไปย ังพืน
่ น
ื่ ๆ ในจ ังหว ัดแม่ฮอ

2015 – A community analysis conducted showed that the people were poor and encroached forests. Through
the use of information technology, HRDI managed reliable Huay Nam Sai village data sets as central
information to be shared among relevant stakeholders. Farm plot maps were developed to set area boundaries
of total 8,490 rai., 5,530 rai is forest, 2,869 rai is arable area, 278 plots, 76 people, and 91 rai is residential
area.
2016 – With cooperation of related agencies and local community, all concerned used farm plot maps to divide
Huay Nam Sai area into 4 zones: A, B, C and D. A community development plan was formulated with
stakeholders’ participation. Zone A was the first to get started for its 261 rai as a prototype with the
installation of water system. Knowledge was transferred to the farmers for them to grow alternative crops for
their income.
2017 – The development continued in Zone B and C areas of 794 rai. The community established a collaborative
agreement not to invade Zone D area, solving conflicts between forest agencies and community through
natural reclamation of forest at 966 rai.
2018 – There were farm produces from Zone A, B and C. HRDI supported the farmers to upgrade their
production to meet Good Agricultural Practice, including marketing and logistical management. Basic
marketing infrastructure such as roads and electricity were developed.
2019 – Farmers’ capacity building was enhanced through trainings and study-visits to advanced farms. The
farmers were encouraged to become district cooperatives’ members. Support given to various farmers groups
has further strengthened community development. Mae Hong Son Province has subsequently used Huay Nam
Sai model in its development plan.
2020 - Farmers have been encouraged to increase value addition of their processing products. Huay Nam Sai
has since become a learning center to other areas. (297 words)

การดาเนินการ (Implementation)
1. อธิบายให้เห็ นประว ัติศาสตร์ วิว ัฒนาการและพ ัฒนาการของต ัวโครงการ
่ งเวลา
2. ม ักเรียงลาด ับตามชว
่ งเวลาเกิดขึน
่ ารเปลีย
้ เพราะอะไร และนาไปสูก
3. การเปลีย
่ นแปลงของโครงการในแต่ละชว
่ นแปลงในลาด ับต่อไปอย่างไร
่ ยแก้ไขปัญหา หรือก้าวพ้นอุปสรรคนนอย่
4. มีอป
ุ สรรคอะไรในการดาเนินโครงการ และใช ้ digital technology มาชว
ั้
างไร

ั
b. อธิบายปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างชดเจน
(100 คา)
้ าษาถิน
ื่ สาร
้ ทีส
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานและแนวทางแก้ไข 1) การทางานร่วมก ับชนเผ่ากะเหรีย
่ งบนพืน
่ ง
ู ซงึ่ ใชภ
่ ในการสอ
่ เจ้าหน้าทีท
ื่ สารภาษาท้องถิน
ื่ สาร
้ ที่ เพือ
สวพส. จ ัดสง
่ เี่ ป็นชนเผ่าทีส
่ ามารถสอ
่ ได้ ปฏิบ ัติงานประจาในพืน
่ ขจ ัดปัญหาเรือ
่ งการสอ
่ นา้ ถนน ไฟฟ้า ที่
้ ฐาน เชน
สร้างความไว้วางใจและความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของร ัฐก ับประชาชน 2) ปัญหาโครงสร้างพืน
้ นวทางการทางานแบบบูรณาการหน่วยงานภาคร ัฐที่
่ เสริมอาชพ
ี ทางการเกษตรและการดารงชวี ต
จาเป็นต่อการสง
ิ สวพส. ใชแ
้ ทีข
เกีย
่ วข้อง เข้ามาร่วมดาเนินงาน ภายใต้แผนการปฏิบ ัติงานชุดเดียวก ัน (one village one plan) 3) ปัญหาเรือ
่ งข้อมูลพืน
่ อง
้ ระโยชน์ทด
หน่วยงานต่าง ๆ ทีไ่ ม่สอดประสานก ัน สวพส. ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศ จ ัดทาแผนทีก
่ ารใชป
ี่ น
ิ รายแปลง เป็นข้อมูลกลาง
ในการวางแผนการพ ัฒนาชุมชนร่วมก ันระหว่างหน่วยงานและชุมชน

Three big obstacles encountered are 1) Communication problems with the Karen were resolved by
sending HRDI staff who speak Karen dialect to work permanently in the village, helping build
understanding and trust between government agencies and local people. 2) Infrastructure problems
such as water, roads, electricity for farming and living were managed by HRDI which works closely with
relevant government agencies under “one village one plan”. 3) Data problems has been handled by using
information technology to develop farm plot maps as central information used by all relevant agencies
and community to formulate community development plan. (96 word)

นว ัตกรรม (Innovation)
1. โครงการทีด
่ าเนินการมีความใหม่อย่างไร หรือสร้างสรรค์หรือต่อยอดจากวิธก
ี ารดงเดิ
ั้ มอย่างไร
2. โครงการสามารถเปิ ดประเด็นใหม่ ๆ ในเวทีการกาหนดนโยบายหรือไม่ หรือเผยให้เห็นแนวคิดใหม่ ๆ ในการกาหนดนโยบายได้หรือไม่
้ นวคิดหรือทฤษฎีใหม่ ๆ มาอธิบายร่วมก ันได้
3. สามารถใชแ
4. โครงการดึงดูดความสนใจ หรือสร้างแรงบ ันดาลใจให้ก ับต่างประเทศ ภูมภ
ิ าคอืน
่ ๆ หรือท้องถิน
่ อย่างไร
5. โครงการถูกใชเ้ ป็นต ัวแบบ ทงในเช
ั้
งิ แนวคิด เครือ
่ งมือ หรือกลไกให้ก ับนโยบายหรือโครงการต่อ ๆ มาอย่างไร

