โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13

รายงานผลการปฏิบัติราชการเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
ในพื้นที่อาเภอแม่ทา อาเภอบ้านธิ และอาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
ระหว่างวันที่ 4 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

บทสรุปผูบ้ ริหาร
จังหวัดลำพูนเป็นเมืองรองในพื้นที่ภำคเหนือตอนบนที่มีควำมน่ำสนใจหลำยประกำรเหมำะสมสำหรับ
เป็นพื้นที่ศึกษำวิถีชีวิตชุมชน ไม่ว่ำจะเป็น กำรมีภำคประชำชนที่เข้มแข็ง กำรมีวัฒนธรรมประเพณีที่เก่ำแก่
และกำรมีทรัพยำกรธรรมชำติสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับเส้นทำงระเบียงเศรษฐกิจและพื้นที่
ยุทธศำสตร์ที่มีสำคัญต่ำง ๆ ในภำคเหนือ ทั้งนี้ ข้ำรำชกำรในโครงกำรพัฒนำนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13 ได้แบ่งกลุ่มลงพื้นที่ศึกษำวิถีชีวิตชุมชนใน 3 พื้นที่ ซึ่งได้รับกำรคัดเลือกโดยพัฒนำกร
จังหวัด ได้แก่ หมู่บ้ำนทำกู่ อำเภอแม่ทำ หมู่บ้ำนบ้ำนแพะ อำเภอบ้ำนธิ และหมู่บ้ำนดอนหลวง อำเภอป่ำซำง
เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ศึกษำผลกระทบต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจำกนโยบำยภำครัฐในชุมชน รวมทั้งนำผล
กำรศึกษำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำเพื่อเสนอจังหวัดลำพูนต่อไป
ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำฉบับนี้ ประกอบขึ้นจำกกำรเก็บข้อมูลในระดับปฐมภูมิด้วยกำรสังเกตกำรณ์
(Observation) และสัมภำษณ์แบบเจำะลึกรำยบุคคล (In-depth Interview) จำกคนในชุมชนและองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐและเอกชน ควบคู่ไปกับกำรสอบทำนข้อมูลทุติยภูมิ โดยผลสรุปกำรศึกษำจำกทั้ง 3 พื้นที่
พบว่ำมีควำมเสี่ยงร่วมกัน ได้แก่ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ กำรขำดอำนำจต่อรองของชำวบ้ำน และผลกระทบ
จำกกำรดำเนินนโยบำยของภำครัฐ ในขณะที่ควำมเสี่ยงทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมนั้น มีผลที่เห็นได้ชัดในหมู่บ้ำน
ทำกู่ อำเภอแม่ทำเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรศึกษำพบว่ำทั้ง 3 พื้นที่ มีโอกำสและประเด็นกำรพัฒนำร่วมกัน
เช่น กำรมีพื้นฐำนทำงสังคมที่ดีเป็น ชุมชนเข้มแข็ง กำรมีอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมอันมีที่มำยำวนำน รวมทั้ง
กำรมีทรัพยำกรทั้งทำงวัฒนธรรม ธรรมชำติ และบุคคลำกร เพียบพร้อม รอกำรนำไปต่อยอดสร้ำงอำชีพให้แก่
คนในชุมชน
พร้อมกันนี้ ข้ำรำชกำรในโครงกำรฯ ได้นำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำรศึกษำวิถีชีวิตชุมชน
มำนำเสนอเป็นโอกำสในกำรพัฒนำในทั้ง 3 พื้นที่ ดังนี้
1) อำเภอบ้ำนธิ : พัฒนำจุดแข็งและอัตลักษณ์ให้เด่นชัดเพื่อเป็นต้นทุนในกำรต่อยอดให้ชุมชนยั่งยืน
และใช้กลไกชุมชนเข้มแข็งในกำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตโดยไม่ทิ้งรำกเหง้ำ
และคุณค่ำเดิมของชุมชน
2) อ ำเภอแม่ ท ำ : ผลั ก ดั น จุ ดแข็ง ในกำรมี ชุ มชนเข้ มแข็ง ในกำรเพิ่ม บทบำทของภำคประชำชน
ในกำรกำหนดนโยบำยภำครัฐเพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรแท้จริงของชุมชน
3) อำเภอป่ำซำง : ส่งเสริมควำมยั่งยืนของเศรษฐกิจฐำนรำกชุมชนบ้ำนดอนหลวงเพื่อให้เกิดสมดุล
ระหว่ำงกำรผลิตและกำรท่องเที่ยวบนรำกฐำนทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำที่เข้มแข็งเพื่อให้ชุมชน
สำมำรถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืนโดยไม่ต้องพึ่งพำปัจจัยภำยนอก
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คานา
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรในพื้นที่อำเภอแม่ทำ อำเภอบ้ำนธิ และอำเภอป่ำซำง จังหวัดลำพูน
เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน โดยข้ำรำชกำรในโครงกำรพัฒนำนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 ร่วมกัน
เรียบเรียงและวิเครำะห์ผลจำกกำรเรียนรู้กำรบริหำรจั ดกำรหน่วยงำนภำครัฐส่วนภูมิภำค รวมถึงแนวทำง
ในกำรนำนโยบำยที่ได้รับจำกหน่วยงำนส่วนกลำงไปสู่กำรปฏิบัติในระดับจังหวัด และระดับชุมชน ผ่ำนกำรมี
ประสบกำรณ์ร่วมกันกับชำวบ้ำนในพื้นที่ 3 อำเภอ ในกำรลงพื้นที่ครั้งนี้ มีกำรศึกษำบริบทของพื้นที่ชุมชน
วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ พร้อมทั้งได้สัมภำษณ์ประชำชนในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมำประกอบกำรวิเครำะห์ รวมถึง
กำรศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนในระดับนโยบำยและระดับ ปฏิบัติกำร ทำให้ได้ข้อมูลทั้งในเชิงกว้ำงและเชิงลึก
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรนำผลกำรศึกษำทุกมิติมำสังเครำะห์ และนำเสนอประเด็นที่ควรส่งเสริมและ
พัฒนำต่อยอด เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนและจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ กำรที่ได้ลงพื้นที่ ของข้ำรำชกำร
ในโครงกำรพัฒนำนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 ทำให้เปิดมุมมองในกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ อีกทั้ง
เข้ำใจควำมคิดและควำมต้องกำรของประชำชนซึ่งเป็นสิ่งที่นักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ทุกคนต้องให้
ควำมสำคัญ หำกพัฒนำประชำกรของประเทศให้มีคุณภำพผ่ำนกลไกของกำรพัฒนำระบบรำชกำรในยุคใหม่
จะเป็นก้ำวสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยได้พัฒนำอย่ำงมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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กิตติกรรมประกาศ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทำ อำเภอบ้ำนธิ และอำเภอ
ป่ำซำง จังหวัดลำพูน ในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่ำงรำบรื่น เกิดจำกควำมร่วมมือร่วมใจ ควำมอนุเครำะห์
และค ำแนะน ำจำกทุ ก ภำคส่ ว นที่ ค อยช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ดู แ ล และประสำนงำนเป็ น อย่ ำ งดี ในกำรนี้
ข้ำรำชกำรในโครงกำรพัฒนำนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13 จึงขอขอบคุณผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดลำพูน นำยอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ และเจ้ำหน้ำที่จำกสำนักงำนจังหวัด สำนักงำนท่องเที่ยวและกีฬำ
จังหวัด สำนักงำนอุตสำหกรรมจั งหวัด สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จั งหวั ด สำนักงำนแรงงำนจั ง หวั ด
สภำอุตสำหกรรมจังหวัด หอกำรค้ำจังหวัดจังหวัด และสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด ตลอดจนปลัดอำเภอ
นำยอำเภอ ผู้ใหญ่บ้ำน รวมถึงสมำชิกทุกคนในหมู่บ้ำนทำกู่ อำเภอแม่ทำ หมู่บ้ำนบ้ำนแพะ อำเภอบ้ำนธิ และ
หมู่บ้ำนดอนหลวง อำเภอป่ำซำง ที่ให้กำรต้อนรับอย่ำงอบอุ่น เอื้อเฟื้อข้อมูล และคำแนะนำ อันเป็นประโยชน์
ต่อกำรศึกษำวิถีชุมชนได้เป็นอย่ำงดี รวมไปถึงอำจำรย์ที่ปรึกษำในโครงกำรและเจ้ำหน้ำที่จำกสถำบันส่งเสริม
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ที่ได้ติดต่อ ประสำนงำน และดูแล ช่วยเหลือ นปร. เป็นอย่ำงดี และสุดท้ำย
ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นปร. รุ่นที่ 13 ทุกคน และเครือข่ำยสมำชิก นปร. ที่ให้คำแนะนำในกำรดำเนินงำนและ
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จนเสร็จสิ้นกิจกรรม
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บทที่ 1
หลักการและเหตุผล
โครงกำรพัฒนำนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (Public Service Executive Development
Program: PSED) มีจุดเริ่มต้นจำกกำรเล็งเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือนผ่ำ นกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้วยกำรสอนงำนและประสบกำรณ์จำกกำรฝึ กปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง เพื่อ ปฏิรูประบบบริหำร
รำชกำรแผ่นดินให้มีควำมทันสมัย ทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ ในกำรนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำรจึงจัดให้มีโครงกำรดังกล่ำว เพื่อสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
สมรรถนะสูงเข้ำรับรำชกำร โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ นำ
กำรเปลี่ยนแปลงในหน่วยงำนภำครัฐที่มีควำมสำมำรถในกำรเป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker)
นักพัฒนำและวำงแผน (Developer and Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อย่ำงสมดุล มีควำมสำมำรถ
ในกำรเป็นผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้ำนควำมคิด ด้ำนวิชำกำร และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
กำรศึกษำเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนก่อนกำรไปปฏิบัติ รำชกำรจริงในส่วนภูมิภำคของ
ข้ำรำชกำรในโครงกำรพัฒนำนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้ำรำชกำร
ในโครงกำรฯ เรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่น ด้ ำ นต่ ำ ง ๆ ด้ ว ยตนเองจนเกิ ด ควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจในชุมชน
อย่ำงเป็นรูปธรรม ให้ทรำบถึง จุดแข็ง และควำมเสี่ยงของชุมชน รวมถึงปัญหำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สำมำรถ
วิเครำะห์สถำนกำรณ์ของชุมชนได้ตำมข้อเท็จจริง เพื่อ เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำบนพื้นฐำนที่สอดคล้องกับ
ควำมต้ อ งกำรของชุ ม ชน รวมทั้ ง ได้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรหน่ ว ยงำนภำครั ฐ ในส่ ว นภู มิ ภ ำค
กำรแปลงนโยบำยภำครัฐจำกส่วนกลำงลงสู่กำรปฏิบัติในท้องถิ่น กำรศึกษำเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในครั้งนี้ได้แบ่ง
ข้ำรำชกำรในโครงกำรฯ จำนวน 30 คน ออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อศึกษำวิถีชีวิต และควำมเป็นอยู่ของชุมชน
ในประเด็นควำมเสี่ยง จุดแข็ง และควำมกินดีอยู่ดี โดยเรียนรู้ผ่ำนกำรทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน กำรพักอำศัย
อยู่ กั บ ประชำชนในพื้ น ที่ ซึ่ ง สำมำรถสรุ ป ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ แ ละน ำมำผสมผสำนกั บ ควำมรู้ ใ นห้ อ งเรี ย น
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
กำรศึกษำเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในครั้งนี้ของข้ำรำชกำรในโครงกำรฯ ได้ลงพื้นที่ศึกษำภำยในจังหวัด
ลำพูน จำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่ทำ อำเภอบ้ำนธิ และอำเภอป่ำซำง นอกจำกนี้ ยังได้ศึกษำดูงำน
หน่ ว ยงำนของภำครั ฐ ในจั ง หวั ด ล ำพูน ได้ แ ก่ ส ำนั ก งำนกำรท่อ งเที่ ยวและกีฬ ำจัง หวั ด ลำพู น ส ำนั ก งำน
อุตสำหกรรมจังหวั ดล ำพูน ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จั งหวั ดล ำพู น สภำอุตสำหกรรมจั งหวัด ล ำพู น
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดลำพูน และหอกำรค้ำจังหวัดลำพูน กำรศึกษำเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนจะทำให้ข้ำรำชกำร
ในโครงกำรฯ ได้รับควำมรู้ ประโยชน์ และพัฒนำตนเองให้กลำยเป็นข้ำรำชกำรรุ่นใหม่ที่รับรู้ถึงวิถีชีวิตชุมชน
ในมิติและบริบทที่หลำกหลำย นำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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บทที่ 2
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการศึกษาวิถีชุมชน
2.1 ประวัติความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในชุมชน
จำกกำรลงพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้ำน คือ
1) หมู่บ้ำนทำกู่ ตำบลทำปลำดุก อำเภอแม่ทำ
2) หมูบ่ ้ำนบ้ำนแพะ ตำบลบ้ำนธิ อำเภอบ้ำนธิ
3) หมูบ่ ้ำนดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่ำซำง
พบว่ำในแต่ละหมู่บ้ำนมีประวัติควำมเป็นมำที่ยำวนำนและประชำกรที่อำศัย อยู่มีควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์และควำมแตกต่ำงตำมเชื้อชำติ โดยสำมำรถแบ่งได้ ดังนี้ หมู่บ้ำนทำกู่มีกลุ่มชำวยองอพยพ
มำจำกสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ และเผ่ำขมุจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวตอนบน
ในอดีตชำวบ้ำนทำกู่มีอำชีพเกษตรกรรมสวนลำไยเป็นหลัก แต่ด้วยผลประกอบกำรที่ไม่ดีเท่ำที่ ควร ทำให้
ชำวบ้ำนในชุมชนเปลี่ยนมำทำฟำร์มโคนมที่ให้รำยได้สูง สำหรับหมู่บ้ำนบ้ำนแพะและหมู่บ้ำนดอนหลวงนั้น
ประชำกรอพยพมำจำกสิบสองปันนำ ประเทศจีน แต่มีควำมแตกต่ำงด้ำนเชื้อชำติ โดยหมู่บ้ำนบ้ำนแพะ
มีประชำกรเป็นชำวไทลื้อ ซึ่งในอดีตมีอำชีพทำนำเป็นหลัก ภำยหลังชำวบ้ำนได้มีกำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมำทำ
สวนลำไยแทน แต่ก็ยังคงมีกำรทำนำควบคู่ กันไปด้วย สำหรับหมู่บ้ำนดอนหลวงนั้น ผู้อยู่อำศัยส่วนใหญ่เป็น
ชำวไทยองที่มีอำชีพหลักคือกำรทำหัตถกรรมทอผ้ำ นับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน โดยมีกำรปรับเปลี่ยนจำก
กำรทำหัตถกรรมครบวงจรในอดีตเป็นกำรค้ำขำยและงำนรับจ้ำงด้ำนหัตถกรรมเป็นหลักแทน
2.2 ภูมิสังคม
2.2.1 ประชากร
จำกกำรลงพื้นที่ชุมชนในหมู่บ้ำนทำกู่ หมู่บ้ำนบ้ำนแพะ และหมู่บ้ำนดอนหลวง พบว่ำได้เข้ำสู่ภำวะ
สังคมผู้สูงอำยุแล้ว โดยเป็นสังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Absolute Aged Society) โดยมีผู้สูงอำยุร้อยละ 22
ร้อยละ 23 และร้อยละ 25 ตำมลำดับ จำกข้อมูลในชุมชนพบว่ำ คนวัยทำงำนในหมู่บ้ำนบ้ำนแพะและหมู่บ้ำน
ดอนหลวงนิยมออกไปทำงำนนอกพื้นที่เพื่อหำรำยได้เลี้ยงชีพที่มั่นคง ในขณะที่หมู่บ้ำนทำกู่มีวัยทำงำนจำนวน
มำกกว่ำ เนื่องจำกมีอำชีพที่มั่นคงอยู่แล้วคือกำรทำฟำร์มโคนม
2.2.2 วิถีชีวิต
จำกกำรลงสำรวจพื้นที่จะเห็นได้ว่ำทั้ง 3 หมู่บ้ำนได้ยึดถือแนวคิดควำมประหยัดบนควำมพอเพียง
ในกำรด ำเนิ น ชี วิ ต โดยหมู่ บ้ ำ นทำกู่ มี วิ ถี ชี วิ ต ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กำรท ำฟำร์ ม โคนม หมู่ บ้ ำ นบ้ ำ นแพะมี อ ำชี พ
เกษตรกรรมเป็นหลักและกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่วนหมู่บ้ำนดอนหลวงมีวิถีชีวิตแบบผสมผสำนระหว่ำง
เกษตรกรรมและหัตถกรรม รวมถึงกำรรับจ้ำงทั่วไป
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2.2.3 ศาสนาและความเชื่อ
ศำสนำพุทธถือเป็นศำสนำหลักของทั้ง 3 หมู่บ้ำน ในด้ำนควำมเชื่อหมู่บ้ำนทำกู่และหมู่บ้ำนดอนหลวง
มีควำมเชื่อที่คล้ำยคลึงกันในเรื่องกำรเคำรพ “พ่อบ้ำน” ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้ำน ในขณะที่
หมู่บ้ำนบ้ำนแพะมีกำรดำเนินกิจกรรมทำงพุทธศำสนำเป็นส่วนใหญ่
2.2.4 วัฒนธรรมและประเพณี
ด้วยแต่ละหมู่บ้ำนมีวัฒนธรรมและประเพณีที่ผสมผสำนกันของภำคเหนือและประเพณีเฉพำะตัว
แตกต่ำงกันตำมเชื้อชำติ และมีประเพณีต่ำง ๆ ที่สืบทอดจำกรุ่นสู่รุ่น เช่น หมู่บ้ำนทำกู่มีประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ
หมู่บ้ำนบ้ำนแพะมีงำนสำมไท ณ อุโบสถของหมู่บ้ำน และหมู่บ้ำนดอนหลวงมีประเพณีทำบุญใจ๋บ้ำน เป็นต้น
2.3 เศรษฐกิจ
2.3.1 เกษตรกรรม
จำกกำรสำรวจพบว่ำ ประชำกรหมู่บ้ำนทำกู่ หมู่บ้ำนบ้ำนเเพะ และหมู่บ้ำนดอนหลวงประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม โดยหมู่บ้ำนทำกู่มีจุดเด่นเรื่องกำรเลี้ยงโคนม หมู่บ้ำนบ้ำนแพะมีควำมโดดเด่นในกำรทำสวนลำไย
เเละกำรทำนำ ในขณะที่หมู่บ้ำนดอนหลวงมีกำรปลูกลำไยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชุมชน
2.3.2 การท่องเที่ยว
ในด้ำนกำรท่องเที่ยว ทั้ง 3 หมู่บ้ำนมีควำมโดดเด่นด้ำนกำรท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แต่หมู่บ้ำนทำกู่
มีลักษณะเป็นหมู่บ้ำนต้นเเบบด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ หมู่บ้ำนบ้ำนเเพะและหมู่บ้ำนดอนหลวงมีลักษณะ
เป็นหมู่บ้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2.3.3 หัตถกรรม
ทำงด้ำนหัตถกรรม ประชำกรหมู่บ้ำนทำกู่นิยมจักสำนและทำไม้กวำด หมู่บ้ำนบ้ำนแพะมีจุดเด่น
ในกำรทอผ้ำและทำถุงย่ำม โดยได้ออกแบบลวดลำยตำมวัฒนธรรมไทลื้อ นอกจำกนี้ ยังมีกำรจักสำน โดยใช้
วัตถุดิบในหมู่บ้ำนและสินค้ำหัตถกรรมจำกกะลำมะพร้ำวเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำฝ้ำยทอมือและผ้ำมัดย้อม
ของหมู่บ้ำนดอนหลวงนับเป็นสินค้ำหัตถกรรมที่สร้ำงชื่อเสียงเป็นอย่ำงมำก
2.3.4 การรับจ้าง
ประชำกรหมู่บ้ำนทำกู่มีอำชีพรับจ้ำงแกะฝักข้ำวโพดอ่อนและขนส่งนมวัวซึ่งเป็นสินค้ำหลักในอำเภอ
แม่ทำ ประชำกรหมู่บ้ำนบ้ำนแพะส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพรับจ้ำงในโรงงำนนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ
เนื่องจำกพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้ำน กำรเดินทำงไปทำงำนสะดวก และประชำกร
หมู่บ้ำนดอนหลวงนิยมรับจ้ำงทอผ้ำ เย็บผ้ำ และรับจ้ำงทั่วไป
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2.4 ปัจจัยพืน้ ฐานของชุมชน
2.4.1 สาธารณูปโภค
1) กำรคมนำคมขนส่ง หมู่บ้ำนทำกู่และหมู่บ้ำนดอนหลวงมีถนนลำดยำงที่มีสภำพดีแต่ค่อนข้ำงแคบ
ทำให้สัญจรไปมำลำบำก ส่วนหมู่บ้ำนบ้ำนแพะมีถนนลำดยำงที่แคบและยังไม่ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดของหมู่บ้ำน บำงถนนยังคงเป็นถนนลูกรังอยู่
2) กำรประปำ ทั้ง 3 หมู่บ้ำนมีน้ำประปำใช้
3) กำรไฟฟ้ำ ไฟฟ้ำเข้ำถึงทุกครัวเรือนทั้ง 3 หมู่บ้ำน
4) กำรโทรคมนำคม ประชำกรทั้ง 3 หมู่บ้ำนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ มีสัญญำณโทรศัพท์เข้ำถึงทุก ๆ
หมู่บ้ำน และทั้ง 3 หมู่บ้ำนมีระบบสื่อสำรภำยใน เช่น ระบบเสียงตำมสำย เป็นต้น
2.4.2 สาธารณสุข
ด้ำนสำธำรณสุขในหมู่บ้ำนทำกู่และหมู่บ้ำนดอนหลวง ประชำชนส่วนใหญ่จะมีสิทธิ์ รักษำพยำบำล
อยู่ กั บ โรงพยำบำลส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพประจ ำต ำบล (รพ.สต.) ส่ ว นประชำชนในหมู่ บ้ ำ นบ้ ำ นแพะจะมี
ทั้งโรงพยำบำลบ้ำนธิและ รพ.สต. ประจำตำบล
2.4.3 การศึกษา
ด้ ำ นกำรศึ ก ษำทั้ ง 3 หมู่ บ้ ำ นมี โ รงเรี ย นที่ ใ ห้ ก ำรศึ ก ษำตั้ ง แต่ อ นุ บ ำลจนถึ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษำ
โดยโรงเรียนในหมู่บ้ำนทำกู่ถูกโอนย้ำยมำอยู่ในกำรดูแลของเทศบำลตำบล แต่โรงเรียนในหมู่บ้ำนดอนหลวง
และหมู่บำ้ นบ้ำนแพะยังคงอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของภำครัฐ
2.4.4 กลไกช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน
หมู่บ้ำนทำกู่ หมู่บ้ำนดอนหลวง และหมู่บ้ำนบ้ำนแพะ มีกำรจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ เช่น กองทุนหมู่บ้ำ น กองทุนผู้สูงอำยุ นอกจำกนี้ ทั้ง 3 หมู่บ้ำนยังมีกำรจัดตั้งเครือข่ำย
เพื่อช่วยเหลือกันภำยในชุมชน เน้นกำรพึ่งพำตนเองโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.5 ทรัพยากรธรรมชาติ
1) แหล่งน้ำ หมู่บ้ำนทำกู่มีทั้งกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำและใช้น้ำจำกแหล่งน้ำบำดำล หมู่บ้ำนบ้ำนแพะ
มีกำรใช้น้ำบำดำลและกำรใช้น้ำจำกอ่ำงเก็บน้ำ ส่วนหมู่บ้ำนดอนหลวงมีแหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้น
คือ บ่อน้ำบำดำลในครัวเรือน
2) ป่ำไม้ ในหมู่บ้ำนทำกู่ พื้นที่ป่ำไม้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล
ส่วนในหมู่บ้ำนบ้ำนแพะและหมู่บ้ำนดอนหลวงนัน้ ไม่มีพื้นที่ป่ำไม้
3) ดิน หมู่บ้ำนดอนหลวงและหมู่บ้ำนบ้ำนแพะมีทรัพยำกรดินที่เหมำะกับกำรทำเกษตรกรรม
สำหรับหมู่บ้ำนทำกู่นั้น แม้จะมีทรัพยำกรดินที่เหมำะกับกำรทำเกษตรกรรม แต่เนื่องจำกปัญหำ
พื้นที่ทับซ้อน ทำให้ไม่สำมำรถปลูกพืชเศรษฐกิจได้
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2.6 การบริหารจัดการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
2.6.1 หมู่บ้านทากู่
หมู่บ้ำนทำกู่มีลักษณะกำรบริหำรชุมชนคล้ำยกับหมู่บ้ำนดอนหลวง คือ ผู้ใหญ่บ้ำนหรือพ่อหลวงบ้ำน
จะเป็นผู้รับนโยบำยมำจำกภำครัฐและนำมำกระจำยให้กับคนในชุมชน โดยอำศัยจุดแข็งของหมู่บ้ำน ซึ่งเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง และเป็นกลไกสำคัญที่จะแปลงนโยบำยของภำครัฐมำสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลจริง เช่น นโยบำย
จิตอำสำ กำรเกิดกองทุนหมู่บ้ำน และนโยบำยลดขยะเปียกในชุมชน เป็นต้น
2.6.2 หมู่บ้านบ้านแพะ
สิ่งที่โดดเด่นคือภำยในหมู่บ้ำนมีควำมร่วมมือและมีควำมรู้สึกเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันจำกทุนควำม
เป็นชำติพันธุ์เดิม เมื่อเกิดกำรรวมกลุ่ มขึ้น เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.)
