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บทวิเคราะห์ จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ (Action Learning) ณ จังหวดัล าพูน 
หลักสูตรนักปกครองระดบัสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 

ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

 การเรียนรูจากประสบการณแจริงในพ้ืนที่ (Action Leaning) เป็นสวนหนึ่งของหลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง (นปส.) ซึ่งไดออกแบบและดําเนินการตอเนื่องมานาน ไดมีการประเมินและ
ปรับเปลี่ยนแกไขมาตามลําดับจนมีความลงตัว ถือวาเป็นจุดเดนอยางหนึ่งของหลักสูตร นปส. รวมทั้งมี
ความสอดคลองกันภารกิจและหนาที่หลักของกระทรวงมหาดไทยที่ใหความสําคัญกับการบริหาร
รายการสวนภูมิภาค ซึ่งดูแลบําบัดทุกขแบํารุงสุขใหแกประชาชนในพื้นท่ี 

 วัตถุประสงคแสําคัญของการเรียนรูจากประสบการณแจริง เพ่ือใหนักศึกษาไดทําความเขาใจ
ชาวบานซึ่งเป็นทั้งเปูาหมายและวิธีการพัฒนาประเทศ ดังที่เรียกกันวาการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็น
ศูนยแกลาง ซึ่งจากการเรียนรูตามหลักการดังกลาว นักศึกษาจะไดนําประสบการณแและบทเรียน จาก
การแกไขปัญหาในพ้ืนที่ไปปรับใชใหเป็นประโยชนแในการบริหารราชการตามหนาที่และความ
รับผิดชอบของแตละคนในโอกาสตอไป ทั้งนี้โดยใหความสําคัญกับพ้ืนที่ (Area) หรือมองจากปัญหา
และความตองการของพ้ืนที่ขึ้นไป (Demand Size) รวมทั้งจะทําใหเห็นโอกาส ความเสี่ยง ความดีหรือ
ตนทุนของพ้ืนที่ ซึ่งที่ผานมาเรามักจะใหความสําคัญกับการพัฒนาประเด็น (Issue) ที่เป็นนโยบาย
ระดับประเทศและการพัฒนาตามสาขา (Function) ซึ่งเป็นอํานาจหนาที่ของหนวยงานตางๆ ที่เป็น
ตัวแทนของสวนกลาง เป็นลักษณะการมองแบบ Supply Size  ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การพัฒนามักไม
ตอบโจทยแในการแกไขปัญหาของพ้ืนที่ รวมทั้งไมตอบสนองตรงตามความตองการของประชนชนและ
สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม 

 การออกแบบหลักสูตรนี้ กําหนดใหนักศึกษาตองลงไปในพ้ืนที่จริงและเรียนรูตัวตนเองจาก
ชาวบาน โดยมอบโจทยแหลักใหไปเรียนรูภูมิสังคมและวิธีชีวิตของชุมชน ระบบบริหารจัดการชุมชน
และวิเคราะหแผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีตอศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน รวมทั้งมีโจทยแ
ยอยที่กําหนดใหแตละกลุมไปศึกษาผลการดําเนินการตามนโยบายของรัฐในพ้ืนที่ โดยรุนที่ 72 นี้ได
กําหนดไว 4 เรื่อง คือ 

(1) การสงเสริมทองเที่ยวนวัตวิถี 
(2) การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
(3) การอนุรักษแสิ่งแวดลอม  
(4) การพัฒนาผูนําชุมชนรุนใหม 
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สวนวิธีประเมินผลหรือวัดผลการศึกษา กําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาตอที่ประชุม 
รวมทั้งจัดทําเป็นเอกสารฉบับสมบูรณแสงใหภายหลัง ทั้งนี้ กอนลงไปปฏิบัติการในพ้ืนที่จัดการฝึกอบรมได
จัดทําเอกสารคูมือแจกจาย มีการชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคแ ขอบเขต และวิธีการเรียนรู 
นอกจากนั้นในการลงปฏิบัติการจริง อาจารยแที่ปรึกษาไดติดตามลงไปเยี่ยมนักศึกษาทุกกลุมในพ้ืนที่ พรอม
ทั้งไดชี้แจงทําความเขาใจอีกครั้งหนึ่ง 

สําหรับพ้ืนที่ที่ลงไปทําการศึกษา มีขอสังเกตวาจังหวัดไดเลือกหมูบาหรือชุมชนที่คอนขางมีความ
เขมแข็งบางหมูบานเคยไดรับรางวัลในการพัฒนาดานตางๆ มาแลวมากมาย สวนการวัดผลการศึกษา ทั้ง
ดานการนําเสนอและการจัดทําเอกสารเป็นการวัดผลงานระดับกลุมทุกคนในกลุมไดรับคะแนนเทากันหมด 
ไมสามารถวัดผลถึงรายบุคคลหรือไมสามารถวัดระดับการมีสวนรวมในผลงานของกลุมได บางคนอาจทํา
มาก บางคนทํานอย หรือไมไดทําเลยขึ้นอยูกับวิธีแบงงานและวิธีปรึกษาหารือกันในกลุม 

ผลงานโดยรวมของนักศึกษามีบางกลุมอยูในระดับดี แตสวนใหญอยูในระดับพอใช การสะทอน
ปัญหาไมคอยชัด ยังไมรอบดานและไมเป็นไปในเชิงลึก อาจสืบเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เชน มีเวลานอย
หรือใชเวลาอยางไมมีประสิทธิภาพ การสอบถามขอมูลจากชาวบานไมเพียงพอ ขาดการสังเกตวิถีชีวิตชุมชน 
การปรึกษาหารือกันยังไมตกผลึก การใหความสําคัญกับขอมูลจากแผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล และ
แผนพัฒนาหมูบานมากเกินไป ฯลฯ สําหรับแบบสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนหมูบาน
เปูาหมาย ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบขอมูล การพัฒนาเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ ตามแนวทางโครงการปิดทอง
หลังพระ ที่มอบใหนักศึกษานําไปสํารวจพ้ืนที่นั้น จะเป็นขอมูลเบื้องตนและใชเป็นเครื่องมือเพ่ือทําความ
เขาใจและทราบปัญหาความตองการของพ้ืนที่ไดดี แตเนื่องจากเวลานอยสวนใหญจึงไมสามารถเก็บขอมูลได
อยางถูกตองสมบูรณแและใชประโยชนแไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตามนักศึกษาสามารถนําแบบขอมูลดังกลาวไป
ปรับใชการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในโอกาสตอไปได 

จากขอมูลผลิตภัณฑแมวลรวมของจังหวัดลําพูนประจําปี 2559 ปรากฏวา ผลิตภัณฑแที่ที่มีมูลคา
สูงสุด คือ สาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลคามากกวารอยละ 50 ของผลิตภัณฑแมวลรวมของจังหวัด และรายได
เฉลี่ยของประชากร/คน/ปี ของจังหวัดลําพูนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ แตจากการสะทองปัญหา
ของนักศึกษาที่ลงพ้ืนที่ พบวาตัวเลขรายไดเหลานั้นเป็นมายาคติ เพราะยังพบความยากจนแทรกตัวอยูอยาง
หนาแนนทั่วไปในพ้ืนที่และสาขาเกษตรกรรมยังเป็นอาชีพหลักและมีผลกระทบตอชาวบานมากที่สุด พืช
สําคัญยังคงเป็นลําไย กระเทียม พืชผัก และมีอาชีพเสริม คือ หัตถกรรมในครัวเรือนและการเลี้ยงสัตวแ 
ปัญหาของชาวบานยังเป็นปัญหาเดิมที่การแกไขยังไมเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ คือ แหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตรไมเพียงพอ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา การใชทรัพยากรยังไมเหมาะสม และมีการบุ กรุก
ทําลายปุา สวนความเสี่ยงใหม ๆ ที่คนพบ เชน การเกษตรมีตนทุกสูงใหเป็นหนี้สิน การขาดแคลนแรงงาน
ภาคเกษตรตองใชแรงงานตางชาติ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง หรือกึ่ง
เมืองก่ึงชนบท ปัญหาสังคมผูสูงอายุ ปัญหาคนรุนใหมไมกลับบาน ฯลฯ 
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จากการตรวจดูผลงานที่เป็นเอกสารพบวาหลายกลุมไดจัดทําโดยมีเนื้อหาสาระไมครบตาม
หัวขอที่ไดรับมอบหมายและกําหนดไวในสารบัญ บางประเด็นที่ตองวิเคราะหแแตนําเสนอเพียงขอมูล 
หรือขอเท็จจริง โดยไมไดวิเคราะหแ  ที่เห็นไดชัดเจน คือ เรื่องผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีตอ
ศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน หลายกลุมเพียงแตบอกวามีนโยบายของภาครัฐเรื่องใดบางลงไป
ดําเนินการในหมูบาน แตไมไดบอกวามีผลกระทบในแงบวกหรือลบตอชุมชนอยางไร และมีนโยบายเรื่อง
ใดบางท่ีสอดคลองกับจุดแข็งชุมชน ทําใหเกิดศักยภาพในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนตอไป อยางไรก็ตามมี
ขอเสนอที่นาสนใจจากกลุมหนึ่งที่วาการกําหนดนโยบายและโครงการจากเบื้องบนลงไปดําเนินการใน
พ้ืนที่ “มีปัญหาทําใหประชาชนเสพติดนโยบายและโครงการของรัฐ” 

ตามที่ไดมอบหมายใหแตละกลุมไปศึกษาผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลรวม 4 
เรื่องนั้นการนําเสนอของบางกลุมขาดความชัดเจน บางกลุมนําเอาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของมาใส
ไว แตไมไดวิเคราะหแการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องนั้นๆ ในชุมชนเป็นอยางไร ไดรับผลสําเร็จแคไหน
เพียงไร การบริหารของทองที่และทองถิ่นของเป็นอยางไร มีปัญหาโดยรวมของนโยบายเป็นอยางไร
และมีทางอยางไร บางกลุมไมมีขอเสนอแนะแตเป็นการแกไขปัญหาของหมูบานชุมชนโดยทั่วไปไมตรง
กับหัวขอท่ีไดรับมอบหมายใหไปศึกษา 

ไดพบวานโยบายบางเรื่องที่ปฏิบัติจัดทําอยูในพ้ืนที่นั้น ไมคอยสอดคลองกับศักยภาพของ
พ้ืนที่นัก เชน โครงการทองเที่ยวนวัตวิถีลงไปดําเนินการในหมูบาน ซึ่งไมมีสถานที่ทองเที่ยว เป็นตน 
เขาใจวาตอนนําโครงการ  ตามนโยบายลงสูพ้ืนที่ จังหวัดตองดําเนินการดวยความรวดเร็วตามหนังสือ
สั่งการ การเลือกพ้ืนที่จึงไมคอยพิถีพิถันมากนัก โดยมักเลือกพ้ืนที่ที่เป็นชุมชนเขมแข็งและเคย
ดําเนินการตามนโยบายเรื่องอ่ืนไดรับความสําเร็จมากอน นอกจากนั้นในดานนักศึกษาพบวายังมี
ปัญหาขาดความรูหาและความเขาใจในนโยบายที่กําหนดใหไปศึกษาอยางเพียงพอ ทําใหไมสามารถ
วิเคราะหแและใหขอเสนอแนะที่ชัดเจนได ดังนั้นในรุนตอไปควรมีเอกสารความรูเกี่ยวกับโครงการตาม
นโยบายของรัฐบาลแจกจาใหแกนักศึกษา เพ่ือเป็นประโยชนแในการลงไปศึกษาในพ้ืนที่ดวย 

นักศึกษาที่ลงไปเรียนรูจากประสบการณแจริงแตละกลุม กป. มาจากหนวยงานตางกระทรวง 
ทบวง กรม ทําใหมีมุมมองที่หลากหลายและรอบดาน แมวาเวลาที่ทําการศึกษาจะคอนขางจํากัด และ
การนําเสนอจะมีขอบกพรองอยูบาง แตหวังวาผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชนแแกจังหวัดและ
อําเภอ ในการนําไปพิจารณาประกอบการพัฒนาหมูบานที่เกี่ยวขอในโอกาสตอไป 

ขอขอบคุณนักศึกษา นปส. รุนที่ 72 ทุกคนที่มีความตั้งใจในการศึกษาเรียนรูและใหความ
รวมมืออยางดียิ่งในทุกๆ ดาน ทําใหการเรียนรูจากประสบการณแจริงในพ้ืนที่จังหวัดลําพูนประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคแของหลักสูตรทุกประการ 

    อาจารยแที่ปรึกษา  
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บทวิเคราะห์เพิม่เติม 
 

  
 
 

 
 
 

๑. ดานผลงาน จากการสรุปในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด
ลําพูน และหัวหนาสวนราชการบางสวน เขารวมฟังการสรุป โดยมี ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม 
ผูอํานวยการหลักสูตร และอาจารยแที่ปรึกษา ๒ ทาน ไดแก อาจารยแปริญญา อุดมทรัพยแ และ อาจารยแ
พินัย อนันตพงศแ รับฟังและใหความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏผลดังนี้ 

๑.๑ ดานเนื้อหา นักศึกษา นปส. ทั้ง ๑๐ กป. ทําไดดี เนื่องจากใชเวลาอยูกับ
ชาวบานในพ้ืนที่เป็นเวลา ๓ – ๔ วัน และแบงงานกันจัดเก็บขอมูล นักศึกษา
สามารถอธิบายขอมูลซึ่งเป็นประเด็นคําถามไดดี ทั้งดานความเสี่ยงของแตละ
หมูบาน ความอยูดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน รวมไปถึงบทเรียนที่ไดใน
ดานตางๆ จากการเขาไปเรียนรูในพื้นที่ 

๑.๒ ดานรูปแบบการนําเสนอ ทั้ง ๑๐ กป.ทําไดคอนขางดี สามารถสื่อสารให
บุคคลภายนอกเขาใจได เป็นประโยชนแในการทํางานของขาราชการและผูนํา
ชุมชน และใชเป็นเครื่องมือในการเรียนรูวิธีการทํางานได และหากไดบันทึก
ขอมูลที่ ไดทั้ง ๑๐ กป. สงไปใหหนวยงานตางๆ จะมีผลดีและคุมคากับ
งบประมาณ และเวลาที่ลงไปเรียนรูจากการปฏิบัติจริงนี้ 

๑.๓ ดานขอเสนอแนะ ควรจัดทําขอเสนอแนะในแตละประเด็นที่ไดรับมอบหมายให
ชัดเจนกวานี้ เชน ประเด็นการพัฒนาผูนําชุมชนรุนใหม ควรขยายความตนแบบ
ของผูนํารุนใหมที่พึงปรารถนา ประเด็นการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ประชาชน
ดําเนินการไดดีอยูแลว รัฐควรดําเนินบทบาทในฐานะผูชวย ฯลฯ เป็นตน 

๒. ดานหลักสูตร อยูในระดับดีมาก เชน 
 ๒.๑ เอกสารคูมือ อานงาย ใชสะดวก ควรนําไปใหผูเกี่ยวของเชน ผูประสานงาน

พ้ืนที่เปูาหมาย อําเภอ รวมถึงประชาชนในหมูบาน รับรูลวงหนา จะทําใหการ
เรียนรูของผูเขาอบรมไดผลมากขึ้น 

 ๒.๒  ควรมีการติดตามผลของการนําความรูที่ไดจากการเรียนรูนี้ไปใชประโยชนแ 
เพ่ือใหเกิดผลลัพธแที่เกิดตอประชาชนตอไป  

 
  

ด้านผลงานของท้ัง ๑๐ กป. ด้านหลักสูตร 

บทวิเคราะห์ 
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การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ (Action Learning) ณ จังหวัดล าพูน 
หลักสูตรนักปกครองระดบัสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 

ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 

  “การเรียนรูจากประสบการณแจริงในพื้นที่ (Action Learning)” เป็นสวนหนึ่งของหลักสูตร   
นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุนที่ ๗๒ โดยมีวัตถุประสงคแเพ่ือนําบทเรียนและประสบการณแจากการมี
สวนรวมในการแกปัญหาในพ้ืนที่จริง ไปใชในการบริหารราชการและสรางมูลคาเพ่ิมสําหรับ
ประสบการณแการบริหารราชการใหแกผูเขาอบรมสามารถนําไปประยุกตแใชในการบริหารงานไดกวาง
ขวางมากขึ้น โดยกําหนดพ้ืนที่การเรียนรูจากประสบการณแจริงในพื้นที่จังหวัดลําพูน  

ทั้งนี้เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเก็บรวบรวมขอมูล ณ สถานที่จริง โดยรวมมือกับประชาชนหรือผูที่
เกี่ยวของในพ้ืนที่ เพื่อวิเคราะหแใหทราบถึงปัจจัยภายในและปัจจัยจากภายนอกของหมูบานที่สงผลตอ
อุปสรรคหรือความสําเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพของคนในชุมชนที่ผูเขาอบรมไดเขาไปศึกษา และ  
ทางราชการสามารถนําบทเรียนจากปัจจัยที่ไดวิเคราะหแ นําไปปรับใชกับระบบการทํางานทางการเงิน  
การจัดซื้อจัดจาง การจัดอบรมปรับทัศนคติ และทักษะตางๆ เพื่อใหคนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่ดีข้ึนตอไป  
โดยเนนศึกษาแตละชุมชนที่มีปัญหาหรือโอกาสในการสงเสริมประเด็นดังนี้ 

 1. การสงเสริมทองเที่ยวนวัตวิถี 
2. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน  

 3. การอนุรักษแสิ่งแวดลอม 
 4. การพัฒนาผูนําชุมชนรุนใหม  

กรอบการศึกษาเรียนรู Action Learning เพ่ือ เขาใจ เขาถึง วิถีชีวิตชุมชน 
1. การเรียนรู้ภูมิสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน 

1.1 ประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐาน ชาติพันธแของผูอาศัย เหตุการณแสําคัญที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนในชวงเวลาที่ผานมา ตั้งแตเริ่มกอตั้งชุมชน การบริหารจัดการชุมชนภายใตกรอบหรือบริบทของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 

1.2 วิถีชีวิต ความเป็นอยู การใชชีวิต การจัดการชีวิตและครอบครัวของผูคนแตละกลุม 
หมูบาน ผูคนแตละระดับชั้นทางเศรษฐกิจสังคม 

1.3 ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนในดานการผลิต การประกอบอาชีพ การรักษาพยาบาล การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การศาสนา การสรางความสงบทางจิตใจ และการจัดการกิจการสาธารณะ
ตางๆ เพื่อเสริมสรางความอยูดีมีสุขของผูคนในและระหวางชุมชน 
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1.4 ลักษณะทางชีวภาพและกายภาพของชุมชน ทรัพยากรและปัจจัยตางๆ ที่เป็นฐานชีวิต
ใหแกชุมชนที่ศึกษาและชุมชนอ่ืนในพื้นที่ลุมน้ําเดียวกันหรือแหลงนิเวศนแเดียวกัน และมีผลตอวิถีชีวิต
ชุมชนในพ้ืนที่ เชน แหลงน้ําการจัดการชลประทาน สภาพความสมบูรณแของดิน ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ และระบบนิเวศนแของพ้ืนที่ รวมทั้งความสัมพันธแระหวางกันภายในชุมชน เป็นตน 

1.5 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนอันเกิดจากแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกที่สําคัญ คือ 
บทบาทรัฐในการพัฒนาชนบท และพลังของเศรษฐกิจระบบตลาดเสรี เชน การสงเสริมการปลูก  พืช
เศรษฐกิจ การสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมตามนโยบายรัฐบาล การเขามาของระบบ
เงินตราและระบบทุน ระบบสินเชื่อ การสงเสริมวิสาหกิจในชุมชน และการผลิตสินคาเกษตร
อุตสาหกรรมตามความตองการของตลาด เป็นตน 

2. การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการชุมชน 
2.1 ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของภาครัฐ ที่มีผลกระทบตอการใชหรือการประกอบ

อาชีพภายในชุมชน ระบบการบริหารจัดการเงินทุน ระบบการผลิตเชิงเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมที่
เกิดข้ึนภายในชุมชน รวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดหนี้สิน และความเสี่ยงในการไมสามารถชําระ
หนี้ภายในชุมชน 

2.2 การวิเคราะหแโอกาสหรือขอจํากัดในการจัดการปัญหาของชุมชนในปัจจุบันวาควรไดรับ        
การสนับสนุนในประเด็นใดเป็นสําคัญหรือการดําเนินแนวทางการพัฒนาชุมชนภายใตของจํากัดที่มีอยู 
รวมทั้งแนวทางการลดขอจํากัดที่มีอยู เป็นตน 

2.3 การวิเคราะหแความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนวามีมากนอยเพียงใด รวมทั้งมี
กระบวนการหรือข้ันตอนในการกําหนด ติดตาม และประเมินผลอยางไรบาง 

2.4 การวิเคราะหแภาพรวมของภาคการเกษตรในพ้ืนที่ โดยสามารถพิจารณาเป็นหวงโซ 
ตั้งแตเรื่องวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

2.5 การจัดการชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยพิจารณาวาภาครัฐตอง
มี  การปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอยางไรใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่หรือชุมชนเองจะตอง
ไดรับ การสนับสนุนในดานใดบาง จึงจะมีศักยภาพดานการจัดการตามเจตนารมณแของภาครัฐ รวมทั้ง
พิจารณาขอจํากัดท่ีเป็นตัวแปรสําคัญในการบริหารจัดการชุมชน 

3. การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน 
3.1 บทบาทของภาครัฐ และผลลัพธแของการนํานโยบายตางๆ ของภาครัฐไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 

เชน นโยบายการจัดการ น้ํา ดิน ปุา การสงเสริมเกษตร สินเชื่อการเกษตร การรับจํานําขาว วิสาหกิจ
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ชุมชน การรักษาสุขภาพ ความยุติธรรมในชุมชน การปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ ที่สงผลกระทบตอ
ชุมชนในพ้ืนที่ 

3.2 ผลลัพธแโดยรวมที่เกิดขึ้นจากนโยบายตางๆ ของภาครัฐกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับวิถี
ชีวิตของชาวบานภายในชุมชนในเชิงบวกและลบอยางไร ชุมชนและครัวเรือนมีความเสี่ยงในดานตางๆ 
อยางไร 

3.3 ความคิดเห็นและความสามารถของชุมชนในการใชประโยชนแจากโครงการกิจกรรมตางๆ 
ภายใตนโยบายแตละดานที่มีการดําเนินการในชุมชน 
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ข้อมูลจังหวดัล าพูน 

 

 

 

 

 

ตราประจ าจังหวัดล าพูน 

เจดียแในดวงตรา หมายถึง พระธาตุหริภุญชัย ซึ่งกลาวกันวามีพระบรมธาตุของพระพุทธเจา 

ประดิษฐานอยู นับเป็นปูชียสถานสําคัญเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองและจังหวัดใกลเคียง 

ข้อมูลทั่วไปจังหวัดล าพูน 

จังหวัดล าพูน เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในภาคเหนือ นับเป็นอีก
จังหวัด หนึ่งที่มปีระวัติศาสตรแเกาแก ยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของนครหริ
ภุญชัยในสมัย พระนางจามเทวีเดิมชื่อเมืองหริภุญไชยเป็นเมืองโบราณ มี
อายุประมาณ 1,343 ปี ตามพงศาวดารโยนกเลาสืบตอกันถึงการสราง
เมือง หริภุญไชย โดยฤๅษีวาสุเทพเป็นผูเกณฑแพวกเม็งคบุตรหรือชนเชื้อ
ชาติมอญมาสรางเมืองนี้ขึ้นในพ้ืนที่ระหวางแมน้ําสองสาย คือ แมน้ํากวง
และแมน้ําปิง เมื่อมาสรางเสร็จไดสงทูตไปเชิญราชธิดากษัตริยแเมืองละโว
พระนาม     “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริยแปกครองเมืองหริภุญไชยสืบ
ราชวงศแกษัตริยแตอมาหลายพระองคแ จนกระทั่งถึงสมัยพญายีบาจึงไดเสีย
การปกครองใหแกพญามังราย ผูรวบรวมแวนแควนทางเหนือเขาเป็น
อาณาจักรลานนา 

   ถึงแมวาเมืองลําพูนจะตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักรลานนา 
แตก็ไดเป็นผูถายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมใหแกผูที่เขามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไป
ในเวียงกุมกาม เชียงใหม และเชียงราย เมืองลําพูนจึงยังคงความสําคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรม
ของอาณาจักรลานนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เมืองลําพูนจึงไดเขามาอยู ใน
ราชอาณาจักรไทย  มีผูครองนครสืบตอกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรแ ตอมาภายหลังการ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%89
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เปลี่ยนแปลงการปกครอง   พ.ศ. 2475 เมื่อเจาผูครองนครองคแสุดทาย คือ พลตรีเจาจักรคําขจรศักดิ์ 
ถึงแกพิราลัย เมืองลําพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัด และมีผูวาราชการจังหวัดเป็นผูปกครองสืบมาจนกระทั่ง
ถึงปัจจุบัน นอกจากจังหวัดลําพูนจะมีชื่อเสียงในฐานะเป็นเมืองประวัติศาสตรแแลว ยังเป็นแหลง
เพาะปลูกลําไย พระเครื่อง โบราณสถานที่สําคัญ และผาทอฝีมือดี เป็นตน ปัจจุบันมีประตูเมืองหลัก
ทั้งสี่ทิศคือ ทิศเหนือประตูชางสี ทิศตะวันออกประตูทาขาม ทิศใตประตูลี้ ทิศตะวันตกประตูมหาวัน มี
กําแพงเมืองเกาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือ ประตูทานาง 

ภูมิศาสตร ์

จังหวัดลําพูนตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยอยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตาม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินสาย
พหลโยธิน เป็นระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่     
18 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยูหางจาก
จังหวัดเชียงใหมเพียง 22 ก.ม. เป็นพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนยแกลางความเจริญของ
ภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง หรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจรวมกับจังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดลําพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือมีพ้ืนที่ประมาณ 4,505.882 ตร.
กม.  หรือประมาณ 2,815,675 ไร หรือคิดเป็นรอยละ 4.85 ของพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่
กวางทีสุ่ดประมาณ 43 กม. และยาวจากเหนือจดใต 136 กม. 

 

ลักษณะภูมิอากาศ  
จังหวัดลําพูนตั้งอยูในภาคเหนือ ซึ่งตามตําแหนงที่ตั้งอยูในเขตรอนที่คอนไปทางเขตอากาศ

อบอุน   ในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นคอนขางหนาว แตเนื่องจากอยูลึกเขาไปในแผนดินหางไกลจาก
ทะเล จึงมี  ฤดูแลงที่ยาวนานและอากาศจะรอนถึงรอนจัดในฤดูรอน จังหวัดลําพูนมีสภาพภูมิอากาศ
แตกตางกันอยางเดนชัดทั้ง 3 ชวงฤดู คือ ชวงเดือนมีนาคมกับเมษายนมีอากาศรอน ชวงเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนตกชุกเป็นฤดูฝน และชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธแมี
อากาศหนาวเย็นเป็นฤดูหนาว  

 
เขตการปกครอง 

  จังหวัดลําพูน แบงเขตการปกครองออกเป็น 8 อําเภอ 51 ตําบล 577 หมูบาน, 1 องคแการ
บริหารสวนจังหวัด, 1 เทศบาลเมือง, 39 เทศบาลตําบล, 17 องคแการบริหารสวนตําบล และ 17 
ชุมชน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
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อ าเภอ 
ขนาดพื้นที่ 

(ตร.กม.) 
ต าบล หมู่บ้าน 

เทศบา
ลเมือง 

/ ต าบล 

อบต. ชุมชน 

ระยะทางห่าง
จากจังหวัด 

(กม.) 

1. อําเภอเมืองลําพูน 479.825 15 159 14 1 17 - 

2. อําเภอปุาซาง 299.950 9 90 4 4 - 11 

3. อําเภอบานโฮง 596.901 5 62 2 4 - 36 

4. อําเภอแมทา 762.630 6 71 7 1 - 25 

5. อําเภอลี้ 1,701.990 8 99 7 3 - 105 

6. อําเภอทุงหัวชาง 486.129 3 35 1 3 - 105 

7. อําเภอบานธิ 129.024 2 36 1 1 - 26 

8. อําเภอเวียงหนองลอง 49.433 3 25 3 - - 45 

รวม 4,505.882 51 577 39 17 17 - 

ประชากร 

       ปี 2561 จังหวัดลําพูน มีประชากร จํานวน 406,168 คน แยกรายละเอียดดังนี้ 

                   - เพศชาย จํานวน 196,196 คน 

                   - เพศหญิง จํานวน 209,972 คน 

                   - ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ยอยูที่ 90.11 คนตอตารางกิโลเมตร 
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ข้อมูลประชากรและจ านวนบ้านแยกรายอ าเภอ ปี 2561 

อ าเภอ 
ทะเบียนราษฎร ์ปี 2561 

ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 

1. เมืองลําพูน 68,992 77,546 146,538 74,310 

2. ปุาซาง 26,401 28,706 55,107 23,740 

3. บานโฮง 35,166 34,870 70,036 24,501 

4. แมทา 19,176 19,853 39,026 16,490 

5. ลี้ 19,391 20,671 40,062 15,722 

6. ทุงหัวชาง 10,132 10,044 20,176 7,420 

7. บานธ ิ 8,553 9,217 17,770 7,417 

8. เวียงหนองลอง 8,385 9,065 17,450 7,417 

รวม 196,196 209,972 406,168 177,017 

 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของพื้นที่ และประชากรแยกรายอ าเภอ จังหวัดล าพูน ปี 2561 

อําเภอ 

ขนาดพ้ืนที่ 
(ตารางกิโลเมตร) 

ประชากร 

(คน) 

ความหนาแนน 

ประชากรตอพ้ืนที่ 

1 ตร.กม. จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. เมือง 479.825 10.78 146,538 36.08 304.12 

2. ปุาซาง 299.950 6.52 55,107 13.57 184.88 

3. บานโฮง 596.901 13.31 70,036 17.24 67.54 
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อําเภอ 

ขนาดพ้ืนที่ 
(ตารางกิโลเมตร) 

ประชากร 

(คน) 

ความหนาแนน 

ประชากรตอพ้ืนที่ 

1 ตร.กม. จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4. แมทา 762.630 16.68 39,026 9.61 51.38 

5. ลี้ 1,701.990 37.96 40,062 9.86 41.02 

6. ทุงหัวชาง 486.129 10.79 20,176 4.97 41.46 

7. บานธิ 129.024 2.72 17,770 4.38 136.78 

8. เวียงหนองลอง 49.433 1.24 17,450 4.30 354.74 

รวม 4,505.882 100 406,168 100 90.11 
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ประเด็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในพ้ืนที่ (Action Learning) ณ จังหวัดล าพูน 

หลักสูตรนักปกครองระดบัสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 

ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 

ประเด็นการศึกษาเรียนรู้ พื้นที่เป้าหมาย 

1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวนวัตวิถี บ้านดอนหลวง หมูที่ 7 ตําบลแมแรง อําเภอปุาซาง 

บ้านทากู่ หมูที่ 1 ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา 

บ้านแพะ หมูที่ 11 ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ 

2. การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน บ้านหนองเงือก หมูที่ 5 ตําบลแมแรง อําเภอปุาซาง 

บ้านป่าป๋วย หมูที่ 3 ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง 

บ้านทุ่งข้าวหาง หมูที่ 1 ตําบลตะเคียนปม อําเภอทุงหัวชาง 

3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านทาป่าเปา หมูที่ 6 ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา 

บ้านทุ่งหัวช้าง หมูที่ 3 ตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง 

4. การพัฒนาผู้น าชุมชนรุ่นใหม่ บ้านศรีลาภรณ์ หมูที่ 7 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง 

บ้านเวียงหนองล่อง  หมูที่ 6 ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนอง
ลอง 
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บ้านโฮ่ง (การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) 

บ้านศรีลาภรณ์ (การพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่) 

บ้านทุ่งข้าวหาง (การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน) 

บ้านทุ่งหัวช้าง (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) 

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

รายช่ือผู้ประสานในพื้นที่จังหวัดล าพูน 

ผู้ประสานงานจังหวัดล าพูน:  นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช   ปลัดจังหวัดล าพูน  

                                  (089-8569730) 

                                    นายณฐกร ภัทรวนนท์  จ่าจังหวัดล าพูน  

                                        (081-1721938) 

    นางปทุมวรรณ ไชยวรรณ์  เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน  

                                        (085-0702162) 

บ้านแพะ (การส่งเสริมท่องเท่ียวนวัตวิถี) 

 

 

บ้านเวียงหนองล่อง (การพัฒนาผู้น าชุมชนรุ่นใหม่)  

บ้านแพะ (การส่งเสริมท่องเที่ยวนวัตวถิี) 

บ้านดอนหลวง (การส่งเสริมท่องเที่ยวนวตัวิถี) 

บ้านหนองเงือก (การส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน) 

บ้านเวียงหนองล่อง (การพัฒนาผู้น าชุมชนรุ่นใหม่)  

 

บ้านป่าปว๋ย (การส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน) 

บ้านทากู่ (การส่งเสริมท่องเที่ยวนวตัวิถี) 

บ้านทาป่าเปา (การอนุรกัษส์ิ่งแวดล้อม) 
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ประเด็นการศึกษา
เรียนรู้ 

พื้นที่เป้าหมาย นายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอ 

ผู้ประสานงาน 

ผู้ประสานงานพื้นที่ 

1. การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว   

    นวัตวิถี 

บ้านดอนหลวง  

หมูที่ 7 

ตําบลแมแรง 

อําเภอปุาซาง 

นายยงยุทธ สุขศิริ  

(นายอําเภอปุาซาง) 

081-8674380 

นางสาวดารินทรแ ปัญญาเจริญ 

(ปลัดอําเภอ) 

063-9018558 

ผูใหญบาน 

นายกําพล แกวยศ 

084-5033877 

บ้านทากู่   

หมูที่ 1 

ตําบลทาปลาดุก 

อําเภอแมทา 

นายโยธิน ประสงคแความดี  

(นายอําเภอแมทา) 

081-8674409 

นายชวลิต ปันทะรส 

(ปลัดอําเภอ) 

063-9018602 

ผูใหญบาน 

นายอดิศร มีพนักสสัก 

062-2616517 

บ้านแพะ  

หมูที่ 11 

ตําบลบานธิ 

อําเภอบานธิ 

นายสิทธศักดิ์ พรหมรัตนแสรณ  

(นายอําเภอบานธิ) 

081-8674424 

นายธนดล วิเศษทรานนทแ 

(ปลัดอําเภอ) 

063-9041126 

ผูใหญบาน 

นายเกษม ปัญโญใหญ 

094-6012740 
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ประเด็นการศึกษาเรียนรู้ พื้นที่เป้าหมาย นายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอ 

ผู้ประสานงาน 

ผู้ประสานงานพื้นที่ 

2. การส่งเสริมวิสาหกิจ 

    ชุมชน 

บ้านหนองเงือก  

หมูที่ 5 

ตําบลแมแรง 

อําเภอปุาซาง 

 

นายยงยุทธ สุขศิริ  

(นายอําเภอปุาซาง) 

081-8674380 

นางสาวดารินทรแ ปัญญาเจริญ 

(ปลัดอําเภอ) 

063-9018558 

ผูใหญบาน 

นายปิติพงคแ ปันเจริญ 

089-1922056 

บ้านป่าป๋วย  

หมูที่ 3 

ตําบลบานโฮง 

อําเภอบานโฮง 

 

นายสมาน กองแกว  

(นายอําเภอบานโฮง) 

081-8674397 

นางรัตนา กรรมสิทธิ์ 

(ปลัดอําเภอ) 

063-9018609 

ผูใหญบาน 

นายวันชัย เดชอูป 

082-3878395 

บ้านทุ่งข้าวหาง  

หมูที่ 1 

ตําบลตะเคียนปม 

อําเภอทุงหัวชาง 

นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง  

(นายอําเภอทุงหัวชาง) 

081-867442๓ 

นางแสงอรุณ ใจยืน 

(พัฒนาการประจําตําบล)
089-8529138 

วาที่รอยตรีฉัตรดนัย สุภาษี 

(ปลัดอําเภอ) 

063-9018614 

ผูใหญบาน 

นายรัชพล นันตานอย 

098-7507742 
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ประเด็นการศึกษาเรียนรู้ พื้นที่เป้าหมาย นายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอ 

ผู้ประสานงาน 

ผู้ประสานงานพื้นที่ 

3. การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

บ้านทาป่าเปา   

หมูที่ 6 

ตําบลทาปลาดุก 

อําเภอแมทา 

นายโยธิน ประสงคแความดี  

(นายอําเภอแมทา) 

081-8674409 

นายชวลิต ปันทะรส 

(ปลัดอําเภอ) 

063-9018602 

ผูใหญบาน 

นายสุรชัย ศรีตั้ง 

089-8547449 

บ้านทุ่งหัวช้าง   

หมูที่ 3 

ตําบลทุงหัวชาง 

อําเภอทุงหัวชาง 

 

นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง  

(นายอําเภอทุงหัวชาง) 

081-867442๓ 

นางอวยพร ยาปะนะ 

 (พัฒนาการอําเภอ)  

084-9498867 

นายจักรพงศแ ลังกา 

(ปลัดอําเภอ) 

063-9036620 

ผูใหญบาน 

นายสมกวน ธิสม 

085-7057596 

 

4. การพัฒนาผู้น าชุมชน 

    รุ่นใหม่ 

 

บ้านศรีลาภรณ์  

หมูที่ 7 

ตําบลศรีเตี้ย  

อําเภอบานโฮง 

นายสมาน กองแกว  

(นายอําเภอบานโฮง) 

081-8674397 

นางรัตนา กรรมสิทธิ์ 

(ปลัดอําเภอ) 

063-9018609 

ผูใหญบาน 

นายประพันธแ ตุยดง 

084-8949310 
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ประเด็นการศึกษาเรียนรู้ พื้นที่เป้าหมาย นายอ าเภอ/ปลัดอ าเภอ 

ผู้ประสานงาน 

ผู้ประสานงานพื้นที่ 

บ้านเวียงหนอง
ล่อง   

หมูที่ 6  

ตําบลวังผาง 

อําเภอเวียงหนอง
ลอง 

นางสุพัตรา นิ่มกุล 

(นายอําเภอเวียงหนองลอง) 

081-8674425 

นายธงชัย เรือนศรี 

(ปลัดอําเภอ) 

063-9018757 

กํานัน 

นายสาธิตยแ ศรีกุณะ 

089-7582395 
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หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหลักสูตร 

1. หมายเลขติดต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสูตร เบอร์ติดต่อ 

ศ.ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม 081-6408580 

อาจารยแปริญญา อุดมทรัพยแ 089-7871150 

อาจารยแพินัย อนันตพงศแ 087-0590599 

2. หมายเลขติดต่อเจ้าหน้าที่วิชาการ (นิด้า) 

ชื่อ เบอร์ติดต่อ 

นางสาวณัฏฐพัชรแ ธรรมสิทธิเวท (ปิ๊ก) 094-2959655 

นางฐาณิษา สุขเกษม (เตย) 085-8182806 

นายประชุมพร ชูดํา (มอน) 098-4646701 

3. หมายเลขติดต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยมหาดไทย (วมท.) 

ชื่อ เบอร์ติดต่อ 

นายอังกูร สุนกุล (ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ) 085-4841995 

นางเสาวลักษณแ กิจนุสนธิ์ 

(ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการวิทยาลัยมหาดไทย) 
085-4841987 

นายวีระ แสงจันทรแ  085-4842440 

นายพิเชษฐ ดําเสน (เชษฐ) 089-9213432 

นางสาวภัทรวดี วองไว (อ่ึง) 085-0832022 

นายกิตติพันธแ พิมสุโพธิ์ (จ฿อบ) 085-4507976 

นายประพันธแ กุลดําแดง (พันธแ) 094-0839286 
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นายสุทธิศักดิ์  ประสงคแ (แนท) 081-0031971 

นายศักดิ์สิทธิ์ พันธฤทธิ์ (ตาตี่) 088-5505692 

นายทวีศักดิ์ ฟักประไพ (เกง) 095-5981981 

นายธนวัฒนแ กันธิยะวงษแ (บอม) 093-1355019 

นายมงคลรัตนแ ศักดิ์บุญญารัตนแ (ไมคแ) 098-8762249 
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ประเด็นหัวข้อท่ี 1 
การส่งเสริมท่องเท่ียวนวัตวิถี 

 
หมู่บ้านดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง 

1. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านดอนหลวง 
บานดอนหลวงเป็นแหลงผลิตงานหัตถกรรมผาฝูายทอมือรายใหญและเป็นที่รูจักมากท่ีสุด แหงหนึ่ง
ของประเทศ ที่ตั้งอยูในตําบลแมแรง อําเภอปุาซาง มีประวัติศาสตรแความเป็นมาอันยาวนานกวา 200 
ปีของบานดอนหลวงและการทอผาดวยมืออันลือเลื่องที่อยูคูวิถีชีวิตมาตั้งแตเดิม แรกเริ่มเดิมทีบาน
ดอนหลวงชื่อ หมูบานกอถอน เป็นหมูบานชาวยองที่อพยพมาจากเมืองเชียงรุงของแควนสิบสองปันนา
ในจีนตอนใตที่คาวัว คาควายมากอน ตอมาในสมัยพระเจากาวิละไดกวาดตอนผูคนจากเมืองยอง
ประเทศพมาเขามาตั้งบานเรือนในเขตเมืองลําพูนตั้งบานเรือน "เก็บฮอมตอมไพร" เพื่อบูรณะฟื้นฟู
เมืองหลังจากรกรางจากการทําสงครามกับพมา 

 
ชาวยองเขามาตั้งบานเรือนอยู ณ ที่ตั้งหมูบานปัจจุบันเป็นชุมชนใหญประกอบกับท่ีตั้งหมูบานเป็นที่
ดอน จึงเรียกชื่อหมูบานใหมวา “บานดอนหลวง” วิถีชีวิตของคนยองในสมัยกอนจะทําไร   ทํานา 
เลี้ยงวัวควาย เมื่อวางจากงานหลักหญิงสาวมักจะทอผาเพ่ือใชในครัวเรือน โดยคนเมือง ยองเรียก  
การทอผาวา “ตําหูก” แตละบานจะทอผาจากฝูายที่ปลูกเอง แลวนํามาผานกระบวนการปั่นฝูายให
เป็นเสนดาย จากนั้นยอมสีเสนดายดวยวัสดุจากธรรมชาติที่ไมเป็นอันตรายตอชีวิต จากนั้นจึงนํามาขึ้น
กี่ท่ีมีอยูใตถุนบานแทบจะทุกหลังคาเรือนเพ่ือทําการถักทอเป็นผาผืนตามขนาดที่ตองการ โดยผาที่
นิยมทอกันในสมัยนั้นจะเป็นผาสีพื้น จากนั้นนํามาตัดเย็บเพ่ือใชเป็นเครื่องนุงหมและขาวของเครื่องใช
ในชีวิตประจําวันตอไป เชน ผาหม ผามาน ผาปูโต฿ะ ผาปูที่นอน ปลอกหมอน เป็นตน ในสมัยกอน
เด็กผูหญิงในหมูบานจะ  ทอผาดวยมือกันเป็นแทบทุกคน หากวาเป็นแตลวดลายพ้ืนๆ ที่เรียกวาลาย 
2 ตะกอ การทอผามือจึงถือไดวาเป็นหัตถกรรมพ้ืนบานที่สืบทอดกันมาและเป็นกิจกรรมที่ผูกพันกับวิถี
ชีวิตและความเป็นอยูของชาวบานดอนหลวงมาเป็นเวลานานนับรอยๆปีความเจริญเริ่มแผขยายเขามา
สูตัวอําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ผานทางถนนหลวงที่ตัดผานเพ่ือไปสูจังหวัดเชียงใหม การทอผามือ
ของชางทอผาบานดอนหลวงจึงมิไดจํากัดอยูแตเพียงการทอ  เพ่ือใชในชีวิตประจําวันอีกตอไป แต
กลายไปเป็นอาชีพเพ่ือเลี้ยงปากทองแทนการทําไรทํานาอยางในอดีต การตั้งขึ้นของโรงงานทอผาในตัว
เมืองอําเภอปุาซางทําใหชางทอผาจากบานดอนหลวงหลายๆ คนถูกดึงตัวออกไปทํางานยังโรงงานทอ
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ผาทําหนาที่เพ่ือคิดคนลวดลายใหมๆ และยกลวดลายจากใบกระดาษแบบลายของเจาของโรงงานให
ลงสูผืนผาจริง การออกไปทํางานยังโรงงานทอผาในตัวเมืองปุาซางเสมือนการเปิดประตูความรูของชาง
ทอผาบานดอนหลวงใหรูจักและเรียนรูการทอผาลวดลายแปลกใหมที่ทันสมัย การใชสีสันบนชิ้นงานให
เป็นที่ถูกใจของตลาด ไดพบและเรียนรูอีกดานหนึ่งของการทอผาที่ไมใชการทอผา  เพื่อชีวิตประจําวัน 
เมื่อสั่งสมความรูและประสบการณแจนเชี่ยวชาญจึงไดกลับมาพัฒนาการทอผาใหกาวไกลออกไปอีกข้ัน
การทอผามือบานดอนหลวงผานการสะสมความรูและประสบการณแหลายตอหลายรุน  จนกลายเป็น
ภูมิปัญญาอันล้ําคา แมปัจจุบันการทอผาจะคอยๆ จางหายไปจากชุมชน ทุกหลังคาเรือนไมไดทอผาใช
อยางในอดีต หลายๆ คนหันไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ แตก็ยังมีอีกหลายคนที่พยายามสืบสานและ
พัฒนาการทอผาตอไป 

ปัจจุบันการทอผาฝูายของชาวบานดอนหลวงมีการพัฒนารูปแบบ สีสัน และลวดลาย
ใหมีความทันสมัย กลายเป็นสินคาหัตถกรรมจากผาฝูายหลากหลายรูปแบบ อาทิเชน เสื้อผา ผาคลุม
ไหล ปลอกหมอน ผามาน ผาปูโต฿ะ ผาปูเตียง เป็นตน อีกทั้งยังผลิตสินคาออกจําหนายเป็นสินคาที่
ระลึกไปยังแหลงทองเที่ยวตาง ๆ มากมายทั้งในและนอกประเทศ นับเป็นแหลงผลิตสินคาจากผาฝูาย
ทอเมืองที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในประเทศ 

 
 
1. ข้อมูลประชากร 

ประชากรในชุมชนบานดอนหลวงสวนใหญมีเชื้อสายชาวยอง นับถือศาสนาพุทธ และใช  
ภาษาถิ่น(ภาษายอง) ในการสื่อสารเป็นสวนใหญ ปัจจุบันมีประชากรรวม 340 ครัวเรือน รวมประชากร
ทั้งสิ้น 778 คน เป็นชาย 380 คน หญิง 398 คน 

2. ข้อมูลเศรษฐกิจ 
(1) การเกษตร 

(1.1) การเพาะปลูกขาว การเพาะปลูกขาวถือวาเป็นอาชีพหนึ่งของชาวบานใน
หมูบานดอนหลวง ซึ่งมีการเพาะปลูกขาวนาปี (ประมาณเดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม) แตในบางปีที่ฟูา
ฝนเป็นใจก็จะมีการเพาะปลูกขาวนาปรังบางเล็กนอย การเพาะปลูกขาวสวนใหญในหมูบานดอนหลวง
จะปลูกไวเพ่ือการบริโภคเทานั้น 
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(1.2) การปลูกลําไย หมูบานดอนหลวงเป็นอีกหมูบานหนึ่งที่มีการเพาะปลูก
ลําไยเป็นจํานวนมาก มีผลผลิตออกสูตลาดตลอดทั้งปี พันธแที่นิยมปลูกกันมากคือ พันธแอีดอ และพันธแอี
แฮว 

(1.3) การปลูกกระเทียม ปัจจุบันพ้ืนที่ในการปลูกกระเทียมในบานดอนหลวงมี
พ้ืนที่นอยลง ประมาณ 3 – 5 % 

(1.4) การปลูกหอมแดง หอมแดงเป็นพืชเศรษฐกิจของหมูบานดอนหลวงที่นิยม
ปลูกกันมาก ใน แตละปีประชากรในหมูบานดอนหลวงจะปลูกหอมแดงปีละ 2 ครั้ง 

(1.5) การปลูกพืชอ่ืน ๆ นอกจากการปลูกพืชเศรษฐกิจแลวในหมูบานดอน
หลวงยังปลูกพืชผักสวนครัวอ่ืนๆ ดวย เชน ผักคะนา เป็นตน 

(2) การเลี้ยงสัตว ์
การเลี้ยงสัตวแในหมูบานดอนหลวงไมคอยนิยมเลี้ยงกันมากนัก  จะมีเพียงบาง

บานที่มีการเลี้ยงสัตวแ เชน วัว และไก เป็นตน 

(3) อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
(3.1) การทอผาและผลิตภัณฑแผาฝูายทอมือ การทอผาถือวาเป็นการประกอบ

อาชีพอยางหนึ่งของชาวบาน ซึ่งมีจุดทอผาภายในชุมชนทั้งหมด 8 จุด และมีศูนยแรวมผลิตภัณฑแ
เครือขายกลุมทอผาหัตถกรรมพื้นบานเป็นศูนยแในการจําหนายผลิตภัณฑแจากผาฝูายทอมือ 

(3.2) ผลิตภัณฑแการแกะสลัก ภายในหมูบานดอนหลวงมีการแกะสลักอยู
ทั้งหมด 2 แหง ซึ่งไมที่นํามาแกะสลักสวนใหญจะใชไมจามจุรีและมีการจําหนายไปตามแหลงตลาด
ตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  (3.3) ผลิตภัณฑแผาบาติก (ผามัดยอม) ผามัดยอมถือวาเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สราง
รายไดใหแกชาวบานอีกทางหนึ่ง ซึ่งการทําผาบาติกมัดยอมนี้จะมีการนําไปแปรรูปเป็นเสื้อผา 

 
แสดงภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

3. สถานที่ส าคัญในหมู่บ้าน 
 วัดดอนหลวง  
    วัดนี้เป็นวัดเกาแกที่อยูคูหมูบานดอนหลวง วัดดอนหลวงมีสถาปัตยกรรมแบบ

ผสมผสานระหวางลานนา พมา และยอง ดานในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของ
ชาวบานดอนหลวง หากเขามาเยี่ยมชมหมูบานดอนหลวงก็ไมควรพลาดที่จะเขามาเยี่ยมชมวัดดอน
หลวง  
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แสดงภาพวัดดอนหลวง 

 

 ร้านค้าชุมชน  
บริเวณขวงกลางหมูบานมีการจัดแสดงและจําหนายสินคาใหกับผูที่แวะเวียนมา

ทองเที่ยวภายในหมูบาน มีทั้งรานจําหนายผลิตภัณฑแจากผาฝูายทอมือยอมสีธรรมชาติและสีเคมี เชน     
รานเฮือนไพวัลยแ จําหนายผลิตภัณฑแแปรรูปจากผาทอมือหลากหลายรูปแบบ ทั้งเสื้อผาเครื่องแตงกาย 
เครื่องใชตกแตงบาน รานบุญเมืองผาฝูาย หนึ่งในผูบุกเบิกกอตั้งโรงงานทอผาฝูายในหมูบาน ภายใน
รานจัดแสดงสินคาที่ระลึกหลากดีไซนแใหแวะเขาเยี่ยมชมไดในทุกๆวัน และหากใครตองการเลือกซื้อ
เลือกชมเครื่องแตงกายจากผาฝูายทอมือ โบนัสผาฝูายก็เป็นอีกรานคาในขวงชุมชนที่นาสนใจ เพราะ
ภายในรานมีเสื้อผาเครื่องแตงกายทั้งชายและหญิง ทั้งเด็กและแบบของผูใหญใหไดเลือกกันละลานตา 
รวมถึงมีศูนยแหัตถกรรมบานดอนหลวง ซึ่งเป็นแหลงรวมสินคาของชาวบานดอนหลวง ที่ตางก็ทอผา
และสรางสรรคแงานหัตถกรรมแปรรูปจากผาฝูายภายในบานของตน หลังวางเวนจากการทํา
เกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลัก เพ่ือนํามารวมกันจําหนายที่ศูนยแฯ แหงนี้อีกดวย ภายในศูนยแเป็นที่จัด
แสดงสินคาและจําหนายผลิตภัณฑแฝีมือชาวบานดอนหลวง เชน ผาปูโต฿ะ ผาคลุมเตียง ปลอกหมอน 
ผาคลุมไหล ผามาน ที่จับตูเย็น ผาซิ่น เสื้อและกางเกงสําเร็จรูป รองเทาผา ผาเช็ดมือ กระเปาถือ 
กระเปาเปูสะพาย กระเปาใสเครื่องสําอาง ถุงมือจับของรอน พรมเช็ดเทา ที่ใสกระดาษทิชชูรูปสัตวแ 
อยางชาง มา หมี สุนัข และของแตงบาน 

  
แสดงภาพร้านค้าในบริเวณชุมชน 
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 บ้านโบราณของชาวยอง  
บานโบราณของชาวไทยยองที่บรรพบุรุษเป็นชาวยองอพยพมาจากแควนสิบสองปัน

นามาตั้งรกรากอยูที่นี่ ตัวบานมีลักษณะเดนคือ เป็นบานไม บันไดทางขึ้นมีหลังคาคลุมยาวไปจนถึงตัว
เรือน ประตูและหนาตางใชไมขัดแทนกลอนใตถุนยกสูงไวใชเป็นที่ทอผา  

 
แสดงภาพบ้านโบราณของชาวยอง 

 
 บ้านพักโฮมสเตย์  

ภายในหมูบานก็มีบริการบานพักโฮมสเตยแ เพ่ือเตรียมพรอมใหบริการแก
นักทองเที่ยวผูที่ชื่นชอบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของสกุลชางบานดอน
หลวงอยางใกลชิด 
    

2. การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการชุมชน 
(1) ชุมชนมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม 

จากประวัติศาสตรแความเป็นมาของคนในชุมชนที่มีรวมกัน ความละเอียดอนในการอนุรักษแ
วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทั้งในเรื่องการใชภาษา วัฒนธรรมการกิน ความเป็นอยู การประชกอบ
อาชีพ ความเชื่อ และการปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การใชเขาไปศึกษาเรียนรูในชุมชนทําใหเห็นถึง
ความแตกตางของสภาพสังคมที่เดนชัดในเรื่องความเชื่อ การใหความเคารพ และการยอมรับในเรื่องภูมิ
ปัญญาทองถิ่นที่มีความเชื่อและสืบทอดกันมาจากรุนสูรุน ดังนั้น กระบวนการดํารงชีวิต การคิด และการ
ทํางานของคนในชุมชนจะยึดติดกับรูปแบบที่อาศัยวัฒนธรรมและกรอบประเพณีอันดีงามเป็นเครื่องมือใน
การตัดสินใจในการทํางานและการดําเนินชีวิตในปัจจุบันเป็นหลัก 
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ภาพแสดงการผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อให้พรของผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 

 
(2) การมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง ค่อยเป็นค่อยไป และมุ่งใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป็นรูปแบบของความเป็นอยูในชุมชนในพ้ืนที่ชนบทของไทยที่ยังคงความเรียบงายในการ
ประกอบอาชีพและการดําเนินวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น มีการเป็นอยูที่พอเพียง ทําตาม
กําลังความสามารถ ไมฟูุงเฟูอจนเกินตัวในวัยผูใหญ แตในรุนเด็กหรือวัยรุน ก็อาจจะมีการรับเอาวัฒนธรรม
ที่มาจากสังคมเมืองใหเห็นเป็นปกติ แตทั้งนี้ ก็ยังคงความมีเอกลักษณแในวัฒนธรรมของชาวยองที่เดนชัดใน 

เรื่องการภูมิปัญญาทองถิ่นที่ยังคงยึดถือและตอยอด และมุงหวังจะสรางความแตกตางใน
เอกลักษณแภูมิปัญญานั้นใหเป็นที่รูจักของคนภายนอก 

 
 

 
ภาพแสดงสภาพทั่วไปของชุมชนหมู่บ้านดอนหลวงโดยรอบ 

 

(3) มีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง เปิดรับการเปลี่ยนแปลง และมีความสามัคคีของคนในชุมชน 
การรวมแรงรวมใจของกลุมอาชีพทอผา จากกลุมเล็กๆ ขยายไปสูอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่

ปัจจุบันเป็นที่รูจักของผูชื้อสินคาผาทอมือในภาคเหนือ สิ่งที่ขาดไมไดในการดําเนินใหประสบความสําเร็จ
นั้นคือตัวผูนําของชุมชน ของกลุมทอผา ที่จะเป็นศูนยแรวมในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐที่เขามาใหการสนับสนุน และกลุมชาวบานที่ตองปรับเปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือการบริโภคมาเป็นการ
ผลิตเพ่ือจัดจําหนาย  ซึ่งกระบวนการเหลานี้ตองอาศัยความตอเนื่องมาตั้งแตปี พ.ศ. 2535 เป็นเวลากวา 
27 ปี ในการสั่งสมประสบการณแและตอยอดองคแความรูตางๆ ทําใหเห็นถึงความรวมมือรวมใจในการพัฒนา
ของคนในชุมชนอยางแทจริง 
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ภาพแสดงกิจกรรมการระดมความคิดเห็นจากผู้น าชุมชนและชาวบ้านหมู่บ้านดอนหลวง 

3. การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน 
หมูบานดอนหลวงเป็นพื้นที่ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาลที่เห็นได

ชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง นับตั้งแตความเจริญกระจายสูชุมชนผานทางถนนหลวงสาย 11 
ที่ตัดผานจากจังหวัดลําปางเพ่ือไปสูจังหวัดเชียงใหมซึ่งเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของภาคเหนือ ผนวกกับ
นโยบายตางๆ ของภาครัฐที่ขับเคลื่อนผานสวนราชการในพ้ืนที่ โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย
ของภาครัฐที่กระทบตอชุมชนบานดอนหลวงที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ 

(1) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
การทําประชาคมหมูบานเป็นกลไกการระดมความเห็นของชาวบานในชุมชน ในการ

รวบรวมประเด็นความตองการการพัฒนาและการแกไขปัญหาของชุมชน ผานการจัดทําแผนงาน/
โครงการในระดับหมูบาน สงตอไปยังองคแกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ และจังหวัดตามลําดับ อีกทั้ง 
การทําประชาคมหมูบาน ยังเป็นกลไกการเสริมสรางความสามัคคีในชุมชนที่ไดมีการปรึกษาหารือ การ
ระดมความรวมมือ หรือการชี้แจงขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือใหคนในชุมชนมีแนวทางการดําเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การขับเคลื่อนกลไกการมีสวนรวมนั้น จําเป็นตองมีผูนําชุมชนที่เขมแข็งและ
มีความคิดในดานการพัฒนา ที่จะรวบรวมเอาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีการดําเนินงานที่เป็นระบบ
แบบแผน สามารถแขงขันในตลาดการคาภายนอกชุมชนได 

(2) การส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการในระดับท้องถิ่น 
การดําเนินนโยบายสรางรายไดและกระจายความเจริญสูชุมชนทองถิ่นของหลายรัฐบาล

นับตั้งแตอดีตถึงปัจจุบัน สรางแรงกระตุนใหชุมชนหมูบานดอนหลวงที่มีศักยภาพดานการผลิตในระดับ
ครัวเรือน โดยเฉพาะผลิตภัณฑแผาทอมือ ซึ่งเดิมอาจจะเป็นเพียงการผลิตเพ่ือการอุปโภคในครัวเรือน
หรือในพ้ืนที่ชุมชนเทานั้น กลับกลายมาเป็นการยกระดับการผลิตเพ่ือการคา โดยการสนับสนุนดาน
การเงิน การเสริมสรางทักษะฝีมือแรงงาน การตลาด ตลอดจนความรวมมือกับสถาบันทางวิชาการ
ที่มาเป็นพี่เลี้ยงในการเสริมศักยภาพในการผลิต และการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอยอดผานงานแสดง
สินคาและการบริการ โดยเฉพาะกรมการพัฒนาชุมชนไดมุงเนนการยกระดับการพัฒนาชุมชนบาน
ดอนหลวงในเรื่องสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) และตอยอดเป็นหมูบานโอท็อปแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (OTOP Village Champion) และชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นตน 
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บ้านดอนหลวงเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโอท็อปแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (OTOP Village Champion) 

(3) การส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน 
หมูบานดอนหลวงเป็นชุมชนที่ยังคงวัฒนธรรมและประเพณีความเป็นอยูใหประสานและ

สอดคลองกับสภาพของสังคมในปัจจุบันอยางลงตัว โดยเอาวัฒนธรรมความเป็นอยู การดําเนินชีวิต 
และการประกอบอาชีพมาเป็นจุดแข็ง เพ่ือตอยอดการผลิตสินคาและบริการใหมีอัตลักษณแและความ
โดดเดน   ซึ่งเป็นการสรางเรื่องราว สรางมูลคา และสรางความภูมิใจในความเป็นชุมชนของชาวยอง 
เป็นสวนหนึ่งที่สงเสริมใหคนในชุมชนมีความรักสามัคคี ไมทิ้งถิ่นฐาน และยังเป็นแรงดึงดูดใหคนที่
ออกไปทํางานนอกพ้ืนที่กลับสูถิ่นฐาน ทําใหครอบครัวมีความอบอุน  

 
แสดงภาพบ้านพักโฮมสเตย์ที่ให้บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

(4) การก ากับติดตามและประเมินผลนโยบายของภาครัฐ 
ในการดําเนินนโยบายของภาครัฐในพ้ืนที่ ประชาชนในชุมชนไดมีขอคิดและขอเสนอแนะ

ในการทํางานของหนวยงานภาครัฐตางๆ ที่ผานมา เชน ความซ้ําซอนในการดําเนินงานที่มีหลาย
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หนวยงานแตทําในรูปแบบเดียวกัน ขอจํากัดดานงบประมาณ และเวลาในการดําเนินงานที่มีนอยเกิน
วาที่จะสงผลใหเกิดการพัฒนาและแกไขปัญหาของชาวบานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ Action Learning 

1. ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

1.1  การพึ่งพาวัตถุดิบจากแหล่งภายนอก  
การผลิตสินคาและบริการในชุมชนบานดอนหลวงแตเดิมสามารถผลิตจากวัตถุดิบของ

ทองถิ่น หรือนํามาจากพ้ืนที่โดยรอบ ทําใหสามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบใหเป็นไป
อยางที่ตองการได เนื่องจากทําในปริมาณที่นอย แตเมื่อตองผลิตเพ่ือสงขายในตลาดการคาที่ใหญขึ้น 
วัตถุดิบในพ้ืนที่ไมเพียงพอตอความตองการ จึงมีการนําเขาจากแหลงวัตถุดิบภายนอก ซึ่งมีความเสี่ยง
ในเรื่องคุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบ และราคาตนทุนราคาที่ไมแนนนอน 

1.2  สินค้าและบริการยังขาดอัตลักษณ์ หรือตราสินค้า (Brand)  
สินคาผาทอหมูบานดอนหลวงนั้นถึงแมจะมีเอกลักษณแของการผลิตในชุมชนบานดอนหลวง     

แตไมสามารถบงบอกหรือจําแนกความแตกตางจากผาทอมือในพ้ืนที่อ่ืนไดวาผลิตมาจากพ้ืนที่ใด 
เนื่องจากชุมชนชาวยองมีกระจายทั่วไปในจังหวัดลําพูน ซึ่งตางมีพ้ืนฐานของการผลิตผาทอเหมือนกัน 
แตความแตกตางในเรื่องคุณภาพ ลายผา หรือวิธีการผลิต ยังไมสามารถบงบอกความเป็นผลิตภัณฑแที่มี
เอกลักษณแเฉพาะได ดังนั้น การสรางตราสินคา (Brand) จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีการสงเสริมใหเป็นที่
ยอมรับในคุณภาพ มาตรฐาน และแสดงถึงความชื่อเสียงของสินคาบานดอนหลวง 

 
ภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าฝ้ายทอมือ 

 
1.3  ไม่สามารถควบคุมราคาสินค้าได้ 

สินคาที่เป็นผลิตภัณฑแบานดอนหลวงที่มีชื่อเสียงอยางผาทอมือ หรือสินคาผาอ่ืนๆ นั้น ใน
ตลาดภายนอกยังคงเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่มีการแขงขันกันในตลาดผาพ้ืนเมือง ซึ่งราคาสินคายอม
เป็นไปตามกลไกการตลาดในเรื่องของความตองการชื้อ ตราสัญลักษณแสินคาบานดอนหลวงอาจจะบง
บอกแหลงที่มาของการผลิตสินคาไดวามาจากแหลงใด แตความมีเอกลักษณแ ลักษณะเฉพาะ  และ
คุณภาพสินคา ยังไมสามารถสรางความแตกตางจนทําใหสามารถกําหนดราคาขายไดเอง อีกทั้ง แรง
กดดันจากตนทุนการผลิตที่ไมสามารถควบคุมได สงผลใหรายไดจากการผลิตมีความไมแนนอนไปดวย 

   



30 

 

  2. ความอยู่ดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน 

(1) การมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียง 
ชุมชนบานดอนหลวงยังคงมีวิถีชีวิตแบบเรียบงาย มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง มีการปลูกพืช 

เลี้ยงสัตวแ และการผลิตเพ่ืออุปโภคและบริโภคในครัวเรือน มีการรวมกลุมและมีสภาพสังคมความ
เป็นอยูแบบพ่ีนอง   ญาติมิตร มีความผูกพันในรูปแบบสังคมครอบครัวใหญ การดําเนินชีวิตยังคง
ยึดถือแนวทางตามประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา และเป็นวัฒนธรรมที่ยังคงยึดเหนี่ยว เป็น
ศูนยแรวมทางจิตใจของคนในสังคม โดยเฉพาะการยึดถือและเคารพญาติผูใหญ และผูสูงอายุในชุมชนที่
ยังคงเป็นหลักใหลูกหลานไดมีความรักสามัคคีกัน 

(2) การท างานของคนในชุมชนท าแบบค่อยเป็นค่อยไป  
การดําเนินกิจกรรมการคาและการลงทุนของคนในชุมชนนั้น จะไมเสี่ยงที่จะกูหนี้ยืมสินมา

ใช  เพ่ือการลงทุนครั้งละมากๆ การดําเนินงานตางๆ จะคอยทําตามกําลังความสามารถของตน การ
รวมกลุมของคนในชุมชนจึงเป็นหนทางที่จะสรางศักยภาพในการผลิตและการแขงขัน และเป็นผลให
เกิดความรวมมือรวมใจจนเกิดเป็นชุมชนบานดอนหลวงที่มีชื่อเสียงในดานการผลิตผาทอมือมาจนถึง
ทุกวันนี้ 

 

(3) ใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
การทํางานแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน ทําดวยมือ (Handmade) เป็นจุดขายหนึ่งที่ยังคง

สรางความเป็นเอกลักษณแและสรางมูลคาในตัวสินคาจากบานดอนหลวง ผนวกกับการสรรสรางสินคา
ที่เกิดจากภูมิปัญญาทองถิ่นแบบดังเดิม ทั้งนี้ แมในปัจจุบันนอกจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมแลว 
ยังมีการประยุกตแใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการทอผา การยอมผา และการตัดเย็บใหสอดคลองกับตลาด
สินคาดวย เพื่อเพ่ิมทางเลือกในโอกาสการขายสินคาใหสามารถสรางรายไดใหครอบความมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง  

 
แสดงภาพกระบวนการผลิตผ้าทอมือซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

(4) ส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวกลับมาท างานในชุมชนท้องถิ่น ท าให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง 
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จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนบานดอนหลวงทั้งในเรื่องการผลิตสินคา การบริการ     
และการทองเที่ยวในชุมชน โดยการสงเสริมของภาครัฐ สงผลใหคนในชุมชนที่เดิมไดละทิ้งถิ่นฐานไป
ทํางานในโรงงาน หรือใชแรงงานนอกพ้ืนที่ ไดหวนกลับมาอยูและประกอบอาชีพดั้งเดิมในชุมชน 
เสริมสราง  ใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็ง ความสามัคคีในชุมชน อันจะนําไปสูการตอยอดการ
รวมคิดรวมสราง การพัฒนายิ่งขึ้นไป  

      3. บทเรียนที่ได้รับในด้าน 

        3.1 การบริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
(1) มีผูนําชุมชนที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคแ 

สวนสําคัญในความสําเร็จของหมูบานดอนหลวง คือ การมีผูนําชุมชนและผูนํากลุม
ชาวบานที่เขมแข็งในการที่จะเป็นตัวกลางประสานการทํางานรวมกับผูแทนหนวยงานภาครัฐในการ
เขามาดําเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ ความตอเนื่อง มุงมั่น และการมีวิสัยทัศนแในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางเรียบงาย ที่ยังคงหนักแนนในการอนุรักษแสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให
คงไวเป็นจุดขาย 

(2) มีความผูกพันในประวัติศาสตรแเชื้อชาติ 
การมีวัฒนธรรมรวมของชาว “ไทยอง” ในชุมชน นําไปสูความรักสามัคคีในชุมชน

ทองถิ่นแบบเครือญาต ิประเพณีและวัฒนธรรมเป็นรูปแบบของการสื่อสารที่ถายทอดผานเรื่องราวจาก
อดีตสูคนในปัจจุบันผานเรื่องราว กิจกรรม คานิยม และความเชื่อที่สั่งสมใหคนในสังคมมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน สงผลในทางบวกใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคนในสังคมที่มีความผูกพันใน
ประวัติศาสตรแเชื้อชาติเดียวกัน สามารถบรรลุเปูาหมายไดอยางไมยากนัก 

 
แสดงภาพการแต่งกายของชาวบ้านในงานประเพณีท้องถิ่น 

(3) มีความยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นและดําเนินชีวิตยึดมั่นตามหลักศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นที่ยังคงอยูใหเห็นจนเป็นภาพชินตา ทั้งในเรื่องการ

อนุรักษแภาษาพูด (ภาษายอง) วัฒนธรรมเรื่องการกิน อาหาร การประกอบอาชีพ การดําเนินพิธีกรรม
ทางศาสนา ซึ่งผูกพันในการดํารงชีวิตของคนในสังคมตั้งแตเกิดจนตาย ซึ่งเป็นความเรียบงายที่มี
เอกลักษณแ ทุกคนรูหนาที่ความรับผิดชอบ การมีสวนรวม และการแสดงออกที่สื่อถึงความมีขนมธรรม
เนียมประเพณีอันดีงามที่สะทอนถึงสภาพสังคมความเป็นอยูที่ดี 
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   3.2 การบริหารการพัฒนาระดับต าบลและอ าเภอ 

(1) ส่งเสริมการพัฒนาเป็นสินค้า OTOP นวัตวิถี เพื่อเชื่อมโยงภูมิปัญญา วิถี
ชุมชน เข้ากับการท่องเที่ยว  

ในการสงเสริมและคัดเลือกชุมชนพ้ืนที่ที่สามารถยกระดับการพัฒนาสินคาใหมี
ศักยภาพไดนั้น จําเป็นตองมีองคแประกอบที่เอ้ือตอการพัฒนาหลายๆ ประการ เชน การมีสินคาที่มี
ศักยภาพในการตอยอด การมีเรื่องราวหรือมีเอกลักษณแเฉพาะที่สื่อถึงความโดดเดนไมเหมือนใคร การ
มีระบบการบริหารหรือมีผูนําการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ และมีการตอยอดในสินคาและบริการ
อ่ืนๆ ซึ่งปัจจัยเหลานี้สงผลใหกลุมทอผาบานดอนหลวงมีความโดดเดนและมีความพรอมมากกวา
หมูบานอื่นที่เป็นชุมชนชาวยองเหมือนกัน มีวัฒนธรรมประเพณีเหมือนกัน ทอผาเหมือนกัน แตมีความ
ตางกันในเรื่องของระบบการบริหารจัดการของคนในชุมชนที่รวมแรงรวมใจในการผลักดันกลุมของตน
ใหเป็นที่รูจักและสรางการพัฒนาและตอยอดไปอยางตอเนื่อง 

(2) ส่งเสริมอาหารท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ 
อาหารทองถิ่น เป็นการตอยอดในเรื่องงานบริการหลังจากที่ชุมชนไดเปิดใหเป็น

พ้ืนที่ทองเที่ยวนวัตวิถี ชาวบานมีความเห็นวา อาหารเป็นวัฒนธรรมการกินที่คงความเป็นเอกลักษณแ
และมีความแตกตางในแตละทองถิ่น การที่ชุมชนเป็นแหลงทองเที่ยว มีที่พัก อาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่
นักทองเที่ยวควรไดมาลองชิมความเหมือนและความตางจากวัฒนธรรมการกินที่นักทองเที่ยวอาจจะ
คุนชินกับอาหารพ้ืนเมืองในทางเหนือที่เป็นที่รูจัก เชน ไสอ่ัว น้ําพริกหนุม แคบหมู ตําขนุน การ
เผยแพรวัฒนธรรมอาหาร จะเป็นการสนับสนับและสงเสริมความเป็นเอกลักษณแใหนักทองเที่ยวรูจัก
และรับทราบความเป็นชุมชนชาวยอง และคนบานดอนหลวงมากยิ่งขึ้น 

(3) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาระบบการผลิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

ในปัจจุบันการผลิตยังคงสงขายในพ้ืนที่โดยรอบเป็นหลัก และมีตลาดสินคาใน
พ้ืนที่ภาคเหนือเป็นสวนใหญ โดยปัจจุบันไดมีผูแทนจัดจําหนายไดมีการสั่งผลิตสินคาท่ีทําจากผาทอมือ
ในรูปแบบตางๆ เชน กระเปาถือ กระเปาเปูสะพาย กระเปาใสเครื่องสําอาง ถุงมือจับของรอน พรม
เช็ดเทา ที่ใสกระดาษทิชชูรูปสัตวแ อยางชาง มา หมี สุนัข และของแตงบาน เป็นตน โดยไมไดจํากัดวา
จะตองทําเป็นเครื่องนุงหมอยางในอดีต ซึ่งตลาดภายนอกอาจจะมีรูปแบบของผลิตภัณฑแในความ
ตองการของตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ทางกลุมผูผลิตจะตองรวมกลุมการผลิตที่สอดคลอง
กับความตองการของตลาด แตยังคงความเป็นเอกลักษณแใหคงอยู 
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แสดงภาพรูปแบบการผลิตผ้าของบ้านดอนหลวงที่ไม่ได้มีเฉพาะผ้าฝ้ายทอมือ 

(4) ส่งเสริมจิตส านึกรักบ้านเกิดในการกลับมาของแรงงานวัยหนุ่มสาวเพื่อ
พัฒนาชุมชนถิ่นฐานเกิด  

ประชากรในชุมชนเป็นทรัพยากรการผลิตที่มีคุณคาตอการพัฒนาพ้ืนที่ การไหล
ออกของประชากรในอดีต เป็นการละทิ้งภูมิปัญญาและทักษะความรูที่สืบทอดกันมาจากรุนสูรุน เมื่อ
ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานั้นสามารถนํามาใชเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพตามความถนัด เป็น
สิ่งที่ดึงดูดใหวัยหนุมสาวที่ออกไปหางานทําตางถิ่นฐานกลับมาอยูกับครอบครัว และสืบทอดกิจการ
และองคแความรูที่บรรพบุรุษไดสั่งสมและถายทอดมาให ความภูมิใจในภูมิปัญญา วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงาม นอกจากจะนําความเจริญมาสูชุมชนและสังคมโดยรวมแลว เปรียบเสมือนการฟ้ืนฟู
รากฐานทางสังคมที่เลือนหายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และเป็นจุดขายที่ผูคนจากทองถิ่นอ่ืนๆ เขามา
ทองเที่ยวและชื้อสินคา นํามาสูรายไดที่จะสรางความเป็นอยูที่ดีของครอบครัว ซึ่งผลประโยชนแที่จับ
ตองไดอยางเป็นรูปธรรมกลับสงเสริมใหความเขมขนทางวัฒนธรรมยิ่งเดนชัดมากขึ้น 

 
แสดงภาพของคนในชุมชนที่มาหน่ายสินค้าภายในงาน”แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง”  

 3.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 

(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการน าเสนอความต้องการ (ประชาคม)     
โดยยึดถือเอาประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

ความสําเร็จของชุมชนบานดอนหลวง เริ่มจากความสําเร็จของกลุมผาทอมือที่
เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน และการมีสวนรวมที่จะตอยอดการพัฒนาของคน
ในชุมชนเพ่ือผลิตสินคาและบริการอ่ืนๆ ที่จะสรางใหเป็นชุมชนตนแบบในการอนุรักษแประเพณีและ
วัฒนธรรมที่เป็นแบบฉบับ 



34 

 

 
แสดงภาพการประชุมเพื่อระดมความเห็นของชาวบ้านดอนหลวง 

(2) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และเวลาในการด าเนินงาน ส่งผลให้ไม่สามารถ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาดานงบประมาณของภาครัฐในการสนับสนุนและสงเสริมในการ
ดําเนินงานเป็นปัญหาที่ยังคงมีมาโดยตลอด อันเนื่องจากขอจํากัดดานเหตุผลและความจําเป็นของการ
พัฒนาในดานอ่ืนๆ ที่สําคัญกวา ซึ่ง ภาครัฐก็ไดมีนโยบายกองทุนกูยืม หรือการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
แตเนื่องจากคานิยมของคนในชุมชนในการไมชอบกูหนี้ยืมสิน สงผลใหการพัฒนาที่เป็นการสงเสริม
จากภาครัฐเป็นไปดวยขอจํากัด 

(3) ความซ้ าซ้อนในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ  
การสงเสริมการดําเนินงานของภาครัฐมักจะแบงไปตามภารกิจและอํานาจ

หนาที่ของหนวยงานรัฐนั้นๆ ทําใหแตละแผนงาน/โครงการที่ลงมาดําเนินการในพ้ืนที่บางครั้งไมตรง
กับความตองการของชาวบาน มีความซ้ําซอน และไมเชื่อมโยงสอดคลองกัน อาทิ โครงการฝึกอบรม 
เป็นตน 

(4) การติดตามและประเมินผลนโยบายรัฐบาล  
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่ไดมีการ

สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินโครงการตางๆ ในพ้ืนที่จะชวยผลักดันใหการทํางานเป็นไปอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือใหพัฒนาชุมชนมีความเขมแข็ง  
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บ้านทากู่ ต าบลทาปลาดกุ อ าเภอแม่ทา จังหวดัล าพูน 
 
๑  การเรียนรู้ภูมิสังคมวิถขีองชุมชน 
       ๑.๑  ค าขวัญประจ าหมู่บ้านทากู่ 
                 " นมัสการพระธาตุเกาแก  งามแทขาวโพดฝักออน  ลือกระฉอนฟารแมโคนม   
                   ชมธารน้ําใส  ประชาชนรวมใจสามัคคี " 