a. อธิบายความเป็นนว ัตกรรมของผลงานในบริบทของประเทศหรือภูมภ
ิ าคนน
ั้ ๆ (100 คา)
ี ทาไร่เลือ
้ ท
แนวคิดห้วยนา้ ใสโมเดลมาจากการเรียนรูแ
้ ละเข้าใจวิถช
ี วี ต
ิ ของชนเผ่ากะเหรีย
่ ง ซงึ่ ประกอบอาชพ
่ นลอย เมือ
่ ดินในพืนที
่ ากินเดิม
้ ทีท
้ ทีท
ขาดความอุดมสมบูรณ์ จะละทิง้ และบุกรุกทาลายป่าออกไปเรือ
่ ย ๆ เพือ
่ หาพืน
่ ากินใหม่ โดยจะหวนกล ับมาย ังพืน
่ ากินเดิมในอีก 4 - 5 ปี
้ ผนที่ (one map) องค์ความรู ้ เทคโนโลยี และภูมป
เมือ
่ ดินได้ฟื้นฟูความสมบูรณ์ขน
ึ้ เองตามธรรมชาติ โครงการจึงได้รว่ มก ับชุมชนใชแ
ิ ญ
ั ญา
ั
้ ที่ มีชุมชนเป็นจุดศูนย์กลาง เกิดการมองภาพการพ ัฒนาร่วมก ัน เป็นนว ัตกรรมทางเครือ
เป็นเครือ
่ งมือวางแผนพ ัฒนาเชงิ พืน
่ งมือและสงคม
้ ทีช
้ ทีท
้ ที่
จ ัดแบ่งพืน
่ ุมชนออกเป็นโซน A, B, C และ D โดยให้การพ ัฒนาโซน A, B และ C ให้เป็นพืน
่ ากินถาวรของชุมชน และไม่บก
ุ รุกพืน
้ อย ซงึ่ ผลจากการดาเนินงานตามโมเดลห้วยนา้ ใส ทาให้สามารถคืนพืน
้ ทีป
้ ป่าได้ 966 ไร่ และ
โซน D เพือ
่ คืนให้เป็นพืน
่ ่ าและฟื้ นฟูเป็นป่าใชส
ชุมชนได้รว่ มก ันอนุร ักษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นนา้ ลาธารโดยรอบชุมชน 5,530 ไร่ แนวทางห้วยนา้ ใสโมเดลสามารถนาไป
้ ับชุมชนกะเหรีย
้ ทีอ
ประยุกต์ใชก
่ งในพืน
่ น
ื่ ๆ จานวนเกือบสองพ ันหมูบ
่ า้ นใน 15 จ ังหว ัดของประเทศไทยได้

The concept of Huay Nam Sai model is derived from the understanding of Karen's traditional shifting
cultivation by clearing forest for farming. Until the soil loses fertility, they then abandon the area for
another forest plots, leaving it to be reclaimed by natural vegetation and come back after 4-5 years.
Huay Nam Sai model, with cooperation of relevant agencies and local participation, has initiated “Zoning
Innovation”. Zone A, B, C have been developed while Zone D has been left to be reclaimed by natural
forest. The model can be applied to other Karen communities in 15 provinces in Thailand. (100 words)

นว ัตกรรม (Innovation)
1. โครงการทีด
่ าเนินการมีความใหม่อย่างไร หรือสร้างสรรค์หรือต่อยอดจากวิธก
ี ารดงเดิ
ั้ มอย่างไร
2. โครงการสามารถเปิ ดประเด็นใหม่ ๆ ในเวทีการกาหนดนโยบายหรือไม่ หรือเผยให้เห็นแนวคิดใหม่ ๆ ในการกาหนดนโยบายได้หรือไม่
้ นวคิดหรือทฤษฎีใหม่ ๆ มาอธิบายร่วมก ันได้
3. สามารถใชแ
4. โครงการดึงดูดความสนใจ หรือสร้างแรงบ ันดาลใจให้ก ับต่างประเทศ ภูมภ
ิ าคอืน
่ ๆ หรือท้องถิน
่ อย่างไร
5. โครงการถูกใชเ้ ป็นต ัวแบบ ทงในเช
ั้
งิ แนวคิด เครือ
่ งมือ หรือกลไกให้ก ับนโยบายหรือโครงการต่อ ๆ มาอย่างไร

b. อธิบายว่านว ัตกรรมข้างต้น (ถ้าเกีย
่ วข้อง) เป็นแนวคิดทีม
่ ก
ี ารพ ัฒนาต่อยอดหรือได้ร ับแรงบ ันดาลใจจาก
ผลงานอืน
่ ทีป
่ ระสบความสาเร็จในภูมภ
ิ าค ประเทศ หรือสว่ นท้องถิน
่ อืน
่ ๆ อย่างไร (100 คา)
้ ทีส
ห้วยนา้ ใสโมเดล ภายใต้โครงการพ ัฒนาพืน
่ ง
ู แบบโครงการหลวงสบเมย ดาเนินงานโดย สวพส. นาแนวทางพ ัฒนาตามแบบ
โครงการหลวงที่ เข้าใจ เข้าถึง บริบทและปัญหาทีแ
่ ท้จริงของชุมชน แล้วพ ัฒนาโดยการนาความรูท
้ เี่ หมาะสมมาใชใ้ นการแก้ไข
ี อืน
ปัญหา ด ังชุมชนกะเหรีย
่ งบ้านห้วยนา้ ใส ทีด
่ ารงชวี ต
ิ จากการทาไร่เลือ
่ นลอย บุกรุกทาลายป่า เพราะขาดความรูใ้ นการทาอาชพ
่
ๆ โครงการแก้ไขปัญหาโดยการนาความรูม
้ าปร ับวิถช
ี วี ต
ิ ให้มก
ี ารปลูกพืชใหม่ทส
ี่ ร้างรายได้และไม่ตอ
้ งบุกรุกทาลายป่า รวมทงั้
การรวมกลุม
่ เกษตรกรแบบต่าง ๆ เพือ
่ สร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมค
ิ ม
ุ ้ ก ัน ให้แก่ตนเองและชุมชน ตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

Huay Nam Sai model is patterned after the Royal Project approach of “understanding and empathy” of
real problems and needs of the community. Then appropriate knowledge has been used for “community
development” to solve their problems. The Karen at Huay Nam Sai village have changed from shifting
cultivation to farming alternative crops in an environmentally-friendly manner to generate more income
without invasion on forests, resulting in the return of natural forest. Various social and farmers groups
have been formed to strengthen individuals and the community with self-reliance and self-immunity
according to the SEP. (94 words)

นว ัตกรรม (Innovation)
1. โครงการทีด
่ าเนินการมีความใหม่อย่างไร หรือสร้างสรรค์หรือต่อยอดจากวิธก
ี ารดงเดิ
ั้ มอย่างไร
2. โครงการสามารถเปิ ดประเด็นใหม่ ๆ ในเวทีการกาหนดนโยบายหรือไม่ หรือเผยให้เห็นแนวคิดใหม่ ๆ ในการกาหนดนโยบายได้หรือไม่
้ นวคิดหรือทฤษฎีใหม่ ๆ มาอธิบายร่วมก ันได้
3. สามารถใชแ
4. โครงการดึงดูดความสนใจ หรือสร้างแรงบ ันดาลใจให้ก ับต่างประเทศ ภูมภ
ิ าคอืน
่ ๆ หรือท้องถิน
่ อย่างไร
5. โครงการถูกใชเ้ ป็นต ัวแบบ ทงในเช
ั้
งิ แนวคิด เครือ
่ งมือ หรือกลไกให้ก ับนโยบายหรือโครงการต่อ ๆ มาอย่างไร