กลุ่มทอผ้ำ รวมไปถึงกำรเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ชุมชนนวัตวิถีหรือกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
และสร้ำงตรำสินค้ำโดยบ้ำนแพะได้เข้ำร่วมกลุ่มต่ำง ๆ ในระดับตำบล อำเภอและจังหวัด ทั้งยังได้รับเสนอชื่อ
ให้เป็นหมู่บ้ำนนวัตวิถีต้นแบบในระดับ ตำบล อำเภอและจังหวัด โดยบูรณำกำรเชื่อมโยงจุดเด่นของชุมชน
ใกล้เคียงแต่ละชุมชนเข้ำมำอยู่ในโปรแกรมต้อนรับนักท่ องเที่ยวที่สนใจศึกษำและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
(ไทลื้อ) เพื่อให้เกิดกำรกระจำยรำยได้สู่ชุมชนอื่น ๆ ด้วย
2.6.3 หมู่บ้านดอนหลวง
หมู่บ้ำนดอนหลวงมีกำรจัดกำรบริหำรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภำครัฐผ่ำนผู้นำชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้ำน
เนื่องจำกชำวบ้ำนมีควำมใกล้ชิดและให้กำรยอมรับในตัวผู้นำชุมชน ดังนั้นเมื่อมีกำรรับนโยบำยจำกส่วนกลำง
ผู้ใหญ่บ้ำนจะนำมำประสำนงำนกับอำสำสมัครในหมู่บ้ำนให้ประชำชนเกิดกำรปฏิบัติจริงในพื้นที่ ทั้งกิจกรรม
กำรให้ควำมรู้ และนำไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อแก้ ไขปัญหำและพัฒนำชุมชน อำทิ กำรบริหำรกำรจัดกำรขยะ
ในชุมชน ตำมแนวทำง Zero Waste เป็นต้น
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บทที่ 3
ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในชุมชน
จำกกำรลงพื้นที่ศึกษำวิถีชีวิตชุมชนพบว่ำ ในพื้นที่ศึกษำทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ หมู่บ้ำนทำกู่ อำเภอแม่ทำ
หมู่บ้ำนบ้ำนแพะ อำเภอบ้ำนธิ และหมู่บ้ำนดอนหลวง อำเภอป่ำ ซำง มีทั้งประเด็นควำมเสี่ยงร่วมกันและ
ประเด็นควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกัน ประเด็นควำมเสี่ยงที่มีร่วมกันในทุกหมู่บ้ำน ได้แก่ สังคมผู้สูงอำยุ กำรขำด
อำนำจต่อรองของชำวบ้ำน และผลกระทบจำกนโยบำยภำครัฐ ในขณะที่ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมนั้น
มีผลอย่ำงเห็นได้ชัดเจนในหมู่บ้ำนทำกู่ อำเภอแม่ทำเท่ำนั้น
3.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ระดับชุมชน
ประเด็นปัญหำแรกที่ทั้ง 3 หมู่บ้ำนมีร่วมกันคือกำรมีประชำกรผู้สูงอำยุในชุมชนจำนวนมำก เนื่องจำก
พื้นที่ชนบทของจังหวัดลำพูนไม่มีโอกำสทำงเศรษฐกิจในระดับชุมชน ประชำกรวัยเเรงงำนจึงเดินทำงออกนอก
พื้นที่เพื่อแสวงหำรำยได้ที่มั่นคงและมีควำมก้ำวหน้ำมำกกว่ำ จึงส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ
คือควำมขำดแคลนทรัพ ยำกรมนุษ ย์ทั้ งในกำรผลิตและสื บทอดวัฒ นธรรมของชุม ชน รวมทั้งควำมเสี่ ย ง
ในด้ำนสังคม เช่น กำรเสียสุขภำพจิตของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในชุมชน
จำกกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุทำให้ควำมพยำยำมพัฒนำชุมชนในพื้นที่ศึกษำทั้ง 3 หมู่บ้ำน ประสบ
กั บ ข้ อ จ ำกั ด ในด้ ำ นก ำลั ง คน กล่ ำ วคื อ ทั้ ง 3 พื้ น ที่ ศึ ก ษำไม่ มี บุค ลำกรวั ย ทำงำนในพื้ น ที่ที่เ ป็ น ก ำลังหลัก
ในกำรขับเคลื่อนชุมชน โดยเฉพำะในหมู่บ้ำนทำกู่ อำเภอแม่ทำมีควำมจำเป็นที่จะต้องพึ่งพำแรงงำนต่ำงด้ำว
ซึ่งเพิ่มกระบวนกำรและค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผู้ผลิต ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรขำดแคลนคนรุ่นใหม่ในชุมชนยังส่งผลให้
ภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น กำรทอผ้ำ หรือกำรผลิตงำนหัตถกรรมอื่น ๆ สูญหำยไปเนื่องจำกไม่มี ผู้สืบทอดควำมรู้
และทักษะดังกล่ำว ในท้ำยที่สุด สิ่งเหล่ำนี้ได้ส่งผลให้ควำมพยำยำมของภำครัฐที่จะส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
นวัตวิถีไม่ประสบควำมสำเร็จ และไม่ยั่งยืนเนื่องจำกไม่มีผู้สืบทอดภูมิปัญญำของชุมชน
ภำครัฐจึงควรมีมำตรกำรส่งเสริมโครงกำรที่ชักจูงให้คนในชุมชนกลั บมำพัฒนำท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อน
ชุ ม ชนให้ มี ค วำมอยู่ ดี กิ น ดี เมื่ อ พิ จ ำรณำจำกสภำพปั ญ หำในปั จ จุ บั น พบว่ ำ ประเด็ น หลั ก ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ให้
คนรุ่นใหม่ออกจำกชุมชนคือกำรขำดโอกำสทำงเศรษฐกิจ ในชุมชน ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องออกไปแสวงหำรำยได้
นอกชุมชน เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิต ดังนั้นเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ของกำรพัฒนำในชุมชน จึงควรให้
ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกบนพื้นฐำนของวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดควำมมั่นคง เพื่อสร้ำง
แรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่และวัยทำงำนกลับมำพัฒนำท้องถิ่นของตน เช่น กำรจัดอบรมกำรทอผ้ำหรือกำรผลิต
สินค้ำภูมิปัญญำท้ องถิ่นจำกผู้เชี่ยวชำญในพื้นที่ และกำรจัดหำอำชีพในพื้นที่ให้แก่วัยแรงงำน โดยมุ่งเน้น
กำรนำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำพัฒนำต่อยอด
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3.2 ผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ
กำรขับเคลื่อนจำกภำครัฐ ส่งผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่ำ งมำก เนื่องจำกภำครัฐมีทั้งอำนำจและ
ทรัพยำกรที่จะนำมำขับเคลื่อนชุมชนไปในทิศทำงต่ำง ๆ ผลจำกกำรศึกษำได้แสดงให้เห็นว่ำทิศทำงกำรพัฒนำ
ของแต่ละหมู่บ้ำนนั้นถูกกำหนดโดยภำครัฐเป็นหลักใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม นโยบำยกำรพัฒนำของภำครัฐไม่ได้
ส่งผลกระทบเชิงบวกแก่ชุม ชนแต่เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่ยังส่งผลกระทบที่เป็นควำมเสี่ยงต่อชุมชนด้วย
เช่นกัน โครงกำรบำงโครงกำรที่ถ่ำยทอดมำจำกส่วนกลำงลงสู่พื้นที่ แม้ว่ำจะเป็นนโยบำยที่ดี แต่ ไม่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของพื้นที่หรือขำดควำมพร้อมในกำรดำเนินงำนในพื้นที่ ดังนั้น กำรปฏิบัติงำนในระดับท้องถิ่น
อำจไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร โดยในแต่ละพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบที่แตกต่ำงกัน ดังนี้
3.2.1 หมู่บ้านทากู่ อาเภอแม่ทา
เนื่องจำกมีพื้นที่ทั บซ้อนกับเขตอนุรักษ์ของอุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล กำรออกพระรำชบัญญัติ
อุทยำนแห่งชำติในปี พ.ศ. 2504 ส่งผลให้พื้นที่บ้ำนทำกู่ซึ่งมีกำรตั้งรกรำกมำอย่ำงยำวนำนกลำยเป็นพื้นที่ทับซ้อน
และไม่สำมำรถออกเอกสำรสิทธิ์ ได้ส่งผลให้ชุมชนได้รับควำมเดือดร้อนในเชิงกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพื้นฐำน
เช่น ถนน น้ำประปำ และไฟฟ้ำ ทั้งยังมีควำมเสี่ยงจำกกำรถูกฟ้องร้องในประเด็นกำรทำกินในพื้นที่พิพำท
ด้วยเช่นกัน พื้นที่ศึกษำนี้จึงเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำกนโยบำยภำครัฐโดยตรง โดยเฉพำะในพื้นที่รอยต่อ
กับเขตอุทยำนแห่งชำติ ซึ่งกำรประกำศเขตหวงห้ำมที่ทับซ้อนกับพื้นที่ทำมำหำกินดั้งเดิมย่อมเป็นควำมเสี่ยง
ที่อำจก่อให้เกิดกำรพิพำทระหว่ำงประชำชนและเจ้ำหน้ำที่รัฐในอนำคตได้ ดังนั้นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
จึงควรส่งเสริมให้มีกำรพูดคุยกันของทุกฝ่ำยผ่ำนกำรตั้งคณะกรรมกำรร่วมระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ระดับจังหวัด และส่วนกลำง เพื่อหำข้อตกลงร่วมกันกับชำวบ้ำนที่อยู่อำศัยในพื้นที่อนุรักษ์และหำแนวทำง
พัฒนำพื้นที่ให้สำมำรถเกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยที่ยังคงไว้ซึ่งกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
3.2.2 หมู่บ้านบ้านแพะ อาเภอบ้านธิ
ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ที่ เ หนื อ สุ ด ของจั ง หวั ด ล ำพู น ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ร อยต่ อ กั บ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่
ยุทธศำสตร์ส ำคัญ ที่ รัฐ เล็ งเห็นว่ำมี ควำมสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวเพื่อระบำยควำมแออัดจำกจั ง หวั ด
เชียงใหม่ โดยทำงภำครัฐได้มีโครงกำรก่อสร้ำงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ตำมแผนแม่บท
กำรจัดตั้งสนำมบินพำณิชย์ของประเทศของสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อลดควำมแออัด
ของสนำมบินเชียงใหม่ซึ่งได้ดำเนินกำรเกินสมรรถนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในปัจจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำง
กำรศึ ก ษำรำยละเอี ย ดพื้ น ที่ และคำดว่ ำ จะใช้ เ วลำยำวนำนในกำรก่ อ สร้ ำ ง อย่ ำ งไรก็ ต ำมกำรให้ ข้ อ มู ล
แก่ชำวบ้ำนในโครงกำรนี้ยังคงไม่เพียงพอ ฉะนั้นด้ วยระยะเวลำกำรสร้ำงที่ใช้เวลำนำน และควำมไม่ชัดเจน
ของข้อมูล ทำให้ผลกระทบจำกโครงกำรดังกล่ำวยังไม่ทรำบแน่ชัด แต่ด้วยข้อมูลและข่ำวเบื้องต้น ทำให้
นำยทุนมีควำมตื่นตัวมำขอซื้อที่ดิน โดยอำจส่งผลให้ในอนำคตพื้นที่กำรเกษตรอำจลดน้อยลง และอำจเปลี่ยน
วิถีชีวิตจำกกำรเป็นหมู่บ้ำนเกษตรกรรมและเป็นหมู่บ้ำนท่องเที่ยว ซึ่งทำให้วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน
หมู่บ้ำนไทลื้อเลือนหำยไปเช่นเดียวกัน และในระยะยำว หำกมีกำรก่อสร้ำงสนำมบินเสร็จจริง ก็อำจก่อให้เกิด
มลภำวะทำงเสียงซึ่งถือเป็นควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของชำวอำเภอบ้ำนธิได้ในอนำคต
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สำหรับแนวทำงแก้ไขปัญหำ ภำครัฐควรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับโครงกำร พร้อมทั้ง
อธิบำยรำยละเอียด ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบของโครงกำรดังกล่ำว รวมทั้งส่งเสริมควำมร่วมมือกับ
ชุมชนในกำรพัฒนำในทุกระดับทั้งภำยในครัวเรือน ชุมชน และกำรบูรณำกำรระหว่ำงชุมชน เพื่อสำมำรถ
ตอบสนองกำรต่อเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตได้
3.2.3 หมู่บ้านดอนหลวง อาเภอป่าซาง
ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่ำนมำ ชุมชนบ้ำนดอนหลวงได้รับกำรผลักดันจำกภำครัฐอย่ำงมำก ให้เป็นพื้นที่
สำหรับกำรท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม ผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ได้แก่ โครงกำรชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ตลำดต้องชม และหมู่บ้ำนอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสำรวจและสัมภำษณ์เชิงลึกจำกกลุ่ม
ผู้ ผ ลิ ต และผู้ น ำชุ ม ชนพบว่ ำ กำรด ำเนิ น กำรของภำครั ฐ โดยเฉพำะโครงกำรนวั ต วิ ถี นั้ น ยั ง คงมี ช่ อ งว่ ำ ง
ที่ไม่สำมำรถเติมเต็มควำมต้องกำรของชำวบ้ำนได้อย่ำงแท้จริง เนื่องจำกกำรสนับสนุนของภำครัฐนั้นยังไม่มี
ควำมต่อเนื่องและขำดกำรติดตำมและประเมินผลหลังกำรดำเนินโครงกำรของภำครัฐอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ส่งผลให้ชุมชนขำดควำมพร้อมและกำลังที่จะผลักดันชุมชนให้รองรับนโยบำยได้ ดังนั้นเพื่อยกระดับให้หมู่บ้ำน
ดอนหลวงมี ค วำมพร้ อ มรองรั บ นโยบำยหมู่ บ้ ำ นนวั ต วิ ถี จึ ง ต้ อ งให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ พลวั ต หลั กของชุ ม ชน
คือกำรผลิตสินค้ำผ้ำฝ้ำยและกำรท่องเที่ยว โดยให้เกิดกำรพัฒนำทั้งสองด้ำนอย่ำงสมดุล เพื่อให้ชุมชนสำมำรถ
อยู่ได้ด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืนอย่ำงแท้จริง
3.3 สิ่งแวดล้อม
ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมพบได้ที่หมู่บ้ำนทำกู่ อำเภอแม่ทำเท่ำนั้น แต่ หมู่บ้ำนบ้ำนแพะ อำเภอ
บ้ำนธิ และหมู่บ้ำนดอนหลวง อำเภอป่ำซำง ไม่พบควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ซึ่งในหมู่บ้ำนทำกู่
พบปัญหำเรื่องกำรเผำพื้นที่เพื่อกำรเกษตรด้วยเหตุผล 2 ประกำร คื อ เพื่อหำเห็ดถอบและปลูกข้ำวโพด
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรลักลอบเผำ ถึงแม้ว่ำจะมีคำสั่งของทำงรำชกำรที่เข้มงวดและกำรเฝ้ำระวังจำกชุมชน
อย่ำงเข้มงวด แต่ก็ยังไม่สำมำรถจัดกำรกับปัญหำกำรเผำป่ำในพื้นที่ได้อย่ำงเด็ดขำด
กำรเผำพื้นที่ทำงกำรเกษตรส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผืนป่ำ เบียดเบียนที่อยู่อำศัยของสัตว์ป่ำ
หน้ำดินถูก ท ำลำย และเกิดมลพิษทำงอำกำศที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพของคนในชุมชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงรุนแรง ด้วยเหตุนี้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงควรเสริมสร้ำงควำมรู้ที่ถูกต้อง
ในกำรทำเกษตรกรรม และผลกระทบด้ำนลบของกำรเผำป่ำต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อมจำกกำรเผำป่ำ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยำว รวมไปถึงกำรศึกษำแนวทำงเพื่อแก้ไขปัญหำในอนำคต เช่น กำรจัดตั้งศูนย์เช่ำยืม
อุปกรณ์ทำงกำรเกษตรของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรไถกลบเพื่อปรับ
หน้ำดินและเพื่อทำกำรเกษตรโดยลดกำรเผำ เป็นต้น
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3.4 การขาดอานาจต่อรอง
กำรขำดอำนำจกำรต่อรองของผู้ผลิตรำยย่อยเป็นประเด็นปัญหำจำกกำรที่เกษตรกรรมและอุตสำหกรรม
ต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำน ขำดกำรรวมตัวกันเป็นวิสำหกิจชุมชนที่เข้มแข็งอันเป็นผลมำจำกกำรที่แรงงำนที่มีฝีมือและ
เกษตรกรในพื้นที่ศึกษำทำงำนในลักษณะลูกจ้ำง หรือทำกำรเกษตรกรรมแบบต่ำงคนต่ำงทำ ซึ่งกำรผลิต
ในลักษณะนี้ ทำให้ขำดอำนำจกำรต่อรองและไม่สำมำรถเพิ่มรำคำสินค้ำหรือผลผลิตของตนเองได้ ในกรณี
อุตสำหกรรมทอผ้ำของอำเภอป่ำซำง กำรประกอบอำชีพในลักษณะลูกจ้ำงเพิ่มควำมเสี่ยงให้เกิดควำมไม่ยั่งยืน
ของรำยได้และกดดันให้ชำวบ้ำนที่รับจ้ำงไม่มีสิทธิ์กำหนดรำคำค่ำแรงที่เป็นธรรมเหมำะสมกับกำรผลิตได้
ในขณะเดียวกัน อำเภอบ้ำนธิ ซึ่ งมี ควำมโดดเด่นด้ำนกำรปลูกลำไยก็ปรำกฏประเด็นควำมไม่เป็น ธรรม
ที่ เ กษตรกรได้ รั บ จำกพ่ อ ค้ ำ คนกลำงที่ ก ำหนดรำคำล ำไยล่ ว งหน้ ำ และกดรำคำให้ ต่ ำกว่ ำ ควำมเป็ น จริง
กำรปล่อยให้ปัญหำดังกล่ำวดำเนินต่อไปจะส่งผลให้ ชำวบ้ำนที่ทำงำนในลักษณะลูกจ้ำงรำยวันเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบมำกที่สุดจำกควำมเสี่ยงถูกเลิกจ้ำงหำกนำยจ้ำงสำมำรถหำแหล่งผลิตที่ มีประสิทธิภำพและมีต้นทุน
ต่ำกว่ำ ในทำงเดียวกันเกษตรกรก็จะได้ผลตอบแทนจำกขำยผลผลิตได้ต่ำกว่ำที่ควรจะได้รับ ซึ่งอำจส่งผลให้เกิด
กำรขำดทุนและกระทบต่อกำรยังชีพได้
ดังนั้นกลไกในกำรขับเคลื่อนเพื่อลดผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวก็คือ กำรส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน
รวมกลุ่มกันทั้งในหมู่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยและกลุ่มแรงงำนที่มีฝีมือในกำรทอผ้ำ เพื่อเพิ่มอำนำจในกำรต่อรอง
รำคำกั บ พ่ อ ค้ ำ คนกลำงได้ รวมถึ ง ภำครั ฐ ควรส่ ง เสริ ม กำรแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพิ่ ม พื้ น ที่ ก ระจำยสิ น ค้ ำ
เกษตรกรรมและหัตถกรรมให้มำกขึ้น รวมทั้งควรเชื่อมโยงกลุ่มต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันให้เป็นห่วงโซ่ที่ เกื้อกูล
ระหว่ำงกัน เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนของกำรรวมกลุ่ม
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บทที่ 4
โอกาสและประเด็นการพัฒนาในชุมชน
4.1 ชุมชนเข้มแข็ง
4.1.1 ที่มา
ตำมที่ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ในด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำง
สังคมให้ควำมสำคัญกับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน โดยกำรบริหำรและสนับสนุนประชำชนให้มี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมและวิสัยทัศน์ของจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนเคยได้รับรำงวัลส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ตำมกำรจัดอันดับของสำนักงำนสภำกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ
หมู่บ้ำนทำกู่ได้นำหลักกำรดังกล่ำวมำสร้ำงชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งได้ดี เนื่องจำกมีบริบทเป็นชุมชน
ชำนเมืองและถูกถำโถมด้วยกระแสโลกำภิวัตน์ แต่ชำวบ้ำนก็ยังสำมำรถจัดระเบียบชุมชนได้ดีเพรำะผู้นำ
หมู่บ้ำนมีกำรส่งเสริมให้ประชำชนนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำรงชีวิต อีกทั้ง ชุมชนยังมี
กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ของชุมชน ได้แก่ โครงกำรชุมชนคนทำกู่ไม่ทอดทิ้งกัน ในกำรแก้ไขปัญหำของ
ตนเองร่วมกันในชุมชน
หมู่ บ้ ำ นบ้ ำ นแพะเป็ น จุ ด ที่ ช ำวไทลื้ อ กลุ่ ม แรก นำโดยพ่ อ หนำนปั ญ โญที่ อ พยพมำจำกแคว้ น
สิ บ สองปั น นำ ประเทศจีน เข้ำมำตั้งถิ่นฐำนในประเทศไทยเมื่อ 400 ปีที่แล้ว กลุ่ ม คนเหล่ ำ นี้ จึ ง กลำยเป็น
กลุ่มชำติพันธุ์ไทลื้อพื้นถิ่นที่มีเครือญำติขนำดใหญ่ สมำชิกในชุมชนจึงรู้จักและสนิทสนมกันมำตั้งแต่สมัยบรรพ
บุรุษ อีกทั้งยังมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรภำยในชุมชนได้เป็นอย่ำงดี ทั้งด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรจัดกำร
ขยะ รวมถึงกำรตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน
สำหรับหมู่บ้ำนดอนหลวง ชำวบ้ำนยังคงรักษำอำชีพทอผ้ำไว้ได้อย่ำงเหนียวแน่น จึงเป็นที่มำของ
“ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เครือข่ำยกลุ่มทอผ้ำหัตถกรรมพื้นบ้ำน” และเป็นตัวอย่ำงสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึง
ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชำวหมู่บ้ำนดอนหลวง ยิ่งไปกว่ำนั้นพ่อหลวงบ้ำน (ผู้ใหญ่บ้ำน) ยังเน้นย้ำ
ให้เห็นว่ำชำวบ้ำนยินดีและพร้อมใจกันที่จะสมทบทุนของตนเองในกำรสนับสนุนกิจกรรมของหมู่บ้ำนในทุก ๆ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น กำรมีชุมชนที่เข้มแข็งจึงเป็นโอกำสในกำรพัฒนำต่อยอดศักยภำพของชุมชน
ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรพึ่งพำตนเอง และด้ำนกระบวนกำรเรี ยนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ตลอดจน
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำชุมชนเข้มแข็งอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศต่อไป
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4.1.2 จุดเด่น
จำกกำรลงพื้นที่ทั้ง 3 ชุมชนพบว่ำชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนทำกู่ร่วมกันจัดกำรปัญหำโดยเตรียมควำมพร้อม
เฝ้ำระวังและมีกำรบริหำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง อีกทั้งมีผู้นำหมู่บ้ำนที่เข้มแข็งและชำวบ้ำนให้ควำมร่วมมือต่อ
นโยบำยภำครัฐ เมื่ อเผชิญ กับกำรบริห ำรงำนของภำครัฐ แบบรวมศูนย์กลำงที่ใ ห้ก ำรทำงำนไม่ต อบสนอง
ต่อ ควำมต้องกำรจริงของประชำชน จึงเกิดกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรให้ประชำชนในท้องถิ่นเพื่อแบ่งเบำ
ภำระของภำครัฐ เช่น กำรถ่ำยโอนโรงเรียนทำกู่สำมัคคีรำษฎร์นุสรณ์ สังกัด สพฐ. มำอยู่ภำยใต้กำรดำเนินงำน
ของเทศบำลตำบล
สำหรับหมู่บ้ำนบ้ำนแพะ มีนำยเกษม ปัญโญใหญ่ เป็นพ่อหลวงบ้ำนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งเป็นผู้นำทำงควำมคิดโดยมี กำรสนับสนุนจำกแม่หลวงบ้ำน (ภรรยำผู้ใหญ่บ้ำน) มำโดยตลอดและยังเป็น
ผู้กำหนดทิศทำง นโยบำย กำรพัฒนำชุมชน กฎเกณฑ์ รวมทั้งกำรจัดกำรภำยในชุมชน ซึ่งส่งผลให้สมำชิก
ในหมู่บ้ำนมีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำชุมชนร่วมกัน พร้อมทั้งยังให้
ควำมร่วมมืออย่ำงสูงในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรจัดกำรขยะ กำรเป็นชุมชนปลอดยำเสพติด และ
กำรจัดกำรด้ำนกำรออมเงินของหมู่บ้ำน
หมู่บ้ำ นดอนหลวงมีกิจ กรรมสำคัญ หลำยอย่ำ งที่เ กิด จำกกำรร่ว มแรงร่ว มใจของ คนในชุม ชน
อีกทั้งยัง มีพ่อหลวงบ้ำนหรือผู้ใหญ่บ้ำนที่เป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน และยังเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งมีอุดมกำรณ์
ในกำรพัฒนำท้องถิ่น เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่ำงชำวบ้ำนกับภำครัฐ รวมทั้งยังเป็นนักสร้ำงสรรค์โครงกำร เช่น
กำรจัดตั้ง “กองกลำง” หรือกองทุนหมู่บ้ำนขนำดย่อมเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนให้
ชุมชนมีควำมเข้มแข็งและเป็นอีกหนึ่งแรงในกำรชักชวนคนรุ่นใหม่ให้กลับมำพัฒนำบ้ำนเกิด
หำกกล่ำ วโดยสรุป จะพบว่ ำ ทั้ง 3 หมู่บ้ ำ นนั้น มีจุด เด่ น ร่ว มกัน ที่สำคัญ คือ กำรมีชุ ม ชนที่เ ข้ม แข็ ง
ซึ่ งสะท้อนให้เห็นจำกกำรมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีของคนในชุมชน กำรมีผู้นำที่ดีที่เป็นนักพัฒนำและ