       ๑.๒  ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้าน 
                 บานทากูเป็นหมูบานเล็กๆ อยูเหนือสุดของอําเภอแมทา ติดกับตําบลแมทา  อําเภอแมออน  
จังหวัดเชียงใหม  หางจากที่วาการอําเภอแมทา ๒๐ กิโลเมตร  เริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ.ใดไมปรากฏแนชัด  
ประชาชนบางสวนสืบเชื้อสายมาจากชาวยองที่อพยพมาจากเมืองยอง สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา  
ในสมัยพระเจากาวิละ บางสวนเป็นเผาขมุ อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอน
เหนือเพ่ือมาทํางานใหกับบริษัทบอมเบยแเบอรแมา จํากัด  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่งไดรับสัมปทานปุา  
จากรัฐบาลไทยในสมัยนั้น  และบางสวนเป็นชนพ้ืนเมืองที่อพยพหนีภัยธรรมชาติมาจากบานหลวง    
ที่อยูทางทิศตะวันออกของบานทากู เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๔๙๒ มารวมกันเป็นหมูบานทากู จนถึง
ปัจจุบัน 

       ๑.๓  อาณาเขต 
                ทิศเหนือ         ติดตอกับ  ตําบลแมทา  อําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหม 
                ทิศใต             ติดตอกับ  ตําบลทาสบเสา  อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน 
                ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  ตําบลบานคํา  อําเภอหางฉัตร  จังหวัดลําปาง 
                ทิศตะวันตก     ติดตอกับ  ตําบลมะเขือแจ  ตําบลบานกลาง อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน 

      ๑.๔  สภาพพื้นที่   เป็นที่ราบเชิงภูเขา และเป็นพ้ืนที่สําหรับทําการเกษตร มีแหลงน้ําสําคัญไดแก " 
แมน้ําทา "  และอางเก็บน้ําหวยโฮงฮาง   มีพ้ืนที่ทั้งหมด จํานวน   ๘,๘๕๙  ไร แบงเป็น 
               -  พ้ืนที่เกษตรกรรม  ๑,๒๙๓  ไร 
               -  พ้ืนที่อยูอาศัย        ๑๒๐  ไร 
               -  พ้ืนที่อุทยานแหงชาติดอยขุนตาล   ๗,๔๔๖  ไร 
  

         
      ๑.๕  ประชากรและการประกอบอาชีพ 
               หมูบานทากู มีจํานวน  ๒๒๗  ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด  ๗๙๑   คน  แบงเป็น  
ชาย  ๓๙๘  คน   หญิง  ๓๙๓  คน 
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               ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตร ไดแก ขาว ขาวโพดออน ลําไย ผักสวนครัว  
เลี้ยงโคนม ประชากรวัยแรงงานบางสวนประกอบอาชีพรับจางในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน และบางสวนไป
ทํางานตางจังหวัด และตางประเทศ เชน สาธารณรัฐเกาหลี  โดยรวมประชากรมีความเป็นอยู และ
ฐานะคอนขางด ี 
 

 
 
      ๑.๖ วิเคราะห์ชุมชนบ้านทากู่ 
                ในชวงเวลา ๓ - ๕ ปี ที่ผานมารัฐบาลมีนโยบาย และออกระเบียบ กฎหมาย และมีคําสั่ง 
คสช. เพื่อบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ในการทวงคืนผืนปุา จึงสงผลกระทบตอบานทากูดวยเชนกัน 
       การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตองมีการลงทุนในปัจจัยของการผลิต ขณะเดียวกัน
ผลผลิต ที่ไดรับกลับมีราคาท่ีไมแนนอน ทั้งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ สงผลใหรายได
ที่ไดรับในฤดูการผลิตไมเพียงพอตอรายจายดานปัจจัยการผลิตและรายจายครัวเรือน จึงสงผลใหเป็น
หนี้สินตามมาแมจะไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผานโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ฯลฯ 
และประชากรในหมูบานไดรวบรวมเงินจัดตั้งกองทุนหมูบานนั้นก็ยังไมเพียงพอ จึงเกิดการเป็นหนี้
ซ้ําซอนและพอกพูนในเกษตรบางราย ซึ่งสามารถวิเคราะหแชุมชนบานทากู ไดดังนี้  
        จุดแข็ง  

- เป็นชุมชนเกาแกดั้งเดิม ประชาชนสวนใหญเป็นเครือญาติกัน จึงกอใหเกิดความ
รวมมือ รวมแรง รักใคร สามัคคีกลมเกลียว 

- ยังคงยึดม่ันในขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม 
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- มีอาชีพเสริมที่สามารถตอยอดจากรุนสูรุน เชน การจัดทําน้ําสมุนไพร ลูก
ประคบ การทําเฟอรแนิเจอรแไมไผ การทําไมกวาด  

- มีการรวมกลุมอาชีพ 
- มีการเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตร เชน นําซังและตนขาวโพดออนไปเลี้ยงโคนม 

และนํามูลจากโคนม ไปเป็นปุยอินทรียแสําหรับการเกษตร 

       จุดอ่อน 
- ที่ดินมีจํานวนจํากัด ในขณะที่ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตร 
- มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรของหมูบานเพียงแหงเดียวเทานั้น คืออางเก็บน้ํา 

แมโฮงฮาง ซึ่งเป็นแหลงน้ําขนาดเล็กไมเพียงพอตอการใชงาน 
- ประชากรหนุมสาว ออกไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมนอกพ้ืนที่ 

       โอกาส 
- ยังมีคนรุนใหมที่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมในหมูบาน เกือบ ๕๐ ราย  ซึ่งตลาด

ยังตองการน้ํานมดิบอีกมาก 
- มีการทําไรนาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ

ดําเนินชีวิต และเป็นหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษา 

       อุปสรรค 
- ไมสามารถขยายพื้นที่เพ่ือทําการเกษตร  
- มีแนวโนมวาน้ําเพ่ือการเกษตรจะไมเพียงพอในอนาคต  
- ขาดการไดรับองคแความรูใหมๆ ที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ เลี้ยงโคนม 

เพ่ือการควบคุมคุณภาพน้ํานมดิบ และการปลูกขาวโพดฝักออน 

                   ข้อเสนอแนะ 
1) เพ่ิมปริมาณน้ําเพ่ือทําการเกษตร โดยการขุดลอกอางเก็บน้ําแมโฮงฮางใหมี

ปริมาตรเก็บกักน้ํามากข้ึน 
2) ควรมีการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาวโพดฝักออน 

ลําไยและน้ํานมดิบ 
3) ควรนําพลังงานแสงอาทิตยแมาใชในการสูบน้ํา แทนพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟูา 

๒  การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการชุมชน 
        ๒.๑  การปกครองและการจัดท าแผนชุมชน 
       บานทากู มีผูใหญบานปกครองดูแลราษฎรในหมูบานนับแตอดีตจนถึงปัจจุบัน จํานวน ๑๔ คน
โดยมีผูชวยผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบาน เป็นผูชวยเหลือผูใหญบานในการปฏิบัติหนาที่ มีการ
บริหารงานในหมูบานออกเป็น ๑๐ หมวด แตละหมวดดูแลราษฎรประมาณ ๒๐ ครอบครัว โดยแตละ
ครอบครัวหมุนเวียนกันเป็นหัวหนาหมวด มีการประชุมประจําเดือนของหมูบานทุกเดือน ไมเกินวันที่ 
๑๐ ของแตละเดือนเพ่ือรับทราบถึงปัญหาความตองการของชาวบาน และการมีสวนรวมในการ
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ตัดสินใจในเรื่องหรือกิจกรรมที่สําคัญ รวมทั้งนําขอมูลไปวางแผนชวยเหลือแกไขปั ญหาผาน
กระบวนการจัดทําแผนชุมชน ดังนี้ 
        ๑)  ประชาคมชาวบาน 
        ๒)  วิเคราะหแปัญหาความตองการของชาวบาน 
        ๓)  นําขอมูล จปฐ. มาพิจารณาประกอบกับความตองการของชาวบาน 
        ๔)  ทําประชาพิจารณแ และบรรจุแผนเสนอตอเทศบาลตําบลทาปลาดุก  โดยบูรณาการรวมกับ 
             เทศบาลตําบลทาปลาดุก  จัดทําแผนชุมชนพัฒนาหมูบานในดานตางๆ  ดังนี้ 
             -  ดานโครงสรางพื้นฐาน (ถนน  น้ําอุปโภคบริโภค  ไฟฟูา) 
             -  ดานเศรษฐกิจ  (การมีรายได อาชีพ การสงเสริมการออม ฯลฯ) 
             -  ดานสังคม การเมือง การปกครอง (การปูองกันยาเสพติด การสงเสริมประชาธิปไตย  
                การสงเคราะหแ ฯลฯ) 
             -  ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  สนับสนุนดานการศึกษา การปลูกจิตสํานึก 
                การถายทอดภูมิปัญญา 
             -  ดานสาธารณสุข  การปูองกันรักษาโรค  โรคระบาด  โรคติดตอ  
             -  ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ 
             -  ดานการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน 

        ๒.๒  การรวมกลุ่มและจัดตั้งกองทุน 
              หมูบานทากูมีการรวมกลุมและจัดตั้งกองทุนตางๆ รวม ๒๒ กลุม ไดแก 
          ๑)  กลุมแมบาน 
          ๒)  กลุม อปพ. 
          ๓)  กลุม อสม. 
          ๔)  ธนาคารชุมชน 
           ๕)  กองทุนหมูบาน 
          ๖)  กลุมประปาสายเหนือ 
         ๗)  กลุมประปาสายใต 
           ๘)  กลุมสายใยรัก 
          ๙)  กลุมปุยหมักชีวภาพ 
                 ๑๐)  กลุมแปรรูปน้ําเสาวรส 
                ๑๑)  กลุมผูสูงอายุ 
      ๑๒)  ชุด  ชรบ. 
      ๑๓)  ชุดตํารวจบาน 
       ๑๔)  ชุด อปพร. 
       ๑๕)  กลุมขาวกลอง 
        ๑๖)  กองทุนสวัสดิการชุมชน 
       ๑๗)  กองทุนปุย 
       ๑๘)  กลุมผูใชน้ําการเกษตร (น้ําอาง) 
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        ๑๙)  กองทุนแมของแผนดิน 
        ๒๐)  ฌาปนกิจสงเคราะหแหมูบาน 
        ๒๑)  กลุมโคนม 
       ๒๒)  กลุมเยาวชน 

     2.3  ความส าเร็จของการรวมกลุ่ม  
               ด้านเศรษฐกิจ 
               -  ธนาคารชุมชน  มีวัตถุประสงคแ สงเสริมการออมเงิน ระดมทุนจากสมาชิก และการให
เงินยืมแกสมาชิกเพ่ือการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพ  และแกไขปัญหาหนี้นอกระบบใหแกสมาชิก 
ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
               - กองทุนหมูบาน มีวัตถุประสงคแเพ่ือสงเสริมการออมเงิน เป็นทุนใหแกสมาชิกและบริหาร
จัดการเงินทุนในชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก จํานวน ๒๓๑ คน มีเงินทุนหมุนเวียน จํานวน ๒,๖๒๐,๓๘๒ บาท  
              - กลุมอาชีพ   
                   ๑)  กลุมปุยเคมี  มีวัตถุประสงคแเพ่ือนําปุยจากทองตลาดมาจําหนายใหสมาชิกในราคาที่
ยอมเยา  และสามารถชําระเป็นเงินเชื่อได  ทําใหสมาชิกไมตองแบกภาระมาก  ปัจจุบันมีสมาชิก จํานวน 
๒๕ คน   มีเงินทุนหมุนเวียน จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
                ๒)  กลุมวิสาหกิจโคนม  มีวัตถุประสงคแเป็นแหลงเงินทุนใหแกสมาชิกสําหรับกรณีฉุกเฉิน    
เพ่ือซื้ออาหารใหโคนม มีสมาชิก จํานวน ๔๐ คน มีเงินทุนหมุนเวียน จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
               ด้านสังคม 
               - กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหแ มีวัตถุประสงคแในการชวยเหลือเงินในกรณีเสียชีวิตของกลุม
สมาชิก โดยมีการกําหนดอัตรารายละ ๒๐ บาทตอศพ  ปัจจุบันมีสมาชิกจํานวน ๑,๗๙๙ คน มีเงินทุน
หมุนเวียนจํานวน ๙๕,๕๐๐ บาท 
               - สวัสดิการจากโครงการ "ออมวันละบาท" มีวัตถุประสงคแเพ่ือสงเสริมการออมและจัด
สวัสดิการใหสมาชิก  ปัจจุบันมีสมาชิกจํานวน ๑๐๐ คน มีเงินทุนหมุนเวียน ๒๓๐,๐๐๐ บาท 
 
3.  การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาชุมชน 
         นโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนสูหมูบานทากู ในรอบปีงบประมาณที่ผานมาที่สําคัญ
ไดแก นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีหนวยงานภาครัฐ คือกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย เป็นเจาภาพหลักในการขับเคลื่อนไปสูระดับพ้ืนที่อําเภอตําบลและหมูบาน 
        3.3.1  ความเป็นมาหลักการและเหตุผล 
                  ยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มีกรอบแนวคิด ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขันที่มุงเนนการพัฒนาภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได  เกิดความยั่งยืน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีรายไดที่ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12       
(พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรแที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
มีแนวทางเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และพันธกิจกระทรวง 
มหาดไทย ขอ 4. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดยการมีสวนรวมของ  
ทุกภาคสวนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนภารกิจตามอํานาจหนาที่ของกรมการ
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พัฒนาชุมชน ในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเสริมสรางความสามารถและความ
เขมแข็งของชุมชน  
                   คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ใหความเห็นชอบแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 150,000 ลานบาท โดยมี
แนวทางการจัดทํา 3 แนวทาง ไดแก 1) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ สรางโอกาสในอาชีพและการจางงาน 2) พัฒนาเชิงพ้ืนที่ผานกระบวนการประชาคม 
การเขาถึงแหลงเงินทุน ในการพัฒนาอาชีพและสรางรายไดในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และ
สงเสริมการทองเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวในแตละทองถิ่น ๓) ปฏิรูปการโครงสราง
การผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ ควบคูการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตร และสงเสริม
การตลาดสมัยใหม ดังนั้น โอกาสในการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหชุมชนตามแนวทาง
ดังกลาว จําเป็นตองดําเนินการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ผานกระบวนการประชาคม ใหชุมชนเขาถึงแหลงเงินทุน
ในการพัฒนาอาชีพและสรางรายไดในชุมชน ดวยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และสงเสริมการ
ทองเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวในแตละทองถิ่น  
                     รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ําของสังคมท่ีมุงเนนสรางรายไดและความ
เจริญความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ โดยใหภาคเอกชนและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมดําเนินการ
รวมกับภาครัฐเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนแ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแตปี พ.ศ. 2544 ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการระดับประเทศ คือ คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแแหงชาติ 
(กอ.นตผ.) เป็นผูขับเคลื่อน และมอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผูรับผิดชอบหลักสงเสริมการ
ดําเนินงาน OTOP จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 16 ปี โดยรวมกับหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนสงเสริม 
ยกระดับผลิตภัณฑแ และพัฒนาชองทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อใหขายได มุงปรับตัวสูการคาแบบ 
สากล ทําใหผลิตภัณฑแของคนในชุมชนสวนใหญไมสามารถแขงขันได ตองออกไปขายสินคาตามที่   
ตาง ๆ ไมมีความสุข รายไดไปตกอยูแกผูประกอบการคนเดียว หรือบางกลุมเล็ก ไมกระจายถึง
ประชาชนกลุมใหญในชุมชนอยางแทจริง ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ไมประสบ
ผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร กอรปกับรายไดจากการทองเที่ยวที่เป็นกระแสหลักของประเทศ สวนใหญตกไป
อยูในกลุมทุนเอกชน เชน โรงแรม รานอาหาร หางรานใหญๆ กรุ฿ปทัวรแ ไมลงไปถึงฐานราก
เชนเดียวกัน 

              ดังนั้น จําเป็นตองมีการเปลี่ยนผานยุคการผลักดันขายสินคา OTOP ออกจากชุมชน
เพียงดานเดียว สูการเพ่ิมชองทางสรางรายไดตามความตองการ (Demand Driven Local Economy) 
โดยการขายสินคาอยูในชุมชน ที่มาจากการทองเที่ยว โดยใชเสนหแ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ความคิดสรางสรรคแ แปลงเป็นรายได ทั้งนี้ครอบครัวและลูกหลานยังอยูรวมกัน ไมตองแขงขันนํา
ผลิตภัณฑแออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนทองเที่ยวที่เป็นเจาบานที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทํา ผลิต
สินคาและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสนหแดึงดูด และมีคุณคา
เพียงพอใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมเยือนและ ใชจายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายไดจะกระจาย
อยูกับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน (Strength with in) และ
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางแทจริง 
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         คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ใหความเห็นชอบแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ ลานบาท โดยมีแนวทางการ
จัดทํา ๓ แนวทาง คือ  
                  ๑) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับสวัสดิการ สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ สราง
โอกาสในอาชีพและการจางงานเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสรางรายไดในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
กลุมเปูาหมาย ผูมีรายไดนอย  
                  ๒) พัฒนาเชิงพ้ืนที่ผานกระบวนการประชาคม สรางโอกาสการเขาถึงแหลงทุน
หมุนเวียนสําหรับประชาชนในการพัฒนาอาชีพและสรางอาชีพในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่มี
ความเชื่อมโยงเป็นเครือขาย และสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่สรางความเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวในแตละทองถิ่น  อันจะสงผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของทองถิ่นระยะยาว  
                  ๓) ปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพการผลิตที่
สอดคลองกับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร
สรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายไดใหเกษตรกรรายยอย  
ควบคูกับการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาทางการเกษตรเพ่ือลดความเสี่ยงดานการผลิตและราคา  และ
สงเสริมการตลาดสมัยใหมเพ่ือแกไขปัญหาราคาสินคาเกษตร 

        กรมการพัฒนาชุมชนไดจัดทําโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามแนวทางที่ ๒ 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ผานกระบวนการประชาคม การเขาถึงแหลงเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสราง
รายไดในชุมชน สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเสนทางการ
ทองเที่ยวในแตละทองถิ่น โดยใชผลิตภัณฑแ OTOP ของชุมชน ในการสรางรายไดตามความตองการ 
โดยการขายสินคางอยูในชุมชนที่มาจากการทองเที่ยว โดยใชเสนหแภูมิปัญญาวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ความคิดสรางสรรคแ มาแปลงเป็นรายไดครอบครัวอบอุนอยูในพ้ืนที่ชุมชน ไมตองแขงขันนําผลิตภัณฑแ
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ไปขายนอกชุมชน พัฒนาชุมชนทองเที่ยวที่เป็นเจาบานที่ดี ผลิตสินคาและบริการ รวมทั้งมีการ
เชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสนหแดึงดูด และมีคุณคาเพียงพอใหนักทองเที่ยวเขามา
เยี่ยมเยือนและใชจายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เพ่ือใหเกิดการกระจายรายไดใหทุกคนมีความสุข
และสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 

            3.๓.๒ หลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ดาเนินงานโครงการ  
                      พ้ืนที่เปูาหมายดาเนินงานโครงการ จํานวน ๓,๒๗๓ หมูบาน ไดดําเนินการคัดเลือก
กําหนดขึ้นจากการประชุมคัดเลือกในระดับอําเภอ และระดับจังหวัด พิจารณาพ้ืนที่โดดเดนในศักยภาพ
และความพรอมของหมูบาน ตามหลักเกณฑแการพิจารณาพ้ืนที่ดําเนินงานโครงการ ดังนี้  
  ก. หลักเกณฑ์การพิจารณาหมู่บ้าน  
                       1) พิจารณาศักยภาพของชุมชน ประกอบดวย  
                           - จํานวนนักทองเที่ยวที่เขาไปชุมชน                             
                           - ตนทุนดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
                           - ตนทุนดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นตน  
                       2) พิจารณาความเชื่อมโยงแองทองเที่ยว ประกอบดวย  
                           - แองทองเที่ยวหลัก (แหลงทองเที่ยวแมเหล็ก) หมายถึง พ้ืนที่ในจังหวัด 22   
                             เมืองหลัก  
                           - แองทองเที่ยวรอง หมายถึง พ้ืนที่ในจังหวัด 55 เมืองรอง  
                           - แองทองเที่ยวเล็ก หมายถึง ชุมชนทองเที่ยวที่มีกิจกรรม สถานที่ทองเที่ยวที่ 
                             สงเสริมกัน เกื้อกูลกันเป็นเสนทางทองเที่ยว มีอัตลักษณแจุดเดน  
                       3) ดําเนินการโดยไมเริ่มตนจากศูนยแ หมายถึง  
                           - ตอยอดหมูบาน OTOP เพ่ือการทองเที่ยว  
                           - ตอยอดหมูบานที่ไดรับการสนับสนุนจากบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด  
                              (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด  
                           - ตอยอดหมูบานที่ไดรับการสนับสนุนจาก อพท.  

                 - ตอยอดหมูบานที่ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม 
                           - ตอยอดหมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรคแ (CIV)  
                           - ตอยอดกิจกรรมเดิมที่ดําเนินการ โดยไมจําเป็นตองเติมทุก Value Chain  
                             เป็นตน  
                       4) เนนการจําหนายผลิตภัณฑแ OTOP ประกอบดวย  
                           - พิจารณาใหผลิตภัณฑแ OTOP เป็นผลิตภัณฑแสงเสริมการทองเที่ยว  
                           - พิจารณาดําเนินการเลือกพัฒนาและจําหนายผลิตภัณฑแ OTOP กลุม 
Quadrant D จํานวน 10 ผลิตภัณฑแ ตอ 1 หมูบาน  
                       5) เสนหแที่เป็นจุดขาย ประกอบดวย  
                           - ลักษณะทางธรรมชาติ เชน ภูเขา แมน้ํา ความสวยงามของธรรมชาติ เป็นตน  
                           - ลักษณะทางภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประวัติ/ตํานาน เป็นตน  
                       6) ความเขมแข็งของชุมชน ประกอบดวย  



43 

 

                           - ความรวมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน  
                           - ความเขมแข็งของผูนํา เป็นตน  
                       7) ตองมีการจัดทําแผนธุรกิจ (Demand side) แผนการสรางรายได ปฏิทิน
ทองเที่ยวของชุมชน ถาไมมีชุมชนตองทําใหมีข้ึน 
                      ข. หลักเกณฑ์ตรวจสอบความพร้อมของโครงการ  
                         ส่วนที่ 1  ความเหมาะสมของโครงการ หมายถึง โครงการมีความชัดเจน 
สอดคลองตาม แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชจายงบประมาณฯ สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่  
                          1) โครงการมีองคแประกอบครบทุกประเด็นในแบบสรุปโครงการ 
(Project Idea)  
                          2) กิจกรรมหลักมีความสอดคลองกับแนวทาง จัดทํางบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การทองเที่ยวชุมชน)  
                          3) หลักการและเหตุผลแสดงถึงความเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวในพ้ืนที่   
                         ส่วนที่ 2  ความพรอมของโครงการ หมายถึง โครงการสามารถดําเนินการไดตาม
หวงเวลาที่รัฐบาลกําหนด และมีการบูรณาการการทํางาน หนวยงาน/ภาคสวนที่เกี่ยวของ 
                          1) โครงการมีระยะเวลาดําเนินการแลวเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                          2) มีการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคสวนตาง ๆ  
                    ค. ข้อห้ามการด าเนินงานโครงการ 
                        ๑) หมูบานเปูาหมายไมควรเป็นหมูบานที่ซ้ํากับหมูบานที่รับการสนับสนุน
งบประมาณจากงบกลาง รายการคาใชจายสงเสริมและสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการหมูบาน OTOP เพ่ือการทองเที่ยว จํานวน 125 หมูบาน  
                        2) รายการวัสดุ ครุภัณฑแ การจัดซื้อจัดจาง ใหมีความสอดคลอง กับ มาตรฐาน
ราคากลาง หากไมมี มาตรฐานราคากลางใหตรวจสอบราคาโดยเปรียบเทียบราคาจากรานคาในทองถิ่น 
ไมนอยกวา 3 รานคา  
                        ๓) เป็นงบดําเนินงาน ไมเป็นงบลงทุน หากเป็นรายการซื้อครุภัณฑแ หรือกอสราง
เล็กนอย ไมควรใช งบประมาณเกินกวารอยละ 25 ของวงเงินงบประมาณ 

         3.3.3  กิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
         โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี มีข้ันตอนและวิธีการ ๓ กิจกรรมหลัก ๑๗ 

กิจกรรมยอย ไดแก 

         กิจกรรมหลักที่ ๑ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
         ๑.๑ การวิเคราะหแศักยภาพการทองเที่ยวชุมชน 
             ๑.๒ ศึกษาดูงานการทองเที่ยวชุมชน 
         ๑.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการเชื่อมโยงอัตลักษณแ การบริหารจัดการและสราง
การมีสวนรวมในชุมชน 
         ๑.๔ เวทีทบทวนแผนพัฒนาและออกแบบการมีตลาดเพ่ือการทองเที่ยวหมูบาน 
         ๑.๕ การประชุมขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด (KICK OFF) 
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         กิจกรรมหลักที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก 
         ๒.๑ สนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนตามแผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนตาม
แผนพัฒนาการทองเที่ยวชุมชน 
         ๒.๒ ออกแบบและพัฒนาภูมิทัศนแโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  
         ๒.๓ ออกแบบและจัดทําปูายบอกทางและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักทองเที่ยว 

                  กิจกรรมหลักที่ ๓ พัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว 
           ๓.๑ พัฒนาผลิตภัณฑแสลากสินคา เรื่องราว แบรนดแ บรรจุภัณฑแ  
            ๓.๒ พัฒนาอาหารพื้นถิ่น 
 ๓.๓ พัฒนาผลิตภัณฑแผาทอพ้ืนถิ่น สูวิถีชีวิตสมัยใหม 

        กิจกรรมหลักที่ ๔ เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น 
        ๔.๑ การจัดทําแผนธุรกิจเสนทางทองเที่ยว ออกแบบตราสัญลักษณแ สโลแกน 

        กิจกรรมหลักท่ี ๕ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว 
        ๕.๑ ฝึกปฏิบัติการทองเที่ยวชุมชน 
        ๕.๒ กิจกรรมเผยแพรภูมิปัญญาและสงเสริมการตลาดชุมชนทองเที่ยวในพ้ืนที่ 
        ๕.๓ การประชาสัมพันธแในระบบ ONLINE  
        ๕.๔ การประชาสัมพันธแและสงเสริมการตลาด 
        ๕.๕ สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมูบาน (PRESS) 
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 3.3.4  กิจกรรมท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านทากู่ 
                 จังหวัดลําพูนไดตั้งเปูาหมายไวจํานวน ๓๓ หมูบาน ใน ๘ อําเภอ เป็นหมูบานที่ดําเนินการ
โครงการ OTOP นวัตวิถี ซึ่งหมูบานทากูเป็น ๑ ใน หมูบานไดรับเลือกใหเป็นหมูบานในการขับเคลื่อน
ตามนโยบายดังกลาว 
       การทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีบานทากู  
                 สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยูที่หมูที่ ๑ บานทากู ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน  
                 อัตลักษณแชุมชน  : วัวนมสีขาวดํา  
                 คําขวัญประจําหมูบาน  :  “ไหวสาพระศรีตรีเพชร ชมเกษตรพอเพียง”  
                 ผูประสานงานชุมชน    :   นายอดิศร มีพนัสสัก ผูใหญบานบานทากู  
                 วิทัศนแบานทากู  :  เป็นชุมชนทองเที่ยวนวัตวิถีเชิงเกษตร  
                 พันธกิจ  :  พัฒนาการทองเที่ยวในชุมชนเชิงเกษตรใหเป็นแหลงทองเที่ยวในชุมชน 
เชิงเกษตรใหเป็นแหลงทองเที่ยวทางการเกษตรอยางครบวงจร 
 
 

 
 
       ประวัติความเป็นมา :  บานทากูกอตั้งเมื่อ พ.ศ.ใด ไมปรากฏแนชัด โดยการรวมตัวของ
ชาวบานที่อพยพครอบครัวมาตั้งแหลงทํามาหากิน และรวมตัวกันเรื่อยๆ เนื่องจากประสบภัย
ธรรมชาติ ภูมิประเทศ เป็นหมูบานเล็กๆ อยูทางเหนือสุดของอําเภอแมทา ติดกับตําบลแมทา อําเภอ
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แมออน จังหวัดเชียงใหม ระยะทางจากอําเภอแมทา ถึงบานทากู ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร อาณาเขต
ทิศเหนือ จรดหมูบานดอนคํา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ทิศใตจรดหมูบานทาปุาตึงเหนือ ทิศ
ตะวันออกจรดหมูบานปออือ หางจากอําเภอแมทาประมาณ ๑๘ กิโลเมตร มีศาสนสถานที่สําคัญคือ 
วัดทากูแกว เดิมเป็นวัดราง อยูในปุาดงดิบ คงเหลือแตซากปรักหักพังของกําแพง คนพบราวปี พ.ศ.
๒๔๓๙ ตอมาในปี พ.ศ.๒๔๗๔ กรมศิลปากรไดมาทําการตรวจพิสูจนแหลักฐาน พบวาสรางมาราว ๓๐๐ - 
๔๐๐ ปี แลว (พ.ศ.๒๐๗๔) เดิมชื่อวัดกูแกวสุขาวดี และเป็นที่สถานที่ประดิษฐาน “พระศรีตรีเพชร” 
หรือพระสังฃแราม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนทั่วไปเคารพสักการะ และเป็นศูนยแรวมจิตใจของ     
พ่ีนองประชาชนในหมูบานและละแวกใกลเคียง  
                  หมูบานทากูเป็นหมูบานการทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีเชิงเกษตร มีแหลงทองเที่ยว และ
กลุมอาชีพ OTOP ไดแก 

      1) วัดทากูแกว ศูนยแรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในหมูบานและละแวกใกลเคียง 
      2) มีการฟูอนดนตรีพ้ืนเมือง ฟูอนกเาบหลาย เป็นมนตแเสนหแของหมูบาน  
      3) ผลิตภัณฑแ OTOP ไดแก ลูกประคบ เฟอรแนิเจอรแไมไผ ไมกวาดดอกหญา น้ําหมัก 

ชีวภาพ ขาวกลอง ขนมดอกจอก ยาแผนโบราณ สมุนไพร จักสาน น้ําเสาวรส 
                 4) อาหารขึ้นชื่อประจําหมบาน ไดแก จอผักกูดใสสมปอย ขาวหมกลูกวัว หลาม 
อาหารในกระบอกไมไผ นมสดทรงเครื่อง  
                 ๕) กิจกรรมการทองเที่ยวไดแก เยี่ยมชมกลุมผลิตสินคา OTOP นวดสมุนไพร สวน 
เศรษฐกิจพอเพียง ประเพณีการลงแขกไรนา รีดนมวัว การศึกษาเสนทางธรรมชาติโดยรถแต฿ก ศึกษา
เสนทางการจัดการน้ํา ฝายรองน้ํา 
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          จุดแข็งและข้อได้เปรียบของหมู่บ้าน 

1) เป็นที่รูจักของผูคนในเรื่องการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
2) ไดรับรางวัลชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ 
3) สมาชิกมีประสบการณแในการจัดการทองเที่ยววิถีสุขภาพ 
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4) ภูมิประเทศและทรัพยากรในพ้ืนที่มากมาย สําหรับการดําเนินการสภาพวิถีชีวิต ณ บาน
ทากู นวัตกรรม ณ ตลาดทองเที่ยว 

5) ปราชญแชุมชนการเกษตร วิถีชีวิตดั้งเดิม มีความพรอมในการดําเนินการ 

จุดอ่อนและข้อเสียเปรียบ 
1) ขาดบุคคลในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินการ 
2) ผลิตภัณฑแชุมชนยังไมมีความหลากหลาย 

ปัญหาและอุปสรรค์ของโครงการ OTOP ที่ขับเคลื่อนในหมู่บ้านทากู่ 
1) ระยะเวลากระชั้นชิด 
2) กระบวนการขั้นตอนของโครงการบางข้ันตอนและกิจกรรมไมสอดคลองและตรงกับความ

ตองการของโครงการ 
3) ระดับนโยบายที่คิด กระบวนการตั้งโครงการหรือวิเคราะหแสภาพพ้ืนที่ 
4) ระเบียบปฏิบัติขอกฎหมายของทางรายงานทําใหเกิดปัญหา โดยเฉพาะในการจัดซื้อจัด

จาง 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     จากการเรียนรู Action Learning กลุมปฎิบัติการที่ 10 มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ 

นโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนตามโครงการ OTOP นวัติวิถี กรณีบานทากู ตําบลทาปลาดุก 
อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน เห็นวา นโยบายกระบวนการขับเคลื่อนกระตุนเศรษฐกิจฐานรากของ
รัฐบาลเป็นนโยบายที่ดีที่มีการกําหนดแนวคิดและวัตถุประสงคแเพ่ือประโยชนแของพี่นองประชาชน  
แตยังควรตองปรับปรุงการดําเนินการดําเนินการ ดังนี้ 

1) ควรมีการกําหนดนโยบายและดําเนินการในลักษณะเชนนี้อยางตอเนื่องหรือตอยอด 
โครงการเดิมตอไป 

2) ควรสํารวจและเตรียมความพรอมของชุมชนในระดับพื้นที่ 
3) ควรใหมีระยะเวลาดําเนินโครงการนานมากกวานี้ 
4) ควรมีการประเมินผลในแตละกิจกรรม ทุก ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน หรือมากกวานั้น 

   
 ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ (Action Learning) 

1 ความเสี่ยงของบคุคล/ครอบครัว/ชุมชน 
 (1.1) การที่ราษฎรในหมูบานไปทํางานในโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลําพูน ทํางาน
ตางจังหวัด และทํางานตางประเทศเป็นจํานวนมากแลวปลอยใหบุตรหลานอยูกับคนชรา (พอ/แม) 
แลวสงเงินคาเลี้ยงดูมาให  ซึ่งดูเหมือนวาครอบครัวจะประสบความสําเร็จ มีรายไดสูง แตอาจสงผลให
ครอบครัวขาดความอบอุน การปลอยใหผูสูงอายุดูแลเด็กๆจํานวนหลายคน อาจดูแลไดไมทั่วถึง สงผล
ตอพัฒนาการของเด็ก 
 (1.2) ปัญหาหนี้นอกระบบในชุมชนที่เคยมีมากในอดีตซึ่งปัจจุบันไดรับการแกไขปัญหาโดย
นโยบายของรัฐในเรื่องกองทุนหมูบานและธนาคารชุมชน หากไมดูแลติดตามปัญหานี้อยางสม่ําเสมอ 
อาจทําใหปัญหาหนี้นอกระบบหวลกลับคืนมาอีก 
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 (1.3) สภาพปุาที่ถูกทําลาย ปุาขาดความอุดมสมบูรณแ ในอดีตที่มีการลักลอบตัดไมทําลายปุา
มาก อาจทําใหแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรแหงแลง ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในฤดูแลง ซึ่งจะสงผล
เสียหายตอการปศุสัตวแและการเกษตร 
 (1.4) น้ําทวมที่ราบเชิงเขา เกิดทุกปี ทําใหการเกษตรเสียหายพอสมควร 
 (1.5) การระบาดของศัตรูพืช โรคพืชและโรคสัตวแ เชน ถามีการระบาดของโรคพืช อาจจะ
ทําลายหวงโซอาหาร เพราะกําจัดยาก หากใชยาฆาแมลงโดยไมรอบคอบ ใบและลําตน เปลือก
ขาวโพดที่นํามาเป็นอาหารวัว จะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยทันที (น้ํานมดี) 
 (1.6) ที่ทํากินไมมีเอกสารสิทธิ เนื่องจากทับซอนกับเขตวนอุทยานแหงชาติขุนตาล 
 (1.7) การขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรและปศุสัตวแ ทําใหมีการจางแรงงานตางดาว
เป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจจะนําผลเสียมาสูสังคมของหมูบานได เชน โรคติดตอ ปัญหาความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน 
2 ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัว 
 ราษฎรบานทากู สวนใหญมีฐานะดี มีความเป็นอยูที่ดี มีเพียงสวนนอยมากที่มีปัญหาตอง
พ่ึงพาความชวยเหลือ ทั้งนี้ มาจากสาเหตุความบกพรองทางรางกายและทางสมอง ราษฎรบางสวนอยู
บานรับภาระเลี้ยงดูบุตรหลาน ซึ่งบิดามารดาออกไปทํางานที่ตางจังหวัด ตางประเทศ และในนิคม
อุตสาหกรรมลําพูน แลวสงเงินมาใหคนทางบานเลี้ยงดูบุตรหลาน 
 ในอดีตราษฎรมีฐานะยากจนตองพ่ึงพาหนี้นอกระบบ แตตอมามีโครงการกองทุนหมูบานและ
ธนาคารชุมชน ชวยใหราษฎรมีเงินลงทุนทําการเกษตร (ปลูกขาวโพดฝักออนขาย) และเลี้ยงโคนม ซึ่ง
มีมากถึง 40 กวาราย มีรายไดไมต่ํากวา 50,000 บาท/เดือน 
 ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยูที่ดี พ่ึงพาตนเองไดเป็นอยางดี 
 สําหรับผูผลิตสินคา OTOP นั้น ไดดําเนินการมานานแลว เพียงแตเป็นอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนเล็กๆ ที่ไมไดขยายกําลังการผลิต แตก็สามารถเลี้ยงตนเองได ซึ่งไดดําเนินการมานานแลว 
เพียงแตการขยายผลหรือกําลังการผลิตไปสูชุมชนนั้นยังขาดความชัดเจน ดวยขอจํากัดทางกําลัง
แรงงานที่คนมีภาระหนาที่และงานประจําที่ม่ันคงอยูแลว 
๓ บทเรียนที่ได้รับ 
       3.1  ชุมชนเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ ของราษฎร 
       ราษฎรบานทากู มีผูใหญบานที่เขมแข็ง  มีการรวมกลุมกันทํากิจกรรมกันอยางเขมแข็ง 
โดยแตละกลุมมีเงินกองทุน ราษฎรใหความรวมมือ สนใจเขารวมกิจกรรมการดําเนินการของรัฐอยาง
จริงจังและตอเนื่อง 

      3.2  โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี (ดึงภูมิปัญญา วิถีชีวิตเพ่ิมรายไดชุมชนยั่งยืน) 
                 ราษฎรในหมูบานมีการผลิตและพัฒนาสินคามากอนแลวในลักษณะสินคาครัวเรือน 
ไดแก 
        ๑) ไมกวาดดอกหญา 
        ๒) น้ําหมักชีวภาพ 
        ๓) ขาวกลอง 
        ๔) ลูกประคบ/นวดแผนโบราณ 
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        ๕) น้ําเสาวรส 
        ๖) ปุยคอก/ปุยหมัก 
        ๗) หัตถกรรมไมไผ (เกาอ้ีนั่ง, ตั่ง, โต฿ะ) 
                 ภายหลังไดดําเนินโครงการทองเที่ยว  OTOP นวัตวิถี ยังมีการผลิตในจํานวนเทาเดิม
และเป็นการผลิตในครัวเรือนเชนเดิม  
 

 
              3.3  สถานที่ท่องเที่ยว  ไมมีสถานที่ทองเที่ยวที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวในหมูบาน  จะมีก็
แตเพียงวัดทากูแกว ซึ่งเป็นวัดเกาแก  และมีพระธาตุ “ทากูแกว” อายุ ๔๐๐ กวาปี  พระศรีตรีเพชร  
อายุ ๑๐๐ กวาปี แตก็ยังขาดความโดดเดนที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวได  
                 กลาวโดยสรุป การดําเนินโครงการทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ของบานทากูแกวไมสงผล
โดยตรงตอการเพ่ิมรายได เนื่องจากเพ่ิงเริ่มโครงการและมีการเลือกสถานที่จากความเรงรัดดําเนินการ 
เวลาจํากัด จึงเลือกชุมชนที่เขมแข็ง และพอมีศักยภาพ แลวมารวมโครงการ 
        สินคา OTOP มีการดําเนินการมานานแลว การเพ่ิมผลผลิตและรายไดยังไมชัดเจน โดย
ผลประโยชนแและรายไดยังตกอยูกับกลุมแคบ ๆ  ถึงแมในหมูบานจะมีที่พักในลักษณะโฮมสเตยแ แตก็
พบวาตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบันนั้น ไมมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวหรือพักแรมแต
อยางใด คงมีแต หนวยงานราชการนําคนเขามาศึกษาดูงานเทานั้น   
                  จากการศึกษาพบวาราษฎร ไดผลประโยชนแทางออมจากการเขารวมโครงการ คือ  
         ๑) การเรียนรูการบริหารจัดการ และนําหลักวิชาการมาพัฒนาปรับปรุงการบริการและ 
ผลิตภัณฑแ 
         ๒) การฝึกอบรมทําใหราษฎรมีความเขาใจถึงความตองการของโลกภายนอก (ตลาด) 
และเกิดการเปรียบเทียบ พัฒนาผลิตภัณฑแของตนเอง   
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                  ๓) การออกงานตาง ๆ (Road Show)  ทําใหรูจัก เปรียบเทียบและเป็นพันธมิตรกับ
กลุมการผลิตในลักษณะเดียวกันแตตางพ้ืนที่ สงผลใหเกิดความรวมมือ เชน การกระจาย order 
ระหวางกันกรณีผลิตไมทัน ซึ่งจะทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
         ๔) เป็นตัวอยางตนแบบ เรียนรูไปสูการพัฒนาตอไป 
         ๕) มีการรวมกลุมราษฎร ทําใหหมูบานไดรับการพัฒนา ถนนหนทางมีความเป็น
ระเบียบเรียบรอยมีความสะอาดและสวยงาม 
 
ข้อเสนอแนะ 
              หากจะพัฒนาโครงการทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของหมูบานทากูใหสัมฤทธิ์ผลตาม
นโยบายแลว ควรมีการพัฒนาปรับปรุงตามแนวทาง ดังนี้  
     ๑)  เนื่องจากสภาพของหมูบานไมมีแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยว จึงควรเชื่อมโยง
กับหมูบานอ่ืนซึ่งมีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติอ่ืน เชน   
   - สะพานขาวทาชมภู หมูที่ ๔ ตําบลทาปลาดุก ซึ่งอยูหางออกไปประมาณ ๘ – ๙ 
กิโลเมตร 
  - อุโมงคแขุนตาลและอุทยานแหงชาติขุนตาล 
     รวมถึงอาจไปเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวในอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหมซึ่งมี
พ้ืนที่ติดกันไดแก บานแมกําปอง อําเภอแมออน  และบอน้ําพุรอน อําเภอสันกําแพง 
     ๒)  พัฒนา OTOP ใหมีจุดเดนที่แตกตางจากที่อ่ืนอยางเห็นไดชัด  เชน การทํานมอัดเม็ดที่
มีคุณภาพและอรอย หรือสบูน้ํานม เป็นตน 
              3)  พัฒนาพระธาตุทากูแกวใหเป็นที่รูจักของนักทองเที่ยว 
    4)  ประชาสัมพันธแการทองเที่ยวบานทากูใหเป็นที่รูจัก ผานสื่อตางๆ เชน รายการ
ทองเที่ยวทางโทรทัศนแ วิทยุ สื่อโซเชียลตางๆ 
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บ้านแพะ  หมู่ที1่1 ต าบลบ้านธิ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

 

บานแพะตนยางงาม หมูบานทองเที่ยวไตลื้อนวัตวิถี เมืองลําพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามคําบอกเลาของผูนํา บานแพะสมัย ๑๕๐ ปี ไดมีพอหนานปัญโญ พรอมภรรยาคือ 
แมอุยขา มาจากเมืองสิบสองปันนา อยูระหวางเมืองจีนกับเมืองพมาไดมาพักอยูบริเวณปุาไผ ซึ่งแต
กอนบานแพะเป็นที่ดินมีตนไมไผ ไมเหียง ไมยาง ขึ้นเต็มและมีพ้ืนที่นาอยูรอบๆ บริเวณปุา พอ
หนานปัญโญ แมอุยขาไดแผวถางปลูกเป็นกระทอมอยูจนมีบุตรธิดา กําเนิดสืบทอดและขยายบุกเบิก
ขึ้นไปทางทิศตะวันออกคือ บานปุาปี้ บานเตาปูน บานปุาเหียง ปุาเปา บานใหม แตกอนบานแพะ ปุา
ปี้ เตาปูน ปุาเหียง ดอยเวียง เป็นหมูบานเดียวกันคือ หมูที่ ๑ บานธิ โดยมีขุนธิ ซึ่งเป็นบุตรของพอ
หนานปัญโญ แมอุยขา เป็นหัวหนาหมูบาน 

ปี ๒๕๒๘ บานแพะตนยางงาม ไดแยกออกมาจากหมูที่ ๑ เป็นหมูที่ ๑๑ โดยมีบาน
ปุาปี้รวมอยูดวยและในปี ๒๕๔๑ บานปุาปี้ มิไดแยกออกไปตั้งเป็นหมู ๑๗ 

จุดเดน  บานแพะตนยางงาม มีตนยางขนาดใหญเสนผาศูนยแกลาง ประมาณ ๒ เมตร ตั้งอยู
กลางหมูบานสอบถามผูรูก็ได คําตอบวา เกิดมาก็เห็นเป็นตนยางตั้งอยูแลว เลยเพ่ิมชื่อหมูบานเดิมคือ
บานแพะ เป็นบานแพะตนยางงาม ถึงปัจจุบันมีพื้นท่ีทั้งหมด 1.6 ตารางกิโลเมตร 

 

ทิศเหนือติดต่อกับ... หมูที่ ๑๑ บานปุาลาน ต.หวยยาบ  

ทิศใต้            ติดตอกับ....หมูที่ ๑๔ บานศรีมลู ต.บานธิ, 

                   หมูที่ ๒๐ บานใหมกาดเหนือ ต.บานธ ิ

ทิศตะวันออก   ติดตอกับ... หมูที่ ๑๗ บานปุาปี้  ต.บานธ ิ

ทิศตะวันตก    ติดตอกับ หมูที่ ๖ บานปุาสัก ต.บานธิ  
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อาณาเขต     บานแพะ ตั้งอยูในตําบลบานธิ   อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูนหางจากอําเภอบานธิ
จังหวัดลําพูนไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง   4.7  กิโลเมตร    หางจาก จังหวัดลําพูน ไปทางทิศ
ตะวันออก  ระยะทาง  25  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 
ทิศเหนือ        ติดตอกับหมูที่ ๑๑ บานปุาลาน ต.หวยยาบ  
ทิศใต            ติดตอกับหมูที่ ๑๔ บานศรีมูล ต.บานธิ,และหมูท่ี ๒๐ บานใหมกาดเหนือ ต.บานธิ 
ทิศตะวันออก   ติดตอกับ หมูที่ ๑๗ บานปุาปี้  ต.บานธ ิ
ทิศตะวันตก    ติดตอกับ  หมูที่ ๖ บานปุาสัก ต.บานธิ, และหมูท่ี ๑๘ บานทาตุม ต.บานธิ 

ลักษณะภูมิประเทศ:พ้ืนที่สวนใหญเป็นดินรวนปนทราย เหมาะแกการเพาะปลูก ทํา
การเกษตร 

จ านวนประชากร   รวมทั้งสิ้น 269 คน แยกเป็น  ชาย ..123.. คน   หญิง ..146  คน  
ผู้สูงอาย ุ(อายุ 60 ปี บริบูรณแข้ึนไป )  รวมทั้งสิ้น ..45 ……คน แยกเป็น ชาย..26....คน  

หญิง ..19..คน 
          คนพิการ   รวมทั้งสิ้น 7….. คน  แยกเป็น  ชาย  6..คน   หญิง  1 คน  

จ านวนครัวเรือน   77 ครัวเรือน 
การประกอบอาชีพ 
     อาชีพหลักของครัวเรือน 
อาชีพ  ทํานา   จํานวน  40  ครัวเรือน 
อาชีพ  ธุรกิจคาขาย  จํานวน  8   ครัวเรือน 
อาชีพ ทําสวน  จํานวน  7  ครัวเรือน 
 อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง 
อาชีพ รับจางทั่วไป  จํานวน 22 ครัวเรือน  
ผู้ว่างงาน  จ านวน - คน   แยกเป็น 
9.1 กลุมอายุ  13 – 18  ปี      จํานวน    - คน 
9.2 กลุมอายุ  19 – 24  ปี     จํานวน    - คน 
9.3 กลุมอายุ  25  ปี ขึ้นไป    จํานวน    - คน 
พื้นที่ท ากิน 
       จํานวนพื้นที่ทํากิน........356.........ไร.......26......งาน.......156........ตารางวา 
        ที่ดินของตนเอง  .......... 244......ไร......23.......งาน......79.......ตารางวา 
        เชาที่ทํากิน      ..........1,112......ไร......3..........งาน........0........ตารางวา 
รายได้เฉลี่ยของประชากร  (ตามเกณฑแ  จปฐ.  ปี 25๖๑)   จํานวน ๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
       ครัวเรือนยากจน  (รายไดไมถึง 30,000 บาท คน/ปี) ปี  2559   จํานวน         .ครัวเรือน 
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน จะท าให้หมู่บ้านทราบถึง
ความสามารถหรือความเป็นตัวตนของหมู่บ้าน 

(1) จุดอ่อน คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน 
       (1.1) การมีสวนรวมในชุมชนของเยาวชนและวัยทํางานยังไมคอยมีมาก เนื่องจากทํางานหา

เลี้ยงชีพ 
       (1.2) มีความเจริญทางวัตถุนิยม ทําใหคนในชุมชนมีคาใชจายเพิ่มขึ้น 
  •   ด้านเศรษฐกิจ 
- รายไดของครัวเรือนไมเพียงพอกับคาใชจาย 

  -  กลุมองคแกร และกลไกในชุมชนไมมีการวางแผนการขับเคลื่อนการสงเสริมการ
ดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเนื่อง 

•   ด้านสังคม (เด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส การศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม) 

                     - เด็กและเยาวชนในหมูบานสวนใหญนิยมตามกระแสวัฒนธรรมตางชาติเพ่ิมมากข้ึน 
                     - ผูสูงอายูและผูดอยโอกาสยังไดรับการดูแลทางดานสวัสดิการยังไมทั่วถึง 

•   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                      - ทรัพยากรทางธรรมชาติเสื่อมโทรม เชนดินขาดคุณภาพสารอาหาร แข็งตัว ทําให
พืชตางๆ หาอาหารไมได เกษตรกร ตองหาธาตุอาหารตางๆใสบํารุงพืชทําใหมีรายจายเพ่ิมมากขึ้น  
                      - ลําน้ําแมธิตื้นเขินประกอบฤดูน้ําหลากทําใหตลิ่งพังเกิดจากการกัดเซาะของน้ํา ทํา
ใหเก็บกักน้ําไมอยู ทําใหหมูบานขาดน้ําในยามแลง     

•   ด้านการเมืองและบริหารจัดการ 
           -ประชาชนในหมูบานขาดความรูเรื่องประชาธิปไตย   

•   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   -มีแหลงน้ําไมเพียงพอสําหรับการอุปโภค/บริโภคทําการเกษตร เนื่องจากระบบประปาไมเพียงพอ 
                      - การคมนาคมภายในหมูบานที่ใชถนนสายหลักชํารุดเป็นบางแหง ยังไมสะดวก
โดยเฉพาะใน  ชวงฤดูฝน 

•   ด้านสาธารณสุข 
                         - ในชวงฤดูฝนประชาชนในหมูบานตองพบกับปัญหาการแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออก 
 

(2) จุดแข็ง คือ ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน 
       (2.1)  มีผูนําที่เขมแข็ง 
       (2.2)  มีความสามัคคีกันอยางเหนียวแนน 
       (2.3)  มีกฎระเบียบบังคับใชในหมูบานอยางจริงจัง 
   •   ด้านเศรษฐกิจ 
                        - ประชาชนสวนใหญของหมูบานมีการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยเฉพาะการหาอาชีพเสริมเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมดวยหลักการพ่ึงตนเอง ทําเองขายเอง ทําให
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ไดรับผลกําไรเพ่ิมมากขึ้น อาทิเชน เลี้ยงกบ เลี้ยงไกไข หาสัตวแน้ําจากแหงน้ํา ธรรมชาติมาบริโภค   
ปลูกพืชผักสวนครัว  ทําน้ํายาเอนกประสงคแใชเองเป็นตน 

      •   ด้านสังคม (เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส การศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม) 
              - หมูบานมีกองทุนที่จัดสรรเงินสวนหนึ่งเพ่ือจัดเป็นสวัสดิการใหกับเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
และผูดอยโอกาส 
 - เด็กและเยาวชนของหมูบานสวนใหญมีความกระตือรือรนและเอาใจใสในการศึกษาเลาเรียน  

      •   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                       - หมูบานมีกิจกรรมการจัดการขยะ จัดระเบียบชุมชน ถนนปลอดฝุุน มีสัญลักษณแ
ตนยางสุงเดนเป็นสงาและเป็นชุมชนเกื้อกูล เพ่ิมพูนน้ําใจ สรางวิถีไทยยั่งยืน โดยกิจกรรมสืบสานตํา
นานาขาว ที่อุโบสถโบราญสนานเกาแก 

      •   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
                       - หมูบานมีผูนําชุมชนที่มีความสามัคคี  มีจิตสาธารณะ และเสียสละ อุทิศตนเพ่ือ
การพัฒนาหมูบานใหมีความเขมแข็ง และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

      •   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ระบบสาธารณูปโภคของหมูบานโดยสวนใหญมีความพรอม และสามารถสรางความเป็นอยูที่ดีเพ่ิม
มากยิ่งขึ้นรวมทั้งชวยสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามมา 

      •   ด้านสาธารณสุข 
- ประชาชนในหมูบานสวนใหญใหความสําคัญกับการออกกําลังกาย หรือการออกแรงออกกําลังอยาง
สม่ําเสมอ สงผลทําใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงเพ่ิมข้ึน 

  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะท าให้หมู่บ้านทราบถึง
โอกาสและอุปสรรคการท างานของหมู่บ้าน  

(1)  โอกาส 
 (1.1)  มีการคมนาคมสะดวกในการสัญจรไปในตําบลใกลเคียง / การขนสงสะดวกรวดเร็ว 
 (1.2) นโยบายของรัฐใหความสําคัญ และเปิดโอกาส ในการสงเสริม/สนับสนุนกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนเพื่อการเสริมสรางขีดความสามารถผูนําในการบริหารจัดการชุมชน 

(1.3) นโยบายของรัฐใหความสําคัญ และเปิดโอกาสในการสงเสริม/สนับสนุนกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือการแกไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

(1.4) รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนเงินทุนใหกับหมูบานในรูปของกทบ.และกองทุนสตรีฯ 
 (1.5)  มีหนวยงาน / เจาหนาที่รัฐใหการสนับสนุนกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

(2)  อุปสรรค 
 (2.1)  หนวยงานในทองถิ่นมีงบประมาณไมเพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชน 
 (2.2)   ชุมชนอยูใกลเขตนิคมอุตสาหกรรม  จึงทําใหชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนมีความเสี่ยงตอ
ปัญหายาเสพติด  เพราะมีการลําเลียงไดสะดวก 
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 (2.3 )  การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐมีความไมตอเนื่อง และมีการเปลี่ยนแปลง ไม
แนนอน 

(2.4)  ความขัดแยงทางการเมืองระดับชาติสงผลกระทบใหเกิดความขัดแยงในทุกระดับ 
นํามาซึ่งความแตกแยกในชุมชน 

 (3) จุดอ่อนของหมู่บ้าน 
 ๑) เป็นชุมชนที่อยูไมไกลจากจังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหมจึงทําใหสงลูกหลานไปเรียน 
ในเมือง สงผลใหเด็กเยาวชนมีสวนรวมกิจกรรมชุมชนลดนอยลง 
 ๒) มีความเจริญทางวัตถุนิยม จึงทําใหคนในชุมชนมีคาใชจายเพิ่มมากขึ้น 
 ๓) หมูบานมีเสนทางเขาออกหลายทาง  ถูกใชเป็นเสนทางผานของกลุมเยาวชนและวัย
แรงงานของหมูบานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับยาเสพติด ซึ่งเกินความสามารถของหมูบานที่จะดูแล เนื่องจาก
เป็นรอยตอระหวางหมูบาน 

(4) ข้อจ ากัดของหมู่บ้าน 
  ๑) หนวยงานทองถิ่นมีงบประมาณไมเพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนการพัฒนา 

ที่หมูบานขอรับการสนับสนุน 
   ๒) หมูบานอยูใกลนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (จังหวัดลําพูน) และมีเสนทางผานหลาย

เสนทาง จึงทําใหคนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน มีความเสี่ยงตอปัญหายาเสพติดที่สามารถลําเลียงผาน
เสนทางของหมูบานไดสะดวก  

ทุนทรัพยากรมนุษยแของบานแพะตนยางงาม พบวามีผูนําชุมชน กรรมการหมูบาน ประธาน
กลุมองคแกรในชุมชนมีความเขมแข็ง เสียสละ รับผิดชอบและมีความตั้งใจในการบริหารจัดการชุมชน 
พัฒนา เรียนรูอยางตอเนื่อง มีความเอ้ืออาทรและคํานึงถึงประโยชนแของหมูบาน ตลอดจนคนในชุมชน
มีความสมัครสมานสามัคคีตอกัน ซึ่งผูนําในชุมชนประกอบดวยผูใหญบาน นายเกษม  ปัญโญใหญ  
โดยมีคณะกรรมการหมูบานฝุายตางๆ ดังนี้ 
๑) นายเกษม  ปัญโญใหญฝุายอํานวยการ 
๒) นายสุพล  สายเครื่อง 
๓) นายกําธร  บุตรดา 
๔) นายอานุภาพ  ใจจิตแจม ฝุายปกครอง 
๕) นายจันทรแศรี  ปัญโญใหญ 
๖) นายจะรัญ  ปัญโญใหญ 
๗) นางผองจิต  ปัญโญใหญ ฝุายแผนพัฒนา 
๘) นายทองคํา  ปัญโญใหญ 
๙) นางกฤษกร  สายะเครื่อง     
๑๐) นายบุญรอด  ปัญญาใหญ ฝุายสงเสริมเศรษฐกิจ 
๑๑) นายประสิทธิ  สิทธิใหญ 
๑๒) นางศรีทร  ปัญโญใหญ 
๑๓) นางทองเพ็ญ  วงคแคม ฝุายสังคมสิ่งแวดลอมและสาธารณสุข 
๑๔) นายประพัทตแ  ทะนันชัย 
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๑๕) นางชไมพร  สุยะใหญ 
๑๖) นางนารี  ปัญโญใหญ ฝุายการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
๑๗) นางจันทรแฟอง  ปัญโญใหญ 
๑๘) นางวิไล  มหาไม 
๑๙) ด.ญ. ศุภการตแ  ปัญโญใหญ ฝุายเยาวชน 
๒๐) ด.ญ. วาสนา  ปัญโญใหญ 
๒๑) ด.ญ. ชนัญธิดา  สายปัญญาใย 
๒๒)  นางแสงทอง   ศรียาบ  ฝุายสตรี 
๒๓) นางสมหมาย ปัญโญใหญ 
๒๔) น.ส. นิภาพร  วงคแคม 
๒๕) นายสวน  ปัญโญใหญ  ฝุายผูสูงอายุ 
๒๖) นายอําพบ  ปัญโญใหญ 
๒๗) นายบุญชวย  ปัญโญใหญ 
และมีหัวหนาคุมบาน (ปฺอก) ชวยในการบริหารจัดการชุมชน 
๑) คุม ๑  คุมเก฿ายางสรางสรรคแ หัวหนาคุมชื่อ  นางแสงทอง  ศรียาบ 
๒) คุม ๒ คุมหัวบานสดใส  หัวหนาคุมชื่อ  นายอินลา  ปัญโญใหญ 
๓) คุม ๓  คุมงอยตุงเพลินใจ หัวหนาคุมชื่อนายทองคํา  ปัญโญใหญ 
๔) คุม ๔  คุมหางบานเพลินตา หัวหนาคุมชื่อ นายอานุภาพ  ใจจิตแจม 
จุดเดนดานกลุมองคแกร (ทุนดานเศรษฐกิจ/สังคม) 
• กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต 
• กองทุนแมของแผนดิน 
• กองทุนหมูบาน 
• กองทุนสวัสดิการชุมชน 
• กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหแ 
• กลุมปุยหมักชุมชน 
• กลุมน้ําดื่มชุมชน 
• กลุมปลูกผักปลอดภัย 
• กลุมเกษตรกรสืบสานตํานานขาวบานแพะ 
• กลุมทําขาวควบ 
• กลุมสิ่งประดิษฐแจากกะลามะพราวและเศษไมเกา(ผูสูงอายุ) 
• กลุมวิสาหกิจชุมชนทําเฟอรแนิเจอรแจากไมเกา 
• กลุมน้ํายาเอนกประสงคแ 
• กลุมอาชีพเลี้ยงไก 
• กลุมอาชีพเลี้ยงกบ 
• กลุมอาชีพทําผางประทีป 
• กลุมอาชีพทําขนมไทย 
• กลุมสตรีแมบาน 
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• กลุม อสม. 
               บานแพะตนยางยาม มีกลุมองคแกรแกนหลักในการพัฒนาหมูบานที่หลากหลาย แตละ
กลุมมีความเชื่อมโยงใหคนในชุมชนมีความสัมพันธแตอกัน ในรูปแบบการเขารวมกิจกรรมของกลุม
องคแกร ทั้งกลุมทางเศรษฐกิจ เชนกลุมออมทรัพยแฯ  กลุมกองทุนหมูบาน กลุมเกษตรกรสืบสานตํานาน
ขาวบานแพะและกลุมทางสังคม เชนกลุมกองทุนแมของแผนดิน กลุมผูสูงอายุ  ฌาปนกิจสงเคราะหแ  
เป็นตน มีจุดเดนดานภูมิปัญญาชุมชนเชน 
         - การทําสิ่งประดิษฐแจากกะลามะพราวและเศษไมเกา 
         - การทํานาแบบดั่งเดิม 
         - การทําเฟอรแนิเจอรแจากไมเกา 
         - การทําปุยหมักจากเมล็ดและเปลือกลําไย 
         - การทําปุยน้ําหมักจากเศษอาหารและเศษวัสดุในครัวเรือน 
         - การทําขาวควบ 
         - การทอผา 
         - การทําน้ําตมสมุนไพร 
              โดยชาวบานแพะตนยางงาม  ไดประยุกตแสิ่งที่เหลือใชไปสรางมูลคาเพ่ิม โดยใชภูมิปัญญา
ชาวบาน เชนการนําเศษวัสดุจากการทําอาหาร ไปรวมกันหมักเป็นปุยน้ําหมักชีวภาพ ใชในการเกษตร  
การทําปุยหมักจากเมล็ดและเปลือกลําไย รวมถึงน้ําชะลางจากการควานลําไย  กอใหเกิดรายได และ
ทําใหชุมชนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบรอย การพลิกฟ้ืนการทํานาแบบดั่งเดิมสรางจุดขายการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  เกิดการสรางงานสรางรายไดใหกับชุมชน 
              จุดเดนดานประเพณีวัฒนธรรม คานิยมความสัมพันธแของชุมชนเป็นชุมชนที่มีการปกครอง
ในรูปแบบของปฺอก หรือคุม  โดยมีหัวหนาปฺอกดูแลสมาชิกครัวเรือน โดยแบงเป็น 4 หมวด ตลอดจน
มีการถายทอดกิจกรรมงานประเพณีจากรุนสูรุนที่สืบสานอนุรักษแรวมกันดําเนินกิจกรรมในชุมชน และ
มีกฎระเบียบ กติกาของหมูบาน/ชุมชนที่ยึดถือนํามาปฏิบัติรวมกัน  นอกจากนี้คนในชุมชนยังมี
ลักษณะของความสัมพันธแที่เป็นเครือญาติกันสูง  จึงทําใหการพัฒนาเป็นเอ้ืออาทร มีความสมัครสมาน
สามัคคีในหมูคณะ และเคารพผูอาวุโส ดังจะเห็นไดจากกิจกรรมในแตละปีจะมีการรดน้ําดําหัวแก
ผูสูงอายุในชวงสงกรานตแ (ปีใหมเมืองทางลานนาภาคเหนือตอนบน)  การดําเนินกิจกรรมของหมูบาน 
ไดรับความรวมมือจากสมาชิกในหมูบานทุกกิจกรรม 
วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนา) หมูบานไดกําหนดวิสัยทัศนแรวมกัน ดังนี้ 
  “วัฒนธรรมดี  ประเพณีงาม  ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์  
1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  การพัฒนาแบบมีสวนรวมและยั่งยืน 
3.  สรางภูมิคุมกันและปูองกันปัญหายาเสพติด 

กลยุทธ์ 
1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธแ 1.  อยูอยางพอเพียง  โดยการปลูกผักปลอดสารพิษไวกินเอง 
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 2.  สรางภูมิคุมกันตนเองโดยการออม 
2.  การพัฒนาแบบมีสวนรวม 
 กลยุทธแ 1.  ใหทุกคนเสนอความคิดเห็นในการประชุมคม/ประชุม 
  2.  อบรมใหความรูแกคนในชุมชน 
3.  ปูองกันปัญหายาเสพติด 
 กลยุทธแ 1.  ปูองกันปัญหายาเสพติดในชุมชน (ตั้งดานตรวจ) 
  2.  สรางภูมิคุมกันในหมูบานโดยใชกระบวนการชุมชนบําบัด 
  ๓.  สงเสริมการเลนกีฬา 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

จุดถ่ายภาพก่อนเข้าหมู่บ้าน    ต้นยางสูงใหญ่ เอกลักษณ์ของบ้านแพะ 

    เนื่องจากเป็นแหลงพ้ืนที่ที่เหมาะสม มีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เป็นพ้ืนที่ดอนและมีพ้ืนที่
ราบสําหรับปลูกขาวใชบริโภคในครัวเรือน ดวยความที่เป็นกลุมที่รักความสงบ ดํารงชีวิตแบบเรียบงาย 
ดวยวิถีชีวิตพอเพียง จึงไดรับการคัดเลือกใหเป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ในปี 2558 และ
ดวยการดํารงชีวิตของชาวไตลื้อที่อนุรักษแขนบธรรมเนียมประเพณี มีสิ่งดีๆ ในหมูบานหลายสิ่งหลาย
อยาง จึงไดรับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชน ใหเป็นหมูบานโอท็อปนวัตวิถีภายในหมูบานมี
กิจกรรมที่นาสนใจมากมาย เชน 
พิธีบายศรีสูขวัญ…เป็นพิธีตอนรับนักทองเที่ยวอันดับแรกที่เขาสูหมูบาน ตามประเพณีโบราณที่สืบ
ทอดกันมานานแลว เป็นการใหขวัญและกําลังใจตอผูมาเยือน   
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

 

บานพักแบบโฮมสเตยแ…มีบานพักทั้งหมด 7 หลัง สภาพที่พักมีหลายรูปแบบ บานพักติดกับ
ทุงนา หากเป็นชวงฤดูหนาวจะเห็นตนขาวเหลืองอรามทั่วทองทุง บานพักที่อยูติดกับพ้ืนที่ที่มีการปลูก
พืชผัก นักทองเที่ยวสามารถเดินไปรวมเก็บพืชผักกับเจาของบาน มาปรุงอาหารรับประทานพรอมกับ
ครอบครัวที่นอนในบานพักโฮมสเตยแ สะพานเชื่อมตอไปยังที่พักกลางทุงนา 

กิจกรรมการตัดตุง…เป็นการอนุรักษแศิลปหัตถกรรมการตัดตุง หรือธง ที่ใชในประเพณีตางๆ 
เชน ตุงที่ใชในงานวันสงกรานตแ ประกอบการปักตุงที่กองทรายในงานประเพณีสงกรานตแ ตุงใชในงาน
มงคลตางๆ เป็นการถายทอดจากบรรพบุรุษสูรุนเยาวชน นักทองเที่ยวจะไดรับการสอนและปฏิบัติดวย
ตนเอง 

การทํากระสวยดอกไม…เป็นกระสวยทําจากใบตองกลวย วิธีการพับใหเป็นรูปทรงแหลม เรียว 
โดยใบตองสวยงาม เพ่ือใชในงานตางๆ มากมาย ใชนําไปไหวพระ การขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นับเป็นภูมิ
ปัญญาที่สืบทอดตอกันมานาน 

เครื่องจักสานจากไมไผ…เพ่ือใชตักน้ําจากบอน้ํา ที่มีมาแตโบราณนับวันจะหายาก ปัจจุบัน ได
ถูกนํามาใชในการตกแตงสถานที่ บรรจุไมดอกไมประดับ ทําเป็นโคมไฟฟูา ฯลฯ ผูสอนหรือวิทยากรยัง
มีอยูที่บานแพะตนยางงาม 

ทํากลองขาวจากใบตาล…ใชบรรจุขาวเหนียวที่สุกแลวไปกินในไรนา ขาวจะมีความนุม นิ่ม ไม
มีเชื้อรา รักษาความรอนของขาวไดนาน เมื่อใชแลวทําความสะอาดดวยน้ําเทานั้น ใชวัสดุจากตนตาลที่
มีอยูในทองถิ่น โดยนําใบตาลมาตากแหงแลวใชใบมีดตัดเป็นทางยาวรวบรวมไวเป็นมัด นําแบบวางไว
กอนจึงนําใบตาลไปชุบน้ําใหออนตัว นํามาเสียบตามรอยชองวางตามแบบนั้น นับเป็นการสืบทอดภูมิ
ปัญญาจาก คุณยายทวดจันทรแฟอง ปัญโญใหญ นักทองเที่ยวสามารถฝึกหัดทําไดดวยตนเอง 
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ผลิตภัณฑแจากกะลา…โดยใชวตัถุดิบจากกะลามะพราว ทําเป็นอุปกรณแในครัวเรือน เชน 
ตะหลิว ชอนกะลา ถวยกะลา ของฝากที่ระลึก ในหมูบานยังมีผูรูที่สามารถสอนใหนักทองเที่ยวทําดวย
ตนเองได ไดเสนอแนะใหมีการปรับปรุงรูปแบบกะลา เพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑแ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑแไขไกเค็มสมุนไพร โดยนางกฤษกร  สายเครื่อง  ไข(ไก) เค็มสมุนไพรโดยนําวัตถุดิบ
จากชุมชนมาใชเพื่อเพ่ิมมูลคา สรางงาน สรางรายไดใหกับครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมการเลี้ยงไสเดือนดินเพ่ือการกําจัดขยะโดยนางสาวฌุพิตา  ปัญโญใหญใชประโยชนแจาก
ธรรมชาติในการบําบัด ที่นายกยอง ควรไดรับการสงเสริมเป็นอยางยิ่ง 
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กลุมปลูกผักคอนโด ใชพื้นที่ดินในการปลูกผักปลอดสารพิษ ไวบริโภคและจําหนาย เป็น
รูปแบบที่เชิญชวนทุกคนเขาไปชมและซื้อผักปลอดสารพิษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุมตัดเย็บเสื้อผา…กลุมนี้ไดรับการสนับสนุนจากหลายหนวยงาน เชน โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการทํางานสําหรับแรงงานนอกระบบ มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาแรงงานอาชีพ สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ และเทศบาลตําบลบานธิ นักทองเที่ยวที่เป็นผูหญิงจะชื่นชอบ
กิจกรรมนี้ โดยการนั่งปักทอลวดลายตางๆ ที่ตองการลงบนผืนผา โดยเฉพาะที่นิยมกันมากคือ ยาม
สะพายรูปแบบไตลื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมขี่จักรยานทองเที่ยว…จักรยาน นับเป็นพาหนะที่ใชในชีวิตประจําวันของคนทั่วไป ไม
ตองสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องมือออกกําลังกายราคาถูก ใชไดตลอดจนถึงลูกหลาน ซอมแซมได
งาย ที่บานแพะตนยางงาม มีรถจักรยานแทบทุกบาน บานละ 1-2 คัน ใชปั่นไปซื้อของที่จําเป็นที่
ตลาดทุกวัน ปั่นไปแวะเยี่ยมเยือนเพื่อนบาน ชวยลดมลภาวะในชุมชนอีกดวย นับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง
ที่มีไวประจําบานโฮมสเตยแ 
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อุโบสถบานแพะ…เป็นอุโบสถท่ีสรางข้ึนกอนที่ตนตระกูลของพ่ีนองไตลื้อที่ไดอพยพมาจากสิบ
สองปันนา สถานที่แหงนี้ใชประกอบพิธีทางศาสนาของคณะสงฆแและพ่ีนองตําบลบานธิ ในวัน
เขาพรรษาและประเพณีตานกเวยสลาก ในวันออกพรรษาของทุกปี เพื่อแสดงความรําลึกถึงบรรพบุรุษ
ญาติมิตรผูลวงลับ มีพ้ืนที่เป็นธรณีสงฆแ จํานวน 25 ไร เพ่ือสนับสนุนใหเป็นแหลงทองเที่ยว ผูใหญบาน
แพะ ไดบริจาคพ้ืนที่รอบๆ บริเวณอุโบสถ ตกแตงใหสวยงาม  สรางสะพานไมไผยื่นออกไปกลางแปลง
นา สรางศาลาพักผอนและจุดถายภาพ “เรารักบานธิ” บริเวณใชเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลตางๆ 
รวมถึงการตอนรับแขกบานแขกเมืองที่สําคัญ 

 
อาหารพ้ืนบาน…นักทองเที่ยวจะไดชิมอาหารพ้ืนบาน ฝีมือของกลุมแมบานบานแพะตนยาง

งาม เชน น้ําพริกหนุม แคบหมู แกงหัวปลี น้ําพริกออง ปลาหลาม ผักนึ่งจิ้มน้ําพริก ไขปุาม คือไขที่ทอดลง
บนใบตอง ไมใสน้ํามันจะมีกลิ่นหอมของใบตอง ประธานกลุมแมบานเลาใหฟังอยางภาคภูมิใจวาเมื่อครั้ง พลเอก
ประยุทธแ จันทรแโอชานายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมผลงานจังหวัดลําพูนเมื่อเร็วๆ นี้ ยังชื่นชมวาเป็นอาหารพ้ืนบาน 
ที่เอร็ดอรอยดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การละเลนพ้ืนบาน…สิ่งที่นาชื่นชมยิ่ง คือการแสดงพ้ืนบานแบบดั้งเดิมของไตลื้อที่ถายทอดกันมา 
แสดงไดทั้งผูใหญและเยาวชน โดยมีผูที่คอยสนับสนุนออกแบบทารํา การแตงกาย คือ  คุณชาเด 
ฮั้น พ้ืนเดิมเป็นคนจาก กทม. และไดยายมาตั้งรกรากอยูที่อําเภอบานธิ มีความชื่นชอบขนบธรรมเนียม
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ประเพณีของชนเผาไตลื้อ จึงอาสาสมัครชวยงานทุกรูปแบบโดยไมคิดมูลคานอกจากนี้ยังมีการแตง
เพลงตอนรับของชุมชนไตลื้อ“เพลงเสย” ซึ่งไดรับการสนับสนุนเนื้อรองและทํานอง โดย อาจารย์
ธีรวัฒน์ หม่ืนทาจากวิทยาลัยนาฎศิลปจังหวัดเชียงใหม 
ติดตอสอบถามผูใหญบาน (นายเกษม  ปัญโญใหญ ) บานเลขที่ 56/1เบอรแโทร   094 6012740 
สมาชิก ทต.  (นางผองจิต ปัญโญใหญ)  บานเลขที่ 56/1 เบอรแโทร 088 2610809 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑ การเรียนรู้ภูมิสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน 
การเรียนรูจากปราชญแชุมชนณ ศูนยแการเรียนรูฐานตางๆ 
นางจันทรแฟอง  ปัญโญใหญ กลองขาวสานจากใบตาล 
นายอินถา  ปัญโญใหญ  ผลิตภัณฑแจากกะลามะพราว 
นางกฤษกร  สายเครื่อง  ไข(ไก)เค็มสมุนไพร 
นางสาวฌุพิตา  ปัญโญใหญ การเลี้ยงไสเดือนดินเพ่ือการกําจัดขยะ 
๒.๒ การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการชุมชน 
ชุมชนมีการจัดตั้งกลุมกิจกรรมสงเสริมอาชีพ จํานวน ๑๓ กลุม 
 กลุมทําน้ํายาเอนกประสงคแ  จํานวนสมาชิก  70 คน 
 กลุมทําปุยหมัก   จํานวนสมาชิก  75 คน 
 กลุมน้ําดื่มชุมชน   จํานวนสมาชิก     77 คน 
 กลุมสตรีแมบาน   จํานวนสมาชิก  40      คน 
 กลุมรําวงยอนยุค   จํานวนสมาชิก    15     คน 
 กลุมผูสูงอายุ   จํานวนสมาชิก  61     คน 
 กลุมแมทําถังประทีป   จํานวนสมาชิก    15 คน 
 กลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิต            จํานวนสมาชิก     86 คน 
 กลุมจัดการขยะ                           จํานวนสมาชิก    77 คน 
 กลุมปุย (SML)                            จํานวนสมาชิก     30   คน 
 กลุมอสม.              จํานวนสมาชิก     11   คน 
 กลุมกองทุนแมของแผนดิน              จํานวนสมาชิก    248 คน 
 กองทุนหมูบาน                            จํานวนสมาชิก    146   คน 
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 กองทุนปุยหมัก                            จํานวนสมาชิก    75     คน 
 กองทุนสวัสดิการชุมชน                   จํานวนสมาชิก    117    คน 
 กองทุนเย็บผา                              จํานวนสมาชิก    20     คน 
 กองทุนน้ําดื่มชุมชน                       จํานวนสมาชิก    77    คน 
 กองทุนหมูบาน                            จํานวนสมาชิก    146  คน 
 
๒.๓ การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาชุมชน 
2.3.1 หนวยงานในทองถิ่นมีงบประมาณไมเพียงพอที่จะสนับสนุนกิจกรรมตางๆในชุมชนและความไม
เขาใจในบริบทของชุมชน ถึงการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนไตลื้อ 

2.3.2 ชุมชนอยูใกลเขตนิคมอุตสาหกรรม จึงทําใหมีความเสี่ยงของเยาวชนตอปัญหายาเสพติด 
2.3.3. แผนงานโครงการที่ชุมชนไดรับสนับสนุนจากรัฐไมตอเนื่องและไมตรงกับความ

ตองการของคนในชุมชน 
2.3.4 ขาดการสงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการชุมชน อาทิเชน การใหบริการการ

ทองเที่ยว การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว 
2.3.5 การสงเสริมชุมชนจากภาครัฐสวนตางๆขาดการบูรณาการ ความเชื่อมโยงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้  Action Learning 
๑ ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว  และชุมชน 