้ ับผลงานทีเ่ สนอ
c. หากมีการนาเทคโนโลยีทท
ี่ ันสม ัยมาใช ้ โปรดระบุวา
่ เทคโนโลยีเหล่านีไ้ ด้ถก
ู นามาใชก
้ ับร ัฐบาลดิจท
ขอร ับรางว ัลอย่างไร และ/หรือ ผลงานได้ถก
ู นามาใชก
ิ ัลอย่างไร (100 คา)
้ ระโยชน์ทด
ห้วยนา้ ใสโมเดลใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศในทุกขนตอน
ั้
ได้แก่ แผนทีก
่ ารใชป
ี่ น
ิ รายแปลง (one map) , ระบบสารสนเทศ
้ ทีส
ภูมศ
ิ าสตร์ (GIS), ภาพถ่ายจาก Drone, Application HRDI Map, ระบบบริการข้อมูลเพือ
่ เกษตรอ ัจฉริยะบนพืน
่ ง
ู ของสถาบ ัน
ิ ใจในการดาเนินงานอย่างแม่นยา
(web HRDI : Me High) เป็นต้น ซงึ่ เป็นองค์ประกอบและเครือ
่ งมือสาค ัญในการวางแผน และการต ัดสน
้ ระโยชน์ทด
และต่อเนือ
่ ง ตงแต่
ั้
การจ ัดทาฐานข้อมูลให้เป็นข้อมูลดิจท
ิ ัลภาคร ัฐ การนาข้อมูลและเทคโนโลยีในการกาหนดขอบเขตการใชป
ี่ น
ิ
วิเคราะห์ วางแผน และดาเนินงานพ ัฒนาแบบบูรณาการร่วมก ับหน่วยงานภาคร ัฐทีเ่ กีย
่ วข้องและชุมชน เพือ
่ ให้หน่วยงานเข้าไปปฏิบ ัติงาน
้ ที่ ไม่ข ัดต่อระเบียบกฎหมาย ตรงตามปัญหาและความต้องการของชุมชน
สน ับสนุนการพ ัฒนาตามภารกิจ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก ับพืน
่ สถิตก
้ ทีส
เกิดประโยชน์สง
ู สุด โดยไม่กระทบก ับสงิ่ แวดล้อม รวมทงมี
ั้ การติดตามประเมินผลด้านการเปลีย
่ นแปลง เชน
ิ ารเพิม
่ พืน
่ เี ขียว การ
้ ด
้ ของรายได้ และการลดปัญหาหมอกคว ันไฟป่า เป็นต้น
เปลีย
่ นแปลงการใชท
ี่ น
ิ การเพิม
่ ขึน

Huay Nam Sai model adopts information technology in every step, from the analysis stage to farm plot maps
process, followed by using Geographic Information System (GIS), Drone system, HRDI Map and Me High
application as important tools for decision-making of relevant stakeholders on area analysis, accurate planning,
continuous operations, regular monitoring and evaluation. Information technology supports appropriate
performances of agency’s missions, complying with laws and regulations and responding to the community’s
needs to the maximum benefits. Monitoring and evaluation of changes have been done systematically to draw
such key results as forest area increase, changes in land-use and income. (99 word)

การประยุกต์ (Adaptability)
่ ต่อหรือนาไปใชใ้ นเมืองอืน
1. โครงการถูกสง
่ ๆ ประเทศอืน
่ ๆ หรือภูมภ
ิ าคอืน
่ ๆ หรือไม่ อย่างไร
้ ย่างชดเจน
ั
2. แม้โครงการไม่ได้ถก
ู นาไปใชอ
หากถูกกล่าวอ้างถึง หรือใชเ้ ป็นต ัวอย่างในรายงาน บทความ
ั
หรือการประชุมสมมนาที
เ่ ป็นทางการ ก็สามารถเขียนอธิบายในประเด็นคาถามนีไ้ ด้
ึ ษาดูงานโครงการหรือไม่ หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ร ับเชญ
ิ
3. มีหน่วยงานใด หรือคณะบุคคลกลุม
่ ใดมาศก
ให้ไปบรรยายถึงต ัวโครงการหรือไม่

่ เข้าร ับรางว ัลไปถ่ายทอดความรูห
a. อธิบายว่าทีผ
่ า
่ นมาได้มก
ี ารนาผลงานทีส
่ ง
้ รือประยุกต์ใชใ้ นการดาเนินงาน
่ เมืองอืน
ก ับบริบทอืน
่ ๆ หรือไม่ เชน
่ ประเทศอืน
่ หรือภูมภ
ิ าคอืน
่ เป็นต้น ถ้ามี โปรดระบุ (200 คา)
่ งสอน โดยร่วมก ับครู กศน.อาเภอปางมะผ้า
แนวทางห้วยนา้ ใสโมเดลได้ขยายผลไปย ังบ้านแม่อม
ุ อง อาเภอปางมะผ้า จ ังหว ัดแม่ฮอ
ั
ี งใหม่ ในการจ ัดทาระบบ
่ งสอน และอาเภออมก๋อย จ ังหว ัดเชย
และโครงการป่าสกนวมิ
นทร์บา้ นนาอ่อน อาเภอเมือง จ ังหว ัดแม่ฮอ
่ เสริมปลูกไม้ผล เพือ
อนุร ักษ์ดน
ิ และนา้ สง
่ สร้างรายได้ให้เกษตรกร และแก้ปญ
ั หาการบุกรุกป่าเพือ
่ ปลูกข้าวไร่หรือพืชไร่หมุนเวียน
้ ทีเ่ พือ
นอกจากนี้ เมือ
่ ว ันที่ 17 มกราคม 2018 ในโอกาสทีน
่ ายกร ัฐมนตรีและคณะร ัฐมนตรี ไปเยีย
่ มพืน
่ ข ับเคลือ
่ นการแก้ปญ
ั หาความ
ี ทีส
ยากจน และการพ ัฒนาอาชพ
่ ร้างรายได้ให้ประชาชนตามนโยบายร ัฐบาล ชุมชนชาวกะเหรีย
่ งบ้านห้วยนา้ ใส ได้นาเสนอแนว
้ ทีแ
ทางการพ ัฒนาพืน
่ บบบ้านห้วยนา้ ใส เพือ
่ แก้ปญ
ั หาการบุกรุกทาลายป่า ให้คนอยูร่ ว
่ มก ับป่าได้ และสร้างรายได้ให้ชุมชนมีความ
่ ผลให้ในระด ับนโยบายกาหนดให้หน่วยราชการทีเ่ กีย
กินดีอยูด
่ ข
ี น
ึ้ แก่นายกร ัฐมนตรีและคณะ สง
่ วข้องนารูปแบบบ้านห้วยนา้ ใสไป
่ งสอนใชร้ ป
้ ทีท
ใชเ้ ป็นต้นแบบในการพ ัฒนาพืน
่ ม
ี่ บ
ี ริบทเดียวก ัน และมอบหมายให้ผว
ู ้ า่ ราชการจ ังหว ัดแม่ฮอ
ู แบบห้วยนา้ ใสโมเดล ใน
ี ให้ประชาชนมีรายได้ทม
้ ทีป
การวางแผนพ ัฒนาจ ังหว ัด เพือ
่ แก้ปญ
ั หาการบุกรุกพืน
่ ่ า และสร้างอาชพ
ี่ น
่ ั คงตามนโยบายร ัฐบาล
ั
ตลอดจน เจ้าหน้าทีข
่ อง สวพส. ได้นารูปแบบห้วยนา้ ใสโมเดลไปนาเสนอในการสมมนานานาชาติ
International Mountain
Conference ทีเ่ มือง Innsbruck สาธารณร ัฐออสเตรีย ระหว่างว ันที่ 8–12 ก ันยายน 2019