เป็นศูนย์รวมใจของชุมชนที่ทำให้ชำวบ้ำนหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
4.1.3 ข้อเสนอแนะ
1) หมู่บ้ำนทำกู่ หำกได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณเพิ่มเติมจำกภำครัฐ จะมีโอกำสในกำรพัฒนำ
ต่อยอดและพัฒนำศักยภำพของหมู่บ้ำนได้มำกขึ้น ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเรียนรู้
2) ส่ว นหมู่บ้ำ นบ้ำ นแพะ สมำชิก ในชุมชนควรปลูก ฝัง คนรุ่นต่อ ไปให้ดำรงควำมสำมัคคีที่เป็น
อัน หนึ่ง อัน เดียวกัน เพื่อจะสำมำรถขับเคลื่อนชุมชนให้พัฒนำต่อไปอย่ำงยั่งยืน รวมถึงนำพำ
ชุ ม ชนก้ ำ วไปข้ ำ งหน้ ำ ท่ ำ มกลำงควำมเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ ำ งรวดเร็ ว โดยคงยั ง รั ก ษำ
อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน พร้อมทั้งคงควำมเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและ
แหล่ งท่ องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ำมำในพื้นที่ ซึ่ งในอนำคตจะมี
กำรสร้ำงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่แห่งที่ 2 ใกล้กับหมู่บ้ำนบ้ำนแพะ
3) หมู่บ้ำนดอนหลวงควรสร้ำงแหล่งท่องเที่ยวภำยใต้แนวคิด “เส้นทำงสำยผ้ำฝ้ำย บ้ำนดอนหลวง
– DON LUANG : The Journey of Cotton Legacy” ที่ เ น้ น เสริ ม ประสบกำรณ์ แ ปลกใหม่
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ให้แ ก่นักท่ องเที่ ยวผ่ ำนกำรร้อยเรียงเรื่องรำวประวัติศำสตร์ ควำมเป็นมำ และวิถีชีวิตของ
ชำวยองในชุมชนจำกองค์ควำมรู้ของปรำชญ์ชำวบ้ำน รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมภำยในชุมชนที่
สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญำกำรทอและสรรสร้ำงผ้ำฝ้ำยเป็นสินค้ำต่ำง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสำมำรถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจำกนี้ทำงหมู่บ้ำนยังควรจัดหลักสูตรกำรสอนทอผ้ำฝ้ำยเบื้องต้น 7 วัน
ให้ผู้ที่มีควำมสนใจสำมำรถเรียนรู้ทั้งเรื่องกำรทอผ้ำฝ้ำยจำกปรำชญ์ชำวบ้ำนและกำรเรียนรู้วิถี
ชำวบ้ำนผ่ำนกำรใช้ชีวิตในบ้ำนโฮมสเตย์
4.2 อัตลักษณ์และวัฒนธรรม
4.2.1 ที่มา
จังหวัดลำพูนนับเป็นบริเวณที่มีกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ อพยพเข้ำมำตั้งถิ่นฐำนตั้งแต่ 1,400 ปีที่แล้ว
ซึ่งแต่ละกลุ่มชำติพันธุ์ได้มีกำรสืบทอดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีของตนเองจำกรุ่นสู่รุ่น โดยแต่ละ
อำเภอของจั ง หวั ด ลำพู น ก็ มี ก ลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์ ที่ แ ตกต่ ำ งกั น อำศั ย อยู่ เมื่ อ ศึ ก ษำบริ บ ทของหมู่ บ้ ำ นทำกู่
หมู่ บ้ ำ นดอนหลวง และหมู่บ้ำนบ้ำนแพะ สำมำรถสรุปได้ ดังนี้
วัฒนธรรมส่วนใหญ่ของหมู่บ้ำนทำกู่ก่อเกิดมำจำกกำรสืบทอดเชื้อสำยของกลุ่มชำวยองที่อพยพมำจำก
ประเทศเมี ยนมำในสมั ยพระเจ้ำกำวิ ละและเผ่ ำขะมุ จำกสำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำว ซึ่ ง นั บ ถื อ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำมธรรมชำติ เช่น เทวดำ เจ้ำพ่อ เจ้ำแม่ หรือผีสำงนำงไม้ ในขณะที่ช ำวบ้ำ นในหมู่บ้ำ นดอน
หลวงสืบเชื้อสำยมำจำกกลุ่มชำติพันธุ์ชำวยองที่อพยพมำจำกเมืองเชียงรุ้งของแคว้นสิบสองปันนำ ประเทศจีน
และได้สืบทอดภูมิปัญญำในเรื่องของกำรผลิตผ้ำฝ้ำยทอมือ จึงเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์
ที่เกิดขึ้นในอำเภอป่ำซำง และยังเป็นพื้นที่ผลิตและขำยผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำยทอมือชื่อดังของจังหวัดลำพูน ในส่วน
ของอำเภอบ้ำนธิมีกลุ่มชำติพันธุ์ไทลื้อ ไทยอง และไทยวนโดยเฉพำะหมู่บ้ำนบ้ำนแพะซึ่งเป็นแหล่งตั้งรกรำก
ที่แรกของกลุ่ มชำติพันธุ์ไทลื้อ ซึ่งอพยพมำจำกแคว้นสิบสองปันนำ ประเทศจีนตอนใต้ตั้งแต่ 400 ปีก่อน
โดยในปัจจุบันยังมีกลุ่มชำติพันธุ์ไทลื้ออำศัยอยู่เป็นจำนวนมำก
4.2.2 จุดเด่น
จำกกำรศึกษำพบว่ำชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนดอนหลวงและหมู่บ้ำนบ้ำนแพะ ยังคงสืบสำนอัต ลักษณ์
วัฒนธรรมที่โดดเด่นและถ่ำยทอดผ่ำนทำงหัตถศิลป์ของหมู่บ้ำน โดยหมู่บ้ำนดอนหลวงมีรำกฐำนวัฒนธรรม
ชำวยองและชำวบ้ำนยังมีทักษะกำรทอผ้ำฝ้ำยซึ่งเป็นภูมิปัญญำที่มีมำอย่ำงช้ำนำน ที่ยังคงได้รับกำรสืบทอด
ต่อกันในหมู่ชำวบ้ำน ด้วยเหตุนี้หมู่บ้ำนดอนหลวงจึงเป็นแหล่งสินค้ ำผ้ำฝ้ำยที่คุณภำพดีที่ทำให้คนทั่วไปสนใจ
และสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำโดยไม่ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง สำหรับหมู่บ้ำนบ้ำนแพะ ชำวบ้ำนได้มีกำรรักษำอัตลักษณ์
วัฒนธรรมของชำวไทลื้อ รวมถึงงำนหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ทั้งผ้ำทอลำยไทลื้อ งำนจักรสำนจำก
ใบตำล ที่ได้รับกำรถ่ำยทอดจำกบรรพบุรุษสู่ทำยำทรุ่นต่อไปและได้เชื่อมโยงเครือข่ำยชำติพันธุ์ที่อำศัยอยู่ต่ำง
ชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้ำนธิเข้ำด้วยกัน เพื่อรักษำวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไป
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ในขณะที่ อำชีพหลักของชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนทำกู่คือกำรทำฟำร์มโคนม ซึ่งไม่ได้นำเอำอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ชำวยองและชำวหลวยมำประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพ เพียงแต่ยังคงไว้ซึ่งกำร
สืบทอดให้ลูกหลำนได้รับรู้ถึงควำมเป็นมำของบรรพบุรุษ
4.2.3 ข้อเสนอแนะ
1) ชำวบ้ ำ นในหมู่ บ้ ำ นบ้ ำ นแพะควรพั ฒ นำทั ก ษะให้ เ ข้ ำ กั บ ยุ ค สมั ย และกำรเปลี่ ย นแปลงด้ ำ น
เทคโนโลยี รวมทั้งชุมชนควรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนของภำครัฐ เช่น สำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
และ ศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่ำงประเทศ (องค์กำรมหำชน) ในกำรพัฒนำสินค้ำหัตถกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้ำนบ้ำนแพะให้เข้ำกับยุคสมัย และเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำเพื่อเพิ่มรำยได้
ให้ชุมชน พร้อมทั้งเร่งหำตลำด รวมถึงสร้ำงคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ำมำสืบต่ออัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป
2) ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนดอนหลวงควรพัฒนำและต่อยอดภูมิปัญญำกำรผลิตและออกแบบลวดลำย
ผ้ำฝ้ำยทอมือของบรรพบุรุษชำวยองในรูปแบบเสื้อผ้ำและเครื่องใช้ต่ำง ๆ ที่ทันสมัยมำกขึ้น
เพื่อให้เข้ำกับยุคสมัย และบริบทปัจจุบัน พร้อมทั้งเป็นกำรเพิ่มฐำนลูกค้ำกลุ่มใหม่ ๆ ให้มำกขึ้น
4.3 ทรัพยากรที่พร้อมต่อยอดในการสร้างอาชีพในชุมชน
4.3.1 ที่มา
ประเด็นเรื่องกำรมีควำมพร้อมทำงทรัพยำกรเป็นประเด็นที่สะท้อนให้เห็นถึงกำรมีทุนทำงทรัพยำกร
ที่ค่อนข้ำงพร้อมของจังหวัดลำพูน โดยกำรลงพื้นที่สำรวจนั้นจะพบว่ำ ทั้ง 3 หมู่บ้ำนต่ำงก็มีทรัพยำกรที่พร้อม
ต่อกำรต่อยอดและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรต่อยอดทำงเศรษฐกิจในอนำคต นอกจำกนี้
กรอบแนวคิ ด กำรสร้ ำ งควำมสำมำรถทำงกำรแข่ ง ขั น ของยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ 20 ปียัง มุ่ง เน้ น กำรพัฒนำ
ภำคกำรผลิตและบริกำรให้สำมำรถแข่งขันได้เพื่อให้ประชำชนมีรำยได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภำพชีวิตที่ ดีขึ้น
รวมทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดควำมเข้มแข็งด้วยกำรใช้อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มำสร้ ำง
มูลค่ำเพิ่ม
แต่เดิมชำวบ้ำนหมู่บ้ำนทำกู่เคยทำไร่ข้ำวโพดแต่ประสบวิกฤตด้ำนรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ำ จึงเปลี่ยน
มำเลี้ยงโคนมที่กินข้ำวโพดเป็นอำหำรหลักได้ จำกนั้นเป็นต้นมำ ชำวบ้ำนหมู่บ้ำนทำกู่จึงสำมำรถพลิกฟื้น
และสร้ำงรำยได้หลักจำกกำรทำฟำร์มโคนมมำยำวนำนนับ 20 ปี หรือคิดเป็นมูลค่ำรำยปีมำกถึง 4 ล้ำนบำท
โดยมี ก ำรจั ดส่ งน้ ำนมไปที่ 3 บริ ษั ทหลั ก ๆ ได้ แก่ บริ ษั ทเชี ยงใหม่ เฟรชมิ ลค์ บริ ษั ทฟำร์ ม TK Dairy Gold
และสหกรณ์แม่ทำ
ส่วนหมู่บ้ำนบ้ำนแพะเป็นชุมชนขนำดเล็กที่มีสำธำรณูปโภคครบครันและมีแนวโน้มที่จะได้รับกำร
พัฒนำด้ำนคมนำคม เนื่องจำกมีควำมพร้อมทำงด้ำนทรัพยำกรในกำรพัฒนำ
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หมู่บ้ำนดอนหลวงมีชื่อเสียงเรื่องกำรเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ำยผ้ำฝ้ำยทอมือที่มีคุณภำพมำยำวนำน
เนื่องด้วยชุมชนมีควำมพร้อมทั้งในด้ำนผู้ประกอบกำรผ้ำทอและแรงงำนในชุมชนที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรทอผ้ำ
เย็บผ้ำ และผลิ ตสิ นค้ำต่ ำง ๆ ท ำให้เกิดกำรกระจำยงำนและรำยได้ไปสู่คนในชุมชนอย่ำงทั่วถึง ตั้งแต่กลุ่ม
วัยกลำงคนจนถึงวัยผู้สูงอำยุ ซึ่งหมู่บ้ำนดอนหลวงได้มีกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ประชำสัมพันธ์ให้สินค้ำของหมู่บ้ำนเป็นที่รู้จักมำกยิ่งขึ้น เช่น งำนแต่งสีอวดลำย ผ้ำฝ้ำยดอนหลวง ในช่วงต้นเดือน
เมษำยนของทุกปี ซึ่งจำกคำบอกเล่ำของพ่อหลวงบ้ำน งำนแต่งสีอวดลำย ผ้ำฝ้ำยดอนหลวงครั้งที่ผ่ำนมำทำให้เกิด
เงินสะพัดในชุมชนมำกถึง 30 ล้ำนบำท
4.3.2 จุดเด่น
จำกกำรลงพื้นที่เก็บข้อมูลในทั้ง 3 หมู่บ้ำน พบว่ำ “วั ว นมล้ ำ นนำ” ถื อ เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน
บ้ ำ นทำกู่ โดยวั ว นมชนิ ด นี้ ส ำมำรถผลิ ต น้ำนมที่ มี คุ ณ ภำพสู ง กว่ำน้ำนมปกติและผ่ำนมำตรฐำนสำกล
จึงเป็นจุดขำยใหม่ที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลผลิตน้ำนมของชุมชน รวมทั้งเป็นกำรขยำยโอกำสในกำรจำหน่ำย
น้ำนมให้แก่กลุ่มลูกค้ำใหม่ ๆ มำกขึ้น
ในขณะที่หมู่บ้ำนบ้ำนแพะเป็นหมู่บ้ำนขนำดเล็กที่มีเพียง 77 ครัวเรือน ซึ่งมีสำธำรณูปโภคครบครั น
มีน้ำประปำ มีไฟฟ้ำทุกครัวเรือน มีสัญญำณอินเตอร์เน็ต รวมถึงโครงกำรกำรสร้ำงท่ำอำกำศยำนำนำชำติ
เชียงใหม่แห่งที่ 2 ซึ่งในเบื้องต้นพื้นที่ที่เหมำะสมอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่ำงจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอบ้ำนธิ
จังหวัดลำพูนอีกด้วย จำกข้อมูลดังกล่ำวชี้ให้เห็นถึงควำมพร้อมของหมู่บ้ำนที่เป็นตัวอย่ำงในกำรพัฒนำและ
สำมำรถต่อยอดอย่ำงยั่งยืนและเป็นบทเรียนที่ทำให้เข้ำใจว่ำองค์ประกอบที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้นั้นคือ
กำรที่มีทุนทำงทรัพยำกรในมิติทำงทรัพยำกรบุคคล ตลอดจนมิติทำงสำธำรณูปโภคที่จะทำให้เอื้อแก่กำร
พัฒนำและแข่งขันได้
สำหรับหมู่บ้ำนดอนหลวงมีทรัพยำกรมนุษย์ที่มีทักษะในกำรทอผ้ำฝ้ำย เย็บผ้ำ ปักผ้ำ และแปรรูป
สินค้ำผ้ำฝ้ำยให้เป็นสินค้ำที่หลำกหลำย ซึ่งควำมโดดเด่นของสินค้ำเหล่ำนี้จะอยู่ที่กรรมวิธีกำรผลิตที่ผ่ำน
กำรสรรสร้ำงด้วยมือ ผ่ำนกำรประยุกต์ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรทอผ้ำในรูปแบบ 2-12 ตะกอ ทำให้ผ้ำฝ้ำย
ทอมือของหมู่บ้ำนดอนหลวงมีลวดลำยที่ปรำณีต สวยงำม และสำมำรถนำมำต่อยอดในกำรผลิต และแปรรูป
เป็นสินค้ำอืน่ ๆ ได้มำกยิ่งขึ้น
4.3.3 ข้อเสนอแนะ
1) หมู ่บ้ำ นทำกู่ ภำครัฐ ควรสนับ สนุน และส่ง เสริม บุค ลำกรทำงด้ำ นสัต ว แพทย์และสัตวบำล
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ฟำร์มโคนมมีคุณภำพและได้มำตรฐำนอยู่เสมอ เช่น มีกำรตรวจสอบควำม
สะอำดและมำตรฐำนฟำร์มเป็นระยะ จัดอบรมผู้ประกอบกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพกำรผลิต
มีกำรสนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในฟำร์มเลี้ยงโคนม ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยพัฒนำธุรกิจโคนม
ให้ยั่งยืนคู่หมู่บ้ำนทำกู่ต่อไป
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2) ในกรณีของหมู่บ้ำนบ้ำนแพะนั้น ภำครัฐและประชำชนในชุมชนควรทำงำนร่วมกันเพื่อดูแลรักษำ
สำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำนให้อยู่ในสภำพที่ดี ไม่เสื่อมโทรม โดยภำครัฐควรสำรวจควำมต้องกำร
ของประชำชนในเรื่องดังกล่ำว รวมถึงวำงแผนร่วมกันในกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคเพื่อรองรับ
กำรเจริญเติบโตของเมืองที่เป็นผลมำจำกกำรสร้ำงสนำมบินแห่งใหม่ในอนำคต
3) สำหรับหมู่บ้ำนดอนหลวง ภำครัฐควรส่งเสริมชำวบ้ำนในเรื่องกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่มี
ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนนวัตกรรมสิ่งทอมำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี
กำรทอผ้ำสมัยใหม่ รวมทั้งกำรสร้ำงสรรค์ลำยผ้ำฝ้ำยทอมือเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เฉพำะของ
ชุมชนบ้ำนดอนหลวง พร้อมทั้งเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและ
มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ซึ่งนับเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำยได้เช่นกัน
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บทที่ 5
บทสรุป
ในฐำนะข้ำรำชกำรในโครงกำรพัฒนำนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 13 ที่จะ
กลำยเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนำและวำงแผน (Developer and Planner) และ
นักปฏิบัติ (Operator) ในอนำคต เป็นฟันเฟืองชิ้นหนึ่งของระบบรำชกำรไทย มีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง
เข้ำใจถึงสภำพควำมเป็นอยู่และทัศนคติของคนในชุมชน ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชน และปัญหำที่เกิดขึ้น
ในชุมชน เพื่อนำมำวิเครำะห์ถึงจุดอ่อนและควำมเสี่ยงในชุมชน จะได้วำงแผนแก้ไขและรับมือได้อย่ำงตรงจุด
และตรงกับควำมต้องกำรของชุมชน รวมถึงจะต้องทรำบถึงจุดแข็งของชุมชน เพื่อนำมำพัฒนำต่อยอดและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ต่อไป กำรลงพื้นที่เพื่อศึกษำวิถี ชีวิตชุมชนในหมู่บ้ำนทำกู่ อำเภอแม่ทำ หมู่บ้ำ นบ้ำนแพะ
อำเภอบ้ำนธิ และหมู่บ้ำนดอนหลวง อำเภอป่ ำซำง ระหว่ำงวันที่ 4 – 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้
จึงนับเป็นโอกำสทีห่ ำได้ยำกยิง่ และเป็นประสบกำรณ์ที่พวกเรำจะไม่มีวันลืม
กำรศึกษำวิถีชีวิตชุมชนช่วยสะท้อนให้พวกเรำเห็นภำพควำมเป็นจริงได้ดี ยิ่งขึ้น ทำให้เกิดควำมเข้ำใจ
(Understanding) สร้ำงควำมมีส่วนร่วมและเข้ำถึงชุมชนอย่ำงแท้จริง (Connecting) ซึ่งนำไปสู่กำรแสวงหำ
แนวทำงเพื่อพัฒนำชุมชนจำกภำยในสู่ภำยนอกหรือ Inside-Out (Development) เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ตำมหลักกำร “เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ” ตำมแนวพระรำชดำริของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร
จำกกำรศึกษำวิถีชีวิตชุมชนในหมู่บ้ำนทำกู่ หมู่บ้ำนบ้ำนแพะ และหมู่บ้ำนดอนหลวง พบว่ำ “ชุมชน”
เป็นกำลังสำคัญในกำรผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำชนบท ภำยใต้บริบทกำรเปลี่ยนแปลงที่ประเทศ
กำลังเผชิญกับควำมท้ำทำยต่ำง ๆ ทั้งจำกควำมผันผวนของระบบเศรษฐกิจ กำรเข้ำสู่สังคมสูงอำยุ (Aging
Society) และกำรเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) จำกกำรสอบถำมและ
สังเกตกำรณ์ ยังพบว่ำทั้ง 3 หมู่บ้ำน มีจุดแข็งร่วมกัน 3 ประกำร คือ กำรมีควำมร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน
กำรมีทุนทำงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม และกำรมีท รัพยำกรที่พร้อมสำหรับกำรต่อยอด กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ
มี ทุ น ทำงสั ง คม ทุ น ทำงวั ฒ นธรรม และทุ น ทำงทรั พ ยำกรที่ พ ร้ อ มพรั่ ง หำกแต่ ยั ง ขำดแนวทำงที่ ชั ด เจน
และโอกำสที่จะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงรำยได้ ให้แก่คนในชุมชน
สร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ และสร้ำงควำมยั่งยืนในวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่
ดังนั้นกำรส่งเสริมให้ชุมชนสำมำรถอยู่ได้ด้วยตนเอง พัฒนำควำมเข้มแข็งจำกเศรษฐกิจฐำนรำก และ
สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน นอกจำกจะต้องอำศัยควำมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของคนในชุมชนเป็นหลัก
จะต้องอำศัยกำรประสำนพลังประชำรัฐร่วมใจ ทั้งจำกภำครัฐบำลและเอกชนที่เข้ำใจในบริบทของชุมชนและ
เข้ ำ ถึ ง สภำพปั ญ หำและควำมต้ อ งกำรของชุ ม ชนอย่ ำ งตรงจุ ด เพื่ อ วำงแผนและพั ฒ นำชุ ม ชนให้ ส อดรั บ
กับกำรเปลี่ยนแปลงจำกสภำวะภำยนอก พร้อมทั้งผสำนควำมต้องกำรของคนในชุมชนและวิถีชีวิตของชุมชน
ที่มีรำกเหง้ำทำงวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงำม รวมไปถึงทักษะและภูมิปัญญำท้องถิ่นอันทรงคุณค่ำ อันจะ
เป็นรำกฐำนสำคัญของกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนจำกฐำนรำกอย่ำงแท้จริง
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ภาคผนวก 1
ผลการปฏิบัตริ าชการ กรณีศึกษาหมู่บา้ นทากู่
ตาบลทาปลาดุก อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
1. ประวัติความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในชุมชน
1.1 ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิประเทศ
อำเภอแม่ทำ
เดิมอำเภอแม่ทำมีพื้นที่เป็นป่ำไม้ทั้งหมด ตั้งอยู่บริเวณเชิงเทือกเขำขุนตำล ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีกำรตั้ง
ถิ่ น ฐำนที่ อ ยู่ อ ำศั ย ของผู้ ค น จนกระทั่ ง ประมำณ 200 ปี ต่ อ มำ มี หั ว หน้ ำ คนไทใหญ่ ชื่ อ นำยฮ้ อ ย ค ำอ่ ำ ง
ได้ อ พยพครอบครั ว และบริ ว ำรเข้ ำ มำตั้ ง รกรำก ท ำมำหำกิ น และก่ อ ตั้ ง หมู่ บ้ ำ นขึ้ น ในพื้ น ที่ ป่ ำ บริ เ วณนี้
โดยเริ่มแรกมีเพียงศำลำแม่ทำ ต่อมำได้มีกำรขยำยพื้นที่ออกเป็นชุมชนขนำดใหญ่มำกขึ้น แต่ก็ยังคงอยู่ภำยใต้
กำรปกครองของอำเภอเมืองลำพูน
ต่อมำในปี พ.ศ. 2482 ทำงรำชกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ชุมชนบ้ำนศำลำแม่ทำมีพื้นที่ขนำดใหญ่
มำกขึ้น ส่งผลให้กำรปกครองระบบเดิมไม่เหมำะสมกับสภำพพื้นที่ ดังนั้น เพื่อควำมสะดวกต่อกำรปกครอง
และกำรขยำยควำมเจริญของชุมชน ทำงรำชกำรโดยกระทรวงมหำดไทยจึงประกำศยกฐำนะชุมชนแม่ทำขึ้น
เป็น “กิ่งอำเภอแม่ทำ” อยู่ภำยใต้เขตกำรปกครองของอำเภอเมืองลำพูน
หลังจำกประกำศเป็นกิ่งอำเภอแล้ว แม่ทำยังคงมีควำมเจริญเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทำงรำชกำรจึงได้มีกำร
พิ จ ำรณำให้ ย กฐำนะจำกกิ่ ง อ ำเภอขึ้ น เป็ น อ ำเภอ โดยทำงจั ง หวั ด ล ำพู น ได้ มี ก ำรท ำหนั ง สื อ ไปยั ง
กระทรวงมหำดไทยเมื่อวันที่ 22 กรกฎำคม 2501 ขอให้ยกฐำนะกิ่งอำเภอแม่ทำ ขึ้นเป็น “อำเภอแม่ทำ”
ซึ่งเป็นกำรตั้งตำมชื่อลำน้ำแม่ทำที่เป็นแม่น้ำสำยใหญ่และสำคัญที่สุดในบริเวณนี้ โดยแม่น้ำเส้นนี้ไหลผ่ำนทุก
ตำบลในเขตอำเภอแม่ทำ ยกเว้นตำบลทำแม่ลอบ ทำให้ชื่อตำบลของทุกตำบลในอำเภอแม่ทำมีคำว่ำ “ทำ”
นำหน้ำมำจนถึงปัจจุบัน
อำเภอแม่ทำมีอำณำเขตติดต่อกับเขตอำเภอดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
มี อำณำเขตติดต่อกับ อำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอเมือ งล ำพู น
จังหวัดลำพูน
ทิศใต้
มีอำณำเขตติดต่อกับอำเภอเสริมงำม จังหวัดลำปำงและอำเภอทุ่งหัวช้ำง จังหวัด
ลำพูน
ทิศตะวันออก มีอำณำเขตติดต่อกับอำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
ทิศตะวันตก มีอำณำเขตติดต่อกับอำเภอป่ำซำงและอำเภอบ้ำนโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ทำงด้ำนกำรคมนำคม อำเภอแม่ทำเป็นอำเภอที่มีเส้นทำงคมนำคมที่สำคัญตัดผ่ำน ได้แก่ ถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปำง และทำงรถไฟสำยเหนือที่วิ่งผ่ำนอำเภอแม่ทำ
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ในปัจจุบันสภำพภูมิประเทศและพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอแม่ทำ เป็นภูเขำและป่ำไม้ โดยมีพื้นที่รำบ
ลุ่มแม่น้ำซึ่งขนำนกับลำน้ำแม่ทำและที่รำบตำมหุบเขำ สภำพพื้นดินที่ทำกินทั่วไปมีควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะ
แก่กำรเพำะปลูกทำกำรเกษตรกรรมและกำรกสิกรรม
ป่าไม้ ในเขตพื้นที่ ได้แก่ ป่ำไม้เบญจพรรณต่ำงๆ ป่ำไม้สัก ป่ำไม้แดง ป่ำไม้เต็งรัง
ภูเขา ภูเขำภำยในพื้นที่ เป็น ภูเขำสูง มีลักษณะเรียงทอดยำวจำกทิศเหนือ ไปทำงทิศ ตะวั น ตก
เรียกว่ำ ดอยเมือง และภูเขำที่ทอดจำกทิศตะวันออกไปทำงทิศใต้ เรียกว่ำ ดอยขุนตำล
แม่น้าสายสาคัญ คือ ลำน้ำแม่ทำ ระยะทำงตลอดสำยมีควำมยำวประมำณ 18 กิโลเมตร โดยลำน้ำ
แม่ ท ำไหลมำจำกกิ่งอำเภอแม่อ อน จังหวัดเชียงใหม่ ผ่ำนบ้ำนทำกู่ บ้ำนทำป่ำตึง เหนื อ
บ้ำนทำป่ำสัก บ้ำนปงอ้อ บ้ำนทำสองท่ำ บ้ำนทำทุ่งไผ่ บ้ำนใหม่ทำชมพู บ้ำนสถำนี บ้ำนทำ
ปลำดุก บ้ำนทำป่ำเปำ และเขตพื้นที่ตำบลทำสบเส้ำ