จากการศึกษาพบปะพูดคุยกับผูนําชุมชน กรรมการหมูบาน ไมพบความเสี่ยงของบุคคล และ
ครอบครัวเพราะชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่มีการปกครองในรูปแบบของปฺอก หรือคุม  โดยมีหัวหนาปฺอก
ดูแลสมาชิกครัวเรือน โดยแบงเป็น 4 หมวด ตลอดจนมีการถายทอดกิจกรรมงานประเพณีจากรุนสูรุน
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ที่สืบสานอนุรักษแรวมกันดําเนินกิจกรรมในชุมชน และมีกฎระเบียบ กติกาของหมูบาน/ชุมชนที่ยึดถือ
นํามาปฏิบัติรวมกัน  นอกจากนี้คนในชุมชนยังมีลักษณะของความสัมพันธแที่เป็นเครือญาติกันสูง  จึง
ทําใหการพัฒนาเป็นเอ้ืออาทร มีความสมัครสมานสามัคคีในหมูคณะ และเคารพผูอาวุโส การดําเนิน
กิจกรรมของหมูบาน ไดรับความรวมมือจากสมาชิกในหมูบานทุกกิจกรรม  จะมีเพียงความเสี่ยงใน
ระดับชุมชน ดังนี้ 

2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านวัฒนธรรม 
ชุมชนตั้งอยูในพ้ืนที่ใกลสนามกอลแฟ และในอนาคตมีแผนงบประมาณกอสรางสนามบินนานาชาติ
เชียงใหม – บานธิ แหงใหม มีความเสี่ยงตอการขาดการสืบสานวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิม
รวมถึงมีกลุมทุนเขามากวานซื้อท่ีดินรอบหมูบานทําใหวิถีชุมชนหายไป 
ชุมชนบานแพะ ยางงามแหงนี้ นับเป็นชุมชนวัฒนธรรมไตลื้อแหงเดียวของจังหวัดลําพูน ซึ่งลอมรอบ
ดวยชุมชนพ้ืนเมือง มีความเสี่ยงตอการถูกกลืนอัตลักษณแอันโดดเดนไป 

3.ปัจจัยความเสี่ยงด้านปัญหายาเสพติด 
ชุมชนตั้งอยูในพ้ืนที่ใกลกับนิคมอุตสาหกรรมลําพูน สมาชิกชุมชนวัยทํางาน คนรุนหนุมสาวไดรับ
ผลกระทบจากปัญหาสังคมดานภัยจากยาเสพติดเขามาในชุมชนดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.1.3. ปัจจัยความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว  

1) การนําทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยูมาทั้งหมดมาใชในการสงเสริมการทองเที่ยวตามประเพณี
วิถีไทยยังมีจํานวนนอยไมตอเนื่องตลอดทั้งปี  

2) การสรางการรับรูยังไมทั่วถึงและครอบคลุมทั้งพ้ืนที่เกี่ยวกับเรื่องการทองเที่ยวใหกับคนใน
ชุมชนและการเชื่อมโยงกับหมูบานใกลเคียง  

3) การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมถึงการบริหารการจัดการทองเที่ยวในชุมชนมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับ วิถีชีวิตความเป็นอยูการประกอบอาชีพ เชน เมื่อมีคณะเขามาทองเที่ยวตรงกับงาน
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พิธีศพในหมูบาน จะทําใหคนในชุมชนไปชวยงานศพกันทั้งหมูบานจึงทําใหเกิดความเสี่ยงในการ
บริหารจัดการหมูบาน 

4) ผลิตภัณฑแในชุมชนและของที่ระลึกมีนอยและมีรูปแบบที่ยังไมสามารถเพ่ิมมูลคาได 
5) เสนทางการทองเที่ยวในชุมชนระบุไมชัดเจน ปูายบอกทางเขาสูแหลงทองเที่ยวไมเพียงพอ

และไมชัดเจน 
6). การมีสวนรวมของเด็ก เยาวชน ยังมีนอยมาก อาจทําใหภายหนาจะไมสามารถตอยอด

การทองเที่ยวไดสําเร็จ 
การทองเที่ยวโดยชุมชน"Community-based Tourism : CBT" เป็นเรื่องของการเรียนรู

รวมกันของคนในชุมชนทองถิ่นและผูมาเยือน ในการที่จะดูแลรักษาทรัพยากรดานตางๆ ของชุมชนที่มี
อยูแลว ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน อันเกิดจากการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนในชุมชน เพ่ือประโยชนแแกชุมชนมีองคแประกอบที่สําคัญศักยภาพของคนศักยภาพของพ้ืนที่ 
ศักยภาพของพ้ืนที่ มีสวนรวม มีไดอยางไร ซึ่งชุมชนบานแพะยังตองไดรับการพัฒนาเสริมตอเพ่ือให
เดินไดดวยความมั่นคงและแข็งแรงตอไป โดยตองเสริมความรู ความเขาใจในดานทองเที่ยวเพ่ิม
ศักยภาพของคนในพ้ืนที่ นําศักยภาพของพ้ืนที่มาใชเพ่ือการทองเที่ยว โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนการทองเที่ยวไปดวยกัน รวมคิด รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชนแไปดวยกัน 
การทองเที่ยวโดยชุมชนจะมีวัตถุประสงคแหลักๆ ประกอบดวย 

1. เพื่อใหกิจกรรมการทองเที่ยว เป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เนนคนเป็นศูนยแกลาง
การพัฒนา  

2. เพ่ือใหกิจกรรมการทองเที่ยวเป็นตัวกระตุนสงเสริมใหชุมชนโดยเฉพาะคนหนุมสาวได
เขาใจ  
ใหคุณคา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 

3. เพ่ือกอใหเกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชน ที่เผชิญตอผลกระทบทางการทองเที่ยว
แบบเดิม ใหเขา 
มีสวนรวมจัดการลดผลกระทบดังกลาว และจัดระเบียบชุมชนใหเป็นระบบที่ทําใหชุมชนอยูรวมกัน
อยางสันติสุข 

4. เพ่ือเป็นเครื่องมือการเผยแพรใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
กับสาธารณชนภายนอก 
จึงจําเป็นตองมีการประเมินความเป็นไปไดของการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนวา 

 ผูนําชุมชนและแกนนําชุมชน สามารถวิเคราะหแสถานการณแภายนอก และสภาพ
ปัญหาชุมชน 

 การมีสวนรวมของชุมชนทั้งหมด  
 ชุมชนตองมีสวนรวมในการจัดตั้งองคแกรภายในชุมชน  
 การพิจารณาเอกลักษณแเฉพาะถิ่น /ของดีในชุมชนเพ่ือจัดปรับเป็นกิจกรรมทองเที่ยว

ใหสอดคลองตอชุมชน สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมใหนอยที่สุด 
 ความพรอมของผูที่สนใจจะเกี่ยวของกับกิจกรรมทองเที่ยว จะมีบทบาทหลากหลาย

มากขึ้น คือจะมีผูที่เกี่ยวของกับที่พัก อาหาร การดูแลความปลอดภัย การนําพา
นักทองเที่ยว การสื่อความหมาย  
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 การเสริมสรางบรรยากาศการเรียนรูจากประสบการณแจริง ที่ระรองรับนักทองเที่ยว
เพ่ือสามารถจัดปรับกระบวนการใหเหมาะสม 

 ประสบการณแทักษะในการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนที่ตองบูรณาการความตองการ
ความเพลิดเพลิน ความตื่นตัวและการเรียนรู ใหเป็นโปรแกรมและกิจกรรมการ
ทองเที่ยวที่เหมาะสมของแตละพ้ืนที่ 

 
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
1. กระแสโลกาภิวัตนแ (Globalization) 
2. สังคมสูงวัย (Aging society) ห 
3. สังคมเมือง (Urbanization) 
4. ชีวิตดิจิตอล (Digital lifestyle)  
5. ความปลอดภัยในการทองเที่ยว  
6. สายการบินตนทุนต่ําสงผลตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 
7. การอนุรักษแธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Environment) 
8. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economics Community: AEC) 
9. การทองเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) 
 

๓.๒ ความอยู่ดีมีสุขของคน  ครอบครัว  และชุมชน 
3.2.1) ความโดดเดนของชุมชนไทลื้อ มีรากเหงามาจากวิถีชีวิตลักษณะอุปนิสัยรักสงบ รัก

ความสะอาด มีระเบียบ ใจบุญสุนทาน เป็นชุมชนปลอดอบายมุขโดยในหมูบานไมมีรานคาจําหนาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแ และบุหรี่ มีความสัมพันธแแบบเครือญาติ รวมถึงการรวมกลุมที่หลากหลาย อาทิ 
กลุมกองทุน กลุมกิจกรรมตางๆ ของคนในชุมชน และมีสวนรวมของสังคม ทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง 
การพัฒนาชุมชนเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังประจักษแจากรางวัลในดานตางๆ อาทิ ชุมชน  zero 
waste ประจําปี 2560 , หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเป็นสุขระดับจังหวัด ประจําปี 255๙ , 
ชุมชนทองเที่ยวหมูบานโอทอป นวัตวิถี , หมูบานแผนดินธรรม แผนดินทอง จากกองทัพภาคที่๓ , 
หมูบานสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดลําพูน , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ บานสวย 
เมืองสุขดีเดนระดับจังหวัด เป็นตน 

รายได้ของคนในชุมชน  มีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการสงเสริมการทองเที่ยวOTOPนวัตวิถี นอกจากรายได
อาชีพหลัก และมีสวัสดิการชุมชนจากเดิมรายไดตอครัวเรือน 70,000 บาทตอปี เพ่ิมขึ้นเป็น 1,500,000 บาท/ตอ
ปี ซึ่งในปีที่ผานมา พ.ศ.2561 มีจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเขามาในพ้ืนที่1,300 คน 
 คนในชุมชนไม่มีหนี้นอกระบบไม่มีข้อพิพาทในหมู่บ้านเพราะทุกคนอยูรวมกันแบบเครือ
ญาติ จะเห็นไดวาในชุมชนไมมีรานจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแ ทุกคนอยูแบบพอเพียง จึงทําใหบาน
แพะอยูดี มีสุข กันทั้งหมูบาน 
 ความร่วมมือร่วมใจกันในของคนในบานแพะ เทาที่ไดรูจักและพูดคุย ทุกคนจะพูดเสียง
เดียวกันวา ในหมูบานมีความรักสามัคคีกันเสมอมา เมื่อหมูบานมีงานศพ งานบุญ หรืองานอ่ืน ๆ ทุก
บานจะไปชวยกัน เหมือนอยูบานเดียวกัน จึงทําใหบานแพะไดรับรางวัลมากมายจากหนวยงานที่
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เกี่ยวของทั้งในและนอกพ้ืนที่  ทานนายอําเภอบานธิ นายสิทธิศักดิ์ พรหมรัตนแสรณ ทานไดกลาววา
บานแพะเป็นหมูบานที่ชาวบานออกมาใชสิทธิ์เลือกตั้งอันดับหนึ่ง ทานชื่นชมหมูบานแพะมาก ในชวงที่
เราอยูในหมูบาน ทานจะแวะเวียนมาใหกําลังใจและฝากทุกคนใหชวยแนะนําสงเสริมการทองเที่ยว
บานแพะเสมอ ที่ไดมาใชชีวิตอยูบานแพะหลายวันมานี้ สามารถบอกไดเลยวาบานแพะเป็นบานที่นา
อยู ชุมชนเขมแข็ง ทุกคนมีน้ําใจไมตรี เป็นเจาบานที่ดี 

๓.๓ บทเรียนที่ได้รับในด้าน 
1.การบริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจะเห็นไดวาคนในชุมชนเป็นคนที่มีระเบียบวินัยทั้งตอตนเอง
และครอบครัว ชุมชนเป็นอยางมาก จะเห็นไดวามีการดําเนินกิจกรรมดีๆมีประโยชนแมากมายที่นายก
ยอง สมควรไดรับการยกยอง เผยแพรใหคนชุมชนอ่ืน ไดเรียนรูและมาศึกษาดูงาน เชน 
 

 มีการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
ประชาชนบานแพะ ยึดหลักการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสติ รูคิด ทํา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนในหมู่บ้านทุกครัวเรือนปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุก
อย่างท่ีปลูก ใช้ทุกอย่างที่ท า ท าทุกอย่างที่ใช้ มีครัวเรือนตนแบบการดําเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมีกิจกรรมลดรายจายในครัวเรือนโดยทําน้ํายาเอนกประสงคแใชเอง ทั้งน้ํายาลางจาน น้ํายา
ซักผา มีกิจกรรมสรางภูมิคุมกันใหประชาชนในหมูบานโดยการเก็บออมเงินของสมาชิกในหมูบาน เป็น
กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต กองทุนสวัสดิการชุมชน  
- มีการปลูกผักปลอดภัยเพื่อลดรายจายในครัวเรือน โดยใหประชาชนในหมูบานปลูกพืชผักสวนครัวไว
บริโภค เหลือจากนั้นก็จําหนาย 
 - มีการปลูกผักรวมในแปลงผักของหมูบาน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในหมูบานทํากิจกรรม
รวมกัน กอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีและเป็นจุดเรียนรูของชุมชน 
 - มีน้ําดื่มของชุมชนโดยใหคณะกรรมการบริหารงานกันเอง และจําหนายในราคาตนทุน เพ่ือ
ลดรายจายในครัวเรือน และมีน้ําดื่มที่ปลอดภัย 
 - มีการจัดตั้งกลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิตในหมูบาน ดําเนินการโดยคณะกรรมการ และมีการ
ปันผลและชวยดานสวัสดิการ เพ่ือชวยใหคนในชุมชนรูจักการออม 
 - มีการทําปุยหมักชีวภาพในชุมชนใชเอง โดยมีการทําปุยหมักรวมกัน เพื่อใหคนในชุมชน
สามารถลดตนทุนการผลิต สามารถเพ่ิมรายได 
 - มีกิจกรรมลดรายจายในชุมชน โดยไมเลี้ยงเหลาในงานศพ งานบุญ ใชน้ําสมุนไพรเลี้ยงผู
มารวมงานแทนโดยมีปราชญแดานสมุนไพรของหมูบานเป็นผูคัดเลือกสมุนไพรมาตม 
 - มีการลดรายจายในครัวเรือน โดยกลุมน้ํายาเอนกประสงคแ 
 - มีการเพิ่มรายไดของชุมชนโดยการเลี้ยงกบ,เลี้ยงไกพันธแไข 
 - มีการรวมกลุมเพ่ือมีงานทํามีรายไดของคนในชุมชน เชนกลุมอาชีพทําขนมไทย กลุมทําผาง
ประทีป กลุมผูสูงอายุทําสิ่งประดิษฐแจากกะลามะพราว กลุมทําขาวควบ กลุมตลาดนัดชุมชนคนไตลื้อ
บานแพะ 

 มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
บานแพะเป็นหมูบานที่ชาวบานอยูรวมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีน้ําใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ  
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อยูกันแบบญาติพ่ีนอง มีการรวมกันปลูกพืชผักสวนครัวตามที่สาธารณะตางๆ ขอบรั้ว ริมทาง เพ่ือ
สรางความอุดมสมบูรณแ ลดรายจายในครัวเรือน  การทํางานจะทํากันในรูปแบบของกลุม การรวมมือ
กันทํางาน เป็นรูปแบบที่ปรากฏใหเห็นอยูทั่วไปในหมูบาน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอีกอยางหนึ่งของบานแพะ
และมีการเรียนรูตนเองผานกิจกรรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือวิเคราะหแรายรับรายจายของตนเอง 
จํานวน ๗๐ ครัวเรือน นําไปสูการรวมกันทํากิจกรรมลดรายจาย เพ่ิมรายไดในหมูบานเชนการปลูก
พืชผักสวนครัวไวรับประทาน การทําน้ํายาเอนกประสงคแใชทั้งหมูบาน รวมถึงการรวมกลุมทําปุยน้ํา
หมักชีวภาพและปุยหมักไวใชในการเกษตรเพื่อลดตนทุนการผลิต 

 มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
 วิสาหกิจชุมชน  เป็นแนวคิดในเรื่องการบริหารจัดการทุนในชุมชนอยางเป็นระบบ ระเบียบ เพ่ือ
ประโยชนแของชุมชน โดยคนในชุมชนเป็นผูบริหารจัดการเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน  เนน
กระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน ซึ่งบานแพะมีการบริหารจัดการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน คือกลุม
ออมทรัพยแเพ่ือการผลิตบานแพะ เป็นการระดมทุนของชุมชน บริหารจัดการโดยคนในชุมชนและ
เพ่ือประโยชนแของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแในหมูบาน และหมูบานยัง
มีกลุมวิสาหกิจชุมชนที่สรางงาน สรางอาชีพ ดังนี้ 
(๑) กลุมวิสาหกิจชุมชนทําเฟอรแนิเจอรแจากไมเกา 
(๒) กลุมวิสาหกิจชุมชนทําสิ่งประดิษฐแจากไมเกา 

 มีกิจกรรมการออมที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่ม/ชุมชน 
บานแพะมีกิจกรรมการออมเพ่ือกอเกิดประโยชนแตอกลุมตอหมูบานทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ดงันี้ 
๑.กลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิต 
๒.กองทุนหมูบานฯ 
๓.กองทุนสวัสดิการ 
๔.กองทุนผูสูงอายุ 
๕.กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหแ 
เป็นกองทุนทางสังคมที่ดูแลชวยเหลือสมาชิกในชุมชน โดยเก็บออมเงินครัวเรือนละ ๕๐ บาท สําหรับ
ชวยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิตในหมูบาน 

 มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
  บานแพะเป็นหมูบานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมสุขภาพดี วิถีพอเพียง  เนนการออกกําลัง
กาย กินอาหารปลอดภัย หางไกลโรคและไมมีการเลี้ยงสุราในงานศพ โดยใหบริการน้ําตมสมุนไพร
เลี้ยงผูมารวมงาน น้ําตมสมุนไพรเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบานที่เลือกสมุนไพรมาตม เชนน้ําตม
สมุนไพรรางจืดลางพิษ เป็นตน โดยมีปราชญแดานสมุนไพรคือนายอินถา  ปัญโญใหญ เป็นผูมีความ
เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรพื้นบาน 
- ใชภูมิปัญญาทองถิ่นในการทําปุยน้ําหมักชีวภาพเพ่ือลดตนทุนการเกษตร คัดเลือกสมุนไพรพ้ืนบาน
ไปหมักกับเศษวัสดุที่แตละครัวเรือนเก็บรวบรวมไปหมัก ใหไดน้ําหมักอินทรียแวภาพ และใหครัวเรือน
สมาชิกนําไปใชประโยชนแทางการเกษตรโดยมีปราชญแดานสมุนไพรคือนายประพัทตแ ทะนันชัย เป็นผูมีความ
เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรพื้นบานเป็นผูนําในการทําน้ําหมักสมุนไพรกับเศษวัสดุเหลือใชในครัวเรือน 
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- ใชภูมิปัญญาทางการชางเพ่ิมมูลคา สรางงาน สรางอาชีพและรายได ในการทําเฟอรแนิเจอรแจากไมเกา
โดยมีนายบงการ  ใจจิตแจม เป็นผูมีทักษะฝีมือการชางและเป็นวิทยากรถายทอดสูผูสนใจ 
 
2.การบริหารการพัฒนาระดับต าบลและอ าเภอ 
   2.1) หนวยงานภาครัฐระดับอําเภอ ใหความสําคัญกับการพัฒนาหมูบาน โดยเริ่มปี 
พ.ศ.2557 เป็นหมูบานตนกลา กองทุนแมของแผนดิน ปี 2558 เริ่มเป็นหมูบานขยายผลเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ และเป็นหมูบานสารสนเทศตนแบบเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559 ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงระดับอยูเย็นเป็นสุข  จากกรมการพัฒนาชุมชน และรางวัล
บานสวยเมืองสุข จากกรมการปกครอง ชุมชน zero waste ประจําปี 2560 ปี 2561 ไดรับการ
เสนอใหรับรางวัล ผูใหญบานยอดเยี่ยมกองทุนหมูบานมาตรการสงเสริมความเป็นอยูระดับตําบล 
(ตําบลละ ๕ ลานบาท)  

ในสวนการพัฒนาระดับตําบล ขาดการเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในระดับหมูบาน ตําบล
บานธิ ขาดการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว ในระดับตําบล  อําเภอ บานแพะสมควรไดรับการพัฒนา
ดานการทองเที่ยว ยกระดับการใหบริการ เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ในระดับหมูบาน ตําบลและอําเภอตอไป 
เพราะจะสามารถสรางเครือขายดานการทองเที่ยวไดเพ่ิมมากข้ึน เครือขายมีความสําคัญกับการพัฒนา
ในทุกระดับและทุกดาน 

 

 

 
3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 

จากการสอบถามขอมูลจากผูนําชุมชน ทราบวาในพ้ืนที่ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตาม
โครงการตาง ๆ พอสรุปไดดังนี้ 

เครือขาย 4 ภาคสวนในสังคมไทย 
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1 โครงการชุมชนทองเที่ยว โอท็อปนวัตวิถี บานแพะเป็นหมูบานเปูาหมายทองเที่ยว โอท็
อปนวัตวิถีของจังหวัดลําพูน  โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูนไดดําเนินการสงเสริมการ
ทองเที่ยววิถีชีวิตชุมชน อําเภอบานธิ จัดกิจกรรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับหมูบานไตลื้อ อําเภอบานธิ 
พัฒนาเมนูอาหารทองถิ่นเพ่ือสรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวที่อุโบสถบานแพะ ไดวาง
แผนพัฒนาเพื่อสงเสริมใหเป็นหมูบานทองเที่ยวดําเนินการจัดกิจกรรมประกอบดวย 

- กิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรและผูนําเกี่ยวของกับหลักสูตรประกอบกับกิจกรรมการ
ทองเที่ยว ประชาสัมพันธแ การตอนรับ การฝึกปฏิบัติจัดทําจุดถายภาพ จัดอาหารพ้ืนถิ่น การนวดแผน
ไทย แผนธุรกิจ 

- สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว จัดซื้อวัสดุ เชน รม หมอน เต็นทแ ซุมประตู แผงกั้นจราจร 
กรวย 

-กิจกรรมทดสอบเสนทางการทองเที่ยว 

- กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชน 

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธแ 

ไดดําเนินการประเมินผลสํารวจวาประชาชนไดรับประโยชนแ 77 ครัวเรือน 241 คนจัดเก็บ
รายไดจากการทองเที่ยว 1,050,000 บาท/ปี(ปี 2561) และผลที่ไดอีกประการหนึ่งคือประชาชนมี
คุณภาพที่ดีข้ึนและไดรับรางวัลการประกวดการทองเที่ยวชุมชน โอท็อปนวัตวิถีระดับประเทศ 

2.โครงการตามมาตรการสงเสริมระดับความเป็นอยูระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) ได
สอบถามขอมูลพบวา ไดมีการจัดทําโครงการรวมกันทั้งตําบล มี 20 หมูบาน โดยตําบลบานธิ ไดจัดทํา
โครงการตามมาตรการสงเสริมระดับความเป็นอยูระดับ(ตําบลละ 5ลานบาท) ในการจัดทําปุยชีวภาพ
โครงการนี้กอใหเกิดลดตนทุน เพ่ิมรายได ลดรายจาย ไดคาแรง ไดปุยราคาถูกมาใช ประชาชนไดรับ
ประโยชนแ ประมาณ 1,000 ครัวเรือน สําหรับบานแพะนั้น ไดรับประโยชนแ 50 ครัวเรือน 
 3.โครงการยกระดับศักยภาพหมูบาน เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชา
รัฐ บานแพะ ไดจัดทําโครงการขุดเจาะน้ําบาดาล เพ่ืออุปโภคและการเกษตร เนื่องจากบานแพะ ขาด
แคลนน้ําอุปโภคในฤดูแลง เพราะอยูไกลจากชลประทาน เมื่อไดจัดทําโครงการนี้แลว ประชาชนไดรับ
ประโยชนแ 77 ครัวเรือน ราษฎร มีอุปโภคเพ่ือการเกษตร 
 4.โครงการไทยนิยมยั่งยืน (หมูบานชุมชนละ200,000 บาท) บานแพะ ไดจัดทําโครงการ
ปรับพ้ืนผิวจราจรจากสภาพที่ถนนขรุขระ เป็นรุมเป็นบอ การเดินทางยากลําบาก เมื่อจัดทําโครงการ
แลวประชากรไดรับประโยชนแ 77 ครัวเรือน เป็นเสนทางการทองเที่ยวในชุมชนอีกดวย 
 จากที่ไดระดมสมองในกลุม ไดเห็นพองตองกันวา หมูบานแพะตนยางงาม เป็นหมูบานที่นา
อยู เป็นหมูบานปลอดยาเสพติด เป็นหมูบานที่สามารถเป็นตนแบบในการบริหารจัดการชุมชนโดยคน
ในชุมชนเองเป็นหมูบานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล  ประสานสามัคคี วิถีพอเพียงสมดั่ง
วิสัยทัศนแทัศนแหมูบาน ที่วา“วัฒนธรรมดี  ประเพณีงาม  ตามรอยพอ อยูอยางพอเพียง” นาสนับสนุน
ตอยอดใหเป็นหมูบานทองเที่ยวตอไป 
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 ข้อเสนอแนะไว้ให้กับพืน้ที่ในการส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
1. การจัดทําเสนทางทองเที่ยว /การจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับกิจกรรมการ

ทองเที่ยวในหมูบานนําภูมิปัญญาทองถิ่น  วิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน มาเพ่ิมมูลคาทางการ
ทองเที่ยว  เพื่อใหนักทองเที่ยวทั้งชาว 

2. ไทยและตางชาติไดมีโอกาสเขามาชื่นชมความเป็นชุมชนดั้งเดิม วิถีชีวิตที่อยูกันแบบญาติพ่ี
นอง รักษาวิถีการแตงกายแบบไตลื้อ  ที่นับวันจะหาดูไดยากยิ่ง  เป็นเสนหแของความเป็น
ทองเทีย่วชุมชน 

 - การนําประเพณีของชุมชน มาเป็นกิจกรรมการทองเที่ยวตามฤดูกาลทองเที่ยว  เชน งาน
ลอยกระทง งานสงกรานตแ เป็นตน 
 - การพัฒนาผลิตภัณฑแทางการทองเที่ยว ตอยอดจากภูมิปัญญาทองถิ่น เชนการทําผลิตภัณฑแ
จากกะลามะพราว เพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑแใหหลายหลายสวยงาม  ไดแนะนําใหทํารูปทรงเป็นแกวไวนแ 
เพ่ือเพ่ิมมูลคา ฝากใหผูนําชุมชนนํารูปแบบตางๆ ไปใหกลุมไดดูเป็นตัวอยาง กลุมจักสาน แนะนําใหทํา
เป็นรูปแบบกระเปาสําหรับวัยหนุมสาว และรูปแบบที่สามารถใชงายและสวยงาม 
 
2. การสงตอการทองเที่ยวจากรุนสูรุน เพ่ือใหเด็กเยาวชนในหมูบานเขามาเรียนรูดานการทองเที่ยว  
ตระหนักรูถึงความสําคัญของการทองเที่ยว  ที่มีตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน เป็นการสืบทอดขอมูลภูมิ
ปัญญาของชุมชน การนําเที่ยวโดยใชเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุมานําเที่ยว จะไดภาพลักษณแและความเป็น
ทองถิ่นที่ดี สามารถบรรยายถายทอดความรูขอมูลของชุมชนใหนักทองเที่ยวไดดีกวา ไกดแจากบริษัท
นําเที่ยวสามารถสรางงาน สรางรายไดจากการทองเที่ยวไดเพ่ิมมากข้ึนนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป 
 - การพัฒนาบุคลากรดานการนําเที่ยว การเป็นเจาบานที่ดี การฝึกทักษะภาษาตางชาติที่
จําเป็นสําหรับพ้ืนที่การทองเที่ยว (ชุมชนบานแพะสวนใหญรับนักทองเที่ยวเป็นกรุ฿ปทัวรแจาก
ตางประเทศ) 
3. การจัดทําศูนยแบริการนักทองเที่ยว เปน็จุดใหบริการดานแรกที่นักทองเที่ยวมาแลวไดรับรูรับทราบขอมูล ในการ
ตัดสินใจเขาไปเที่ยวชมกิจกรรมตางๆ  ของชุมชน และเป็นจดุรวมพลของกรรมการ และนักทองเที่ยว บานแพะมีสถานที่
อยูแลวแตยังไมไดเริ่มดําเนินการ  จึงขอเสนอแนะไว ดังนี้ 
 3.1 การจดัทําแผนที่เสนทางทองเที่ยวไวในศูนยแบริการนักทองเที่ยว ประกอบดวยเสนทางทองเที่ยว /
กิจกรรม การทองเที่ยวทั้งหมดในชมุชนบานแพะ เสนทางการเดนิทางชัดเจน  นักทองเที่ยวสามารถเดนิทางไปทองเที่ยว
ดวยตนเองตามจุดทองเที่ยวที่ตนเองสนใจ (ในชุมชนมีบริการรถนําเที่ยว จักรยาน ไวบริการอยูแลว) 
 3.2 การจัดทํามุมกาแฟชุมชนใหดูสวยงามเขากับพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือใหบริการนักทองเที่ยว ที่
เดินทางเขามาทองเที่ยวไดพักผอน ศึกษาขอมูลการทองเที่ยว กอนเดินทางไปทองเที่ยวตอในชุมชน 
 3.3 การจัดจําหนายผลิตภัณฑแชุมชนเพื่อการทองเที่ยว รวบรวมผลิตภัณฑแชุมชนทั้งหมดไวที่
ศูนยแบริการนักทองเที่ยว เพื่อใหบริการนักทองเที่ยวไดตลอดเวลา 

4. การจัดทําแผนงาน โครงการดานการทองเที่ยวแนะนําใหดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทั้งระบบ นํา
ปัจจัย ทุนทางสังคมที่มีอยูมาวางกรอบการพัฒนา ตอยอดดานการทองเที่ยว อาทิเชน 
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 4.1 การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ปูายบอกทางเขาหมูบาน  ที่ยังมีนอยมาก  ปูายสื่อ
ความหมายตามจุดกิจกรรมตางๆ ใหชัดเจนและสวยงาม  ถนนทางเขาสถานที่ทองเที่ยวสําคัญเชน
อุโบสถ จุดที่นักทองเที่ยวตองไปเป็นตน 
 4.2 การพัฒนาศูนยแบริการนักทองเที่ยว เป็นศูนยแกลางในการใหบริการนักทองเที่ยวที่เดิน
ทางเขามา     ในพ้ืนที่ 
 4.3 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 
 4.4 การพัฒนาผลิตภัณฑแชุมชนเพื่อการทองเที่ยว 
 4.5 การสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวตามเทศกาลงานประเพณีตางๆ ของชุมชน 
 4.6 การประชาสัมพันธแการทองเที่ยว 

5. ความรูและความเขาใจในการจัดทําแผนงานโครงการดานทองเที่ยวเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ
จากหนวยงานภาครัฐมาพัฒนาในพ้ืนที่ทองเที่ยวชุมชนตอไปไดอยางถูกตองและไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของตามระบบของทางราชการ ที่ชุมชนสามารถขอรับสนับสนุนไดหลายชอทาง 
เชน จากงบทองถิ่น งบจังหวัด งบกลุมจังหวัด (ประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง และ
แมฮองสอน) งบเขตอารยธรรมลานนา ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ประกอบดวยจังหวัด
เชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย และพะเยา) งบจากกรมการทองเที่ยว ในชองของการเป็นทองเที่ยว
โดยชุมชน เป็นตน 

ทุกคนขอใหชุมชนไดคงความเป็นชุมชนตนแบบทางดานวัฒนธรรมรักษาความเป็นวิถีพ้ืนถิ่น
ใหยาวนานที่สุดไปสูลูกหลานตอไป 
 ฝากแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ว่าท าแล้วได้อะไรจากการท่องเที่ยวบ้าง  
ท่องเที่ยวมีความส าคัญอย่างไรกับคนในชุมชน  หลักการท าท่องเที่ยวชุมชนประกอบด้วยอะไรบ้าง 
เพื่อให้ชุมชนได้น าไปปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของบ้านแพะต้นยางงามต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการท างานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ชุมชนเป็นเจาของ 
 ชาวบานเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ 
 สงเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
 ยกระดับคุณภาพชีวิต 
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 มีความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม 
 คงเอกลักษณแและวัฒนธรรมทองถิ่น 
 กอใหเกิดการเรียนรูระหวางคนตางวัฒนธรรม 
 เคารพในวัฒนธรรมที่แตกตางและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ 
 เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแกคนทองถิ่น 
 มีการกระจายรายไดสูสาธารณประโยชนแของชุมชน 

การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว 
 ขอมูลดานการทองเที่ยวใหชุมชน 
 สรางการมีสวนรวม เป็นการดึงเอากลุมที่สนใจการทองเที่ยวโดยชุมชน  
 สํารวจทางกายภาพ /ประวัติศาสตรแชุมชน ภูมิปัญญา วัฒนธรรมประเพณีชุมชน 
 วิเคราะหแขอมูลรวมกัน ทั้งในดานศักยภาพ-ขอจํากัด โอกาสและความเสี่ยง 
 รวมกันพัฒนาศักยภาพและแกไขจุดออน  
 วางรูปแบบการบริหารจัดการ  
 ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ  
 ทดลองดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว  
 ประเมินผล 
 พัฒนาองคแกร  

 
การท่องเที่ยว  หมายถึง การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว ด้วยความ
สมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์ที่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือรายได้ 
 
ความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ความสําคัญตอบุคคล การทองเที่ยวทําใหเกิดความสุข และชวยใหมนุษยแไดรับการพักผอนอันเป็นสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของมนุษยชาติตามมติเอกฉันทแในของสหประชาชาติในการประชุม ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2510 อัน
เป็นปีทองเที่ยวสากลวา การทองเที่ยวเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานที่มนุษยชาติตองการที่สุด ควรที่รัฐบาลของ
ทุกประเทศและมนุษยแทุกคนจะสงเสริมสนับสนุน 

1. การทองเที่ยวเป็นการเปิดโลกทัศนแชวยใหมนุษยแมีทัศนคติท่ีกวางไกล สามารถรับรูและเขาใจ
สถานการณแท่ีเป็นจริง จัดเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษา ที่คนทุกระดับสามารถมีประสบการณแ
รวมกันได 

2. การทองเที่ยวเป็นการสรางความเขาใจระหวางมนุษยชาติกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทั้งระหวางคนในชาติและนานาชาติ สงผลใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 

ความส าคัญต่อสังคม 
1. การทองเที่ยวกอใหเกิดการสืบทอดวัฒนธรรมทําใหเจาของจินตนาถึงคุณคาของวัฒนธรรม

ประเพณีประจําถิ่นของตน พรอมใจกันเชิดชูทรัพยากรทองถิ่นใหเป็นที่ประจักษแแกผูมาเยือน 
2. การทองเที่ยวทําใหเกิดการฟ้ืนฟูและอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมเชน วัฒนธรรมการแตงกาย 

อาหารการกิน ขนบประเพณีประจําถิ่นศิลปะพ้ืนฐาน เป็นตน 
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3. การทองเที่ยวนําความเจริญไปสูทองถิ่นทางดานการคมนาคม การสาธารณูปโภค และ
มาตรฐานการครองชีพโดยเฉพาะทองถิ่นที่เป็นแหลงทองเที่ยว 

4. การทองเที่ยวทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเจาของที่ดินและนักทองเที่ยว 
5. การทองเที่ยวจะชวยลดชองวางของสังคมสงเสริมมาตรฐานสวัสดิการสังคมโดยตรง 
6. การทองเที่ยวชวยกอใหเกิดความม่ันคงปลอดภัยในสังคม 

ความส าคัญต่อเศรษฐกิจ 
1. การทองเที่ยวเป็นแหลงรายไดในรูปของเงินตราตางประเทศ ชวยสรางเสถียรภาพใหกับ

ดุลการชําระเงินของประเทศ 
2. การทองเที่ยวทําใหเกิดการลงทุนทางธุรกิจที่เกี่ยวของโดยตรงและท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ

ทองเที่ยว เชน ธุรกิจขนสง ธุรกิจการนําเที่ยว ธุรกิจอาหารและการพักแรม  ธุรกิจการคาของ
ที่ระลึก สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัว 

3. การทองเที่ยวทําใหเกิดการจางงาน ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวทั้ง
โดยตรงและโดยออมทําใหประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

4. การทองเที่ยวทําใหเกิดการหมุนเวียนเงินตราและการกระจายรายไดที่เป็นธรรมใหแกทองถิ่น 
5. การทองเที่ยวชวยเพิ่มรายไดจากการเก็บภาษีของรัฐบาล 
6. การทองเที่ยวกอใหเกิดประโยชนแในการเพ่ิมรายไดตอหัวของชุมชนทองถิ่นทําใหเกิดการ

หมุนเวียนทางเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นเศรษฐกิจระดับรากหญามีความเขมแข็งมากข้ึน 
 ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งดึงดูดใจใหผูเดินทางมาเยือนทองถิ่นนั้นๆ อันจะมีทั้งสิ่ง

ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และสิ่งมนุษยแสรางขึ้น รวมทั้งเทศกาลและงานประเพณีประจําปีที่
มีอยูในทองถิ่น 
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ตัวอย่างการกระบวนการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว ที่สามารถน าไปปรับใช้กับ 
 
 

กิจกรรมทีม่ีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 
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การพัฒนาการทองเท่ียวตองอาศัยหนวยงานตางๆ เขามาชวยเหลือสนับสนุน เป็นพี่เลี้ยง
ของชุมชนทองเท่ียว สนับสนุนในดานงบประมาณ ความรู เป็นตน 
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ในปัจจุบันมีหลากหลายหนวยงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในการสนับสนุนการพัฒนาการทองเที่ยว อาทิเชน 
กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวงเกษตร เพราะบานแพะตนยางงาม เป็นหมูบานที่มีทุนทางสังคมท้ังดาน
วัฒนธรรมและดานการเกษตร 
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บ้านแพะต้นยางงาม เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งท่ีควรได้รับการสนับสนุนให้

เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดียิ่ง 
หากได้มีการต่อยอดด้านการท่องเท่ียว 
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ประเด็นหัวข้อที่ ๒ 
การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

หมู่บ้านหนองเงือก ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 

การเรียนรู้ภูมิสังคมและวิถีของชุมชน 

 หมู่บ้านหนองเงือก เป็นหนึ่งในหมูบานของตําบลแมแรงที่มีชื่อเสียงเรื่องผาฝูายทอมือ ถือ
เป็นแหลงกําเนิดผาฝูายทอมืออันเลื่องชื่อของจังหวัดลําพูนมาแตโบราณกาล โดยชาวยองที่อพยพมา
ตั้งถิ่นฐานอยูในเขตอําเภอปุาซาง ไดมีการทอผาฝูายใชเป็นเครื่องนุงหมในชีวิตประจําวัน ตอมาเมื่อ
ครอบครัวไดขยายตัวกลายเป็นชุมชนใหญ ก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
ไวได โดยเฉพาะความโดดเดนของหัตถกรรมการทอผาฝูายที่มีการถายทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ 
ปัจจุบันไดมีการพัฒนารูปแบบ สีสัน และลวดลายใหมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของ
ตลาด กลายเป็นสินคาหัตถกรรมจากผาฝูาย อาทิเชน เสื้อผา ปลอกหมอน ผามาน ผาปูโต฿ะ มีการผลิต
ออกจําหนายเป็นสินคาที่ระลึกไปยังแหลงตางๆ มากมายทั้งในและตางประเทศ นับเป็นแหลงผลิตผา
ฝูายที่สําคัญอีกแหงหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งจากการศึกษาภูมิสังคมและวิถีชีวิตของชุมชนบานหนอง
เงือก ทําใหไดเห็นพัฒนาการและความเขมแข็งของชุมชนที่ทําใหหัตถกรรมผาฝูายทอมือยังคงสามารถ
สืบทอดและคงความมีความเอกลักษณแไดจนถึงทุกวันนี้ 

 ๑ ประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านหนองเงือก 
หมูบานหนองเงือก เป็นหมูบานขนาดใหญ มีจํานวนประชากร 1 ,876 คน 496 

ครัวเรือน ตั้งอยูในเทศบาลตําบลแมแรง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน บนที่ราบลุมแมน้ําทา เป็นชุมชน
ที่มีความเกาแกและมีวิถีชีวิตความเป็นอยูที่เป็นเอกลักษณแ เนื่องจากชาวบานหนองเงือกสืบเชื้อสายมา
จากชาวยอง ซึ่งเคยอาศัยอยูในแถบมณฑลยูนนาน แควนสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน อพยพมาตั้ง
ถิ่นฐานในที่ราบลุมแมน้ําทา อําเภอปุาซาง ในยุคเก็บผักใสซาเก็บขาใสเมือง ราวปี พ.ศ. 2348 - 2356 
ตรงกับสมัยที่พระเจากาวิละ เป็นเจาผูครองนครเชียงใหม โดยชาวยองที่อพยพในชวงเริ่มแรกมี
ประมาณ 5 ครอบครัว เขามาตั้งหลักปักฐานกระจายกันในบริเวณหนองน้ําอยูทางดานตะวันออกของ
หมูบาน ซึ่งมีตาน้ําที่เป็นตนกําเนิดของลําน้ําเหมืองกลาง  มีเรื่องเลาขานกันตอมาวามีพญานาค (ภาษา
ถิ่น เรียกวา เงือก) ขนาดใหญโตเทาตนตาลปรากฏกายขึ้นมา ที่หนองน้ํานี้ คนในหมูบานจึงตั้งชื่อ
หมูบานนี้วา “หมู่บ้านหนองเงือก” 

 ๒  จากวิถีชีวิตชาวยองสู่หัตถกรรมผ้าทอมือชั้นยอด 
การตั้งหลักปักฐานของบรรพบุรุษชาวยอง 5 ครอบครัว ไดกอกําเนิดงานหัตกรรมผาฝูาย

ทอมือของบานหนองเงือก โดยในชวงแรกจะเป็นการทอผาฝูายเพ่ือใชเองภายในครอบครัว  เนื่องจาก
ในสมัยโบราณเครื่องใชและเครื่องนุงหมหาซื้อไดยาก ดังนั้น เมื่อวางจากการทํานาและการปลูกพืช ผูชาย
ชาวยองจึงปลูกฝูาย  สวนหญิงสาวจะนําฝูายมาทอมือดวยกี่แบบโบราณ ซึ่งเครื่องนุงหมที่ทอจะมี
ตั้งแต เสื้อผา ผาหม ไปจนถึงผาเช็ดตัว นอกจากนี้ยังมีการทอ “ตุง” หรือ “ธง” ซ่ึงสะทอนถึงภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม คติความเชื่อทางลานนาที่มีตอพระพุทธศาสนาไดอยางชัดเจน เนื่องจากตุงถือเป็น
สัญลักษณแของชาวยองในการแสดงที่ตั้งถิ่นฐาน และยังมีความเชื่อวาหากไดทอตุงถวายวัด ก็จะเป็น
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บุญใหญ เมื่อเสียชีวิตไปจะไดเกาะชายตุงขึ้นสวรรคแ โดยลวดลายของผาฝูายทอมือในชวงแรกนี้จะเป็น
ลวดลายแบบโบราณ เชน ลายขัดกันพ้ืนฐานสองตะกอ ลายเกล็ดเตาแบบโบราณ ลายดี และลายดอก
แกว เป็นตน 

 ๓ ความเปลี่ยนแปลงของงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือ 
  จากจุดเริ่มตนของการทอผาฝูายเพื่อใชเองภายในครอบครัว จนมีพัฒนาการมาสูการ
ทอผาฝูายเพื่อจําหนายใหกับชุมชนภายนอก สามารถแบงออกเป็น ๔ ยุค ตามลําดับ คือ 
 ๑) ยุคบุกเบิก เป็นชวงเวลาที่ชาวบานหนองเงือกทอผาฝูายเพ่ือสงขายใหกับพอคาใน
ตลาดปุาซาง โดยคุณยายศรี ขาวดา ซึ่งเป็นชางทอผาอยูที่บานหนองเงือกไดเคยเลาไว วา สมัย
สาวๆ ตองเดินทางโดยใชเกวียนรวมถึงตองเดินเทาพรอมกับหาบกระบุงเพ่ือไปรับจางทอผาฝูายกับ
พอคาในตลาดปุาซาง โดยคุณยายศรีจะนําฝูายจากพอคาใสกระบุงขนกลับมาที่บานหนองเงือกเพ่ือทอ
เป็นผาผืน เมื่อถึงเวลาที่นัดหมายก็จะนําผาฝูายที่ทอเสร็จแลวเป็นผืนกลับไปสงใหพอคาในตลาดปุา
ซาง ผาที่เป็นที่นิยมในสมัยนั้น ไดแก ผาถุง และ ผาผืนที่ใชตัดเย็บเสื้อผา ลวดลายของผาถุงและผาผืน
ยังคงเป็นลวดลายดั้งเดิมตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ 
 ๒) ยุครุ่งเรือง เป็นยุคที่งานหัตถกรรมพ้ืนบานไดขยายตัวเป็นอุตสาหกรรมทอผาฝูาย  
โดยในราวปี พ.ศ. 2500 เขาสูยุคชุมชนในอําเภอปุาซางมีชื่อเสียงในการทอผา  เนื่องจากเสนทาง
คมนาคม ที่จะใชเดินทางเขาสูจังหวัดเชียงใหมจะตองใชถนนซึ่งผานอําเภอปุาซาง จึงทําใหปุาซาง
เจริญรุงเรืองอยางรวดเร็ว มีโรงงานทอผาเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก งานหัตถกรรมผาทอของปุาซางมี
ชื่อเสียงเป็นที่รูจัก ใครก็ตาม ที่เดินทางมาเชียงใหมจะตองแวะซื้องานหัตถกรรมผาทอติดไมติดมือไป
ดวย ความรุงเรืองของปุาซางใหหมูบานหนองเงือกเป็นหนึ่งหมูบานที่มีการขยายตัวของการทอผา  มี
การรับฝูายจากอําเภอปุาซางมาทอภายในหมูบาน ในชวงเวลานี้ หญิงสาวในหมูบานหนองเงือกที่มี
ความสามารถในการทอผา จะทอฝูายดวยมือโดยใชกี่ทอแบบโบราณในบริเวณใตถุนบานเพ่ือสงไปยัง
อําเภอปุาซาง ลวดลายของฝูายทอมือยังคงอัตลักษณแเดิมจากบรรพบุรุษ  ดวยความใสใจที่มีใน
ทุกๆ ขั้นตอน และใจรักในงานทอผา ฝูายทอมือของหนองเงือกจึงมีความงดงาม เนื้อผามีมิติ มีความ
เรียบความนูน ดูมีชีวิตชีวา ในยุคนี้ผาฝูายทอมือจะมีทั้งแบบผืนที่ใชในการตัดเย็บเสื้อผา ผาถุง และ
ผลิตภัณฑแจากผาฝูาย รวมไปถึงของที่ระลึก 
 ๓) ยุคซบเซา เป็นชวงเวลาที่เสนทางคมนาคมมีการเปลี่ยนแปลงทําใหอุตสาหกรรม
การทอผาฝูายเขาสูภาวะซบเซา เนื่องจากไดมีการตัดถนนสายใหมเขาไปสูจังหวัดเชียงใหมโดยไมผาน
อําเภอปุาซาง ทําใหปุาซางเขาสูยุคซบเซา และชวงเดียวกันนี้ก็เป็นชวงเริ่มตนของนิคมอุตสาหกรรม
ลําพูน ทําใหชาวหนองเงือกบางสวนหันไปทํางานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และมีเพียงบางสวนที่
ยังคงสืบสานงานฝูายทอมือ ทําใหงานหัตถกรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มสูญหายไป  
 ๔) ยุคฟื้นฟู เกิดขึ้นจากที่ชาวหนองเงือกเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษแ 
ภูมิปัญญาฝูายทอมือใหคงอยู ประกอบกับในชวงดังกลาว หนวยงานภาครัฐ อาทิ สถาบันพัฒนา
องคแกรชุมชน (องคแการมหาชน) ไดเขามาเห็นความโดดเดนของฝีมือฝูายทอมือบานหนองเงือก จึง
สนับสนุนใหมีการรวมกลุมเป็นกลุมวิสาหกิจชุมชนฝูายทอมือหนองเงือก มีนางชื่นชม สุขรองชาง เป็น
ประธานกลุมคนแรกและเป็นมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือที่จะรวบรวมชาวหนองเงือกที่มีฝีมือในการทอผา
กลับสูหมูบานจะไดคงไวซึ่งทักษะ การทอมือแบบโบราณและลวดลายผาที่สั่งสมกันมาเป็นเวลาหลาย
รอยปีใหสืบทอดตอไปยังรุนลูกรุนหลาน 
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  ในปัจจุบันบานหนองเงือกไดรับคัดเลือกเป็นแกนนําหลักของเครือขายกลุมผาทอของจังหวัดลําพูนรวมกับบานดอนหลวง ฝูายทอมือของหมูบานหนองเหงือกยังคงเอกลักษณแดั้งเดิม ชาวหนองเงือกไดสืบสานการทอผาฝูายและกรรมวิธีจากบรรพบุรุษ และมากกวานั้นชาวหนองเงือกมีความคิดสรางสรรคแ ในการนําลวดลายดั้งเดิมมาประยุกตแใหทันยุคทันสมัยโดยการเพ่ิม

ความสลับซับซอนและเลนสีสัน ในลวดลาย เชน ลายเกล็ดเตาลูกอม ลายเกล็ดเตาหมู ลายเกล็ดเตาจิ๋ว ลาย
เกล็ดเตาตา ลายดอกชาง ลายดอกนก ลายดอกบัวเครือ ลายดอกขอลายไทย เป็นตน ลวดลายของฝูาย
ทอมือบานหนองเงือกจึงหลากหลายและทันสมัยอยูเสมอ โดยผลิตภัณฑแเดนของบานหนองเงือก แบง
ออกเป็น ๒ ประเภท ไดแก 

ผ้าฝ้ายทอมือ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือและของตกแต่งบ้าน 
- ผาคลุมไหล ทอดวยลายตู฿ม ซึ่งเป็นลวดลาย
โบราณ 
- ผาเช็ดตัว ทอดวยลายสี่ตะกอ ซึ่งเป็นลวดลาย
โบราณ 
- เสื้อบุรุษ ทอดวยลายเกล็ดเตาตาราง ซึ่งเป็น
ลวดลายประยุกตแ 

- ปลอกหมอน ทอดวยลายเม็ดมะยม มีลักษณะเป็น
ลายนูนบนเนื้อผาคลายลูกมะยม 
- ผามาน ทอดวยลายเกล็ดเตา มีลักษณะคลายลายบน
กระดองเตา 
- ผาปูโต฿ะ ทอดวยลายเกล็ดเตา 
- กลองกระดาษทิชชูที่มีรูปรางเป็นตัวไก ทอดวยลาย
เกล็ดเตา 
- รองเทา 
- หมอนขาง  
- ตุงลานนา 
- ตุงผา 
- ลวดลายจําลอง นักษัตร 12 ราศ ี
- ลวดลายจําลองพระธาตุหริภุญไชยและชาง โดยมี
พระธาตุหริภุญไชยอยูบริเวณกลางตุง และชางเป็น
ริ้ว (แถว) บริเวณปลายตุง 
- ลายจําลองธรรมาสนแทรงปราสาท 
- ตุงสานจากไมไผ 
- หัวตุงแบบธรรมดา (สานเป็นตาสามเหลี่ยมธรรมดา) 
- หัวตุงแบบตาแหลเว 
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ผ้าฝ้ายทอมือ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือและของตกแต่งบ้าน 
- ตุงไมไผแบบที่พับเก็บได 
- ตุงไมไผแบบที่พับเก็บไมได 
- ตาแหลเวทําจากไมไผ 

 

2. การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการชุมชน 
 จากการศึกษาการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก หมูที่ 5 ตําบลแมแรง อําเภอปุาซาง 
จังหวัดลําพูน พบวา กลไกการขับเคลื่อนสําคัญ ๒ สวน ที่ทําใหการอนุรักษแและพัฒนาฝูายทอมือของ
วิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก ยังคงคุณภาพ มีความเป็นเอกลักษณแ และเป็นที่ตองการตลาด จน
กลายเป็นหนึ่ง ในแกนนําหลักของเครือขายกลุมผาทอของจังหวัดลําพูน ประกอบดวย 

 ๒.๑ ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหนองเงือก โดยมีครัวเรือน ชุมชน ปราชญแชาวบาน 
ชาวบาน ผูนําชุมชน และโรงเรียน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนทั้งในดานการหาปัจจัยการผลิต การ
ผลิต การออกแบบ การบริหารจัดการตนเองในลักษณะการรวมกลุม เพ่ืออนุรักษแ สืบสาน ตอยอด 
พัฒนา และท่ีสําคัญเป็นการพ่ึงพาตนเองที่มีความเขมแข็งและใชผาฝูายทอมือเพ่ือหารายไดเสริมใหกับ
ครอบครัวและชุมชน อยางไรก็ตาม วิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก ยังมีจุดออนในดานการแปรรูป
ผลิตภัณฑแ ซึ่งยังเนนรูปแบบและลายผาตามแบบแบบดั้งเดิม จึงมีความจําเป็นตองไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ในการใหคําแนะนําและสงเสริมการออกแบบผลิตภัณฑแใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดทั้ง 
              ในและตางประเทศ และในดานการตลาดที่ยังขาดองคแความรูในการรวมกลุมเพ่ือกําหนด
มาตรฐานของคุณภาพและราคาสินคา การสรางมูลคา การบริหารจัดการคลังสินคา การเงิน การหา
ชองทางการคาขายรูปแบบใหมๆ ซึ่งในประเด็นเรื่องการสงเสริมดานการตลาด จะตองคํานึงถึง
ขีดจํากัดของกําลังการผลิตที่อาจยังไมสามารถตอบสนองตอคําสั่งซื้อหรือความตองการของตลาดได
ทั้งหมด 

2.๒ บทบาท ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลไกสําคัญในการสงเสริม สนับสนุนตอยอด 
การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือกใหประสบความสําเร็จและนําไปสูวิสาหกิจชุมชนบาน
หนองเงือกแบบกาวหนา โดยหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเขามาดูแลตั้งแตกระบวนการผลิต การแปร
รูปผลิตภัณฑแ และการสงเสริมดานการตลาด ดังนี้ 

๑) ด้านกระบวนการผลิต เกษตรจังหวัด/เกษตรอําเภอ ควรมีการสงเสริมการปลูก
ฝูายที่มีคุณภาพเพ่ือใหชุมชนไดมีปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมดานการผลิต เพ่ือใหไดผลิตภัณฑแที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพการใช
งาน และตรงกับความตองการของตลาด อยางไรก็ตาม สวทช.ไดเขามาชวยพัฒนาคุณภาพของฝูาย
ตามนโยบายไทยแลนดแ ๔.๐ จึงไดมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวย ยกตัวอยางเชน การผลิตผาฝูายทอมือ
ที่มีปัญหาตัง้แตเรื่องการเตรียมผาฝูายกอนนําไปยอมที่ตองนําผามาลอกแปูงทําความสะอาดสิ่งสกปรก 
โดยจะนําไปตมในความรอนนานหลายชั่วโมง ซึ่งการตมผาเป็นเวลานาน นอกจากจะทําใหเสนใย
เสียหายแลว ผาฝูายที่ไดจากการตมยังมีปัญหามีแปูงและ สิ่งสกปรกตกคาง เมื่อยอมจึงเกิดปัญหาสี
ดาง ติดสีไมสม่ําเสมอ นอกจากนี้แลวตัวผาฝูายเองยังมีความหยาบกระดาง เวลาเก็บไวนานๆ จะมี
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กลิ่นอับ และสีซีดจางไดเร็ว เพื่อแกปัญหาเพ่ิมคุณภาพในการผลิตผาฝูายและ ผาทอพ้ืนเมืองดังกลาว 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร (สท.) ไดลงพ้ืนที่จัดทําโครงการการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับ 
สิ่งทอพ้ืนเมือง นําองคแความรูงานวิจัยเรื่อง นาโนเทค เพ่ือแกปัญหาผาฝูายที่แข็งกระดางใหนุมลื่น 
ชวยปูองกันสีซีดจาง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑแผาทอพื้นเมือง โดยชาวบานชุมชนบานหนอง
เงือกไดสงผาฝูายทอจํานวนมาก มาเคลือบเพิ่มคุณสมบัตินาโน ที่โรงงานตนแบบสิ่งทอนาโน ของศูนยแ
นาโนเทค ใหเป็นผาฝูายที่มีสมบัติพิเศษ สะทอนน้ํา กันยูวี ปูองกันสีซีดจาง และผานุมลื่นขึ้น ซึ่งเป็น
การแกปัญหาผาฝูายไดอยางตรงจุด เกิดการสรางผลิตภัณฑแสิ่งทอนาโนที่หลากหลาย สรางรายไดให
ชุมชนอยางดี จนไดรับการประกาศใหเป็น “หมู่บ้านสิ่งทอนาโน” แหงแรกของประเทศไทย 

๒) ด้านการแปรรูป เนื่องจากรูปแบบและลายผาของกลุมวิสาหิจชุมชนบานหนอง
เงือกยังเนน แบบดั้งเดิม แมวาจะมีการนําลวดลายโบราณมาถักทอใหมลงบนผืนผาฝูาย มีการนํา
ลวดลายหลายๆ แบบมาทอรวมกัน แตยังไมเป็นที่นิยมมากนัก จึงมีความจําเป็นตองไดรับการสงเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐ ในการออกแบบผลิตภัณฑแใหมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการ
ของตลาด เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน โดยหนวยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑแผาทอมือของ
กลุมทอผาฝูายหนองเงือก ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งไดดําเนินโครงการหมูบานอุตสาหกรรม
สรางสรรคแ (Creative Industry Village : CIV) เพ่ือชวยพัฒนาผลิตภัณฑแและบรรจุภัณฑแ ใหมีอัต
ลักษณแเกิดมูลคาเพ่ิม มีคุณภาพหลากหลายตรงกับความตองการของตลาด รองรับการขยายตัวของ
การทองเที่ยวชุมชน เพ่ิมความสลับซับซอนเลนสีสันในลวดลาย พัฒนาผลิตภัณฑแผาฝูายยอมสี
ธรรมชาติ ใหเป็นเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน เป็นที่ตองการของตลาดเพ่ิมมากขึ้น สวน
กรมการพัฒนาชุ มชน  กระทรวงมหาดไทย  ได เข า ไปช วย เหลือชุมชนบ านหนองเ งื อก  
ผานโครงการ OTOP นวัตวิถี เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑแของชุมชน อบรมใหความรูเรื่องการทอผาเพ่ือใหคน
ในชุมชนไดมีอาชีพ และฝึกอบรมการเตรียมความพรอมในเรื่องการเป็นเจาบานที่ดี เพ่ือรองรับการเป็น
ชุมชนทองเที่ยวในอนาคต 

๓) ด้านการตลาด กลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือกยังขาดองคแความรูทางดาน
การตลาด และการรวมกลุมเพื่อกําหนดมาตรฐานราคาสินคา จึงมีความจําเป็นตองไดรับการสนับสนุน
และสงเสริมในดานการจัดหาวัตถุดิบเสนฝูายประกอบ การบริหารจัดการคลังสินคา การเงิน การหา
ชองทางการคาขายในรูปแบบใหมๆ เป็นตน ซึ่งองคแกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ และจังหวัด 
ตลอดจนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ไดสนับสนุนและสงเสริมดานการประชาสัมพันธแ การจัดหา
ชองทางตลาด การสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนแลว ยังไมไดสงเสริมดานการบริหารจัดการดานการ
ทองเที่ยว เชน ที่พัก (Home Stay) ใหมีความสะอาด ปลอดภัย อาหารพื้นบานที่ถูกสุขลักษณะ และที่
สําคัญปริมาณที่จัดควรเหมาะสม เพ่ือไมใหเกิดการทิ้งอาหาร และสามารถเป็นการลดคาใชจายระดับ
หนึ่ง และการเจรจาตอรองกับผูผลิตและผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ ไดโดยตรง ไมตองผานตัวแทน
แตอยางใด แมวาจะมีความรวมมือจากหนวยงานขางตนในการจัดงาน “สืบสานตํานาน ฝูายงามหนอง
เงือก” ซึ่งถือวาเป็นเอกลักษณแของหมูบานหนองเงือก ที่จัดเป็นประจําทุกปี เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรม 
กระตุนตลาดผาทอพ้ืนเมืองประจําถิ่น ปรากฏวานักทองเที่ยวใหความสนใจบานหนองเงือก                 
มียอดขายโดยรวมเป็นหลักลาน ซึ่งจากการสอบถามจังหวัดพบวาหมูบานหนองเงือกเป็นอีกแหลงที่
ผลิตผาฝูายที่มีคุณภาพมีลวดลาย มีผลิตภัณฑแหลากรูปแบบเป็นที่ตองการของตลาด ประกอบกับมีการ
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สงเสริมใหผาฝูายบานหนองเงือกเป็นผานาโน เป็นยานการคาในรูปแบบวัฒนธรรม เศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคแ แตการจัดงานดังกลาว พบวาเป็นการจัดงานใกลกับการจัดงานของบานดอนหลวง สงผลให
มีการรองรับตลาดไมทัน ควรมีการปรับชวงเวลา อยางไรก็ตามยังเป็นขอจํากัดตามประเพณีปี๋ใหมไทย
ที่ทั้งสองหมูบานไดกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน 

นโยบายและโครงการสําคัญของภาครัฐ ที่มีตอศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน สรุปไดดังนี้  
๑) โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญเรงดวนของ

รัฐบาล ที่มุงเนนใหแตละชุมชนไดนําภูมิปัญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคา โดยภาครัฐพรอมที่จะ
ชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหารจัดการ เพ่ือเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งใน
และตางประเทศ และเพ่ือสงเสริม สนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่น สรางชุมชนที่เขมแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได ใหประชาชน มีสวนรวมในการสรางงาน สรางรายได ดวยการนําทรัพยากรภูมิปัญญาใน
ทองถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑแ และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมีมูลคาเพ่ิม เป็นที่ตองการของ
ตลาดทั้งในและตางประเทศ สอดคลองกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตทองถิ่น เปูาหมายของโครงการ คือ 
สรางงานสรางรายไดแกชุมชน สรางความเขมแข็งแกชุมชนใหสามารถคิดเอง ทําเองในการพัฒนา
ทองถิ่น สงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่น สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแและสงเสริมความคิดริเริ่ม
สรางสรรคแของชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑแใหสอดคลองกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมในทองถิ่น  

ผลิตภัณฑแผาฝูายทอมือบานหนองเงือก ดึงเสนหแแหงภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ที่สืบทอด
กันมาตั้งแตบรรพบุรุษ ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม (นวัตกรรมดานการผลิต) เกิดเป็นผลิตภัณฑแสิ่ง
ทอนาโน จนไดรับการประกาศใหเป็น “หมูบานสิ่งทอนาโน” แหงแรกของประเทศไทย โดยมีความคิด
สรางสรรคแในการนําลวดลายดั้งเดิมมาประยุกตแใหทันยุคทันสมัยดวยการเพ่ิมความสลับซับซอนและ
เลนสีสันในลวดลาย เชน ลายเกล็ดเตาลูกอม ลายเกล็ดเตาหมู ลายเกล็ดเตาจิ๋ว ลายเกล็ดเตาตา ลาย
ดอกชาง ลายดอกนก เป็นตน โดยผลิตภัณฑแจากฝูายทอมือบานหนองเงือกที่ไดรับการคัดสรรใหเป็น
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแ (OTOP) ดีเดน ระดับ 3 ดาว ของจังหวัด คือ ผามานฝูายทอมือลาย
เกล็ดเตา ซึ่งคุณชื่นชมสุขรองชาง เป็นผูออกแบบลวดลายและผูทอ ไดกลาวถึงการทอผามานลาย
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ดังกลาววา ตองใชเวลาในการทอถึง 2 วัน และใชเวลาในการตัดเย็บออกมาเป็นผามานอีก 1 วัน 
ลวดลายที่ทอเป็นการนําลวดลายโบราณมาประยุกตแดวยการเลนสีสันและเพ่ิมความซับซอนของลาย
เพ่ือใหแตกตางไปจากรูปแบบเดิม โดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายโบราณที่คุณแมไดทอไว 
นอกจากนี้ ในการผลิตคุณชื่นชมไดใสใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแตการเลือกสีซึ่งใชโทนสีน้ําตาล
เพ่ือใหสัมผัสถึงความนุมนวลอบอุนชวนใหนึกถึงคุณแม ไปจนถึงการทอซึ่งเพ่ิมความโดดเดนทางดาน
ลวดลายโดยสอดแทรกริ้วคลื่นสีขาวคาดบนบริเวณตารางสีน้ําตาล เพื่อใหสีขาวตัดกับโทนสีน้ําตาลชวย
ใหรูสึกถึงความออนโยน และยังทําใหไดลวดลายใหมที่สวยงามแปลกตาจากแบบเดิม รวมถึงความ
ประณีตในการตัดเย็บ จึงทําใหผามานผืนนี้มีความโดดเดนเฉพาะตัว 

๒) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ถูกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ 
“ไทยนิยม ยั่งยืน” มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ําของสังคมที่มุงสรางรายไดและความเจริญ ความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ โดยใหภาคเอกชนและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมดําเนินการรวมกับภาครัฐ 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนแ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑแ (OTOP) ที่เริ่มตั้งแตปี พ.ศ.๒๕๔๔ ในภูมิภาคทั่วประเทศ โดยยกระดับผลิตภัณฑแ และ
พัฒนาชองทางการตลาดที่หลากหลาย เพ่ือใหขายสินคาได อีกทั้งยังมุงปรับตัวสูการคาแบบสากล โดย
ตองมีการเปลี่ยนผานยุคการผลักดันขายสินคา OTOP ออกจากชุมชน สูรายไดตามความตองการ 
(Demand Driven Local Economy) โดยการจําหนายสินคาที่อยูในชุมชนจากการทองเที่ยว มี
การใชเสนหแ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสรางสรรคแ แปลงเป็นรายได รวมทั้งทําใหมี
คุณคาเพียงพอ เพื่อใหนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมเยือน และใชจายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สงผลให
ประชาชนไดรับการพัฒนาอาชีพ เกิดการกระจายรายไดในชุมชน เป็นการสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยางแทจริง 

“บานหนองเงือก” เป็นหนึ่งในชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหมูบาน
หัตถกรรมและเป็นแหลงผลิตผาฝูายแหลงใหญในภาคเหนือ แหลงเรียนรูภูมิปัญญาผาทอมือและ
วัฒนธรรมจาวยอง เป็นชุมชนทองเที่ยวซึ่งไดรับมาตรฐานจากกรมการทองเที่ยว เมื่อกาวสูบานหนอง
เงือก นักทองเที่ ยวจะไดสัมผัสถึ ง เอกลักษณแของชาวยองผ านท างภาษา  ความเชื่ อทาง
ศาสนา จารีต ประเพณีและการประกอบอาชีพ ทุกสิ่งลวนบงบอกถึงเรื่องราวในการดําเนินชีวิตที่เงียบ
สงบ และเรียบงาย ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ โดยเฉพาะภาษายองที่ชาวหนองเงือกยังคง
ใชสื่อสารกันในปัจจุบันซึ่งเป็นเสนหแอีกอยางหนึ่งของชาวหนองเงือก และนักทองเที่ยวจะไดพบตา
แหลเวที่มีลักษณะคลายตารอบทิศ เป็นศิลปะทางลานนาที่เกิดจากภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชาวยอง 
แขวนตามประตูบานเรือน โดยมีความเชื่อวาจะทําใหผูที่อาศัยอยูมีความอยูดีมีสุข  นอกจากนั้น ยัง
สามารถพบเห็น ตุงลานนา หรือ ธงพุทธบูชา แขวนประดับอยูในวัดและตามบานเรือนในชวง
เทศกาล ซึ่งถือเป็นสัญลักษณแในการแสดงถิ่นฐานของชาวยอง และสักการะบูชาพระรัตนตรัย โดยมี
ความเชื่อวาจะปูองกันภยันตราย สะเดาะเคราะหแ และรับโชค รวมถึงหากผูใดไดทอตุงถวายวัด ครั้น
เมื่อหมดอายุขัยจะไดเกาะชายตุงขึ้นสวรรคแ สําหรับภูมิปัญญาชิ้นเอกของชาวหนองเงือกที่มีความโดด
เดนทั้งทางดานความประณีตบรรจง และความสวยงาม สามารถสะทอนถึงวิถีชีวิตที่แทจริงของชาว
หนองเงือกคือ หัตถกรรมผาฝูายทอมือที่มีลวดลายที่คงความเป็นเอกลักษณแของวิถีชาวยอง  ลวดลาย
บนผืนผาจะทําใหหวนนึกถึงวิถีของบรรพบุรุษที่เริ่มตั้งแตขั้นตอนของการปลูกฝูาย จนกระทั่งไดเมล็ด
ฝูาย การคิดคนลวดลายที่งดงาสลับซับซอน รวมถึงเทคนิคการทอมือที่ไดถายทอดมาถึงรุนลูกรุนหลาน
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ซึ่งยังคงเห็นไดอยูในปัจจุบันกลุมผาฝูายทอมือบานหนองเงือกยังมีกี่ทอผาคูรัก  หรือกี่ทอโบราณแบบ
ทอ 2 คน ที่เป็นการแสดงออกของคูรักที่มีรวมกันผานการทอผาไดเป็นอยางดี นักทองเที่ยวจะได
สั ม ผั ส ถึ ง วิ ถี ก า ร ท อ ผ า ข อ ง ช า ว ห น อ ง เ งื อ ก  ส า ม า ร ถ ท ด ล อ ง ทํ า เ อ ง โ ด ย มี ช า ว บ า น 
ที่ชํานาญงานชวยสอนจนกวาจะสําเร็จ และสามารถนํากลับบานไปเป็นที่ระลึกได  ในทุกปีชาวหนอง
เงือกจะรวมมือรวมใจกันจัดงาน “สืบสานตํานานฝูายงามหนองเงือก” ขึ้นในชวงตนเดือน
เมษายน (ระหวางวันที่ 9 - 12 เมษายน) ซึ่งปัจจุบัน ททท. ไดบรรจุงานเทศกาลนี้ลงในปฏิทินการ
ทองเที่ยวดวย เพ่ือตอนรับนักทองเที่ยวใหไดมาสัมผัสถึงวิถีชีวิตที่แทจริงของชาวยองที่เชื่อมโยงตั้งแต
สมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันที่ยังคงมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นเอกลักษณแผานลวดลายบนผืน
ผา สิ่งเหลานี้เองที่ทําใหบานหนองเงือกมีเสนหแและสรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยว โดย
เทศบาลตําบลแมแรง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดสนับสนุน
การทองเที่ยวหมูบานหนองเงือก ใหเป็นแหลงทองเที่ยวที่มีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาเกี่ยวกับผาฝูายทอมือ 
ซึ่งเป็นหัวใจของการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแและเปิดมุมมองใหม ใหนักทองเที่ยวไดลงมือปฏิบัติ สัมผัส
ขั้นตอนการผลิตผาทอมือที่ประยุกตแเขากับนวัตกรรมไดอยางลงตัว 
 3) โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) กระทรวง 
อุตสาหกรรมไดดําเนินการขยายผลโครงการหมูบานอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อสรางแหลงทองเที่ยวใน
หมูบานซึ่งจะชวยดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาจับจายใชสอย เป็นผลดีตอประชาชนในพื้นที่ชนบท โดย
ใหดําเนินการขยายผลไปในทุกจังหวัดๆ ละ 1 แหง เพื่อเป็นตนแบบ เนนตอยอดจากวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาที่เป็นที่รูจักและมีชื่อเสียงอยูแลว กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจึงกําหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช
พ้ืนที่ เป็นตัวตั้งในรูปแบบการพัฒนาหมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรคแ (Creative Industry Village: 
CIV) เพ่ือดําเนินการสรางสรรคแผลิตภัณฑแ และบริการ โดยการใชองคแความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สมัยใหม บนพ้ืนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่น เชื่อมโยงกับการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวชุมชนของจังหวัด เป็นการสรางโอกาสทางการตลาดและรายไดใหแกชุมชน สรางมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 

แผนพัฒนาศักยภาพหมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรคแ Creative Industry Village : CIV 
ภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําพูน และจังหวัด
ลําปาง โดยกําหนดอัตลักษณแพรอมชูเอกลักษณแเดนของหมูบานอุตสาหกรรมแตละจังหวัด  

ลําพูน “เลื่องลือหัตถกรรม นําเดนผาฝูาย วัฒนธรรมสืบสาย ชาติพันธุแไทยอง” หมูบาน
อุตสาหกรรมสรางสรรคแ (Creative Industry Village: CIV)  คือ บานหนองเงือกและบานดอนหลวง ตําบล
แมแรง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน “เลื่องลือหัตถกรรม นําเดนผาฝูาย” ณ ถิ่นฐานแหงนี้ เรื่องของ
หัตถกรรมการทอผาฝูาย ซึ่งเป็นผาฝูายทอมือ มีลวดลายแบบโบราณที่สืบทอดตอๆ กั นมาเป็น
เวลานานนับรอยๆ ปี ไมวาจะเป็นการทอผาไหมยกดอก  หรือทอผาฝูายทอมือบานปุาซาง ที่มี
เอกลักษณแเดนชัด และมีชื่อเสียงโดงดัง “วัฒนธรรมสืบสาย ชาติพันธุแไทยอง” ซึ่งชาวหนองเงือกมี
บรรพบุรุษเป็นชาวยอง อาศัยอยูในมณฑลยูนาน แควนสิบสองปันนา ซึ่งปัจจุบันอยูในการปกครอง
ของประเทศจีน อพยพมาตั้งถิ่นฐานในที่ราบลุมแมน้ําทา อําเภอปุาซาง และไดนําประเพณีวัฒนธรรม
อันงดงามท่ีสืบทอดกันมาแตครั้งบรรพบุรุษมาเผยแพร จนกลายเป็นภูมิปัญญาและของดีประจําจังหวัด
ลําพูนในปัจจุบัน บานหนองเงือกไดรับคัดเลือกใหเป็นเครือขายกลุมผาทอของจังหวัดลําพูน รวมกับ
บานดอนหลวง ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ไดสนับสนุนใหบานหนองเงือก และบานดอนหลวงเป็น
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หมูบานอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคแ (หมูบาน CIV) ซึ่งทั้ง 2 หมูบานไดจัดตั้งถนนสายหัตถกรรม
จําหนายสินคาผาทอ ชุมชนมีโฮมสเตยแรับรองนักทองเที่ยวดวย  

๔) ประเทศไทย ๔.๐ สวทช. ไดมีสวนรวมในการนําเทคโนโลยี และความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรแ เชามาชวยการพัฒนาคุณภาพการผลิตผาฝูาย เป็นผาฝูายนาโน รวมกับวิสาหกิจแปรรูป
ผาฝูายทอมือ-ผาฝูายนาโนบานหนองเงือก ซึ่งสามารถทําใหเกิดตลาดในกลุมเปูาหมายใหม ที่เพ่ิงหัน
มาใชผาฝูายที่ไมตองเสียเวลาในการบํารุงรักษา จากการสอบถามประธานวิสาหกิจฯ และสมาชิก 
ขณะนี้มีตลาดใหมๆ เขามาซื้อ แตยังไมสามารถผลิตไดในปริมาณที่มาก และบางครั้งเป็นการทดลอง
ผลิต สงผลใหไมสามารถขายแบบออนไลนแได เพราะมีปัญหาหลักอยู ๓ เรื่อง  ไดแก (๑) เรื่องสีของ
ภาพที่ไมตรงกับขอเท็จจริง (๒) มีการผลิตเพียง ๑ ชิ้น ไมทันบางครั้งขายไปแลว ไมมีสํารอง (๓) และที่
สําคัญมีการถูกลอกเลียนแบบทําใหไมสามารถสะดวกในการที่จะใชชองทางจําหนายทางออนไลนแ  แต
ทางกลุมวิสาหกิจมีความเพียงพอในการขายเพราะสามารถกําหนดราคาและกําไรที่ตองการไดระดับ
หนึ่ง 
 ๕) การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน เกิดขึ้นจากการนําเอาแนวทางเศรษฐกิจ
ชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาอยางตอเนื่องและเป็นระบบ กิจการของชุมชนที่
เกี่ยวกับการผลิตสินคา การใหบริการ หรืออ่ืนๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิต
รวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเป็นนิติบุคคล 
เพ่ือสรางรายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน โดยพระราชบัญญัติ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีเจตนารมณแใหการสงเสริมความรูและภูมิปัญญาทองถิ่น สราง
รายได การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ และการพัฒนา
รูปแบบของวิสาหกิจชุมชนใหพ่ึงพาตนเองได และพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง  

วิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากทั้งหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอยางตอเนื่อง เป็นหมูบานหัตถกรรมและเป็นแหลงผลิตผาฝูาย
แหลงใหญในภาคเหนือ มีพิพิธภัณฑแไทยยองบานหนองเงือก โดยกลุมทอผาบานหนองเงือก ซึ่งเป็น
กลุม OTOP ของจังหวัดลําพูน ชุมชนไดนํางบประมาณตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน มาใชในพัฒนา
ผลิตภัณฑแของชุมชน อบรมใหความรูเรื่องการทอผาเพื่อใหคนในชุมชนไดมีอาชีพ และฝึกอบรมการ
เตรียมความพรอมในเรื่องการเป็นเจาบานที่ดี เพื่อรองรับการเป็นชุมชนทองเที่ยวในอนาคต จาก
ขอมูลปัจจุบัน ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน ๑๔ แหง และที่โดดเดนจะ
เป็นวิสาหกิจชุมชนผาฝูายทอมือ และวิสาหกิจแปรรูปผาฝูายทอมือ-ผาฝูายนาโนบานหนองเงือก 

จากการศึกษานโยบายภาครัฐที่มีตอศักยภาพและการพัฒนาของวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก 
หมูที่ 5 ตําบลแมแรง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ซึ่งสงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอชุมชน 
สามารถสรุปไดดังนี้  

2.3 ผลกระทบเชิงบวกที่ท าให้ชุมชนมีจุดแข็ง ดังนี้ 
         ๑) เกิดการรวมกลุมเพื่ออนุรักษแและสืบสานภูมิปัญญาการทอผาฝูายแบบโบราณ การ

นําวัตถุดิบที่หาไดในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนแในการทอและการยอมผาจากธรรมชาติ ไมเป็น
อันตรายตอสิ่งแวดลอมและผูคนที่อาศัยอยูโดยรอบ ตลอดจนลายของผาที่มีความสวยงามเป็น
เอกลักษณแเฉพาะของกลุม มีการถายทอดองคแความรูดานการทอผาไปยังกลุมสมาชิก และเยาวชน 



89 

 