Huay Nam Sai model has been extended to two areas in Mae Hong Son Province, namely, Mae Umong
village, Pang Ma Pha District in collaboration with Non-formal education teachers; and Pasak Project
Nawamin, Na On village, Mueang District and Omkoi District, Chiang Mai Province. Knowledge and
technology on soil and water conservation systems, fruit tree production have been transferred to
farmers in those areas in order to stop their forest invasion and change their shifting farming practices
to alternative environmentally-friendly crops for better income. When the Prime Minister and the
Cabinet visited rural communities on January 17, 2018 to drive its policy on poverty alleviation and
career development programmes, Huay Nam Sai villagers presented them with their model and
reported on community development performance. The effort led the government to require relevant
government agencies to apply the Huay Nam Sai model to develop other areas with similar context.
Moreover, the Governor of Mae Hong Son Province was assigned to use Huay Nam Sai model for
provincial development in order to solve problems on poverty and forest invasion. HRDI officials
presented the Huay Nam Sai model at the International Mountain Conference in Innsbruck, Austria,
8-12 September 2019. (196 words)

การประยุกต์ (Adaptability)
่ ต่อหรือนาไปใชใ้ นเมืองอืน
1. โครงการถูกสง
่ ๆ ประเทศอืน
่ ๆ หรือภูมภ
ิ าคอืน
่ ๆ หรือไม่ อย่างไร
้ ย่างชดเจน
ั
2. แม้โครงการไม่ได้ถก
ู นาไปใชอ
หากถูกกล่าวอ้างถึง หรือใชเ้ ป็นต ัวอย่างในรายงาน บทความ
ั
หรือการประชุมสมมนาที
เ่ ป็นทางการ ก็สามารถเขียนอธิบายในประเด็นคาถามนีไ้ ด้
ึ ษาดูงานโครงการหรือไม่ หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ร ับเชญ
ิ
3. มีหน่วยงานใด หรือคณะบุคคลกลุม
่ ใดมาศก
ให้ไปบรรยายถึงต ัวโครงการหรือไม่

ั
b. หากย ังไม่มก
ี ารดาเนินการด ังกล่าว โปรดอธิบายถึงศกยภาพในการถ่
ายทอดความรูห
้ รือประยุกต์ใช ้
ในการดาเนินงานก ับบริบทอืน
่ ๆ (200 คา)

คาตอบอยูใ่ นข้อ 7.a

ทร ัพยากร (Resources)
1. มีความร่วมมือด้านทร ัพยากรมนุษย์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพือ
่ การดาเนินโครงการหรือไม่
2. ทร ัพยากรด้านการเงินเพือ
่ การดาเนินโครงการมีความมนคงต่
่ั
อเนือ
่ งหรือไม่ อาทิ อยูใ่ นแผนงบประมาณแผ่นดินหรือไม่
ั
ได้ร ับการสน ับสนุนงบจากภาคเอกชน หรือประชาชนในสงคมร่
วมก ันบริจาคเงินเพือ
่ ดาเนินโครงการหรือไม่ ควรระบุ
ั
ออกมาเป็นต ัวเลขให้ชดเจน
ั
3. มีโครงสร้างเชงิ สถาบ ัน หน่วยงาน หรือผูร้ ับผิดชอบโครงการอย่างชดเจนหรื
อไม่
4. โครงการได้ร ับการสน ับสนุนจากประชาชนหรือไม่ (อาจพิจารณาจากผลการสารวจความเห็นของประชาชนทีม
่ ต
ี อ
่ โครงการ)

a. ระบุทร ัพยากรทีเ่ ฉพาะเจาะจง (ด้านการเงิน ด้านทร ัพยากรบุคคล และอืน
่ ๆ) ทีใ่ ชใ้ นการดาเนินการ
(100 คา)
้ ค
้ ที่ 4 คน ทาหน้าที่
1) ใชบ
ุ ลากรจากหน่วยงานบูรณาการ 20 หน่วยงาน โดยมีเจ้าหน้าทีข
่ อง สวพส. ปฏิบ ัติงานหล ักประจาพืน
่ เสริม และติดตามผลการดาเนินงานร่วมก ับผูเ้ ชย
ี่ วชาญด้านการเกษตรในระบบอนุร ักษ์ดน
้ ทีส
ประสานงาน พ ัฒนาสง
ิ และนา้ บนพืน
่ ง
ู
2) ได้ร ับการจ ัดสรรงบประมาณจากร ัฐบาลตามแผนพ ัฒนาแบบบูรณาการและใชเ้ งินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์อาเภอสบเมย ใน
ั
ี เกษตร การพ ัฒนาศกยภาพของเกษตรกร
การสน ับสนุนการพ ัฒนาอาชพ
และฟื้ นฟูทร ัพยากรธรรมชาติ 3) โครงการได้ร ับยอมร ับ
ั
้ ทีด
จากหน่วยงานร่วมบูรณาการ ภาคประชาสงคม
เห็ นได้จากการสารวจความพึงพอใจ พบว่า ในปี 2019 เกษตรกรในพืน
่ าเนินงาน
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของโครงการ ร้อยละ 88.86

1) Personnel - 4 HRDI staff have been sent to work permanently in the village as a focal point to
coordinate with 20 integrated government agencies and community along with technical experts on
highland agriculture. 2) Finance - Budget has been allocated from integrated government agencies
according to the agreed community development plan with revolving funds from Sop Moei District
Cooperatives to support agricultural career development and natural resource restoration. 3) Society Local communities and farmers were pleased with the performance of this Model as indicated by the
result of 2019 satisfaction survey at the rate of 88.86% (99 words)