รูปที่ 1.1 อำณำเขต อ.แม่ทำ จ.ลำพูน
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ตำบลทำปลำดุก

รูปที่ 1.2 ตรำหรือสัญลักษณ์ประจำตำบล
คำขวัญประจำตำบล
เที่ยวดอยขุนตำน ไหว้ศำลเจ้ำพ่อ เยี่ยมยอสะพำนขำว
ถิ่นข้ำวโพดฝักอ่อน พักผ่อนสำรำญ ดินแดนงำมทำปลำดุก
กำรเกิดขึ้นของตำบลทำปลำดุกนั้นยังไม่ปรำกฏหลักฐำนอย่ำงแน่ชัดว่ำมีกำรก่อตั้งขึ้นเมื่อใด มีเพียง
เรื่องเล่ำสืบต่อกันมำว่ำมีกลุ่มชำวยองและชำวหลวยได้อพยพมำจำกแคว้นเชียงตุง ประเทศจีน เข้ำมำตั้งถิ่น
ฐำนเป็นหมู่บ้ำนเวียงยองและหมู่บ้ำนหลวยซึ่งใกล้กับตัวเมืองลำพูน มีช ำวหลวยส่วนหนึ่งตั้งถิ่นฐำนบริเวณ
บ้ำนหน้ำสถำนีรถไฟ (ในปัจจุบัน) ซึ่งบริเวณนั้นมีลำห้วยที่มีปลำดุกจำนวนมำก ชำวบ้ำนจึงอำศัยปลำดุก
เหล่ำนั้นเป็นอำหำรและเรียกชื่อห้วยนี้ว่ำ “ห้วยปลำดุก”
ต่อมำมีชำวบ้ำนอพยพเข้ำมำตั้งบ้ำนเรือนมำกขึ้น เนื่องจำกบริเวณห้วยปลำดุกมีควำมอุดมสมบูรณ์
เพรำะเดิมเป็นพื้นที่ป่ำไม้ เมื่อมีชุมชนเกิดขึ้นหลำยหมู่บ้ำนจึงได้มีกำรยกฐำนะขึ้นเป็นตำบลและได้ชื่อว่ำ
“ตำบลทำปลำดุก” ซึ่งมำจำกกำรมีลำน้ำแม่ทำไหลผ่ำนกลำงตำบลรวมถึงกำรตั้งบ้ำนเรือนในบริเวณใกล้สอง
ฝั่งของลำน้ำแม่ทำนี้
เทศบำลตำบลทำปลำดุก มีเขตกำรปกครองและรับผิดชอบ ทั้งหมด 15 หมู่บ้ำน มีพื้นที่โดยประมำณ
138 ตำรำงกิโลเมตร หรือ ประมำณ 89,840 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่อยู่อำศัยประมำณ 4,920 ไร่ พื้นที่ทำกิน
ประมำณ 15,938 ไร่ และพื้นที่เขตป่ำสงวน อุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล ประมำณ 68,982 ไร่
ลักษณะที่ตั้ง เทศบำลตำบลทำปลำดุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้ำนทำทุ่งไผ่ อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่
ทำงทิศเหนือของที่ว่ำกำรอำเภอแม่ทำ ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอำเภอแม่ทำเป็นระยะทำงประมำณ 13 กิโลเมตร ห่ำง
จำกจังหวัดลำพูนเป็นระยะทำงประมำณ 40 กิโลเมตร ห่ำงจำกจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทำงประมำณ 53
กิโลเมตร และห่ำงจำกจังหวัดลำปำงเป็นระยะทำงประมำณ 66 กิโลเมตร
เทศบำลตำบลทำปลำดุกมีอำณำเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
มีอำณำเขตติดต่อกับเขตตำบลแม่ทำ
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้
มีอำณำเขตติดต่อกับเขตตำบลทำสบเส้ำ อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันออก มีอำณำเขตติดต่อกับเขตตำบลบ้ำนค่ำ
อำเภอห้ำงฉัตร จังหวัดลำปำง
ทิศตะวันตก มีอำณำเขตติดต่อกับเขตตำบลบ้ำนกลำง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
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หมู่บ้ำนทำกู่
ตราสัญลักษณ์ประจาหมู่บา้ น