 ๒) เกิดการแสวงหาชองทางดานการตลาดชองทางใหม เพ่ือระบายสินคาของสมาชิก
ของกลุมเพื่อเป็นการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน โดยการสงผลิตภัณฑแจากผาฝูายเขาประกวดในงานตางๆ 
เพ่ือเปิดตลาดใหมและเป็นการเชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวทั้งในและนอกพ้ืนที่ และไดรับรางวัลตางๆ 
มากมาย เชน รางวัล OTOP 2ดาว รางวัลชนะเลิศออกแบบลวดลายผาฝูาย ไดรับเกียรติบัตรผาน
เกณฑแการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม เป็นตน 

 ๓) กอใหเกิดการทองเที่ยววิถีชุมชนทางดานหัตถกรรมทําใหหมูบานหนองเงือกเป็นที่
รูจักมากยิ่งขึ้น 

 ๔) กอใหเกิดการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใชจนเกิดการพ่ึงพา
ตนเองอยางยั่งยืน 

2.3.1  ผลกระทบเชิงลบที่ยังท าให้ชุมชนมีจุดอ่อน ดังนี้ 
 ๑) ขาดการสงเสริมองคแความรูและการสรรหาแกนนําที่มีความสามารถในดานการ

บริหารจัดการทางดานการผลิต การตลาด สมาชิกในกลุมฯ ขาดความรูในการออกแบบสินคาแฟชั่น
และไมมีชื่อผลิตภัณฑแ (Brand name) เป็นของตนเอง กลุมฯ ไมสามารถเชื่อมโยงกับตลาดสินคา
ตกแตงบาน และตลาดสงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒) ภารกิจที่สวนราชการไดรับมอบหมายจากนโยบายยังมีการทํางานซ้ําซอนกันอยู 
 ๓) นโยบายที่ชวยเหลือหรือใหสวัสดิการแกประชาชน หากทําบอยจนเกินไป จะทํา

ใหประชาชน หวังพ่ึงพาภาครัฐมากเกินไป  

 นอกจากนี้ กลุมปฏิบัติการที่ ๓ ยังเห็นโอกาสในการขยายตลาดกับกลุมเปูาหมายใหม 
โดยเฉพาะกลุมวัยรุนและวัยทํางานของวิสาหกิจแปรรูปผาฝูายทอมือ-ผาฝูายนาโนบานหนองเงือก 
แตตองระมัดระวังไมใหมีการขายตัดราคากันระหวางผาฝูายทอมือ กับผาฝูายนาโ  และยังตองมีการ
พัฒนากระบวนการผลิต การกําหนดราคา การกําหนดตําแหนงทางการตลาดใหชัด และก็การสื่อสาร
ทางการตลาดใหตรงกับกลุมผูบริโภคตอไป 
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ Action Learning 
 จากการลงพ้ืนที่ศึกษาการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก หมูที่ 5 ตําบลแมแรง 
อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน ไดขอสรุปและขอเสนอแนะจากการเรียนรู Action Learning ในแตละ
ดาน ประกอบดวย 
1. ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 กลุมปฏิบัติการที่ ๓ ไดกําหนดประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนบานหนองเงือก เพ่ือนํามาวิเคราะหแระดับความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอวิสาหกิจชุมชนบาน
หนองเงือกท้ัง ในปัจจุบันและอนาคต สรุปไดดังนี้ 
 (1.1) ด้านทรัพยากรน้ า ดิน ป่า ไม่ยั่งยืน เนื่องจากภายในตําบลแมแรงมีการรณรงคแสราง
จิตสํานึก ในการอนุรักษแฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ทั้งทรัพยากรน้ํา ดิน และปุาไม อยาง
ตอเนื่องและ เป็นที่ประจักษแ เชน การใชวัตถุดิบในการทอและการยอมผาจากธรรมชาติที่สวนใหญหา
ไดในทองถิ่น ไมเป็นอันตรายตอสิ่งแวดลอมและผูคนที่อาศัยอยูโดยรอบ และการยกเลิกการใช สีเคมี
ยอมผา โดยหันมาใชการยอมผา โดยวัสดุธรรมชาติ ซึ่งเป็นการพัฒนาอาชีพควบคูไปกับการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ประกอบกับไดมีการประชาคมและมีประกาศกฎระเบียบของหมูบาน
บานหนองเงือก หมูที่ 5 ตําบลแมแรง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน มาตั้งแตปี พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งกําหนด
ขอปฏิบัติดานการรักษาที่สาธารณประโยชนแ อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิทุก
ครัวเรือนตองชวยกันรักษาความสะอาด ไมทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล  หรือขยะที่กอใหเกิดมลภาวะเป็นพิษ ใน
ลําน้ํา หวย หนอง คลอง บึง ที่สาธารณะ พ้ืนที่สวนบุคคล โดยไมไดรับอนุญาตและบริเวณริมถนน
ภายในหมูบาน โดยใหถือวาเป็นหนาที่ของทุกคนที่ตองชวยกันรับผิดชอบ หากผูใดฝุาฝืนจะถูกปรับ
เป็นเงิน 2,000 บาท หรือหามตัดตนไมและลาสัตวแในเขตปุาสงวน ปุาอนุรักษแ ปุาชุมชน ฯลฯ ที่อยูใน
ความดูแลและเขตปกครองของหมูบานโดยเด็ดขาด หากฝุาฝืนจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ดังนั้น จึง 
มีความเสี่ยงน้อยท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 (1.2) ด้านการผลิต ผลิตภาพต่ า เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก มีการกําหนด
กระบวนการและข้ันตอนการผลิตสินคาใหเป็นไปตามศักยภาพและกําลังการผลิตของกลุม จึงทําให
สามารถผลิตสินคาไดคุณภาพตามความตองการของผูบริโภค โดยปรับปรุงแบบใหมีความหลากหลาย 
ทําใหเกิดสินคารูปแบบใหมๆ รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพของสินคา ควบคุมปริมาณสินคาในชวง
เทศกาล ไมผลิต มากเกินไปจนเกิดภาวะสินคาลนตลาด ทําใหสินคาไดรับการยอมรับจากผูบริโภค 
และไดรับการรับรองมาตรฐาน ทั้ง มผช. มอก. GNP เป็นตน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงน้อยทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา ผูประกอบการรายยอยหลายรายมีการใชเครื่องจักร
ในการผลิตผาฝูาย และยังใชวิธีการยอมสีสังเคราะหแ ทําใหตนทุนต่ํา ไดผลิตภัณฑแที่มีปริมาณมาก 
รูปแบบที่เหมือนกันสามารถกําหนดราคาท่ีต่ําได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอกลุมที่เป็นการทอผาดวยมือที่
ไมอาจตั้งราคาไดสูง ประกอบสมาชิกกลุมสวนมากมีอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ปลูกไมผล เลี้ยงสัตวแ 
เมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูกหรือเก็บเก่ียวสมาชิกจะไปเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตรทําให
ไมมีเวลาเพียงพอกับการทอผาใหเสร็จตามการสั่งซื้อของลูกคาได 
 (1.3) ด้านตลาดและราคาที่ควบคุมไม่ได้ เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือกมีการ
กําหนดกลุมเปูาหมายของผูบริโภคและแหลงจําหนายสินคาและตลาดดวยตัวเอง โดยมีหนวยงาน
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ราชการเป็นเครือขายสําคัญที่ชวยสงเสริมดานการตลาดและสนับสนุนขอมูลในการพิจารณาผลิตสินคา 
ประกอบกับ การรวมกลุมคอนขางมีความเขมแข็งและสามารถดําเนินการผลิตใหเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันได ในดานของราคา กลุมจึงสามารถกําหนดราคาไดเอง จากตนทุนบวกคาแรง คาเสี่ยงตลาด 
ราคาสินคาขึ้นอยูกับคุณภาพหรือระดับของสินคาดังนั้น จึงมีความเสี่ยงน้อยทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต อยางไรก็ตาม เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตบางประเภทขึ้นอยูกับฤดูกาล ทําใหอาจไมไดสี
ตามที่ลูกคาตองการ หรือผลิตไดในปริมาณที่จํากัด สมาชิกมีความรูในดานการตลาดและการบริหาร
จัดการนอย วิสัยทัศนแไมกวางไกลและขาดความรูในการออกแบบ สินคาแฟชั่นและไมมีชื่อผลิตภัณฑแ 
(Brand name) ของตนเองกลุมไมสามารถเชื่อมโยงกับตลาดสินคาตกแตงบาน และตลาดสงออกได
อยางมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑแลอกเลียนแบบกันงาย และผูหญิงในพ้ื นที่ทุกหลังคาเรือนมี
ความสามารถในการทอผาเหมือนกัน ประกอบกับตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น เชน คาขนสง คาวัสดุ และ 
คาใชจายในการไปจําหนายสินคา และมีการแขงขันดานราคาในพ้ืนที่สูง จึงทําใหไมสามารถกําหนด
ราคาของสินคาไดสูงมากนัก 
 (1.4) ด้านรายได้น้อย ไม่แน่นอน เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก เป็นผู
กําหนดราคาเองจึงทําใหสามารถกําหนดรายไดในแตละเดือนได และถึงแมบานหนองเงือกจะมี
ขอจํากัดในเรื่องของทําเลที่ตั้ง โดยหากเปรียบเทียบกับบานดอนหลวงและบานดอนนอยซึ่งอยูติดถนน
สายหลัก ในขณะที่บานหนองเงือกอยู ในพ้ืนที่ลึกกวา ทําใหไมคอยมีผูคนเขาไปทองเที่ยว แมวาจะมี
รถโดยสารใหบริการ ภายหลังเมื่อมีการจัดงาน ผาฝูายประจําปี บานหนองเงือกจึงไดจัดกิจกรรมแยก
กับบานดอนหลวงและบานดอนนอย จากเดิมที่เคยจัดรวมกัน โดยบานดอนหลวงและบานดอนนอยจะ
จัดงานทุกวันศุกรแแรกของเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งจะใกลกับชวงเทศกาลสงกรานตแ และบานหนอง
เงือกจัดตอจากบานดอนหลวงและบานดอนนอย เป็นมติที่ท้ังสามหมูบานตกลงรวมกัน สงผลใหรานคา
จากบานดอนหลวงและบานดอนนอยมารับผาทอและผลิตภัณฑแจากบานหนองเงือกมาจําหนาย ดังนั้น 
บานหนองเงือกจึงมีฐานะเหมือนเป็นแหลงผลิตสินคาเพ่ือนําออกไปจําหนายตามรานคาในหมูบานทั้ง
สอง ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงน้อยท้ังในปัจจุบันและอนาคต แตทั้งนี้หากเศรษฐกิจของประเทศไมดี 
อาจสงผลใหกลุมฯ มีรายไดลดลง 
 (1.5) ด้านการออมไม่มาก เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือกไมพ่ึงพาทุนจาก
ภายนอกอยูแลว ทุนในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนเป็นทุนจากทรัพยากรในชุมชนและทุนทาง
ปัญญาของชุมชน ประกอบกับการรวมกลุมผาฝูายทอมือเริ่มจากกลุมสหกรณแออมทรัพยแของหมูบานที่
มีหลากหลายอาชีพมารวมกลุมกันเพ่ือออมเงิน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงน้อยท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 (1.6) ด้านทุน ที่ดิน หดหาย เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก มีทุน ที่ดิน เป็น
ของตนเอง ซึ่งเป็นที่ดินมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ และยังไมพบปัญหาที่เกิดจากที่ดินทํากิน 
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงน้อยท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 (1.7) ด้านทุนการจัดการไม่มาก ทุนสังคมสั่นคลอน เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนบาน
หนองเงือก ไมไดยึดติดกับการเมือง สินคาอุปโภค บริโภค ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรแจังหวัด ประเด็น
ที่ 2 หัตถกรรม นวัตกรรม และการใชเทคโนโลยี ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงน้อยทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
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ประเด็น/ด้าน แนวทางการด าเนินงานของกลุ่มฯ 

ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน อนาคต 

คน/ครอบครัว ชุมชน 

ทรัพยากรน้ํา ดิน ปุา ไม
ยั่งยืน 

- มีการรณรงคแสรางจิตสํานึกในการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้และไดผลเป็นที่
ประจักษแในตําบลนี้ (แมแรง) 

-นอย -นอย มีความเสี่ยง
นอย 

การผลิต ผลิตภาพต่ํา - กลุมฯผลิตตามแบบความตองการ/ปรับปรุง
แบบหลากหลาย 
- ควบคุมปริมาณตามเทศกาล ไมผลิตมากเกิน 

-นอย -นอย มีความเสี่ยง
นอย 

ตลาดและราคาที่ควบคุม
ไมได 

- กลุมฯเป็นผูกําหนดราคาเอง จากตนทุนบวก
คาแรง คาเสี่ยงตลาด      ไมเอาเปรียบลูกคา  
- ไมแขงขันลดราคา 
- ราคาสินคาขึ้นอยูที่สินคา เกรดสินคา 

-นอย -นอย มีความเสี่ยง
นอย 

รายไดนอย ไมแนนอน - เมื่อกําหนดราคาเองยอมกําหนดรายไดใน
แตละเดือนได 

-นอย -นอย มีความเสี่ยง
นอย 

การออมไมมาก  - กลุมไมพ่ึงพาทุนภายนอกอยูแลว -นอย -นอย มีความเสี่ยง
นอย 

ทุน ที่ดิน หดหาย  - กลุมมีทุน, ที่ดิน เป็นของตนเอง, เป็นที่
มรดก 

-นอย -นอย มีความเสี่ยง
นอย 

ทุนการจัดการไมมาก ทุน
สังคมสั่นคลอน 

 - กลุมไมไดยึดติดกับการเมือง สินคาอุปโภค 
บริโภค ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรแจังหวัด 
ประเด็นที่ 2 หัตถกรรม นวัตกรรม และการ
ใชเทคโลยี 

-นอย -นอย มีความเสี่ยง
นอย 

คุณธรรม ความซื่อตรง  - สมาชิกในกลุมทุกคนยึดหลักยึดความ
ซื่อสัตยแตอตนเองและตอผูบริโภค  

-นอย -นอย มีความเสี่ยง
นอย 

เสพติดนโยบายและโครงการ
ของรัฐ 

 - นโยบายของรัฐไมมีผลในกาดําเนินการตอ
กลุม เนื่องจากกลุมยึดหลักพ่ึงตนเองและทํา
เทาศักยภาพตนเองที่ทําได, พยายามศึกษา
ความรู พัฒนาตนเอง/ 
กลุม ตลอดเวลา 

-นอย -นอย มีความเสี่ยง
นอย 

กลายเป็นชุมชนที่มีมิติการ
ตอรองทางการเมืองสูงในยุค
ทุนนิยมโลกาภิวัฒนแ 

 - กลุมไดนําเทคโลยีมาใชแกไขปัญหาให
เขาถึงผูบริโภค 

-นอย -นอย มีความเสี่ยง
นอย 
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(1.8) ด้านคุณธรรม ความซ่ือตรง เนื่องจากสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือกทุก

คนมีคุณธรรม ยึดหลักความซื่อสัตยแสุจริต มีความซื่อตรงตอตนเองและตอผูบริโภค ดังนั้น จึงมีความ
เสี่ยงน้อยท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 (1.9) ด้านการเสพติดนโยบายและโครงการของรัฐ เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนอง
เงอืกยึดหลักการพ่ึงตนเอง ทําเทาท่ีศักยภาพของตนเองจะทําได โดยพยายามศึกษาหาความรู พัฒนา
ตนเอง/กลุม ตลอดเวลา และถายทอดความรูใหแกผูอื่นในกลุมฯ จึงทําใหนโยบายของรัฐไมมีผลในการ
ดําเนินงานของกลุม ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงน้อยทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 (1.10) ด้านการเป็นชุมชนที่มีมิติการต่อรองทางการเมืองสูงในยุคทุนนิยมโลกาภิวัตน์ 
เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือกไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาผสมผสานกับภูมิปัญญาที่
ไดรับถายทอดมาจากบรรพบุรุษ เพ่ือนํามาใชแกไขปัญหาในการเขาถึงผูบริโภคและปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับยุคสมัย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงน้อยท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 (1.11) ด้านการรักษาวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน แมวากลุมวิสาหกิจชุมชนบาน
หนองเงือกมีการถายทอดองคแความรูใหกับกลุมเยาวชนและคนรุนใหมของชุมชน แตดวยยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลง ไปอยางรวดเร็ว ของสภาพแวดลอม สังคม คานิยม การดํารงชีวิต และแนวความคิด 
บวกกับการรับวัฒนธรรมจากตางชาติเขามา เยาวชนคนรุนใหมหันไปใหความสนใจและใหความสําคัญ
กับวัฒนธรรมตางชาติ ไมเห็นความสําคัญของการสืบทอดการทอผาฝูายทอมือ มองวาเสียเวลา มี
รายไดนอย ผาไมสวย ไมทันสมัย สวนมากจะไปศึกษาเลาเรียนในเมืองใหญหรือทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมากกวาการอยูตางจังหวัด รวมถึงผูนําชุมชนและชาวบานบางสวนไมไดใหความสําคัญกับ
วิถีการดํารงอยูของภูมิปัญญาทองถิ่น ไมเห็นประโยชนแของภูมิปัญญาที่ถูกถายทอดกันมาเป็นเวลานาน 
สงผลใหวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณแของชุมชนจะคอยๆ เลือนหายไป ดังนั้น ในปัจจุบันจึงมีความเสี่ยง
น้อย แต่ในอนาคตอาจมีความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตาม หากหนวยงานของทางราชการให
ความสําคัญกับการแตงกายดวยชุดผาไทย หรือผาทอพ้ืนเมือง โดยสงเสริม  ใหเป็นนโยบายที่มี่ความ
ตอเนื่อง เพื่อเปลี่ยนคานิยมการแตงกายของคนไทย โดยหันกลับมาใชผาไทยหรือ ผาพ้ืนเมืองเพ่ิมมาก
ขึ้น นโยบายดังกลาวจะเป็นอีกหนึ่งชองทางที่สามารถรักษาวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณแของชุมชนใหคง
อยูและสามารถเพ่ิมรายไดใหกับชุมชนไดเป็นอยางดี 

3.2 ความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชน 
 จากการสํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมูบานหนองเงือก หมูที่ 5 ตําบล
แมแรง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน พบวา ชุมชนบานหนองเงือกเป็นชุมชนที่มีความเขมแข็ง สามารถ
พึงพาตนเอง และดํารงวิถีชีวิตความเป็นอยู ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณแให

ประเด็น/ด้าน แนวทางการด าเนินงานของกลุ่มฯ 

ความเสี่ยง 
ปัจจุบัน 

อนาคต 
คน/ครอบครัว ชุมชน 

การรักษาวัฒนธรรมที่เป็นอัต
ลักษณแของชุมชน 

- มีการทําลายผาตัวอยางและการถายทอด
องคแความรูใหกับกลุมเยาวชนและคนรุนใหม
ของชมชน 

-นอย -นอย มีความเสี่ยง
เพ่ิมข้ึน 
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อยูรวมกับทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีความสุขตามอัตภาพ ทามกลางกระแสแหงความเปลี่ยนแปลง
จากภายนอกที่กําลังเรงเราใหชุนชนบานหนองเงือกเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีโลก โดยปัจจัยสําคัญท่ีทํา
ใหสภาพความเป็นอยูของคนในชุมชนบานหนองเงือกอยูดีมีสุขของคนในชุมชน ประกอบดวย ๒ สวน 
คือ 
 ๓.๒.๑ ภารกิจและหน้าที่ที่มีต่อชุมชน/หมู่บ้าน 
  ชาวชุมชนหมูบานหนองเงือก มีการใหสัตยาบันหมูบาน โดยพบวา อดีตเจาคณะ
อําเภอปุาซาง ทานพระครูโพธิโสภา (ครูบาศรีวัย) ซึ่งเป็นพระสงฆแท่ีไดรับความเคารพนับถือจาก
ชาวบานหนองเงือก ไดวางแนวทางและหลักเกณฑแการปฏิบัติตางๆ เชน ลูกหลานที่ติดยาเสพติด/ลัก
ขโมย จะประกาศชื่อใหรูทั่วกัน ในตลาด นอกจากนี้ยังพบวา นับตั้งแตปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นตนมา ไดมี
การจัดทํากฎระเบียบของหมูบาน โดยใหทุกคนมีสวนรวม ตั้งแตการรางและผานการประชาคมของคน
ในชุมชน เพ่ือใหทุกคนในชุมชนถือเป็นกติกา ที่ปฏิบัติรวมกัน กอใหเกิดความสงบสุขและเป็นระเบียบ
เรียบรอยของหมูบาน มี ๖ ดานที่สําคัญ ไดแก 
  1) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีการกําหนดวา ผูใดมียาเสพติดไว
ในครอบครองเพ่ือเสพ/คา หรือใชสถานที่ตางๆ ในหมูบานของตนเองเป็นแหลงมั่วสุมยาเสพติด ถา
ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน ดําเนินการจับกุมได ปรับครั้งละ 1,000 บาท พรอมสงตัว
ดําเนินคดีตามกฎหมาย หรือหากผูใดที่ทําการคาหรือมียาเสพติด หรือเป็นผูเสพยาเสพติดเป็นประจํา 
ถาถูกจับกุมดําเนินคดี และใหพนจากการเป็นสมาชิกของกลุมและองคแกรตางๆ ในชุมชนและไมให
ไดรับสิทธิตางๆ  เชน ตัดออกจากสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหแของหมูบานทันที ไมอนุมัติใหกูยืม
เงินกองทุนทุกกองทุนที่มีอยู ไมใหรวมในการจัดกิจกรรมของหมูบาน จะไมไดรับความชวยเหลือจาก
ผูใหญบาน หรือกรรมการหมูบานอยางเด็ดขาด เป็นตน นอกจากนี้ ผูตองโทษคดียาเสพติดและคายา
เสพติด ถามีการอุปสมบท ผูใหญบานจะไมใหการรับรองใบสมัครบรรพชาอุปสมบท และหลังจากถูก
ดําเนินคดี ถูกศาลตัดสิน หลังจากพนโทษมาแลวตองรายงานตัวตอคณะกรรมการหมูบานทุกเดือน 
(ทุกวันที่ 10 ของเดือน) เป็นระยะเวลา 1 ปี และข้ึนปูายประชาสัมพันธแใหประชาชนทราบเป็น
ระยะเวลา 1 ปี ดวยอักษรสีแดง ณ ศูนยแขอมูลประจําหมูบาน 
  2) ด้านการดูแลทรัพย์สิน โทษการลักทรัพย์และท าให้ทรัพย์สินผู้อ่ืนเสียหาย โดย
ไดมีการกําหนดขอปฏิบัติและบทลงโทษ อาทิ ใหผูที่ลักทรัพยแสินของมีคาของผูอ่ืน ปรับ 3 – 5 เทา 
ของมูลคาทรัพยแสินนั้น ผูที่ลักหรือเคลื่อนยายและทําลายหลักเขตที่ดิน จะตองถูกปรับตั้งแต        
500 – 2,000 บาท การปลูกตนไมที่ยืนตนแนวเขตรวมกัน ตองหางจากแนวเขตขางละ 20 
เซนติเมตร ผูที่ทําลายทรัพยแสินของผู อ่ืนเสียหายโดยเจตนา เชน ตัดตนไมตางๆ ทําลายอาคาร
บานเรือนที่อยูอาศัย ทรัพยแสินมีคา ฯลฯ ใหใชกฎขอบังคับที่ 2.1 ทันที (แลวแตความเสียหาย
ทรัพยแสิน) หรือผูที่เลี้ยงสัตวแทุกชนิดและปลอยสัตวแใหไปทําลายทรัพยแสินของผูอ่ืนใหมีความผิดและ
ปรับคาเสียหาย 
  ๓) ด้านการรักษาความสงบ ไดกําหนดใหผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน และ
ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) มีการจัดเวรยามหรือลาดตระเวนในหมูบาน อยางนอยสัปดาหแ
ละ 1 ครั้ง ถามีการทะเลาะวิวาทภายในบริเวณที่สาธารณะของหมูบาน หรือในการจัดงานทุกงานของ
หมูบาน โดยเป็นผูกอเหตุจะถูกปรับเป็นเงิน 3,000 บาท หามยิงปืนในหมูบานโดยไมมีเหตุจําเป็น ถา
ยิงเลนปรับ 500 บาท ตอ 1 นัด หามมิใหเยาวชนที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี เที่ยวเตร / จับกลุม มั่วสุม
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ภายในหมูบาน หรือหมูบานอ่ืน (กรณีไมมีการจัดงานกิจกรรมใดๆของหมูบาน) ตั้งแตเวลา 22.00 – 
05.00 น. ผูใดพบเห็นใหแจงผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบาน ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน 
(ชรบ.) เพ่ือตักเตือนและนําสงผูปกครอง หากตักเตือนแลวยังฝุาฝืนไมปฏิบัติตาม จะมีโทษปรับตั้งแต 
200 บาท ถึง 1,000 บาท โดยปรับจากผูปกครอง หรือผูใดขับขี่รถมอเตอรแไซดแและรถยนตแ เสียงดัง
บนทองถนนหรือในซอยหมูบาน หากตักเตือนแลวยังฝุาฝืน ผูใหญบาน คณะกรรมการหมูบานจะ
พิจารณาโทษกับผูนั้น 
  4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประชุม และการพัฒนาของหมู่บ้าน กําหนดใหทุก
ครัวเรือนเมื่อผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบาน ประกาศเรียกประชุมประจําเดือนหรือประชุมใน
ภารกิจเรงดวน ใหสงสมาชิกครัวเรือนละ 1 คน เขารวมประชุมทุกครั้ง หากครัวเรือนใดเขารวม
ประชุมทุกครั้งไมขาด จะไดรับสิทธิพิจารณาเสนอชื่อในการเขารับความชวยเหลือจากหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน ทุกครั้งกอนไมวากรณีใดๆ ถาขาดการประชุมเกิน 3 ครั้ง ติดตอกัน ถือวาไมใหความ
รวมมือกับหมูบาน ทางผูใหญบานและคณะกรรมการหมูบานจะพิจารณาตัดสิทธิบางประเภทของ
หมูบาน เชน ไมใหกูเงินจากกลุมหรือองคแกรตางๆ ของหมูบาน ไมใหความชวยเหลือ เมื่อเดือดรอนใน
ปัญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เชน อุทกภัย วาตภัยภัยพิบัติตาง ๆ เป็นตน  
และเม่ือมีการประกาศใหรวมกันพัฒนาหมูบานใหสงสมาชิกครัวเรือนละ 1 คน เขารวมพัฒนาทุกครั้ง 
หากไมไปรวมพัฒนาซึ่งเป็นกิจกรรมสวนรวมของหมูบานโดยไมมีเหตุอันควร จะถูกปรับครั้งละ 50 บาท 
  5) ด้านการรักษาที่สาธารณประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทุกครัวเรือนตองชวยกันรักษาความสะอาด ไมทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล หรือขยะที่กอใหเกิด
มลภาวะเป็นพิษ ในลําน้ํา หวย หนอง คลอง บึง ที่สาธารณะ พื้นที่สวนบุคคล โดยไมไดรับอนุญาตและ
บริเวณริมถนนภายในหมูบาน  โดยใหถือวาเป็นหนาที่ของทุกคนที่ตองชวยกันรับผิดชอบ หากผูใดฝุา
ฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 บาท ใหทิ้งขยะลงถังขยะหรือภาชนะท่ีจัดไว หามวางถุงขยะไวที่พ้ืน
ยกเวนขยะเต็ม ผูใดฝุาฝืนจะถูกปรับครั้งละ 200 บาทหามผูใดบุกรุก ทําประโยชนแ ครอบครอง ในที่
สาธารณประโยชนแของหมูบานโดยเด็ดขาด หามระเบิดปลา วางยาปลา (เบือปลา) หรือช็อตปลา ในลํา
น้ํา หวย หนอง คลอง บึง ที่อยูในแนวเขตการปกครองของหมูบาน หากฝุาฝืนจะถูกปรับครั้งละ 200 
บาท และหามตัดตนไมและลาสัตวแในเขตปุาสงวน ปุาอนุรักษแ ปุาชุมชน ฯลฯ ที่อยูในความดูแลและ
เขตปกครองของหมูบานโดยเด็ดขาด หากฝุาฝืนจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
  6) ด้านการพนันห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในงานพิธี งานสําคัญตาง ๆ หากผูใดฝุา
ฝืนจะถูกปรับคนละ 3,000 บาท และถูกตัดสิทธิการกูยืมเงินจากกองทุนของหมูบานทุกกองทุน 
รวมทั้งดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 ๓.๒.๒  ศักยภาพ หรือความสามารถของชุมชน 
  นอกจากการรักษาความสบเรียบรอยใหเกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือพัฒนาใหสังคมของ
ชาวบานหนองเงือกเป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
สวนรวมแลว ปัจจัยทางดานเศรษฐกิจก็นับเป็นเรื่องสําคัญที่จะสรางความอยูดีมีสุขของคนในชุมชน 
โดยพบวา บานหนองเงือกเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาและสรางรายไดใหกับตนเอง ไดแก 
 ๑) เป็นแหล่งผลิตทอผ้าฝ้ายขนาดใหญ่ โดยไดรับคัดเลือกเป็นแกนนําหลักของ
เครือขายกลุมผาทอของจังหวัดลําพูนรวมกับบานดอนหลวง เนื่องจากฝูายทอมือของหมูบานหนอง
เหงือกยังคงเอกลักษณแดั้งเดิม ชาวหนองเงือกไดสืบสานการทอผาฝูายและกรรมวิธีจากบรรพบุรุษ และ
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มากกวานั้นชาวหนองเงือก มีความคิดสรางสรรคแในการนําลวดลายดั้งเดิมมาประยุกตแใหทันยุคทันสมัย
โดยการเพ่ิมความสลับซับซอนและเลนสีสันในลวดลาย เชน ลายเกล็ดเตาลูกอม ลายเกล็ดเตาหมู ลาย
เกล็ดเตาจิ๋ว ลายเกล็ดเตาตา ลายดอกชาง ลายดอกนก ลายดอกบัวเครือ ลายดอกขอลายไทย เป็น
ตน ลวดลายของฝูายทอมือบานหนองเงือกจึงหลากหลายและทันสมัยอยูเสมอ  
 ๒)  มีศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
เชน ภาพวาดฝาผนัง แทนธรรมาสนแหลวง มีสัตวแในตํานาน “มอม” โดยมีสถานที่ทองเที่ยวทางศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่นท่ีสําคัญไดแก 

- วัดหนองเงือก เป็นวัดที่สรางในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3เป็นวัดที่มีความโดดเดนทางดาน
ศิลปกรรมแบบลานนาและมอญ  ภายในบริ เ วณวัดจะมี
สถาปัตยกรรมที่โดดเดนอยู 4 ที่ ไดแก บริเวณแรกจะอยูที่
บริเวณซุมประตูวัดที่มีการประดับดวยลวดลายศิลปะมอญที่
วิจิตรตระการตาแสดงใหเห็นถึงฝีมือของชางสถาปัตยกรรมใน
สมัยโบราณบริเวณท่ีสองคือ พระวิหาร เป็นทรงไทยลานนา บาน

ประตูไมมีการแกะสลักลวดลายทองถิ่นที่สวยงาม โครงหลังคาโบราณแบบมาตาง ทําจากไมลักษณะ
เป็นชั้นๆ รูปสามเหลี่ยม เสาไมสักที่มีความใหญโตโอฬารสูง 12 ศอก ประดับดวยลายคํา (ลายทอง) 
ภายในพระวิหารจะบรรจุปราสาทธรรมาสนแไมสักลายคําแสดงถึงศิลปะพ้ืนบานทองถิ่น  และ
พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองแสดงถึงศิลปะลานนาสมัยรัตนโกสินทรแ บริเวณที่สาม  คือ พระ
เจดียแ ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะแบบมอญ ภายในพระเจดียแมีการบรรจุพระแกวมรกต  และพระบรม
สารีริกธาตุจํานวน 111 ดวง เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทุกหมูเหลา  และบริเวณ
สุดทาย คือ คะตึกหอธรรม (หอพระไตรปิฎก) เป็นสิ่งกอสรางที่มีความเกาแกกวาทุกบริเวณที่กลาวมา
ขางตน เป็นอาคารกออิฐถือปูน 2 ชั้น ศิลปะแบบมอญภาพเขียนฝาผนังในชั้นลางคะตึกหอธรรมเป็น
ภาพจิตรกรรมที่วาดเรื่องราวพุทธประวัติและเรื่องรามายณะ  เป็นภาพ 2 มิติที่มีความวิจิตร
พิสดาร สวนชั้นบนเป็นที่เก็บพระธรรมและคัมภีรแที่จารึกดวยอักษรธรรมลานนา นอกจากนั้นยังเป็นที่
เก็บปูชนียวัตถุท่ีมีความสําคัญ และประมาณคามิได 
 นอกจากนี้ วัดหนองเงือกยังเป็นที่เลาลือของชาวบานถึงความศักดิ์สิทธิ์ วาพระ
เจดียแไดแสดงพระปาฏิหาริยแใหสาธุชนจํานวนมากเห็นเป็นดวงไฟสวางนวลลอยอยูเหนือยอด
เจดียแ โดยเฉพาะในชวงใกลจะถึงวันพระ ทุกปีในวันแรม 15 ค่ําเดือน 9 ตามปฏิทินทางเหนือ ชาว
หนองเงือกจะจัดใหมีพิธีสรงน้ําพระธาตุเจดียแซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระแกวมรกตและพระบรม
สารีริกธาตุ 
 

- พิพิธภัณฑ์ไท-ยอง ซึ่งมีจุดเริ่มตนมาจากโครงการวัฒนธรรม
สายใยชุมชนบานหนองเงือกที่ตองการจะอนุรักษแวัตถุโบราณ 
เนื่องจากเห็นวา “วัตถุหนึ่งชิ้นสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้
หม่ืนแสน” เรื่องราวในอดีตสามารถสะทอนและถายทอดถึง
เสนทางแหงวิวัฒนาการจากรากเหงาสูความเป็นอารยธรรมของ
บรรพบุรุษ จึงมีการขอรับโบราณวัตถุซึ่งเป็นผาโบราณ สิ่งของ
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เครื่องใช และวัตถุโบราณจากพ่ีนองประชาชน ในหมูบานมาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑแ แบงออกเป็น 
3สวน สวนแรก จัดแสดงสิ่งของเครื่องใชเกี่ยวกับศาสนา สวนที่สองจัดแสดงสิ่งของเครื่องใชใน
ครัวเรือน เชน เชี่ยนหมาก คนโทน้ํา และโบราณวัตถุ สวนสุดทายจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิต 
กระบวนการผลิตผาฝูายทอมือ และการเกษตร นอกจากนี้  ยังมีโบราณวัตถุที่หาชมไมได 
จากพิพิธภัณฑแอ่ืน เชน หมอนผา (หมอนสามเหลี่ยมที่ใชพิงขณะนั่ง) ซึ่งมีลวดลายหนาบันพระวิหาร 
จําลองนักษัตร 12ราศีบริเวณหนาหมอน ลอมรอบดวยเครือเถาวัลยแ ทําใหหมอนผามีความงดงาม
วิจิตรบรรจง แบบโบราณ หมอนผานี้ในอดีตเป็นเครื่องใชของพระสงฆแมีอายุกวารอยปี คนโทน้ําหรือที่
ใสน้ําของคนในสมัยกอนมีลักษณะคลายขวดน้ํา เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุกวา 120 ปี โดยมีลวดลาย
ฟักทอง และมีรอยหยักคาดค่ันตามทรวดทรงของคนโทน้ํา แสดงถึงความคิดสรางสรรคแในการออกแบบ
ลวดลายของคนในสมัยกอน 
 - หนองเงือก (หนองออกรู) เป็นหนองน้ําขนาดใหญทางดานทิศตะวันออกของ 
บานหนองเงือก มีตาน้ํา ที่มีน้ําไหลออกมาตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ท่ีมีตํานานซึ่งเป็นที่มาของชื่อบาน
หนองเงือก ซึ่งไดกลาวไวแลวในตอนตน ในปัจจุบันหนองน้ํานี้ยังคงความอุดมสมบูรณแของระบบนิเวศ
เป็นอยางมากรอบๆ หนองน้ํามีตนลําไยขึ้นอยูใหเห็นอยางหนาแนน บรรยากาศรอบๆ มีความรมรื่น
และเป็นธรรมชาติ นักทองเที่ยวที่มาเยือนสามารถสัมผัสไดถึงความสงบ และรมเย็นของหนองน้ํานี้ 

  ๓) เป็นชุมชนที่โดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวและวิถีชุมชนท้องถิ่น ไดรับคัดเลือกให
อยูในโครงการ Creative Tourism ปี 2560 จัดขึ้นโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทยรวมกับชุมชน 
โดยมีนักออกแบบ เจาของแบรนดแดัง ไปใหความรูกับคนในหมูบานในการพัฒนาผลิตภัณฑแ ซึ่งจะทําให
ชุมชนเข็มแข็ง สามารถตอยอดความคิดสรางสรรคแผลิตภัณฑแทองถิ่นใหไดรับความนาสนใจมากยิ่งข้ึน 

  ๔) กิจกรรม ‘งานสืบสานต านาน ฝ้ายงามหนองเงือก’ ที่จัดขึ้นทุกปีที่บานหนอง
เงือก โดยครั้งหนึ่งจัดประมาณ 3-4 วัน สรางรายไดแกประชาชนในพ้ืนที่กวา 10 ลานบาท และยัง
เป็นกิจกรรมซึ่งไดรับการระบุไวในปฏิทินทองเที่ยวของจังหวัดลําพูนและปฏิทินของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทยอีกดวย 
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3.3 บทเรียนที่ได้รับ 
 ๓.๓.๑ การบริหารการพัฒนาระดับชุมชนท้องถิ่น ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
 

 
  
 
 
 
 
 
  

  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดลําพูน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.
2563 ไดทบทวนเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคเหนือ รวมทั้งสภาวการณแที่เปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือใหสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในระยะ 5 ปี ใหมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
และสามารถขับเคลื่อนใหบรรลุ ตามเปูาหมายที่กําหนดไว โดยไดกําหนดเปูาหมาย/วิสัยทัศนแ คือ 
เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง ซึ่งหมายถึง ประชาชนในจังหวัดลําพูนมีความสุขจากคุณภาพ
ชีวิตและสภาวะแวดลอมที่ดี และไดกําหนดประเด็นการพัฒน ไว 5 ประเด็น โดยเรียงตามลําดับ
ความสําคัญ ดังนี้  
  1) เมืองหัตถนวัตกรรม สรางสรรคแ (Creative Craft Innopolis)  
  2) เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)  
  3) เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเที่ยวเชิงประสบการณแวัฒนธรรม (Cultural 
Experience Destination)  
  4) เมืองแหงคุณภาพชีวิต (Quality of Life)  
  5) เมืองนิเวศนแ (Eco - Town) 
  ดังนั้น การพัฒนาบานหนองเงือก ใหตอบสนองตอประเด็นวิสัยทัศนแและประเด็นการ
พัฒนาของจังหวัดลําพูน จึงมุงเนนการพัฒนาตามศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู บนพ้ืนฐานของความ
พอเพียง โดยไดกําหนดเปูาหมายการพัฒนาของหมูบานไววา แอ่วหนองเงือก เลือกของดี ดูวิถีคน
ยอง ซึ่งไดมุงเนนไปที่การทองเที่ยวเชิงประสบการณแวัฒนธรรม (Cultural Experience Destination) 
เพ่ือเปิดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเขามาทองเที่ยวสัมผัสความงามทางธรรมชาติของหนองเงือก ดูวิถี
ชีวิตของคนยอง และจับจายซื้อสินคาผาฝูายทอมือที่เป็นเอกลักษณแของชุมชน อันจะเป็นสวนหนึ่งของ
การสงเสริมเมืองหัตถนวัตกรรม สรางสรรคแ (Creative Craft Innopolis) ซึ่งจากการศึกษาการ
สงเสริมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก หมูที่ 5 ตําบลแมแรง อําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูน พบวา เมื่อมี
การจัดทําโครงการในลักษณะหวงโซคุณคาตั้งแตตนทาง (กระบวนการผลิต) กลางทาง (การแปรรูป
ผลิตภัณฑแ) และปลายทาง (การประชาสัมพันธแและการตลาด) ซึ่งภาคสวนตางๆ ตั้งแตระดับชุมชน
ทองถิ่น ตําบล อําเภอ จังหวัด และหนวยงานสวนกลาง ดําเนินการแลว และมีบางสวนที่จะตองไดรับ
การพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนเพิ่มเติม สรุปไดดังนี้ 
 

จังหวัด 

หมู่บ้านหนอง
เงือก 

เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง 

แอ่วหนองเงือก เลือกของดี ดูวิถีคนยอง 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 
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หน่วยงาน ต้นทาง 
(การผลิต) 

กลางทาง 
(การแปรรูปผลิตภัณฑ)์ 

ปลายทาง 
(การประชาสัมพันธ์และการตลาด) 

กระทรวง/
กรม/ 
สวทช./พอช. 

- การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ
และปัจจัย 
การผลิตในการทอผา 
- การถายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหกับชุมชน 

- สนับสนุนและสงเสริมการ
ออกแบบผลิตภัณฑแใหมี
ความทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด 

- สงเสริมและเพ่ิมชองทาง
การตลาดใหกับชุมชนทั้งใน
และตางประเทศ ในรูปแบบ
ของการจัดแสดงสินคา work 
shop เพ่ือสงเสริมให
ชาวตางชาติเขามาทองเที่ยว 

จังหวัด - พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ของชุมชนใหเอ้ือตอการทํา
อาชีพสิ่งทอและรองรับการ
ทองเที่ยว 

- สนับสนุนงบประมาณใน
การพัฒนาและตอยอด
ผลิตภัณฑแ 

- ประชาสัมพันธแและจัด
กิจกรรมเชื่อมโยงเสนทาง
ทองเที่ยว ทั้งทางดาน
หัตถกรรม วัฒนธรรม และการ
ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
- สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
และการสงวนลิขสิทธิ์ของผา
ทอ 

อ าเภอ - สรางศูนยแการเรียนรูเพื่อ
สรางเรื่องเลาเกี่ยวกับสิ่งทอ 

- การอบรมกลุมวิสาหกิจ 
/OTOP ในการออกแบบสิ่ง
ทอ 

- ชวยสรางระบบในการบริหาร
จัดการและจําหนายผลิตภัณฑแ 
- อบรมและใหความรูดาน
การตลาดแกสมาชิก 

องค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

สงเสริมและปรับปรุง
พิพิธภัณฑแทองถิ่นใหเป็น
พิพิธภัณฑแที่มีชีวิต 

- การดึงปราชญแชาวบานเพ่ือ
สงเสริมอาชีพการผลิตสิ่งทอ 
- การสอนเพ่ือขยายโอกาส
ในการสรางอาชีพ 

- สงเสริมการเป็นแหลง
ทองเที่ยวชุมชน 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

- การพัฒนากระบวนการ
ผลิต/กิจกรรมกลุม เพ่ือดึง
เอกลักษณแของพ้ืนบาน 
- การพัฒนาสิ่งทอนาโน 
- การยกระดับคุณภาพการ
ผลิต 
- การสงเสริมและการพัฒนา
เครือขาย 

- ถายทอดองคแความรู
ระหวางสมาชิกและสราง
การมีสวนรวมในการพัฒนา
สินคาใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับความตองการ
ของตลาด 
- ควบคุมคุณภาพการผลิต
ใหมีคุณภาพและได
มาตรฐาน 

- การสรางแบรนดแสิ่งทอของ
ชุมชน 
- การสรางแบรนดแตามคุณภาพ
ของสิ่งทอ 
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หมายเหตุ 
1. สีน้ําเงิน เป็นโครงการที่ดําเนินการอยู 
2. สีน้ําเงินขีดเสนใต เป็นโครงการที่ดําเนินการ และควรปรับเนื้อหาและวิทยากรใหตรงกับความตองการของ

พื้นที ่
3. สีแดง เป็นโครงการที่เสนอใหม เพ่ือเติมเต็มตามหวงโซคุณคา 

 
๑) การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนต้นทาง (การผลิต) 
    ถึงแมกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือกจะมีความเขมแข็งในดานของกระบวนการ

ผลิตและการบริหารกิจกรรมกลุมภายใตศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู เพ่ือดึงเอกลักษณแของผาทอ
พ้ืนบานใหเป็นจุดขาย การนําองคแความรูทางวิทยาศาสตรแมาพัฒนาสิ่งทอนาโนและการยกระดับ
คุณภาพการผลิต ตลอดจนการสงเสริมและการพัฒนาเครือขายในการแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต
ระหวางกัน เพื่อชวยลดตนทุนการผลิตใหกับกลุม และหนวยงานสวนกลางเองก็ไดเขามาชวยสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตในการทอผา พรอมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหกับชุมชน เพ่ือพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการตลาด 
อยางไรก็ตาม มีความจําเป็นที่จะตองไดรับการพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนในดานกระบวนการผลิต
จากหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนใหมีความเขมแข็ง
และสามารถแขงขันในตลาดทั้งในและตางประเทศ โดยมีสรุปเป็นขอเสนอใหหนวยงานในแตละระดับ
เขาไปดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑.๑) จังหวัดตองเขามาชวยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนให้เอื้อต่อการท า
อาชีพสิ่งทอและรองรับการท่องเที่ยว ไมวาจะเป็นการปรับปรุงถนนสายตางๆ ที่เป็นเสนทางเขาสู
ชุมชนและเชื่อมโยงไปยังแหลงทองเที่ยวที่สําคัญตางๆ การจัดทําปูายบอกทางแหลงทองเที่ยว และ
การพัฒนาสาธารณูปโภคทั้งน้ําประปาและไฟฟูาใหมีความพรอมรองรับทั้งการดํารงชีวิตของคนใน
ชุมชนและการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในชุมชน เป็นตน 

 ๑.๒) อําเภอตองเขามาสนับสนุนในการสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างเรื่องเล่า
เกี่ยวกับสิ่งทอ เนื่องจากในปัจจุบันยังขาดศูนยแการเรียนรูดานสิ่งทอ ที่เปิดโอกาสใหคนในชุมชน 
นักทองเที่ยว และผูที่สนใจเขาไปเรียนรูการทอผาฝูายดวยมือ ตั้งแตประวัติความเป็นมา พัฒนาการ
ของการทอผา การเตรียมปัจจัยการผลิต เครื่องมือและอุปกรณแที่ใชในการทอผา กระบวนการผลิต 
การแปรรูปผลิตภัณฑแ และองคแความรูดานการตลาด เป็นตน 

 ๑.๓) องคแกรปกครองสวนทองถิ่นส่งเสริมและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีอยู่
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต เพ่ือสรางใหเกิดความนาสนใจ โดยเชื่อมโยงประวัติความเป็นมาของชุมชน
ใหเห็นถึงพัฒนาการที่นําไปสูการเป็นชุมชนที่มีการทอผาฝูายดวยมือที่เป็นเอกลักษณแ โดยการสงเสริม
และปรับปรุงพิพิธภัณฑแทองถิ่นดังกลาวควรใหชุมชนเขามามีสวนรวม ซึ่งอาจจัดแสดงการทอผา หรือ
การจัดกิจกรรม ทางวิชาการเพ่ือใหปราชญแชาวบานไดมาถายทอดและเลาเรื่องราวของการทอผาให
กลุมเยาวชน นักทองเที่ยว และผูสนใจไดรับฟังและซักถามหรืออาจขอรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ที่เก่ียวของในการนําเทคโนโลยีมาชวยในการจัดแสดงเพ่ือใหเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น 

๒) การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนกลางทาง (การแปรรูปผลิตภัณฑ์) 
 การพัฒนาและตอยอดการผลิตผาฝูายทอมือใหมีความทันสมัย มีรูปแบบที่มีความ

หลากหลาย และสอดคลองกับความตองการของตลาด ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑแใหมีความ
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นาสนใจ นับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการขยายตัวของวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก ในปัจจุบันแม
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นและอําเภอ จะไดเขามาชวยเหลือ โดยการจัดอบรมใหกับกลุมวิสาหกิจ 
และ OTOP ในการออกแบบ สิ่งทอ การดึงปราชญแชาวบานเขามาถายทอดความรูใหกับคนในชุมชน
เพ่ือสงเสริมอาชีพการผลิตสิ่งทอ และขยายโอกาสในการสรางอาชีพ แตก็ยังไมครอบคลุมในทุกมิติ 
กลุมเองตองมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการทอผ้าระหว่างสมาชิกและสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสินค้าใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของตลาด และวางระบบในการควบคุม
คุณ ภา พก า ร ผลิ ต ให้ มี คุ ณภ าพและ ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น  ทั้ ง นี้  ห น ว ย ง าน ส ว น กล า ง  อ า ทิ  
กระทรวงวิทยาศาสตรแฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และสถาบันพัฒนาองคแกรชุมชน (องคแการมหาชน) จะตองชวย
สนับสนุนและส่งเสริมองค์ความรู้ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับ 
ความตองการของตลาด ในสวนของจังหวัดจะตองพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบรรลุเปูาหมายการพัฒนาของการเป็นเมืองหัตถนวัต
กรรม สรางสรรคแ (Creative Craft Innopolis) 

๓) การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนปลายทาง (การประชาสัมพันธ์และการตลาด) 
     ในปัจจุบันหนวยงานสวนกลาง จังหวัด และอําเภอ ไดสงเสริมและสนับสนุนกลุม

วิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือกทั้งในดานการสงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาดใหกับชุมชนทั้งในและ
ตางประเทศ ในรูปแบบของการจัดแสดงสินคา work shop เพ่ือสงเสริมใหชาวตางชาติเขามา
ทองเที่ยว การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธแและจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยว ทั้งทางดาน
หัตถกรรม วัฒนธรรม และการทองเที่ยวทางธรรมชาติ สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและการสงวน
ลิขสิทธิ์ของผาทอ การอบรมและใหความรูดานการตลาดแกสมาชิก และการสงเสริมการเป็นแหลง
ทองเที่ยวชุมชน อยางไรก็ตาม เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือกยังขาดองคแความรูดานการ
บริหารจัดการและจําหนายผลิตภัณฑแ ดังนั้น อําเภอจึงมีความจําเป็นตองชวยสรางระบบในการบริหาร
จัดการและจําหนายผลิตภัณฑแ สวนกลุมวิสาหกิจชุมชนเองก็ตองสรางแบรนดแสิ่งทอของชุมชนใหเป็นที่
จดจํา โดยนอกจากจะตองมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณแแลว ยังตองมีคุณภาพไดมาตรฐาน  
รวมถึงการสรางแบรนดแตามคุณภาพของสิ่งทอ 

 ๓.๓.๒ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 
       จากการที่กลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือกไดรับการสงเสริม สนับสนุน และความ
ชวยเหลือ ตามนโยบายหรือมาตรการตางๆ ของรัฐบาล ซึ่งมีการบูรณาการการทํางานรวมกันทั้งกับ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนความรวมมือจากชุมชนเอง สงผลใหชุมชนบานหนองเงือก
สามารถยกระดับเป็นแหลงทองเที่ยววิถีชุมชนที่สามารถสรางรายไดแกคนในชุมชน ทั้งยังไดรับ
คัดเลือกใหเป็นแกนนําหลักของเครือขายกลุมผาทอของจังหวัดลําพูนรวมกับบานดอนหลวง เนื่องจาก
ชาวหนองเงือกสามารถสืบสานการทอผาฝูายและกรรมวิธีจากบรรพบุรุษใหคงความเป็นเอกลักษณแไว
ได และมากกวานั้นชาวหนองเงือกมีความคิดสรางสรรคแในการนําลวดลายดั้งเดิมมาประยุกตแใหทันยุค
ทันสมัย ซึ่งผลจากการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สามารถแบงออกได ๒ ประเด็น ไดแก 
  ๑) ความมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกันของกลุมทอผา ทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนวัตถุดินและปัจจัยการผลิตที่จําเป็น ทั้งยังเปิดโอกาสใหเกิดการตอรองราคาตนทุน
ของวัตถุดิบกรณีตองจัดหาจากภายนอกชุมชน ดังนั้น จึงทําใหสามารถควบคุมตนทุนการผลิตใหอยูใน
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ระดับที่ไมสูงมากนัก นอกจากนี้ กลุมยังสามารถกําหนดราคาขายสินคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันใน
ชุมชนและสามารถแขงขันกับผูประกอบการในชุมชนอ่ืนได อยางไรก็ ตาม ในภาพรวมยังถือวา
ประสิทธิภาพการผลิตอยูในระดับปานกลาง เพราะยังไมสามารถตอบสนองความตองการ หรือคําสั่ง
ซื้อของตลาดไดท้ังหมด 
  ๒) ความมีประสิทธิผล ทําใหเกิดการลดตนทุนการผลิต และสามารถเพ่ิมรายไดใหกับ
ครอบครัวและชุมชนมากขึ้น เป็นวิสาหกิจที่มีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการตนเองไดตาม
ศักยภาพของชุมชน ซึ่งตองพัฒนาตนเองใหเป็นวิสาหกิจชุมชนกาวหนาตอไป 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

๔. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการลงพ้ืนที่ของกลุมปฏิบัติการฯ ที่ 3 เพ่ือศึกษาการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนบานหนอง

เงือก ทั้งในสวนของภูมิสังคม วิถีของชุมชน การเรียนรูระบบการบริหารจัดการชุมชน และผลกระทบ
ของนโยบายภาครัฐที่มีตอศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน พบวา ผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนบานหนองเงือก จํานวน 7 ดาน ไดแก ดานผูนําการบริหาร ดานการวางแผนการดําเนินงาน 
ดานการบริหารตลาด ดานการจัดการความรูและขอมูล ดานการบริหารสมาชิก ดานการจัดการสินคา
หรือบริการ และดานผลลัพธแ การดําเนินงาน ยังอยูในระดับปานกลาง แตจากการสัมภาษณแเจาหนาที่
ของสํานักงานพัฒนาชุมชนและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก กลับพบวา วิสาหกิจชุมชน
คอนขางมีความเขมแข็ง เนื่องจากมีทุนในการบริหารจัดการตนเองดวยการระดมทุนจากสมาชิก ไมพึง
พาแหลงเงินทุนจากภายนอกหรือหนวยงานภาครัฐ แตอยางไรก็ตาม วิสาหกิจชุมชนยังมีจุดออนใน
ดานการบริหารจัดการกลุม การบริหารจัดการคลังสินคา และการหาชองทางดานการตลาด ดังนั้น จึง
มีความจําเป็นที่สวนราชการที่เกี่ยวของจะตองเขามาสงเสริมและสนับสนุน ในการเพ่ิมองคแความรู 
ตลอดจนการปรับปรุงและแกไขกฎเกณฑแตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต
การจัดเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การบริหารจัดการ การแปรรูป การประชาสัมพันธแ และการตลาด เพ่ือ
พัฒนาใหวิสาหกิจชุมบานหนองเงือกสามารถเติบโตไดอยางเขมแข็ง ภายใตบริบทของการพ่ึงพาตนเอง 
จนนําไปสูการเป็นวิสาหกิจชุมชนกาวหนา ซึ่งกลุมปฏิบัติการฯ ที่ 3 ไดจัดขอเสนอแนะในการพัฒนา
กลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก สรุปไดดังนี้ 
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 ๔.๑ พัฒนากระบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน สามารถกําหนดตนทุนที่ชัดเจนในแตละ
ขั้นตอนของกระบวนการผลิต และกําหนดระยะเวลาที่ใชในการผลิตไดชัดเจน ตลอดจนการสรรหา
แหลงวัตถุดิบที่ไดมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑแ เชน เสื้อผาสําเร็จรูป และ
เครื่องใชสอยใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับคานิยมของสังคมปัจจุบัน 

 ๔.๒ เพิ่มคุณค่าโดยการสร้างแบรนด์วิสาหกิจชุมชน ดวยการสรางเอกลักษณแของ
ผลิตภัณฑแในชุมชน จากการนําลักษณะเดนทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน และมีการกําหนด
สวนแบงทางการตลาดระหวางผาทอมือและผาทอนาโน 

 ๔.๓ ส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าทอมือ ดวยการเลาเรื่องราว ประวัติ วิถีของชุมชน เพื่อให
ผูบริโภคตระหนักในคุณคาของผลิตภัณฑแมากขึ้น รวมถึงการสืบสานตอไปยังรุนลูกหลาน ดวยการ
จัดทําผาตัวอยางในการถักทอ และการจัดทําเป็นคูมือเพ่ือประกอบการศึกษาและพัฒนาตอไป 

 ๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้  ในดานการตลาด การบริหารจัดการ และ
จําหนายผลิตภัณฑแ เพ่ือใหวิสาหกิจชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเองไดตั้งแตการหาชองทาง
การตลาด การรับคําสั่งซื้อการหาวัตถุดิบเพ่ือรองรับการผลิต การผลิต การบริหารคลังสินคา และการ
จัดจําหนาย เป็นตน ทั้งนี้ เพ่ือใหวิสาหกิจชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดโดยไมตองรอความชวยเหลือ
จากภาครัฐ 

 ทั้งนี้ ไดจัดทําเป็นขอเสนอโครงการเพ่ือพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชนบานหนองเงือก 
๑) จัดทําโครงการที่สําคัญและเรงดวน จํานวน 3 โครงการ ไดแก 

ต้นทาง 
(การผลิต) 

กลางทาง 
(การแปรรูปผลิตภัณฑ์) 

ปลายทาง 
(การประชาสัมพันธ์และ

การตลาด) 
๑.  โครงการสร างศูนยแ การ
เรียนรู  
เพ่ืออนุรักษแ สืบสาน และตอ
ยอดผาฝูายทอมือของชุมชน
บานหนองเงือก รับผิดชอบโดย
อําเภอปุาซาง 

๒ .  โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ออกแบบและจัดทําผาฝูายทอ
มือในรูปแบบของผลิตภัณฑแ
ตกแตงบาน เพ่ือรองรับตลาด
ประเทศ รับผิดชอบโดยกรมการ
พัฒนาชุมชน หรือกระทรวง
อุตสาหกรรม 

๓. โครงการฝึกอบรมการบริหาร
จัดการและจําหนายผลิตภัณฑแ
ผาฝูายทอมือของชุมชนบาน
หนอง เ งื อก  รั บผิ ดชอบโดย
กรมการพัฒนาชุมชน 
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2) จัดทําโครงการที่มีศักยภาพและความพรอม จํานวน 3 โครงการ (เป็นโครงการที่มีอยู
แลวและเป็นโครงการที่ดําเนินการอยูแลวแตปรับใหตรงกับกลุมวิสาหกิจชุมชน) ไดแก 

ต้นทาง 
(การผลิต) 

กลางทาง 
(การแปรรูปผลิตภัณฑ์) 

ปลายทาง 
(การประชาสัมพันธ์และ

การตลาด) 
๑. โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑแ 
ทอผามีชีวิต รับผิดชอบโดย
เทศบาลตําบลแมแรง 

๒. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
และสืบสานผาฝูายทอมือชุมชน
บานหนอเงือก โดยปราชญแดาน
การทอผา รับผิดชอบโดย
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  

๓. โครงการพัฒนาและยกระดับ 
ผาฝูายทอมือชุมชนบานหนอง
เงือกใหเป็นสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรแ (GI) 
รับผิดชอบโดยสํานักงานพาณิชยแ
จังหวัดลําพูน 
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หมู่บ้านป่าป๋วย หมู่ 3 ต าบล บ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอบ้านโฮ่ง เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดลําพูน  ตั้งอยูทางภาคเหนือ หางจากกรุงเทพมหานคร 
ตามระยะทางถนนพหลโยธินถึงอําเภอบานโฮง 689 กิโลเมตร  หางจากจังหวัดลําพูน ประมาณ 40 
กิโลเมตร  เดิมเป็นตําบลบานโฮง ขึ้นกับอําเภอปุาซาง  แยกเป็นกิ่งอําเภอบานโฮง เมื่อปี พ.ศ.2460 
และไดรับการยกฐานะเป็นอําเภอเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499  คําวา "โฮง"   เป็นภาษา
พ้ืนเมือง   แปลวา "ลุม" หรือ "ต่ํา"  สถานที่พ้ืนที่อําเภอมีภูเขาทางทิศใต ลาดต่ําในทางทิศเหนือ
จรดเขตกิ่งอําเภอเวียงหนองลอง พ้ืนที่และเนื้อที่       จํานวน  599.840 ตร.กม 

อําเภอบานโฮงตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียง 
ดังตอไปนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอเวียงหนองลอง 
ทิศตะวันออก ติดตอกับอําเภอปุาซางและอําเภอแมทา 
ทิศใต ติดตอกับอําเภอทุงหัวชาง อําเภอลี้ และอําเภอฮอด (จังหวัดเชียงใหม) 
ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอจอมทอง (จังหวัดเชียงใหม) 

-5- 
การปกครองส่วนภูมิภาค 

อําเภอบานโฮงแบงพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 5 ตําบล 62 หมูบาน ไดแก 
บานโฮง  18 (ทต.บานโฮง)   (อบต.เวียงกานตแ) 
ปุาพลู  14 (อบต.ปุาพลู) 
เหลายาว 13 (อบต.เหลายาว) 
ศรีเตี้ย    9 (ทต.ศรีเตี้ย) 
หนองปลาสะวาย   8 (อบต.หนองปลาสะวาย) 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท้องท่ีอ าเภอบ้านโฮ่ง  ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  6  แห่ง   ได้แก่ 
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- เทศบาลตําบลบานโฮง    ครอบคลุมพ้ืนที่บางสวนของตําบลบาน
โฮง 

- เทศบาลตําบลศรีเตี้ย    ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลศรีเตี้ยทั้งตําบล 
- องคแการบริหารสวนตําบลเวียงกานตแ  ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบานโฮง  
                                                    (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตําบลบานโฮง) 
- องคแการบริหารสวนตําบลปุาพลู  ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลปุาพลูทั้งตําบล 
- องคแการบริหารสวนตําบลเหลายาว ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลเหลายาวทั้งตําบล 
- องคแการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลหนองปลาสะวายทั้ง

ตําบล 
 

 1. การเรียนรู้ภูมสิังคมและวิถีชีวิตของชุมชน 
  ประวัติความเป็นมาของ บ้านป่าป๋วย  

หมูบานปุาปวย ตั้งอยู หมูที่ 3 ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ความ
เป็นมาของบานปุาปวย เลากันวา เดิมทีบริเวณดังกลาว เป็นปุาไมปวย (ไมตะแบก) อยูมากมาย 
โดยเฉพาะบริเวณวัดปุาปวยไปจนถึงโรงเรียนปัจจุบันชาวบานกลุมแรกที่เขามาตั้งรกรากอยู ได
อพยพมาจากหมูบานสันกําแพง หมูบานฉางขาวนอย ซึ่งอยูในเขตอําเภอปุาซาง จังหวัดลําพูนใน
ปัจจุบันตอนแรกชาวบานกลุมนี้ ไดอพยพมากันเพียง 2 กลุม กลุมแรกนําโดยพอหลวงคํา ทันวัน ได
อาศัยอยูตรงหนองหมู อีกกลุมนําโดย พอหนานกันทาเขื่อนควบ อาศัยอยูบานใน (เยื้องหนาวัดเขา
ไป) ตอมาประชากรเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทางราชการจึงเขามาจัดระเบียบสังคมใหโดยการแตงตั้ง นายสม  
อดออม เป็นหัวหนาคอยดูแลชวยเหลือทางการเป็นผูนําคนแรกของหมูบาน จนกระทั่งประมาณปี 
พ.ศ.2455 กระทรวงมหาดไทยจึงยกฐานะขึ้นเป็นหมูบาน โดยใหชื่อวา  “บานปุาปวย” ชาวบาน
รวมใจกันเลือกตั้ง นายพรหม  สิทธิการ เป็นผูใหญบานคนแรกภายหลังไดรับฐานันดรศักดิ ์เป็น 
“หมื่น” ผูคนจึงไดเรียกวา ทานหมื่นพรหม  สิทธิการ ผานการดูแลจากผูใหญบาน บานปุาปวย 
มาแลว 9 คน นายวันชัย เดชอูป ดํารงคแตําแหนงผูใหญคนปัจจุบัน 
 

      ค าขวัญบ้านป่าป๋วย 
    มรดกชาติหอไตร  โพธิ์ใหญรอยปี 
    เดนดีภูมิปัญญา  บูชาลี่ศาล 
    สมานสามัคคี  ประเพณีพระธาตุ 
       บุปผาชาติดอกปวย 

อาณาเขต 
หมู่บ้านป่าป๋วย หมูที่ ๓  ตําบลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน หางจาก

อําเภอบานโฮง 
ไปทางทิศตะวันออก 5 กิโลเมตร  หางจากจังหวัดลําพูน  ไปทางทิศตะวันออก 45 กิโลเมตร มีอานาเขต
ติดตอ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดตอกับ หมูที่ 2 บานโฮง  ตําบลบานโฮง 

ทิศไต ติดตอกับ   หมูที่ 1     บานหวยกาน ตาํบลบานโฮง 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  หมูที่ 2    บานโฮง   ตําบลบานโฮง 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ  หมูที่ 13  บานปุาคํา   ตําบลบานโฮง 
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  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของบานปุาปวย เป็นภูเขาและที่ราบระหวางภูเขา ภูมิประเทศ
ดานทิศตะวันตกเฉียงใตของหมูบานติดกับเชิงดอยกาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สภาพทางสังคมและการปกครอง 
    แบงเขตการปกครอง 2 แหง ดังนี้ 
    1. เทศบาลตําบลบานโฮง 
    2. องคแการบริหารสวนตําบทเวียงกานตแ 
 

  จ านวนประชากร   รวมทั้งสิ้น 1,168 คน  
แยกเป็น ชาย 543 คน หญิง 625 คน  

  ผู้สูงอายุ  (อายุ 60 ปี บริบูรณแข้ึน ไป) รวมทั้งสิ้น 343 คน  
แยกเป็น ชาย 168 คน หญิง 175 คน 

  คนพิการ  รวมทั้งสิ้น 87 คน 
     แยกเป็น ชาย 43 คน หญิง 44 คน  
  จ านวนครัวเรือน   รวมทั้งสิ้น  369 ครัวเรือน 
  การประกอบอาชีพ   อาชีพหลักของครัวเรือน 
   อาชีพ เกษตรกรรม  จํานวน  109   ครัวเรือน 
   อาชีพ รับจาง   จํานวน 131 ครัวเรือน 
   อาชีพ รับราชการ  จํานวน    47  ครัวเรือน 
   อาชีพ คาขาย   จํานวน   68 ครัวเรือน 
   อาชีพ ธุรกิจสวนตัว  จํานวน   14    ครัวเรือน 
 

  อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง 
   อาชีพ นวดเพ่ือสุขภาพ  จํานวน      18 ครัวเรือน 
   อาชีพ ลําไยอบแหง  จํานวน      24 ครัวเรือน 
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   อาชีพ กระเทียมเจียว  จํานวน      16 ครัวเรือน 
   อาชีพ สมุนไพร   จํานวน      24 ครัวเรือน 
   อาชีพ กลองขาวจากใบลาน จํานวน      13 ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้เฉลี่ยของประชากร  (ตามเกณฑแ จปฐ.ปี 2561) จํานวน 84,492.51 บาท/คน/ปี 
ครัวเรือนยากจน (รายไดไมถึง 38,000 บาท คน/ปี)  ปี 2561 จํานวน 201 ครัวเรือน 
   
  จ านวนกลุ่มกิจกรรม/อาชีพ มีจ านวน 11 กลุ่ม  ดังนี้ 
  1 กลุมปุยหมัก  จํานวนสมาชิก   40 คน  ทุน      20,000 บาท 
  2 กลุมเลี้ยงวัว  จํานวนสมาชิก     8  คน ทุน    400,000 บาท 
  3 กลุมไรนาสวนผสม จํานวนสมาชิก 21 คน ทุน    200,000 บาท 
  4 กลุมวิสาหกิจชุมชนบานปุาปวยนวดเพ่ือสุขภาพ 
       จํานวนสมาชิก 90 คน ทุน       10,000 บาท 
  5 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑแพืชผักสมุนไพร และผลไม 
     จํานวนสมาชิก 90 คน ทุน       10,000  บาท 
  6 กลุมออมทรัพยแที่ 1 จํานวนสมาชิก   38  คน ทุน     900,000  บาท 
  7 กลุมออมทรัพยแที่ 2 จํานวนสมาชิก   40  คน ทุน  1,000,000  บาท 
  8 กลุมออมทรัพยแที่ 3 จํานวนสมาชิก   31  คน ทุน     500,000  บาท 
  9 กลุมออมทรัพยแ วันละบาท  จํานวนสมาชิก  234 คน ทนุ 150,000 บาท 
  10 กลุมออมทรัพยแสัจจะวันที่ 5 จํานวนสมาชิก 203 คน ทุน 200,000 บาท 
  11 กลุมเต฿าเจี๊ยว    จํานวนสมาชิก  115    คน ทุน  20,000  บาท 
  กลุ่มอาสาสมัครในหมู่บ้าน   จํานวน 2 กลุม 
  อาสาสมัครสาธารณสุขฐานประจําหมูบาน (อสม.)  จํานวนสมาชิก 40 คน 
  ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)  จํานวนสมาชิก 18 คน 
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  กลุ่มอ่ืนๆ ในหมู่บ้าน   จํานวน  5  กลุม 
   กลุมประปาหวยมะพราว 
   กลุมประปาหวยเหนือ 
   กลุมประปาโรงเรียนบานปุาปวย 
   กลุมประปา อบต.เวียงกานตแ 
  กองทุนอื่นๆ ในหมู่บ้าน   จํานวน 2 กองทุน  ดังนี้ 
  กองทุนหมูบาน บานปุาปวย  มีงบประมาณรวม   5,000,000 บาท 
  กองทุนณาปนกิจหมูบาน บานปุาปวย มีงบประมาณรวม      200,000 บาท 
 

  คมนาคม/สาธารณูปโภค 
        การเดินทางเข้าหมู่บ้าน/ต าบล 
   เดินทางจากจังหวัดลําพูนมาบานปุาปวย ระยะการเดินทาง ประมาณ 
50 นาที 45.4 กิโลเมตร โดยใชเสนทาง 106 สายลําพูน – ลี้  ระยะทางจากที่วาการอําเภอบานโฮง 
ประมาณ 15 นาที 5 กิโลเมตร โดยใชเสนทาง 106 สายลาํพูน – ลี้ มุงหนาไปทางอําเภอลี้แลวเลี้ยว
ขวายูเทรินแที่ตลาดไซยวานิช ตรงมาอีก 300 เมตร จะเห็นหอนาฬิกาเลี้ยวซายจะเห็นไปรษณียแ ใหตรง
เขาในหมูบานปุาปวย มี ไฟฟูา  มีครบทุกครัวเรือน  

โทรศัพทแสาธารณะ     จํานวน 7 แหง 
ประปาหมูบาน      จํานวน 5 แหง  
ที่อานหนังสือพิมพแ     จํานวน 1 แหง  

 
วัด        จํานวน 2 แหง  
 วัด ป่าป๋วย 
 วัด ป่าขันติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ศูนยแสาธารสุขมูลฐานชุมชน   จํานวน 1 แหง 
   โรงเรียนบานปุาปวย    จํานวน 1 แหง 
   วิทยาลัยการอาชีพบานโฮง   จํานวน 1 แหง 
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   ศาลาผูสูงอายุ     จํานวน 1 แหง 
   สํานักงานกลุมแมบาน    จํานวน 1 แหง 
   ที่ทําการไปรษณียแ    จํานวน 1 แหง 
   สํานักงานขนสงอําเภอบานโฮง   จํานวน 1 แหง 
   ศูนยแการเรียนรูชมรมนวดแผนไทย   จํานวน 1 แหง 
   ศูนยแเรียนรูภูมิปัญญาไทยแบบองคแรวม  จํานวน 1 แหง 
   หนวยควบคุมพ้ืนที่เขตหามลาสัตวแปุาบานโฮง จํานวน 1 แหง 
 
 

แหล่งน้ า 
   แหลงน้ําตามธรรมชาติ 
    ลําหวย  จํานวน 4 แหง 
    คลอง  จํานวน 3 แหง 
    สระ  จํานวน -  แหง 
   แหลงน้ําที่สรางขึ้นในหมูบาน 
    บอบาดาล จํานวน 10 แหง 
    สระน้ํา  จํานวน   -  แหง 
    อางเก็บน้ํา จํานวน  1  แหง 
การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการชุมชน 
 

การบริหารเป็นเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานของชุมชน เพราะเป็น
เครื่องมือสําคัญที่จะชี้ใหเห็นความสําเร็จ หรือความลมเหลว  ความมีประสิทธิภาพ  หรือความไร
ประสิทธิภาพของชุมชน ประสิทธิภาพเป็นเครื่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของชุมชน  
ความเจริญกาวหนาที่เป็นลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในชุมชนซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ 
การบริหารจะตองคํานึงถึงปัจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงใหทราบถึง
ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อมูลการเมือง และการบริหารจัดการ หูม่บ้านป่าป๋วย 
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นายวันชัย เดชอูป  ตําแหนง  ผูใหญบาน 
นายพงษแเดช จันทรแหลวง ตําแหนง  ผูชวยผูใหญบาน 
นายบุญชวย เมายศ  ตําแหนง  ผูชวยผูใหญบาน 
นายบุญสง ชมภูปุา  ตําแหนง  ผูชวยผูใหญบาน 
นายดํารงคแ วรรณภิระ ตําแหนง  รองประธานสภาเทศบาท 
ตําบลบานโฮง และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
นายอุดมศักดิ์ มูลรังษี  ตําแหนง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานโฮง 
นายรังสรรคแ แสนไชย  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบลเวยีงกานตแ 
นายกฤษณะ วงศแฝั้น  ตําแหนง  สมาชิกสภาองคแการบริหารสวนตําบลเวียงกานตแ 
นายนิรันดรแ วงคแฝั้น  ตําแหนง  ประธานชมรมผูสูงอายุ 
นางเยาวเรศ หลวงมูล  ตําแหนง  ประธานกองทุนหมูบาน 
นางขวัญใจ เดชอูป  ตําแหนง  ประธานกลุมแมบาน 
นางรจนา วรรณภิระ ตําแหนง  รองประธานอสม./แมบาน และเลขานุการหมูบาน 
นายสุเทพ คําบุญมา ตําแหนง  หัวหนาหมวดพัฒนาที่ 1 
นายกสินชัย เซ็นกลาง ตําแหนง  หัวหนาหมวดพัฒนาที่ 2 
ร.ต.ท.ธารทอง เชียงปวน ตําแหนง  หัวหนาหมวดพัฒนาที่ 3 
นายสองเมือง พันวัน  ตําแหนง  หัวหนาหมวดพัฒนาที่ 4 
นายชัยชนะ สมบูรณแกุลไล ตําแหนง  หัวหนาหมวดพัฒนาที่ 5 
นายคิด  เหมือนฟู ตําแหนง  หัวหนาหมวดพัฒนาที่ 6 
นายดํารงศิลป พิระลัย  ตําแหนง  หัวหนาหมวดพัฒนาที่ 7 
นายกฤตภัค บุญสุทธิ์  ตําแหนง  หัวหนาหมวดพัฒนาที่ 8 
นางคําใบ ชมภูปุา  ตําแหนง  หัวหนาหมวดพัฒนาที่ 9 
นายสุรินทรแ วรรณภิระ ตําแหนง  หัวหนาหมวดพัฒนาที่ 10 
นายสนิท สิทธิโคง  ตําแหนง  หัวหนาหมวดพัฒนาที่ 11 
นายสมชาย อนุพงคแ  ตําแหนง  หัวหนาหมวดพัฒนาที่ 12 
นายเติง  เขื่อนควบ ตําแหนง  หัวหนาหมวดพัฒนาที่ 1 

หมู่บ้านป่าป๋วย มีวิสาหกิจชุมชน  ดังต่อไปนี้ 
 

1. กลุมบานปุาปวยนวดเพ่ือสุขภาพ (แผนไทย) ไดเริ่มกอตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐  
จนถึงปัจจุบัน  มีสมาชิกในกลุมงาน จํานวน ๑๒ คน คอยไวบริการ 
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๒. ขนมเคกลําไย (ค้ําจุน) ตั ้งอยูบานเลขที่ ๑๘๕ ม.๓ ต.บานโฮง อ.บานโฮง       
จ.ลําพูน เริ ่มดําเนินการเมื ่อมีนาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบ ัน โดยมี น ,ส ,รัชดาพร เขื ่อนขวบ 
ผูดําเนินการ/ผูจัดการ  ซึ่งอยูในรูปบริษัท มีการจัดจําหนาย ทั้งในหมูบาน ,อําเภอบานโฮง จังหวัด
ลําพูน และจังหวัดขางเคียง 
 
 
 
 
 

๓. เฮือ 
บานปุาปวย  ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๖๔ บานปุาปวย หมูที่ ๓ ต.บานโฮง อ.บานโฮงจ. 
 