ทร ัพยากร (Resources)
1. มีความร่วมมือด้านทร ัพยากรมนุษย์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพือ
่ การดาเนินโครงการหรือไม่
2. ทร ัพยากรด้านการเงินเพือ
่ การดาเนินโครงการมีความมนคงต่
่ั
อเนือ
่ งหรือไม่ อาทิ อยูใ่ นแผนงบประมาณแผ่นดินหรือไม่
ั
ได้ร ับการสน ับสนุนงบจากภาคเอกชน หรือประชาชนในสงคมร่
วมก ันบริจาคเงินเพือ
่ ดาเนินโครงการหรือไม่ ควรระบุ
ั
ออกมาเป็นต ัวเลขให้ชดเจน
ั
3. มีโครงสร้างเชงิ สถาบ ัน หน่วยงาน หรือผูร้ ับผิดชอบโครงการอย่างชดเจนหรื
อไม่
4. โครงการได้ร ับการสน ับสนุนจากประชาชนหรือไม่ (อาจพิจารณาจากผลการสารวจความเห็นของประชาชนทีม
่ ต
ี อ
่ โครงการ)

่ ผลให้ผลงานทีม
b. อธิบายปัจจ ัยทีส
่ ง
่ ก
ี ารพ ัฒนาอย่างยงยื
่ ั น ซงึ่ ครอบคลุมมิตท
ิ างเศรษฐกิจ และมิต ิ
เชงิ นโยบายขององค์การ (100 คา)
้ ทีส
บ้านห้วยนา้ ใสเป็นการดาเนินงานภายใต้โครงการพ ัฒนาพืน
่ ง
ู แบบโครงการหลวงสบเมย ในระด ับนโยบายมีคณะกรรมการ
ประสานงานและสน ับสนุนงานโครงการหลวง ซงึ่ มีนายกร ัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นกลไกในการพิจารณาและกาหนดนโยบายและ
แนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานภาคร ัฐทีเ่ กีย
่ วข้อง รวมทงั้ พิจารณากาหนดและอนุม ัติแผนงาน โครงการ งบประมาณเพือ
่
การดาเนินงานของหน่วยงานภาคร ัฐทีเ่ กีย
่ วข้อง และควบคุม กาก ับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
้ ที่ มีคณะกรรมการระด ับจ ังหว ัด มีผว
โดยในระด ับพืน
ู ้ า่ ราชการจ ังหว ัดเป็นประธาน และคณะทางานระด ับอาเภอ มีนายอาเภอเป็น
่ ารปฏิบ ัติงานในพืน
้ ทีต
ประธาน เป็นกลไกในการข ับเคลือ
่ นการดาเนินงานของโครงการไปสูก
่ ามภารกิจแต่ละหน่วยงาน

Huay Nam Sai project under Sop Moei Highland Development Project Using Royal Project System is
sustainable over time because of strong policy-level support. The project is operated under supervision
of the Royal Project Coordination and Support Committee chaired by the Prime Minister. This mechanism
oversees policy directions and operational guidelines while ensuring that annual work plan and budget
of relevant government agencies are sufficiently and appropriately allocated. At local level, a Provincial
Committee chaired by the Governor and a District Committee chaired by District Chief are appointed to
drive the implementation. (91 words)

การประเมิน (Evaluation)
้ ะไรเป็นเกณฑ์การประเมิน
1. มีหน่วยงานภายในหรือภายนอกประเมินโครงการหรือไม่ อย่างไร ใชอ
่ ารปร ับปรุงโครงการอย่างไร
และผลการประเมินนาไปสูก
ึ ษาวิจ ัยถึงต ัวโครงการหรือไม่ อาทิ น ักวิชาการ น ักศก
ึ ษา ทีท
ึ ษาเพือ
2. มีการศก
่ าการศก
่ ประเมินโครงการ (งานวิจ ัย หรือวิทยานิพนธ์)
3. โครงการได้ร ับรางว ัลจากหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานระหว่างประเทศหรือไม่
4. มีการสารวจเพือ
่ ประเมินท ัศนคติของประชาชนหรือกลุม
่ เป้าหมายต่อต ัวโครงการหรือไม่

a. ผลงานเคยได้ร ับการประเมินอย่างเป็นทางการ ไม่วา
่ จะเป็นจากภายในหรือภายนอกหรือไม่

YES

การประเมิน (Evaluation)
้ ะไรเป็นเกณฑ์การประเมิน
1. มีหน่วยงานภายในหรือภายนอกประเมินโครงการหรือไม่ อย่างไร ใชอ
่ ารปร ับปรุงโครงการอย่างไร
และผลการประเมินนาไปสูก
ึ ษาวิจ ัยถึงต ัวโครงการหรือไม่ อาทิ น ักวิชาการ น ักศก
ึ ษา ทีท
ึ ษาเพือ
2. มีการศก
่ าการศก
่ ประเมินโครงการ (งานวิจ ัย หรือวิทยานิพนธ์)
3. โครงการได้ร ับรางว ัลจากหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานระหว่างประเทศหรือไม่
4. มีการสารวจเพือ
่ ประเมินท ัศนคติของประชาชนหรือกลุม
่ เป้าหมายต่อต ัวโครงการหรือไม่

b. ถ้ามี ให้อธิบายวิธก
ี ารประเมินด ังกล่าว และระบุหน่วยงานหรือผูป
้ ระเมิน (100 คา)

่ งสอน
้ ทีโ่ ครงการพ ัฒนาพืน
้ ทีส
การประเมินผลกระทบจากการดาเนินงานของ สวพส. ในพืน
่ ง
ู แบบโครงการหลวงสบเมย จ ังหว ัดแม่ฮอ
้ หา
ใชว้ ธ
ิ ก
ี ารประเมินผลเชงิ ปริมาณด้วยสถิตเิ ชงิ พรรณนา(descriptive statistic) และข้อมูลเชงิ คุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนือ
ี งใหม่ ตามมิตพ
(content analysis)โดยคณะน ักวิจ ัย มหาวิทยาล ัยแม่โจ้และมหาวิทยาล ัยเชย
ิ ัฒนา 5 ด้าน (5Ps) กรอบแนวคิดการ
อยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ของ OECD และ Logical Framework Approach เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุม
่ ผูเ้ ข้าร่วม (บ้านห้วยนา้ ใส) และกลุม
่ ไม่
้ ทีส
เข้าร่วม (บ้านปู่แก้ว) การดาเนินงานก ับโครงการพ ัฒนาพืน
่ ง
ู แบบโครงการหลวงสบเมย สวพส.