รูปที่ 1.3 ตรำสัญลักษณ์ประจำหมู่บ้ำน
คาขวัญประจาหมู่บ้าน
“ไหว้สำพระศรีตรีเพชร ชมเศรษฐกิจพอเพียง”
ประวัติความเป็นมา
บ้ำนทำกู่เป็นหมู่บ้ำนขนำดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลทำปลำดุก อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน
โดยอยู่เหนือสุดของอำเภอแม่ทำ ติดกับตำบลแม่ทำ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำร
อำเภอแม่ทำ 20 กิโลเมตร ไม่ปรำกฎแน่ชัดว่ำบ้ำนทำกู่เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อใด ประชำกรส่วนใหญ่มีเชื้อสำยมำ
จำกชำวยองที่อพยพมำจำกเมืองยองของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ในสมัยพระเจ้ำกำวิละและเผ่ำขมุ
จำกประเทศลำวตอนบนที่มำทำงำนให้กับ บริษัท บอมเบย์ เบอร์ม่ำ จำกัด ในปี พ.ศ. 2440 เนื่องจำกบริษัท
ได้รับสัมปทำนป่ำไม้จำกรัฐบำลไทยสมัยนั้น หลังจำกนั้นในปี พ.ศ. 2490 - 2492 ได้มีกำรอพยพของชนเผ่ำ
พื้นเมืองจำกบ้ำนหลวงที่อยู่ทำงทิศตะวันออกของบ้ำนทำกู่เพรำะถูกภัยจำกธรรมชำติมำรวมตัวเป็นหมู่บ้ำนทำ
กูจ่ นถึงปัจจุบนั
ภูมอิ ากาศ
หมู่บ้ำนทำกู่ มีลักษณะภูมิอำกำศที่ดีตลอดปี ฤดูหนำวเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนตุลำคม – มกรำคม
ลักษณะอำกำศมีฝนตกชุกในช่วงแรกและมีอำกำศหนำวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 10 - 15 องศำเซลเซียส ฤดู
ร้อนเริ่มตั้งแต่ปลำยเดือนกุมภำพันธ์ – พฤษภำคม ลักษณะอำกำศค่อนข้ำงร้อ นอบอ้ำว อุณหภูมิจะอยู่ที่ช่วง
30 - 40 องศำเซลเซียส และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนำยน – ตุลำคม ซึ่งจะมีฝนตกชุกมำก ช่วงปลำยเดือน
ตุลำคมเริ่มมีอำกำศเย็นสบำย
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2. แผนที่เชิงกายภาพของหมู่บ้าน Map
หมู่บ้ำนทำกู่มีถนนหลักตัดผ่ำนกลำงหมู่บ้ำนเพียงเส้นเดียว ทำงทิศใต้ของหมู่บ้ำนมีเขตติดต่อกับหมู่บ้ำนทำป่ำ
สัก และทำงทิศเหนือมีเขตติดต่อกับ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งหมู่บ้ำนทำกู่ไม่มีป้ำยบอกทำงเข้ำของหมู่บ้ำน
อย่ำงชัดเจน มีแต่เพียงป้ำยโรงเรียนเทศบำลตำบลทำปลำดุก (ทำกูส่ ำมัคคีฯ) ที่เป็นจุดสังเกตว่ำได้เดินทำงเข้ำ
สู่หมู่บ้ำนแล้ว มีวัดทำกู่แก้วเป็นศูนย์กลำงของหมู่บ้ำน โดยบริเวณรอบๆวัดจะมีสถำนที่สำคัญๆ ได้แก่ ที่ทำกำร
ผู้ใหญ่บ้ำน ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน ฟำร์มโคนม โฮมสเตย์ อีกทั้งมีฟำร์มข้ำวโพด บ่อเลี้ยงกุ้ง และอ่ำงเก็บน้ำห้วย
โฮ่งฮ่ำง ตั้งอยู่ในทิศค่อนไปทำงเหนือของหมู่บ้ำน