ลําพูน เริ่มดําเนินการเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีนายบุญชวย สิทธิมา เป็นผูดําเนินการ จนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ฐานเรียนรูบานสมุนไพรและการสานกลองขาวดวยใบตาล  ตั้งอยูบานเลขที่ 
๑๐๘บานปุาปวย หมูที่ ๓ ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.ลําพูน เริ่มดําเนินการเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
โดยมีคุณยายแดง  ทะสุใจ เป็นผูดําเนินการ จนถึงปัจจุบัน มีตนสมุนไพร จํานวนมากกวา ๒๐ 
ชนิด และมีการสานกลองขาวดวยใบตาล เป็นรายไดเสริมอีกดวย 

 
 

 
 
 
 
 
 

๕. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑแพืชผักสมุนไพรและผลไม ใบตาล  ตั้งอยูบานเลขที่ ๑๔๑/๑  
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บานปุาปวย หมูที่ ๓  ต.บานโฮง  อ.บานโฮง  จ.ลําพูน เริ่มดําเนินการเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยมี  วาที่ 
ร.ต.ชนะ ไชยชนะ เป็นประธาน/เป็นผูดําเนินการ   จนถึงปัจจุบัน   มีสมาชิกในกลุม   ๓๓  คน   
โดยมีการดําเนินการ ทําการเกษตรอินทรียแ มีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ทั้งสดและแหง เพ่ือ
นําออกไปจําหนายทั่วประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการ

พัฒนาของชุมชน 
หมู บ านปุาปวยเป็นชุมชนเกษตร  โดยพิจารณาจากวิว ัฒนาการทางสังคม 

เศรษฐกิจ และสภาพที่ตั้งของบานปุาปวยอาจกลาวไดวา ชุมชนของคนบานปุาปวยโดยทั่วไปเป็น
ชุมชนในชนบทเป็นสวนใหญและสังคมชนบทเป็นครอบครัวมีความสัมพันธแกันอยางแนนแฟูน   
ครอบครัวเป็นหนวยที่สําคัญทางเศรษฐกิจ และมีลักษณะเบ็ดเสร็จชวยกันทํางาน  วัด  เป็นสถานที่
สําคัญอยางหนึ่ง  เพ่ือใชสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชาวบานปุาปวยสวนใหญยึดมั่นอยูกับ
ประเพณีเดิม เชื่อถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีอัตราการเกิดระดับปานกลาง ระดับการศึกษาและเทคนิคในอาชีพ
ปานกลาง เป็นสังคมที่มีความสัมพันธแกันตามประเพณี การปกครอง ธุรกิจการคาและอื่นๆ ไมมีการ
แขงขันแยงชิงกันสูงนัก ไมวิ ่งตามกระแส วัตถุน ิยม ดังนั ้น ความแตกตางระหวาง  ความ
เจริญกาวหนาทางดานการสื่อสาร การคมนาคม เปลี่ยนไปจากการพัฒนาชนบทแบบกระแสหลักให
ชนบทหลุดพนจากความลาหลัง เมื่อชุมชนไดรับการพัฒนาไประดับหนึ่งและมีความเป็นชุมชนเขมแข็ง
มากขึ้นเรื่อยๆ  เกิดปัญหาในดานตางๆ บานปุาปวยเนนการพัฒนาแบบทางเลือกไมเนนใหมีการพัฒนา
มากเกินไป  
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน โดยสภาพแวดล้อมภายในจะท าให้หมู่บ้านทราบถึงความสามารถหรือ
ความเป็นตัวตนของหมู่บ้าน 

 จุดอ่อนด้านเศรษฐกิจ 

- ดินในการเพาะปลูกเสื่อมโทรมเนื่องจากใชสารเคมีกันมาเป็นระยะเวลานาน 

- ราคาผลผลิตตกต่ํา ผลผลิตดอยคุณภาพ 

- เกษตรสวนใหญใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืชในการทําการเกษตรทําใหตนทุนสูง 
- ปัญหาการวางงานและประชาชนมีรายไดนอย 

- ประชาชนบางกลุมยังขาดท่ีดินทํากิน 
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จุดอ่อนด้านสังคม 
- ประชาชนยังนิยมดื่มสุรา และสูบบุหรี่ 
- ยังมีผูเสพยาเสพติดในชุมชน 

จุดอ่อนด้านความมั่นคงและความสงบเรืยบร้อย 
- มีการจัดเวรยามประจําหมูบาน แตยังขาดงบประมาณสนับสนุน 

จุดอ่อนด้านโครงการสร้างพื้นฐาน 
- ไมมีคอมพิวเตอรแและโปรแกรมสําหรับจดระบบฐานขอมูลหมูบาน 
- ไฟฟูาสําหรับการเกษตรยังไมทั่วถึง 
- น้ําดื่ม (ประปาหมูบาน) สําหรับบริโภคยังไมไดมาตรฐาน 

จุดอ่อนด้านสาธารณสุข 
- ไมมีวัสดุอุปกรณแทางการแพทยแเพียงพอ เชน เครื่องวัดความดันโลหิต 
- ประชาชนปุวยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรงมะเร็ง เป็นตน 

 
จุดแข็ง ศักยภาพความสามารถ ข้อเด่นเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน/ต าบลอื่น 

- มีการรวมกลุมสงเสริมอาชีพ 
- เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาใชปุยชีวภาพมากขึ้น 

- มีแหลงเงินทุน ไดแก กลุมออมทรัพยแ กองทุนหมูบาน 

จุดแข็งด้านสังคม 
- มีการรณรงคแ ลด ละ เลิก บุหรี่ 
- ประชาชนอยูรวมกันดวยความรักสามัคคี 
- มีการประชาสัมพันธแใหใชสื่อในทางที่ถูกตอง 

- ดานทรัพยากรบุคคล/ดานภูมิปัญญาชุมชน 

จุดแข็งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- มีหนวยควบคุมพ้ืนที่เขตหามลาสัตวแปุาบานโฮง 
- มีแหลงน้ําที่มีทรัพยากรสัตวแน้ําหลากหลาย 

- มีศูนยแการเรียนรูดานภูมิปัญญาชุมชน 

- สถานที่ทองเที่ยวหมูบาน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
     หอไตรวัดปุาปวยอายุกวา 116 ปี 

จุดแข็งด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
- ชาวบานชวยกันสอดสองดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยแสิน 
- มีการรณรงคแไมซื้อสิทธิขายเสียง 

จุดแข็งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- มีการจัดประชุมทําแผน โครงการเพ่ือขอรับงบประมาณทุกๆ ปี 
- ใชการประชาสัมพันธแ ผานการประชุมประชาคม 

- งบอุดหนุนจากเทศบาลตําบลบานโฮง 

จุดแข็งด้านสาธารณสุข 
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- มี อสม. ในหมูบานที่เขมแข็งสามารถจัดการบริการดูแลสุขภาพประชาชน
เบื้องตนได 

- ประชาชนเริ่มตะหนักและใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพ 
 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภาพนอก  โดยสภาพแวดล้อมภายนอก จะท าให้หมู่บ้านทราบถึง
โอกาสและอุปสรรคการท างานของหมู่บ้าน 

  โอกาส 

- นโยบายของภาครัฐสงผลตอการพัฒนาหมูบาน เชน กองทุนหมูบานกองทุน
ประชารัฐ  โครงการไทยนิยมยั่งยืน  

- ระบบการสื่อสารเทคโนโลยีทันสมัยทําใหการติดตอสื่อสารไดรวดเร็ว 
- ยุทธศาสตรแการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรแการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานโฮง 

ที่เป็นประโยชนแตอประชาชน สามารถทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  อุปสรรค 

- สภาพภูมิอากาศหรือฤดูกาลมีผลกระทบตอการประกอบอาชีพ 
- สภาวะทางเศรษฐกิจสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจํา คาใชจายสูงชึ้น 
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ข้อมูลสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ Action Learning    
 

วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนาสิ่งที่หมูบ่้านมุ่งหวังอยากให้เป็นในอนาคต) 

  เศรษฐกิจดี ประชาชนมีอาชีพ รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนาชุมชนใหยั่งยืนตอไป 
“หมูบานปุาปวย พัฒนาไปสูความเป็นเมืองนาอยู สถานที่นาทองเที่ยวครอบครัวมีความอบอุนและ
สงบสุข ชุมชนมีความเขมแข็ง เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองและการพัฒนาอยางยิ่งยืน  ดวยการบริหาร
จัดการที่ดี  โดยความรวมมือจากทุกภาคสวน”  

- สรางการพัฒนาหมูบาน โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในการพัฒนา
หมูบาน 

โดยใหประชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อใหเกิดความโปรงใส
ในการบริหารการปกครอง 

- การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองไดควบคู
กับการ 

พัฒนาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน/ชุมชน 
- การพัฒนาหมูบาน ใหเป็นเมืองนาอยูมีความสงบ สวยงาม มีความปลอดภัยใน

ชีวิต 
และทรัพยแสินและมีเสนหแดึงดูดใหคนมาทองเที่ยว 

- จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยิ่งยืน 
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการแก

ประชาชน ใหมี 
ประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พันธกิจ 

- การมอบหมายหนาที่ภายในหมูบานใหทุกคนในชุมชนไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินการ 

- การประสานงานระหวางกัน เพ่ือใหแผนงาน / โครงการในชุมชนบรรลุตาม
วัตถุประสงคแ 

- การประชุมวางแผนการดําเนินงาน หรือกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน 
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- การสรุปและประเมินผลการดําเนินการตางๆ เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินการ
ครั้งตอไป 

 

ยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 1 ดานเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม

แนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 4 ดานมั่นคงและความสงบเรียบรอย 
ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 5 ดานบริหารจัดการ 
ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 6 ดานโครงสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธแ 1 การสงเสริมและพัฒนาอาชีพแกประชาชน 
กลยุทธแ 2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุมอาชีพ 
กลยุทธแ 3 กายสงเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนดานเศรษฐกิจในหมูบาน 
กลยุทธแ 4 การสรางระบบเครือขาย การจัดตั้งตลาดกลาง และศูนยแจําหนายสินคา 

ทองถิ่นของหมูบาน 
กลยุทธแ 5 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของหมูบาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
กลยุทธแ 1 การทํานุบํารุงศาสนาและสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชนใน

หมูบาน 
กลยุทธแ 2 การสืบสาน ฟื้นฟู เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทองถิ่นของ

หมูบาน 
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กลยุทธแ 3 การอนุรักษแ สืบคน และพัฒนาแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุและภูมิ
ทัศนแ วัฒนธรรม 

กลยุทธแ 4 การสงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตสูความยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธแ 1 เปืดโอกาสใหเยาวชน และประชาชนมีสวนรวมในการรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมไดแก การปลูกและดูแลรักษาตนไม 
  กลยุทธแ 2 รณรงคแและเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกเยาวชนและประชาชนใน
การปูองกันและลดปัญหาหมอกควันและไฟปุา 
  กลยุทธแ 3 การพัฒนาการใชประโยชนแที่ดินที่สาธารณะในหมูบาน 
  กลยุทธแ 4 การจัดการใหมีระบบกําจัดขนะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสียรวม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

 กลยุทธแ 1 การปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม 

 กลยุทธแ 2 เสริมสรางความมั่นคงพ้ืนที่หมูบานและความสัมพันธแกับหมูบนใกลเคียง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านบริหารจัดการ 

 กลยุทธแ 1 การสื่อสารและประชาสัมพันธแของกลุมตางๆ ในหมูบาน 

 กลยุทธแ 2 การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการองคแกรตางๆ  
ในหมูบาน 

 กลยุทธแ 3 การสงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ 

 กลยุทธแ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุมตางๆ ในหมูบาน 

 กลยุทธแ 5 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานกลุมตางๆ ในหมูบานตาม
หลักธรรมภิบาล 

 กลยุทธแ 6 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 

 กลยุทธแ 7 การปรับปรุงและพัฒนารายไดของกลุมตางๆ ในหมูบาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน 

 กลยุทธแ 1 การปรับปรุงและพัฒนาการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน 
ทางเทา ทางระบายน้ํา 

 กลยุทธแ 2 ขยายเขตการใหบริการสาธารณะอันไดแก การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ/การ
ขยายเขตไฟฟูาในหมูบาน/การติดตั้งโทรศัพทแสาธารณะ/กอสรางหอกระจายขาวประจํา
หมูบาน/เสียงตามสาย/กอสราง ซอมแซมระบบประปาหมูบาน 

 กลยุทธแ 3 แนวทางการพัฒนา และจัดหาแหลงน้ํา 

 กลยุทธแ 4 แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง 
 

จึงตองดําเนินกลยุทธการเฝูาระวังสถานการณแตางๆ โดยขอมูลที่มีความเชื่อมั่นใน
ระดับสูง เพื่อการประเมินสถานการณแในปัจจุบัน และแนวโนมหรือความนาจะเป็นที่อาจจะเกิดขึ้นได
ในอนาคต  เพ่ือเป็นทิศทางในการกําหนดนโยบายที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ 



119 

 

 

 3.1 ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน  
ความเสี่ยงของหมูบานปุาปวย มิไดจํากัดอยูเฉพาะปัญหาจากปัจจัยภายนอก เชน 

ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือ ปัญหาความเครียดจากการดําเนินชีวิต เทานั้น ยังมีปัญหาที่แฝงตัวอยูอีก
มากมาย เชน ปัญหาดานความพรอมทางการรองรับการพัฒนาหรือความเจริญอยางรวดเร็ว เป็นตน 
อันเป็นที่มาของปัญหาความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน  
 

ความเสี่ยงด้านข้อมูลบ่งชี้สภาพ ขนาด และความรุนแรงของปัญหา 
- ไมปลอดภัยในทรัพยแสินและเป็นอันตรายตอสุขภาพ 
- พ้ืนที่คับแคบตองขยายพ้ืนที่  
- มีงานรองรับคนไมคอยไดมาก  
- ประชาชนบริโภคน้ําซึ่งไมมีคุณภาพ อาจเป็นอันตรายตอรางกายในระยะยาว  
- ประชาชนบางกลุมซึ่งประกอบอาชีพดานการเกษตรไมมีไฟฟูาสําหรับใชใน

การเกษตร 
- ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมาและการขนสงพืชผลทางการ

เกษตร  
- ประชาชนไมมีที่ดินทํากิน ตองหันไปทําอาชีพรับจาง และออกนอกพ้ืนที่เพ่ือ

สรางรายได 
- ประชาชนขาดการเรียนรู และการรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ซึ่งจําเป็นตอการ

ดํารงชีพหรือสําหรับเตรียมตัว/ปรับตัวกับสภาพการณแปัจจุบัน ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

- ประชาชนไมมีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐานสําหรับการออกกําลังกาย  
- ภูมิปัญญาทองถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่คุณคาควรแกการรักษา อาจถูกลืมและเลือนหายไป 
ด้านการเศรษฐกิจ 
- ประชาชนไมคอยสนใจการทําบัญชีครัวเรือน 
- ทําใหเศรษฐกิจในครอบครัวไมมีความสมดุลกัน ระหวางรายไดและรายจาย 
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การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม 

- เยาวชนปัจจุบันไมใหความสนใจ และมีคานิยมทางดานตะวันตก และไมสนใจใน
ภูม ิ

ปัญญาของทองถิ่น 
- ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยถูกลืม และไมไดรับการสืบสาน และเผยแพรตอไป 

 

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
- การเผาขยะในชุมชนเกิดมลภาวะเป็นพิษในชุมชนเพ่ืออยูอาศัย และเกิดภาวะ

โลกรอนโดยรวมชั้นบรรยากาศเป็นพิษสงผลเสียตอภาวะอากาศและสุขภาพของ
คนในชุมชน 

- ประชาชนไมตระหนักถึงผลเสียอันเกิดจากการเผาขยะ 
ด้านการศึกษาและการกีฬา 
การสนับสนุนดานการศึกษา,ขาวสารขอมูล,การปลูกจิตสํานึก,การถายทอดภูมิ

ปัญญา, สงเสริมและพัฒนาการกีฬาในหมูบาน 
   -   ประชาชนไมมีศูนยแการเรียนรู และศูนยแรวมขอมูลขาวสารดานตางๆของชุมชน 

-   ในชุมชนไมมีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน สําหรับการเลนกีฬา/ออกกําลังกาย 
-   ไมมีการถายทอดหรือเผยแพรภูมิปัญญาทองถิ่นใหชุมชนรุนหลังไดสืบตอและอนุรักษแไว

ใหคูกับชุมชนและทองถิ่น 
-   ประชาชนขาดการเรียนรู และการรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ซึ่งจําเป็นตอการดํารงชีพ

หรือสําหรับเตรียมตัว/ปรับตัวกับสภาพการณแปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
-   ภูมิปัญญาทองถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่คุณคาควรแกการรักษา ก็อาจถูกลืมและเลือน

หายไป 
 

ด้านสาธารณสุข 
สุขภาพ,การปูองกันรักษาโรค,การสนับสนุนองคแกร,โรคติดตอ,โรคระบาด,สุขนิสัย

ดานสาธารณสุข 
- ประชาชนในชุมชนไมตระหนักและไมใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพ 
- ประชาชนสวนใหญไมมีการออกกําลังกาย 

 

ด้านการเมืองการบริหาร 
- ประชาชนใหความสนใจในกิจกรรมของครอบครัวการทํางานสรางรายได

จุนเจือครอบครัวไมมีเวลาและไมสามารถเขารวมกิจกรรมและพัฒนาทองถิ่น 
- ประชาชนบางสวนในหมูบานยังขาดความรวมมือในการพัฒนา หมูบานไมมีเวลา

มารวมกิจกรรม 
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ด้านการจัดท าระบบฐานข้อมูลหมู่บ้าน 
-    ไมมีบุคลากรที่มีความรูและรับผิดชอบขอมูลของหมูบาน โดยจัดเก็บเป็น

ฐานขอมูลอยางเป็นระบบและไมสามารถนําขอมูลนั้นไปประมวลใชสําหรับการพัฒนาทองถิ่น 
- ไมมีคอมพิวเตอรแและโปรแกรมสําหรับจัดระบบฐานขอมูลหมูบาน 
-    ไมมีบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานขอมูลของหมูบาน 
-    ขาดงบประมาณสําหรับจัดหาอุปกรณแคอมพิวเตอรแ 

 

  

3.2 ความอยู่ดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน    
 

ความอยูดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน ขึ้นอยูกับ “เงื่อนไขและภาวะของ
สังคมที่เอ้ืออํานวยใหมนุษยแ สามารถแสวงหาและบรรลุถึงสิ่งที่เขาปรารถนา โดยที่การกระทําของคน 
ครอบครัว และชุมชนเอง ไมไดลดทอนความอยูดีมีสุขของผูอ่ืน”   

 

องคแประกอบของความอยูดีมีสุข ครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิตและเชื่อมโยงกัน
อยางเป็นองคแรวม จําแนกไดดังนี้ 

 

 การจ าแนกความสุขของคน ครอบครัว และชุมชน บ้านป่าป๋วย 
- ดานสุขภาพอนามัย 
- ดานความรู  
- ดานชีวิตการทํางาน 
- ดานรายได และการกระจายรายได ดัชนีที่แสดงถึงระดับรายไดของชุมชน 
- ดานชีวิตครอบครัว 
- ดานสภาพแวดลอม 
- ดานบริการจัดการที่ดีของภาครัฐ 
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ด้านสุขภาพอนามัย  
  ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บอันเกิดจากการสรางสุขภาวะที่สมบูรณแทั้งรางกาย 
จิตใจ อารมณแ และสติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดีการรูจักปูองกันดูแลสุขภาพที่ดีของ
ตนเอง และสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งจะทําใหคนมีอายุยืนยาว สามารถดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางปกติสุข สรางสรรคแ ประโยชนแแกตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดอยางเต็มศักยภาพ 
 

ด้านความรู้ 
  เป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการยกระดับความอยูดีมีสุขของคนไทยเพราะความรูชวย
เสริมสรางศักยภาพของคนใหมีทักษะความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การที่คนเราจะมีความรูได นั้นจะตองไดรับการศึกษา การศึกษาจะ
เป็นเครื ่องมือสําคัญในการสรางโอกาส และพัฒนาสติปัญญาและกระบวนการเรียนรูของคนให
สามารถ คิดเป็น ทําเป็น เรียนรูที่จะพ่ึงตนเอง และใชประสบการณแศักยภาพ และทักษะของตนใหเป็น
ประโยชนแในการปฏิบัติภารกิจในสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

ด้านชีวิตการท างาน 
  การกําหนดความสุขของคน ครอบครัว และชุมชน นอกจากจะตองมี รายได สุขภาพ 
การศึกษาดีแลว การทํางานจะเป็นที่มาของอํานาจการซื้อ ซึ่งนําไปสูการสรางความสําเร็จ และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  การมีงานทําที่ดี    มีความมั่นคงและความปลอดภัยในการทํางาน    มีรายไดอยาง
ตอเนื่องยอมสงผลใหคนเราสามารถดูแลความเป็นอยูของตนเอง และครอบครัวใหอยูดีมีสุขได    และ
ยังประโยชนแตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
 

ด้านรายได้ และการกระจายรายได้  
           ความขัดสนในดานรายไดและการยังชีพ การมีปัญหาความยากจนที่รุนแรง

และความไมเทาเทียมกันของรายไดในระดับสูง ยอมสะทอนการอยูอยางเป็นทุกขแในสังคม 
ดังนั้น  ความอยูดีมีสุขที่สําคัญประการแรก คือการเสริมสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่เอ้ือประโยชนแ ตอประชาชนใหมีฐานะความเป็นอยูที่ดีข้ึน มีอํานาจซื้อเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตที่ไดมาตรฐาน และหลุดพนจากปัญหาความยากจน และมีการกระจายรายไดใน
กลุมตางๆ ในชุมชนอยางเทาเทียมกัน อันจะนําไปสูความสุขของคน ครองครัว และชุมชน
อยางแทจริง  

 

ด้านชีวิตครอบครัว 
 ครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสําคัญยิ่งตอคนในการดํารงชีวิต 

ความสัมพันธแในครอบครัวถือเป็นประเด็นสําคัญที่สงผลกระทบตอ ความอยูดีมีสุขครอบครัวอยูดีมี
สุข คือครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุน รูบทบาทหนาที่ของครอบครัว มีความสัมพันธแที่ดีตอกัน ลด
ปัจจัยเสี่ยงของครอบครัว สามารถพ่ึงจนเองได และมีการเก้ือกูลชุนชนอยางเป็นธรรม 
 

ด้านสภาพแวดล้อม 
   ในการดํารงชีวิต เป็นอีกมิติหนึ่งที่มีความสําคํญตอความอยูดีมีสุขของคน 
ครอบครัว และชุมชน สภาพแวดลอมที่ดียอมสงผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดี เอื้อตอการ
ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตในสังคม การมีสภาพแวดลอมที่ดีหมายถึงการมีที่ออยูอาศัยที่มั่นคง 
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การไดรับบริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน อนามัย
สิ่งแวดลอมท่ีดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เกื้อกูลคุณภาพการดํารงชีวิตใหเกิดการสนับสนุน
ความอยูดีมีสุขของคน 
 

ด้านบริการจัดการที่ดีของภาครัฐ  
 คาวมอยูดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน สวนหนึ่งจะข้ึนอยูการบริหาร

จัดการที่ดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในใหมีสิทธิ และเสรีภาพในการดํารงชีวิต มีสวนรวมในการพัฒนา
และตรวจสอบภาครัฐ ไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันในกฎหมาย และรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธแ
ที่ดีตอกัน นําไปสูชุมชนที่คนในสังคมจะอยูดีมีสุขตลอดไป 
  จากการเรียนรู กลาวโดยสรุปความอยูดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน คือการที่
มีสุขภาพอนามัยทั้งทางรายกายและจิตใจที่ดี มีความรู มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ มีครอบครัวที่
อบอุนมั่นคง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี และอยูภายใตระบบการบริหารจัดการของรัฐ องคแประกอบ
ทั้งหมดครอบคลุมในทุกมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 บทเรียนที่ได้รับในด้าน   
 

  การบริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  มุ่งเน้นแนวคิดพ่ึงตนเองเป็นหลัก 

เปูาหมายชุมชน การมีสุขภาพที่ดีเป็นเปูาหมายสูงสุด คือ ชุมชนเขมแข็ง ประชาชน
และชุมชนตองปรับเปลี่ยนเปูาหมายชีวิตใหถูกทิศทาง 

 

การจัดการ จะตองมองตนเอง (ทั้งประชาชนในระดับตําบลและอําเภอ) ในเชิง 
บูรณาการทั้งหมด   และมองใหครบถวน มนุษยแมีความสัมพันธแทั้งรางกายและจิตใจ  อวัยวะทุกสวนถา
เกิดเหตุที่ใดก็จะกระทบทั้งหมด และมนุษยแเป็นสวนหนึ่งของสังคม เกี่ยวของสัมพันธแกันทั้งระบบจะแยก
สวนใดสวนหนึ่งไมได เกิดเหตุที่สวนใดก็กระทบกระเทือนกันทั้งระบบ การจัดการจึงตองจัดการใหดีทุก
ภาคสวนและทุกระบบ และประชาชนหรือชุมชนจะตองจัดการดวยตนเองเป็นหลัก 

 

การบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นที่ดี 
- การมสีวนรวมของประชาชน 
- การทําสิ่งตางๆ ใหสําเร็จ 
- การวัดผลสําเร็จของชุมชน 
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง หรือไม่ ดูจาก 
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- ชุมชนทองถิ่นนั้น มีอํานาจในการตัดสินใจ/กระทําการตางๆ หรือไม 
- ชุมชนทองถื่นนั้ มีสิทธิในการตัดสินใจ/กระทําการตางๆหรือไม 
- ชุมชนมีความสามารถในการตัดสินใจ/กระทําการตางๆ เพียงใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การพัฒนาชุมชนทองถิ่น จะเดินหนาหรือกาวไปในทิศทางใด จะตองมี

องคแประกอบที่สําคัญ ดวยแนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนาชุมชนทองถิ่น หลักการพัฒนา กระบวนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมีกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ สิ่งแวดลอม 
และรวมทั้งภาวะการณแเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนแที่เกิดการพลวัตตลอดเวลา เป็นตัวแปร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การบริหารการพัฒนาระดับต าบลและอ าเภอ 
 

- มีการพัฒนาเป็นระบบ และเกื้อกูลกัน 
- เป็นศูนยแกลางทางเศษฐกิจและการคาของอําเภอ   

 

บานปุาปวยเป็นหมูบานซึ่งมีลักษณะดั้งเดิม คือตั้งอยูในเขตชุมชนของอําเภอบานโฮง 
เป็นศูนยแกลางความเจริญทั้งในดานเศรษฐกิจและการคาของอําเภอ มีการพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ
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ดวยเพราะหนวยงานภาครัฐ องคแกรปกครองสวนทองถื่นใหการสนับสนุนในดานตางๆ จนทําใหเกิก
การพัฒนาอยางเป็นระบบ เพ่ือใหมีความเขมแข็งในชุมชนการที่ตําบลจะพัฒนาไปในทิศทางใด 
จําเป็นตองมีการกําหนด วิสัยทัศนแ หรือภาพ ในอนาคตของตําบลกอน และแปลงมาสูการปฏิบัติ 
ดังนั้น การจัดทําและประสานแผนพัฒนา เชื่อมโยงตําบลไปสูอําเภอ จําเป็นจะตองบูรณาการแบบองคแ
รวม เนนที่ความตองการของชุมชน     กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน   ไปสูการปฏิบัติ เพ่ือนํา
แผนชุมชนไปประสานกับอําเภอ  และองคแกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือกําหนดประเภทของ
แผนพัฒนาตอไป เชน แผนยุทธศาสตรแการพัฒนาชุมชน  แผนพัฒนาตําบล  เป็นแผนพัฒนาแบบ
หมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ตองมีการทบทวน  และจัดทําทุกปีจนกวาตําบลนั้นจะถึงขีดความสามารถที่
พอเพียง  และยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูกระบวนการ การจัดทํางบประมาณเพ่ือสงเสริมชุมชน ตอไป 
 

  การพัฒนาจะสงผลใหสมาชิกในหมูบานรวมกันพัฒนาหมูบาน สํารวจขอมูลที่มีอยูใน
หมูบาน/ชุมชน ทําใหรูจุดเดน จุดดอย เพ่ือนํามาวิเคราะหแ หาสาเหตุ   และแนวทางในการแกไข
ปัญหา หมูบาน/ชุมชน  รูปัญหาของตนเอง และวิธีการแกไข เป็นการพัฒนาศักยภาพผูนํา  กอใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู เป็นการสงเสริมวิถีประชาธิปไตย จากประชาชน เมื่อชุมชนเขมแข็งทําให
ชุมชนเป็นที่นาไววางใจใหมากที่สุด  แลวปลอยใหชุมชนทํางาน เพื่อความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ (MISSION)  อําเภอบานโฮงได กําหนดพันธกิจหลัก ได 3 อยางไดแก 
1) การพัฒนาภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นกลุมอาชีพประชากรสวนใหญของ

อําเภอบานโฮง ใหสามารถผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยใชการตลาดนําการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ลําไย มะมวงรวมถึงพืชผักและอ่ืน ๆ และปศุสัตวแ เป็นตน เพ่ือการบริโภคในจังหวัดและกลุมจังหวัด
ลานนา 

2) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในเชิงนิเวศน์ เชิงการเกษตร เพ่ือ
สรางรายไดกับประชาชนและธุรกิจการทองเที่ยวที่เกี่ยวของใหมากขึ้น 

3) การมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  ตั้งแตระดับครัวเรือน   ชุมชน   
และสังคมใหมีศักยภาพดานสติปัญญา สุขภาพรางกายและจิตใจใหสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชนและ
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สังคมไดอยางเขมแข็งคุณภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งการนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชและการมีจิต
วิญญาณประชาธิปไตยที่เป็นเอกลักษณแของคนลําพูน รวมทั้งมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง
เป็นระบบ บานเมืองมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน และมีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบรอยสวยงาม เป็นที่ประทับใจแกผูอาศัยและเยี่ยมเยียน 

 

เป้าประสงค์รวม 
ลดการใชสารเคมี ใชเกษตรอินทรียแ เพื่อผลผลิตทางเกษตรที่ปลอดภัย สูชีวิตที่มี

ส ุขภาพดีแบบยั ่งย ืน   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมอันเป็นอัตลักษณแท่ีโดดเดนของอําเภอบานโฮง 

 

 ยุทธศาสตร์ 
จากวิสัยทัศนแ  (VISION) และเปูาประสงคแ  (GOALS) ของอําเภอบานโฮงดังกลาว 

อําเภอจึงไดนํามากําหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตรแที่จะตองดําเนินการพัฒนาอยางมีทิศทาง เพ่ือให
สามารถบรรลุผลตามวิสัยทัศนแที่ตั้งไวประดวยประเด็นยุทธศาสตรแ สรุปดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาอําเภอบานโฮงนําเศรษฐกิจชุมชน สูเมือง เศรษฐกิจ
สรางสรรคแและ เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เป้าประสงค์ 
- เพ่ิมศักยภาพ และมูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม  

และผลิตภัณฑแเศรษฐกิจชุมชน 
 

   ตัวช้ีวัด 
- รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑแชุมชน (OTOP) 
-    จํานวนผลิตภัณฑแที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน (มผช.) 

   กลยุทธ์ของแต่ละเป้าหมาย 
- พัฒนาทักษะความรู ความสามารถรองรับการพัฒนาบนพื้นฐานความรูความคิด 

สรางสรรคแภูมิปัญญาทองถิ่น 
- เสริมสรางความเขมแข็ง และขีดความสามารถในการแขงขันใหแกกลุม

ผูประกอบการ 
 อุตสาหกรรม SME และผูประกอบการชุมชน 

-    เพ่ิมประสิทธิภาพ และสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสูฐานการผลิตที่เป็นมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

-    สรางความพรอมภาคเศรษฐกิจในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การสงเสริมและพัฒนาการเกษตรอําเภอบานโฮงสูเมืองเกษตร
ปลอดภัย 
   เป้าประสงค์ 

- เพ่ิมศักยภาพ และมูลคาผลผลิตของสินคาเกษตรปลอดภัย 
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ตัวช้ีวัด 
-   รอยละของจํานวนฟารแมที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน 
-   จํานวนกลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการที่ไดรับการสงเสริมการแปร

รูป 
 ผลผลิตการเกษตรที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย 
   กลยุทธ์ของแต่ละเป้าหมาย 

-    การพัฒนาดินและน้ําอยางเหมาะสมและเพียงพอตอการผลิตสินคาการเกษตร 
-    การพัฒนาประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยสูการ

รับรอง 
มาตรฐานเพ่ือการบริโภคและการสงออก 

- การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันเกษตรกรและองคแกรเครือขายผูผลิต
สินคา 

เกษตรปลอดภัย 
- การพัฒนาและสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาอําเภอบานโฮงสูเมืองแหงวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
แบบ สมดุลและยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
-     แหลงมรดกทางวัฒนธรรมไดรับการฟื้นฟูอยางเป็นระบบ 
-     รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

   ตัวช้ีวัด 
-     จํานวนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับการฟ้ืนฟู 
-     รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยวของอําเภอ 
กลยุทธ์ของแต่ละเป้าหมาย 
- สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงและการธํารงไวซึ่งอัตลักษณแของมรดกทาง

วัฒนธรรม 
ดวยกระบวนการมีสวนรวม 

- อนุรักษแ ฟ้ืนฟู และการจัดการความรูแหลงมรดกวัฒนธรรมอยางเป็นระบบ
เพ่ือเตรียม ความพรอมในการผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมใหเป็นที่รูจัก 

-    พัฒนาและฟ้ืนฟูแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
-    การสรางความเชื่อมั่น และพัฒนาการทองเที่ยวแบบสรางสรรคแบนฐานสังคม

และ วัฒนธรรมทองถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความม่ันคงอําเภอ
บานโฮง 

เป้าประสงค์ 
   -     อําเภอบานโฮงมีคุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ดีข้ึนของประชาชน ทุก
กลุมเปูาหมาย 
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ตัวช้ีวัด 
-  การเสริมสรางความอบอุนใหแกสถาบันครอบครัวและสรางความเขมแข็งทาง

รางกาย 
 และจิตใจใหแกชุมชน/หมูบาน 

- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
  กลยุทธ์ของแต่ละเป้าหมาย 

-     พัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมความเขมแข็งใหกับสังคม 
-     การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-     เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัยในชวีิตและทรัพยแสินของประชาชน เพ่ือใหเกิด

สังคมคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การอนุรักษแ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมและ 
           การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ อําเภอบานโฮง 

เป้าประสงค์ 
- อําเภอบานโฮงมีการอนุรักษแ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบ

มีสวนรวม เพื่อการใชประโยชนแอยางยั่งยืน 
- อําเภอบานโฮงมีการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ เพ่ือสนับสนุนการเกษตร  

อุตสาหกรรม และลดปัญหาภัยธรรมชาติอยางเป็นระบบ 
 

   ตัวช้ีวัด 
-    จํานวนคนที่เขารวมเครือขายอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 
-    รอยละของปริมาณขยะที่ถูกนําไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการในพื้นที่ 
-    รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปุาไม 
-    สัดสวนพื้นที่ชลประทานเพ่ือการเกษตรกรรมที่เพ่ิมข้ึน 
-    จํานวนพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแลงลดลง 
-    การใชจายเงินฯ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยลดลง 
-    จํานวนเครือขายในการเตือนภัยน้ําทวมและดินถลมเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ของแต่ละเป้าหมาย 
-    กลยุทธแอนุรักษแ ฟ้ินฟู และการใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
-    เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง ในการดูแลรักษาคุณภาพ 

สิ่งแวดลอม 
- สงเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเพื่อสนับสนุนการเกษตรลดปัญหา

น้ําทวม และภัยแลง 
 

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล  
 

 การกําหนดนโยบายของรัฐบาล  การนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ  การประเมินผล
นโยบายของรัฐ ตอชุมชน 
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- ชุมชนมีความเขมแข็ง สามัคคี และยั่งยืน 
- การมีสวนรวมของหนวยงานราชการ ทองถิ่น และทุกองคาพยพที่มีสวน

เกี่ยวของ 
 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย 

- ความสําเร็จของการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงคแ 
- ความสอดคลองของนโยบาย 
- การพัฒนาอยางยั่งยืน 
- คุณภาพและมาตรฐาน 
- ความคุมคาในการบริหารงบประมาณ 
- ภาวะสมดุลของภาวะแวดลอม 
- จริยธรรมาภิบาล 

 

พร้อมกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ชุมชน 
- การขอสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ 
- การขอความสนับสนุน และงบประมาณในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
- การประสานการไฟฟูาสวนภูมิภาค และหนวยงานของรัฐชวยสนับสนุน 
- การจัดสรรที่ดินทํากินใหแกประชาชน 
- การใหหนวยงานรองรับชวยสงเสริมการมีอาชีพ 
- การสงเสริมใหทุกครัวเรือนมีการทําบัญชีรายรับ – รายจาย ครัวเรือน 
- การรณรงคแใหประชาชนในชุมชมไดมองเห็นความสําคัญของขนบธรรมเนียม 

ประเพณีไทยดั้งเดิมและรวมสืบสานตอไปจนถึงลูกหลาน รุนหลังๆ 
- การสรางจิตสํานึกรักในทองถิ่นและใหทุกคน ทุกผายไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  ศักยภาพในภาพรวมจะเห็นไดวาหมูบานปุาปวย หมู 3 ตําบล บานโฮง อําเภอ บานโฮง 
จังหวัด ลําพูนมีพ้ืนที่ การเกษตรมากมีแหลงน้ําตนทุนเพียงพอและแหลงกักเก็บน้ําที่จะชวยทางการเกษตร
ไดมาก   ดินมีความอุดม สมบูรณแมีเกษตรกรที่มีความรูทักษะในการประกอบอาชีพการเกษตร และ
ผลิตภัณฑแชุมชนตาง ๆ บางอยางเป็นสินคามีชื่อเสียง    มีวัฒนธรรม    ประเพณี    วิถีชีวิตคนลุมน้ําลี้ 
มีโครงขายถนนเพ่ือการขนสง    ผลผลิตและการทองเที่ยวเขาถึงทุกหมูบาน แตพบวาประชาชน
บางสวนมีความยากจน เนื่องจากมีรายไดต่ํา    คาใชจายสูง  มีหนี้สินมาก   ผลผลิตปศุสัตวแขนาด
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กลาง (วัว )  ขนาดเล็ก  (สุกร ,ไก)   และ สัตวแน้ํายังมีนอย   เมื่อเทียบพ้ืนที่การเกษตรและจํานวน
เกษตรกร การตลาดยังไมครบวงจร น้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลงไมเพียงพอ เนื่องจากแหลงน้ําไม
สามารถเก็บกักน้ําไดนาน  ในดานโอกาสรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนกองทุนหมูบาน  ผลิตภัณฑแชุมชน 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษเป็นที่ตองการของ ตลาดภายในประเทศและตางประเทศ พ้ืนที่
เพาะปลูก สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจยืนตนไดดี มีอากาศเหมาะสมสามารถปลูกผลไม   มีพ้ืนที่
บางสวนประสบปัญหาอยูบางแตไดรับการแกไขปัญหาระดับดีขึ้นเรื่อยๆ 
 

  การดําเนินงานเพื่อมุ นเนนเรื ่องความเขมแข็งของชุมชน มีองคแประกอบที่
เกี่ยวของอยางหลากหลาย ซึ่งเชื่อมโยงมิติเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคแ
หลักตามยุทธศาสตรแการพัฒนาที่มุนเนนการวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน และปัจจัยทึ่สงผลตอ
ความอยูดีมีสุขทั้งดานรางกาย และดานจิตใจ ความพอใจในสิ่งที่ตนมี และสงผลถึงการอยูรวมกันกับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไดอยางมีความสุข ทั้งนี้   รวมถึงความหมายถึงการมีความมั่นคงของชีวิต
ไดอยางเต็มภาคภูมิ   จึงเป็นการดําเนินการพัฒนาชุมชน และเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนอยาง
เป็นระบบ  อันจะนําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ชุมชนอยูอยางรมเย็นเป็นสุข สังคมมีความ
เขมแข็ง และประเทศชาติมั่นคงในที่สุด 
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บ้านทุ่งข้าวหาง หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนปม อ.ทุง่หัวช้าง จ.ล าพูน 
  2.1 การเรียนรูภูมิสังคมและวิถีชีวิตชุมชน 
  2.2 การเรียนรูระบบการบริหารจัดการชุมชน 
  2.3 การวิเคราะหแ ผลกระทบของนโยบายรัฐที่มีตอศักยภาพและการพัฒนาของ
ชุมชน 
 
2.1 การเรียนรู้ภูมิสังคมและวิถีดชีวิตชุมชน 
   
 ข้อมูลทั่วไปบ้านทุ่งข้าวหาง หมู่ที่ 1 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ล าพูน 
 บานทุงขาวหาง ตั้งอยูที่ หมูที่ 1 ตําบลตะเคียนปม อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน “ทุงขาว
หาง” เป็นชื่อที่ตั้งตามลําน้ําหางนอย และแมหางหลวงและบริเวณสองฝั่งน้ํา ชาวบานใชเป็นที่ทํานา
ปลูกขาว จึงนําสองสิ่งสําคัญตอการดํารงชีวิต มาเป็นชื่อเรียกของหมูบาน 
  บานทุงขาวหาง กอตั้งมานานเกือบ 200 ปี โดยแรกเริ่ม ไดมีกลุมคนนําวัว ควาย มาเลี้ยง
ตามปุาพรอมสรางที่พักแรมขึ้น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีแหลงน้ํา อาหาร อุดมสมบูรณแ จึงไดชักชวน
เพ่ือนบานและญาติ ใหมาอาศัยอยู เพื่อทําการเกษตร   ตามคําบอกเลาของผูเฒาผูแก บอกวา  ผูที่
ชักชวนเพื่อนบานมาอาศัยอยูที่หมูบานนี้เป็นคนแรก คือ พอนอยปัญญา บานเดิม อยูบาน มะเขือแจ 
อําเภอเมืองลําพูน ตอมาพอหลวงสาร พอหลวงนอยเงินโดยพากันอพยพครอบครัวมาจากอําเภอแมทา 
จังหวัดลําพูน เพิ่มขึ้น  ขยายจนกลายเป็นหมูบานเล็กๆ ประมาณ 15 หลังคาเรือน  จนถึงปัจจุบันมี
ครัวเรือนที่อาศัยอยูในหมูบานแหงนี้  จํานวน  166  ครัวเรือน 
ที่ตั้ง 
 ตั้งอยู หมูที่ 1 ตําบลตะเคียนปม อําเภอทุงหัวชาง หางจากที่วาการอําเภอทุงหัวชางไปทาง
ทิศเหนือ 
ประมาณ 13 กิโลเมตร หางจากตัวจังหวัดลําพูน ประมาณ  65  กิโลเมตร 
 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดกับ อําเภอแมทา  จังหวัดลําพูน 
  ทิศใต  ติดกับ บานปุากอ หมูที่ 10 ตําบลตะเคียนปม อําเภอทุงหัวชาง 
  ทิศตะวันออก ติดกับ อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
  ทิศตะวันตก ติดกับ อําเภอบานโฮง และอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 
 ประชากร 
 จํานวนทั้งหมด   420   คน  แยกเป็น ชาย 220  คน หญิง 200  คน 
 ชาติพันธุ์ 
 ชาวบานทุงขาวหางเป็นชาวไทยยอง หรือที่เรียกกันตามภาษาพ้ืนเมืองวา “คนยอง” ภาษาที่
ใชสื่อสารกันภายในหมูบานจะใชภาษายอง แตถาสื่อสารกับคนภายนอกจะใชภาษาพ้ืนเมืองทั่วไป 
การปกครอง 
 บานทุงขาวหาง แบงการปกครองออกเป็น 12 หมวด โดยแตละหมวดมีสมาชิกครัวเรือนที่
รับผิดชอบหมวดละ 13 - 15 ครัวเรือน มีคณะกรรมการหมูบาน ดูแล สนับสนุน และใหคําปรึกษา 
ภายใตการบริหาร 
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จัดการชุมชน ของ นายบุญธรรม กันตี  ผูใหญบานทุงขาวหาง 
 เศรษฐกิจ 
 ชาวบานสวนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ปลูกขาวนา ขาวไร เพ่ือบริโภค เลี้ยงวัว 
ควาย หมู ไก พืชเศรษฐกิจที่ปลูก ไดแก ลําไย ขาวโพด มันฝรั่ง ดอกดาวเรือง หอม กระเทียม และถั่ว
ลิสง เป็นตน รายไดของ ประชากร ตามขอมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน ปี 2557  เฉลี่ยครัวเรือนละ  
44,912  บาทตอปี 
 สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 
  ชาวบาน สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ อยูรวมกันเป็นกลุมญาติ จึงมีความสัมพันธแใกลชิด 
ชวยเหลือและมีความสามัคคีกัน โดยยึดถือประเพณี วิถีชีวิต ดําเนินสืบตอมาถึงปัจจุบัน  ประเพณีและ
วิถีชีวิตที่สําคัญ มีดังนี้ 
 1.การเลี้ยงผีเหมือง ผีฝาย จะทํากันในชวงฤดูเพาะปลูก (ชวงเดือน 9 เหนือ หรือเดือน
มิถุนายนของทุกปี) 
  2.การเลี้ยงผีไร หรือ ผีนา จะทํากันในชวงหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต นิยมเลี้ยงดวยไกกับเหลา
ขาว 
  3.การเลี้ยงผีประจําหมูบาน จะทํากันในชวงเดือน 4 เหนือ (เดือนมกราคม) และ ชวงเดือน 9 
เหนือ (เดือนพฤษภาคม) โดยนําไกเป็นเครื่องเซนไหวพรอมกับเหลาขาว 
  4.การเลี้ยงผีปูุยา บรรพบุรุษ พิธีนี้จะทํากันตามสายเครือญาติในชวงเดือน 9  เหนือ 
(พฤษภาคม) นอกนั้นก็จะทําในกรณีที่บุคคลในเครือญาติ มีงานมงคล เชน งานแตงงาน งานขึ้นบาน
ใหมหรือการกระทําท่ีเป็นมงคล 
  5.การรดน้ําดําหัวผูเฒาผูแก และการสืบชะตาหมูบาน จะทําในชวงสงกรานตแของทุกปี 
  6.การทานขาวใหม จะทํากันในชวงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวขาวนาเสร็จ คือ เดือน 4 เป็ง 
(มกราคม)โดยการนําขาวเปลือก ขาวสาร ขาวจี่ และขาวหลาม ไปถวายวัด 
2.2 การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการชุมชน 
 กลุมและองคแกรของหมูบานที่รวมขับเคลื่อนการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (วิสาหกิจชุมชน
หมายถึง การบริหารจัดการ ของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ เพ่ิมรายได
ใหกับชุมชน) 
 บานทุงขาวหาง มีกลุม องคแกร ตางๆ ดังนี้ 
 1.กลุ่ม องค์กร ด้านเงินทุนชุมชน 
 1.1 กลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิตบานทุงขาวหาง 
  -กอตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2541 ปัจจุบันมีสมาชิก 303 คน เงินสัจจะสะสม บาท ใหบริการการรับ
ฝากเงิน การกูยืมเงิน กองทุนปุย และการจัดสวัสดิการแกสมาชิก 
  1.2 กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองบานทุงขาวหาง 
  - กอตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2544 ปัจจุบันมีสมาชิก 117 คน เงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 2,200,000 
บาท คณะกรรมการ 12  ราย ใหบริการการกูยืมเงิน และจัดสวัสดิการแกสมาชิก 
  1.3 กองทุนแกไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บานทุงขาวหาง 
  - กอตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2538 ปัจจุบันมีสมาชิก 160 คน เงินกองทุนรวมทั้งสิ้น287,000บาท 
คณะกรรมการ 9 ราย ใหบริการการกูยืมเงิน และจัดสวัสดิการแกสมาชิก 
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  1.4 กลุมฌาปนกิจสงเคราะหแบานทุงขาวหาง 
  - กอตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2513  ปัจจุบันมีสมาชิก 226 คน ดําเนินกิจกรรมใหเงินสงเคราะหแเพ่ือ
ชวยเหลือการฌาปนกิจศพแกสมาชิก 
           1.5 สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบานทุงขาวหาง 
 - กอตั้งเมื่อ  ปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันมีสมาชิก 251  คน ดําเนินกิจกรรมในการบริการรับ
ฝากเงิน การกูยืมเงิน และการจัดสวัสดิการแกสมาชิก  
  
 2.กลุ่ม องค์กร ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 2.1 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน(อสม.) 
  - คณะกรรมการ 19 คน ดําเนินกิจกรรมดานสงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 
  2.2 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน(กพสม.) 
  - กอตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2520 ปัจจุบันมีสมาชิก 165 คน คณะกรรมการ 6 ราย มีเงินกองทุน
15,000 บาท 
   2.3 กองทุนแมของแผนดิน 
  - กอตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2549 ปัจจุบันมีสมาชิก 165 คน เงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 30,504 บาท 
คณะกรรมการ 7 ราย ใหบริการการกูยืมเงิน และจัดกิจกรรมปูองกัน แกไขปัญหายาเสพติด 
  2.4 กลุมซอพ้ืนบาน 
  - จัดตั้งเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น มีคณะกรรมการ 5 ราย  
 3.กลุ่ม องค์กร ด้านเศรษฐกิจ 
  3.1 กลุมเลี้ยงสุกร 
  - ปัจจุบันมีสมาชิก 14 คน สงเสริมการเลี้ยงสุกรแกสมาชิก เพ่ือสรางรายไดแกครอบครัว 
  3.2 กลุมทอผาไหมบานทุงขาวหาง 
  - กอตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2544 ปัจจุบันมีสมาชิก 32 คน คณะกรรมการ 7 ราย ดําเนินกิจกรรม
การทอผาไหม พัฒนาสูสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแ สรางรายไดแกสมาชิก 
  3.3 กลุมผูใชน้ําแมหางนอย 
  - กอตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2536 ปัจจุบันมีสมาชิก 53 คน เงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 89,000 บาท  
คณะกรรมการ 7 ราย ใหบริการการกูยืมเงิน และจัดสวัสดิการแกสมาชิก 
  3.4 กลุมปุยหมัก 
  - กอตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2550 ปัจจุบันมีสมาชิก 10 คน เงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 1,200 บาท 
สงเสริมการทําปุยหมักแกสมาชิก ลดการใชสารเคมี 
  3.5 กลุมจักสาน 
  - กอตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2538 ปัจจุบันมีสมาชิก 19 คน เงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 4,000 บาท 
คณะกรรมการ 12 ราย สงเสริมอาชีพจักสานแกสมาชิก สรางรายไดแกสมาชิก 
 4.กลุ่ม องค์กร ด้านสิ่งแวดล้อม 
  4.1 อาสาสมัครรักษาปุาและสิ่งแวดลอม(รสทป.) 
  - กอตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2541 ปัจจุบันมีสมาชิก 100 คน เงินกองทุนรวมทั้งสิ้น 4,000 บาท 
คณะกรรมการ 12ราย มีหนาที่ดูแลรักษา อนุรักษแปุาชุมชนของหมูบาน 
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2.3 การวิเคราะห์ ผลกระทบของนโยบายรัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน 
 จากการศึกษา ขอมูลของหมูบาน เพ่ือวิเคราะหแ ผลกระทบ สรุปประเด็นได ดังนี้ 
 ปัญหา/อุปสรรค 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.การคมนาคมยังไมสะดวกเทาที่ควร ถนนบางสายในหมูบานยังไมไดราดยาง 
 2.ปัญหาน้ําประปาไมเพียงพอ 
 ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 1.สินคาท่ีเป็นการผลิตผลทางการเกษตรมีราคาต่ํา เชน ลําไย ขาวโพด ทําใหรายไดลดลง 
 2.ขาดตลาดรองรับสินคาที่มีมาตรฐานในอําเภอ/จังหวัด 
 ด้านสุขภาพอนามัย 
 1.ประชาชนยังขาดความรูในการดูแลสุขภาพอนามัยอยางถูกวิธี 
 ด้านสังคม 
 1.สังคมเมืองแพรขยายเขาสูหมูบาน 
 ด้านวัฒนธรรม 
 1.เด็ก – เยาวชน นําสื่อมาใชในทางท่ีผิดทําใหสังคม,วัฒนธรรมเปลี่ยนไป 
 ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 1.สภาพปุาเริ่มถูกทําลาย 
 2.ปัญหาดานการจัดการขยะ 
 3.ปัญหาไฟปุา 
 แนวทางแก้ไข 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.สรางถนนภายในหมูบาน ใหเป็นถนนลาดยาง ไดมาตรฐาน 
 2.จัดทําน้ําดื่มชุมชน 
 ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 
 1.สงเสริมความรูดานการเกษตรเพิ่มขึ้นลดการใชปุยเคมีใชปุยชีวภาพแทน 
 2.รวมกลุมขายสินคาทางการเกษตรเผื่อตอรองราคากับพอคาคนกลาง 
 
 
 ด้านวัฒนธรรม สังคม การศึกษา 
 1.ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน 
 2.สนับสนุนดานวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 
 3.สงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุ 
 ด้านสุขภาพอนามัย 
 1.จัดกิจกรรมใหความรูแกราษฎร ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองและครอบครัว 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.สรางจิตสํานึกในการอนุรักษแปุาไม ใหแกเด็ก-เยาวชนประชาชนในหมูบาน 
 2.แกไขปัญหาขยะอยางเป็นระบบ 
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 ความต้องการของหมู่บ้าน 
 1.ตองการใหประชาชนในหมูบานมีรายไดตอครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
 2.ตองการใหชุมชนมีความเขมแข็ง 
 3.ตองการใหหมูบานเป็นหมูบานปลอดยาเสพติด ประชาชนมีสุขภาพดี 
 4.ตองการใหประชาชนในหมูบานอยูอยางพอเพียง 
 5.ตองการใหมีการสาธารณสุขที่ดี มีมาตรฐาน 
 6.ตองการใหประชาชนในหมูบานลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด 
 7.ตองการใหมีระบบประปาที่เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ 
 8.ทําระบบน้ําในไร ในนา ใหเป็นระบบ 
  
 ศักยภาพของหมู่บ้าน (จุดแข็งของหมู่บ้าน) 
 ด้านบริการสาธารณะในหมู่บ้าน 
 1.สวนเศรษฐกิจพอเพียง,โรงสีขาวชุมชน 
 2.คณะกรรมการหมูบานที่เขมแข็ง 
 3.จัดทําบัญชีครัวเรือนตนแบบที่เขมแข็ง 
 4.มีการกระจายการทํางาน ตามคุมตาง ๆ และการใหการบริการอยางทั่วถึง บําบัดทุกขแ 
บํารุงสุข 
 5.มีสถาบันแหลงเงินทุน อยูในหมูบาน อยางเป็นระบบ 
 5.มีฐานการเรียนรู เพ่ือเป็นแหลงศึกษาและเรียนรูใหกับคนในชุมชน 
 ด้านการประกอบอาชีพ 
  1. ประชาชนสวนใหญ ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม ทั้งทําไร ทําสวน เพาะปลูก และลี้ยง
สัตวแ โดยทําการเกษตรใน พ้ืนที่ของหมูบานทุงขาวหาง 
  2. ประชาชนมีการรวมกลุมกันเพ่ือจัดตั้งกลุมออมทรัพยแและกองทุนตาง ๆ ในหมูบาน ทําให
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได 
 3. ในครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรพื้นบาน เพ่ือไวใชประโยชนแและเป็นการ
ลดรายจายดานอาหารและยารักษาโรค 
 4.ประชาชนดําเนินชีวิตอยางพอเพียง ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 5. ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว ที่เอ้ือตอการมีงานทําของคนในชุมชน 
 6. ครัวเรือนมีอาชีพคาขายที่เอ้ือตอการมีรายไดตอคนในหมูบานสูง 
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               1. มีแหลงน้ําตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ อาทิ แมน้ํา แมหางนอย หัวหลวง หวย
กําปอง 
   2. มีทรัพยากรปุาไมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ โดยมีพ้ืนที่ปุาไมมากกวารอยละ 80 
ของพ้ืนที่ทั้งหมดของหมูบาน ทําใหเกิดความชุมชื้นในหมูบาน และชุมชนยังสามารถใชประโยชนแจาก
ทรัพยากรปุาไมไดอยางเต็มที่ เชน การหาสมุนไพรและอาหารจากปุามาบริโภคและจําหนาย 
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  3. มีดินที่เหมาะแกการเพาะปลูก มีพ้ืนที่ทําการเพาะปลูกเป็นจํานวนมาก 
  4. มีกิจกรรมการบวชปุา และการทําแนวกันไฟปุา เพ่ืออนุรักษแทรัพยากรปุาไมใน
ชุมชนใหสามารถใชประโยชนแรวมกันไดอยางยั่งยืน 
  5. มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือตอการบริการทองเที่ยว 
 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน 
  1.มีการอนุรักษแและสืบสานประเพณีในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน การตานขาว
ใหม การทําบุญสลากภัตร การแหไมคํ้าโพธิ์ในเทศกาลสงกานตแ เป็นตน 
  2.มีกิจกรรมการบวชปุา ซึ่งเป็นกุศลบายในการดูแลรักษาปุาของชุมชนโดยใชความ
เชื่อและวัฒนธรรมดานศาสนามาเป็นแนวทางในการดําเนินการ 
  3.มีวัฒนธรรมการชวยเหลือ รวมแรงรวมใจในงานสาธารณะ(งานหนาหมู)ของ
ประชาชนทุกคนในหมูบาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาทองถิ่นในเรื่องสวัสดิการสังคมและเป็นเอกลักษณแของ
ชุมชน 
  4.มีปราชญแชาวบานหรือผูชํานาญดานตาง ๆ หลากหลายอาทิ 
 -ปราชญแ/ผูชํานาญดานหมอพ้ืนบาน 
 -ปราชญแ/ผูชํานาญดนตรีพื้นเมือง (สะลอ ซอ ซึง) 
 -ปราชญแ/ผูชํานาญดานการจักสาน 
 -ปราชญแ/ผูชํานาญดานการทําปุยหมัก,ชีวภาพ 
 -ปราชญแ/ผูชํานาญดานการปลูกพืชผัก สวนครัว 
 -ปราชญแ/ผูชํานาญดานการออมทรัพยแ 
 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้  (Action Learning) 
  3.1 ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
  3.2 ความอยูดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน 
  3.3 บทเรียนที่ไดรับในดาน 
  - การบริหารการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
  - การบริหารการพัฒนาระดับตําบลและอําเภอ 
  - ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ 
 

3.1 ประเด็น  ความเสี่ยงของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน (ศักยภาพของหมู่บ้าน)   
 การวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน จะท าให้หมู่บ้านทราบถึง
ความสามารถหรือความเป็นตัวตนของหมู่บ้าน 
 (1) จุดอ่อน คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน 
     (1.1) คนในชุมชนขาดความรูความเขาใจการทํางานเพ่ือชุมชน 
 (1.2) การทําเกษตรกรรมของคนในชุมชนขาดทุนรายไดไมสมดุลกับรายจาย  
 (1.3) คนในชุมชนเขาไปทํางานหารายไดใหครอบครัว ขาดการสํานึกรักบานเกิด      
 โดยสามารถแยกออกเป็นดานตางๆ ดังนี้ คือ                      
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ด้านเศรษฐกิจ 
 -รายไดของครัวเรือนในหมูบานไมเพียงพอกับรายจาย  
 -ครัวเรือนมีหนี้สินอันเกิดจากรายไดทางการเกษตรไมสมดุลกับรายจาย 
 -งบประมาณท่ีดําเนินการขอจากหนวยงานของรัฐมีจํากัด 
 -คนในชุมชนวางงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
 -ในชุมชนไมมีอาชีพเสริมหลังฤดูทํานา 
 ด้านสังคม (เด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส การศึกษา ศาสนา  และ
วัฒนธรรม) 
 -เด็กและเยาวชนในชุมชนไมอนุรักษแความเป็นไทย หันไปสนใจและตามกระแสตะวันตก 
 -ผูสูงอายุไดรับการจัดสวัสดิการจากหนวยงานของรัฐแตยังไมทั่วถึง 
 -เด็กและเยาวชนขาดการเรียนรูนอกหองเรียน การเรียนดานภาษาตางประเทศยังไมทั่วถึง
และครอบคลุม 
 -วัฒนธรรมการแตงกายในชุมชนไมมีการอนุรักษแการแตงกายแบบไทย วัยรุนในชุมชนให
ความสําคัญกับวัฒนธรรมไทยนอยลง      
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติเริ่มรอยหรอ เนื่องจากคนในชุมชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษแ
สิ่งแวดลอม 
 -เกษตรกรในชุมชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษแดิน เนื่องจากใชสารเคมีและปุยเคมีที่ทําลาย
ธาตุดิน 
 -เกษตรกรหันมาใชปุยเคมีแทนการใชปุยชีวภาพทําใหเกิดมลภาวะเป็นพิษ 
 -แหลงน้ําตามธรรมชาติเกิดการตื้นเขิน อากาศรอนและมีมลพิษมากขึ้น 
       ด้านการเมืองและบริหารจัดการ 
 -คนในชุมชนไมคอยสนใจดานการบริหารจัดการในบานเมือง จะเกิดการตื่นตัวเมื่อถึงคราว
เลือกตั้งเทานั้น 
 -คนในชุมชนขาดความรูความเขาใจในเรื่องการเมืองและระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง 
 -ในชุมชนไมมีการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองและการ
บริหารจัดการที่ถูกตอง 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -งบประมาณท่ีขอสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐไมเพียงพอตอความตองการของคนในชุมชน
ในเรื่องความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 
 -โครงสรางพื้นฐานดานถนนและการคมนาคมยังไมสะดวกเทาที่ควร 
 -การพัฒนาดานแหลงน้ํายังไมเพียงพอ ชุมชนยังขาดน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่ถูก
สุขลักษณะ 
 -ประปาในหมูบานขาดเรื่องคุณภาพน้ําที่ไมถูกสุขลักษณะ                                                                         
 -เกิดน้ําทวมขังตามถนนในชวงฤดูฝน ถนนบางสายไมมีแสงสวางทําใหการเดินทางในตอน
กลางคืนไมสะดวก 
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ด้านสาธารณสุข 
 -ในชุมชนไมมีเครื่องมือในการปฐมพยาบาลขั้นตน 
 -ในชุมชนขาดความรูความเขาใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดี 
 -ในชุมชนเกิดปัญหาการติดบุหรี่                                                                                                   
 -ในชุมชนขาดการรณรงคแเรื่องการเลิกเหลาและบุหรี่ 
   
 (2) จุดแข็ง คือ ศักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของหมู่บ้านเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน 
                  (2.1) มีปุาไมที่อุดมสมบูรณแ 
                  (2.2) เป็นหมูบานที่เป็นแบบอยางการเดินรอยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
                  (2.3) มีการรวมกลุมอาชีพเพ่ือสรางรายไดเสริมนอกภาคการเกษตร  
                   (2.4) มีสถาบันการเงินที่เขมแข็ง และมีการหมุนเวียนทางการเงินที่เป็นระบบ 
       โดยสามารถแยกออกเป็นดานตางๆ ดังนี้ คือ                      
     ด้านเศรษฐกิจ 
 -ในชุมชนมีการรวมกลุมเพื่อทําอาชีพนอกฤดูเก็บเกี่ยว 
 -มีการทําเกษตรแบบหมุนเวียน  
 -ในชุมชนมีการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิตดานสังคม 
(เด็ก  เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส การศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม) 
 -มีการจัดตั้งกองทุนออมวันละบาทเพ่ือจัดสวัสดิการใหในชุมชน 
 -สงเสริมการศึกษาใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับอยางทั่วถึง 
 -อนุรักษแและสงเสริมวัฒนธรรมของชุมชนใหคงอยู 
 -วัดเป็นศูนยแกลางทางจิตใจของคนในชุมชน 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 -รณรงคแใหคนในชุมชนปลูกปุาสรางจิตสํานึกของคนในชุมชน 
 -รณรงคแใหคนในชุมชนหันมาใชปุยชีวภาพในภาคการเกษตร 
 -คนในชุมชนเขารวมโครงการคัดแยกขยะในชุมชนใหถูกวิธี  
             ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
 -ในชุมชนสงเสริมใหทุกคนเคารพสิทธิหนาที่ของกันและกัน 
 -เมื่อเกิดการขัดแยงหรือมีการประชาคมมีการนําหลักประชาธิปไตยเขามาใชในชุมชน 
 -มีการบังคับใชกฎหมูบานเมื่อเกิดเหตุทะเลาะวิวาทในชุมชน  
             ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -มีการเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐในการปรับปรุงระบบ
ประปาหมูบาน 
 -มีการสํารวจโครงสรางพื้นฐานในชุมชนที่ชํารุดเพ่ือเสนองบประมาณปรับปรุงแกไข 
 -มีการเสนอโครงการเพื่อขอขยายเขตไฟฟูาทั้งภาคการเกษตรและภาคครัวเรือน  
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       ด้านสาธารณสุข 
 -สงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน 
- -มีการเสนอโครงการเพื่อขอสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยคนในชุมชน 
 -เป็นหมูบานตนแบบดานชุมชนปลอดยาเสพติด        
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะท าให้หมู่บ้านทราบถึงโอกาส
และอุปสรรคการท างานของหมู่บ้าน  
 (1) โอกาส 
  (1.1) เนื่องจากเป็นหมูบานตนแบบการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแหลงเรียนรู
ในการศึกษาดูงานของหมูบานอื่นๆท่ีสนใจ 
 (1.2) เป็นหมูบานที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ  
 (1.3) ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ เนื่องจากเป็นหมูบานตนแบบ.  
 (1.4) มีกลุมอาชีพที่เขมแข็ง มีสินคาโอทอปที่สามารถออกจําหนายในการแสดงสินคาตาม
งานตางๆได 
 (2) อุปสรรค 
 (2.1) แมจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ แตเนื่องจากมีขอจํากัดดานการอนุรักษแปุาไม
ทําใหการทํามาหากินมีขอจํากัด 
 (2.2) มีผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณแแตเนื่องจากตองผานพอคาคนกลางทําใหสินคา
ไดราคาต่ํา 
 (2.3) ดวยงบประมาณของรัฐมีจํากัดทําใหการเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณไมได
ตามท่ีตองการทําใหการดําเนินโครงการตางๆไมบรรลุวัตถุประสงคแที่ตั้งไว 

 
3.2 ประเด็น ศึกษาความอยู่ดีมีสุขของคน ครอบครัว ชุมชน (ทิศทางการพัฒนา) 

 
 วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนา)  
  ชุมชนเขมแข็ง เป็นแหลงวัฒนธรรม กาวล้ําดานเศรษฐกิจ ชีวิตปลอดภัยในดานทรัพยแสิน 
สุขภาพดี 
 ยุทธศาสตร์   
            ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
  ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 2 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการ
รณรงคแดานการปลูกปุา จัดทําแนวกันไฟ ขุดลอกลําหวย การจัดการขยะที่ถูกตอง อนุรักษแตนน้ําลํา
ธาร ทําธนาคารขยะ ธนาคารเมล็ดพันธุแ   
               ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  มีการสงเสริมสินคาโอทอบใน
ชุมชน  สงเสริมการทําเกษตรแบบผสมผสาน ปรับปรุงถนนเพื่อใชขนสงสินคาทางการเกษตร 
              กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธแ 1. มีการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช 
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                  2. สงเสริมการออมในชุมชน มีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจาย ในครัวเรือน 
                  ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 2 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  กลยุทธแ 1. รณรงคแใหคนในชุมชนหันมาปลูกปุาทดแทน 
                   2. มีการจัดทําธนาคารขยะ และอบรมการคัดแยกขยะท่ีถูกตอง 
           3. รวมกันจัดทําแนวกันไฟเพ่ือปูองกันปัญหาไฟปุา 
                 ประเด็นยุทธศาสตรแที่ 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  กลยุทธแ 1. สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมเพื่อพัฒนางานดานอาชีพ 
                   2. เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑแโอทอปใหตรงกับความตองการของตลาด 
 ผลการด าเนินงานการพัฒนา 
  1. การมีสุขภาวะ  

  ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได กินเอง   เลี้ยงไก  ปลา  เป็ด  หมู กบ  ไวกินเอง ออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ 

  2.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม 
 มีกลุมอาชีพและกองทุนตางๆ มีกลุมออมทรัพยแ และสถาบันการสถาบันการจัดการ

เงินทุนชุมชน มีฐานการเรียนรูของชุมชนไวใหศึกษาและดูงานได 
  3.ครอบครัวอบอุ่น 
  สงเสริมใหทุกคนในครอบครัวมีความสุขทั้งกานใจ  ใชเวลาอยูกับครอบครัวพรอม
หนาเป็นประจํา ใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมของครอบครัวและชุมชน 
  4.ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดี 
  มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจํา เดือนละ ๒ ครั้ง มีการพัฒนาหมูบาน วัด 
หรือสาธารณะเป็นประจํา มีการจัดเวทีประชาคม และรวมกับภาครัฐ เอกชนตางๆอยางตอเนื่อง รวม
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
  5.มีสภาพแวดล้อมดี และระบบนิเวศสมดุล 
  ไมเผาตอซัง และหญาหลังการเก็บเกี่ยวการผลิต ปลูกตนไมบริเวณบานหรือที่
สาธารณะ ประหยัดน้ําไฟ/และลดการใชสารเคมีหรือสารพิษอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และปุาชุมชน 
  6. มีชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมมาภิบาล 
  ยึดมั่นในศีลธรรม กฎ กติกา ของหมูบานและวินัย มีการเปิดเผยขอมูลขาวสารใหทุก
คนทราบ มีคณะกรรมการหมูบานชวยแกไขปัญหา และสรางความปรองดองในชุมชน 
  
 การพัฒนาที่ส าคัญๆ  ตามนโยบายรัฐ ที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน 
 1.สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านทุ่งข้าวหาง  อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
 สถาบันจัดการเงินทุนชุมชนบานทุงขาวหาง  จัดตั้งขึ้นโดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงกลุม
องคแกรกองทุนการเงินตางๆ รวมกันบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนโดยมีกลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิต
เป็นแกนนําในการบริหารจัดการทุนชุมชนเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแสูงสุด   
โดยมีวัตถุประสงคแ และเปูาหมายในการจัดตั้งสถาบันจัดการเงินทุนชุมชน  
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 1. เพ่ือใหชุมชน/หมูบาน มีองคแกรที่มีการบริหารจัดการเงินทุนอยางมีประสิทธิภาพ  (1 
ครัวเรือน 1 สัญญา) 
 2.เพ่ือเป็นแหลงเงินออมของชุมชน 
 3.เพ่ือเป็นแหลงทุนและสวัสดิการของชุมชน 
 4.เพ่ือเป็นศูนยแแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชน 
 
 2.กองทุนแมของแผนดิน บานทุงขาวหาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 
 วัตถุประสงคแ 
 1.  เพ่ือขยายพลังแหงความดี ของในชุมชน 
 2.  สนับสนุนกิจกรรมแกไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 การบริหารจัดการกลุม 
 ไดรับเงินพระราชทานขวัญถุงจากสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชชินินาฏ จํานวน 
8,000 บาท  เงินบริจาคจากบุคคลภายนอกและเงินสบทบจากกองทุนในหมูบานรวมทั้งสิ้น 43,442 
บาท นําเงินฝากไวที่ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 1,500 บาท 
 กิจกรรมของกลุม 
 1.  หารายไดสมทบกองทุนแม โดยจัดตั้งผาปุาในหมูบาน 
 2.  นําเงินบริจาคใหชุมชนจายคาชุด ช.ร.บ. คณะกรรมการออกตรวจเวรยามในหมูบาน 
 3.  นําเงินสมทบคาไปศึกษาดูงาน ที่อําเภอฝาง เพ่ือนําความรูมาพัฒนาชุมชน 
 4.  นําเงินไปพัฒนาชุมชนดานสิ่งแวดลอม ขุดบอขยะ พัฒนาถนนลาดยาง ประเพณีดําหัว
ผูสูงอายุวันสงกานตแทุกปี  
 5. จัดกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด เชน การประชุม ,อบรม,หอกระจายขาว เป็นตน 
เป็นประจําทุกเดือน 
  6. มีการจัดกิจกรรมกองทุนแมของแผนดินเพ่ือเด็ก เยาวชนและกลุมเสี่ยง   ใหมีกิจกรรม
รวมกัน เชน การจัดกีฬา 
  7. รวมกิจกรรมเดินรณรงคแเพ่ือตอตานยาเสพติด 
 8. ใหความรวมมือในการคนหา/สํารวจผูเสพยาเสพติดในชุมชน 
  9. ชวยเหลือและใหโอกาสสําหรับผูที่เสพฯ ไดรับการบําบัด,ฟ้ืนฟูจิตใจ 
 10. มีการสงเสริมอาชีพเพ่ิมทักษะใหกลุมเสี่ยงใหมีงานทําและมีรายได 
  
 3.โรงสีข้าวชุมชนบ้านทุ่งข้าวหาง 
 เกษตรกรสวนใหญในบานทุงขาวหาง  ประกอบอาชีพกษตรกรรม คือทํานา ซึ่งที่ผานมา
หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวขาว เกษตรกรจะนําขาวไปสีที่โรงสีขาวนอกหมูบาน  โดยจะตองเสียคาใชจายใน
การขนสงขาวไปที่โรงสี และบางครั้งพบปัญหาเรื่องโรงสีมีการปลอมปนขาวคุณภาพต่ําลงไปในขาวที่
เกษตรกรนํามาสี ทําใหขาวที่ผานการสีจากโรงสีขาวมีคุณภาพต่ํา และเมื่อนําขาวสารที่ผานการสีจาก
โรงสีไปจําหนายก็ทําใหขาวมีราคาต่ําลงตามไปดวย จึงมีแนวคิดในการสรางโรงสีขาว เพ่ือใหชุมชน
ผลิตขาวกินเอง  มีการผลิตรวมกันเพื่อลดรายจาย เพ่ิมรายได   
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 สมาชิกในชุมชนมีอํานาจรวมในการตัดสินใจในการบริหารจัดการและจัดสรรผลประโยชนแ
อยางยุติธรรมใหกับสมาชิก กิจกรรมของกลุ่ม  การรับจางสีขาว   
 4. กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกบ้านทุ่งข้าวหาง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัว  
 5.น้ าดื่มชุมชนบ้านทุ่งข้าวหาง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
 กอตั้งเมื่อ 24  ตุลาคม  2555 กอนหนานี้ชาวบานตองซื้อน้ําดื่มจากพอคามาดื่มกิน ซึ่ง
นอกจากจะราคาสูงแลวยังไมม่ันใจถึงความสะอาด    อีกทั้งเงินที่จายไปผลกําไรก็ไมไดกลับคืนสูชุมชน 
ดังนั้นชาวบานจึงทําเวทีประชาคมกันวาอยากจะตั้งโรงงานน้ําดื่มขึ้น เพ่ือเป็นของชุมชน  โดยชุมชน 
เพ่ือชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก  จํานวน 100  คน  มีเงินทุนหมุนเวียน 6,000 ฝากไวที่สถาบันการ
จัดการเงินทุนชุมชน โดยจําหนาย ลังละ 25 บาท ถังละ 15 บาท มีการจางคนในชุมชนใหมีงานทําใน
เวลาวาง แผนงานอนาคต เมื่อสามารถเก็บยอดจําหนายไวมากแลว จะมีทุนเป็นคาสํารองคาใชจาย
อุปกรณแ  60 % เป็นคาสวัสดิการของสมาชิก 20 %  คาบริหารจัดการภายในโรงน้ําดื่ม 20 % 
 6.จักสาน งานผู้เฒ่า 
 เริ่มจากการรวมตัวของคนแก คนเฒา บานทุงขาวหาง ไดรวมตัวทํากิจกรรมที่เป็นประโยชนแ
ตอตนเองและสังคม งานจักสาน เป็นสิ่งที่ผูเฒา ผูแก มีความชํานาญ และใชเวลาวางผลิตชิ้นงาน หวัง
อนุรักษแฟ้ืนฟูภูมิปัญญาไวใหลูกหลานมากกวารายไดและเป็นสถานที่พบปะพูดคุย คลายความเหงา 
สรางความสามัคคี  โดยนําไมไผในหมูบานและหมูบานใกลเคียงมาจักสานเป็นเครื่องใชตางๆ เชน 
ตะกรา กระดง ตะแกรง ไซดักปลา ตะฆองใสปลา เขง ฯลฯ ตอมามีคนในหมูบานมาขอซื้อไปใช จึง
เกิดแนวคิดตั้งกลุมผูสูงอายุจักสานขึ้นมา 
 7.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  บ้านทุ่งข้าวหาง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล าพูน 
 วัตถุประสงคแ 
  เป็นแหลงเงินทุนหมุนเวียน สําหรับการลงทุน พัฒนาอาชีพ สรางงาน  สรางรายได หรือ เพ่ิม
รายได ลดรายจาย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจําเป็นเรงดวน สมาชิก 124 คน 
 การบริหารจัดการกลุม 
  ปัจจุบันมีเงินงบประมาณ 2,200,000 บาท ปลอยกูไป 1,200,000 บาท ใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ สามารถสรางความม่ันใจใหกับชุมชน 
 กิจกรรมของกลุม 
 ปลอยเงินกูใหสมาชิกยืมไปประกอบอาชีพ 
 8. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)บ้านทุ่งข้าวหาง อ าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัด
ล าพูน 
 กอตั้งเมื่อ พ.ศ. .๒๕๓๘ วัตถุประสงค์ 
  1. กระจายโอกาสใหคนยากจนระดับครัวเรือนในหมูบานมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมรายได  
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนใหดีขึ้นตามเกณฑแความจําเป็นพ้ืนฐาน(จปฐ.) 
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กิจกรรมของกลุม 
 ใหบริการการกูยืมเงิน และจัดสวัสดิการแกสมาชิก ประโยชนแของการดําเนินงานโครงการ
แกไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)    
 1. ตอตัวครัวเรือนยากจนทําใหมีอาชีพ มีรายได และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครัวเรือน
เปูาหมายมีรายไดผานเกณฑแ จปฐ.    ครบทุกครัวเรือน มีพฤติกรรมที่ไมกลัวเจาหนี้ ยิ้มแยม มีระเบียบ
วินัย รับผิดชอบ 
 2. ตอชุมชนและสังคมทําใหเกิดการเอ้ือเฟ้ือ ชวยเหลือเกื้อกูนกัน แบงปันกัน ประชาชนใน
ชุมชนกอใหเกิด  ความสามัคคีในชุมชน รูจักตนเอง คอยเป็นคอยไป ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไมโลภ
หลง มีสวนรวมในชุมชน มีหนี้นอยลง 
 3. ตอหนวยงานหรือนโยบายรัฐเป็นการเสริมสรางทัศนคติที่ดีของประชาชนตอรัฐบาลที่มุง
กลุมเปูาหมายที่เป็น คนยากจนในชนบท เป็นผูดอยโอกาสจึงเป็นความเอ้ืออาทรที่รัฐบาลหยิบยื่นให 
 9. การขับเคลื่อนการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 บานทุงขาวหาง  ไดมุงพัฒนาเพื่อใหชุมชนเขมแข็งและมีความสามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน
ดวยการสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งมีเสถียรภาพโดยการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทั้งนี้เพ่ือใหชุมชนพออยูพอกิน อยูดีกินดี และมั่ง
มีศรีสุข ตามศักยภาพของชุมชนโดยใช กลยุทธแ สงเสริมการประยุกตแใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือประกอบอาชีพ และดํารงชีวิต  โดยมีกิจกรรม  ดังนี้ 
 กิจกรรมการดําเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.  ทุกครัวเรือนมีการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตประจําวัน คิด
เป็น  100 %   
 2.  ครัวเรือนมีการวิเคราะหแขอมูลรายรับรายจาย และจัดทําบัญชีครัวเรือน คิดเป็น  94 %   
 3.  ในหมูบานมีการรวมกลุมเพื่อพัฒนากลุมอาชีพทอผาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน  
 4.  มีกิจกรรมการออมที่เอ้ือประโยชนแตอกลุมและชุมชน  ดังนี้ 1)  กลุมออมทรัพยแเพ่ือการ
ผลิต  2) กองทุนแกไขปัญหาความยากจน  3)  กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  4)  กลุมจักสาน  5) 
กลุมผูใชน้ํา  6) กลุมสตรี   7)  โรงสีชุมชน   8) น้ําดื่มชุมชนบานทุงขาวหาง 9)  กองทุนแมของ
แผนดิน   
 5.  มีการใชภูมิปัญญาทองถิ่นเพ่ือสามารถสรางรายไดเสริม  และมีการบันทึกภูมิปัญญา
ทองถิ่น ใหเกิดประโยชนแแกชุมชน  ที่สําคัญคือเป็นภูมิปัญญาทองถิ่นที่อยากใหคนรุนหลังไดมาสืบตอ  
เชน ภูมิปัญญาทองถิ่นดานการทอผา  และการจักสานไมไผ 
 6.  มีการจัดตั้งศูนยแเรียนรูชุมชน และมีกิจกรรมสงเสริมกระบวนการเรียนรู   โดยใชบริเวณ
อาคารเอนกประสงคแหนาวัดทุงขาวหาง เป็นสถานที่ดําเนินการ  เชน  สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน  
เป็นศูนยแจัดการเงินทุนชุมชนที่เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ สามารถแกปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมใหกับชุมชนอยางแทจริง 
 7.  หมูบานทุงขาวหาง เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด   มีการจัดตั้งศูนยแเรียนรูกองทุนแมของ
แผนดิน  และจัดกิจกรรมการดําเนินงานดานยาเสพติด อยางตอเนื่อง  
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 8.  มีการรณรงคแ ลด และประหยัดพลังงาน  ตลอดจนประดิษฐแจักรยานสูบน้ํา   เพ่ือเป็น
เครื่องมือที่ชวยในการประหยัดพลังงานไฟฟูา โดยใชแรงปั่นของคน สามารถรดน้ําผัก  และต นไมใน
สวนเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบาน แทนการใชพลังงานไฟฟูา 
 9.  ครัวเรือนมีการใชวัตถุดิบในการประกอบอาชีพที่ไมเป็นอันตรายตอคน สัตวแ และ
สิ่งแวดลอม เชน การใชปุยหมักชีวภาพ การใชสารจับใบไลแมลง โดยใชผสมสารเคมีฉีดพนใสผัก 
ตนไม ทําใหพืชผักเจริญเติบโต ไมมีแมลงศัตรูพืชและไมเป็นอันตรายตอคน สัตวแ และสิ่งแวดลอม 
นอกจากนี้ยังมีการปลูกตนไมในที่สาธารณะรวมกับองคแการบริหารสวนตําบลตะเคียนปม ในวันที่ 12 
สิงหาคม ของทุกปี 
3.3 บทเรียนที่ได้รับในด้าน 
  - การบริหารการพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
  - การบริหารการพัฒนาระดับตําบลและอําเภอ 
  - ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ 
  (สรุป วิเคราะหแ บทเรียน จากการศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่  (Action 
Learning) ปัจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการชุมชนทองถิ่น การบริหารการพัฒนารระดับตําบล 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
 ปัจจัยภายในปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ 
 1. ผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคแการบริหารสวนตําบล ประธานกองทุน
ชุมชนตางๆ มีภาวะ  ความเป็นผูนําสูง มีวิสัยทัศนแ มีความตั้งใจ เสียสละในการทํางานเพ่ือประโยชนแ
สวนรวม และทํางานเป็นทีม 
 2. คนในชุมชนมีความสามัคคี ซื่อสัตยแ เสียสละ มีความรับผิดชอบ 
 3. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามระเบียบขอบังคับ 
 4. ชุมชนในตําบลตะเคียนปม มีความสัมพันธแเอ้ืออาทรชวยเหลือเกื้อกูล มีจิตสํานึกเป็น
เจาของกองทุน 
 5. มีความพรอมดานปัจจัยพื้นฐาน คือ อาคารสํานักงาน วัสดุ และอุปกรณแ 
 ปัจจัยภายนอก การสนับสนุนจากภาคีภาคส่วน 
 การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุงหัวชาง สํานักงาน
เกษตรอําเภอทุงหัวชาง  โรงเรียนทุงหัวชาง   วัดทุงหัวชาง หนวยงานทองถิ่น ไดแก องคแการบริหาร
สวนตําบลตะเคียนปม  หนวยงานธนาคาร ไดแก  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณแสาขาอําเภอทุง
หัวชาง ไดเขามารวมใหคําแนะนําคําปรึกษาแกคณะกรรมการสถาบัน ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณแ
ในการดําเนินการ 
 