Assessment has been conducted in the operational area of Sop Moei Highland Development Using Royal
Project System by researchers from Mae Joe University and Chiang Mai University. Quantitative method
with descriptive statistics and qualitative method with content analysis have been used according to the
5 pillars of SDGs (5Ps), the OECD Better Life Initiative and Logical Framework Approach to compare two
different population groups: Huay Nam Sai villagers who have participated in the project and Pu Kaew
villagers who have not. (81 words)

การประเมิน (Evaluation)
้ ะไรเป็นเกณฑ์การประเมิน
1. มีหน่วยงานภายในหรือภายนอกประเมินโครงการหรือไม่ อย่างไร ใชอ
่ ารปร ับปรุงโครงการอย่างไร
และผลการประเมินนาไปสูก
ึ ษาวิจ ัยถึงต ัวโครงการหรือไม่ อาทิ น ักวิชาการ น ักศก
ึ ษา ทีท
ึ ษาเพือ
2. มีการศก
่ าการศก
่ ประเมินโครงการ (งานวิจ ัย หรือวิทยานิพนธ์)
3. โครงการได้ร ับรางว ัลจากหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานระหว่างประเทศหรือไม่
4. มีการสารวจเพือ
่ ประเมินท ัศนคติของประชาชนหรือกลุม
่ เป้าหมายต่อต ัวโครงการหรือไม่

c. อธิบายต ัวชวี้ ัดและเครือ
่ งมือทีน
่ าไปใชใ้ นการประเมินด ังกล่าว (100 คา)
ต ัวชวี้ ัดการประเมินผล คือ

1. การเปลีย
่ นแปลงด้านคุณภาพชวี ต
ิ และสภาพความเป็นอยู่
้ วี ต
ั ันธ์ทางสงคม
ั
ึ ษาและท ักษะ ความสมพ
1) ด้านคุณภาพชวี ต
ิ - สุขภาวะ ความสมดุลของการทางานและการใชช
ิ ด้านอืน
่ การศก
การมี
ั
สว่ นร่วมและการปกครอง คุณภาพสงิ่ แวดล้อม ความปลอดภ ัยสว่ นบุคคลและความอยูด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ ตามอ ัตวิสย
2) ด้านสภาพความเป็นอยู่ - รายได้ การจ้างงาน ความมนคงทางอาหาร
่ั
่ เสริมคุณภาพชวี ต
2. ผลกระทบแนวทางการดาเนินงานทีส
่ อดคล้องก ับวาระการพ ัฒนาทีย
่ งยื
่ ั น (2030 Agenda) ครอบคลุมมิตด
ิ า้ นการสง
ิ คน
ั
ั ภาพ สถาบ ันทีเ่ ข้มแข็งและความยุตธ
และสงคม
(People) เศรษฐกิจ (Prosperity) สงิ่ แวดล้อม (Planet) สนติ
ิ รรม (Peace) และหุน
้ สว่ น
การพ ัฒนา (Partnership)
เครือ
่ งมือการประเมินผลประกอบด้วย
ั
1. แบบสมภาษณ์
โดยเก็บข้อมูลจากคร ัวเรือนของบ้านห้วยนา้ ใส จานวน 80 ราย และบ้านปู่แก้ว จานวน 51 ราย
2. การสนทนากลุม
่ และประชุมกลุม
่ ย่อยร่วมก ับต ัวแทนกลุม
่ เกษตรกร ชุมชน และเจ้าหน้าที่ สวพส.
Indicators: The assessment used macro indicators and applied to local community level, focusing on SDGs 17 targets,
247 indicators to reflect the project contributions to the SDGs 5 pillars. Other indicators relevant to changes in villagers’
quality of life and living conditions were also evaluated including well-being, agricultural practices, employment,
income, and food security.
Tools: Objectivity and subjectivity questionnaires were used to interview 80 samples of Huay Nam Sai villagers who
have participated in the project and 50 samples of Pu Kaew villagers who have not. Focus group meetings with
community representatives were organized using Participatory Rural Appraisal (PRA) Approach. (100 words)

การประเมิน (Evaluation)
้ ะไรเป็นเกณฑ์การประเมิน
1. มีหน่วยงานภายในหรือภายนอกประเมินโครงการหรือไม่ อย่างไร ใชอ
่ ารปร ับปรุงโครงการอย่างไร
และผลการประเมินนาไปสูก
ึ ษาวิจ ัยถึงต ัวโครงการหรือไม่ อาทิ น ักวิชาการ น ักศก
ึ ษา ทีท
ึ ษาเพือ
2. มีการศก
่ าการศก
่ ประเมินโครงการ (งานวิจ ัย หรือวิทยานิพนธ์)
3. โครงการได้ร ับรางว ัลจากหน่วยงานภายนอก หรือหน่วยงานระหว่างประเทศหรือไม่
4. มีการสารวจเพือ
่ ประเมินท ัศนคติของประชาชนหรือกลุม
่ เป้าหมายต่อต ัวโครงการหรือไม่

่ การระดมทร ัพยากรอย่าง
d. ระบุผลล ัพธ์ทไี่ ด้จากการประเมินข้างต้นว่าก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไร (เชน
ิ ผลล ัพธ์สาค ัญ ความยง่ ั ยืน และผลกระทบ
เพียงพอ การดาเนินการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและความท้าทายทีต
่ อ
้ งเผชญ
ของผลงาน) และแนวทางการนาข้อมูลด ังกล่าวไปใชใ้ นการดาเนินงานของผลงาน (200 คา)
The assessment results show that comparing to more than 15 years ago, at present Huay Nam Sai villagers have
a better quality of life with high score on subjective well-being (4.03 out of 5), environmental quality (3.81 out
of 5), personal security (increasing 1.29 scores), environmental quality (increasing 0.92 scores) and social
connection (increasing 0.92 scores). Ten percent of households have reduced their agricultural land and 45
percent have not expanded arable areas. Many related governmental organizations have contributed in this
area to improve material conditions of the villagers and bring about greater benefits such as increasing their
income to US$1,600 per year per household, rehabilitating biodiversity, farming less land to natural return of
forests at 966 rai, and expanding marketing channels. Moreover, the initiative has built up the villagers’
agricultural skills, creating their participation in environmental governance, empowering to push forward the
land right certification policy to secure highland ethnic minorities. However, HRDI have to address a few
challenges for further development in Huay Nam Sai village such as increasing more farm income, crop
improvement suitable for soil and water conditions and climate change, and effective integrated pest
management. (191 words)