รูปที่ 1.4 ผังประวัติศำสตร์หมู่บ้ำนทำกู่
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รูปที่ 1.5 แผนที่ทำงกำยภำพหมู่บ้ำนทำกู่
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3. ข้อมูลพื้นฐาน
3.1 ภูมิสังคม
3.1.1. ประชำกร
ประชำกรส่วนใหญ่มีเชื้อสำยมำจำกชำวยองที่อพยพมำจำกเมืองยอง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำร์ เผ่ำขมุ จำกประเทศลำวตอนเหนือ และชนเผ่ำพื้นเมืองที่อพยพมำจำกบ้ำนหลวงที่อยู่ทำงทิศ
ตะวันออกของหมู่บ้ำนทำกู่
ประเภท
หญิง
ชาย
รวม
หมายเหตุ
เด็กและเยำวชน
582
484
1,066
อำยุต่ำกว่ำ 18 ปี
ประชำกร
2,322
2,497
4,819
อำยุ 18-60 ปี
ผู้สูงอำยุ
675
731
1,406
อำยุมำกกว่ำ 60 ปี
ตำรำงที่ 1.1 จำนวนรำษฎรในตำบลทำปลำดุก
ประเภท
เด็กและเยำวชน
ประชำกร
ผู้สูงอำยุ
รวมทั้งหมด

หญิง
ชาย
รวม
64
83
147
252
226
478
81
92
173
397
401
798
ตำรำงที่ 1.2 จำนวนรำษฎรในหมู่บ้ำนทำกู่

หมายเหตุ
อำยุต่ำกว่ำ 20 ปี
อำยุ 20 – 60 ปี
อำยุมำกกว่ำ 60 ปี
รวมทุกช่วงอำยุ

3.1.2. วิถีชีวิต
ชุมชนบ้ำนทำกู่ เป็นหนึ่งในหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี จักรีนฤบดินทร สยำมิ
นทรำธิรำช บรมนำถบพิตร (รัชกำลที่ 9) เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระชนมำยุครบ 7 รอบ วันที่ 5 ธันวำคม
2554 โดยมีกำรน้อมนำหลักกำรดำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม คนใน
ชุมชนมีกำรนำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำเนินชีวิต เช่น ลดกำรทำไร่เลื่อนลอย กำรลดรำยจ่ำย
โดยกำรปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน และยังมีก ำรเพิ่มรำยได้จำกกำรรวมกลุ่มตั้งเป็น
กลุ่มอำชีพต่ำงๆ เพื่อให้ประกอบอำชีพเสริมและรณรงค์เรื่องกำรออม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีกำรใช้จ่ำยอย่ำง
ประหยัดและมีกำรออมทุกครัวเรือน เพื่อให้คนในชุมชนใช้ชีวิตอย่ำงสมดุล มีภูมิคุ้มกันที่ดี และสำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
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3.1.3. ศำสนำและควำมเชื่อ
ชำวบ้ ำ นในชุ ม ชนบ้ ำ นทำกู่ ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ ศำสนำพุ ท ธเป็ น หลั ก โดยมี วั ด เป็ น ศู น ย์ ร วม
ทำงด้ำนจิตใจของคนในชุมชน ซึ่งหมู่บ้ำนทำกู่มีวัดจำนวน 1 แห่ง คือ “วัดทำกู่แก้ว ” โดยวัดตั้งอยู่ที่ จุด
ศูนย์กลำงของชุมชน
ด้วยควำมที่ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประเพณีส่วนใหญ่ของหมู่บ้ำนทำกู่จึงมี
พื้นฐำนมำจำกศำสนำพุทธ แต่อย่ำงไรก็ตำมคนในชุมชนบำงส่วนก็ยังคงมีควำมเชื่อในกำรนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตำมธรรมชำติ เช่น เทวดำ เจ้ำพ่อ เจ้ำแม่ หรือผีสำงนำงไม้ ซึ่งในชุมชนทำกู่มีควำมเชื่อหลักๆ อยู่ 3 ควำมเชื่อ
ได้แก่
1)

ควำมเชื่อเรื่องผีปู่ย่ำ

ปัจจุบันควำมเชื่อนี้นับถือกันอยู่เฉพำะกลุ่มเท่ำนั้น โดยชำวบ้ำนเชื่อกันว่ำลูกผู้หญิงทุกคนจะ
มีวิญญำณผีปู่ย่ำติดตำมอยู่ตั้งแต่เกิดจนตำย ซึ่งหำกผู้หญิงมีควำมรักและฝ่ำยชำยต้องกำรมัดจำ (จองตัว) ฝ่ำย
หญิงเอำไว้ ฝ่ำยชำยจะต้องทำพิธีเซ่นผีปู่ย่ำ โดยเตรียมของต่ำงๆ ได้ แก่ เงินจำนวน 12 บำทและดอกไม้สีขำว
นำไปเคำรพพ่อแม่ของฝ่ำยหญิง แต่หำกเมื่อคบกันแล้วและมีควำมต้องกำรที่จะเลิกกัน ในบำงบ้ำนก็จะจัดให้มี
กำรทำพิธีขอขมำผีปู่ย่ำอีกครั้ง โดยเตรียมของไหว้ คือ ธูป เทียน ดอกไม้สีขำว และเงินจำนวน 3.25 บำท
ให้แก่พ่อแม่ของฝ่ำยผู้หญิง อย่ำงไรก็ตำมของเซ่นไหว้วิญญำณผีปู่ย่ำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ในบำงบ้ำน
อำจใช้เครื่องเซ่นเป็นเนื้อสัตว์ หรือบำงบ้ำนอำจใช้จำนวนเงินที่ต่ำงออกไป หรือใช้ดอกไม้สีอื่น เป็นต้น
2)

ควำมเชื่อเรื่องผีขุนน้ำ (ผีต้นน้ำ)

ควำมเชื่อนี้เป็นควำมเชื่อที่ทุกคนในหมู่บ้ำนมีร่ วมกัน โดยงำนไหว้ผีขุนน้ำจะมีกำรจัดขึ้นใน
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ของทุกปี โดยคนในชุมชนจะเดินทำงไปที่ฝำยกั้นน้ำที่ห้วยโฮ่งฮ่ำงพร้อมกับเครื่องเซ่น คือ
เนื้อหมูจำนวน 1 ตัว โดยมีปรำชญ์ชำวบ้ำนเป็นผู้นำด้ำนพิธีกรรม วัตถุประสงค์ในกำรทำพิธีนี้ เพื่อเป็นกุศโล
บำยให้คนในชุมชนร่วมกันรักษำทรัพยำกรป่ำไม้และต้นน้ำในพื้นที่หมู่บ้ำน โดยผ่ำนทำงควำมเชื่อที่ถูกบอกเล่ำ
กันมำยำวนำน
3)

ควำมเชื่อเรื่องศำลพ่อบ้ำน

ควำมเชื่อดังกล่ำวเป็นควำมเชื่อที่มีมำยำวนำนและได้รับกำรนับถือมำกจำกคนในชุมชน โดย
ในทุกวันที่ 16 เมษำยนของทุกปี คนในชุมชนจะทำพิธี “สงเครำะห์บ้ำน” ณ บริเวณศำลพ่อบ้ำนของชุมชน
เพรำะเชื่อว่ำกำรทำพิธีนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของไทยจะนำมำซึ่งควำมเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้ำน โดยกำรทำพิธี
สงเครำะห์พ่อบ้ำนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) คนในชุมชนจะเตรียมสิ่งของ อำทิเช่น ทรำย 1 ถังเล็ก น้ำส้มป่อย 1 ถังเล็ก อำหำร และ
สิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้ว โดยจะแบ่งของเป็น 2 ถุง
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(2) ในกำรทำพิธี จะมีเจ้ำอำวำสจำกวัดทำกู่แก้วเป็นประธำนและเป็นผู้เทศนำธรรมเรื่อง
“วันขึ้นปีใหม่ไทย” และให้มัคคทำยกทำพิธีสงเครำะห์ศำลพ่อบ้ำนต่อ
(3) หลังเสร็จพิธีคนในชุมชนจะเอำอำหำรที่นำมำทำพิธีไปบริจำค นำสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้
แล้วไปทิ้ง แต่ทรำยและน้ำส้มป่อยจะนำกลับมำบ้ำน โดยน้ำส้มป่อยจะนำไปพรมใน
บ้ำน และทรำยจะนำไปเทตำมบริเวณนอกบ้ำน ทั้งนี้คนในชุมชนเชื่อกันว่ำสองสิ่งนี้เมื่อ
ผ่ำนกำรทำพิธีกรรมแล้วจะสำมำรถช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีออกจำกบ้ำนได้
3.1.4. วัฒนธรรมและประเพณี
เนื่องจำกคนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้ำนทำกู่สืบทอดเชื้อสำยมำจำกชำวเผ่ำไทยลื้อและชำวยอง
ดังนั้นในชุมชนจึงมีวัฒนธรรมกำรพูดทั้งภำษำลื้อ ภำษำยอง และภำษำพื้นเมือง - ภำษำลำว ส่วนวัฒนธรรม
กำรแต่งกำยนิยมสวมใส่เสื้อผ้ำม่อฮ่อม ด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณีคนในหมู่บ้ำนจะอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมที่
ถือปฏิบัติสืบต่อกันมำ
นอกจำกนั้นคนในหมู่บ้ำนยังมีควำมเชื่อในเรื่องของเทพเจ้ำและเทวดำ ซึ่งทำหน้ำที่ปกปัก
รักษำหมู่บ้ำน โดยจะมีควำมเชื่อว่ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้ำนจะรวมตัวกันอยู่ที่ “ศำลพ่อบ้ำน” ทุกหมู่บ้ำน จึงมี
กำรตั้งศำลพ่อบ้ำนประจำหมู่บ้ำนและจะมีกำรจัดประเพณีกำรเลี้ยงศำลพ่อบ้ำนเป็นประจำทุกปีจนปัจจุบัน
กลำยเป็นประเพณีท้องถิ่น เพื่อสักกำระบูชำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้ำน
นอกจำกนั้นชุมชนบ้ำนทำกู่ยังมีขนบธรรมเนียมและงำนประเพณีประจำปีต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

รูปที่ 1.6 ปฏิทนิ ประเพณีและกิจกรรมในหมูบ่ ้ำนทำกู่
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3.2 เศรษฐกิจ
3.2.1. ภำพรวมเศรษฐกิจชุมชน
ประชำกรส่วนใหญ่ในชุมชนบ้ำนทำกู่ประกอบอำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยรำยได้หลัก
ของคนในชุมชนบ้ำนทำกู่สำมำรถแบ่งเป็นสัดส่วนดังต่อไปนี้
4% 3%
8%

โคนม
ปลูกข้าวโพด
ลาไย

15%

รับจ้าง
ท่องเที่ยว
70%

รูปที่ 1.7 สัดส่วนรำยได้ของคนในหมู่บ้ำนทำกู่
ซึ่งในหมู่บ้ำนมีกลไกด้ำนเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่
- กองทุนหมู่บ้ำน
ในส่วนของกองทุนหมู่บ้ำน ได้มีกำรดำเนินกำรมำเป็นระยะเวลำ 19 ปีแล้ว โดยเงินกองทุนหมู่บ้ำน
ได้รับมำจำกรัฐบำล ซึ่งปัจจุบันหมู่บ้ำนทำกู่มีเงินทุนหมุนเวียนในกองทุนหมู่บ้ำนประมำณปีละ 2.4 ล้ำนบำท
ซึ่งเงินส่วนนี้จะให้ชำวบ้ำนกู้ในจำนวน 20,000 - 70,000 บำทต่อรำย โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับควำมจำเป็น
ของแต่ละรำย ผู้กู้จะต้องทำกำรเขียนแบบฟอร์มและระบุถึงควำมจำเป็นในกำรใช้เงินจำนวนนั้นด้วย
กำรรับเงินกู้ เริ่มที่ประธำนและคณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนทำกำรพิจำรณำคำขอกู้เงินจำกผู้กู้ว่ำ
สำมำรถอนุมัติได้หรือไม่ โดยผู้กู้ต้องสำมำรถทำตำมข้อบังคับที่คณะกรรมกำรได้กำหนดไว้ได้ เช่น กำรทำ
ประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกัน เป็นต้น โดยจะมีดอกเบี้ยในกำรกู้อยู่ที่ร้อยละ 6 ต่อปี คณะกรรมกำรกองทุน
หมู่บ้ำนจะนำดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้มำใช้เพื่อสำธำรณประโยชน์ของชุมชน เช่น กำรซ่อมแซมถนน เป็นต้น
- ธนำคำรชุมชน
ธนำคำรชุมชนจะมีรูปแบบคล้ำยสหกรณ์ โดยเปิดโอกำสให้ชำวบ้ำนทุกคนที่ อำศัยอยู่ในเขตหมู่บ้ำน
ทำกู่สำมำรถสมัครเข้ำเป็นสมำชิกได้ ธนำคำรจะมีกำรเปิดรับฝำกเงินเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 11 ของเดือน
สมำชิกสำมำรถฝำกเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 20 บำทขึ้นไป และฝำกสะสมได้ไม่เกิน 50,000 บำทต่อคน
ธนำคำรชุมชนมีอัตรำดอกเบี้ยในกำรกู้อยู่ที่ร้อยละ 12 ต่อปีและดอกเบี้ยเงินฝำกอยู่ที่ร้อยละ 2 ต่อปี
ปัจจุบันมีสมำชิกประมำณ 300 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนคนทั้งหมดในหมู่บ้ำนทำกู่
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3.2.2. เกษตรกรรมและปศุสัตว์
คนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้ำนทำกู่ ประกอบอำชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมและกำรทำปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ
87 ของจำนวนคนในชุมชนทั้งหมด โดยอำชีพด้ำนเกษตรกรรมที่คนในชุมชนนิยมประกอบอำชีพมำกที่สุดเป็น
อันดับหนึ่ง ได้แก่ กำรทำฟำร์มโคนม ในส่วนอันดับสองและสำมคือ กำรปลูกข้ำวโพดและกำรปลูกลำไย
ตำมลำดับ
- กำรทำเกษตรกรรม
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่คนในชุมชนบ้ำนทำกู่นิยมปลูกมำกที่สุดคื อ ข้ำวโพดฝักอ่อน เพรำะเป็นพืชที่
เจริญเติบโตไวและสำมำรถปลูกได้ถึง 4 ครั้งต่อปี ใช้เวลำในกำรเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียง 10 วัน โดยจะมีพ่อค้ำ
คนกลำงเดินทำงมำรับซื้อผลผลิตถึงพื้นที่ ในส่วนของรำคำข้ำวโพดฝักอ่อนที่คนในชุมชนจะได้รับคือตั้งแต่ 20
- 22 บำทต่อกิโลกรัม นอกจำกผลของข้ำวโพดฝักอ่อนที่สำมำรถขำยได้แล้ว เจ้ำของพื้นที่กำรเกษตรยั ง
สำมำรถขำยต้นของข้ำวโพดให้แก่เจ้ำของฟำร์มโคนม เพื่อนำไปเป็นอำหำรสัตว์ได้อีกด้วย
- กำรทำปศุสัตว์
นอกจำกกำรปลูกข้ำวโพดฝักอ่อนแล้ว คนในชุมชนบ้ำนทำกู่ยังนิยมกำรทำปศุสัตว์ โดยสัตว์ที่นิยม
เลี้ยงคือ วัวนมพันธุ์บรำห์มัน เพรำะให้ผลผลิตน้ำนมสูงและมีคุณภำพตำมมำตรำฐำน โดยผู้เลี้ยงโคนมจะรีด
นมวัว 2 ครั้งต่อวันในช่วงเช้ำตรู่และช่วงเย็น หลังจำกนั้นจะนำน้ำนมวัวดิบไปขำยให้กับ Chiang Mai
Fresh Milk, TK Daily Gold และสหกรณ์โคนมแม่ทำ โดยรำคำรับซื้อน้ำนมวัวดิบจะอยู่ที่ 18 บำทต่อกิโลกรัม
3.2.3. กำรท่องเที่ยว
สถำนที่ท่องเทีย่ วสำคัญในชุมชนบ้ำนทำกู่ ได้แก่
- วัดทำกู่แก้ว
วัดทำกู่แก้วหรือชื่อเต็ม คือ “วัดทำกู่แก้วสุขำวดี” มีควำมหมำยว่ำ แสงสว่ำงควำมสุขที่ปรำศจำกทุกข์
เดิมทีเป็นวัดร้ำงอยู่ในป่ำดงดิบ คงเหลือแต่ซำกปรักหักพังของกำแพง ในปี พ.ศ. 2439 ได้ค้นพบอุโบสถเจดีย์
ยอดกุด และต่อมำปี พ.ศ. 2474 เจ้ำหน้ำที่จำกกรมศิลปำกรได้มำพิสู จน์แล้วว่ำวัดนี้สร้ำงมำนำนรำว 300 400 ปี โดยคำดว่ำสร้ำงขึ้นในปี พ.ศ. 2074
ในครั้งที่พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร (หรือ
พระยศในขณะนั้น) ได้เสด็จพระรำชดำเนินมำเปิดอ่ำงเก็บน้ำห้วยโก๋งในวันที่ 10 มีนำคม พ.ศ. 2521 และ
เสด็จพระรำชดำเนินมำเปิดอ่ำงเก็บน้ำแม่โฮ่งฮ่ำง ในวันที่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2523 พระองค์ได้เสด็จพระรำช
ดำเนินมำสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดทำกู่แก้วทั้ง 2 ครั้ง เพื่อสักกำระเจดีย์ศรีกู่แก้ว ซึ่งเป็นที่บรรจุพระธำตุ
เก่ำแก่ประจำหมู่บ้ำนทำกู่ ตำบลทำปลำดุก
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รูปที่ 1.8 วัดทำกู่แก้ว
- เจดีย์พระธำตุวัดกู่แก้ว
เดิมเป็นเจดีย์สูงประมำณ 1 เมตร มีสภำพทรุดโทรมและตั้งอยู่ในพื้นที่ป่ำดงดิบ อย่ำงไรก็ตำมในปี
พ.ศ. 2474 ได้มีกำรนิมนต์พระสงฆ์จำกคณะสงฆ์แขวงแม่ทำ มีครูบำธรรมเสนำเป็นประธำนในกำรนำคนใน
ชุมชนเข้ำมำถำงป่ำบริเวณรอบพระธำตุฯ ซึ่งในสมัยก่อนพื้นที่ในบริเวณนั้นไม่มีผู้ใดกล้ำเข้ำไปเพรำะเชื่อว่ำ
เป็นที่อยู่ของภูตผีและสัตว์ร้ำย อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกขออนุญำตเจ้ำหลวงเมืองลำพูนแล้วจึงได้มีกำรนำช้ำงมำ
ชักลำกไม้ เพื่อสร้ำงถำวรวัตถุในวัดทำกู่แก้วและได้มีกำรทำพิธีครอบองค์เจดีย์ดั้งเดิม โดยใช้ปูนขำวและดิน
ทั้งหมด 9 ชั้น เพื่อเป็นกำรปกป้องรักษำเจดีย์เดิมไว้ และในทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธำตุฯ ของคนใน
ชุมชน