 ปัจจัยทุนทางสังคม  
 ทุนทางสังคมที่เป็นรูปธรรม ไดแก บทบาทผูนําในหมูบานทุงขาวหาง ซึ่งนําโดย นายบุญธรรม  
กันตี  เป็นผูนําโดยตําแหนงที่ไดรับการยอมรับจากประชาชนที่สามารถทํางานรวมกับประชาชนไดโดย
อาศัยหลักการปกครองแบบพ่ีนอง ญาติมิตร การตัดสินใจในการดําเนินงานของหมูบ านตองผาน
กระบวนการประชาคมเพ่ือใหสมาชิกในหมูบานมีสวนรวมอยางแทจริง และที่สําคัญคณะกรรมการ
หมูบาน คณะกรรมการกลุม องคแกรตาง ๆ ในหมูบาน ไดดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงเป็นแบบอยางใหแกชาวบาน โดยมีการปฏิบัติตนและครอบครัวใหอยูอยางพอเพียง ไม
เดือดรอนแกตนเองและผูอ่ืน เมื่อพ้ืนฐานครอบครัวมีความอบอุนแลวจึงสามารถเป็นแกนนําที่จะผสาน
ทุกภาคสวน ทั้งผูนําธรรมชาติและคณะกรรมการหมูบานที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของหมูบานประสบผลสําเร็จจนไดรับการคัดเลือกใหเป็นหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น 
เป็นสุข” ระดับอําเภอ 
 ทุนทางสังคมที่เป็นนามธรรม ไดแก ความสัมพันธแแบบเครือญาติที่ไววางใจกันมานานตั้งแต
บรรพบุรุษ ทําใหการขอความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เป็นไปอยางเต็มใจและอีกประการ
หนึ่งคือ   การหมั่นศึกษาเรียนรูแลกเปลี่ยนกับชุมชนอ่ืนอยางสม่ําเสมอ การเปิดโอกาสใหสมาชิกใน
ชุมชนไดศึกษาดูงานเพื่อใหแนวทางในการพัฒนาหมูบานของตนเอง 
 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของหมูบานไดแก การจักสาน การการทอผา  การซอ   การทําพิธี
ตาง ๆ ซึ่งเป็นสื่อเชื่อมโยงในการสรางความสัมพันธแและทํากิจกรรมรวมกัน 
 ปัจจัยดานศาสนา เป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากหลักศาสนา
ทําใหคนเรา 
ดําเนินชีวิตตามกรอบคุณธรรม ซึ่งชาวบานทุงขาวหางใหความสําคัญกับหลักคําสอนของพระพุทธเจา 
และการจรรโลงพระพุทธศาสนา ไมวาจะเป็นศาสนพิธี การกอสรางศาสนสถาน และความศรัทธาที่มี
ตอเจาอาวาสวัด  ทุงหัวชาง 
 ปัจจัยการรวมกลุ่มและชุมชนเข้มแข็ง 
 ในการเสริมสรางความเขมแข็งของการรวมกลุมและหมูบานทุงขาวหาง  คือมีการประชุม
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  ซึ่งในการประชุมแตละครั้งผูแทนครัวเรือนจะมาประชุมกันมากกวารอยละ 
80 หรือบางเดือนอาจมีการเรียกประชุมเพ่ิมได หากมีเรื่องเรงดวนที่ตองการแนวทางรวมกัน และขอ
มติในที่ประชุมผูนําจะใชเวทีประชาคมเป็นหลักในการตัดสินใจดําเนินกิจกรรมของหมูบาน อีกทั้ง
หมูบานยังมีแผนชุมชนที่เกิดจากการระดมความคิดของผูนําและสมาชิกในหมูบานเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการดําเนินงานตามแผนการ และมีกระบวนการจัดการแผนการเรียนรูของชาวบานทุงขาวหาง เป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากการเรียนรูเพ่ือการแกไขปัญหาของชุมชน การศึกษาทดลอง ปฏิบัติ
โดยอาศัยภูมิปัญญาทองถิ่น และไดถายทอดแบงปันความรูหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนอ่ืน   มี
ศูนยแกลางที่เป็นแหลงเรียนรูและถายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง เชน สวนเศรษฐกิจพอเพียง  โรงสี
ชุมชน  สวนสมุนไพร  ครัวเรือนตนแบบ  
 นอกจากปัจจัยดังกลาวแลว ยังมีปัจจัยสําคัญที่เ อ้ือตอกระบวนการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของหมูบานอีก ไดแก การมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล เชน โครงการตาง ๆ ที่รัฐ
จัดสรรให เชน กองทุนหมูบาน โครงการ SML การสรางวิถีประชาธิปไตยในครอบครัว   การมี
บทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจ โครงการการมีตนแบบแหงการเรียนรู   โครงการเรียนรู ชวนรวมคิด 
ปรับเปลี่ยนชีวิต ดวยเศรษฐกิจพอเพียง  งบประมาณจากผูตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 
2555   จํานวน  100,000  บาท  งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  
จากนายอําเภอทุงหัวชาง จํานวน  15,000 บาท  โครงการพัฒนาศักยภาพครัวเรือนเปูาหมาย
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง   จากสํานักงานเกษตรอําเภอทุงหัวชาง   ซึ่งสามารถนํามาสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดทั้งระดับครัวเรือน และระดับหมูบาน 



146 

 

        จากความภาคภูมิใจของชาวบานทุงขาวหางทําใหทุกครัวเรือนมีความตื่นตัวและพอใจในการที่
ไดมีคณะกรรมการคัดเลือกหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงมาใหความสําคัญการดําเนินการตามวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงของชาวบานทุงขาวหาง ซึ่งเป็นหมูบานเล็ก ๆ และเป็นขวัญกําลังใจในการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและที่สําคัญที่ชาวทุงขาวหางภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งในการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ  นายอําเภอทุงหัวชาง  นายอําเภอสุภาพรรณ  บุญถนอม  ไดมารวมกิจกรรม
และใหกําลังใจชาวบานทุงขาวหาง   การไดรางวัลหรือไม  ไมสําคัญ แตที่สําคัญเรามีดี เราตองอวด 
เราทําดีเราตองไดดี 
      และท่ีสําคัญที่สุด คือ การที่หมูบานไดเผยแพรวิถีชีวิตหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งบานทุงขาวหางไดสงเสริมใหทุกครัวเรือนเดิน
ตามรอยพอ เพ่ือใหรูจักประหยัด รูจักออม ใหเกิดการเรียนรู ใชภูมิปัญญาในทองถิ่นในการดํารงชีวิต 
รักษาสิ่งแวดลอม พรอมอยูกันแบบเอ้ืออารีซึ่งกันและกัน   สมดังวิสัยทัศนแหมูบาน ที่วา “เศรษฐกิจ
สังคมดี สังคมมีความสุข ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณแ” 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Action 
Learning) 
 1. เพื่อสืบสานความเป็นชาติภูมิ ควรอนุรักษแการแตงกายในโอกาสตางๆ เชน งานบุญ 
 2. เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนควรมีการสงเสริมถายทอดภูมิปัญญาที่มีอยูสูเยาวชนคนรุนหลัง 
 3.เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนควรใหเยาวชนหรือคนรุนหลังเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการชุมชนมากข้ึน 
 4. ดานการเกษตรควรมีการพัฒนาเกษตรแนวใหมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาใหมากข้ึน 
 5.ดานผลิตภัณฑแชุมชนสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพที่ดี  การสงเสริมชองทางทางการตลาด 
 6.ชุมชนทองเที่ยง OTOP นวัตวิถี มีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก การประชาสัมพันธแที่
กวางขวางมากข้ึน  เพ่ือรับนักทองเที่ยวเป็นการสรางรายไดใหแกชุด 

 

ชาติพันธแ ภูมิปัญญา 



147 

 

ประเด็นหัวข้อที่ 3 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

บ้านทาป่าเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
 การเรียนรู้ภูมิสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน 

 
 

แผนที่บ้านทาป่าเปา ต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
 

ชุมชนบานทาปุาเปากอตั้งมา 200 กวาปี ประชากรบานทาปุาเปามีเชื้อสายไตลื้อ 
ไตยอง  นับถือศาสนาพุทธ มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด ๑๕,๒๕๐ ไร แบงเป็นพ้ืนที่อยูอาศัย ๕๐๐ ไร ที่ทํากิน 
๑,๗๕๐ ไร และพ้ืนที่ปุาชุมชนหวยทรายขาวพ้ืนที่ 13,000 ไร โดยเป็นปุาที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณแ
แหงหนึ่งของหมูบาน มีปุาไมอุดมสมบูรณแ โดยเฉพาะปุาไมมีคา เชน ไมสัก ไมแดง ไมเต็ง ชื่อของ
หมูบานมาจากบริเวณที่ตั้งของหมูบานในสมัยกอนตั้งหมูบานใหมๆ จะเต็มไปดวยปุาไม โดยเฉพาะ 
“ตนเปา” จากภูมิประเทศของหมูบานที่เต็มไปดวยตนเปาหรือตนรัง หมูบานจึงถูกเรียกชื่อเป็นบานปุา
เปา ประกอบกับมีแมน้ําทาไหลผานอยูในบริเวณลุมแมน้ําทา หมูบานจึงไดชื่อวา “บานทาปุาเปา” 
ตามลักษณะของภูมิประเทศ ในปี พ.ศ. 2541 ผูนําหมูบานไดริเริ่มการจัดการปุาชุมชนหวยทรายขาว 
โดยมีการจัดตั้ งคณะกรรมการดูแลรักษาปุา ออกกฎระเบียบตางๆ ในการจัดการปุาไมและ
ทรัพยากรธรรมชาติขึ้น หามตัดไมทําลายปุา ถาฝุาฝืนจะถูกปรับ ซึ่งไดรับความรวมมือจากประชาชน 
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เป็นอยางดี ชุมชนมีความเชื่อเรื่องผีเสื้อบาน ผีเจานาย และผีขุนน้ํา ทุกๆ เดือนเกา แรมเกาค่ําเหนือจะ
มีการเลี้ยงผีเสื้อบาน เวลาเจ็บไขไดปุวยก็ยังมีความเชื่อไปถามไถอยู การประกอบอาชีพหลัก คือ การทํานา 
ทําไร ทําสวน รับจางหลังจากทํานาเสร็จ ทําสวนลําไยแทบทุกหลังคาเรือนเป็นอาชีพหลัก การเก็บของ
ปุา คนในชุมชนอยูกับปุา พ่ึงพาปุาชุมชน หวยทรายขาวมาตลอด ทําใหวิถีชีวิตคนอยูกับปุา-ปุาอยูกับ
คนไดอยางยั่งยืน 

ลักษณะเดน ชุมชนบานทาปุาเปามีภาษาพูดที่เป็นภาษาไทลื้อ มีฟูอนเจิงที่หาชมได
ยาก    การฟูอนเล็บของชาวลานนา และการรับประทานอาหารพ้ืนเมืองแบบขันโตก บานปุาเปา
ประกอบดวยชาวบาน ๘๓๔ คน จาก ๒๑๕ หลังคาเรือน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก เนนการ
ดํารงชีวิตแบบพ้ืนที่อยางเรียบงาย ดวยการยึดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริขององคแ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปลูกพืชแบบธรรมชาติ ไมใชยาฆาแมลงหรือสารเรงความเจริญเติบโต 
อีกท้ังการอนุรักษแและหาของจากปุา โดยมีแหลงน้ําปุาหวยทรายขาว เป็นเสมือนเสนใยชีวิตของคนใน
ชุมชน ทําใหชุมชนมีของปุาบริโภคในครัวเรือนและออกจําหนายไดทุกชวงฤดู ดวยความโดดเดนดาน
ความเขมแข็งในการอนุรักษแธรรมชาติ ทําใหชุมชนไดรับรางวัลมากมาย ทั้งรางวัลหมูบานทองเที่ยว
ดีเดน จังหวัดลําพูน รางวัลโลกสีเขียว รางวัลคนรักปุา ปุารักชุมชน ฯลฯ เป็นหลักประกันความ
นาเชื่อถือที่เป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมสําหรับนักทองเที่ยวนั้นมีตั้งแตการศึกษาดูงานและแสวงหา
ความรูดวยกิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาพ้ืนบาน วิถีชาวบานและวัฒนธรรมชุมชน เชน การเดินปุา 
และพักแรมในปุาศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศนแ สองกลองดูนกและสัตวแปุา ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
แปลงผักเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการรับประทานอาหารแบบขันโตกพรอมรับชมการแสดงดนตรี
พ้ืนบาน        โดยกิจกรรมท้ังหมดอยูภายใตสโลแกนวา “กินอ่ิม นอนอุน หลับสบาย” 

บานทาปุาเปามีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง มีความสามารถในการติดตอเชื่อมประสานและ
แสวงหาภาคีในการสนับสนุนการพัฒนาหมูบาน มีปราชญแภูมิปัญญาหลายสาขา ไดแก ปราชญแดาน
การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ ดานการจัดพิธีตามประเพณีตาง ๆ ชางฝีมือในการจักสาน การทอผา 
การกอสราง การฟูอนเล็บและดนตรีพ้ืนบาน ปราชญแดานการเกษตร เชน การทํานาขาวอินทรียแ การ
เลี้ยงกบ ดานการแพทยแแผนไทยและสมุนไพร  

ดานวัฒนธรรมประเพณี มีรูปแบบการปกครองแบบปฺอกหรือคุม โดยมีหัวหนาปฺอก
ดูแลสมาชิกครัวเรือน แบงเป็น ๑๐ หมวด มีการถายทอดประเพณีจากรุนสูรุน เชน การรําฟูอนเล็บ 
ฟูอนเจิง เลี้ยงผีเสื้อบาน การรดน้ําดําหัวตามประเพณีลานนาภาคเหนือตอนบน ทําใหเกิดความรัก 
ความสามัคคี 
           ผลการวิเคราะหแสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตของบานทาปุาเปาดังนี้ 
          ๑) ขอมูล จปฐ. ปี 2559  โปรแกรมใหนําเขาขอมูลเฉพาะรอยละที่ไมผานเกณฑแ 
(เฉพาะขอที่ตกเกณฑแ) ตามขอคําถาม จปฐ. ทั้งหมด 30 ตัวชี้วัดโดยบานทาปุาเปา หมูที่ 6 ตําบลทา
ปลาดุกมีขอมูล จปฐ. ที่ยังไมผานเกณฑแ เพียง จํานวน 6 ตัวชี้วัดคือ  
 1.1) จปฐ.หมวดที่ 1 สุขภาพดี ขอ 4 ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย  ขอ 5  คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปุวยเบื้องตน 
 1.2) จปฐ.หมวดที่  2 มีบานอาศัย ขอ 14  คนในครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยแสิน ขอ 15  ครัวเรือนมีความอบอุน 
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 1.3) จปฐ.หมวดที่ 5 ปลูกฝังคานิยมไทย ขอ 25 คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา ขอ 
26 คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 

2) ขอมูล กชช.2 ค. ปี  2558 โปรแกรมใหนําเขาคาคะแนนตามระดับปัญหาของ
แตละขอ คือ 1 ปัญหามาก หรือ 2 ปัญหาปานกลางหรือ 3 ปัญหานอย โดยภาพรวมบานทาปุาเปา 
หมูที่ 6 ตําบลทาปลาดุก มีปัญหาในระดับปานกลางถึงนอย สรุปไดดังนี้ 
  2.1) ดานที่ ๑ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีปัญหาปานกลางในขอ 4 น้ําเพ่ือการเกษตร                 
ขอ 5 การไฟฟูา ขอ 7 การติดตอสื่อสาร 
 2.2) ดานที่ 2 ดานสภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ มีปัญหาปานกลางในขอ 14  
การไดรับประโยชนแจากการมีสถานที่ทองเที่ยว ปัญหามาก ในขอ 12 ผลผลิตจากการทําการเกษตร
อ่ืนๆ 
            2.3) ดานที่  3 สุขภาพอนามัย มีปัญหาปานกลางในขอ 16 การปูองกัน
โรคติดตอ และมีปัญหามากในขอ 17 การกีฬา 

  2.4) ดานที่ 4 ความรูและการศึกษา มีปัญหามากในขอ 18 การไดรับการศึกษา 
และมีปัญหาปานกลาง ในขอ 20 ระดับการศึกษาของประชาชน 

  2.5) ดานที่ 5 ดานการมีสวนรวมและความเขมแข็งของชุมชน มีปัญหาปาน
กลางในขอ 24 การรวมกลุมของชุมชน และขอ 25 การเขาถึงแหลงทุนของประชาชน 

  2.6) ดานที่ 6 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีปัญหามากในขอ 29 การ
ใชประโยชนแที่ดิน 
  2.7) ดานที่ 7 ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ มีปัญหามากในขอ 32 ความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ  และมีปัญหาปานกลางในขอ 31 ความปลอดภัยจากยาเสพติด 
         ๓) ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาดานอาชีพมีขอมูลดังนี้ 
   3.1) ตองการรับการสนับสนุนอาชีพเสริม      ไมมีปัญหา 

   3.2) ตนทุนในการผลิตสูง   มีปัญหาในระดับปานกลาง 
   3.3) ปรับปรุงคุณภาพดิน   ไมมีปัญหา 

   3.4) ลดการใชสารเคมี       มีปัญหาในระดับปานกลาง 
   3.5) สงเสริมเกษตรอินทรียแ   ไมมีปัญหา 

 บานทาปุาเปา  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู วิเคราะหแรวมกันภาพรวมหมูบานที่พบ
ปัญหาในระดับปานกลาง เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดนําเสนอขอมูลที่มีปัญหาปานกลางคือ ขอ 3.2 
ตนทุนในการผลิตสูง และขอ 3.4 ลดการใชสารเคมี   
        ๔) ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการทุนมีขอมูลดังนี้ 
  4.1) การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  มีปัญหาในระดับปานกลาง 
  4.2) การฟื้นฟูและการปลูกปุา   ไมมีปัญหา 
  4.3) การักษาพันธุแพืช/สัตวแ   ไมมีปัญหา   

  4.4) กลุมเครือขายกองทุนในชุมชน  มีปัญหาในระดับปานกลาง 
  4.5) ตองการสนับสนุนเงินทุน มีปัญหาในระดับปานกลาง 
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 บานทาปุาเปาไดแลกเปลี่ยนเรียนรู วิเคราะหแรวมกันภาพรวมหมูบานที่มีปัญหาใน
ระดับปานกลาง เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดนําเสนอขอมูลที่มีปัญหาปานกลางคือ ๔.1 การเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร ๔.4 กลุมเครือขายกองทุนในชุมชน ๕ และ ๔.5 ตองการสนับสนุนเงินทุน 
            ๕) ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการความเสี่ยงชุมชนมีขอมูลดังนี้  
  5.1) สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือน  มีปัญหาในระดับปานกลาง 
  5.2) การรักษาความสะอาดในชุมชน  ไมมีปัญหา 
  5.3) สุขภาพรางกายของคนในชุมชนออนแอ มีโรคภัย(เบาหวาน) ไมมีปัญหา 
  5.4) การณรงคแกําจัดลูกน้ําและยุงลาย  ไมมีปัญหา 
 บานทาปุาเปาไดแลกเปลี่ยนเรียนรู วิเคราะหแรวมกันภาพรวมหมูบานมีปัญหา
สารสนเทศเพ่ือการจัดการความเสี่ยงชุมชน โดยไดรวมกันนําเสนอขอมูลที่มีปัญหาปานกลางคือ ขอ 5.1
การทําบัญชีครัวเรือน 
            ๖) ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการแกปัญหาความยากจน มีขอมูลดังนี้ 
  6.1) หนี้สิน     ไมมีปัญหา  
  6.2) ซอมแซมที่อยูอาศัยของคนยากจน  ไมมีปัญหา 
  6.3) ราคาสินคาการเกษตรต่ํา   มีปัญหาในระดับปานกลาง 

     6.4) ลดรายจาย เพิ่มรายได   ไมมีปัญหา 
 บานทาปุาเปา  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู วิเคราะหแรวมกันภาพรวมหมูบานมีปัญหา
สารสนเทศเพ่ือการแกปัญหาความยากจน โดยไดรวมกันนําเสนอขอมูลที่มีปัญหาปานกลาง คือ ขอ 
6.3 ราคาสินคาการเกษตรต่ํา 
๒.๒ การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการชุมชน 
        2.2.1. จุดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และล าธารต้นน้ า บานทาปุาเปา  
ตั้งอยูบนเนินเขาที่มีปุาไมโอบรอบหมูบาน มีลําธารที่ เป็นตนน้ําและลําน้ําธรรมชาติ แหลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก 

       1) ลําน้ําหวยทรายขาว เป็นแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และแหลงอาหาร 
     2) ลําน้ําแมทา เป็นแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และแหลงอาหาร 
     3) อางเก็บน้ําหวยทราย ขนาดความจุ 330,000 ลูกบาตรเมตร เป็นแหลงน้ํา    

 เพ่ือการเกษตรและการทองเที่ยว 
     4) ปุาชุมชนหวยทรายขาว เป็นปุาตนน้ําในพื้นท่ี 13,000 ไร 
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2.2.2. จุดเด่นด้านประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยมความสัมพันธ์ของชุมชน     
        บานทาปุาเปา เป็นชุมชนที่มีประวัติการจัดตั้งหมูบานมายาวนาน และมีการ

บันทึกไวเป็นลายลักษณแอักษร ปัจจุบันมีการปกครองในรูปแบบของปฺอก หรือคุม โดยมีหัวหนาปฺอก
ดูแลสมาชิกครัวเรือน โดยแบงเป็น 10 หมวด ตลอดจนมีการถายทอดกิจกรรมงานประเพณีจากรุนสู
รุน ที่สืบสานอนุรักษแรวมกันดําเนินกิจกรรมในชุมชน และมีกฎระเบียบกติกาของหมูบาน/ชุมชนที่
ยึดถือนํามาปฏิบัติรวมกันนอกจากนี้คนในชุมชนยังมีลักษณะของความสัมพันธแที่เป็นเครือญาติกันสู ง
จึงทําใหการพัฒนาเป็นเ อื้ออาทร มีความสมัครสมานสามัคคีในหมูคณะและเคารพผูอาวุโส ดังจะ
เห็นไดจากกิจกรรมในแตละปีจะมีการรดน้ําดําหัว แกผูสูงอายุในชวงสงกรานตแ (ปีใหมเมืองทางลานนา
ภาคเหนือตอนบน) การดําเนินกิจกรรมของหมูบานไดรับความรวมมือจากสมาชิกในหมูบานทุก
กิจกรรม 

   
2.2.3. จุดอ่อนของหมู่บ้าน 
       ๑) เป็นชุมชนที่อยูไมไกลจากจังหวัดลําพูน และจังหวัดลําปาง จึงทําใหสง  

ลูกหลานไปเรียนในเมือง สงผลใหเด็กเยาวชนมีสวนรวมกิจกรรมชุมชนลดนอยลง 
       ๒) ความเจริญทางวัตถุนิยม จึงทําใหคนในชุมชนมีคาใชจายเพิ่มมากข้ึน  
       ๓) สินคาของชุมชนมีนอย และไมมีสินคาหัตถกรรม 

 2.2.4. โอกาสของหมู่บ้าน 
       ๑) การคมนาคมทางบก ถนนในหมูบาน ถนนนอกหมูบาน สะดวก ทําใหการ

สัญจรไปภายในจังหวัด และจังหวัดใกล เคียงมีความสะดวก ทําใหมีการขนผลผลิตไดงายและรวด  
เร็วขึ้น  



153 

 

     ๒) มีทุนชุมชนในหมูบานทั้งทุนมนุษยแ ทุนภูมิปัญญา ทุนทางกายภาพ ทุนการเงิน
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้ งผูนําและสมาชิกในชุมชน มีความรัก สามัคคี  
เกื้อกูลกัน  

     ๓)  ผู นําหมูบานมีทักษะและประสบการณแในการบริหารจัดการทุน
ชุมชน   

     ๔ )  ห มู บ า น ส า ม า ร ถ ใ ช ท ุน ข อ ง ช ุม ช น ด า น ท ร ัพ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิ เวศนแ ได  

      ๕) มีหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ใหการสนับสนุนกิจกรรม         
อยางตอเนื่อง สืบเนื่องมาจากความเขมแข็งของแกนนํากลุมองคแกรในหมูบาน ทําใหคนในหมูบานไดมี        
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สามารถที่จะปรับตัวใหทันกับสถานการณแของการเปลี่ยนแปลง 

 2.2.5. ข้อจ ากัดของหมู่บ้าน 
      ๑) หนวยงานทองถิ่น มีงบประมาณไมเพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมตาม

แผนการพัฒนาที่หมูบานขอรับการสนับสนุน 
                ๒) หมูบานมีสภาพปุาไมที่อุดมสมบูรณแ ตองมีการจัดเวรยามดูแลเรื่องการบุกรุก
แผวถางปุา และตัดโคนตนไม 
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ชาวบานชุมชนบานทาปุาเปาเดิมอพยพมาจากแควนสิบสองปันนา เนื่องจากเห็นวา 
บริเวณแถบนี้มีความอุดมสมบูรณแใกลแมน้ําทา สามารถทํามาหาเลี้ยงชีพไดอยางสะดวกและมีปุาไม
มากมาย เชน ไมสักทอง ไมเต็ง ไมรังหรือไมเปา ไมแดง ไมจามจุรี เป็นตน มีสัตวแปุา เชน เสือ หมี 
กวาง หมูปุา ไกปุา และนกยูง เป็นตน ชาวบานในหมูบานสวนใหญ มีอาชีพหาของกินของใชจากปุา 
โดยมีวัดทาปุาเปาเป็นศูนยแรวมทางจิตใจของชาวบาน ตอมาภาครัฐโดยการรถไฟแหงประเทศไทยเห็น
วา บริเวณแถบนี้มีปุาไมอุดมสมบูรณแ เหมาะกับนําไมไปใชในการทําฟืนและไมหมอนรถไฟ สําหรับใช
กับรถจักรไอน้ํา ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงไดมีการสัมปทานตัดไมในพ้ืนที่เพ่ือใชในกิจการดังกลาว 
โดยชาวบานซึ่งไดรับการรับจางจากการรถไฟแหงประเทศไทยเป็นลูกจางเขาไปตัดไมในปุา โดยแรกๆ 
ก็เป็นการตัดไมสงการรถไฟตามปกติ แตตอมาชาวบานไดเห็นวา ในปุาดังกลาวมีไมปุาที่อุดมสมบูรณแ
และเป็นไมที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน ไมสักทอง ไมเต็งรัง ซึ่งเป็นไมที่มีราคาและเหมาะสําหรับการ
ปลูกบาน จึงไดลักลอบตัดไมกันเองและไดมีการชักลากไมในปุาโดยรถยนตแและนํามาปลูกบานของ
ตนเอง บางสวนไดมีการนําไปขายใหแกเพ่ือนบานที่ตองการนําไมไปปลูกบาน จึงเกิดการเลียนแบบ
และเกิดการลักลอบตัดไมทําลายปุาเป็นจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตอมาเจาหนาที่ของรัฐไดเขามาจับกุมมิ
ใหมีการตัดไมทําลายปุา แตไมสามารถดําเนินการไดอยางคลองตัวมากนัก เพราะชาวบานในพ้ืนที่จะ
สกัดกั้นและชํานาญพื้นท่ีมากกวาเจาหนาที่ของรัฐ เชน มีการลักลอบตัดไมในเวลากลางคืน บางสวนมี
การสงขาวความเคลื่อนไหวของเจาหนาที่ใหชาวบานที่ลักลอบตัดไมไดทราบลวงหนา เป็นตน การ
ดําเนินการดังกลาวอยางตอเนื่องสงผลใหตนไมใหญๆ และมีมูลคาทางเศรษฐกิจถูกตัดทําลายลงไป
อยางรวดเร็ว  

เมื่อไมมีตนไมใหญก็เกิดความแหงแลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ไมมีน้ําในการ
เพาะปลูก ดินเสื่อมโทรม หนาฝนเกิดน้ําทวม หนาแลงไมมีน้ําใช เกิดไฟไหมปุางาย เพราะมีแตหญา ไม
สามารถทําการเกษตรได ขาดรายไดจากการเก็บของปุา ทําใหเกิดความแหงแลงอยางรายแรง เกิด
ความแตกแยกในชุมชน สัตวแปุาใกลสูญพันธแถูกทําลาย สงผลใหหลายครอบครัวทนอยูไมได ทําใหบาง
ครอบครัวไดอพยพไปหาที่ทํากินใหม เชน อพยพไปจังหวัดลําปาง เชียงราย เป็นตน 
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สําหรับชาวบานที่ไมไดอพยพออกไปจากพ้ืนที่ ภายใตการนําของผูใหญบาน (ในขณะ 
นั้น) คือ นายไพบูลยแ จําหงสแ ไดไปปรึกษากับเจาอาวาสวัดทาปุาเปา จึงไดนําหลัก “บวร” ไดแก บาน 
วัด โรงเรียน เขามาแกไขวิกฤติของหมูบาน รวมทั้งนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชุมชน
บานทาปุาเปา ดวยการปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทํา นําสูวิถีพอเพียง 
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ทั้งนี้ เพ่ือใหการจัดการกับชุมชนและฟ้ืนฟูปุาอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีการนํา
ความคิดทางดานความเชื่อเพ่ือรวมใจประชาชนในหมูบานใหรูจักการสํานึกรักบานเกิดผานโครงการ
แผนฟ้ืนฟูปุาชุมชน ดวยการบวชปุา ๓-๕ ปีตอครั้ง เลี้ยงผีขุนน้ําปีละครั้งเดือน ๙ แรม ๙ ค่ํา (เหนือ) 
จัดชุดลาดตระเวน/ทําปูาย  คําขวัญเตือนคติ ทําแนวกันไฟสรางแนวคิดไมจุดไฟเผาปุาเพ่ือลาสัตวแ 
ปลูกตนไมที่คนและสัตวแกินไดโดยใช วันสําคัญในการปลูก ใหความรูการใชทรัพยากรปุาไมอยางยั่งยืน 
โดยมีเปูาหมายใหชาวบานรักษาตนไมที่เหลือรอดอยูในปุา ซึ่งมีจํานวนไมมากและเป็นตนไมที่มีขนาด
เล็ก ไมเหมาะสําหรับการปลูกสรางบานอีกแลว โดยใชกลอุบายทางศาสนา ดวยการนําผาเหลืองไปผูก
ตนไมตนที่ตนเองพรอมจะดูแล ไมใหถูกตัดทําลายออกไป ทั้งนี้ ผูนําชุมชนไดรวมกับประชาชนใน
หมูบานในการตั้งกฎระเบียบขอบังคับของการอยูรวมกันระหวางคนกับปุา จํานวน ๕ ขอไดแก 

๑) หามตัดไมทําลายปุา/ฝุาฝืนจับไดปรับนิ้วละ ๕๐๐ บาท 
๒) หามลาสัตวแปุา จับไดปรับโดยชั่งสัตวแกิโลกรัมละ ๒๐๐ บาท 
๓) หามบุกรุกปุา จับไดปรับตารางเมตรละ ๕๐๐ บาท 
 ๔) หามคนนอกพ้ืนที่เขามาตัดไมทําลายปุา ครั้งแรกจับไดวากลาวตักเตือน  

ครั้งตอไปจับไดจับสงเจาหนาที่ดําเนินคดี 
 ๕) หามจุดไฟเผาปุาเพื่อลาสัตวแโดยเด็ดขาด 

  โดยมีพ้ืนที่ปุาสงวนแหงชาติที่เสื่อมโทรมและอยูในความครอบครองของชาวบานที่ได
ขออนุญาตเริ่มแรกจํานวน ๑๓,๐๐๐ ไร อนึ่ง จากการสํารวจในสมัยนั้น พบวาในพ้ืนที่ดังกลาวไดมี
ราษฎรบางสวนเขาไปจับจองเป็นที่ทํากิน เชน ทํานา ทําสวนลําไย และมีแนวโนมวา จะเกิดการบุกรุก
และขยายเขตทํากินตอไปเรื่อย ๆ จึงไดนําเงินที่ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการอนุรักษแฟ้ืนฟูปุา (รางวัล
ลูกโลกสีเขียว) มาซื้อที่ดินเป็นของ ปุาชุมชนของหมูบาน 
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        ตอมาชุมชนไดสังเกตเห็นวา น้ําที่ไหลมาจากลําหวยทรายขาว ซึ่งเป็นหวยที่ไหลผานหมูบาน
ไมสามารถเก็บกักน้ําไดตลอดฤดูกาล จึงมีแนวความคิดรวมมือกัน ระหวางชุมชน วัด และโรงเรียนเพ่ือ
รวมไมรวมมือกันแกไขปัญหาวิกฤติของหมูบาน ดวยการจัดทําฝาย ๓ ประเภท ไดแก  ฝายชะลอน้ํา
โดยใชหินทิ้งเป็นตัวชะลอไมใหน้ําไกลเร็วเกินไป และในชวงที่มีแองน้ําสามารถกักเก็บน้ําไดก็จะทําฝาย
ปูน โดยใชงบประมาณการบริจาคจากภาคเอกชน ราคาประมาณ ๔,๐๐๐ บาท และฝายที่ใหญขึ้น
ราคาประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถแกไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในชวงหนาแลงไดบางเทานั้น 
ตอมาปุาไมมีความอุดมสมบูรณแมากขึ้น กรรมการชุมชนจึงมีความคิดที่จะนําสัตวแปุา เชน กวาง เมน 
และหมูปุา มาเลี้ยงในปุา และเมื่อชาวบานมา ตั้งรกรากมากขึ้นจึงมีความจําเป็นตองใชทุนในการ
ประกอบอาชีพ จึงมีแนวคิดพ่ึงตนเองดวยการจัดตั้งกลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิตโดยชักชวนผูที่มีฐานะ
ดีในหมูบานมารวมตัวเพ่ือเป็นสมาชิกแรกตั้ง โดยตั้งสัจจะในการฝากเงินของตนเอง ทั้งนี้ สมาชิกตั้ง
สัจจะวาจะฝากรายเดือน ๆ ละ ๕๐ – ๕๐๐ บาท โดยมีสมาชิกกอตั้ง ๗๔ คน เงินสัจจะ ๗,๐๐๐ บาท 
ในระยะแรกสมาชิกมีความตองการกูมากกวาวงเงินที่มีอยู จึงจําเป็นตองใชวิธีการจับฉลาก เพ่ือใหเกิด
ความยุติธรรม มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู ๑.๒๕ บาท/เดือน ปัจจุบันเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนสัจจะของ
หมูบานทั้งสิ้น ๑๐ .๓ ลานบาท ตอมาหมูบานไดมีการนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ มาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อใหเกิดความพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ตอมาคณะกรรมการชุมชนไดพัฒนาชุมชนเป็นหมูอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ตั้งแตการดูแลรักษาและตั้งกฎระเบียนของชุมชน
อยางเครงครัด เชน มีการเปิดและปิดประตูเป็นเวลา เพ่ือไมใหเกิดการบุกรุกเขาไปทําลายปุาและ
กิจกรรมอื่นๆ อยางตอเนื่อง จนชุมชนไดรับรางวัล เชน รางวัลลูกโลกสีเขียว จากบริษัท ปตท. รางวัล 
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จากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษแคัดเลือกเป็นตําบลเขียวขจีดีเดน  รางวัลของกรมปุาไม กระทรงเกษตร
และสหกรณแ คัดเลือกเป็นปุาพื้นบานอาหารชุมชนดีเดน และรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
พระราชทานรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเป็นสุข ทําใหมีผูสนใจเขามาศึกษาดูงานใน
หมูบานทาปุาเปาหลายคณะ คณะกรรมการชุมชนจึงคิดเป็นโอกาสที่จะใหประชาชนมีรายไดจากผู
เดินทางมาศึกษาดูงาน โดยจัดชุมชนเป็นหมูบานอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมดวยการจัดปุา
ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู ๔ ฐานการเรียนรู ประกอบดวย ฐานเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน เชน การทํานา 
การเก็บผลิตลําไย ฐานที่ ๒ ฐานการปลูกปุาเพ่ือชดเชยตนไมท่ีตาย ฐานที่ ๓ ฐานการทํา ฝายชะลอน้ํา 
ฐานที่ ๔ การเรียนรูสมุนไพรในปุาและสงเสริมใหชาวบานพัฒนาตนเองเป็นหมูบานพัฒนา โฮมสเตยแ 
จนไดรับรางวัล Home Stay Standard Thailand จาก กรมการทองเที่ยว  
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  อยางไรก็ตาม เมื่อมีนักทองเที่ยวเขามามาก ชุมชนเกรงวาจะมีปัญหาทางดานขยะมูล
ฝอย ชุมชนจึงไดจัดทําโครงการคัดแยกขยะตั้งแตตนทาง ดวยหลักการ ๓ R คือ Reduce โดยการลด
การใชโฟม (No Foam) ตามนโบบายของทานผูวาราชการจังหวัดลําพูน สวนขยะเปียก เชน เศษ
อาหารในบานใหนํามาทําปุยชีวภาพเพ่ือใชในการเกษตร Reused และ Recycle โดยในแตละบานได
มีการเก็บเงินครัวเรือนละ ๒๐ บาทเพ่ือใชในการจางคนภายในหมูบานนําขยะไปเผาดวยเตาที่จัดซื้อ
โดยงบประมาณโครงการประชารัฐ ในสวนขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดจะนําไปขายเพ่ือนําเงิน
เขากองทุนบริหารจัดการขยะของหมูบาน ทําใหหมูบานมีความสะอาดและสวยงาม 
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    ในดานสิ่งแวดลอมภายในหมูบาน พบวาในอดีตเกิดหมอกควันอยูบาง เนื่องจากมี 
ความเชื่อเปรียบเปรยตั้งแตอดีตวา “ไมดีผา ปุาดีเผา” ความหมายคือ ธรรมชาติมีความคงอยูและดับ
ไปตามอายุขัย จึงไดเกิดการบริหารไฟปุาโดยการทําแนวกันไฟและจังหวัดลําพูนไดมีมาตรการในการ
เผาปุา ปัจจุบันการเผาปุา จึงนอยลง ทําใหการจัดการสิ่งแวดลอมในพื้นที่เป็นไปดวยความเรียบรอย 
ดวยการบริหารจัดการภายในชุมชนเอง 
      บานทาปุาเปา หมูที่ 6 ตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา ไดดําเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางตอเนื่องตั้งแตสมัยที่ นายไพบูลยแ จําหงสแ ไดรับการเลือกตั้งใหเป็น
ผูใหญบานทาปุาเปา ตั้งแตปี พ.ศ. 2540 ไดรับการเลือกตั้งใหเป็นกํานันตําบลทาปลาดุก พ.ศ. 
2543 และไดรับการคัดเลือกใหเป็นกํานันดีเดนจังหวัดลําพูน ในปี พ.ศ. 2550 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใชมติจากเวทีประชาชมหมูบานใน  การเอาชนะวิกฤตที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยการอนุรักษแปุาไม เพ่ือ
รักษาแหลงน้ํา และการมีแหลงเงินทุนในชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงแหลงทุนสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ ตลอดจนการสงเสริม/สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีอาชีพ และรายได ตาม
วิสัยทัศนแที่ไดรวมกันกําหนด คือ “อนุรักษแปุา  รักษาตนน้ํา บริหารจัดการทุน  เกื้อหนุนสัมมาชีพ ตาม
รอยพอแบบพอเพียง” รางวัลตางๆ ที่หมูบานไดรับไดแก 
พ.ศ. 2545  - รางวัลโลพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนารถ  
                     ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9   
                     “ลูกโลกสีเขียว”  ปุาชุมชนหวยทรายขาว  ชนะเลิศระดับประเทศ 

- รางวัลกลุมออทรัพยแเพ่ือการผลิตดีเดนระดับจังหวัด  จากกรมการ 
   พัฒนาชุมชน   กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. 2547 - รางวัลการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนดีเดนเศรษฐกิจพอเพียง  จาก 
                       กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 
  - รางวัลตําบลพัฒนาดีเดน  ประจําปี 2547 จากกรมการพัฒนาชุมชน   
                       กระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2549 - โลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
                       หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็นเป็นสุข” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ศ. 2550  -  รางวัลชุมชนดีเดนทางดานการทองเที่ยว ในโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรม 

   ทองเที่ยว โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
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พ.ศ. 2551 -  Thailand Tourism Awards 2008 ครั้งที่ 7   
                        Awards of Oustanding Performance for Ecotourism 
พ.ศ. 2552 -  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
                        พระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศ โครงการ 

              คนรักษแปุา ปุารักชุมชน ระดับประเทศ ปุาชุมชน 
              บานทาปุาเปา โดยกรมปุาไมรวมกับบริษัทผลิต 
              ไฟฟูาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

-  “โฮมสเตยแหวยทรายขาว”  ไดรับรางวัลเป็นชุมชน    
    ทองเที่ยวนํารองลําดับ 1 ของจังหวัดลําพูน    

          ในกลุมแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาแลว   
                         โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
พ.ศ. 2555 -  รางวัล “หมูบานทองเที่ยวตนแบบเชิงนิเวศ” ภายใตโครงการเที่ยวหลากหลาย 

    สไตลแภาคเหนือ  (Miracle Lanna) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม  
    ลําพูน ลําปาง และแมฮองสอน โดยสํานักงานการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม   
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๒.๓ การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน 
           2.3.1 การบริหารจัดการทุนชุมชน ใชนโยบายการจัดตั้งกลุมออมทรัพยแเพ่ือพัฒนาคน
โดยใชสัจจะในการสรางวินัยคน โดยใชหลักการในการทํางานดังนี้ มีสัจจะและมีวินัย ใหเกิดการออม 
แหลงเงินทุนกูยืม มีปันผลใหสมาชิกและเกิดเป็นสวัสดิการ และการใหสวัสดิการชุมชน เชน สมาชิกปุวย
นอนโรงพยาบาลคืนละ ๑๐๐ บาท ไปหาหมอครั้งละ ๕๐ บาท ๑ ปีไมเกิน ๑๐ ครั้ง สมาชิกที่มีเด็กคลอด
ใหม เปิดบัญชีโอนให ๑,๐๐๐ บาท สมาชิกเสียชีวิตมอบเงินใหญาติ ๒,๐๐๐ บาท ใหทุนการศึกษาแกบุตร
สมาชิกท่ีเรียนดี ใชใน   การพัฒนาหมูบานตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร รวมทั้งการใชกฎระเบียบใน
การบริหารสมาชิกทําใหเกิดวินัย มีความพอเพียง เกิดความรัก ความสามัคคี เอื้ออาทร และเอาใจใสในหมู
สมาชิกในชุมชนดวยกัน 

2.3.2. การจัดตั้งรานคาชุมชน เกิดจากการรวมหุนของคนในหมูบาน เป็นการฝึกหัดให
ชาวบานซื้อไดขายเป็น เป็นการรวมกันเพ่ือปันผลสวัสดิการภายในชุมชน เกิดการรวมกลุมพ้ืนฐานในการ
จัดตั้งกลุมการเงินอ่ืนๆ ตอไป มีสมาชิกรานคาภายในชุมชนประมาณ ๒๐๐ กวาราย มีการตั้งคณะ
กรรมการบริหารจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ ทําใหเกิดการบริหารจัดการดี เป็นตัวอยางที่ดีแกชุมชน
อ่ืนๆ ในจังหวัดลําพูน 

2.3.3. การบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน มีหนวยราชการเขามาทํางานโดยมี
การบูรณาการกันหลายหนวยงาน เชน เทศบาลทาปลาดุก สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําพูน 
มหาวิทยาลัยฟารแอีสเทอรแน กทท. องคแการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการทองเที่ยว (อพท.) เป็นตน 
กอใหเกิดงบประมาณสนับสนุนเป็นรูปธรรมในดานการทองเที่ยว ประชาชนเกิดการตื่นตัวในการพัฒนา
หมูบาน เพ่ือการเป็นเจาบานที่ดีเกิดแหลงเรียนรู การทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาในพ้ืนที่ เป็น
การสรางงาน สรางรายไดใหแกประชาชนในพื้นท่ี 

 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ Action Learning 
๓.๑ ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
        ๓.๑.๑ จุดเดนของชุมบานปุาเปามีดังนี้ 

 (๑) จุดเดนดานบุคคล บานทาปุาเปา มีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง มีความสามารถใน
การติดตอเชื่อมประสานและแสวงหาภาคีในการสนับสนุนการพัฒนาหมูบาน มีปราชญแภูมิปัญญาหลาย
สาขา ไดแก ปราชญแดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ ปราชญแดานการจัดพิธีตามประเพณีตางๆ 
ปราชญแชางฝีมือในการจักสาน  การทอผา  การกอสราง  การฟูอนเล็บ และดนตรีพ้ืนเมือง ปราชญแดาน
การเกษตร เชน การทํานาขาวอินทรียแ  การเลี้ยงกบ  การเพาะชํากลาไมปราชญแการแพทยแแผนไทยและ
สมุนไพร ปราชญแดานการแปรรูปอาหาร   
         (๒) จุดเดนดานกลุมองคแกร (ทุนดานเศรษฐกิจ/สังคม)   

- สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
- กลุมออมทรัพยแเพื่อการผลิต 
- กองทุนแมของแผนดิน 
- กองทุนหมูบาน 
- กองทุนโครงการแกไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะหแ 
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- ศูนยแเรียนรูชุมชน 
- รานคาชุมชน 
- กลุมปุยหมักชุมชน 
- กลุมปลูกผักปลอดภัย 
- กลุมทําขาวควบ(OTOP) 
- กลุมแปรรูปอาหารจากเนื้อหมู (OTOP) 
- กลุมน้ํายาเอนกประสงคแ 
- กลุมอาชีพเลี้ยงกบ 
- กลุมสตรีแมบาน 
- กลุม อสม. 
- กลุมผูสูงอายุ 
- กลุมเยาวชน  
- กลุมโฮมสเตยแ 

บานทาปุาเปา  มีการรวมกลุมดําเนินกิจกรรมที่หลากหลายและเขมแข็ง แตละกลุมมีความเชื่อมโยงใหคน
ในชุมชนมีความสัมพันธแตอกัน ในรูปแบบการเขารวมกิจกรรมของกลุมองคแกร ทั้งกลุมทางเศรษฐกิจ 
เชน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน รานคาชุมชน กลุมออมทรัพยแฯ กองทุนหมูบาน  
กองทุน กข.คจ. กลุมโฮมสเตยแ กลุมอาชีพเลี้ยงกบ/เลี้ยงปลา OTOP  และกลุมทางสังคม เชน กองทุนแม
ของแผนดิน กลุมสตรีแมบาน กลุมเยาวชน กลุมผูสูงอายุ ฌาปนกิจสงเคราะหแ เป็นตน และที่สําคัญ บาน
ทาปุาเปา มีศูนยแเรียนรูชุมชน ที่เป็นศูนยแกลางในการใหบริการ แกประชาชนในหมูบาน และผูสนใจทั่วไป 
ในการเขามาเรียนรูสัมมาชีพชุมชน  และเป็นสถานที่ใหหนวยงานตางๆ เขามาทํากิจกรรมในการพัฒนา  การ
สงเสริม/สนับสนุนความรู ใหกับประชาชนในหมูบาน 
  (๓) จุดเดนดานภูมิปัญญาชุมชน 

     - การแพทยแแผนไทยและสมุนไพร   การทําน้ําตมสมุนไพร 
     - การทํานาแบบดั่งเดิม  และการอนุรักษแปุา 

                - ชางฝีมือและชางกอสราง  การทําบล็อกประสาน 
                - การทําปุยหมักจุลินทรียแ 
                - การทําขาวควบ 
                - ดานการเกษตร เลี้ยงกบ  เลี้ยงไก  เลี้ยงปลา 
                           -  ดานการเพาะพันธุแ และขยายพันธุแ ไม  และการปลูกพืชผักสวนครัว   
                           - การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวแ และการทําขนมไทย 
                          - ดานศิลปะการฟูอนรําพื้นเมือง และดนตรีพ้ืนเมือง 

โดยชาวบานทาปุาเปา มีการจัดฐานการเรียนรูโดยมีปราชญแภูมิปัญญา จํานวนทั้งสิ้น 11 ฐานเรียนรู  เพ่ือ
เป็นแหลงใหการเรียนรูแกประชาชนในหมูบาน และผูสนใจทั่วไป โดยหมูบานไดมีการจัดโฮมสเตยแ เป็นที่
พักใหกับผูสนใจนอกหมูบานที่เขามาเรียนรูกับศูนยแเรียนรู เกิดการสรางงานสรางรายไดใหกับชุมชน 
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๓.๑.๒  จากการเรียนรูในพื้นที่จริงพบขอมูลความเสี่ยงดังนี้ 

         (๑) ความเสี่ยงเก่ียวกับบุคคล 
 - การยายถิ่นของคนรุนใหม ราษฎรบานทาปุาเปารุนใหมที่ไดรับการศึกษา
ในระดับท่ีสูงขึ้น ตั้งแตระดับอนุปริญญาขึ้นไป ไดอพยพไปทํางานในชุมชนเมือง ในหมูบานจะเห็นราษฎร
วัยกลางคน ผูนําครอบครัว หรือ ปูุ ยา ตา ยาย อยูกับบาน ซึ่งเป็นเหมือนกับสังคมชนบททั่วไป 
 - ความเสี่ยงดานหนี้สินครัวเรือน พบวา ราษฎรภายในหมูบานสวนใหญไม
มีปัญหาดานหนี้สิน แตยังคงมีราษฎรสวนนอยยังคงมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู ซึ่งเกิดจากปัญหาการขาด
แคลนที่ดินทํากิน  
 - ความเสี่ ยงดานสุขภาพ พบวาราษฎรยังประสบปัญหาเกี่ยวกับ
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ  
 - การเป็นสังคมผูสูงอายุ ซึ่งจะตองมีแผนงาน มาตรการรองรับในการที่จะ
ใหการดูแลที่เหมาะสมในอนาคตตอไป 
        (๒) ดานครอบครัว 
 แมวาโดยพ้ืนฐานครอบครัวของบานทาปุาเปา จะเป็นสังคมครอบครัวที่มี 
ความพ่ึงพาอาศัย มีไมตรีจิตและมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผกันในชุมชน แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสังคมจาก
สังคมชนบทเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทําใหสถาบันครอบครัวของบานทาปุาเปาเปลี่ยนแปลงไป
เชนเดียวกัน เนื่องจากตางตองประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ทําใหพอแมไมมีเวลาดูแลบุตรหลาน ซึ่ง
เป็นปัญหาทําใหครอบครัวขาดความอบอุนหรือปลอยใหลูกอยูกับปูุ  ยา ตา ยายเป็นผูเลี้ยงดู ทําให
ครอบครัวโดยเฉพาะเด็กขาดความอบอุนหันไปพ่ึงพายาเสพติด ปัญหาการมั่วสุมของเด็กวัยรุน แตอยางไร
ก็ตาม จากการสํารวจขอมูลเบื้องตน พบวา ปัญหาเหลานี้ยังเป็นปัญหาที่ไมรุนแรงและยังพบจํานวนนอย 
   (๓) ดานชุมชน 
             ก . )  ก า ร สื บ ท อด เ จ ต น า ร ม ณแ ข อ ง ค น รุ น ใ ห ม  ใ น ก า ร อนุ รั ก ษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการบริหารจัดการปุาชุมชนจากการสัมภาษณแผูนําเกี่ยวกับ
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การจัดการปุาชุมชนพบวา การเกิดขึ้นของปุาชุมชนจนไดรับรางวัลดานอนุรักษแทรัพยากรปุาไมหลาย
รางวัล เกิดจากคนของบานทาปุาเปายุคปัจจุบันที่ไดรับผลกระทบจากการบุกรุกตัดไมทําลายปุา เพ่ือทํา
การเกษตรและการจัดสัมปทานปุาของภาครัฐ ทําใหเกิดปัญหาความเดือดรอนตามมามากมายเชน อาหาร
อันอุดมสมบูรณแจากปุา ความอุดมสมบูรณแของน้ําจากปุา จนคนที่ไดรับผลกระทบไดเกิดกระบวนการ
เรียนรูและตระหนักถึงภัยพิบัติของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ไดลุกขึ้นมารวมพลังกันเพ่ือที่จะฟ้ืนฟู
และอนุรักษแผืนปุาชุมชนจนเป็นหมูบานสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม แตในขณะเดียวกันเยาวชนรุนใหม
ยังขาดการมีสวนรวมในจิตสํานึกและรวมดําเนินการ ทําใหเกิดความเสี่ยงวาเยาวชนรุนลูกรุนหลานจะสืบ
ทอดอนุรักษแปุาไมใหยั่งยืนตอไปหรือไม 
 ข.) การดํารงอยูของหมูบานทองเที่ยวเชิงนิเวศนแกับความเจริญของชุมชน
เมือง จากการศึกษาพบวา ปัจจุบันรัฐบาลไดพัฒนาเสนทางคมนาคมในการกอสรางขยายถนนสี่เลน 
เสนทางเชียงใหม-ลําปาง เป็นเสนทางคมนาคมหลักท่ีสะดวกสบายในการเดินทางโดยบานทาปุา 
เปาตั้งอยูหางถนนสี่เลนดังกลาวประมาณ ๒.๕ กิโลเมตรเทานั้น ประกอบกับไดมีการยายศูนยแราชการของ
จังหวัดลําพูนมาตั้งอยูใกลกับพ้ืนที่อําเภอแมทาและบานทาปุาเปา ดวยลักษณะทางกายภาพดังกลาวอาจ
ทําใหมีการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน การกอสรางที่อยูอาศัยตลอดทั้งการขยายการตั้งถิ่นฐานของ
ประชาชนเขามาใกลพ้ืนที่หมูบานทาปุาเปา ซึ่งเป็นชุมชนชาติพันธุแไทลื้อที่มีความเงียบสงบทามกลางปุาไม
อันอุดมสมบูรณแได 

๓.๒  การอยู่ดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน 
         ๓.๒.๑ บานทาปุาเปา เป็นชุมชนที่มีความเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออารีตอกัน เป็นชุมชนชาติพันธุแไท
ลื้อ ทั้งหมูบาน เป็นชุมชนที่รักความสงบอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางมีความสุขพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติอยาง
กลมกลืน 
         ๓.๒.๒ ชุมชนที่มีความสุข ดํารงชีวิตสืบสานวิถีแหงความพอเพียงจนไดรับรางวัล
มากมาย เชน รางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เป็นสุข” ของกระทรวงมหาดไทย มีกลุมอาชีพ 
ศูนยแเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงมากมาย เชน 
 - กลุมผลิตทองมวนสูตรโบราณ 
 - กลุมอาชีพทําบล็อกประสาน 
 - กลุมแปรรูปจากเนื้อหมู (หมูทุบ) 
 - แหลงเรียนรูการเลี้ยงกบ 
 - สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
 - แหลงเรียนรูการทําน้ําหมักชีวภาพ 
 - กลุมทําสมุนไพร 
        ๓.๒.๓ ชุมชนที่มีความสุขในการอยูกับธรรมชาติปุาไมที่อุดมสมบูรณแ  
 บานทาปุาเปาไดเคยเกิดวิกฤติในเรื่องการตัดไมทําลายปุา การบุกรุกเขตปุา
สงวนแหงชาติเพ่ือทําเป็นพ้ืนที่ทํากิน เชน ปลูกขาว ปลูกลําไย ซึ่งจากวิกฤตดังกลาวในหวงปี ๒๕๑๒-
๒๕๓๗ ทําใหชาวบานทาปุาเปาไดลุกขึ้นมาเพ่ือกูวิกฤติ ดวยการฟ้ืนฟูอนุรักษแทรัพยากรปุาไมใหกลับคืนสู
สภาพเดิม จนเป็นหมูบานที่มีวิถีชีวิตอยูกับธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีรางวัลที่ไดมากมาย 
เชน 
 - รางวัลลูกโลกสีเขียว  
 - รางวัลตําบลสีเขียวดีเดน 
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 - รางวัลหมูบานทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ 

๓.๓ บทเรียนที่ได้รับในด้าน 
         ๓.๓.๑ การบริหารการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น ไดรับบทเรียนที่สําคัญ จากการศึกษาบาน
ทาปุาเปาดังนี ้
           (๑) เรื่องการบริหารจัดการอนุรักษแสิ่งแวดลอมปุาชุมชนหวยทรายขาว โดยมี
กระบวนการคิด และทํามีความตอเนื่องยั่งยืน และเป็นกระบวนการตั่งแตเกิดเหตุการณแวิกฤตจากปุาไมถูก
ทําลาย คนเกิดจิตสํานึกและตระหนัก การศึกษาดูงานการอนุรักษแปุา การจัดตั้งกลุมอนุรักษแ การสรางกฎ 
กติกา ในการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนดวยตนเอง รวมถึงการตอยอดไปถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ ที่ให
นักทองเที่ยวไดเขามาเดินปุา ศึกษาธรรมชาติปุาชุมชน การสรางฝายชะลอน้ํา การปลูกปุา การศึกษาพืช
สมุนไพร เป็นตน 
          (๒) การบริหารจัดการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ในบานทาปุาเปา 
ปัจจุบัน มีเงินทุนทั้งหมด ๑๐,๓๓๒,๐๐๐ บาท มีการปลอยกูใหแกสมาชิกดอกเบี้ยต่ํา มีการจัดสวัสดิการ
ใหสมาชิก ในรูปแบบตาง ๆเชน เปิดบัญชีรับขวัญเด็กแรกเกิด ๑,๐๐๐ บาท สมาชิกเสียชีวิต ญาติไดรับ 
๒,๐๐๐ บาท สวัสดิการคารักษาพยาบาล คืนละ ๑๐๐ บาท คาเดนิทางไปหาหมอครั้งละ ๕๐ บาท 
 (๓) การจัดตั้งรานคาชุมชน เกิดจากการรวมหุนของคนในหมูบาน เป็นการ
ฝึกหัดใหชาวบานซื้อไดขายเป็น เป็นการรวมกันเพ่ือปันผลสวัสดิการภายในชุมชน เกิดการรวมกลุม
พ้ืนฐานในการจัดตั้งกลุมการเงินอื่น ๆ ตอไป มีสมาชิกรานคาภายในชุมชนประมาณ ๒๐๐ กวาราย มีการ
ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ ทําใหเกิดการบริหารจัดการดี เป็นตัวอยางที่ดี
แกชุมชนอ่ืน ๆ ในจังหวัดลําพูน 
 (๔) การบริหารหมูบานโฮมสเตยแ เป็นกิจกรรมตอเนื่องของการอนุรักษแ
สิ่งแวดลอม โดยการฟ้ืนฟูปุาไมใหกลับมาสูสภาพเดิม โดยไดมีนักทองเที่ยวเขามาศึกษาดูงานดานการ
อนุรักษแปุาชุมชนในพ้ืนที่ จะมีการพักคางในหมูบาน นักทองเที่ยวจากตางประเทศเขามาศึกษาเรียนรู
วัฒนธรรมความเป็นอยูของชาวบาน จนเกิดมีการพัฒนาเรียนรูและไดรับการสงเสริมจากสวนราชการให
เป็นหมูบานโฮมสเตยแ จนไดรับรางวัล หมูบานมาตรฐานโฮมสเตยแไทย จากกระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ เป็นหมูบานทองเที่ยวตนแบบเชิงนิเวศนแ จากกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ 
  ๓.๓.๒  การบริหารการพัฒนาระดับตําบล และระดับอําเภอ เนื่องจากตําบลทาปลาดุกมี  
การทําการเกษตรที่สําคัญ คือ ปลูกลําไย ขาวนาปี และพืชรอง ไดแก ขางโพด พีชผัก หอม กระเทียม 
และมีการเลี้ยงสัตวแเพ่ือการคา คือ เลี้ยงโคเนื้อและโคนม ทําใหพ้ืนที่ทาปลาดุก เป็นแหลงผลิตอาหารสัตวแ
จากเปลือกขาวโพดฝักออน ประชาชนจึงมีอาชีพและรายไดจากการผลิตดังกลาว 
               อยางไรก็ตาม ในแตละปีก็มักจะมีปัญหาราคาผลิตออกสูตลาดมาก ราคาในทอง
ตาดตกต่ํา ประกอบกับปัจจุบันตองใชสารเคมีและแหลงน้ําเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเกษตรกรประสบปัญหา
ขาดทุนทุกๆ ปี ปัญหาการไมมีตลาดกลางในพ้ืนที่สําหรับการจําหนายผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง 
เกษตรกรตองนําผลผลิตออกไปจําหนายนอกพ้ืนที่ ทําใหมีตนทุนสูงและถูกกดราคาจากพอคาคนกลางที่มี
รับซื้อในพื้นที ่
               ปัญหาการใชทรัพยากรดินอยางไมเหมาะสม มีการใชปุยเคมีและการใชน้ํายา
เคมี   ฉีดพนฆาแมลง มีการชะลางหนาดินสูง 
               ปัญหาการเลี้ยงสัตวแที่ไมไดมาตรฐาน ทําใหเกิดโรคติดตออุบัติใหมเขาสูคน 
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               ปัญหาดานสังคม มีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เดิมเป็นชุมชนชนชนบทอยู
อาศัยกันเป็นกลุม มีความรูจักและมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผชวยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นชุมชนที่มีความ
เขมแข็ง การพัฒนาที่ผานมา มุงเนนโครงสรางพ้ืนฐานวัตถุมากเกินไป สังคมจึงเปลี่ยนจากสังคมชนบท
เป็นสังคมเมืองหรือกึ่งเมือง การคมนาคมติดตอสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว มีการเลียนแบบสื่อตาง ๆ 
ทําใหสถาบันครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย พอแมไมมีเวลาดูแลบุตรหลานของตัวเอง เพราะ
ตองการหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว ทําใหครอบครัวขาดความอบอุน เยาวชนบางสวนหันไปพ่ึงพายาเสพ
ติด ออกเท่ียวเตร มีการมั่วสุมเกิดความเดือดรอนแกสังคม สังคมขาดการรวมกลุมชวยเหลือกัน  
               ปัญหาดานการรักษาความสะอาด มีการใชวัสดุพลาสติกเพ่ิมขึ้น มีขยะมากขึ้น
และมี การลักลอบไปท้ิงที่ตาง ๆ ทําใหจังหวัดตองประกาศนโยบาย No Foam เพ่ือควบคุมปริมาณขยะ มี
การเผาปุา ลักลอบตัดไมไปใชประโยชนแ ปุาถูกทําลาย ไมมีน้ําไหลผานแมน้ํา ลําหวย ตลอดปีเชนแตกอน 
ทําใหหมูบานรวมตัวกันอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน บานทาปุาเปา มีการรวมตัวกัน
สรางปุาชุมชนเพ่ือใหเกิดความชุมชื้นเพ่ือใหเกิดการกลับมาของแมน้ําหลอเลี้ยงหมูบานตอไป จึงเป็น
หมูบานตนแบบในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดีเดนของจังหวัดลําพูน 
               มีการรวมกลุมอาชีพตางๆ เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน กลุมออมทรัพยแ
เพ่ือ  การผลิต กลุมสินคาโอทอป สามารถสรางและเพ่ิมพูนรายไดในครัวเรือนและลดปัญหาการวางงาน 
               มีแหลงประวัติศาสตรแเป็นที่รูจักแพรหลายและเป็นแหลงทองเที่ยวมาอยาง
ยาวนาน เชน อุทยานแหงชาติดอยขุนตาน อุโมงคแขุนตาน และสะพานขาวทาชมพู เกิดการทองเที่ยวสราง
รายไดใหกับประชาชน         
  ๓.๓.๓  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
 จากการศึกษาพ้ืนที่จริง กลุมพิจารณาเห็นวาบานทาปุาเปาไดดําเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาลจนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คือ เรื่องนโยบายการดําเนินตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง จนไดผลเป็นรูปธรรม จนสงผลใหเกิดความอยูดีมีสุข คุณภาพชีวิตของประชาชน เชน 
การดําเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน การจัดตั้งรานคาชุมชน การสงเสริมกลุมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครฐัที่มตี่อศักยภาพและการพฒันาของชมุชน 
 
     2.1  การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่อ าเภอ 
       ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        โครงสรางบริการขั้นพ้ืนฐาน ทั้งถนนมาตรฐาน ระบบไฟฟูา โทรศัพทแและแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
ฯลฯ ยังไมเพียงพอกับความตองการ 
       ด้านเศรษฐกิจ 
  1.  ภาคการเกษตรยังไมสามารถวางแผนการผลิต  และการตลาดที่เหมาะสม ครบวงจร 
หรือนําไปปฏิบัติใหเกิดผลอยางจริงจัง  ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณไมสอดคลองเหมาะสมกับสภาวะ
การตลาด ยังไมมีตลาดกลางในพื้นที่เพ่ือจําหนายสินคาเกษตรกรรมและสินคาหัตถกรรม 
  2.  เกษตรกรถือครองพ้ืนที่เพ่ือการผลิตนอยและสวนใหญไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  
และมีปัญหาการพังทลายของดิน  หนาดินเสื่อมสภาพและการบุกรุกพ้ืนที่ปุาจากการทําการเกษตรใน
พ้ืนที่สูงชัน 
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  3.  สินคาเกษตรไมมีเสถียรภาพและราคาจะตกต่ําในฤดูการผลิต 
  4.  ขาดการรวมกลุมบริหารจัดการและยังมีการนําเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตที่เหมาะสม
และทันสมัยมาใชนอย    
   5.  การผลิตสินคาหัตถกรรมผาทอยังขาดแคลนชางผูชํานาญการในออกแบบ  ขาด
การสงเสริมสนับสนุนทั้งกระบวนการผลิต  การจัดการและเงินทุน 
   6.  ความปลอดภัยจากมลพิษ  สารเคมีทางการเกษตรตกคางในรางกาย  อยูใน
ระดับต่ํากวาเกณฑแมาตรฐาน   

       ด้านสังคม  วัฒนธรรม  การศึกษาและการสาธารณสุข 
  1.  เด็กจบการศึกษาภาคบังคับไมครบ  100% 
  2.  อุปกรณแสื่อการเรียน  การสอน และการกีฬา ไมเพียงพอและเทาทันตอเทคโนโลยี 
  3.   ทัศนคติของผูปกครองและชุมชนไมเห็นความสําคัญตอการสงบุตรหลานเขารับการศึกษา 
  4.  การศึกษาขาดการสนับสนุนจากชุมชนและทองถิ่น 
     5.  ขาดบุคลากรทางการสื่อภาษาชนเผา  และขาดความเขาใจในการสื่อภาษาชนเผา 
  6.  ขาดการสงเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยว 
  7.  การเผยแพรประชาสัมพันธแศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและของชนเผาสูภายนอกมีนอย 
  8.  ขาดการสงเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาทองถิ่นและผลิตภัณฑแชุมชน 
  9.  สังคมชนบทมีแนวโนมเสื่อมดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  10.  องคแกรประชาชน  ชุมชน ยังไมเขมแข็ง หรือเขามามีบทบาทรวมกับภาคราชการ
ในการแกไขปัญหาและพัฒนาทองถิ่นเทาที่ควร 
  11.  การแพรระบาดของโรคเอดสแและยาเสพติดมีแนวโนมสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุมเยาวชน 
  12.  การบริโภคอาหารยังไมถูกหลักโภชนาการอยางที่ควร 
  13.  ประชาชนเจ็บปุวยดวยโรคที่ปูองกันได 
  14.  ปัญหาการฆาตัวตายสูง 
  15.  ประชาชนเจ็บปุวยดวยโรคเรื้อรังเพ่ิมข้ึน 
  16.  ประชาชนขาดความรูในการใชยา 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.  ปุาถูกบุกรุกเพ่ือทําการเกษตรและตัดไมเพ่ิมขายมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
  2.  ปุาถูกเผาเพื่อการลาสัตวแและเก็บของปุาเพ่ือบริโภคและจําหนาย 
  3.  ขาดการวางแผนการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 
  4.  ขาดแหลงกําจัดขยะ 
  5.  แหลงกักเก็บน้ําไมเพียงพอ 
  6.  คานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลง 
  7.  แนวโนมการเกิดปัญหามลพิษเพ่ิมสูงขึ้น 
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 ด้านการเมืองการปกครอง 
  1.  ประชาชนสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจและขาดการมีสวนรวมทางการเมือง
การปกครองในระดับที่เหมาะสม 
  2.  ระบบราชการยังไมสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปัญหาของประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
                      3.  การเลือกตั้งทุกระดับยังมีการทุจริต  ซื้อสิทธิขายเสียงหรือใชอิทธิพลแทรกแซง  
แอบแฝงอยู 
  4.  องคแกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ือประชาชน
เทาท่ีควร 
 

 2.2 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่อ าเภอ (SWOT ANALYSIS) 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
ดานเศรษฐกิจ - พืชเศรษฐกิจสําคัญคือ 

มันฝรั่ง ถ่ัวแระ ขิง ขาว
ลําไย 
-มีรายไดจากการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 
- มีแมนําลี้ ไหลผานใน
พื้นที ่

- ผลผลิตราคา
ตกต่ํา ขาดการ
รวมกลุมการ
ผลผลติ                    
-มีการเกษตรแบบ
พันธสัญญาขาดการ
ควบคุมคุณภาพที่มี
มาตรฐาน   
-มีการใชสารเคมี
เพิ่มขึ้น 

- มีเสนทางขนสงที่
สะดวก 

- มีแหลงทุนที่
เกษตรกรสามารถ

เขาถึงได 

-ขาดการสนับสนุน
งบประมาณ 

- การกําหนดราคาขึ้นอยูกับ
ผูประกอบการ 

ดานสังคม - หมูบานมีการรวมกลุมอยู
อาศัยเป็นระบบเครือญาต ิ
- มีการเฝูาระวังทางสังคมที่
เขมแข็ง มีกลุมอาชีพตาง ๆ 
ในพื้นที่ 

- มีถนนสายหลักตัด
ผานมีเสนทางแยก
ตัดเขาสูอําเภอและ
จังหวัดขางเคียง
หลายเสนทาง จึง
เป็นชองทางในการ
ลําเลียงสิ่งผดิ
กฎหมายไดงาย 
- มีการวางงานตาม
ดูกาล 

- นโยบายและ
มาตรการของรัฐบาล

ที่สนับสนุน 

- เยาวชนและราษฎรเสี่ยง
ตอปัญหาสังคม  ตาง ๆ 

ดานการศึกษา /
วัฒนธรรม 

- มีการยึดถือจารีต
ประเพณีวัฒนธรรมชนเผา

อยางเครงครัด 
มีสถานศึกษาตั้งกระจายตัว

ในพื้นที่ 

- มีราษฎรชนเผา
กระเหรี่ยงที่ยังมี

ฐานะยากจน และมี
ความรูพื้นฐานใน

เกณฑแที่ต่ํา 

- นโยบายรัฐบาล/
ระเบียบกฎหมายที่

ชัดเจน 

- คนรุนใหมไมสนใจ
วัฒนธรรมชนเผา         - 

ขาดการสนบัสนุนจาก
ผูปกครองในการศึกษาตอ 

ดานการเมือง - ประชาชนมีความตื่นตัว
และ      มีสวนรวม

ทางการเมืองสูง 

- ประชาชนสวน
ใหญยังขาดความรู
และความเขาใจ
ดานการเมืองที่

ถูกตอง 

- ประชาชนมี
เสรภีาพในการ
แสดงออกตาม

ระบอบ
ประชาธิปไตย 

- ปัญหาความขัดแยงที่
ความคิดทางการเมือง 
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ปัจจัยภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- มีแหลงปุาไมที่อุดม
สมบูรณแ เป็นตนกําเนิด

แมน้ําลี ้

- มีการบุกรุก
ทําลายทรัพยากร

ปุาไมเพิม่ขึ้น 

- บังคับใชระเบียบ
กฎหมายที่เครงครดั 

-ขาดการสนับสนุน
งบประมาณ 

 2.3  การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อ าเภอทุ่งหัวช้าง (The TOWS Matrix )   

  จุดแข็ง  -  มีโบราณสถานเกาแกทางพระพุทธศาสนาที่โดดเดน 
    -  มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณแ 
       ของตนเอง เชน วัฒนธรรมชนเผาปกาเกอะญอ 
    -  องคแกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง 
    -   เป็นแหลงผลิตพืชผลทางการเกษตร 

    -  สถานศึกษามีการกระจายตัวครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
    -   เสนทางคมนาคมเขาถึงทุกหมูบานชุมชน  รวมถึงสามารถเดินทาง
        ติดตอกับจังหวัดและอําเภอขางเคียงไดสะดวก 

  จุดอ่อน   -  ประชากรบางสวนยังไมเขารับการศึกษาตามเกณฑแฯ 

    -  ขาดแคลนแหลงน้ําตนทุนเพื่อการเกษตร 

    -  ปัญหาการวางงาน และยาเสพติด 

    -   การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

                 ยังไมครอบคลุมเพียงพอ 

    -  ที่ดินขาดเอกสารสิทธิ  
    -  การบุกรุกทําลายปุาไม 
    -   แรงงานขาดทักษะฝีมือ 

    -  ขาดตลาดกลางสินคาการเกษตร 
  อุปสรรค -   เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง วาตภัย และอุทกภัย เป็นประจํา   
    -   ขอจํากัดของระเบียบ กฎหมาย และงบประมาณ 

    -   ประชาชนขาดความรูความเขาใจทั้งในดานภาษาการสื่อสาร  
                                             และการรับรูขาวสารทางราชการ จนทําใหไดรับความรวมมือนอย 

  โอกาส  -  การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ 
    -  การสงเสริมการผลิตสินคาการเกษตรปลอดภัย 

    -  การพัฒนาเป็นตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร 

    -  การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการแหลงน้ํา  
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บ้านทุ่งหัวช้าง  หมู่ที่  3    
ต.ทุ่งหัวช้าง  อ.ทุ่งหัวช้าง  จ.ล าพูน 

 

 แนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หมายถึง การใชทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมอยางฉลาด  โดยใชใหนอย  เพ่ือใหเกิดประโยชนแสูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใช  
ใหยาวนานและกอใหเกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด  รวมทั้งตองมีการกระจายการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางทั่วถึง อยางไรก็ตาม ในสภาพปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
มีความเสื่อมโทรมมากข้ึน ดังนั้นการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจึงมีความหมายรวมไปถึง
การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสามารถกระทําได
หลายวิธีทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้  
             (1) การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยทางตรง ซึ่งปฏิบัติไดในระดับ
บุคคล องคแกร  และระดับประเทศ ที่สําคัญ  
                      - การใชอยางประหยัด คือ การใชเทาที่มีความจําเป็นเพ่ือใหมีทรัพยากรไวใชไดนาน  
และเกิดประโยชนแอยางคุมคามากที่สุด   
                      - การนํากลับมาใชซ้ําอีกสิ่งของบางอยางเมื่อมีการใชแลวครั้งหนึ่งสามารถที่จะนํามา  
ใชซ้ําไดอีก  เชน  ถุงพลาสติก  กระดาษ  เป็นตน  หรือสามารถท่ีจะนํามาใชไดใหมโดยผาน  กระบวนการ
ตางๆ เชน การนํากระดาษที่ใชแลวไปผานกระบวนการตางๆ เพ่ือทําเป็นกระดาษแข็ง เป็นตน ซึ่งเป็นการ
ลดปริมาณการใชทรัพยากรและการทําลายสิ่งแวดลอมได                   
                      - การบูรณซอมแซม สิ่งของบางอยางเมื่อใชเป็นเวลานานอาจเกิดการชํารุดได 
เพราะฉะนั้นถามีการบูรณะซอมแซม ทําใหสามารถยืดอายุการใชงานตอไปไดอีก              
                        - การบําบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะชวยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดวย
การบําบัดกอน  เชน  การบําบัดน้ําเสียจากบานเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม  เป็นตน กอนที่จะปลอยลง
สูแหลงน้ําสาธารณะ 
                      - การฟ้ืนฟูเป็นการรื้อฟ้ืนธรรมชาติใหกลับสูสภาพเดิม  เชน  การปลูกปุา  เพ่ือฟ้ืนฟู
ความสมดุลของปุาใหกลับมาอุดมสมบูรณแ เป็นตน              
                      - การใชสิ่งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการที่จะชวยใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลง  
และไมทําลายสิ่งแวดลอม เชน การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก การใชใบตองแทนโฟม การใชพลังงาน 
แสงแดดแทนแรเชื้อเพลิง การใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี เป็นตน              
                          -  การเฝูาระวังดูแลและปูองกัน เป็นวิธีการที่จะไมใหทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 
ถูกทําลาย เชน การเฝูาระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแมน้ําคูคลอง การจัดทําแนวปูองกันไฟปุา เป็นตน  
 