บริบทด้านสถาบ ัน (Institutional Setup)
อธิบายว่าผลงานทีเ่ สนอเพือ
่ ขอร ับรางว ัลมีภาคสว่ นใดเข้ามาทีเ่ กีย
่ วข้องบ้างและอย่างไร
ั ันธ์ หรือบทบาทของหน่วยงานในกระบวนการ
่ การกาหนดหน่วยงานทีเ่ กีย
(เชน
่ วข้อง และความสมพ
ดาเนินการ) (200 คา)
โครงการห้วยนา้ ใสโมเดลได้สร้างกลไกการทางานแบบเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคร ัฐทีเ่ กีย
่ วข้องและชุมชน โดย
้ ที่ ร่วมก ับหน่วยงานในท้องถิน
เริม
่ ต้นจากการวิเคราะห์พน
ื้ ทีแ
่ ละปัญหาของพืน
่ ได้แก่ องค์การบริหารสว่ นตาบลสบเมยและชุมชน
้ ทีข
ผลจากการวิเคราะห์ ทาให้ทราบว่า พืน
่ าดแหล่งนา้ และระบบการบริหารจ ัดการนา้ เพือ
่ การเกษตร ชาวบ้านทาการเกษตรแบบไร่
เลือ
่ นลอย บุกรุกทาลายป่า เพราะขาดความรู ้ โครงการได้รว
่ มมือก ับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง และชุมชน จ ัดทาแผนทีท
่ ด
ี่ น
ิ รายแปลง
เพือ
่ ร่วมก ันวางแผนพ ัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานและการมีสว่ นร่วมของชุมชน โดยการพ ัฒนาแหล่งนา้ ร่วมมือก ับ
่ งสอน นอกจากนี้ ได้สร้าง
้ ฐานการกระจายนา้ ร่วมมือก ับหน่วยงานชลประทานแม่ฮอ
สาน ักงานทร ัพยากรนา้ ระบบโครงสร้างพืน
่ เสริมอาชพ
ี เกษตรทีเ่ ป็นมิตรต่อสงิ่ แวดล้อม สง
่ เสริมการตลาดและความเข้มแข็งให้แก่
เครือข่ายด้านวิชาการเพือ
่ ประโยชน์ในการสง
่ เสริมการเกษตร กรมสง
่ เสริม
ชุมชน ร่วมก ับหน่วยงานภาคร ัฐด้านวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมพ ัฒนาทีด
่ น
ิ กรมสง
ั และกรมพ ัฒนาชุมชน เกิดความเชอ
ื่ มโยงบทบาทระหว่างหน่วยงานท้องถิน
สหกรณ์ กรมปศุสตว์
่ (อบต.สบเมย) และ
คณะกรรมการชุมชนห้วยนา้ ใสในการร่วมทาแผนชุมชน เสนอแผนความต้องการชุมชนและเข้าถึงแหล่งเงินทุน/งบประมาณของ
หน่วยงานภาคร ัฐ เพือ
่ สน ับสนุนการพ ัฒนาชวี ต
ิ ความเป็นอยูข
่ องชุมชน

Huay Nam Sai model has created a cooperation network among relevant government agencies, local
people and community. During the initial stage, a community analysis and problem identification were
conducted in cooperation with Sop Moei Sub-district Administrative Organization and the community.
The project collaborated with relevant agencies and the community to develop farm plot maps serving
as central information to formulate an integrated community development plan. Each agency has
operated its activities according to the plan such as water system development operated by Department
of Water Resources and Irrigation Department, knowledge transfer on environmentally-friendly
agricultural production organized by HRDI, Department of Agriculture, Department of Agricultural
Extension, Land Development Department and Department of Livestock, enhancement of community
strengthening implemented by Cooperative Promotion Department and Department of Community
Development. Under the operation of Huay Nam Sai model, roles and responsibilities
among governmental agencies at all levels have been successfully linked without any conflicts with
shared purpose to improve the villagers’ quality of life. (161 words)

่ นร่วมของผูม
่ นได้สว
่ นเสย
ี (Stakeholder Engagement)
การมีสว
้ ส
ี ว
อธิบายแนวทางการดาเนินงานสาค ัญในการข ับเคลือ
่ นเรือ
่ งการสร้างความร่วมมือ การดาเนินงานเชงิ บูรณาการ และ
่ น ในการออกแบบ ดาเนินการ และประเมินผล รวมทงระบุ
ความเท่าเทียมก ันของทุกภาคสว
ั้
ทม
ี่ าและแนวทางของการ
่ นร่วมของผูม
่ นได้สว
่ นเสย
ี เพือ
ทางานแบบมีสว
้ ส
ี ว
่ ให้บรรลุเป้าหมายของวาระการพ ัฒนาทีย
่ ง่ ั ยืน 2030 (200 คา)

่ นได้สว
่ นเสย
ี ภายใน คือ สวพส. ซงึ่ เป็นผูด
ผูม
้ ส
ี ว
้ าเนินงานหล ัก ร่วมด้วย หน่วยงานร่วมบูรณาการ จานวน 20 หน่วยงาน
่ นราชการในพืน
่ นท้องถิน
้ ที่ ในระด ับจ ังหว ัด อาเภอ และองค์กรปกครองสว
คณะกรรมการภายใต้ความร่วมมือก ับสว
่ ซงึ่ เป็น
่ เสริมและสน ับสนุนด้านงบประมาณ ทร ัพยากร องค์ความรู ้ ตามแผนพ ัฒนาแบบบูรณาการ เพือ
่ เสริมความโปร่งใส
ผูส
้ ง
่ สง
ความสาม ัคคี ความเป็นอ ันหนึง่ อ ันเดียวก ัน และความร ับผิดชอบตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพือ
่ ผล ักด ันให้เกิด
่ นความร่วมมือการทางาน เชน
่
ความยงยื
่ ั นของโครงการ ภาคีเครือข่าย ผูร้ ว
่ มดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ และหุน
้ สว
ั
หน่วยงานภาคร ัฐ ภาคประชาสงคม
และชุมชน
่ นได้สว
่ นเสย
ี ภายนอก คือ ผูไ้ ด้ร ับประโยชน์จากการดาเนินงาน ได้แก่ ชาวบ้านและเกษตรกรในชุมชนบ้านห้วยนา้ ใส
ผูม
้ ส
ี ว
ั
่ นร่วม ในการต ัดสน
ิ ใจทุกกระบวนการในการพ ัฒนาเชงิ พืน
้ ที่ ซงึ่ เข้ามามีสว
้ ที่ ตงแต่
ในฐานะผูอ
้ ยูอ
่ าศยในพื
น
ั้
ระบุปญ
ั หา
่ นร่วม ในการปร ับเปลีย
ความต้องการ วิเคราะห์ วางแผน และดาเนินการอย่างมีสว
่ นวิถก
ี ารปลูกพืชหมุนเวียนเป็นระบบ
้ ทีป
เกษตรทีอ
่ นุร ักษ์ดน
ิ และนา้ การอนุร ักษ์ฟื้นฟูทร ัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และคืนพืน
่ ่ า รวมถึงการพ ัฒนา
้ ฐานของชุมชน
สาธารณู ปโภคขนพื
ั้ น