รูปที่ 1.9 เจดียพ์ ระธำตุวัดกู่แก้ว
- พระพุทธรูปศรีตรีเพชร
พระพุทธรูปเก่ำแก่ที่ถูกค้นพบพร้อมกับกำแพงแก้วและใบเสมำธรรมจักร ซึ่งเดิมเป็นซำกวัตถุโบรำณ
ที่อยู่ในบริเวณของวัดทำกู่แก้ว พระศรีตรีเพชรหรือ “พระสิงห์สำม” เป็นที่เคำรพสักกำระของคนในชุมชนเป็น
อย่ำงมำก
นอกจำกนั้นทำงหมู่บ้ำนยังได้จัดทำแพกเก็จกำรท่องเที่ยว one day trip บริกำรแก่นักท่องเที่ยวที่
สนใจจะเข้ำมำเที่ยวที่หมู่บ้ำน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
(1) กิจกรรมไหว้ไหว้พระพุทธรูปศรีตรีเพชร/ เจดีย์พระธำตุทำกู่แก้ว
(2) กิจกรรมเที่ยวชมม่อนผำนำคด้วยรถอีแต๊กพร้อมรับประทำนอำหำรว่ำง
(3) กิจกรรมชมฐำนกำรเรียนรู้ (สำธิตกำรทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่/ ไม้กวำด)
(4) กิจกรรมทำลูกประคบ/ บุหงำไล่ยุง พร้อมรับประทำนอำหำรว่ำง
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(5) กิจกรรมช็อปสินค้ำปลอดภัยที่ศูนย์ฯ
กิจกรรมทั้งหมดเกิดขึ้น เพื่อเป็นกำรกระจำยรำยได้ให้แก่คนในชุมชนและยังถือเป็นรำยได้เสริมให้แก่
กลุ่มผูส้ ูงอำยุอีกด้วย
ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์สินค้ำ OTOP สินค้ำของฝำก ของที่ระลึก
1) สมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุงลำย
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกภูมิปัญญำดั้งเดิมในท้องถิ่นของชำวชุมชนทำกู่ที่ผลิตขึ้นเพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์
โรคไข้เลือดออกที่ระบำดในหมู่บ้ำนทำกู่เมื่อ พ.ศ. 2553 สมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุงลำยเกิดจำกกำรผสมกัน
ระหว่ำง กระเทียม ขิงแก่ พริกชี้ฟ้ำ เกลือเม็ดใหญ่ และแกลบ ผสมกับอีเอ็ม (EM) ที่สกัดมำจำกต้นจำมจุรี
นำมำปั้นเป็นก้อน ตำกให้แห้ง วิธีกำรใช้คือนำไปใส่ในแอ่งน้ำที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดลูกน้ำยุงลำยซึ่งเป็น
พำหะนำโรค หลังจำกมีใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงพบว่ำในปีถัดมำคือ พ.ศ. 2554 ก็ไม่ปรำกฎผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอีก
เลย

รูปที่ 1.10 สมุนไพรกำจัดลูกน้ำยุงลำย
2) สเปรย์ไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกภูมิปัญญำดั้งเดิมในท้องถิ่นของชำวชุมชนทำกู่ที่ผลิตขึ้นเพื่อแก้ไขสถำนกำรณ์
โรคไข้เลือดออกที่ระบำดในหมู่บ้ำนทำกู่เมื่อ พ.ศ. 2553 สมุนไพรไล่ยุงประกอบด้วย ตะไคร้หอม ขิง ใบเตย
ตะไคร้ มะกรูด กำรบูร เมทิลแอลกอฮอล์

รูปที่ 1.11 สเปรย์ไล่ยุงกลิ่นตะไคร้หอม
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3) ลูกประคบ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกภูมิปัญญำของบรรพบุรุษโดยนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมำใช้ในกำร
รักษำหรือช่วยในกำรไหลเวียนของโลหิต ทำให้กล้ำมเนื้อผ่อนคลำย ลูกประคบสมุนไพรได้รับกำรพัฒนำให้มี
รูปลักษณ์สวยงำมและสวดต่อกำรใช้งำนมำกยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ไพล ใบมะขำม ใบส้มป่อย ขมิ้นชัน เป้ำน้อย
เป้ำหลวง ใบเตย ใบมะกรูด ตะไคร้ กำระบูร พิมเสน เกลือ

รูปที่ 1.12 ลูกประคบ
4) ไม้กวำดดอกหญ้ำ
สินค้ำ OTOP ไม้กวำดดอกหญ้ำ เป็นธุรกิจเสริมของครอบครัวของคุณนิตยำ ทองสุวรรณ อำศัยอยู่
บ้ำนเลขที่ 178 หมู่ 1 ต.ทำปลำดุก อ.แม่ทำ จ.ลำพูน โดยผลิตภัณฑ์หลัก ไก้แก่ กำรผลิตไม้กวำดดอกหญ้ำ
โดยนอกจำกสินค้ำหลักแล้ว ทำงคุณนิตยำยังมีกำรทำข้ำวของเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์จำกไม้ไผ่ อำทิ ชะลอม
ไม้ไผ่ ไซดักเงิน และจำหน่ำยตำมคำสั่งซื้ออีกด้วย
โดยสินค้ำจำกร้ำนของคุณนิตยำได้รับเลื อกให้เป็นหนึ่งในกิจกรรม workshop เพื่อสนับสนุนกำร
ท่องเที่ยวของหมู่บ้ำนและเป็นสินค้ำแนะนำประจำหมู่บ้ำนทำกู่

รูปที่ 1.13 ไม้กวำดดอกหญ้ำ
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5) น้ำเสำวรส
สินค้ำ OTOP น้ำเสำวรส เป็นธุรกิจเสริมของคุณอุไรรัตน์ แก้วพงค์ ประธำนกลุ่มผลิตน้ำเสำวรส
หมู่บ้ำนทำกู่ น้ำเสำวรสเป็นน้ำผลไม้เพื่อสุขภำพ อุดมไปด้วยวิตำมินเอสูง ช่วยบำรุงสำยตำและผิวพรรณ ไม่
แต่งสี ไม่ผสมสำรกันเสีย บรรจุในขวดแก้วที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อ สะอำดและปลอดภัย สำมำรถเก็บไว้ได้นำนโดย
ยังคงรสชำติของเสำวรสอยู่ตลอดเวลำ โดยสินค้ำจำกร้ำนของคุณอุไรรัตน์ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในกิจกรรม
workshop เพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวของหมู่บ้ำนและเป็นสินค้ำแนะนำประจำหมู่บ้ำนทำกู่

รูปที่ 1.14 น้ำเสำวรส
3.2.4. ธุรกิจในครัวเรือน
คนในชุมชนทำกู่ ส่วนใหญ่นิยมประกอบอำชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมและปศุสัตว์ โดยในแต่ละ
ครัวเรือนนิยมทำฟำร์มโคนม ทำกำรเกษตรปลูกข้ำวโพดฝักอ่อนและปลูกลำไย
นอกจำกธุรกิจในครัวเรือนด้ำนเกษตรกรรมแล้ว ชำวบ้ำนยังทำธุรกิจด้ำนอื่นๆ เช่น กำรทำ
สินค้ำ OTOP เช่น ลูกประคบ ไม้กวำดดอกหญ้ำ และเครื่องจักสำนเพื่อจำหน่ำย
3.2.5. กำรรับจ้ำง
ภำยในชุมชนบ้ำนทำกู่มีกำรทำอำชีพรับจ้ำงแกะข้ำวโพดฝักอ่อนจำกฝัก กิโลกรัมละ 2 บำท และ
อำชีพรับจ้ำงทั่วไป เช่น ขับรถส่งของและขับรถขนส่งนักเรียน

32

3.3 ปัจจัยพื้นฐานของชุมชน
3.3.1. สำธำรณูปโภค
กำรไฟฟ้ำ
ปัจจุบันทุกครัวเรือนในหมู่บ้ำนทำกู่มีไฟฟ้ำใช้แต่ไม่ใช่ทุกบ้ำนที่จะมีมิเ ตอร์ไฟฟ้ำ บ้ำนที่ไม่มี
มิเตอร์จะอำศัยพ่วงสำยไฟฟ้ำจำกบ้ำนที่มีมิเตอร์ไฟฟ้ำ เพื่อนำไฟฟ้ำมำใช้ยังครัวเรือนของตนเอง
กำรประปำ
ในหมู่บ้ำนทำกู่นั้นกว่ำร้อยละ 99 ของครัวเรือนบ้ำนทำกู่มีน้ำประปำใช้ ซึ่งจะมีน้ำสะอำด
เพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภคมำจำกสองแหล่งหลักๆ ได้แก่ น้ำประปำจำกแหล่งน้ำบนภูเขำ เช่น อ่ำงเก็บน้ำ
หรือ ตำน้ำธรรมชำติ อีกแหล่งหนึ่งมำจำกน้ำประปำบำดำล ซึ่งชำวบ้ำนจะขุดเจำะน้ำและสร้ำงบ่อไว้ภำยใน
บ้ำนตนเองเพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภค โดยคนในชุมชนจะเลือกวิธีกำรที่สะดวกกับแหล่งที่ตั้งของบ้ำน เช่น
บ้ำนที่ใกล้แนวภูเขำ ก็จะใช้น้ำจำกแหล่งภูเขำ เป็นต้น
ส่วนอีกร้อยละ 1 ที่ยังไม่มีน้ำประปำใช้ จำกกำรสอบถำมพบว่ำ ชำวบ้ำนบำงคนไม่ต้องกำร
ดำเนินกำรวำงระบบท่อประปำมำสู่บ้ำนตนเอง เนื่องจำกมีขั้นตอนที่ยุ่งยำกและมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
3.3.2. สำธำรณสุข
โรงพยำบำลส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพประจ ำต ำบลทำปลำดุ ก มี จ ำนวนทั้ ง หมด 2 แห่ ง ได้ แ ก่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลทำปลำดุก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้ำนทำชมภู และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
บ้ำนทำป่ำสัก ตั้งอยู่ หมู่ 2 บ้ำนทำป่ำสัก และเนื่องจำกในชุมชนมีจำนวนคนที่จะมำใช้บริกำรด้ำนสำธำรณสุข
เป็นจำนวนมำกถึง 15 หมู่บ้ำน จึงจำเป็นที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพทั้ง 2 แห่ง ต้องแบ่งเขตควำมรับผิดชอบ
ออกเป็น 2 สำย คือ
- สำยเหนือ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล บ้ำนทำป่ำสัก ครอบคลุมกำรบริกำรในเขตหมู่ 1 2 3
8 10 12 13 14
- สำยใต้ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลทำปลำดุก ครอบคลุมกำรบริกำรในเขต หมู่ 3 4 5 6 9
11 15
สำหรับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล บ้ำนทำป่ำสัก ซึ่งหมู่บ้ำนทำกู่สังกัดอยู่นั้น มีเจ้ำหน้ำที่
ประจำโรงพยำบำล ได้แก่ นักวิชำกำรสำธำรณสุข พยำำบำลวิชำชีพ เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข พนักงำน
ทั่วไป และพนักงำนผู้ช่ วยเหลือคนไข้ เป็นต้น แต่ทำงโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลทำป่ำสักไม่มีแพทย์
ประจำ หำกเจ้ำหน้ำที่ประจำโรงพยำบำลพบเจอผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ต้องกำรคำแนะนำจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ ก็
จะมีกำรติดต่อแพทย์ที่โรงพยำบำลแม่ทำ เพื่อขอส่งตัวไปรักษำหรือขอแนะนำในกำรรักษำผู้ป่ำวผ่ำ นช่อง
ทำงกำรสื่อสำรออนไลน์
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โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล บ้ำนทำป่ำสัก จะมีคนในชุมชนเข้ำมำใช้บริกำรประมำณ 9,000 12,000 คนต่อปี ส่วนมำกจะเป็นบุคคลที่ป่วยเป็นโรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง และโรคระบบทำงเดิน
หำยใจ ซึ่งทำงโรงพยำบำลจะสำมำรถรองรับได้แต่ผู้ป่วยที่มีอำกำรไม่ร้ำยแรงและผู้ป่วยที่ยังสำมำรถควบคุม
ตนเองได้ หำกทำงโรงพยำบำลพบผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น โรครุ น แรงเกิ น กว่ ำ ที่ จ ะรั ก ษำได้ ทำงเทศบำลจะมี ก ำร
ประสำนงำนไปยังโรงพยำบำลแม่ทำ เพื่อให้ส่งรถพยำบำลมำรับผู้ป่วย
3.3.3. กำรศึกษำ
ภำยในเขตกำรปกครองของเทศบำลตำบลทำปลำดุก มีสถำนศึกษำในระดับต่ำงๆ ได้แก่
1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจำนวน 1 ศูนย์ มีจำนวนเด็กจำนวน 90 คน ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนทำ
ปลำดุก (เกิดจำกกำรยุบรวมศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนทำกู่ ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนทำสองท่ำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
ทำปลำดุก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนปงอ้อ)
2) โรงเรียนระดับปฐมศึกษำ 5 แห่ง มีจำนวนนักเรียน รวมทั้งหมด 337 คน ได้แก่ โรงเรียน
บ้ำนทำป่ำสัก โรงเรียนบ้ำนทำทุ่งไผ่ – สองท่ำ โรงเรียนบ้ำนทำปลำดุก – ศรีทรำยมูล โรงเรียนบ้ำนทำกู่
โรงเรียนบ้ำนทำป่ำเปำ
3) โรงเรียนระดับมัธยม 1 แห่ง มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งหมด 39 คน ได้แก่ โรงเรียนมัธยม
บ้ำนทำป่ำสัก เปิดทำกำรสอนระดับมัธยมต้น ม.1 – ม.3
4) ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอแม่ทำ จำนวน 1 แห่ง มี
นักเรียนทัง้ หมด 320 คน เปิดสอนในระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลำย
5) สถำนที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้ำนจำนวน 14 แห่ง
ในกรณีของโรงเรียนในหมู่บ้ำนทำกู่นั้น ในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนเทศบำลตำบลทำปลำดุก
(ทำกู่สำมัคคีรำษฎร์นุสรณ์) ได้มีกำรโอนย้ำยจำกโรงเรียนที่สังกัดกับ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ภำยใต้สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร มำเป็นโรงเรียนที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลขององค์กำรบริหำรส่วน
ท้องถิ่น เทศบำลทำปลำดุก
ซึ่ ง กำรโอนย้ ำ ยครั้ง นี้ มี สำเหตุ ม ำจำกว่ ำ เดิ ม ที่ โ รงเรี ย นอยู่ ภ ำยใต้ สัง กั ด ของสำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทำงโรงเรียนได้รับกำรจัดสรรบุคลำกรครูไม่เพียงพอ นั่นคือ มีครูจำนวน 2
คน และมีนักเรียนเพียง 19 คน ทำให้ทำงสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีแนวคิดที่จะยุบ
โรงเรียนแห่งนี้และให้นักเรียนย้ำยไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียง
แต่ทำงคนในชุมชนบ้ำนทำกู่และพื้นที่ใกล้เคียงไม่เห็นด้วย จึงได้รวมตัวกันไปร้องเรียนที่
ศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอแม่ทำและศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดลำพูนถึง 5 ครั้ง จนในที่สุดทำงสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงอนุญำตให้โอนย้ำยโรงเรียนมำสังกัดกับองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
เทศบำลทำปลำดุก ในปี พ.ศ. 2561
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หลังจำกกำรโอนย้ำยมำเป็นของเทศบำลแล้ว โรงเรียนเทศบำลตำบลทำปลำดุก มีทิศทำงที่
ดีขึ้นอย่ำงชัดเจน โดนปัจจุบันทำงโรงเรียนมีครูรำชกำรที่โอนย้ำยมำกจำกส่วนกลำงจำนวน 2 คน ครูที่
เทศบำลจ้ำงจำนวน 11 คน และมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 140 คน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบำล 1
ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
3.3.4. กลไกช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน
ในยุทธศำสตร์ของหมู่บ้ำนทำกู่ ยุทธศำสตร์ที่ 6 ที่มีเนื้อหำเกี่ยวกับกลไกช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในชุมชน นั่นคือยุทธศำสตร์ ‘ชุมชนคนทำกู่ไม่ทอดทิ้งกัน’ ซึ่งมีจุดแข็งจำกกำรที่คนในชุมชนสนิทสนมกันและ
รู้จักกันอย่ำงทั่วถึงทุกครัวเรือน คอยช่วยกั นสอดส่องดูแลว่ำแต่ละคนมีปัญหำอะไรและคอยช่วยเหลือกันเมื่อ
เกิดปัญหำขึ้นในชุมชน อำทิ กำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินผ่ำนโครงกำรธนำคำรชุมชม ในโครงกำรนี้ จะมีกำร
ปล่อยเงินกู้ให้คนในชุมชนได้ใช้เมื่อมีควำมจำเป็นเร่งด่วน โดยทำงกรรมกำรธนำคำรชุมชนจะคอยให้คำแนะนำ
กับผู้ที่ประสบปัญหำทำงกำรเงินถึงวิธีกำรเก็บออมและกำรใช้จ่ำยอย่ำงเป็นระบบ ถือได้ว่ำเป็นกลไกช่วยเหลือ
กันของชำวบ้ำนทำกู่เมื่อสมำชิกคนใดคนหนึ่งมีปัญหำ
นอกจำกทำงด้ำนกำรเงินแล้ว คนในชุมชนบ้ำนทำกู่ยังมีกำรช่วยเหลือกันในชุมชนในด้ำนจิต
สำธำรณะ จะเห็นได้จำกกรณีตัวอย่ำงเช่น เมื่อเกิดมีถนนเส้นใดในหมู่บ้ำนต้องซ่อมแซม ชำวบ้ำนก็จะสมัครใจ
กันไปช่วยซ่อมแซมโดยไม่ได้มีกำรเรียกร้องค่ำตอบแทน
ด้ำนสำธำรณูปโภคก็เป็นอีกหนึ่งด้ำนที่แสดงให้เห็นถึงควำมอยู่อำศัยแบบเกื้อกูลกัน เห็นได้
จำกกำรที่คนในชุมชนให้ครัวเรือนที่ไม่ได้อยู่ในแนวเสำไฟฟ้ำหลักผ่ำนสำมำรถพ่วงไฟฟ้ำจำกบ้ำนของตนเองไป
ยังครัวเรือนอื่นๆ เพื่อที่ทุกบ้ำนจะได้ใช้ไฟฟ้ำกันอย่ำงทั่วถึง
ด้ำนกำรศึกษำก็เป็นอีกด้ำนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นชุมชนที่มีส่วนร่วมและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันของชำวหมู่บ้ำนทำกู่ จะเห็นได้จำกเมื่อโรงเรียนประจำหมู่บ้ำนจะถูกปิ ด ชำวบ้ำนก็รวมตัวกันไป
ร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้มีกำรโอนย้ำยโรงเรียนมำเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น เพื่อที่เด็กๆ
ในหมู่บ้ำนจะได้มีโรงเรียนให้เรียนต่อ โดยไม่ต้องเดินทำงไกลไปที่โรงเรียนอื่น
3.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
- ทรัพยากรน้า