          (2) การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยทางออม สามารถทําไดหลายวิธี ดังนี้        
                     - การพัฒนาคุณภาพประชาชน โดยสนับสนุนการศึกษาดานการอนุรักษแทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ที่ถูกตองตามหลักวิชา ซึ่งสามารถทําไดทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรี ยน 
และสถาบันการศึกษาตางๆ และนอกระบบโรงเรียนผานสื่อสารมวลชนตางๆ เพ่ือใหประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการอนุรักษแ เกิดความรักความหวงแหน และให ความรวมมือ
อยางจริงจัง           



176 

 

 

                           - การใชมาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุม ชุมชน ชมรม สมาคม เพ่ือการ
อนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆตลอดจนการใหความรวมมือทั้งทางดานพลังกาย   
พลังใจ พลังความคิด  ดวยจิตสํานึกในความมีคุณคาของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่มีตอตัวเรา  
เชน  กลุมชมรมอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาตางๆ มูลนิธิคุมครองสัตวแปุาและพรรณพืชแหงประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร 
มูลนิธิโลกสีเขียว  เป็นตน            
                     - สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการอนุรักษแ ชว ยกันดูแลรักษา   
ใหคงสภาพเดิม ไมใหเกิดความเสื่อมโทรม  เพื่อประโยชนแในการดํารงชีวิตในทองถิ่นของตน การประสาน 
งานเพ่ือสรางความรูความเขาใจ และความตระหนักระหวางหนวยงานของรัฐ องคแกรปกครองสวนทองถิ่น
กับประชาชน  ใหมีบทบาทหนาที่ในการปกปูอง คุมครอง ฟ้ืนฟูการใชทรัพยากรอยางคุมคาและ 
เกิดประโยชนแสูงสุด            
                     - สงเสริมการศึกษาวิจัย คนหาวิธีการและพัฒนาเทคโนโลยี มาใชในการจัดการ 
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนแสูงสุด  เชน  การใชความรูทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาจัดการวางแผนพัฒนา  การพัฒนาอุปกรณแเครื่องมือเครื่องใชใหมีการประหยัดพลังงาน  
มากขึ้น  การคนควาวิจัยวิธีการจัดการ   การปรับปรุง  พัฒนาสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
เป็นตน            
                     - การกําหนดนโยบายและวางแนวทางของรัฐบาล  ในการอนุรักษแและพัฒนา 
สิ่งแวดลอม  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพ่ือเป็นหลักการใหหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ 
ยึดถือและนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งการเผยแพรขาวสารดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ทั้งทางตรงและทางออม   
 
 แนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาชนบทแนวใหม่ 
                การพัฒนาชนบทแนวใหม่  คือ  การปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยูของประชาชนที่มี
รายไดนอยที่อาศัยอยูตามชนบท และการทําใหกระบวนการพัฒนานั้นเป็นกระบวนการที่สามารถดําเนิน
ตอไปไดดวย กระบวนการปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยูในระยะยาวเพ่ือสวัสดิการ (Welfare) และเพ่ือ
การผลิตโดยการใหประชาชนชาวนชนบทมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเพ่ือใหเกิดมีทักษะและ
ความสามารถในการดําเนินการพัฒนาเพ่ือการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ แนวทางการพัฒนา และ
แกปัญหาการพัฒนาชนบทมุงเนนการพัฒนาชนบทดวยการพัฒนาการเกษตร (Rural Development as 
Agricultural Development)   การพัฒนาชนบทดวยการพัฒนาชุมชน (Rural Development by 
Community Development) การพัฒนาชนบทแบบมีบูรณภาพ (Integrated Rural Development-
IRD) การพัฒนาชนบทเนนปัญหาความยากจน (Poverty-Focused Rural Development) ซึ่งการ
พัฒนาชนบทมเีปูาประสงคแเพ่ือใหชุมชนมีศักยภาพสามารถพ่ึงตนเองได (Self - Reliance Community 
Development) โดยรัฐสนับสนุนใหประชาชนพึ่งตนเองไดเป็นประการสําคัญ หากสิ่งใดเกินกวา
ความสามารถของประชาชน เชน ทางดานวิชาการ และวัสดุที่จําเป็น รัฐบาลยอมเขาใหการชวยเหลือเพ่ือ
โครงการ กิจกรรมของราษฎรบรรลุผลดวยดี ทั้งนี้โดยวิธีการ “ทํางานกับประชาชน (work with 
people) หมายถึงรวมคิด รวมปรึกษา และรวมกันทํางาน ไมใชทําใหประชาชน (Work for people) แต
ฝุายเดียว”   
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 ดังนั้นแนวความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
ชนบทแนวใหม่ ควรมุงเนนการพัฒนาที่ยั่งยืน ( sustainable development ) คือ การพัฒนา 
ที่สนองตอบความตองการของชนรุนปัจจุบันโดยไมกระทบกระเทือนชนรุนตอไปในการที่จะสนองตอบ
ความตองการของตนเอง  ซึ่งหมายถึงขีดจํากัดของสิ่งแวดลอมและคํานึงถึงความยุติธรรมในสังคมระหวาง
ชนรุนเดียวกันกับชนรุนตอๆ ไป  โดยการพัฒนาบูรณาการกับหลักการพัฒนาบนพ้ืนฐานแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  ตามลําดับ  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
               ขั้นที่ 1  ผลิตเพ่ือใชบริโภคในครัวเรือน ในระดับชีวิตที่ประหยัด ทั้งนี้ตองมีความสามัคคี 
                           ในทองถิ่น  
                ขั้นที่ 2   รวมกลุม เพ่ือการผลิต การตลาด ความเป็นอยู สรางสวัสดิการ การศึกษา สังคมและ 
                                 ศาสนา  
               ขั้นที่ 3  รวมมือกับองคแกรภายนอกในการทําธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
              ทั้งนี้ทุกฝุายตองไดรับประโยชนแการพัฒนาชนบทในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง  จึงเป็น 
การใช “คน”เป็นเปูาหมายและเนน“การพัฒนาแบบองคแรวม” หรือ “การพัฒนาแบบบูรณาการ”  
หรือการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนฐานภูมิปัญญา ทั้งดานเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรมสิ่งแวดลอม 
การเมือง ฯลฯ โดยใช “พลังทางสังคม”ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาในรูปของกลุม เครือขายหรือประชา
สังคม กลาวคือเป็นการผนึกกําลังทุกฝุายในลักษณะ“พหุภาค”ี ประกอบดวยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
 
   บทบาทขององค์กรปกครองส่วนต าบลในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
                   บทบาทขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามอํานาจ
หนาที่ตามกฎหมาย  สามารถจําแนกไดเป็น  4  ลักษณะ  ไดแก  บทบาทดานดําเนินการบทบาทดานการ
สงเสริมบทบาทดานการประสานงาน  และบทบาทดานสนับสนุน 
           1) บทบาทดานการดําเนินการในการจัดการสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนที่ ดังนี้  
                    - จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีการจัดทําแผนงานโครงการดานการจัดการสิ่งแวดลอม
เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณแปัญหาในพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 
                    - จัดทําโครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือเสนอเขาสูระบบแผนปฏิบัติการเพ่ือ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด  
                    - คุมครอง ฟ้ืนฟู และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมการดูแลรักษาที่
สาธารณะการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และการระบายน้ํา รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบรอย 
                    - ปูองกันและแกไขภาวะมลพิษในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เชนการกําจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  
และน้ําเสีย  
           2) บทบาทดานการสงเสริมทุกรูปแบบในการจัดการสิ่งแวดลอมในดานตางๆ ดังนี้ 
                     - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนที่  
                     - สงเสริมสิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษแและการได
ประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและในการคุมครองสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
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     3) บทบาท ดานการประสาน  
                       - ประสานจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองคแกรปกครองสวนทองถิ่น  เพ่ือไปจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  
ในภาพรวมตอไป 
                      -  ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ สวนราชการ  และองคแกรปกครอง 
สวนทองถิ่นอ่ืน เพ่ือรวมดําเนินกิจกรรมในพ้ืนที่คาบเกี่ยวของกัน  เชน  มีพ้ืนที่ปุาไมคาบเกี่ยวหลายพ้ืนที่
องคแกรปกครองสวนทองถิ่น 
           4) บทบาทดานสนับสนุน  
                     - สนับสนุนการดําเนินงาน หรือ งบประมาณใหแกหนวยงานภาครัฐในดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมเฉพาะ ซึ่งจะตองใชเทคนิควิชาการสูง หรือ ในกรณีที่เรงดวนและจําเป็นในการจัดการ
สิ่งแวดลอม หากไมดําเนินการจะตองกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชนในเขตพ้ืนที่  
และหนวยงานอ่ืนสามารถดําเนินการไดดีกวาใหการสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชนแตอการดําเนินงานของ
ประชาชน   
                     - สนับสนุนงบประมาณใหแกประชาคมองคแกร ประชาชนเพ่ือสงเสริมความสามารถ 
ในการดําเนินการโดยใหประชาคม/องคแกรประชาคมใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอม ในลักษณะรวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชนแมากกวาการสนับสนุนในลักษณะของการ 
ใหสิ่งของหรือการเขาไปดําเนินการแทนซึ่งเป็นการดําเนินการ ระยะสั้นและไมยั่งยืน 
 
   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  (People’s Participation)  ไดเขามามีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาชนบท ทั้งนี้ ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 5  ที่มุงเนน 
คนเป็นสําคัญมากกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ไดพยายามเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาจากระดับบน
ลงลาง (Top - down)  มาเป็นจากระดับลางขึ้นบน (Bottom - up) แนวทางดังกลาวสอดรับกับแนวคิด
ของโอคเลยแ  (Oakley. 1984 : 17)  ไดกลาววา แนวทางจากระดับลางขึ้นบนนี้  เกี่ยวของอยางยิ่ง 
กับแนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหาย  (Missing ingredient)  ในกระบวนการพัฒนา 
การมีสวนรวมของชุมชนนั้น มีนักวิชาการไดอธิบายและใหความหมาย ปัจจัย ขั้นตอนการมีสวนรวม 
ของชุมชน  รูปแบบของชุมชนตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไวมากมาย  ซึ่งผูวิจัยไดนํามากลาวไว
เทาท่ีจําเป็นและสอดคลองกับแนวทางการศึกษา ดังนี้ 
 

1) ความหมายของการมีสวนรวมของชุมชน 
                      การมสีวนรวมของชุมชนนั้นมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไวดังนี้ 
                        โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1981 : 6) ไดใหความหมาย  การมีสวน
รวมของชุมชนวา  สมาชิกของชุมชนตองเขามามีสวนเกี่ยวของใน  4  มิต ิ ไดแก   
                      (1) การมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทําอะไรและทําอยางไร 
                      (2) การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจ 
(3) การมีสวนรวมในการแบงปันผลประโยชนแที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 
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2) การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ 
                      โดยสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนของชุมชน ไดเขามามีสวนรวมชวยเหลือและ 
เขามามีอิทธิพลตอกระบวนการดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงไดรับผลประโยชนแจากการพัฒนานั้น
อยางเสมอภาค องคแการสหประชาชาติ (United  Nation. 1981 : 5) และรีเดอรแ (Reeder. 1974 : 
39)  ไดใหความหมายเจาะจงถึงการมีสวนรวม  วาการมีสวนรวมเป็นการปะทะสังสรรคแทางสังคม  
ทั้งในลักษณะการมีสวนรวมของปัจเจกบุคคลและการมีสวนรวมของกลุม  นอกจากนี้  สุชาดา  จักรพิสุทธิ์  
(ออนไลนแ. 2547) ศึกษาเรื่องชุมชนกับการมีสวนรวมจัดการศึกษา  สรุปไดวา การมีสวนรวมของชุมชน  
แบงไดออกเป็น  2  ลักษณะ  ไดแก 
                      (1) ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของทางดานเหตุผล โดยการเปิดโอกาสให
สังคม องคแกรตางๆ ในชุมชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิทธิ  หนาที่ในการเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ตั้งแตการคิดริเริ่ม  การพิจารณาตัดสินใจ  วางแผน  การรวมปฏิบัติและการรับผิดชอบ 
ในผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งสงเสริม ชักนํา สนับสนุนใหการดําเนินงานเกิดผลประโยชนแตอชุมชน  
ตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดดวยความสมัครใจ  
                      (2) ลักษณะการมีสวนรวมจากความเกี่ยวของทางดานจิตใจ เป็นการมีสวนรวมของ
ชุมชนที่เก่ียวของทางดานจิตใจ  อารมณแ  รวมทั้ง  คานิยมของประชาชนเป็นเครื่องชี้นําตนเองใหเขามามี
สวนรวมแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคแ  การกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคแที่กําหนดไว  ทําใหผูที่เขามา 
มีสวนรวม  เกิดความผูกพัน  มีความรูสึกรับผิดชอบตอกิจกรรมที่ดําเนินงานดวยความสมัครใจ 
 

                 จากแนวคิดและทัศนะที่ไดกลาวมาขางตนทั้งหมด  สามารถแยกประเด็นสรุปไดวา 
การมีสวนรวมของประชาชนเกิดขึ้นจาก เปูาหมายที่ตองการ คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณี  
ความผูกพัน การเสริมแรง โอกาส  ความสามารถ การสนับสนุน ความคาดหมายในสิ่งที่ตองการ   
โดยมีพ้ืนฐานของการมีสวนรวม ดังนี้  
    (1) การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของเหตุผล 
                      (2) การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของคานิยม 
                     (3) การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของประเพณี 
(4) การมีสวนรวมบนพ้ืนฐานของความผูกพัน  ความเสนหา 
 

                 โดยสรุป การมีสวนรวมของชุมชนนั้น  เกิดจากจิตใจที่ตองการเขารวมในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่ง  เพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคแของกลุมคนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม  ซึ่งการเราใหคน
ในชุมชนเขามามีสวนรวม นั้น   ผูดําเนินงานจะตองมีความเขาใจในวิธีการดําเนินชีวิต  คานิยม  ประเพณี 
ทัศนคติของบุคคล  เพื่อใหเกิดความสมัครใจเขารวมกิจกรรม 

(1) ปัจจัยที่ทําใหเกิดการมีสวนรวม 
                             การที่ชุมชนจะเขามามีสวนรวมนั้น มีปัจจัยที่สงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ซึ่งมีนักวิชาการไดเสนอแนวคิด ดังนี้ 
                   คูฟแมน (Koufman. 1949 : 7) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน 
ในชนบท พบวา อายุ  เพศ  การศึกษา ขนาดของครอบครัว  อาชีพ รายไดและระยะเวลาการอยูอาศัยใน
ทองถิ่น  มีความสัมพันธแกับระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
                           นอกจากนี้  ประยูร  ศรีประสาธนแ (2542 : 5)  ไดนําเสนอปัจจัยของการมีสวน
รวมวาปัจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม  มีดวยกัน  3  ปัจจัย  คือ 
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        (1) ปัจจัยสวนบุคคล  ไดแก  อายุ  เพศ 
          (2)  ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ รายไดและการเป็นสมาชิก
กลุม  
        (3) ปัจจัยดานการสื่อสาร ไดแก  การรับขาวสารจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล 
        จากแนวคิดที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปปัจจัยตอการมีสวนรวมทํากิจกรรมได ดังนี้
        (1) ลักษณะสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณแตางๆ 
        (2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ  ไดแก อาชีพ รายได 
          (3)  การไดรับขอมูลขาวสาร ไดแก ความถี่ในการรับรูขาวสาร  และแหลงที่มาของขาวสาร 
                 3) ขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชน 
             การเขามามีสวนรวมของประชาชนในชุมชน เพื่อการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให
เกิดประโยชนแตอชุมชน นั้น  มีนักวิชาการไดเสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชน ดังนี้ 
             ฟอรแนารอฟ (Fornaroff. 1980 : 104)  เสนอวากระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  
มีข้ันตอนการมีสวนรวม  ดังนี้ 

(1) การวางแผน รวมถึงการตัดสินใจในการกําหนดเปูาหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ตองใช 
ตลอดจนการติดตามประเมินผล  
             (2) การดําเนินงาน 
             (3) การใชบริการจากโครงการ 
             (4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 
 

                  นอกจากนี้  อภิญญา  กังสนารักษแ (2544 : 14 – 15) ไดนําเสนอขั้นตอนการมีสวนรวม
ของชุมชนวา ชุมชนตองมีสวนรวมใน  4  ขั้นตอน  คือ 
   (1) การมีสวนรวมในการริเริ่มโครงการ  รวมคนหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
ภายในชุมชน  รวมตัดสินใจกําหนดความตองการและรวมลําดับความสําคัญของความตองการ 
   (2) การมีสวนรวมในขั้นการวางแผน  กําหนดวัตถุประสงคแ วิธีการ แนวทางการ
ดําเนินงานรวมถึงทรัพยากรและแหลงวิทยากรที่จะใชในโครงการ 
                     (3) การมีสวนรวมในขั้นตอนการดําเนินโครงการ ทําประโยชนแใหแกโครงการ  โดยรวม
ชวยเหลือดานทุนทรัพยแ วัสดุอุปกรณแ  และแรงงาน 
                    (4) การมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ  เพ่ือใหรูวาผลจากการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคแที่กําหนดไวหรือไม  โดยสามารถกําหนดการประเมินผลเป็นระยะตอเนื่อง หรือประเมินผล
รวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได 
 

        สวน อคิน  รพีพัฒนแ  (2547 : 49) ไดแบงข้ันตอนการมีสวนรวมออกเป็น  4 ขั้นตอน คือ 
   (1) การกําหนดปัญหา  สาเหตุของปัญหา  ตลอดจนแนวทางแกไข   
   (2) การตัดสินใจเลือกแนวทาง  และวางแผนพัฒนา  แกไขปัญหา 
   (3) การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 
   (4) การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
        ขั้นตอนการเขามามีสวนรวมของชุมชน  วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  (ออนไลนแ. 2547)  ไดสรุป
และนําเสนอข้ันตอนการมีสวนรวมใน  2  ลักษณะ  ไดแก 
           ลักษณะที่ 1 มีข้ันตอน  ดังนี้  
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   (1) การคิด 
   (2) การตัดสินใจ 
   (3) การวางแผน 
   (4) การลงมือปฏิบัติ 
           ลักษณะที่  2 มีข้ันตอน  ดังนี้   
   (1) การกําหนดปัญหา 
   (2) การวางแผน 
   (3) การดําเนินงาน 
   (4) การประเมินผล 
   (5) การบํารุงรักษา และพัฒนาใหคงไว 
  จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนทั้งหมดสรุปไดวา   ขั้นตอนของ 
การเขามามีสวนรวมของชุมชน นั้น มี 7 ขั้นตอน  ไดแก    
   (1) การคนหาปัญหา  สาเหตุของปัญหา  และแนวทางแกไข 
   (2) ตัดสินใจกําหนดความตองการ 
   (3) ลําดับความสําคัญ 
   (4) วางแผน  กําหนดวัตถุประสงคแ  วิธีการ  แนวทางการดําเนินงาน ทรัพยากร 
   (5) วางแผน  กําหนดวัตถุประสงคแ  วิธีการ  แนวทางการดําเนินงาน  ทรัพยากร 
   (6) ดําเนินงานตามโครงการ  และ/หรือ  สนับสนุนการดําเนินงาน 
   (7) ประเมินผล           

              จากการศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด สรุปไดวา  
การมีสวนรวมของชุมชน เกิดจากจิตใจที่ตองการเขารวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เพ่ือใหเกิดผลตอ
ความตองการของกลุมคนที่สอดคลองกับวิถีชีวิตทางสังคม  ทั้งนี ้ ในการที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวม
อยางแทจริงนั้น  การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมตองคํานึงถึง  วิถีการดําเนินชีวิต   คานิยม  ประเพณี 
ทัศนคติของบุคคล  เพ่ือใหเกิดความสมัครใจเขารวมกิจกรรม  เพราะกลุมคนในชุมชน มีความแตกตางกัน
ในลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการไดรับขอมูลขาวสาร  ทั้งนี ้ การเขามามีสวนรวม
ของชุมชนโดยสรุปมีขั้นตอมทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนคือ1)  การวิเคราะหแ – สังเคราะหแปัญหาของชุมชน 2) การ
วางแผนที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต  3)  การกําหนดกิจกรรม  4) การดําเนินกิจกรรม  และ 
5) การประเมินผลกิจกรรม  ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเขามามีสวนรวมที่ใหความสําคัญโดยใชชุมชนเป็น
ศูนยแกลาง  โดยมีหนวยงานภาครัฐคอยชวยเหลือ  ใหคําแนะนําหรืออํานวยความสะดวกเทานั้น  
 

                ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
                การสรางการมีสวนรวมของประชาชน  อาจทําไดหลายระดับและหลายวิธี  ซึ่งบางวิธี  
สามารถทําไดอยางงาย ๆ แตบางวิธีก็ตองใชเวลา ขึ้นอยูกับความตองการเขามามีสวนรวมของประชาชน  
คาใชจายและความจําเป็นในการเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  การมีสวนรวมของประชาชน 
เป็นเรื่องละเอียดออน  จึงตองมีการพัฒนาความรูความเขาใจในการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง  
แก ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น  การเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมทั้งพัฒนาทักษะ
และศักยภาพของขาราชการทุกระดับควบคูกันไปดวย  จากหลักการและความจําเป็นดังกลาว  ทําให  
การพัฒนาระบบราชการที่ผานมา  ไดรับการพัฒนากระบวนการบริหารราชการที่สนับสนุนการปรับ
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กระบวนการทํางานของสวนราชการที่เปิดโอกาส ใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น หรือที่เรียกวา 
“การบริหารราชการแบบมีสวนรวม” ในสวนภาคราชการ  การสงเสริมการบริหารราชการแบบมีสวนรวม  
ถือไดวาเป็นเงื่อนไข และเป็นกุญแจ  ดอกสําคัญของความสําเร็จของการพัฒนาระบบราชการ  ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของ ประชาชนและเอ้ือตอประโยชนแสุขของประชาชน  เพราะกระบวนการ  
มีสวนรวมเป็นปัจจัยสําคัญที่สนับสนุน และสงเสริมใหระบบราชการมีพลังในการพัฒนาประเทศ 
อยางสรางสรรคแ  อันเป็นเปูาหมาย หลักของการพัฒนาราชการยุคใหมที่ เป็นราชการระบบเปิด   
การมีสวนรวมในการดําเนินงานของภาคราชการที่มาจากทุกภาคสวนของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย และชุมชนทองถิ่น  จะชวยทําใหเจาหนาที่ของรัฐมีความใกลชิด 
กับ ประชาชนไดรับทราบความตองการและปัญหาที่แทจริง   ลดความขัดแยงและตอตาน  ทั้งยังเป็นการ 
สรางสังคมแหงการเรียนรูที่เสริมสรางใหประชาชน รวมคิด รวมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ ซึ่ง เป็น 
บทบาทที่หนวยงานภาคราชการจะตองดําเนินการใหเกิดขึ้นอยางไรก็ตาม  การบริหารราชการ  
แบบมีสวนรวมที่เปิดโอกาสใหประชาชนและเครือขายภาค ประชาสังคมทุกภาคสวนเขามาเป็นหุนสวน  
จะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น  ขึ้นอยูกับหนวยงานราชการ ตาง ๆ จะสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวม
ของประชาชนมากนอยเพียงใด รวมทั้งตองอาศัยกระบวนการ ความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกฝุาย
ในสังคมที่เป็นพันธมิตรของภาคราชการ ซึ่งถึงเวลาแลวที่  ภาคราชการจะตองรวมมือกันเปิดระบบ
ราชการใหประชาชนมีสวนรวม เพ่ือทําใหเกิดการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี เกิดการแบงสรรทรัพยากร
อยางยุติธรรม  และลดความขัดแยงในสังคม และที่สําคัญ ที่สุด คือ การสรางกลไกของการพัฒนาระบบ
ราชการที่ยั่งยืน เพ่ือประโยชนแสุขของประชาชนนั่งเอง   
           การสรางการมีสวนรวม  หมายถึง  การเปิดโอกาสใหประชาชนและผูที่ เกี่ยวของ 
ทุกภาคสวนของสังคมไดเขามามีสวนรวมกับภาคราชการระดับของการสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
เป็น  5  ระดับ ดังนี้ 
  1) การใหขอมูลขาวสาร ถือเป็นการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แตเป็น
ระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นกาวแรกของการที่หนวยงานภาครัฐจะเปิดโอกาสใหประชาชนเขาสู
กระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพแ การ
เผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติด
ประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซตแ เป็นตน 
        2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูล
ขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟัง
ความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซตแ  เป็นตน
       3) การเกี่ยวของ เป็นการเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หรือรวม
เสนอแนะทางที่นําไปสูการตัดสินใจ เพ่ือสรางความมั่นใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและ  
ความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เชน  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณแ การจัดตั้งคณะทํางาน
เพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นตน 
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                 4) ความรวมมือ เป็นการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเป็น 
หุนสวนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เชน
คณะกรรมการที่มีฝุายประชาชนรวมเป็นกรรมการ เป็นตน 
        5) การเสริมอํานาจแกประชาชน เป็นขั้นที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดย 
ใหประชาชนเป็นผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตาง ๆ โครงการกองทุนหมูบาน 
ที่มอบอํานาจใหประชาชนเป็นผูตัดสินใจทั้งหมด เป็นตน 
                การมีสวนรวมของประชาชนนับวาเป็นสวนที่มีความสําคัญยิ่ง  เพราะประชาชนเป็นผูไดรับ
ประโยชนแและโทษโดยตรงจากการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ความรวมมือของประชาชนเริ่มตั้งแต 
“รวมคิด รวมตัดสินใจ  รวมทํา (รวมรับผิดชอบ) รวมตรวจสอบ  และรวมรับประโยชนแ”  ถาประชาชน 
ใหความรวมมือถือไดวางานนั้น ๆ  สําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง  ดังนั้น การทํางานใด ๆ ถาใหประชาชนเขามามี
สวนรวมจะทําใหงานนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคแและเปูาหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจ
ที่มีสวนรวมในกิจกรรมที่เป็นประโยชนแตอสวนรวม 
           กล่าวโดยสรุป  นักบริหารงานทั่วไปจะตองสรางใหบุคลากรในสังกัดและในองคแกร 
เป็นผูที่มีจิตใจใหบริการ (Service Mind) ตามหลักการที่วา “ยิ้มแยมแจมใส ตั้งใจสนทนา วาจาไพเราะ 
สงเคราะหแเกื้อกูล”  เพ่ือประชาชนผูรับบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และเป็นธรรม  
ในขณะเดียวกันก็ไมควรละเลยการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานดวยการ “รวมคิด  
รวมตัดสินใจ รวมทํา (รวมรับผิดชอบ)  รวมตรวจสอบ และรวมรับประโยชนแ” เพ่ือสรางความพึงพอใจ
ใหแกประชาชน และเมื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดการยอมรับ “องคแกร ผูบริหาร  
และผูปฏิบัติงาน”  
 

             ความหมายของการมีสวนรวม 
                 ศักดิ์สิทธิ์  แยมศรี  (2543)  ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนไววา   
“การมีสวนรวมของประชาชน  คือ  การที่ประชาชนที่อยูรวมกันในชุมชน  แสดงออกถึงความประสงคแที่
จะมีสวนในการใหความรวมมือเพ่ือใหกิจกรรมที่สงผลกระทบตอสังคมไดรับการแกไขหรือปรับปรุงให
เหมาะสมกับสภาพชุมชนที่ตองดําเนินชีวิตอยูรวมกันตอไปโดยปกติสุข”  ปัจจุบันวิถีชีวิตของประชาชน 
ถูกกระทบจากสิ่งตางๆ  เพ่ิมมากขึ้นไมวาจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม  
ทําใหเกิดสภาพการตางคนตางอยูมุงหวังที่จะแกไขปัญหาของตนเองใหอยูรอดไปในแตละวันไมมีความ
สนใจตอสังคมรอบขาง ทําใหปัญหาตามมาหลายดานที่นับวันจะเพ่ิมมากยิ่งขึ้น จึ งจําเป็นที่จะตองให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมซึ่งกันและกัน  ชวยแกปัญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นใหตรงกับความตองการ  
ของทุกคน 
 ไพรัตนแ  เตชะรินทรแ  (2527)  ใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการ  
ที่รัฐบาลทําการสงเสริมชักนํา และสรางโอกาสใหกับประชาชนในชุมชนทั้งสวนบุคคล กลุมชุมชน สมาคม 
มูลนิธิ และองคแกรอาสาสมัคร ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
รวมกัน 
 ยุวัฒนแ  วุฒิเมธี  (2526)  ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง  
การเปิดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การรวมปฏิบัติและรวม
รับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง 
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 นิรันดรแ  จงวุฒิเวศยแ  (2537)  กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเกี่ยวของทางจิต  
และอารมณแของบุคคลหนึ่งในสถานการณแ ซึ่งผลของการเกี่ยวของดังกลาวเป็นเหตุเราใหก ระทําการให
บรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้นกับท้ังทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย 
 สุจินตแ  ดาววีระกุล  (2527)  ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง 
กระบวนการกระทําที่ประชาชนมีความสมัครใจเขามามีสวนในการกําหนดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือตัว
ประชาชนเอง โดยใหประชาชนไดมีสวนในการตัดสินใจเพ่ือตนเองและมีสวนดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคแที่ปรารถนา ทั้งนี้ ตองมิใชเป็นการกําหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก 
 อาภรณแพันธแ  จันทรแสวาง  (2522)  กลาวไววา การมีสวนรวม (Participation) เป็นผล
มาจากการเห็นพองตองกันในเรื่องของความตองการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลง และความเห็นพอง
ตองกันนั้นจะตองมีมากพอจนเกิดความคิดริเริ่มโครงการเพ่ือการนั้นๆ เหตุผลเบื้องแรกของการที่คนเรา
สามารถรวมกันได  ควรจะตองมีความตระหนักวาปฏิบัติการทั้งหมดหรือการกระทําทั้งหมดที่ทํา โดยหรือ
ทําในนามกลุมนั้นกระทําผานองคแกร (Organization) ดังนั้น องคแกรจะตองเป็นเสมือนตัวนําใหบรรลุถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่ตองการได   
 กล่าวโดยสรุป  การมีสวนรวม  หมายถึง  ความรวมมือของประชาชนไมวาจะเป็นปัจเจก
บุคคลหรือกลุมคนที่เห็นพองกันโดยใชความรูความสามารถ  วัสดุอุปกรณแเขารวมในกระบวนการตัดสินใจ
ในการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคแที่ตั้งไว 
 

 รูปแบบและขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชน 
 ไพรัตนแ  เตชะรินทรแ  (2527)  ไดกลาวถึง ขั้นตอนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน  
ใหบรรลุวัตถุประสงคแของนโยบายการพัฒนา คือ 
 1. รวมทําการศึกษาคนควาถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมตลอดถึง
ความตองการของชุมชน 
 2. รวมคนหาและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแกไขและลดปัญหาของชุมชนหรือ
เพ่ือสรางสรรคแสิ่งใหมท่ีเป็นประโยชนแตอชุมชนหรือสนองความตองการของชุมชน 
 3. รวมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแกไขตลอดจน
สนองความตองการของชุมชน 
 4. รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเป็นประโยชนแตอสวนรวม 
 5. รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. รวมการลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและของหนวยงาน 
 7. รวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมใหบรรลุเปูาหมายที่วางไว 
 8. รวมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ไดทําไว   
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลใหใชประโยชนแไดตลอดไป 
 เจิมศักดิ์  ปิ่นทอง (2525) ไดแบงขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชนไว  4  
ขั้นตอน  คือ 
 1. การมีสวนรวมในการคนหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
 2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
 3. การมีสวนรวมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
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 4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน 
             พัฒนแ  บุณยรัตนแพันธแ  (2527)  กลาววา การมีสวนรวมของชุมชนจะตองมีขั้นตอนตั้งแต 
การวางแผนโครงการ  การเสียสละกําลังแรงงาน  วัสดุ  กําลังเงิน หรือทรัพยากรใดๆ ที่มีอยูในชุมชน 
             กรรณิการแ  ชมดี  (2524)  ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมออกเป็น  10  รูปแบบ คือ 
             1. การมีสวนรวมประชุม (Attendance at meetings) 
             2. การมีสวนรวมออกเงิน (Financial contribution) 
             3. การมีสวนรวมเป็นกรรมการ (Membership on committees) 
             4. การมีสวนรวมเป็นผูนํา (Position of leadership) 
             5. การมีสวนรวมสัมภาษณแ (Interviewer) 
             6. การมีสวนรวมเป็นผูชักชวน  (Solicitor) 
             7. การมีสวนรวมเป็นผูบริโภค  (Customers) 
             8. การมีสวนรวมเป็นผูริเริ่ม  (Entrepreneur) 
             9. การมีสวนรวมเป็นผูใชแรงงานหรือเป็นลูกจาง  (Employee) 
           10. การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณแ (Material contribution) 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบตอการมีสวนรวมของประชาชน 
             นิรันดรแ  จงวุฒิเวศยแ  (2537)  ไดกลาววาปัจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม ไดแก 
             1. ความศรัทธาที่มีตอความเชื่อถือบุคคลสําคัญและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําใหประชาชนมีสวนรวม 
ในกิจกรรมตางๆ เชน  การลงแขก  การบําเพ็ญประโยชนแ  การสรางโบสถแวิหาร เป็นตน 
             2. ความเกรงใจที่มีตอบุคคลที่เคารพนับถือ หรือมีเกียรติยศ ตําแหนง ทําใหประชาชนเกิด
ความเกรงใจ ที่จะมีสวนรวมดวยทั้ง ๆ ยังไมมีความศรัทธาหรือความเต็มใจอยางเต็มที่จะกระทํา เชน 
ผูใหญออกปากขอแรงผูนอยก็ชวย เป็นตน 
 3. อํานาจบังคับที่เกิดจากบุคคลที่มีอํานาจเหนือกวาทําใหประชาชนถูกบีบบังคับ 
ใหมีสวนรวมในการกระทําตาง ๆ เชน บีบบังคับใหทํางานเยี่ยงทาส เป็นตน 
 

 จากแนวคิดเรื่องปัจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนขางตน  สรุปไดวา  ปัจจัยที่
สําคัญที่ทําใหเกิดการมีสวนรวม  คือ ความศรัทธา  ความเกรงใจตอสิ่งที่เคารพนับถือ หรือผูที่มีอํานาจ
เหนือกวา  รวมทั้งปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของ  คือ  สถานภาพทางสังคม  สถานภาพทางเศรษฐกิจ  สถานภาพ
ทางอาชีพและที่อยูอาศัย  โดยบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคม  และเศรษฐกิจสูง  จะเขารวมในกิจกรรม
ตางๆ ของชุมชนมากกวาบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจต่ํา 
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ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ (Active Learning) 
      จากการศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ (Action Learning)  “การอนุรักษแ
สิ่งแวดลอม ” กรณีศึกษา : บานทุงหัวชาง  หมูที่ 3  ต.ทุงหัวชาง  อ.ทุงหัวชาง  จ.ลําพูน  ระหวางวันที่  
22 - 26 เมษายน 2562   สรุปผลที่ได้จากการศึกษา  ดังนี้               
          1) ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน  ไดแก 
                   1. ภัยแลง  
                     1 .1 ไมมีแหล ง เก็บกักน้ํ า  เชน  ระบบประปาหมูบ านมีนอย ไมมีฝายกั้นน้ํ า 
(ชํารุดเสียหายใชการไมได) 
                     1.2 การบริหารจัดการน้ํา การใชน้ําเพื่อการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

                     2. ไฟปุา:การเผาบุกรุกทําการเกษตร การสะสมใบไมแหง 

                     3. ขยะ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            2) ความอยูดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน 
                     1. การรักษาประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น:การทําบุญในโอกาสตางหาก 
                     2. ความศรัทธาตอผูนํา 
                     3. ความมีน้ําใจเอ้ืออาทรตอกัน 
                     4. ความเชื่อมโยงของ   “บวร” 
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   3)  การบริหารจัดการชุมชนรวมกันของชาวบานทุงหัวชาง หมูที่  3  ต.ทงหัวชาง  อ.ทุงหัวชาง 
                     ดานการดูแล และการจัดการปุาไม 
             1. มีการรักษาปุาโดยใชวาจา  เป็นที่ยึดถือ  และปฏิบัติกันมาตั้งแตปี  2527 
             2. 15  กุมภาพันธแ  2535  ตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการอนุรักษแปุาปละสิ่งแวดลอม 
             3. เดินสํารวจปุา  เดือนละ  3  ครั้ง 
             4. ทําแนวกั้นไฟปุาเป็นประจําทุกปี  ปีละ  1  ครั้ง 
             5. จัดการอบรมอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 
             6. ปลูกปุาในวันสําคัญตางๆ 
             7.  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธแ  2539  ทําการบวชปุาที่ขุนน้ําหวยหลวงน้ํา  ซึ่งเป็นเขตตนน้ํา 
             8. อบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษแปุา 
                 9.  อบรมการรณรงคแเพ่ืออนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อเดือน  เมษายน 2547 
 

             4)  การอนุรักษแสิ่งแวดลอมของบานทุงหัวชาง  หมูที่ 3  ต.ทุงหัวชาง  อ.ทุงหัวชาง  จ.ลําพูน    
                      เนื่องจากบริเวณนี้มีพ้ืนที่ปุาเป็นสวนใหญ  ซึ่งราษฎรสวนใหญอาศัยอยูบริเวณนี้ 
มาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ มีจารีตประเพณีที่สืบตอกันมา เชน การนับถือเจาปุาเจาเขา เพราะเชื่อวาปุามี 
เจาปุาเจาเขาคอยปกปูองคุมครอง  เมื่อมนุษยแมาอาศัยบริเวณปุาจึงตองชวยกันปกปูองและอนุรักษแปุา  
จนมาถึงในยุคปัจจุบัน จารีตประเพณีและความเชื่อดังกลาว ก็ยังมีหลงเหลืออยูบางแตอาจจะไมเครงครัด 
เหมือนในอดีต ราษฎรบานทุงหัวชาง จึงยังคงไวซึ่งการอนุรักษแปุาและสิ่งแวดลอมของบานทุงหัวชาง  
โดยยึดหลักการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางฉลาด โดยใชใหนอยแตกอใหเกิดประโยชนแ
สูงสุด โดยคํานึงถึงระยะเวลาในการใชใหยาวนาน และกอใหเกิดผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด คือ 
                      1. การใชอยางประหยัด คือ การใชเทาที่มีความจําเป็น เพ่ือใหมีทรัพยากรไวใชไดนาน
และเกิดประโยชนแอยางคุมคามากที่สุด 
                      2. การนํากลับมาใชซ้ําอีก สิ่งของบางอยางเมื่อมีการใชแลวครั้งหนึ่งสามารถที่จะ
นํามาใชซ้ําไดอีก หรือสามารถที่จะนํามาใชไดใหม ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใชทรัพยากรและการทําลาย
สิ่งแวดลอมได 
                     3. การใชสิ่งอ่ืนทดแทน เป็นวิธีการที่จะชวยใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาตินอยลง  
และไมทําลายสิ่งแวดลอม  เชน  การใชถุงผาแทนถุงพลาสติก  การใชใบตองแทนโฟม การใชพลังงาน
แสงแดดแทนแรเชื้อเพลิง  การใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี  
                     4. การเฝูาระวังดูแลและปูองกัน เป็นวิธีการที่จะไมใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมถูกทําลาย  เชน  การเฝูาระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแมน้ํา  คูคลอง  การจัดทําแนวปูองกัน
ไฟปุา  
                     5. การพัฒนาคุณภาพประชาชน   โดยสนับสนุนการศึกษาดานการอนุรักษแทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถูกตองตามหลักวิชา  ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆ  
และนอกระบบโรงเรียนผานสื่อสารมวลชนตางๆ เพ่ือใหประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเป็นในการอนุรักษแ เกิดความรักความหวงแหน และใหความรวมมืออยางจริงจัง 
                     6. การใชมาตรการทางสังคมและกฎหมาย การจัดตั้งกลุม ชุมชน ชมรม สมาคม  
เพ่ือการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตางๆ  ตลอดจนการใหความรวมมือ ทั้งทางดาน 
พลังกาย พลังใจ พลังความคิด ดวยจิตสํานึกในความมีคุณคาของสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่มีตอตัวเรา           
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                     7. สงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการอนุรักษแ ชวยกันดูแลรักษา 
ใหคงสภาพเดิม ไมให เกิดความเสื่อมโทรม เพ่ือประโยชนแในการดํารงชีวิตในทองถิ่นของตน  
การประสานงานเพ่ือสรางความรูความเขาใจ  และความตระหนักระหวางหนวยงานของรัฐ  องคแกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับประชาชน  ใหมีบทบาทหนาที่ในการปกปูอง คุมครอง ฟ้ืนฟูการใชทรัพยากร  
อยางคุมคาและเกิดประโยชนแสูงสุด 
 

                 5) บทบาทขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น  ในการอนุรักษแสิ่งแวดลอมของบานทุงหัวชาง  
หมูที่ 3  ต.ทุงหัวชาง  อ.ทุงหัวชาง  จ.ลําพูน    
                     - องคแกรปกครองสวนทองถิ่น  ไดจัดทําโครงการดานการอนุรักษแสิ่งแวดลอมเพ่ือ
แกปัญหาใหกับประชาชนและเป็นไปตามความตองการของประชาชน  ไดแก  โครงการจัดหาถังขยะ
รองรับขยะใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ รวมทั้งโครงการปรับปรุงสภาพ 
ภูมิทัศนแของชุมชนใหรมรื่นสวยงาม  ใหเป็นเมืองนาอยู  เป็นที่พักผอนหยอนใจของประชาชน  
         ข้อเสนอแนะ  
 1) การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                 การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่บานทุงหัวชางภายใตเงื่อนไข 
ของการรูจักใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติอยางชาญฉลาด   (Wise Use)   และมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเป็นระบบอยางเหมาะสม  โดยจะตองคํานึงถึงขีดความสามารถ  
ในการรองรับ (Carrying Capacity)  เพ่ือใหสามารถใชประโยชนแไดอยางยั่งยืน (Sustain- able 
Utilization)  เพราะหากมีการตักตวงใชประโยชนแที่มากเกินขนาด และขาดความระมัดระวังในการใช   
ก็ยอมจะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จนกลายเป็นปัญหา
สิ่งแวดลอมที่ยอนกลับมาสงผลกระทบตอชีวิต  และความเป็นอยูของชุมชน  ไดแก พ้ืนที่ปุาไมถูกบุกรุก
ทําลายขาดสงผลใหแคลนแหลงน้ําเพ่ือใชในการเกษตร  ทําใหเกิดปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมและขาดคุณภาพ  
ปัญหาภัยอุทกภัยธรรมชาติและไฟปุา   
 

                2) แนวคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                    1 .  ต องมี ความรู ในการที่ จะรั กษาทรัพยากรธรรมชาติที่ จ ะใหผลแกมนุษยแ 
ทั้งท่ีเป็นประโยชนแและโทษ และคํานึงถึงเรื่องความสูญเปลาในการจะนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช 
                    2. ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จําเป็นและหายากดวยความระมัดระวัง ตระหนัก
เสมอ วาการใชทรัพยากรมากเกินไปจะเป็นการไมปลอดภัยตอสภาพแวดลอม    
                    3. ปรับปรุงวิธีการใหม ๆ ในการผลิตและใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและพยายาม
คนควาสิ่งใหม ๆ ทดแทนการใชทรัพยากรจากแหลงธรรมชาติใหเพียงพอตอความตองการใชของ
ประชากร 
                    4. ใหการศึกษาแกประชาชนเพ่ือเขาใจถึงความสําคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาติ  
ซึ่งมีผลตอการทําใหสิ่งแวดลอมอยูในสภาพที่ดี โดยปรับความรูที่จะเผยแพรใหเหมาะแกวัย คุณวุฒิ บุคคล 
สถานที่หรือทองถิ่น ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เพ่ือใหประชาชนเขาใจในหลักการอนุรักษแสิ่งแวดลอม  
                    5. การอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตองอาศัยความรวมมือจาก 
ทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผูนําชุมชน องคแกรปกครองสวนทองถิ่น นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
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    บทเรียนที่ได้รับด้าน 
       - การบริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
                   เพ่ือใหการพัฒนาบานทุงหัวชาง หมูที่ 3 ตําบลทุงหัวชาง  อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน 
เป็นไปตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มีความสอดคลองและเหมาะสมกับจุดเดนของหมูบาน แกนนํา
และประชาชนในหมูบาน รวมกับหนวยงานและภาคีการพัฒนา จึงตองมีการพัฒนาหมูบาน ในลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
     1. พัฒนากระบวนการเรียนรูและการแสดงออกของคนในหมูบานโดยมีการประชุม 
แกนนําชุมชนและชาวบานในการพัฒนาหมูบานอยางสม่ําเสมอพรอมทั้งมีการปรับปรุงแผนชุมชนใหมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นและนําโครงการกิจกรรมที่มีอยูในแผนชุมชนมาดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
                  2. สนับสนุนแกนนําชุมชน ชาวบานไปศึกษาดูงานหมูบานที่ประสบความสําเร็จใน 
การพัฒนา เพ่ือนํามาใชเป็นแนวทางในการพัฒนาหมูบานทาอิฐ 
         3. สงเสริมการรวมทุนแลวพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชน และเครือขาย  
         4. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ 
         5. สนับสนุนและสงเสริมกลุมสตรีในการประกอบอาชีพเสริม เชน การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเป็นผลิตภัณฑแ สงเสริมกลุมทําปุยหมัก ตลอดจนการสงเสริมอาชีพที่ใชวัสดุจากธรรมชาติที่มี 
ในพ้ืนที่และสงเสริมการสรางจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษแธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                  6. สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินกิจกรรมการรองรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ  
ดวยการวางแผนรวมกันกับหมูบานและองคแการบริหารสวนตําบล และหนวยงานราชการตางๆ     
    

                 - การบริหารการพัฒนาระดับต าบลและอ าเภอ 
  การพัฒนาตามแผนพัฒนาอําเภอทุงหัวชางที่ผานมา  ไดมีการพัฒนาในทุกๆ ดาน 
เป็นที่นาพอใจในระดับหนึ่ง  แตเมื่อเทียบกับสภาพปัญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ 
ตลอดจนศักยภาพของหนวยงานในพ้ืนที่  โดยเฉพาะองคแกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีงบประมาณ  
อยางจํากัดแลว อาจประมาณไดวา การพัฒนายังสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปัญหาของ
ประชาชนในพื้นท่ีไดในระดับต่ํากวาที่ควรจะเป็น   
  อยางไรก็ตามทิศทางการพัฒนาที่ผานมาปรากฏวา  หนวยดําเนินการใหความสําคัญ 
กับการจัดทําแผนตามหลักวิชาการนอย ไมมีการนําแผนพัฒนาไปใชใหเกิดประโยชนแอยางจริงจัง 
เหมาะสม ประกอบการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการพัฒนาในองคแรวมแลวสวนใหญจะขาดความสมดุล
ในการกระจายการงบประมาณสูการพัฒนาดานตาง ๆ ซึ่งทุกองคแประกอบจะมีความสัมพันธแประสาน
สอดคลองเชื่อมโยงกัน การจัดสรรงบประมาณที่ผานมาสวนมากจะกระจุกตัวอยูแตในดานโครงสราง
พ้ืนฐานที่เนนการกอสรางถนนและระบบประปาหมูบานเป็นสวนใหญ  ซึ่งบางกรณีอาจเป็นสิ่งที่ยังมิใช
ความจําเป็นที่แทจริงของชุมชน นอกจากนี้ยังปรากฏวา การรักษาวินัยทางการคลังไมเป็นไปตามหลักการ
จัดทํางบประมาณ ซึ่งจะเห็นไดวางบประมาณรายจายประจําจะมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเกินอัตราสวน
ระหวางรายจายประจํากับรายจายเพ่ือการพัฒนาที่ควรจะเป็น  
                 - ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 
                    ( การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ : แผนพัฒนาสามปี  
พ.ศ.2560-2562  เทศบาลต าบลทุ่งหัวช้าง)  
 การบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
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         คณะผูบริหารเทศบาลตําบลทุงหัวชาง ตองการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีหรือรายได เพ่ือ
นํามาใชในการพัฒนาทองถิ่น โดยสรางความเขาใจใหแกประชาชนใหตระหนักถึงหนาที่ในการชําระภาษี 
ทําใหการจัดเก็บภาษีครบถวน สงผลใหเทศบาลตําบลทุงหัวชาง มีรายไดที่จัดเก็บเองมากขึ้น จึงจัด
เจาหนาที่ออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ไปตามหมูบานตาง ๆ เพ่ือสรางความสะดวกในการชําระภาษี
ใหแกประชาชน และเพ่ิมรายไดใหแกเทศบาลตําบลทุงหัวชาง 
 

         ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลและมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
          สุขภาพที่แข็งแรง เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญของการดํารงชีวิต ดังคําที่วา  “ความไมมีโรคเป็นลาภอัน
ประเสริฐ” คณะผูบริหารเทศบาลตําบลทุงหัวชาง จึงมีแนวนโยบายในการเพ่ิมคุณภาพระบบควบคุมและ
ปูองกันการรักษาสุขภาพพลานามัยใหมีประสิทธิภาพ ปราศจากโรคภัย ไขเจ็บ ดูแลใหผูสูงอายุมี สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาทางสังคม โดยสงเสริมสนับสนุน กิจกรรมชมรม
ผูสูงอายุจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ (สมวัยวิทยา) และใหการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกเดือน 
 

          ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
           คณะผูบริหารองคแการบริหารสวนตําบลทุงหัวชาง เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเอาใจใสผูสูงอายุ 
ผูพิการและผูดอยโอกาส สงเสริมใหมีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน (อผส.) ทุกหมูบาน ปฏิบัติงานรวมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) เพ่ือใหการชวยเหลือ ฟ้ืนฟู และดูแลเอาใจใส ผูสูงอายุ 
รวมถึง ผูพิการ และผูดอยโอกาส ใหมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 
 

  การเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน 
   เทศบาลตําบลทุงหัวชาง  มีหนาที่หนึ่งในการสงเสริมและเสริมสรางศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีใหไดรับโอกาสในการทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูและใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนแ อีกท้ังสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีตําบลเบิกไพร  
 

  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  เทศบาลตําบลทุงหัวชาง มักจะประสบกับปัญหาภัยแลงอยู เสมอ เทศบาลตําบล 
ทุงหัวชาง ไดใหความชวยเหลือประชาชนโดยจัดรถบรรทุกน้ําเพ่ือบริการประชาชนที่ประสบปัญหาอยาง
ตอเนื่องทุกครัวเรือน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน โดยใหบริการนอกเวลาราชการและไมเวนวันหยุด  
อีกท้ังปรับปรุงระบบประปาหมูบานใหใชการไดดียิ่งขึ้น เพ่ือใหประชาชนมีน้ําไวอุปโภคบริโภค 
 

  การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  เทศบาลตําบลทุงหัวชาง มีหนาที่ รักษาความสงบเรียบรอย สงเสริมและสนับสนุน  
การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสินใหกับประชาชน ทั้งภัยอาชญากรรมและภัยจาก
ยาเสพติด เทศบาลตําบลทุงหัวชาง ไดรวมกับผูนําทองที่ (กํานัน/ผูใหญบาน) และเจาหนาที่ตํารวจ  
ในการเฝูาระวังและปูองกันภัย ทั้งอาชญากรรม อุบัติเหตุ และยาเสพติด โดยการตั้งจุดตรวจ และเขา
ตรวจพ้ืนที่ในทุกหมูบานอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหประชาชนอยูรวมกันอยางมีความสุขและปลอดภัย  
และหากตรวจพบผูเสพยาเสพติดก็ดําเนินการสงเขารับการบําบัดเพ่ือคืนคนดีสูสังคม 
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ประเด็นหัวข้อที่ ๔ 
การพัฒนาผู้น าชุมชนรุน่ใหม่ 

บ้านศรีลาภรณ์ ต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบ้านโฮ่ง 
เดิมมีฐานะเป็นตําบลขึ้นกับอําเภอปุาซาง แยกเป็นกิ่งอําเภอบานโฮง เมื่อปี พ.ศ. 2460 และ

ไดรับการยกฐานะเป็นอําเภอ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2499 ในสมัยพระเจากาวิละฟ้ืนฟูบานเมือง
ไดกวาดตอนผูคนจากเมืองยองและเมืองใกลเคียงมาไวที่เมืองลําพูน โดยตั้งเมืองลําพูนขึ้นใหมใน พ.ศ. 
2348 สวนทางเมืองยองเองเจานายของเมืองยองก็ไมคิดขึ้นกับลานนาแตยังยินยอมสวามิภักดิ์กับพมาพา
ผูคนจํานวนหนึ่งกลับไปตั้งเมืองใหมเป็นเมืองยองสืบตอมาจนกระท่ังปัจจุบัน ในการฟ้ืนฟูเชียงใหมนั้นพระ
เจากาวิละไดเทครัวคนจากเมืองอ่ืนๆมาหลายครั้ง สําหรับชาวยองมีการเทครัวลงมาจากเมืองยองราว 
พ.ศ. 2351-2353 และ พ.ศ. 2356 หลังจากนั้นก็ยังมีอีกแตไมเดนชัด 

การอพยพผูคนมายังลานนา พวกเจาก็จะใหอยูในเมืองพรอมไพรที่คอยรับใชบางสวน ไพรที่ถูก
กวาดตอนมา หากเป็นชางฝีมือหรือไพรชั้นดีกําหนดใหอยูในเมือง เชน กลุมไทใหญมีฝีมือในการปั้นหมอ
ใหอยูบริเวณ ชางเผือก ชางมอย วัวลาย (ในตัวเมืองเชียงใหมปัจจุบัน) สวนไพรไรฝีมือจะใหไปตั้งถิ่นฐาน
อยูนอกเมืองเพ่ือประกอบอาชีพเกษตรกร เชน ยองที่ลําพูนและสันกําแพง เมื่อตั้งถิ่นฐานแลวสักระยะ
หนึ่งชุมชนขยายใหญขึ้นก็เกิดการกระจายตัวออกจากเวียงยองสูปุาซางและบานโฮง พวกที่มาตั้งถิ่นฐาน
ใหมจะตั้งชื่อบริเวณที่ตนมาอยูอาศัยใหมตามชื่อหมูบานเดิมที่ถูกกวาดตอนลงมา แตบางแหงก็ตั้งชื่อตาม
ลักษณะทางกายภาพของทําเลที่ตั้งใหม 

ที่ตั้งและอาณาเขต 

 อ าเภอบ้านโฮ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอเวียงหนองลอง 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับอําเภอปุาซางและอําเภอแมทา 
ทิศใต  ติดตอกับอําเภอทุงหัวชาง อําเภอลี้ และอําเภอฮอด (จังหวัดเชียงใหม) 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับอําเภอจอมทอง (จังหวัดเชียงใหม) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2348
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2348
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
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หมู่บ้านศรีลาภรณ์ 
 หมูบานศรีลาภรณแ เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตรแอันยาวนานในพ้ืนที่บานโฮง จังหวัดลําพูน 
สันนิษฐานวา เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณมากอน เนื่องจากพบหลักฐานจากซากเจดียแวัดนอย ซึ่ง
เป็นวัดรางในหมูบาน พบวา หินของเจดียแขุดพบเป็นรุนเดียวกันกับวัดจามเทวีและวัดพระธาตุหริภุญไชย 
ในเมืองลําพูน ซึ่งสรางข้ึนในสมัยพระนางเจาจามเทวี ราว พ.ศ. 1700 – 1835  จากคําบอกเลาของพอ
โสภณ ชัยยศ ซึ่งถือวาเป็น ผูอาวุโสและมีความรูและความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตรแในชุมชนเป็น
อยางดี   ซึ่งปัจจุบันทําหนาที่เป็น “แกวัด”   ไดใหขอมูลวา เดิมเชื่อวาหมูบานนี้เป็นบานเกาแก หาก
พิจารณาในพ้ืนที่ใกลเคียงจะมีบานหนองลอง  อําเภอ  เวียงหนองลอง  และอําเภอจอมทอง  ที่นาจะมี
อายุใกลเคียงกัน  โดยพบวามีวัดราง  2 แหง  คือ  วัดนอย และ วัดหลวง  อยูหางกันประมาณ 200 
เมตร  และไดสันนิฐานตอวา คนบริเวณนั้นเป็นคนมีเงิน หรือคนรวยในอดีต จึงไดสรางวัดใหกับเมีย 2 คน 
คือ เมียนอยและเมียหลวง  นอกจากนั้นยังพบวา  ที่ดินที่ใกลกับวัดรางดังกลาว  เมื่อขุดดินลงไปจะพบ
เครื่องประดับ ถวยชาม กลองสูบยา ซึ่งเชื่อวาจะตองเป็นบานในอดีตอยางแนนอน  
 บานศรีลาภรณแ เป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูในที่ราบลุมระหวางแมน้ําปิงและแมน้ําลี้  พ้ืนที่ระดับ
ความสูงประมาณ 280 – 370 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง กอนที่จะแยกจากหมูบานศรีเตี้ย หมู
ที่ 3  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542  ไดแยกจากหมูบานศรีเตี้ย  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,250 ไร  โดยใชชื่อ
หมูบานมาจากทานพระครูวิมลศรีลาภรณแ  อดีตเจาอาวาสวัดศรีเตี้ย มี  169  หลังคาเรือน อาชีพหลักทํา
การเกษตร ทําสวนลําไย มะมวง พืชผักตางๆ อาชีพรอง  รับจางทั่วไปทั้งในและนอกชุมชน  ประชากร
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  ทิศเหนือติดอําเภอเวียงหนองลอง  ทิศใตติดกับหมูบานศรีเตี้ย  ทิศตะวันตก
ติดลําน้ําลี้ตลอดแนวเขต   ผูใหญบานคนแรกชื่อนายเดช นันทลา แตงตั้งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542  
ผูใหญบานคนที่ 2  ชื่อ นายประพันธแ ตุยดง แตงตั้งเม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
 บานศรีลาภรณแ หมูที่ 7 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน หางจากอําเภอบานโฮงไป
ทางทิศใตประมาณ 15 กิโลเมตร หางจากจังหวัดลําพูน ไปทางทิศเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร มีอาณา
เขตติดตอ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับบานทาชาง ตําบลเวียงหนองลอง อําเภอเวียงหนองลอง  
 ทิศใต  ติดตอกับบานศรีเตี้ย หมูที่ 3 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับบานหนองสลิง หมูที่ 4 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับลําน้ําลี้ตลอดแนว 
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สภาพทางภูมิศาสตร์  
 เป็นพื้นที่ราบลุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูหนาว และฤดูฝน 

จ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น 490 คน  
 แยกเป็นชาย 248 คน   เป็นหญิง 135 คน 
การประกอบอาชีพ 
1. อาชีพหลักทําการเกษตร    จํานวน 169 ครัวเรือน 
2. อาชีพเสริมหรืออาชีพสํารอง  
 - รับจางในชุมชน  จํานวน  85 ครัวเรือน 
 - รับจางเอกชน   จํานวน  30 ครัวเรือน 
 - คาขาย   จํานวน  15 ครัวเรือน 
 - รับราชการ   จํานวน  10 ครัวเรือน 
 รายไดเฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑแ จปฐ. ปี 2562) จํานวน 42,000 บาท/คน/ปี มี
ครัวเรือนยากจน (รายไดไมถึง 38,000 บาท/คน/ปี มี 1 ครัวเรือน) 

กิจกรรมกลุ่มอาชีพ มีจ านวน 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุมจักรสาน  จํานวนสมาชิก 5 คน   ทุน   8,000 บาท 
2. กลุมผูเลี้ยงสุกร จํานวนสมาชิก 40 คน ทุน 15,000 บาท 
3. ทําดอกไมจันทนแ จํานวนสมาชิก 35 คน ทุน   5,500 บาท 
4. วิสาหกิจชุมชน กลุมออมทรัพยแเพ่ือการผลิต จํานวนสมาชิก 295 คน ทุน 3,500,000 

บาท 

มีกองทุนต่างๆในหมู่บ้าน จ านวน 3 กองทุน ดังนี้ 
1. กองทุนหมูบาน (กทบ.)  จํานวนสมาชิก 305 คน 

มีงบประมาณรวม    3,000,000 บาท 
2. กลุมสตรีแมบาน    จํานวนสมาชิก   80 คน 

มีงบประมาณรวม        15,000 บาท 
3. กองทุนแมของแผนดิน   จํานวนสมาชิก  130 คน 

มีงบประมาณรวม                8,500 บาท      

ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์มวลรวม 
 น้ําสมควันไม, ถานลบ, น้ําดื่มสะอาด, ปุยอินทรียแอัดเม็ด, ไวนแดีศรีลาภรณแ,  ผลิตภัณฑแจักรสาน, 
ผลิตภัณฑแการแปรรูปผลผลิตลําไย 

ข้อมูลความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชน 
 1.  การทําดอกไมจันทนแ  จํานวน   35 คน 
 2.  การทําขนม   จํานวน   40 คน 
 3.  การเลี้ยงไกพันธุแไข  จํานวน   50 คน 
 4.  การเพาะเห็ดนางฟูาภูฐาน จํานวน   50 คน 

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว/สถานบริการ 
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 วัดศรีเตี้ย, ฝายน้ําลน, ดงวัดนอยและดงวัดหลวง, วัดดอยหลังถ้ํา และทางรถไฟเกา (กิ่วคอควาย)
  
2.2 การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการชุมชน 
 หมูบานศรีลาภรณแ หมูที่ 7 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง  ไดมีการสรางและพัฒนาคนรุนใหมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนทองถิ่น ดวยปัจจัยสําคัญ 4 ประการ ประกอบดวย  

1. สังคมดี สิ่งแวดลอมดี มีโอกาสในอาชีพ และกิจกรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรม ความอบอุน ความสุข ความเจริญกาวหนาที่พึงคาดหวังในอนาคตดวย  

2. ระบบการศึกษาของชาติ มีเปูาหมายในการผลิตคนเพื่อการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่น ใหเป็นที่         
พึงปรารถนาของทองถิ่น  

3. รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐ ที่เอ้ือตอการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเป็นชุมชนที่พึงปรารถนา
นาอยู  

        4.  บทบาทของชุมชน มีสิ่งสําคัญ 3 ประการ คือ ความรักและความดี การเรียนรูที่มากกวา
ความรู และการจัดการกับปัจจัยชุมชนตางๆ  ดังนั้น จึงไดมีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือใหเกิดการยั่งยืนแก
ชุมชน ดังนี้ 

1. วิสาหกิจชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ศรีลาภรณ์เพื่อการผลิต   
 รหัสทะเบียน  6-51-03-04/1-0047 
 ที่ตั้ง  49/1 หมู 7 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

วัตถุประสงค์ 
                  เพ่ือใหการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตซึ่งกอตั้งขึ้นเพ่ือสงเสริม
และสรางนิสัยการอดออมเสียสละ เอ้ืออาทร  เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือ
การผลิต ไวดังนี้ 

      (1)   เป็นแหลงเงินทุนหมุนเวียนใหกับสมาชิก 
               (2)  เพ่ือสงเสริมการออมทรัพยแดวยวิธีการถือหุน การฝากเงินสัจจะ และเงินรับฝาก 
                (3)  เพ่ือใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
                (4)   เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับสมาชิก   
                (5)   เพ่ือพัฒนาจิตใจสมาชิกใหเป็นคนดี มีคุณธรรม 4 ประการคือ 
                                1. เป็นคนมีความซื่อสัตยแ 
                                2. เป็นคนไมเห็นแกตัว 
                                3. เป็นคนไมมัวเมาในสิ่งอบายมุข 
                                4. เป็นคนรูรักสามัคคี 
แหลงที่มาของกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต ประกอบดวยเงินและทรัพยแสินดังนี้ 
                (1)  เงินที่ไดรับจัดสรรจากรัฐ 
                (2)   เงินกูยืม 
                (3)  ดอกผลหรือผลประโยชนแใดๆที่เกิดข้ึนจากเงินกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต 
                (4)  คาธรรมเนียมแรกเขา สําหรับเป็นคาใชจายในการจัดการบริหารกลุมออมทรัพยแศรีลา
ภรณแเพ่ือการผลิต 
                (5)  เงินฝากสัจจะและเงินรับฝาก 
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                (6)  เงินคาหุน เงินสัจจะ 
                (7)  เงินสมทบจากกลุมหรือองคแกรสมาชิก 
                (8)  เงินหรือทรัพยแสินอื่นๆที่กลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตไดรับโดยไมมีเงื่อนไข
ผูกพัน หรือภาระติดพันอ่ืนใด 
 
คุณสมบัติของสมาชิก 

(1)   เป็นผูมีนิสัยอันดีงาม มีความรู ความเขาใจ เห็นชอบดวยหลักการของกลุมออมทรัพยแศรีลา
ภรณแเพ่ือการผลิต และสนใจที่ จะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต 

(2)  เป็นผูพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบของกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต 
          (3)   เป็นผูที่คณะกรรมการกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต ไดมีมติเห็นชอบใหเขาเป็น
สมาชิกได 
          (4)   อดทน เสียสละ และเห็นแกประโยชนแของกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตเป็นสําคัญ 
          (5)  มีเงินฝาก และถือหุนรายละไมเกิน  500  หุน หุนละ 100  บาท 
  
 
การสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
          (1)  ยื่นคําขอสมัครเขาเป็นสมาชิกกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตไดที่คณะกรรมการกลุม
ออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต 
          (2)  ผูมีคุณสมบัติตามขอ7 สามารถยื่นความจํานงหรือสมัครเขาเป็นสมาชิกของกลุมออมทรัพยแ
ศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตไดเดือน ละ 1 ครั้ง  พรอมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา คาหุน และเงินฝากในวัน
อาทิตยแของเดือน เวนแต คณะกรรมการกําหนดเป็นอยางอ่ืน 
          (3)  คณะกรรมการกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตเป็นผูพิจารณาวาจะรับบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเขาเป็นสมาชิกโดยชอบธรรม 
สมาชิกขาดหรือพนสภาพจากการเป็นสมาชิกตามเหตุตางๆดังตอไปนี้ 
          (1)   ตาย 
          (2)  ลาออกและไดรับอนุมัติใหลาออกจากคณะกรรมการกลุมออมทรัพยแเพ่ือการ ผลิตศรีลาภรณแ 
          (3)  วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือถูกศาลสั่งใหเป็นคนไรความสามารถ 
          (4)  ที่ประชุมใหญสมาชิกมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงสองในสามของผูรวมประชุม 
          (5)  จงใจฝุาฝืนระเบียบของกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตหรือแสดงตนเป็นปรปักษแหรือ
ไมใหความชวยเหลือหรือรวมมือกับกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตไมวาดวยประการใด 
          (6)  จงใจปิดบังความจริงอันควรแจงใหทราบในใบสมัครสมาชิก 
          (7)  ไมชําระหนี้สินแกกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตฯตรงตามกําหนดไวในสัญญากูยืมเงิน 
          (8)   ขาดการฝากเงินติดตอกันเกิน 12 เดือนหรือขาดประชุมใหญติดตอกัน 3 ครั้ง จํานวนเงิน
ในบัญชี  ตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตฯ 
ประเภทการกู้ยืม 
  สมาชิกสามารถยื่นขอกูเงินตอคณะกรรมการกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต เพ่ือนําไปใช
จายในกิจกรรมดังตอไปนี้ 
                (1)   การพัฒนาอาชีพ 



196 

 

 

                (2)   การสรางงาน 
                (3)   การสราง และ/หรือ เพ่ิมรายได 
                (4)   ลดรายจาย 
                (5)   บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจําเป็นเรงดวน 

อัตราดอกเบี้ย 
                (1)  อัตราดอกเบี้ยเงินกู ไมเกินรอยละ      12   ตอปี 
                (2)  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ไมเกินรอยละ     3   ตอปี 
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  

เมื่อสิ้นปีทางบัญชีของกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตและไดปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชี ที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวากลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตมีกําไรสุทธิ คณะกรรมการ
กลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตจะนํากําไรสุทธิมาจัดสรรไดดังนี้ 

(1) เป็นเงินสมทบกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตในอัตรา 
รอยละ 10  บาท 
                   (2)  เป็นเงินประกันความเสี่ยง                            ในอัตรารอยละ  10 บาท 
                   (3)   เป็นเงินคาตอบแทนคณะกรรมการ                ในอัตรารอยละ  10 บาท 
                   (4)   เป็นเงินคาบริหารจัดการในกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต ในอัตรา       
 รอยละ 10    บาท 
                   (5)    เป็นเงินปันผลคาหุนใหแกสมาชิก                 ในอัตรารอยละ 20 บาท 
                   (6)   เป็นทุนเพ่ือสาธารณประโยชนแ                      ในอัตรารอยละ 20 บาท 
                   ( 7)  เป็นเงินที่คณะกรรมการเห็นสมควร                ในอัตรารอยละ 20 บาท 
 
ข้อมูลการเงิน 

 กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปริมาณ/เงินทุน 
1. การรับฝากเงินสัจจะ สมาชิกฝากเงินสัจจะ           

จํานวน 573   คน 
 

รวมเงิน  137,520    บาท 
 

2. การรับฝากเงินออมทรัพยแ สมาชิกฝากเงินออมทรัพยแทุกวัน
อาทิตยแ 
 

รวมเงิน  3,025,160  บาท 
 

3. การลงหุนของสมาชิก 
 

สมาชิกลงหุน 
จํานวน 2,297หุน 
 

รวมเงิน  229,700   บาท 
 

4. การกูยืมเงิน จาก ธกส.เพ่ือ
การลงทุน 

 

คณะกรรมการไดกูยืมเงินมาเพ่ือ
เป็นทุนหมุนเวียน 

 

เป็นเงิน  2,000,000  บาท 
 

5. การใหสินเชื่อแกสมาชิก 
 

สมาชิกกูยืมเงิน จํานวน 272  
คน 

 

รวมเงิน  4,550,000   บาท 
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การประชุม 
กลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตหมูบาน มีการประชุม 2 ประเภท ดังนี้ 
                    (1)  การประชุมใหญสามัญประจําปี 
                    (2) การประชุมวิสามัญ 
   ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปีสําหรับสมาชิก อยางนอยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือสรุปและรายงาน
ผลการดําเนินงาน การชี้แจงงบดุลประจําปี /งบกําไรขาดทุน- งบการเงิน หรือการรับรองกรรมการกลุม
ออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตที่ไดรับการคัดเลือกใหม หรืออ่ืนๆวิธีการเรียกประชุมใหดําเนินการโดย 
หนังสือแจงแกสมาชิกทราบหรือดวยวิธีการตามความเหมาะสม 

นอกจากการประชุมใหญสามัญประจําปีแลว คณะกรรมการกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการ
ผลิตหมูบานอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดหรือเมื่อสมาชิก ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวน สมาชิก 
ทั้งหมด เขาชื่อรองขอใหเปิดการประชุมวิสามัญ เมื่อมีเหตุตองขอมติหรือความเห็นชอบ 
  ในการประชุมแตละครั้ง ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึง
จะครบองคแประชุม 

ความเกี่ยวพันระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการกับกลุ่มออมทรัพย์ศรีลาภรณ์เพื่อการผลิต 
  การดําเนินการใด ๆ ที่คณะกรรมการ หรือผูแทนกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต กระทํา
ไปตามอํานาจในระเบียบกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต  หรือตามวัตถุประสงคแโดยชอบดวย
กฎหมาย หรือไมขัดตอความสงบและศีลธรรมอันดีตอประชาชน   เมื่อเกิดความเสียหายจากการ
ดําเนินการนั้นๆ       โดยเป็นเหตุพนวิสัยคณะกรรมการหรือผูแทนนั้นๆ ไมตองรับผิดชอบตอกลุ มออม
ทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตหมูบาน 
 การดําเนินการใด ๆที่ บุคคลภายนอก ฟูองรองกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตหมูบาน ให
รับผิดชอบทางคดีเพงและอาญา จากกรณีที่คณะกรรมการกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต หรือ
ผูแทนกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตหมูบานไดกระทําไปตามอํานาจหนาที่ – วัตถุประสงคแ- 
ระเบียบ-กฎหมาย หรือ ไมขัดตอความสงบและศีลธรรมอันดี คณะกรรมการ หรือผูแทนคณะกรรมการ
กลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต พนจากความรับผิดชอบในการดําเนินการนั้นๆ และไมตอง
รับผิดชอบตอกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต 
 ถาความเสียหายใดๆ ที่คณะกรรมการ หรือ ผูแทนกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิต จงใจ
หรือประมาทเลินเลอ กอใหเกิดความ เสียหายตอกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตหมูบาน ไมวาจะ
เป็นทางคดีเพงหรือคดีอาญา ตองรับผิดชอบตอกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตจากความเสียหายที่
กอเกิดจากการกระทําดังกลาว ซึ่งไมตัดสิทธิ์กลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตในการเรียกคาสินไหม
ทดแทนคาเสียหายจากการกระทําดังกลาว 
 ถาความเสียหายใดๆ ที่สมาชิกกลุมออมทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตหมูบานกอขึ้น โดยมีเจตนา
กอใหเกิดความเสียหายโดยมิชอบดวยกฎหมายไมวา กรณีจงใจ หรือประมาทเลินเลอ ทําใหกลุมออม
ทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตหมูบานไดรับความเสียหายทั้งทางคดีเพงและคดีอาญา ไมตัดสิทธิ์กลุมออม
ทรัพยแศรีลาภรณแเพ่ือการผลิตหมูบานในการเรียกคาสินไหมทดแทน คาเสียหายจากการกระทําดังกลาว 
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ด้านการบริหารการตลาด 
1)   จัดใหมีการประชาสัมพันธแขาวสารของวิสาหกิจชุมชน ทางเสียงตามสายของหมูบานทุกเชา

วันเสารแหรือวันอาทิตยแ  

2)  มีการแนะนําอาชีพเสริมใหกับสมาชิกโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูและฝึกทักษะ 
3)  มีการติดตามเงินที่สมาชิกกูยืมเพ่ือการลงทุนประกอบวิชาชีพอยางตอเนื่องทุกราย 
4)  จัดใหมีการประชุมชี้แจงและติตามการชําระหนี้สินของสมาชิกอยางนอย  ปีละ 1 ครั้ง 

2.  วิสาหกิจชุมชนล าไยสีทองศรีลาภรณ์ 
มิติใหม่ของผลไม้อบแห้ง (The New Dimension of Dried Fruits) 
                                                

                
 
ผลไมอบแหง  เป็นทางเลือกเพ่ือสุขภาพอีกทางหนึ่ง  สําหรับผูรักสุขภาพ ผลไมอบแหงที่ดีนั้น  ควรมี
คุณลักษณะ คือ  ตองสะอาด  ไมมีวัตถุเจือปน  ไมมีกลิ่นควัน  มีสีสันเป็นธรรมชาติ  รสชาติดีตามลักษณะ
ของผลไม 
การที่จะไดผลไมอบแหงที่มีคุณภาพ เราเริ่มตนตั้งแต การคัดสรรผลไมสดสําหรับการแปรรูป ใสใจในความ
สะอาด และ กรรมวิธีการผลิตทุกขั้นตอน ตลอดจนวัสดุอุปกรณแที่ใช  จนถึงการบรรจุ  และการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑแ เพื่อใหคงคุณภาพอยูเสมอ ภายใตชื่อผลิตภัณฑแ "ศรีลาภรณแ" 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร เลขที่ 51-2-01350 
ที่ตั้ง เลขที่ 73 หมูที่ 7  ตําบลศรีเตี้ย  อําเภอบานโฮง  จังหวัดลําพูน 51130  
 โทรศัพทแ  08-9191-9729, 08-5621-0171  โทรสาร 0-5352-8639 
 Email : n_palata@hotmail.com 
 www.srilaporn.com 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เชน ลําไย แกวมังกร มะมวง มะเขือเทศ 
 2.  เพ่ือยกระดับคุณภาพ และราคาของผลผลิตทางการเกษตร 
 3.  เพ่ือรองรับผลผลิตลําไยในชุมชน 
 4.  เพ่ือรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของเครือขาย รองรับความตองการของตลาด 
 5.  เพ่ือสรางงาน และรายไดใหเกิดข้ึนในชุมชน 
 6.  เพ่ือเผยแพรผลิตภัณฑแของชุมชนใหเป็นที่ยอมรับของตลาดทุกระดับ 

mailto:n_palata@hotmail.com
http://www.srilaporn.com/
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ทุน 
 1. ที่มาของเงินทุน 
     1.1 เปิดใหสมาชิกทุกคนถือหุน 
     1.2 เงินกูยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณแการเกษตร (ธกส.) 
     1.3 เงินกูยืมจากโครงการคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) 
     1.4 ขอรับการอนุเคราะหแจากหนวยงานตางๆ  
     1.5 สะสมทุนสํารองจากผลกําไรจากการประกอบการ 
 2. การออกหุน สามารถออกหุนโดยไมจํากัดจํานวน   โดยมีมูลคาหุนละ 100 บาท 
 3. การถือหุน 
 สมาชิกถือหุนครั้งแรกไมต่ํากวา 1 หุน  หรือ 100 บาท แตไมเกิน 1,000 หุน หรือ 100,000 
บาท โดยสามารถเพ่ิมหรือถอนหุนไดปีละ 1 ครั้ง(แตไมเกินจํานวนที่กําหนด)  ในการประชุมสามัญ
ประจําปี ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี  หรือวันปิดบัญชีประจําปีฤดูกาล 
 