Internal stakeholders are HRDI together with 20 integrated governmental agencies, committees at
provincial, district and local levels who provide support on budget, human resources and knowledge
according to the integrated community development plan. The project enhances transparency and
accountability as well as facilitate harmonization and collaboration among governmental agencies
aiming at project sustainability, and close collaboration of stakeholders and the community.
External stakeholders are Huay Nam Sai villagers who have direct benefits from the project operations.
They have played important roles in decision making at every step of operations, from area analysis to
community plan development and to project monitoring and evaluation. Their participation is voluntary,
making it easier to change from their traditional shifting farm practices to alternative crops as
recommended. It should be noted that they have formulated their own agreed community rules and
regulations to protect forests and help building simple infrastructure in their community. Beneficiaries
at extended areas in Mae Hong Son Province and Chiang Mai Province also include external
stakeholders who benefit from the project extension. (172 words)

การถอดบทเรียน (Lessons Learned)
อธิบายบทเรียนสาค ัญทีไ่ ด้เรียนรูห
้ ล ังการดาเนินการ และแสดงแนวคิดหรือแผนในการพ ัฒนาต่อยอด
ผลงานด ังกล่าว (200 คา)

้ ที่
บทเรียนสาค ัญทีไ่ ด้จากการทางานโครงการห้วยนา้ ใสโมเดล ประการแรกคือ การสร้างองค์ความรูเ้ กีย
่ วก ับการบริหารจ ัดการพืน
ั
้ า้ นห้วยนา้ ใสเป็นต ัวอย่าง จากการศก
ึ ษาวิเคราะห์
ทร ัพยากรทางธรรมชาติ และปัญหาทางสงคมของชนกลุ
ม
่ น้อยบนทีส
่ ง
ู โดยใชบ
้ ทีต
บริบทของพืน
่ งแต่
ั้
เมือ
่ เริม
่ ต้นทางาน ทาให้เข้าใจ เข้าถึงวิถช
ี วี ต
ิ ของชนเผ่ากะเหรีย
่ ง ซงึ่ มีวถ
ิ ก
ี ารเกษตรแบบไร่เลือ
่ นลอย ย้ายที่
้ ทีเ่ ดิมทีท
ทากินไปเรือ
่ ย ๆ และจะกล ับมาในพืน
่ งิ้ ร้างไปในอีก 4-5 ปี ทาให้โครงการนาความเข้าใจนีไ้ ปวางแผนจ ัดการทีด
่ น
ิ เป็นโซน
้ อย
้ ทีป
A, B, C และ D โดยโซน A, B และ C เป็นโซนพ ัฒนา และในโซน zone D ร่วมก ับชุมชน คืนให้เป็นพืน
่ ่ า และฟื้ นฟูเป็นป่าใชส
ประการทีส
่ องคือ การสร้างจุดร่วมหรือเป้าหมายร่วมเพือ
่ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคร ัฐ การทางานใด ๆ ไม่สามารถ
้ ที่ ในการคิด
ทางานคนเดียวหรือหน่วยงานเดียวได้ ต้องสร้างความร่วมมือเป็นเครือข่าย และต้องมีสว่ นร่วมของชุมชนในพืน
้ ที่
วิเคราะห์ปญ
ั หา ความต้องการของชุมชน รวมทงการวางแผนพ
ั้
ัฒนาร่วมก ัน โดยชุมชนเป็นจุดศูนย์กลางในการพ ัฒนาเชงิ พืน
ื่ ถือได้ โปร่งใส เปิ ดเผยได้ ใชง้ านร่วมก ันได้ เชน
่ การ
ประการทีส
่ าม คือ การใชร้ ะบบสารสนเทศจ ัดการข้อมูลให้เป็นระบบทีเ่ ชอ
้ ทีอ
จ ัดทาแผนทีท
่ ด
ี่ น
ิ รายแปลงของบ้านห้วยนา้ ใส เพือ
่ ใชใ้ นการร่วมก ันวางแผนการพ ัฒนาพืน
่ ย่างเหมาะสม โดยร่วมบูรณาการ
้ อ
ความร่วมมือ ให้ทก
ุ หน่วยงานและชุมชนมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หา ใชข
้ มูลร่วมก ัน ลดความข ัดแย้งระหว่างหน่วยงานก ับชุมชน
โดยคานึงถึงความกินดีอยูด
่ ข
ี องชุมชน ด้วยการสร้างรายได้และแหล่งอาหารทีม
่ น
่ ั คง ไม่ทาลายทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม
และร่วมก ันอนุร ักษ์ฟื้นฟูป่าต้นนา้ ให้อด
ุ มสมบูรณ์ รวมทงั้ สร้างมูลค่าเพิม
่ เป็นผลิตภ ัณฑ์แปรรูป การสร้างศร ัทธาให้เกิดการพ ัฒนา
อย่างต่อเนือ
่ ง สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเป็นแหล่งเรียนรูแ
้ ก่ชุมชนอืน
่ ๆ ประการทีส
่ ี่ แนวทางการกระจายอานาจเพือ
่ การบริหาร
่ เสริมให้องค์กรสว่ นท้องถิน
้ ทีม
้
จ ัดการทร ัพยากรในท้องถิน
่ โดยการสง
่ ต้องเข้ามามีสว่ นร่วมในผล ักด ันการพ ัฒนาในพืน
่ ากขึน
ิ ธิทด
รวมทงผล
ั้
ักด ันนโยบายการร ับรองสท
ี่ น
ิ ทากิน ตามรูปแบบ “ห้วยนา้ ใสโมเดล” เพือ
่ บริหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาติและ
สงิ่ แวดล้อมอย่างยง่ ั ยืน เน้นการปร ับโครงสร้างการทางานของหน่วยงานภาคร ัฐแบบบูรณาการ เพือ
่ แก้ไขปัญหาของคนและ
้ ระโยชน์ทด
ิ ธิภาพและยง่ ั ยืน
้ ทีส
สงิ่ แวดล้อมให้สามารถอยูร่ ว
่ มก ันได้อย่างยง่ ั ยืน จึงน ับว่าเป็นรูปแบบการใชป
ี่ น
ิ บนพืน
่ ง
ู อย่างมีประสท
(445)

The key lessons learned can be described as follows: First, creation of knowledge and understanding on
administration and management of village spatiality and natural resources as well as social problems of
ethnic minorities by using Huay Nam Sai innovation to define area zoning for development and forest
reclamation. Second, setting of a common goal to build network collaboration among relevant
governmental agencies with people-centric approach. Third, using of information technology to
organize relevant data in a systematic, reliable, transparent, and compatible manner. A farm plot map is
a good example of using the same set of information systematically for mutual community development
plan with all stakeholders’ participation without any conflicts, aiming at well-being of the community,
stable income and food security for the villagers, conservation of natural resources, and community
strengths to become a learning center for other communities. Lastly, success in supporting the
decentralization approach on local resource management by encouraging local organizations to drive
community development. Huay Nam Sai model plays an important role to push forward the land right
certification policy for highland ethnic minorities in order to manage natural resources sustainably
through promoting interoperability among relevant governmental agencies. Land-use on the highlands
is effectively and sustainably formed. (200 words)
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