การบริหารจัดการ 
 วิสาหกิจชุมชนลําไยสีทองศรีลาภรณแมีการดําเนินงานโดยเริ่มจากการรับซื้อผลผลิตของสมาชิก          
การแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม โดยมีการเชื่อมตลาดใหกับสมาชิก จุดแข็งคือกระบวนการผลิตใชลมรอน
อินฟาเรดในการไลความชื้นของผลไมทําใหไดรสชาติของผลไมคงเดิม และเป็นแหลงรองรับวัตถุดิบของ
ชุมชน ในกรณีการผลิตของชุมชนลนตลาด  โดยผลผลิตที่วิสาหกิจชุมชนลําไยสีทองศรีลาภรณแรับซื้อ 
ไดแก  มะมวงพันธุแมหาชนก,  ผิงกั๊วะเหวิน, R2 ,E2  และแดงจักรพรรดิ  ลําไยพันธุแอีดอ  และแกวมังกร
พันธุแ Super big 
 กระบวนการผลิตแปรรูปดวยการใชแรงคนในชุมชนที่เป็นสมาชิกกลุม ใชวิธีการผานการอบโดย
ไมใชสารเคมี เป็นการใชประโยชนแทางออมของความรอนจากรังสีอินฟาเรด ไลความชื้นของผลไม ทําใหได
ผลิตภัณฑแผลไมอบแหงที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยตอผูบริโภค จนทําใหสินคาของกลุมไดรับการ
ยอมรับจากผูซื้อ เชน ในแบรนดแศรีลาภรณแไดรับการจําหนายในบริษัทสุวรรณชาด คือ ราน Golden 
place  เป็นรานคาสวนพระองคแของในหลวงรัชกาลที่ 9  และยังไดจัดจําหนายภายใตแบรนดแภัทรพัฒนแ
ของมูลนิธิชัยพัฒนา  ซึ่งไดรับความนิยมเป็นอยางมาก อีกทั้งยังไดรับการจําหนายภายใตแบรนดแอ่ืนใน
หางสรรพสินคาชั้นนํา เชน King Power และมีการสงออกในหลายประเทศ เชน ญี่ปุุนและรัสเซีย 
 แรงงานในการผลิต 30-40 คน กําลังการผลิต/วัน 5,000 ตัน ฤดูกาลหนึ่งใชวัตถุดิบประมาณ 
100 ตัน สัดสวน 10:1 (100ได10) ผลตอบแทนในการผลิต ผลิตในเกรดพรีเมี่ยม  จึงทําใหได
ผลตอบแทนในอัตราที่       นาพอใจ คือ 100%  จึงทําใหความเป็นอยูของสมาชิกอยูไดโดยไมตอง
ออกไปทํางานนอกหมูบาน และใชชีวิตในครอบครัวไดอยางอบอุน มีรายไดใหกับสมาชิก จํานวน 
146,000 – 182,500 บาท/คน/ปี ทําใหสมาชิกสามารถพ่ึงตนเองไดและครอบครัวมีความเป็นอยูที่ดี  
มีความสุข 

ระเบียบข้อปฏิบัติของกลุ่ม 
 1. สมาชิกทุกคนตองเขารวมประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง 
 2. สมาชิกทุกคนตองถือหุนตามที่ระเบียบขอบังคับกําหนดไว 
 3. กลุมฯ แบงสมาชิกออกเป็น 2 ประเภท คือ  
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       1. สมาชิกผูปฏิบัติงาน  
       2. สมาชิกหุนลอย   
 สมาชิกสามารถเปลี่ยนสถานะการถือหุนไดปีละ 1 ครั้ง   ในวันปิดบัญชีประจําปีฤดูกาล/กอน
ฤดูกาล ผลิตลําไย  
 4. สมาชิกผูปฏิบัติงานเมื่อกลุมมีการดําเนินงาน ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 5. กลุม มีคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน  3  คน มีหนาที่ตามที่กําหนดไวแลว และมีอํานาจ            
ในการตัดสินใจกระทําการแทนกลุมฯ  โดยใชมติของที่ประชุมคณะกรรมการเป็นหลักเกณฑแ 

การจัดสรรรายได้ 
 เมื่อครบรอบปีบัญชี ใหมีการปิดบัญชี งบรายได-รายจาย และงบดุล เสนอที่ประชุม เมื่อกลุมมี
กําไร      ใหจัดสรรดังนี้ 
 1. ปันผลตามหุน  รอยละ 10 
 2. หุนปฏิบัติงาน  รอยละ 75 
 3. คณะกรรมการ รอยละ 10  
 4. อ่ืน ๆ  รอยละ   5 
 หมายเหตุ : อ่ืนๆ ไดแก การสนับสนุนการขาย การสนับสนุนการผลิต การพัฒนาความรูในดาน
การผลิต การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน กิจกรรมที่เป็นประโยชนแตอสวนรวม เชน การใหความรูและความ
ชวยเหลือในฐานะกลุมฯ เป็นศูนยแการเรียนรูดานเทคโนโลยี และคุณภาพในการผลิตลําไยอบเนื้อสีทอง , 
การสนับสนุนกิจกรรม    การอนุรักษแขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา การสงเสริมดานการศึกษาฯ 
ซึ่งตองใชมติความคิดเห็นที่ประชุมของคณะกรรมการในการจัดการทุกครั้งไป  ทั้งนี้ ใหมีการปันผลในวันที่ 
31 ธันวาคม ของทุกปี/วันปิดบัญชีประจําปีฤดูกาล  และใหบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐานในบันทึกการ
ประชุม 

 โดยกําหนดใหคณะกรรมการของกลุมมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง/ประชุมตามความ
จําเป็นเรงดวนในชวงฤดูกาลการดําเนินการผลิต การดําเนินงาน และคณะกรรมการทุกคนตองรวมประชุม
ทุกครั้ง 

 จากการสัมภาษณแแบบสํารวจสภาพเศรษฐกิจ - สังคม ของประชาชนหมูบานศรีลาภรณแ อําเภอ
บานโฮง จังหวัดลําพูน จากการตอบแบบสํารวจ พบวา มีผูใหการสัมภาษณแ ทั้งหมดจํานวน 117 คน 40 
ครัวเรือน      เป็นชาย 59 คน เป็นหญิง 58 คน จากกลุมอายุ 1 – 8 ปี จํานวน 5 คน อายุ 19 – 50 
จํานวน 38 คน และอายุ 51 ปีขึ้นไป จํานวน 74 คน ระดับการศึกษา พบวา ไมไดเรียน จํานวน 4 คน 
ระดับประถมศึกษา จํานวน 64 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 10 คน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จํานวน 10 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 2 คน ระดับประกาศนียบัตรวีชาชีพชั้นสูง 
จํานวน 5 คน ระดับปริญญาตรี จํานวน 19 คน และระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน ในการประกอบ
อาชีพสวนมากผูสัมภาษณแ ประกอบอาชีพเกษตรกร จํานวน 56 คน อาชีพรับจาง จํานวน 27 คน อาชีพ
คาขาย จํานวน 7 คน  รับราชการ 5 คน และอ่ืนๆ เชน  วางงาน,  เยาวชน  จํานวน 22 คน 

 ขอมูลพ้ืนฐานที่อยูอาศัยพบวา มีที่อยูอาศัย จํานวน 39 ครัวเรือน และไมมีที่อยูอาศัย จํานวน             
1  ครัวเรือน บานมีไฟฟูาใชทุกครัวเรือน มีการใชวัสดุในการสรางบานดวยปูน จํานวน 12 ครัวเรือน 
สรางดวยปูนและไม จํานวน 26 ครัวเรือน และสรางดวยไม จํานวน 2 ครัวเรือน 
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         ในปี 2561 ผูใหการสัมภาษณแมีรายไดเฉลี่ย 63,000  บาทตอปี รวมตนทุนในการทําการเกษตร
เฉลี่ย 22,000 บาท/ปี มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 41,000 บาท/ปี 

2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน 

 ยุทธศาสตรแชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  มีกรอบแนวคิด ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน ที่มุงเนนการพัฒนาภาคการผลิตและบริการใหสามารถแขงขันได ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีรายไดที่ดีขึ้น  รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)  
ยุทธศาสตรแที่ 3  การสรางความเขมเข็งทางเศรษฐกิจและการแข็งขันไดอยางยั่งยืน มีแนวทางเสริมสราง
ขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจ ของภาคบริการ อีกทั้งพันธกิจกระทรวงมหาดไทย ขอ 4 การ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจ  ฐานราก  โดยกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน  ในการสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมี
เสถียรภาพ  รวมทั้งเสริมสรางความสามารถและความเขมแข็ง   ของชุมชน 

 จากการสัมภาษณแชาวบานในชุมชนบานศรีลาภรณแ ซึ่งมีอาชีพทางการเกษตรกรรม มีความพึง
พอใจตอนโยบายบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ตลอดจนคาตอบแทนของ อสม. เป็นการชวยเหลือประชาชนที่ตรง
ประเด็นมากที่สุด นอกจากนี้การเกิดกองทุนหมูบานที่พัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนทําใหเกิดการเรียนรู เพ่ือ
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนการเขาถึงแหลงเงินทุนที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม และชวยเหลือสงเสริมสราง
ความเขมแข็ง ในการระดมทุน  

 นโยบายหนึ่งของรัฐบาลคือการสรางผลิตภัณฑแของชุมชน สินคาของชุมชน ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของ      
การพัฒนาผูนําชุมชนรุนใหมในพ้ืนที่ของหมูบานศรีลาภรณแ หมูที่ 7 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัด
ลําพูน  ในครั้งนี้ มีการสรางเครื่องหมายการคา “SRILAPORN”  เป็นผลิตภัณฑแของชุมชนที่เกิดจากจุด
แข็งของการเป็นแหลงผลิตลําไย  ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของชุมชนแหงนี้  ในฤดูเก็บเกี่ยว
จะมีผลผลิตออกสูตลาด       เป็นจํานวนมาก สงผลทําใหราคาผลผลิตตกต่ํา เกษตรกรถูกเอารัดเอา
เปรียบจากผูคาคนกลาง (ลง) 

 ผลิตภัณฑแ  OTOP ของชุมชนแหงนี้ ถือเป็นการสรางผลิตภัณฑแของชุมชน สามารถยกระดับการ
ผลิตและกระตุนการบริโภคที่สําคัญใหเกิดขึ้น ลําไยอบแหง ภายใตเครื่ องหมายการคา “SRILAPORN”  
จึงเป็นผลิตภัณฑแ  ที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาล สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน การเกิดวิสาหกิจชุมชน
ของหมูบานที่เจริญเติบโตดวยกรอบการคิดใหมๆ กลาที่จะเปลี่ยนแปลง สามารถตอบโจทยแ  ซึ่งเป็นผล
จากนโยบายของรัฐบาล ผลักดัน    ใหเกิดความเขมแข็งตอยอดไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนดวยแรงผลักดัน
ของผูนําชุมชนยุคใหม การเสริมสรางศักยภาพความเขมแข็งดวยการพัฒนาเยาวชนใหมีระเบียบวินัยใน
ระดับโรงเรียน การตอยอดการใหการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตลอดจนการสรางเครือขายทางการตลาด
และในโซเชียลมีเดีย สามารถผลักดันใหผลิตภัณฑแ OTOP กาวหนาไปอยางยั่งยืนดวยผูนํายุคใหม 
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สรุปและข้อเสนอแนะจากการเรียนรู้ Action Learning 

การพัฒนาผู้น าชุมชนรุ่นใหม่ 
 บานศรีลาภรณแ หมูที่ 7 ตําบลบานโฮง จังหวัดลําพูน 

1. ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
2. ความอยูดี มีสุขของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
3. บทเรียนที่ไดรับ 

- การบริหาร การพัฒนา ชุมชนและทองถิ่น 
- การบริหาร การพัฒนาระดับตําบลและอําเภอ 
- ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานภายนโยบายของรัฐ 

 
3.1 ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

 บานศรีลาภรณแ หมูที่ 7 ตําบลศรีเตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 
 ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูก ลําไยและมะมวง เป็นหลัก และมีอาชีพ
เสริมรับจาง อยูอยางพอเพียง อยางมีความสุข รายไดจากการทําเกษตรกรรมอาจไมเพียงพอ ไดมีการทํา
การเกษตร  โดยการปลูกลําไยใหมีผลผลิตนอกฤดู เพ่ือเพ่ิมรายได ในขณะเดียวกันการผลิ ตลําไยตาม
ฤดูกาล ก็มีทางเลือก คือ การนําลําไยแปรรูป เชน การอบลําไยแหง เป็นผลิตภัณฑแ Brand New ของบาน
ศรีลาภรณแ  ซึ่งเป็นจุดแข็งของชุมชน คือ โรงงาน PN โดยคุณนรินทรแ ปาละตา ประธานผูนําชุมชนรุนใหม
ของบานศีลาภรณแ จัดทํา Brand ลําไยอบแหงสงขายในสถานที่ตางๆ ในกรุงเทพฯ และในอนาคตจะทํา
การขายออนไลนแตอไป 
 ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ของหมูบานศีลาภรณแ คือ การมีปัญหาจากภาค
เกษตรกรรม ไดแก ความเสี่ยงจากการใชยาฆาศัตรูพืช(ยาฆาแมลง) ซึ่งมีปริมาณการใชมากในการปลูกพืช
นอกฤดู อีกท้ังการขายลําไยขึ้นอยูกับราคาขายสงจากลง เป็นผูกําหนดราคาและการคาขาย (Demand & 
Supply) นําไปสูปัญหาที่ตามมา เชน การเจ็บปุวย , ยาเสพติด อีกทั้งเยาวชนรุนใหมไมอยูในพ้ืนที่ของ
จังหวัดไปทําการศึกษาตอนอกพ้ืนที่ ตางจังหวัดและกรุงเทพฯ ประกอบกับแรงงงานยายไปทํางานในพ้ืนที่
ยานอุตสาหกรรมของจังหวัดลําพูน ไปเผชิญกับปัญหาอ่ืน เชน ปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคมตางๆ 
เชน การหยาราง เป็นตน 

  
3.2 ความอยู่ดี มีสุขของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

  จุดแข็งของชุมชน คือ ไมมีปัญหาอาชญากรรม บานรั้วติดกัน  อยูกันแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน      แมในการลงแขก เก่ียวกับการผลิตลําไย ถึงแมจะมีการจางแรงงานบาง แตก็เป็นการสมัครใจและ
มีคาตอบแทน  ใหมีการพูดคุยกันและมีสวนรวมกัน 

            จุดแข็งของชุมชนแหงนี้เองนําไปสูการอยูดีมีสุข ความรวมมือ รวมแรงกัน ชวยเหลือ พ่ึงพาซึ่งกัน
และกัน พ้ืนฐานแหงความพอเพียง กลาวคือ วิถีความพอเพียงในการดําเนินชีวิตของชุมชนอยูไดดวยวิถี
การเกษตรกรรม อยางไรก็ตาม บนพ้ืนฐานความเป็นอยูและวิถีชีวิตที่มีการพัฒนา มีการนําเทคโนโลยีมา
ใชในชีวิต ความตองการพ้ืนฐานมีมากขึ้น ความสุข ความสงบ เป็นผลใหชุมชนแหงนี้มีหนี้สินลดลง เกิด
การพัฒนาการศึกษาของบุคคล และการลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปุย ยาฆาแมลง ทํา
ใหเกิดหนี้สิน 

 

https://www.terrabkk.com/news/61528/demand-supply-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://www.terrabkk.com/news/61528/demand-supply-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://www.terrabkk.com/news/61528/demand-supply-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://www.terrabkk.com/news/61528/demand-supply-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
https://www.terrabkk.com/news/61528/demand-supply-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3
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3.3 บทเรียนที่ได้รับ 
  การเกิดขึ้นของกองทุนหมูบานหรือวิสาหกิจของชุมชน ที่เป็นการออมและการลงทุนที่สําคัญของ

ชุมชน   ที่มีการบริหารงานอยางมีสวนรวม มีการตรวจสอบอยางโปรงใสและเป็นธรรม ซึ่งไดเริ่มจากผูที่มี
ความรู  (อาจารยแ ครู) และจะถายทอดใหกับผูนําชุมชนรุนใหม ที่จะมาสานตอ ใหสามารถแกไขปัญหา
หนี้สินนอกระบบไดในระดับหนึ่ง 

  การบริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  - นโยบายการออมแหงชาติของรัฐบาล สามารถดําเนินการในวิสาหกิจชุมชน  (ครอบครัว,ชุมชน)        

โดยการมีสวนรวมของประชาชนที่จะเขาถึงแหลงเงินทุนในการเพ่ิมทางเลือกในการกูหนี้ยืมสินและเป็น
สมาชิกของกองทุน 

  การบริหารการพัฒนาระดับต าบลและอ าเภอ 
  - ผูนําชุมชนรุนใหมของหมูบานมีโครงการ แบรนดแศรีลาภรณแ  โดยคุณนรินทรแ ปาละตา เป็น

แบบอยางที่แสดงใหเห็นถึงความพัฒนา ตองการผลิตผล “ลําไยอบแหง” มีการสรางโรงงานอบลําไยและ
สราง Brand New ของตนเอง สามารถสงลําไยอบแหงเป็นผลิตภัณฑแของชุมชน GI Thailand = สินคาที่
บงชี้ทางภูมิศาสตรแของไทยในอนาคต Brand คือ SRILAPORN จนถูกมองวาคือที่มาของหมู 7 ตําบลศรี
เตี้ย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล                            
  - การสรางผูนํายุคใหมของบานศรีลาภรณแ หมู 7  ตําบลศรีเตี้ย อาจเริ่มตนจากการสรางระเบียบ

วินัยของเด็กนักเรียน ชวยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน การมีสวนรวมในการเรียนรูและ
พัฒนา การปลูกลําไยของโรงเรียน และรายไดจากลําไยของโรงเรียนเป็นสวนผลักดันการพัฒนาโรงเรียน
ดานตางๆ สรางความสุขและรอยยิ้มใหกับชุมชน ลดปัญหายาเสพติดที่แพรระบาดในสังคม สรางความ
รับผิดชอบตอสังคม  

  การพัฒนาในโรงเรียนนี้เป็นสวนสําคัญนําไปสูการสรางผูนําและเยาวชนรุนใหม ตอยอดไปสู
การศึกษา   ในระดับปริญญาตรี 

  กรอบแนวคิดการพัฒนาเยาวชน ซึ่งจะเติบโตมาสูการพัฒนาหมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด 
ภายใตกรอบ “ความสุขและความพอเพียง” ของชุมชนแหงการเรียนรู การพัฒนาผูนํารุนใหม ที่มีความคิด 
มีความรักชุมชน พัฒนาหมูบานนี้ดวยการนําจุดแข็งของหมูบานมาตอยอด การพัฒนานําผลผลิต 
ผลิตภัณฑแ ลําไยอบแหง   ที่เป็นความภาคภูมิใจ ความสามัคคี ความเอ้ืออาทร ดวยความรวมมือ รวมใจ 
รวมแรงกันในการแกไขปัญหา     นั่นคือ จุดแข็ง ของชุมชน ซึ่งนําความสุข ดวยความพอเพียง 

    ข้อเสนอแนะ 
  จุดแข็งของชุมชน คือ ผูนําชุมชนที่มีคุณภาพ เป็นแบบอยางที่ดีของชุมชน สามารถนําผลิตผลของ

ชุมชน มาปรับปรุง พัฒนา ตอยอด ทําใหเกิดผลิตภัณฑแ Brand Name ของบานศรีลาภรณแ ลําไยอบแหง 
ซึ่งเกิดจาก      การประสานความรวมมือจากภาคสวนตางๆ การสรางเสริมการตลาด การคาขาย Online 
หรือการสงออก 

     จุดแข็งของชุมชน คือ ความสามัคคี ความมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เชน การทําผลผลิตชุมชน 
เป็นความรับผิดชอบตอชุมชน สงผลตอความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจและความกาวหนาไปดวยกัน 

  การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ความเขมแข็งและความแนวแนของทุกคนที่มีสวนรวม 
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน โปรงใสและตรวจสอบได ตลอดจนการสรางศักยภาพผูนําที่แกไขปัญหา การ
รวมมือของภาคีเครือขาย การสนับสนุนดานการตลาด การปรับปรุงประสิทธิภาพของสินคา ตลอดจนการ
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สรางคนรุนใหมที่จะชวยผลักดัน การทํางานที่รวมมือ รวมแรงกันและรับผิดชอบรวมกัน จะทําใหการ
ดําเนินกิจกรรมของชุมชนเชิงรุกจะชวยลดความยากจนและสรางความสุขใหกับชุมชนดวย 

  ภาครัฐบาล คอยชวยเหลือ สนับสนุน และสงเสริมการทํางาน อีกทั้งนํามาดูแลอํานวยการ 
ชวยเหลือ  หากพบปัญหา ในดานการตลาด หรือเสริมสรางใหความรูการศึกษา อบรม ตอยอดการ
ประกอบอาชีพ ยกระดับการชวยเหลือดานสวัสดิการภาครัฐที่มีอยู จะทําใหชุมชน ทองถิ่น พัฒนา 
กาวหนา ในศักยภาพของชุมชน        ในความสุขบนความพอเพียง 
  การสรางผูนํารุนใหม โดยเริ่มจากโรงเรียนในการทําหนาที่บมเพาะนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของพ่ี
นองประชาชนในพื้นท่ี ใหสามารถเขาใจกลไกในการปลูกลําไยอยางแทจริง เชน  

- ลักษณะดินในตําบลศรีเตี้ย 
- ในพ้ืนที่ 1 ไร ควรปลูกลําไยกี่ตน ระยะหางของแตละตนควรหางกี่เมตร  ในหนึ่งกิ่งควรมี

ลําไยกี่ชอถึงจะไดผลผลิตที่มีขนาดตรงตามที่ตลาดตองการ 
- ควรใสปุยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส หรือโพแทสเซียม กี่กิโลกรัมในหนึ่งไร ผสมผสานกับปุย

อินทรียแ 
- ควรสรางจุดเดนของลําไยลําพูน ใหมีตําแหนงทางยุทธศาสตรแตลาดอยางไร เชน ลําไยที่ใช

การปลูกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมทุกขั้นตอน 
- ทางการตลาดลําไยลําพูน  ที่มีความแตกตางของสายพันธุแ  อาทิ อีดอ สีชมพู เบี้ยวเขียว 

กระโหลก จึงควรสรางจุดเดนของลําไยแตละชนิด  เพ่ือเพ่ิมมูลคาในการขาย เชน ลําไยอีดอ สงขายตลาด
ประเทศจีน  ลําไย สีชมพู มีจุดเดนคือ มีกลิ่นหอม เนื้อกรอบ และมีผิวสีชมพู เหมาะสําหรับขายใหกับ
กลุมวัยรุน  โดยมีการสรางเครื่องหมายคา (Brand “SRILAPORN”)  ใหกลุมลูกคาสามารถจดจําลําไยจาก
บานศรีลาภรณแ ตําบลศรีเตี้ย จังหวัดลําพูน 
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บ้านเวียงหนองล่อง หมู่ที ่6 ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 
ข้อมูลทั่วไปของ บ้านเวียงหนองล่อง ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน 

ประวัติความเป็นมาของหมูบานบานเวียงหนองลอง หมูที่ 6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองลอง จ.ลําพูน 
ประวัติกอนเคยเป็นเมืองเกาหนาดานสมัยตอสูกับพมายุค 315 ปีกอน จากนั้นเป็นเมืองรางรวมกวา 
200 ปี ก็มีเจาจันราชาหรือเจาจันราจาไดนําราษฎรสมัยนั้นบุกเบิกสรางหมูบานขึ้นใชชื่อวาบานเวียง
จันทรบุรี ตอมาไดเปลี่ยนชื่อหมูบานมาเป็น บานเวียงหนองลอง รวม 115 ปี ผูใหญบานคนแรกชื่อพอ
หลวงคํา  ครองรัตนแ จนถึงปัจจุบันมีผูใหญบานรวม 9 คน ประชากรสวนใหญทําเกษตรกรรมและคาขาย 
บานเวียงหนองลอง เป็นหมูบานขนาดใหญ มีประชากร 1,884 คน 607 หลังคาเรือน แยกเป็นชาย 
929 คน หญิง 955 คน มีสถานศึกษามีจํานวน 1 แหง คือ โรงเรียนวัดบานเวียงหนองลอง และวัด
จํานวน 1 แหง คือ วัดบานเวียงหนองลอง มี นายสาทิตยแ ศรีกุณะ  เป็นผูใหญบานและดํารงตําแหนง
กํานันตําบลวังผาง คนปัจจุบัน  
แผนที่หมู่บ้าน 

 
พ้ืนที่ หมูที่ 6 บานเวียงหนองลอง มีพ้ืนที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,125 ไร 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 มีลักษณะเป็นที่ราบน้ําทวมถึงแองเชียงใหมลําพูน พ้ืนที่ราบและลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มี
แมน้ําลี้และน้ําปิงตอนบนฝั่งซายเป็นแมน้ําสายหลัก มีความสูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ 350 เมตร   
ลักษณะสภาพทั่วไปของชุมชน    
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 ที่ตั้งบานเวียงหนองลอง หมูที่ 6 ตําบลวังผาง  อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน  บานเวียง
หนองลอง ซึ่งเป็นหมูบานตั้งอยูที่ดอนไมมีน้ําทวมขังจะมีปัญหาในชวงฤดูฝนเทานั้นจะมีปัญหาน้ําขังบาง
แหงแตไมนาน  
 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดตอ หมูที่ 9   บานกลางทุง  
 ทิศใต  ติดตอ หมูที่ 5    บานสันเหมือง  ต.หนองลอง 
 ทิศตะวันออก ติดตอ หมูที่ 2    บานเหลาปงเสือ 
 ทิศตะวันตก ติดตอ หมูที่ 1    บานหนองลอง  ต.หนองลอง 
ลักษณะภูมิอากาศ 
 บานเวียงหนองลอง หมูที่ 6 ตําบลวังผางมีลักษณะอากาศทั่วไป  3 ฤดู คือ ฤดูรอน ฤดูหนาว 
และฤดูฝน  ฤดูรอนจะเริ่มตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธแอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประมาณ 36.57 องศา
เซลเซียส   ฤดูหนาว  จะมีอากาศคอนขางหนาวเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธแ อุณหภูมิ
ต่ําสุดเฉลี่ยประมาณ 14.63 องศาเซลเซียส สวนฤดูฝนจะเริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคม  
จ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น    1,709  คน ชาย   803  คน หญิง   906   คน 
จ านวนครัวเรือน 776     หลังคาเรือน  
การประกอบอาชีพ 

รายไดเฉลี่ยไมนอยกวา คนละ 30,000 ตอปี (จากขอมูลการจัดเก็บ จปฐ) 
 อาชีพหลักของชุมชน ประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม เชน ทําสวนลําไย  มะมวง กระเทียม 
หอมแดง ผักคะนา ฯลฯ 
 อาชีพรองของชุมชน ประชาชนประกอบอาชีพรอง คือ รับจางทั่วไป และคาขาย 
ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
 บานเวียงหนองลองหมูที่ 6 ตําบลวังผาง อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูน มีกิจกรรม ซึ่งเป็น
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
  ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ (ไม้ค้ าสะหลีมหาโพธิ์) 
  “แห่ไม้ค้ าโพธิ์” หรือ “ไม้ค้ าสะหลี” (สะหลี ภาษาเหนือ หมายถึง ต้นโพธิ์) ตามความเชื่อ
ของชาวพุทธ ตนไมใหญมักมีเทวดาอารักษแสิงสถิตอยู โดยเฉพาะตนโพธิ์ ซึ่งนอกจากจะเป็นตนไมใหญที่
สวนมากจะปลูกไวในวัดแลว ยังเป็นตนไมในพุทธประวัติ โดยพระพุทธเจาไดประทับใตตนโพธิ์เมื่อตรัสรู
อีกดวยตนโพธิ์เมื่อเจริญเติบโตจะมีกิ่งกานสาขาทอดยาว บางกิ่งโนมเอียงจนเกรงวาจะหักโคนยามลมพัด
แรง จึงมีคนนําไมงามมาค้ํายันกิ่งไว ไมงามนั้นเรียกวา “ไม้ค้ าโพธิ์” หรือ “ไม้ค้ าสะหลี”  ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการค้ํายันกิ่งไมใหลมแลว ยังมีความหมายไปถึงการค้ําชูพระพุทธศาสนาใหยืนยาวสืบตอไป อีกทั้งเชื่อ
กันวากุศลในการถวายไมค้ําโพธิ์จะชวยคุมครองดวงชะตาใหเจริญขึ้น ไมตกต่ํา     มีคนชวยเหลือค้ําชูไป
ตลอด  ความเชื่อดังกลาวเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือโดยทั่วไปในกลุมชาวลานนาทางภาคเหนือของไทย วัดตาง 
ๆในภาคเหนือหากมีตนโพธิ์ใหญ ก็มักจะมีผูนําไมค้ําสะหลีไปค้ํายันไว    และในบ้านเวียงหนองล่อง 
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ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน ก็ถือเป็นสถานที่     ที่เรียกไดวามีความเชื่อและ
ศรัทธาในการถวายไมค้ําสะหลี โดยมีการจัดงานประเพณีแหไมค้ําโพธิ์ขึ้น ในชวงของวันที่ 15 เมษายน 
ของทุกปี 
 ปัจจุบัน งานประเพณีแหไมค้ําโพธิ์ของบานเวียงหนองลอง ยังคงเป็นงานใหญที่ชาวบานยังคงสืบ
สานไวอยางดี ในวันแหไมค้ําสะหลี ลูกหลานไมวาจะอยูที่ไหนตางก็จะพากันกลับบานมารดน้ําดําหัว
บุพการีและรวมกันแหไมค้ําสะหลีมายังวัดบานเวียงหนองลอง กันอยางเนืองแนน โดยแตละคุมบาน 
ชุมชนตางๆ จะจัดขบวนรถ แหไมคํ้าสะหลีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญไปรอบหมูบาน กอนจะมุงหนาไป
ยังวัดบานเวียงหนองลองทั้งเด็ก วัยรุน ผูใหญและผูเฒาผูแกจะมารวมขบวนแหพรอมทั้งฟูอนรําอยาง
สนุกสนานตามจังหวะเสียงดนตรีพื้นเมืองอีกดวย 
 เมื่อถึงวัดบานเวียงหนองลอง ทุกคนจะรวมกันถวายไมคํ้าสะหลี ค้ําตนโพธิ์ใหมั่นคงแข็งแรง เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคลแกตนเองอีกดวย นอกจากนั้นยังมี ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีเขาพรรษา และ
ประเพณีสงฆแน้ําพระธาตุ ที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน 

ประเพณีสรงน้ าพระธาตุบ้านเวียงหนองล่อง 
พระธาตุวัดบานเวียงหนองลอง หรือ อีกชื่อหนึ่งเรียกวา “ พระมหาธาตุเจดียแ ศรีลําพูน” (เจดียแ

ขาว) เป็นปูชนียสถานที่สําคัญยิ่งของอําเภอเวียงหนองลอง เป็นศูนยแรวมความศรัทธาของประชาชนใน
พ้ืนที่ ประเพณีสรงน้ําพระธาตุเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญเป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนในอําเภอเวียงหนอง
ลองและในจังหวัดใกลเคียง ประเพณีนี้ยึดถือและปฏิบัติมาเป็นประจําทุกปี         ราวเดือนพฤษภาคม 
หรือวันขึ้น 8 ค่ํา เดือน 6 จัดงาน 3 วัน 2 คืน  ซึ่งน้ําที่นํามาสรงองคแพระธาตุนั้นเป็นน้ําสรงพระราชทาน 
น้ําทิพยแจากดอยขะมอ และน้ําสรงของประชาชน ประเพณีสรงน้ าพระธาตุบ้านเวียงหนองล่องจัดขึ้น ใน
วันขึ้น 8 ค่ า เดือน 6 ของทุกปี  เป็นวันไม้ค้ าสีขาว ปลอดแอลกอฮอล์  เพราะมีความเชื่อเกี่ยวข้อง
กับประเพณีโบราณเกาแก  ประเพณีนี้แสดงถึงความยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและพระคุณขององคแสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเป็นสรณะของประชาชน ดวยการแสดงคารวะตอพระบรมสารีริกธาตุของ
พระพุทธเจา นอกจากนี้ยังแสดงถึงความรวมมือรวมใจของคนในครอบครัวและชุมชน มารวมสักการะบูชา
องคแพระธาตุรวมกัน พรอมกับแสดงความยินดีปรีดา ดวยการแสดงพ้ืนบาน มหรสพตาง ๆ กิจกรรม
ภายในงาน เชน มัจฉาพาโชค การประกวดรองเพลง การแขงขันกีฬานอกจากนี้ยังมีการแสดงทาง
วัฒนธรรม ตอนกลางวันจะเป็นประกวด   ตีกลองสะบัดชัย และกลางคืนจะมีการประกวดฟูอนยอง ฟูอน
เล็บ 

ประเพณีเอามื้อ (ลงแขก)  

ประเพณีเอามื้อ (ลงแขก) ประชาชนในลานนาไทย มีความสมัครสมานกันดียิ่ง โดยเฉพาะใน
ชนบททั่วไป เมื่อมีงานอะไรเกิดข้ึนที่เป็นของสมาชิกในหมูบาน ชาวบานถือเป็นภาระจะตองชวยเหลือแบง
เบาความเดือดรอน เชน งานสรางบานใหม งานศพ งานปลูกขาวดํานา เกี่ยวขาว มัดขาว หาบเขาหลาว   
ตีขาว งานบวช ฯลฯ สมาชิกในหมูบานทุกครัวเรือนตองไปชวยเหลือกัน เรียกวา การเอามื้อ โดยเฉพาะ
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การเอามื้อเอาวันของพ่ีนองชาวสวนลําใยที่จะตองชวยกันเก็บลําไยในฤดูเก็บเกี่ยว เพราะแรงงานในพ้ืนที่
จะหายากมาก 

ข้อมูลศาสนา 
 ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99 และศาสนาอื่น รอยละ 1 เป็นศาสนาคริสตแ 
สภาพทางสังคม 
 - ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร 
 - ครัวเรือนมีความอบอุน ผูพิการและผูสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครอบครัว 
 - เด็กไดรับการศึกษาภาคบังคับทุกคน 
 - คนในหมูบานที่อายุ 15 - 60 ปี อานออกเขียนไดทุกคนและไดรับขอมูลขาวสารที่เป็น
ประโยชนแอยางนอยสัปดาหและ 5 ครั้ง 
 - ครัวเรือนมีน้ําประปา ไฟฟูา ใชทุกครัวเรือน 
 - การคมนาคมไป - มา มีความสะดวก มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต 
 
การเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการชุมชน 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะหแสภาวะแวดลอม  (SWOT  ANALYSIS)  ของหมูบานเวียงหนองลอง หมูที่ 6 ตําบล
วังผาง  จากการศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนไดนํามากําหนดประเด็นเพ่ือการวิเคราะหแศักยภาพของการ
พัฒนาของ   บานเวียงหนองลอง หมูที่ 6 ตําบลวังผาง โดยอาศัยเทคนิค SWOT Analysis การวิเคราะหแ 
จุดแข็ง  (Strength - S)  จุดออน (Weakness - W)  อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดลอมภายใน
หมูบาน  (Internal Factors) และการวิเคราะหแถึงโอกาส  (Opportunity - O)และภาวะคุกคามหรือ
ขอจํากัด  (Threat - T) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดลอมภายนอก  (External Factors)  ซึ่ง
รายละเอียดเป็นไปตามตารางการวิเคราะหแดังนี้ 
- การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายใน  
 1.  จุดแข็ง (Strength - S) 
 (1.1)  มีการคมนาคมสายหลักเชื่อมโยง  1 สาย  คือสายทาลี่ – มวงโตน  
 (1.2)  เป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่ง ลําไย รวมทั้งพืชผัก กระเทียม 
หอมแดง 
 (1.3)  มีความโดดเดนดานวัฒนธรรม  ประเพณีเกาแก  ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยูที่เรียบ
งายสงบสุข นาอยูนาอาศัย 
 2. จุดอ่อน (Weakness - W)   
 (2.1)  การใหบริการดานการขนสงสาธารณะ  ยังครอบคลุมไมทั่วถึง 
 (2.2)  ผลผลิตทางการเกษตรขาดการบริหารจัดการทางดานการตลาดอยางเป็นระบบ 
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 (2.3)  ผูประกอบการรายยอยวิสาหกิจชุมชนขาดความรูดานการผลิตการตลาดสูมาตรฐานสากล                   
และไมนิยมสรางมูลคาเพิ่ม 
-  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก 
 1. โอกาส  (Opportunity - O) 
 (1.1)  นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลเรงรัด การกระจายอํานาจสูทองถิ่นโดยเรงสรางความ
พรอมใหกับทองถิ่นสามารถจัดการภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากสวนกลางรวมวางระบบ  ตรวจสอบ
ความโปรงใสอยาง  มีประสิทธิภาพ 
 (1.2)  นโยบายรัฐบาลที่ลงสูทองถิ่นมีสวนเอ้ือประโยชนแ ทั้งทางดานการคา  การลงทุน  รวมทั้ง
กระตุนสงเสริมและเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจ  แบบมีสวน
รวมของ  ประชาสังคม  รวมคิด รวมทํา และรวมติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
 (1.3)  ผลผลิตลําไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ  หลักท่ีสําคัญและสรางรายไดใหกับ  เกษตรกรเป็นอยาง
มาก  มีโอกาสสูงที่จะขยายตลาดไปยังตางประเทศ 
 (1.4)  การสงเสริมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดตั้ง IT CITY                  
เป็นประโยชนแตอการพัฒนาทางดานการเรียนรู 
 2. อุปสรรค (Threat - T) 
 (2.1)  มีการขยายพื้นท่ีปลูกลําไยในหลายจังหวัด  รวมทั้งประเทศจีน ที่เป็นคูแขงทางการคาลําไย 
 (2.2)  ปัญหาการขาดโรงเรียนในระดับมัธยมทําใหเด็กตองเดินทางไปศึกษาตอที่อ่ืนโดยมีภาระ
คาใชจายที่สูงขึ้น 
 
ศักยภาพของหมู่บ้านและทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านทรัพยากรและต้นทุนของหมู่บ้าน 
1. การลดรายจ่าย 

ระดับหมู่บ้าน ระดับครัวเรือน 
1. ชุมชนมีการปลูกขาว ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยง
สัตวแเพ่ือใชในการบริโภค 
2. มีการใชวัตถุดิบในทองถิ่นเพ่ือผลิตสินคา เชน 
ทางมะพราวในการทําไมกวาด กะลามะพราวทํา
กระบวนตักน้ํา 
3. มีการลดรายจายของชุมชนที่ไมจําเป็น เชน การ
จัดกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนที่
ฟุุมเฟือยเกินความจําเป็น 
4. ประชาชนในชุมชนชวยกันรักษาสาธารณะ
สมบัติของชุมชน 

1. ครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงไก เลี้ยง
โค เลี้ยงสุกร ไวเพ่ือบริโภคท่ีเหลือก็นําไปจําหนาย 
2. เกษตรกรรมเริ่มหันมาใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี
ที่มีราคาแพง และทําใหดินเสียหากใชติดตอกัน
นานๆ 
3. มีการใชไมไผ มาทําเป็นเครื่องจักสานเพ่ือใชใน
ชีวิตประจําวัน 
4. มีการประหยัดคาใชจาย ซื่อของเทาท่ีจําเป็น 
5. มีการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองใหแข็งแรง 
เพ่ือลดคาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาล และการ
สงเสริมการออกกําลังกาย 
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2. การเพิ่มรายได้ 

ระดับหมู่บ้าน ระดับครัวเรือน 
1. มีกลุมอาชีพในชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายไดกลุม
อาชีพที่สําคัญ ไดแก กลุมแปรรูปลําไย  

1. เกษตรกรใชพ้ืนที่ในการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนหลาย
ชนิด เชน ปลูกขาว ปลูกพริก ปลูกมะเขือเทศ 
2. มีการพัฒนาการประกอบอาชีพใหมีประสิทธิภาพ โดย
นําความรู เทคโนโลยีสมัยใหมมาชวยในการประกอบ
อาชีพ 
3. มีการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคาในสินคา เชน การ
อบลําไย เพ่ือจําหนายเป็นสินคาอบแหง 

 
3. การออม 

ระดับหมู่บ้าน ระดับครัวเรือน 
1. มีกลุมออมทรัพยแ และกองทุนหมูบาน 1. มีการวางแผนการใชจายเงินเพื่อใหมีเงินออม 

2 .  มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร ออม  เ ช น  เ ป็ น ส ม า ชิ ก ก ลุ ม                   
ออมทรัพยแ กองทุนหมูบาน 
 

 
4. การด ารงชีวิต 

ระดับหมู่บ้าน ระดับครัวเรือน 
1. มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี ผูนํามีความ
โปรงใส ซื่อสัตยแ สุจริต มีคุณธรรม 
2. ประชาชนในหมูบานมีจิตใจที่ยึดมั่นในหลัก
คําสอนของศาสนา 
3. ยึดหลักการประชาธิปไตยโดยถือเสียงสวน
ใหญ  ประชาชนมีสวนรวมในการเลือกตั้งทั้งใน
ระดับทองถิ่น และระดับประเทศ 
4. มีกฎระเบียบชุมชนที่ใชปฏิบัติรวมกัน 
5. มีการสืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบาน 
เชน ประเพณีสงกรานตแ งานเขา-ออกพรรษา  
งานปอยหลวง และมีการสืบทอด ภูมิปัญญา
ทองถิ่นโดยปราชญแชาวบาน  
6. มีการรวมงานกีฬาตอตานยาเสพติดที่จัดโดย 
เทศบาลตําบลวังผาง และ การจัดกิจกรรมออก
กําลังกายตอนเย็น เพ่ือใหคนในชุมชนมีสุขภาพ
ดี 

1. ครัวเรือนในหมูบานเวียงหนองลอง ไดปฏิบัติตามหลัก
ของพระพุทธศาสนา 
2. สมาชิกครัวเรือนสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาทองถิ่น จากรุนสูรุน 
3. สมาชิกครัวเรือนมีความซื่อสัตยแ สุจริต ขยัน อดทน มี
คุณธรรม 
4. มีการสนับสนุนใหสมาชิกเลิกอบายมุข 
5. มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายครัวเรือน เพ่ือแกไข
ปัญหาความยากจน 
6. มีการวางแผนครอบครัว 
7. มีการรับฟังขาวสารที่เป็นประโยชนแ  มีที่อาน
หนังสือพิมพแประจําหมูบาน 
8. รูจักพอประมาณในการลงทุนประกอบอาชีพตาม
กําลังทรัพยแและศักยภาพตนเอง 
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ระดับหมู่บ้าน ระดับครัวเรือน 
7. ชุมชนมีความสงบสุข  ไมมีโจร ผูราย และมี
เอกลักษณแทางวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม 
8. มีศูนยแการเรียนรูชุมชน เพ่ือเรียนรูรวมกัน
ของคนในชุมชน 
 
 
สรุปผลการพัฒนาในปีท่ีผ่านมาของบ้านเวียงหนองล่อง ต าบลวังผาง  
วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลเวียงหนองล่อง 

จากการจัดทําแผนพัฒนา (Base Line  Data) ไดดําเนินการวิเคราะหแสภาวการณแในทุกดานการ
พัฒนาโดยใชเทคนิค  SWOT Analysis ซึ่งจะตองทําการวิเคราะหแ จุดแข็ง (Strength = S) จุดออน 
(Weakness = W) โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat =T) ดังผลการวิเคราะหแซึ่งจะได
นําเสนอเป็นรายประเด็นนโยบายตามยุทธศาสตรแการพัฒนา รวม 6 ประเด็น ดังตอไปนี้  
1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  จุดแข็ง (Strength) 

สามารถใชเสนทางสายหลัก สายรองท่ีรองรับการเดินทางสัญจรไปมา และการคมนาคม
ที่สะดวกเชื่อมโยงในทุกหมูบาน 

จุดอ่อน (Weakness) 
การทํางานของภาครัฐและองคแกรปกครองสวนทองถิ่นทําโดยแยกสวนเสนทางคมนาคม 

ถนนสายหลักเป็นของแขวงการทาง โดยเทศบาลจะมีถนนที่อยูในความดูแล คือ ถนนภายในหมูบาน    
สวนถนนสายหลักถาเกิดชํารุดเสียหายก็ไมสามารถเขาดูแลไดเนื่องจากไมอยูในอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และการใหบริการน้ําประปายังไมไดมาตรฐานน้ําไมสะอาดพอที่จะใชบริโภค 
  โอกาส (Opportunity) 

การบริการโครงสรางพ้ืนฐานดําเนินการไดครอบคลุมแลวทุกพ้ืนที่  จึงสงผลใหความ
จําเป็นในดานการกอสรางลดลง และคงเหลือเพียงภาระการบํารุงรักษาใหคงสภาพที่ใชงานไดสะดวกซึ่ง
ภาระในการบํารุงรักษานั้นมีคาใชจายไมมากทําใหสามารถซอมบํารุงใหมีสภาพใชงานไดดีโดยตลอด 

อุปสรรค (Threat) 
  ปัจจุบันการจราจรในเขตหมูบานมีอยางคับคั่งถนนสายหลักที่มีอยูคับแค ทําใหไม
สามารถเขาไปดําเนินการได  การขยายเขตไฟฟูาและโทรศัพทแก็อยูในอํานาจหนาที่ของการไฟฟูา               
สวนภูมิภาคและองคแการโทรศัพทแ ซึ่งการดําเนินการแกไข ปัญหา ตองผานกระบวนการ ขั้นตอน ตาม
ระเบียบขอบังคับ ทําใหไมดําเนินการแกไขปัญหาไดในทวงที 
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2. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม 
  จุดแข็ง (Strength) 
  ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และการเมืองโดยไดกําหนดไวใน
นโยบายอยางชัดเจน ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน ผูพิการ หรือ
ผูดอยโอกาส  นอกจากนั้นทองถิ่นผูรับผิดชอบคือ เทศบาลเวียงหนองลอง ยังมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของก็ใหความรวมมือเป็นอยางดี
ประชาชนมีความสมานฉันทแไมมีความแตกแยกในการนับถือศาสนา และมีความสามารถในวิชาชีพจน
สามารถรวมเป็นกลุมอาชีพที่เขมแข็ง 

จุดอ่อน (Weakness) 
ยังปรากฏการเอารัดเอาเปรียบทางสังคมการไมรูสิทธิของตนเองประชาชนยังมีทัศนคติ

ตอผูดอยโอกาสและผูพิการในสวนของการเสริมสรางสุขภาพยังขาดแคลนผูเชี่ยวชาญในการออกกําลังกาย             
อยางถูกตอง เยาวชนขาดความสนใจในหลักธรรมคําสอนของศาสนาประกอบกับดานการสงเสริมอาชีพ               
การผลิตสินคายังไมไดมาตรฐาน และสินคาที่ผลิตไดยังขาดสถานที่จําหนายรองรับ 
 โอกาส (Opportunity) 

มีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ สถานประกอบการ สถานพยาบาล ตลอดทั้งสถาบันทาง
ศาสนา ที่สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตรัฐบาลไดใหความสําคัญในการฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุปสรรค (Threat) 
  ยังไมมี สถานที่พักผอนและออกกําลังกายยังไมไดมาตรฐานประชาชนขาดการออกกําลัง
กายท่ีถูกตอง และปัญหาดานคุณภาพชีวิตประชาชนสวนใหญยังประสบกับภาวะปัญหาหนี้สินทั้งในระบบ
และนอกระบบ 
3. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ไขปัญหาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 
 จุดแข็ง (Strength)   
  ประชาชนในพ้ืนที่สวนใหญเป็นสังคมระบบเครือญาติ มีการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย 
สงบสุข จึงทําใหเกิดปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่มีนอย ในทางการเมืองถึงแมวาความเป็นสังคมชนบทที่สูง
แตในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความตื่นตัวทางการเมืองคอนขางสู งเชนเดียวกันความรวมมือทาง
การเมืองของประชาชนสงผลใหเกิดความไววางใจกันระหวางประชาชน กับราชการ นอกจากนั้น
ความสัมพันธแระหวางคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังผางเป็นไป ในลักษณะที่เสริม
ประสิทธิภาพซึ่งกันและกันมีความสัมพันธแและประสานงานกันอยางดีจึงสงผลใหการเมืองภายในพ้ืนที่มี
ความเขมแข็ง  
  ในดานการบริหารผูบริหารทองถิ่นไดเนนการทํางานแบบมีสวนรวมโดยยึดหลักคิดการ
ทํางาน  เชิงยุทธศาสตรแที่เนนผลงานเป็นหลักการกําหนดแผนงาน  โครงการ และเปูาหมายการทํางาน
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เป็นการกําหนดรวมกันของทุกฝุาย  ทั้งฝุายบริหาร  สภาเทศบาล  ขาราชการ  และประชาชน 
นอกจากนั้นขาราชการและเจาหนาที่มีความพรอมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และเป็นผูมีประสบการณแและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสวนที่รับผิดชอบ 

จุดอ่อน (Weakness) 
  ถึงแมประชาชนจะมีการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย สงบสุข แตชุมชนยังไมมีความเขมแข็ง
พอที่จะตานทานปัญหาสังคมดวยตัวเอง คือ การขาดจิตสํานึกที่ดีของคนในชุมชนเอง เชน ปัญหาวัยรุน  
กอความเดือดรอนวุนวาย การทิ้งขยะในที่สาธารณะ ไมกลาแจงเบาะแสเรื่องยาเสพติด ในการเมือง     
การปกครองประชาชนยังใหความสนใจคอนขางนอยการไปใชสิทธิเลือกตั้งทางการเมืองทองถิ่นโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเทศบาลครั้งที่ผานมาประชาชนยังไปใชสิทธิไมมาก 

โอกาส (Opportunity) 
สวนราชการ ตั้งแตระดับประเทศ จังหวัด ใหความสําคัญในการพัฒนาสังคมใหนาอยู 

สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการของชุดรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ ใหมีความเขมแข็งเพ่ือลดปัญหา
อาชญากรรม การแพรระบาดยาเสพติดในชุมชน 

อุปสรรค (Threat) 
การจัดสรรงบประมาณใหแกองคแกรปกครองสวนทองถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความ

แนนอนทําใหองคแกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถวางแผนดําเนินงานระยะยาวในพ้ืนที่หมูบาน  
นอกจากนั้นความสัมพันธแระหวางองคแกรปกครองสวนทองถิ่น กับราชการบริหารสวนภูมิภาคและ
สวนกลางยังเป็นลักษณะของการควบคุม  ทองถิ่นไมไดมีอิสระในการดําเนินงานที่จะตอบสนองตอปัญหา
และความตองการของประชาชนอยางแทจริง  ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ําของอํานาจหนาที่ระหวาง
หนวยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นยังมีหลายฉบับที่ตองแกไข
เพราะการยกเวนระเบียบราชการเป็นอํานาจจากกรมหรือผูวาราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเวนระเบียบ
เฉพาะ  บางโครงการที่สั่งการมาจากสวนกลางเทานั้นแตไมใชความตองการที่แทจริงของประชาชน หรือ
องคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ 
4. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ไขปัญหาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรม และการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 

จุดแข็ง (Strength) 
เทศบาลเวียงหนองลองเป็นเทศบาลในพ้ืนที่ที่มีคณะผูบริหารที่ประชาชนสวนใหญ

เคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน ในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลมักจะไดรับความรวมมือจาก
ประชาชนในหมูบานคณะกรรมการประชาคมหมูบานรวมแสดงความคิดเห็น ปัญหา ความตองการผาน
เวทีประชาคม ทําใหการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลมีความครอบคลุมในทุกดาน 

จุดอ่อน (Weakness) 
ในการพัฒนาและการสงเสริมการลงทุนขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ซึ่งก็คือ 

เทศบาลตําบลเวียงหนองลองเป็นไปในลักษณะคอยเป็นคอยไปและไมไดรับการตอบสนองเทาที่ควร 
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เนื่องจากประชาชนสวนใหญมีความถนัดในดานการใชแรงงานและเป็นฝุายผลิตมากกวาเป็นผูจัดจําหนาย
ทําใหการสงเสริมในดานการลงทุนเป็นไปในลักษณะชาคอยเป็นคอยไป 

 
 โอกาส (Opportunity) 

ในการพัฒนาของทองถิ่นคือเทศบาลตําบลเวียงหนองลองไดรับการสงเสริมสนับสนุน
จากสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานใหมี
ความรูความสามารถ และหนวยงานราชการที่มีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ ที่ไดประสานใหความรวมมือในการ
สงเสริมการลงทุนการสรางอาชีพ รายได ใหแกประชาชนในหมูบานอยางตอเนื่อง 

อุปสรรค (Threat) 
ในการพัฒนาการสงเสริมการลงทุนทองถิ่นประสบปัญหา เนื่องจากปัญหาดานแหลง

เงินทุนในการลงทุน ทําใหราษฎรประสบปัญหากับการขาดทุน ขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตลอดจน
ตองประสบปัญหาดานหนี้สินเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูง ทําใหมีภาระคาใชจายและมีตนทุนการผลิตที่สูง
กวา คูแขงขัน  
5.  ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ไขปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ท้องถิ่น คือ จุดแข็ง (Strength) 
เทศบาลตําบลเวียงหนองลองมีศักยภาพและมีความไดเปรียบเนื่องจากอยูติดกับแมน้ํา 

2 แมน้ํา คือ แมน้ําปิง และแมน้ําลี้ ซึ่งประชาชนไดอาศัยน้ําจากแมน้ําดังกลาวในการอุปโภคบริโภค 
ตลอดจนใชในภาคการเกษตรและการเลี้ยงปลากระชัง สองฝั่งแมน้ําในดานการพัฒนาและอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยไดวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดเป็นอยางดี 
เชน จัดทําเขื่อนปูองกันตลิ่งพังเพ่ือการอนุรักษแบริเวณแมน้ําเพ่ือปูองกันการพังทลายของดิน โดยมี
ประชาชนในเขตหมูบานเป็นแนวรวมในการพัฒนาและอนุรักษแ 

จุดอ่อน (Weakness) – หมู่บ้าน 
  โอกาส (Opportunity) 

เนื่องจากหมูบานเวียงหนองลองมีพ้ืนที่ติดแมน้ําปิงและแมน้ําลี้ทําใหการพัฒนาและการ
สงเสริมการเพาะเลี้ยงปลากระชังริมแมน้ําปิงและแมน้ําลี้ เพื่อสรางรายไดเสริมใหกับประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
ตลอดจนมีหนวยงานตาง ๆ เชน กรมเจาทา องคแการบริหารสวนจังหวัดลําพูน ใหการสนับสนุน
งบประมาณ ในการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง 

อุปสรรค (Threat) 
เขตแมน้ําปิงและแมน้ําลี้ ตัดผานระหวางจังหวัดเชียงใหม ทําใหการพัฒนาโครงการ

ดังกลาวตองเป็นในลักษณะไดรับประโยชนแทั้งสองฝุายและการดําเนินกิจกรรม/โครงการ มักจะเป็นไปได
ชาและนอยเนื่องจากตองไดรับความเห็นชอบจากทุกภาคสวนและทั้งสองจังหวัด และการพัฒนาโครงการ
ไมตอเนื่อง 
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6. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การแก้ไขปัญหา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ                             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดแข็ง (Strength) 
บานเวียงหนองลองเป็นแหลงศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่นดังจะ

เห็นไดจากประเพณีตางๆ ที่ ไดรับการสืบทอดจากอดีตสูปัจจุบัน เชน ประเพณีแหไมค้ํา โพธิ์          
ประเพณีสรงน้ําพระวัดบานเวียง และประเพณีเดือน 6 เป็น ซึ่งหมูบานไดใหความสําคัญในการอนุรักษแ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ใหคงอยูกับชุมชน 

จุดอ่อน (Weakness) 
การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเรื่องของจิตใจ ไมสามรถบังคับได ทําใหกลุม

เยาวชนไมไดใหความสําคัญกับการสืบสานขนบธรรมเนียมในชุมชนเทาที่ควร 
โอกาส (Opportunity)  

บานเวียงหนองลองเป็นแหลงแหงศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น                 
จึงไดรับโอกาสในการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดลําพูน และสนับสนุนสงเสริมประชาสัมพันธแใหเป็น
แหลงทองเที่ยวเพื่อใหเป็นที่รูจักมากข้ึน ตลอดจนเป็นการสรางรายไดใหคนในชุมชน 

อุปสรรค (Threat) 
การสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณียังไมไดรับความสนใจจากเยาวชนเทาที่ควรตลอดจน                

การบูรณะเจดียแ กูขาว ซึ่งทองถิ่นยังขาดงบประมาณ ทําใหโบราณสถาน โบราณวัตถุใน พ้ืนที่บูรณะไดไม
มากนัก 
การวิเคราะห์ผลกระทบนโยบายภาครัฐที่มีต่อศักยภาพและการพัฒนาของชุมชน  

นโยบายสําคัญท่ีเกิดข้ึนในปี ที่ผานมา ไดแก  
1.นโยบายไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งกระจายไปทุกสวนราชการไดนําไปปฏิบัติ “โครงการไทยนิยม 

ยั่งยืน” คือแผนการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืน ที่มุงเนนการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ผาน
การขับเคลื่อนบูรณาการของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ เอกชน ที่สําคัญคือภาคประชาชน ตามแนวทาง
ประชารัฐ เพื่อสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สามารถแกปัญหาทั้ง
ดานความมั่นคง และดานเศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไป ถือวามีสวนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
สูความยั่งยืน ที่มีความเก่ียวโยงกับประชากรจํานวนมากของประเทศ 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นการดําเนินการที่มีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแตระดับชาติสูระดับพ้ืนที่ มุงเนน
การมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชารัฐ โดยการวิเคราะหแปัญหาความตองการของประชาชน
สวนผลกระทบตอเกษตรกร วัดจากผลไดที่เกษตรกรไดรับจากกิจกรรมโครงการตางๆ ตั้งแตตนทาง กลาง
ทาง และปลายทาง เชน รายไดเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้น ตนทุนการผลิตที่ลดลง และโครงสรางพ้ืนฐานที่
กอสรางเพ่ิมขึ้นหรือพัฒนาใหดีขึ้น นอกจากนี้ โครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรไดรับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
จากกิจกรรมตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิดความยั่งยืนในการทําการเกษตรในอนาคต ทั้งในพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน และพ้ืนที่ ส.ป.ก. 
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2. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกิดขึ้นเพื่อชวยเหลือคนไทยในกลุมที่ดอยโอกาสสังคมทุก
กลุมไดรับความชวยเหลืออยางเทาเทียมกันในทุกดาน โดยความประสงคแของนายกรัฐมนตรีที่วา จะไม
เหลือใครสักคนไวขางหลังในการนําพาประชาชนคนไทยทุกคนกาวพนจากกับดักแหงความยากจน และ
นําพาทุกคนสูความเทาเทียมกันในทุกๆเรื่องดวยนโยบายปฏิรูปประเทศไทยไมเพียงแตการชวยเหลือใน
เบื ้องตนที ่ประสงคแจะลดคาใชจายในชีว ิตประจําวันของผู คนดวย บัตรสวัสดิการแหงรัฐ แตยังมี
สวัสดิการอีกหลายสิ่งหลายอยางที่รัฐบาลจะเขามาเติมเต็มสิ่งที่เคยขาดหายไปใหกับประชาชนคนไทย 
ชุมชนบานเวียงหนองลองไดรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล ถือวาเป็นผลกระทบ
ทางบวก ชุมชนไดจับจายใชสอยทําใหเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น การหมุนเวียนเงินในครัวเรือนดีขึ้น ซึ่งใน
ตําบลเวียงหนองหนองมี รานธงฟูา 2 แหง 

3.โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งระบบประกันสังคม ระบบ30 บาทรักษาทุกโรค ยังมี
ความสําคัญและเป็นนโยบายที่ดีที่ชุมชนไดรับอยางถั่วถึง 

4.นโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ แผนงานพัฒนาและยกระดับเกษตรกรผูมีรายไดนอยให
หลุดพนความยากจน ดวยการแกไขปัญหาหนี้สิน สงเสริมพัฒนา อาชีพและแผนงานสรางระบบภูมิคุมกัน
ใหเกษตรกร บานเวียงหนองลองมีการรวมกลุมปลูกลําไย และมะมวงเป็นเกษตรแปลงใหญ เพ่ือตอรองกับ
กลุมนายทุน 

5.นโยบาย เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ใหเป็นแหลงเงินหมุนเวียนในการ
ลงทุน สรางงานและอาชีพ สรางรายไดและลดรายจายใหแกประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็กใน
ครัวเรือน พัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี ใหสามารถยกระดับเป็นธนาคาร
หมูบานและชุมชน เป็นนโยบายที่ดีที่ชุมชนยังมีความตองการ 

6. จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large: SML) ใหครบทุก
หมูบานและชุมชน เพ่ือสรางโอกาสใหชุมชนสามารถแกไขปัญหาของชุมชนดวยตนเอง และพัฒนา
โครงการที่จะกอใหเกิดรายไดอยางยั่งยืน พัฒนาสินทรัพยแชุมชน อนุรักษแและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของชุมชน เพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงการใชทรัพยากรของรัฐ ทองถิ่น และจังหวัด      อยาง
มีประสิทธิภาพ  

7. สานต่อโครงการธนาคารประชาชน เพ่ือกระจายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินใหแกประชาชนผู
มีรายไดนอย สรางทางเลือกและลดการพ่ึงพาแหลงเงินกูนอกระบบ ซึ่งจะทําใหประชาชนมีโอกาสในการ
สรางงาน สรางรายไดดวยตนเอง  

8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือใหแตละชุมชน
สามารถใชทรัพยากรและภูมิปัญญาทองถิ่นในการพัฒนาสินคา โดยรัฐพรอมที่จะสนับสนุนใหชุมชนเขาถึง
องคแความรูสมัยใหม แหลงเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด เพ่ือ
เชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ของดีบานเวียงหนองลอง ไดแก ลําไย
อบแหงทั้งเปลือก 
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9.พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อยและยากจน ที่ผานกระบวนการจัดทําแผนฟ้ืนฟูอาชีพ เพ่ือสราง
โอกาสใหเกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการสรางรายไดและอาชีพที่มั่นคง  

10.นโยบายขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน โดยฟ้ืนฟูและขุด
ลอกแหลงน้ําธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ําผิวดินและใตดิน โดยดําเนินการกอสรางระบบชลประทาน
ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพ่ือประโยชนแในการปรับโครงสรางภาคการเกษตร การบรรเทา
อุทกภัยและภัยแลง ทั้งในพ้ืนที่ชุมชนเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม รวมทั้งระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย เพ่ือ
การอุปโภคและบริโภคแกประชาชนใหทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ําโดยการพัฒนา
ระบบชลประทานในรูปแบบตาง ๆ เชน ชลประทานระบบทอ เป็นตน นั้น     ยังไมเพียงพอตอความ
ตองการ เนื่องจากชุมชน  เวียงหนองลอง เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพการเกษตร รอยละ 80 ทําให
ยังขาดแหลงน้ําตนทุนที่จะนําไปสนับสนุนการเกษตรไดทั้งฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูแลงยังขาดแคลนน้ํา
สําหรับการเกษตร ชาวเวียงหนองลองจึงมีความตองการใหภาครัฐ สนับสนุนการกอสรางแหลงน้ําและ
ระบบสงน้ําใหเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันมีแหลงน้ําที่ภาครัฐสรางขึ้นใน
พ้ืนที่เวียงหนองลองเพียง เล็กนอย จากการพบปะผูนําชุมชน พบวาตองการใหภาครัฐเรงรัดหาแนวทาง
พัฒนาแหลงน้ําโดยเรงดวน โดยการนําน้ําจากแมน้ําลี้  กับแมน้ําปิงมาใชใหเกิดประโยชนแสูงสุด 

11.นโยบายอินเตอร์เน็ตประชารัฐ ชุมชนเวียงหนองลองยังมีความตองการใหเกิดอินเตอรแเน็ต
ประชารัฐ ใหเขาถึงครัวเรือน เพ่ือประโยชนแในการสื่อสาร และคาขายพืชผลทางการเกษตร 
ส่วนที่ 3 ข้อสรุปและข้อเสนอจากการเรียนรู้ (Action Learning) 

 จากการศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่บานเวียงหนองลอง  หมูที่ 6  ตําบลวังผาง  
อําเภอเวียงหนองลอง  จังหวัดลําพูน  เมื่อวันที่  22-26  เมษายน  2562  กลุมปฏิบัติ ป 4 (กป.4)  ได
วิเคราะหแศักยภาพของหมูบานในทุก ๆ ดาน และมีขอสรุปและขอเสนอแนะ  ดังนี้ 

3.1 ความเสี่ยงของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

      3.1.1 ความเสี่ยงของบุคคล 
  (1) ดานความมั่นคง : ตามเรื่องบุคคลมีตอดานความมั่นคง ความสงบเรียบรอย จะมีใน
ดานตางๆ ดังนี้ 

   ก. ความปลอดภัยตอทรัพยแสิน มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ในหมู บาน 
เนื่องจากมีถนนสายหลัก ผานชุมชน (สาย) ระยะทางประมาณ 10 กม. รถยนตแสัญจรไปมาดวยความเร็ว
สูง ทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยแสินได 

   ข. การแพรระบาดของยาเสพติด วัยรุนขาดจิตสํานึกที่ดี แกไขปัญหาของตนเอง
ไมไดมักใชยาเสพติดในการตัดสินใจ 

  (2) ดานความมั่งค่ัง : ความเสี่ยงของบุคคลที่มีตอดานความมั่งคั่ง การ.......การเพ่ิม/การ
กระจายรายได/ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีดังนี้ 
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   ก. ราคาสินคาทางการเกษตรมีราคาไมแนนอน ทําใหมีรายไดไมเพียงพอในการ
ใชจาย ชําระหนี้ตางๆ 

   ข. อาชีพการเกษตรเป็นสวนใหญ เป็นการปลูกลําไย มะมวง ซึ่งตองลงทุนคอน   
ขางสูง และไมมีคนในรุนตอไปสนใจงานดานนี้ ทําใหขาดความตอเนื่อง 

  (3) ความยั่ งยืน :  ความเสี่ ยงของบุคคลในดานความยั่ งยืน และการอนุรักษแ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีดังตอไปนี้ 

   ก. การใชที่ดินทํากิน ยังขาดองคแความรูในดานการบํารุงดินเทาที่ควร สวนใหญ
มุงเนนการเพ่ิมผลผลิตเป็นหลัก 

   ข. กิจกรรมภายในครอบครัว คนรุนใหมเมื่อจบการศึกษาในระดับที่สูงแลว ไม
กลับมาทํางานในอําเภอ/หมูบาน ทําใหเกิดการสูญเสียบุคลากรและกิจกรรมภายในครอบครัว ไมสามารถ
ขยายหรือดํารงอยูของความเป็นกิจกรรมภายในครัวเรือนได 

       3.1.2 ความเสี่ยงของครอบครัว/ชุมชน 

  (1) ดานความมั่นคง : มีความเสี่ยงในระดับครอบครัว/ชุมชน ดังนี้ 

   ก. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยแสิน มีปัญหาคลายกับในความเสี่ยงของ
บุคคล คือ ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนมากขึ้น 

   ข. การแพรระบาดของยาเสพติด การแพรระบาดในระดับหมูบานยังคงมีอัตรา
คอนขางสูง แตสวนใหญเป็นวัยรุน/นักศึกษา/นักเรียน ซึ่งสวนใหญมาจากขาดความเขมแข็งของชุมชน/
ครอบครัว 

  (2) ดานความมั่งค่ัง : ความเสี่ยงในระดับครอบครัว/ชุมชน มีดังนี้ 

   ก. ขาดการรวมกลุมในการประกอบอาชีพหลัก เชน การปลูกลําไย การปลูก
มะมวง ทําใหขาดอํานาจตอรองในราคาสินคากับผูคา 

   ข. ขาดความตอเนื่องของอาชีพ จากรุนสูรุน เกิดจากคนรุนใหมไมสนใจตอ
อาชีพของครอบครัว โดยเฉพาะการเกษตรกรรม และปัญหาขาดแคลนองคแความรูดานเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะหลักการดานการเกษตรจากคนรุนใหม 

3.2 ความอยู่ดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน 

ความอยูดีมีสุขของคน ครอบครัว และชุมชน วิเคราะหแในหัวขอพัฒนาผูนําชุมชนรุนใหม หมายถึง การ
ดําเนินชีวิตดวยจุดแข็งของบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยสามารถแยกไดดังนี้  
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3.2.1 ด้านความม่ันคง 

 ก. ระบบการอยูอาศัยเป็นชุมชนเกา มีความสัมพันธแ ในระบบเครือญาติ ไมมีการขัดแยง รุนแรง 
ประชากร 1,700 กวาคน  ไมมีแนวความคิด ในการแยกหมูบาน ทําใหเกิดการชวยเหลือ เกลื้อกูลกัน
ชุมชนมีความเขมแข็ง เป็นทุนทางสังคม ในการพัฒนา ในขั้นตอไป  

 ข. ผูนําชุมชน รุนเกา เห็นความสําคัญของการพัฒนาคนในรุนตอไป และใหความสําคัญ    กับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะเยาวชน 

  3.2.2 ด้านความม่ังคั่ง 

 ก. การคมนาคมสะดวก ทําใหการติดตอสัญจร การคาขายสะดวกสบาย มีผูคนสัญจรไปมา
จํานวน มาก ทําใหมีการคาขาย เป็น เจริญรุงเรืองมากยิ่งขึ้น คนในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ  
มากขึ้น  

ข. การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการรวมกลุมกันจําหนายในระบบเครือญาติ ทําใหมีการถอย
ที่ถอยอาศัยกัน เอ้ือเฟ้ือแลกเปลี่ยน ขอมูลการเกษตร/คาขาย กันเป็นประจํา 

  3.2.3 ด้านความย่ังยืน 

 ความอยูดีมีสุข ในดานการอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เชน 

  ก. มีการรวมกลุมกันดําเนินการในดานการบริหารกันในชุมชนอยางเขมแข็ง มีการสงตอ
เรียนรูใหกับคนรุนใหม สามารถทําใหกลุมมีความยั่งยืนตอเนื่องได 

  ข. การประกอบอาชีพกสิกรรม เป็นหลักในชุมชน คือการปลูกตนไม เชน มะมวง ลําไย 
ตลอดจนการดูแลรักษาและการปลูกปุาในชุมชน ไปดวย ในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็นการสรางพ้ืนที่สีเขียวใน
ชุมชน อันเป็นการ “ปลูกปุาในใจคน” ตามหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุยเดชบรมนาถบพิต ในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปดวยในคราวเดียวกัน 

  ค. การอนุรักษแศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน มีประเพณที่เขมแข็งตอเนื่องมา
ตลอด เชน การจัดประเพณีแหไมค้ําโพธิ์ ในชวงเทศกาลสงกรานตแของทุกปี ซึ่งเป็นการสงตอมรดกทาง
วัฒนธรรมชุมชนจากรุนสูรุนตอเนื่องไมขาดสาย อันเป็นการพัฒนาผูนําขุมชนรุนใหมฝุายประเพณีและ
วัฒนธรรม 

3.3 บทเรียนที่ได้รับ จากการลงพ้ืนที่หมูบานเวียงหนองลอง หมูที่ 6 ตําบลวังผาง อําเภอเวียง
หนองลอง จังหวัดลําพูน มีในดานตาง ๆ ดังนี้ 
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          3.3.1 การบริหารการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

  ก. มีสายสัมพันธแการพัฒนาในระบบเครือญาติ เกิดปัญหานอย ไมมีความขัดแยง    ใน
ชุมชน  ไมมีแนวคิดในเรื่องการแยกหมูบาน /ตั้งวัดใหม 

  ข. มีความเขมแข็งในดานประเพณีทองถิ่น/ชุมชน เชน การแหไมค้ําโพธิ์ อันเป็นแนวคิด
พุทธศาสนา มาเป็นหลักในการดํารงชีวิต เชน การเสียสละ ความสามัคคี อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผูนํา
ชุมชน ตอๆ ไป 

  ค. มีการออมทรัพยแแตละหมูบาน อันเป็นพ้ืนฐานของการรับผิดชอบรวมกัน เชนแนวคิด
นี้  จะทําใหชุมชนเขมแข็ง ดวยการทํางานรวมกันของชุมชน สงตอไปยังผูนําชุมชนรุนใหม 

  3.3.2 การบริหารการพัฒนาระดับต าบลและอ าเภอ 

  ก. การบริหารงานในการพัฒนาตําบล มี 2 องคแกร คือ ฝุายทองถิ่น มีเทศบาลตําบล
เวียงหนองลอง และฝุายปกครองทองที่ ไดแก กํานัน ผูใหญบาน เป็นผูบริหารงานรวมกัน โดยจัดทํา
แผนพัฒนาหมูบาน นําไปสูแผนพัฒนาตําบล และแผนพัฒนาอําเภอตอไป ไมมีปัญหาในการประสานดวย
สาเหตุนี้  มีจุดแข็งจากชุมชนเขมแข็ง จากระบบเครือญาติ และความสามัคคีในชุมชน 

  ข. การจัดทําแผนพัฒนาตําบลมาจาก แผนพัฒนาหมูบานโดยการที่บรรจุในแผนพัฒนา
ตําบล/อําเภอ สวนใหญเป็นดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไมมีงบประมาณเพียงพอในทองถิ่น/อําเภอ ตองขอรับ
งบประมาณจากสวนกลางตอไป 

  ค. การสงเสริมอาชีพโดยเฉพาะการประกอบอาชีพเสริม  สวนใหญไมสามารถ
ดําเนินการไดอยางจริงจัง เนื่องจาก ราษฎรสวนใหญมีอาชีพหลักที่มั่นคงคือการทําการเกษตร       ปลูก
มะมวง  และลําไยสงออกและเนื่องจากเป็นการผลิตเพ่ือการสงออกเป็นหลักทําให  ยังติดกับดักวงจร
หนี้สิน ภาครัฐยังไมสามารถจัดหาอาชีพ และแขงขันดานการตลาดกับเอกชนได 

  3.3.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล  

  1) การบริหารในหมูบาน ไดปฎิบัติ ตามนโยบายรัฐบาล อยางถูกตอง และ มี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะ งบไทยนิยมยั่งยืน โดยการถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

  2) การสงเสริมอาชีพ : สงเสริมอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกลําไย แปลงใหญ 
ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการลดตนทุนการผลิต และการตอรองเรื่องราคาจําหนาย ตลอดจนการเก็บ
ลําไยแปรรูปไวจําหนายในหวงขาดตลาด หรือยกระดับราคาใหสูงขึ้น หมูบานไดมีความคณะกรรมการ ใน
การสงเสริม รวมกับ สวนราชการเป็นประจํา 
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  3) การสงเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม : นโยบายดานความยั่งยืน  
   (1) เป็นชุมชนที่มีประเพณีแหไมค้ําโพธิ์ ในเทศกาลสงกรานตแงานทรงน้ําพระ
ธาตุเจดียแศรีลําพูน  ปลอดแอลกอฮอลแ  ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐที่มุงเนนใหชุมชน ลด ละ เลิก อบายมุข 
ตลอดจนเป็นตัวอยางที่ดีใหกับผูนํารุนตอไป ที่จะพัฒนา สงเสริมประเพณีอันดีงามนี้ไว ตลอดไป 
   (2) สงเสริมใหเยาวชน หัด รํา ฟูอน วิถีของชุมชนใหสืบสานจากรุนสูรุน 
  4) การแกไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน : ชุมชนไดจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 
เพ่ือเปูนกิจกรรมที่สงเสริมใหเยาวชนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนแ และหางไกลยาเสพติด ตลอดจนสงเสริม
ใหเยาวชนรมกลุมกันทํากิจกรรม มีการเรียนรูในดานตาง ๆ รวมกัน เชน การแบงงานกันทํา การซอมกีฬา 
ซึ่งจะทําให เกิดความสามัคคี ลดการทะเลาะเบาะแวง กันได 

 

ข้อเสนอแนะ 
 แนวทางการพัฒนาอําเภอเวียงหนองลอง มีดังนี้ 

1. การปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน มะมวง ลําไย เป็นการสงขายตางประเทศเป็นหลัก ชุมชน
ยังไมมีวิธีบริหารจัดการ หากตลาดไมรับชื้อ ควรมีการเตรียมการแปรรูป เพ่ือจําหนายตลาดอื่นๆ โดยให
ผูนําชุมชนรุนใหมเขาสูชุมชน 

2. การสงเสริมการทองเที่ยว ควรทําตอเนื่อง ไมเหมือนที่อ่ืนๆ เชน การกินลําไยลอยฟูา 
ขึ้นบอลลูน / การทองเที่ยวทองน้ํา / ลองแพ / เรือที่มีนวัตกรรมใหม เชน เรือพนไอน้ําในการลอง 

3. การสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ประเพณีทรงน้ําพระธาตุเจดียแศรี
ลําพูน ประเพณีแหไมค้ําโพธิ์ โดยสงเสริมใหเยาวชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาใหมากข้ึน โดยอาจตั้ง
กลุมตางๆ ทําแผนตอเนื่อง 
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ในประเด็นหัวข้อการพัฒนาผู้น าชมชุนร่นใหม่ จากการศึกษาและวิเคราะหแทําให ทราบวามี
ปัญหาที่เกิดขึ้นหลายประการ และขอเสนอแนวทางแกไขปัญหาไวดังนี้ 

ที ่ ปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุการเกิดปัญหา ข้อเสนอแนะ 
1.     คนรุ น ใหมม มาสนใจที่ จ ะ

ประกอบอาชีพเกษตรกร ที่เป็น
อาชีพของทางครอบครัว ทําให
ขาดแคลนแรงงานและกิจกรรม
ในครอบครัว 

- ไดรับการศึกษาในระดับ
ที่ สู ง ขึ้ น ใ ห จึ ง ทํ า ใ ห มี
โอกาสไปทํางานในอาชีพ
อ่ืนๆ มากขึ้น 

- สรางทัศนคติที่ดีตออาชีพเกษตรกร
อยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากโรงเรียนใน
หมูบาน 
- ใหทุนการศึกษาดานเกษตรกรรมกับ
นักเรียน หรือไดรับการสงเสริมอาชีพ
เกษตรกรในชุมชน อาจตั้ งกองทุน
หมูบานสงเสริมการศึกษาอยางตอเนื่อง 
โดยคนรุนเกาสงตอสรางคนรุนใหม 

2. คนรุนใหมไมเขารวมกิจกรรมของ
หมูบาน 

- ไมไดรับความไวใจจาก
คนรุนเกา 

- ผูนําชุมชนรุนเกามอบภารกิจที่สําคัญ
ของชุมชนใหรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น เชน 
การจัดกิจกรรมประเพณีของชุมชน 
การแหไมค้ําโพธิ์ ประเพณีทรงน้ําพระ
ธาตุเจดียแศรีลําพูน  

- ไมใสใจในกิจกรรมของ
ชุมชน 

- ผูนําชุมชนรุนใหม จัดกิจกรรมใหคน
รุนใหมไดปฏิบัติรวมกันเป็นประจํา เชน 
การแขงขันกีฬาในชุมชน 

 

 
 

 
 