แหล่งน้ำตำมธรรมชำติที่ใหญ่ที่สุด คือ ลำน้ำแม่ทำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ไหลผ่ำนทุกหมู่บ้ำนในอำเภอ
แม่ทำ โดยหมู่บ้ำนทำกู่มีลำห้วยที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติอยู่ 3 สำย ได้แก่ ลำห้วยโฮ่งฮ่ำง ลำห้วยหกและลำห้วย
น้ำจำ
- ทรัพยากรป่าไม้
สภำพป่ำโดยทั่วไปเป็นป่ำไม้เบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้มะค่ำ ไม้
เต็ง โดยมีเจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติดอยขุนตำล หน่วยพิทักษ์ป่ำทำชมภูและหน่วยพิทักษ์ป่ำขุนตำล ขต.1 (ป่ำ
ตึง) เป็นผู้ดูแล

35

- ทรัพยากรดิน
ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำยและลูกรัง
3.5 การบริหารจัดการชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับภาครัฐ
หมู่บ้ำนทำกู่มีกำรบริหำรจัดกำรที่เชื่อมโยงกำรทำงำนจำกนโยบำยของส่วนกลำงถึงประชำชนโดย
ผ่ำนผู้นำหมู่บ้ำน คือ ผู้ใหญ่บ้ำน และเทศบำลตำบลจะคอยเป็นศูนย์กลำงให้ควำมช่วยเหลือกับหมู่บ้ำนในด้ำน
วิชำกำร กำรบริหำร และงบประมำณ เช่น กำรจัดโครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรขยะ
ชำวบ้ำนมีกำรร่วมมือกัน ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ซึ่งชุมชนเข้มแข็งในที่นี้หมำยควำมถึง กำรที่ชุมชนสำมำรถ
พึ่งพำตัวเองได้ และมีศักยภำพสำมำรถพัฒนำได้
เขตกำรปกครองและบริหำร จำนวนหมู่บ้ำนในเขต เทศบำลตำบลทำปลำดุก มีจำนวนทั้งหมด 15
หมู่บ้ำน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้ำนทำกู่
หมู่ที่ 2 บ้ำนทำป่ำสัก
หมู่ที่ 3 บ้ำนำทำทุ่งไผ่
หมู่ที่ 4 บ้ำนทำชมภู
หมู่ที่ 5 บ้ำนทำปลำดุก
หมู่ที่ 6 บ้ำนทำป่ำเปำ
หมู่ที่ 7 บ้ำนทำสองท่ำ
หมู่ที่ 8 บ้ำนขุนตำล
หมู่ที่ 9 บ้ำนศรีทรำยมูล
หมู่ที่ 10 บ้ำนปงอ้อ
หมู่ที่ 11 บ้ำนสถำนี
หมู่ที่ 12 บ้ำนแม่ป่ำข่ำ
หมู่ที่ 13 บ้ำนป่ำตึง
หมู่ที่ 14 บ้ำนทำป่ำตึงเหนือ
หมู่ที่ 15 บ้ำนใหม่ทำชมภู
ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้ำนที่ดูแลหมู่บ้ำนทำกู่ คือ นำยอดิศร มีพนัสสัก
4. ความเสี่ยงและปัญหาในชุมชน
4.1 ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การทาเกษตรแบบไม่สร้างสรรค์ ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษในพื้นที่
4.1.1. ที่มำ
ด้วยแนวทำงปฏิบัติที่สืบต่อกันมำอย่ำงยำวนำนจนกลำยเป็นค่ำนิยมของเกษตรกรในหลำย
พื้นที่ของไทย กำรเผำป่ำไม่ว่ำจะเป็นกำรเผำ เพื่อเปิดพื้นที่ในกำรทำเกษตรกรรม เช่น ไร่เลื่อนลอย หำของป่ำ
หรือ กำรเผำตอซังข้ำวโพด เพื่อเตรียมควำมพร้อมของพื้นที่สำหรับกำรทำเกษตรกรรมรอบใหม่ ก่อให้เกิด
ผลกระทบทำงลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในหลำยภูมิภำคของประเทศไทย ทั้งนี้ จำกกำรลงพื้นที่หมู่บ้ำนทำ
กู่ พบปัญหำว่ำ ชุมชนได้เผำป่ำด้วยเหตุผล 2 ประกำร คือ เพื่อหำเห็ดถอบและเพื่อปลูกข้ำวโพด
ปัญหำกำรเผำป่ำในหน้ำแล้งเกิดขึ้นระหว่ำงเดือนมีนำคมถึงเดือนมิถุนำยนของทุกปี จำกกำร
สอบถำมท่ำนผู้นำชุมชน พบว่ำยังมีกำรลักลอบเผำอยู่บ้ำงประปรำย โดยกำรใช้วิธีกำรเผำแบบช้ำๆ ทำให้ไม่
สำมำรถเฝ้ำระวังหรือจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำแม้จะมี
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คำสั่งของทำงรำชกำรที่เข้มงวดและกำรเฝ้ำระวังจำกชุมชนอย่ำงแข็งขัน แต่ก็ยังไม่สำมำรถจัดกำรกับปัญหำ
กำรเผำป่ำในพื้นที่ได้อย่ำงเด็ดขำด
4.1.2. ควำมรุนแรงและผลกระทบ
ควำมรุนแรงและผลกระทบของกำรเผำป่ำ เพื่อหำเห็ดถอบและกำรทำไร่เลื่อนลอยก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ผืนป่ำ เบียดเบียนที่อยู่อำศัยของสัตว์ หน้ำดินถูกทำลำย และเกิดมลพิษทำงอำกำศที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพของคนในชุมชน ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงรุนแรง อำทิ ปัญหำฝุ่นควันที่
ส่ ง ผลต่ อ กำรจรำจรทำงอำกำศในพื้ น ที่ แ ละบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง รวมถึ ง ทั ศ นี ย ภำพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้นทุกๆ ปี
4.1.3. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
1) บทบำทของบุคคล ชุมชน
หมู่บ้ำนทำกู่เป็นหมู่บ้ำนที่มีจุดเด่นเรื่องกำรมีผู้นำชุมชนและควำมร่วมมือจำกสมำชิก
หมู่บ้ำนที่เข้มแข็ง โดยทำงชุมชนได้มีกำรจัดตั้งเครือข่ำยเฝ้ำระวังและมีอุปกรณ์ดับไฟป่ำ ส่วนกลำงที่มีควำม
พร้อมในกำรตอบสนองต่อไฟป่ำได้อย่ำงรวดเร็ว
2) บทบำทของภำครัฐ
ภำครัฐได้เล็งเห็ นถึงปัญหำกำรเผำป่ำ และได้ออกมำตรำกำรในกำรป้องกันกำรเผำป่ำ
โดยสั่งงดกำรเผำป่ำในหน้ำแล้งตั้งแต่เดือนมีนำคมถึงเดือนมิถุนำยนของทุกปี โดยกำรเผำในแต่ละครั้งต้องมี
กำรขออนุญำตผ่ำนผู้ใหญ่บ้ำนขึ้นไปถึงนำยอำเภอ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสอบถำมผู้นำชุมชน พบว่ำยังมีกำร
ลักลอบเผำอยู่บ้ำงประปรำยโดยกำรลอบวำงเพลิงมีวิธีกำรเผำอย่ำงช้ำๆ ทำให้ไม่สำมำรถเฝ้ำระวังหรือจับกุม
ผู้กระทำผิดได้
3) ควำมต้องกำรของบุคคล ชุมชน
ไม่มี
4) ข้อเสนอแนะ
- เสริมสร้ำงควำมรู้ที่ถูกต้องในกำรทำเกษตรกรรม โดยกำรให้ข้อมูลเชิงประจักษ์แก่
ชุมชนและกลุ่มเกษตกรที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรเผำและตัวเลขผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น ควำม
เชื่อที่ว่ำกำรเผำป่ำจะทำให้เห็ดถอบมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปีถัดไป ไม่ได้มีควำมเกี่ยวข้องกันอย่ำงมีนัยสำคัญเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลกระทบที่จะตำมมำ เพื่อปรับเปลี่ยนควำมเชื่อหรือวิธีกำรทำเกษตรแบบที่ปฏิบัติต่อๆ กันมำ
- ให้ควำมรู้กับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องผลกระทบของกำรเผำป่ำต่อสุขภำพ และ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยำว โดยในประเด็นผลกระทบเชิงสุขภำพ อำทิ เรื่องของมลพิษทำงอำกำศ
ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบทำงเดินหำยใจ นอกจำกนี้ ในประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ
ที่สูงขึ้นจำกภำวะโลกร้อนและกำรลดลงของผลผลิตกำรเกษตร
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- ศึกษำควำมเป็นไปได้และผลกระทบในกำรจัดตั้งศูนย์เช่ำยืมอุปกรณ์ทำงกำรเกษตร
ของชุมชน เช่น รถไถ และอุปกรณ์หนักต่ำงๆ เพื่อให้คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นในกำรไถกลบ
ปรับหน้ำดินและ เพื่อทำกำรเกษตรโดยลดกำรเผำตอซัง โดยเฉพำะตอซังข้ำวโพดฝักอ่อนที่เพำะปลูกในพื้นที่
บ้ำนทำกู่
4.2 ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : โครงการและนโยบายของภาครัฐไม่ได้คานึงถึงบริบทและศักยภาพของ
ชุมชน
4.2.1. ที่มำ
ระบบกำรบริหำรรำชกำรของไทยโดยส่วนใหญ่เป็นกำรบริหำรแบบเเนวดิ่ง (Centralization)
ดังนั้น นโยบำยจำกส่วนกลำงที่ถ่ำยทอดลงมำยังพื้นที่ในบำงครัังจึงไม่ได้คำนึงถึงศักยภำพ และควำมพร้อม
ของพื้นที่ในกำรดำเนินตำมนโยบำยดังกล่ำว ทั้งยังไม่ได้ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของคนในพื้ นที่อย่ำงแท้จริง
อนึ่ง โครงกำรบำงโครงกำรที่ถ่ำยทอดมำจำกส่วนกลำงลงสู่พื้นที่ แม้ว่ำจะเป็นนโยบำยที่ดี แต่งบประมำณไม่
เพียงพอ หรือไม่ตรงกับควำมต้องกำรของพื้นที่ หรือขำดควำมพร้อมในกำรดำเนินงำนของพื้นที่ ดังนั้น กำร
ปฏิบัติงำนในระดับท้องถิ่นอำจไม่มีประสิทธิภำพเท่ ำที่ควรซึ่งในบำงกรณีต้องมีกำรเรี่ยไรเงินจำกชำวบ้ำนหรือ
กองทุนชุมชน เพื่อให้มีงบประมำณในกำรดำเนินงำนและตอบสนองต่อนโยบำยภำครัฐ
4.2.2. ควำมรุนแรงและผลกระทบ
ผลกระทบเมื่อทำงภำครัฐวำงนโยบำยและโครงกำรสำหรับชุมชนโดยไม่คำนึงถึงศักยภำพ
ของชุมชน ทำให้โครงกำรและนโยบำยไม่สำมำรถนำมำปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนได้ อีกทั้งยัง
ทำให้ภำครัฐเสียงบประมำณในกำรทำโครงกำรต่ำงๆ โดยไม่เกิดประสิทธิผลที่แท้จริงและอำจส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตของชุมชนในระยะยำว ตัวอย่ำงสมมติเช่น ในงำนจิตอำสำบำงประเภทที่ใช้ควำมสัมพันธ์และกำร
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนเป็นหลัก แต่หำกวันหนึ่งส่วนกลำงมีนโยบำยเพิ่ม
ค่ำตอบแทนให้กับงำนจิตอำสำ อำจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนที่มีกำรเกื้อกูลกัน ส่งผลให้วิถีชีวิตของ
ชุมชนนั้นๆเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่สำมำรถแก้ไขได้
จำกกำรลงพื้นที่บ้ำนทำกู่ พบว่ำ นโยบำยเปลี่ยนขยะเปียกเป็นปุ๋ยชีวภำพซึ่งเป็นนโยบำยของ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชำวบ้ำนทั้งจังหวัด รวมทั้งคนในชุมชนบ้ำนทำกู่นำขยะเปียก
ไปต่อยอดให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนและเป็นกำรลดปริมำณขยะ อย่ำงไรก็ตำม นโยบำยนี้มีผลลัพธ์ที่น่ำ
พอใจและไม่เป็นที่น่ำพอใจ ดังนี้
1) ผลลัพธ์ที่น่ำพอใจ - สำมำรถนำปุ๋ยชีวภำพจำกขยะเปียกไปใช้ประโยชน์กับพืชผักสวนครัว
และลดปริมำณขยะในชุมชน
2) ผลลัพธ์ที่ไม่น่ำพอใจ - ชำวบ้ำนบำงส่วนไม่สำมำรถปฏิบัติตำมขั้นตอนได้อย่ำงครบถ้วนจึง
ก่อให้เกิดแมลงวันอันเป็นพำหะนำโรคทำงเดินอำหำร
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ดังตัวอย่ำงที่ยกมำ แสดงให้เห็นว่ำนโยบำยภำครัฐมีเจตนำรมณ์ที่ดีแต่ไม่ได้สร้ำงผลลัพธ์ที่ดี
เสมอไป อนึ่ง นโยบำยภำครัฐควรคำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเพื่อให้นโยบำยถูกนำมำปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.2.3. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
1) บทบำทของบุคคล ชุมชน
หมู่บ้ำนทำกู่มีผู้นำชุมชน กรรมกำรหมู่บ้ำน และมวลชนที่เข้มแข็ง นอกจำกนี้ ตัวผู้นำ
หมู่บ้ำนยังได้มีกำรทำงำนกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับอำเภออย่ำงใกล้ชิดจึงสำมำรถสื่อสำรควำมต้องกำรและ
เจรจำในประเด็นต่ำงๆ กับภำครัฐได้ในระดับหนึ่ง
2) บทบำทของภำครัฐ
ไม่มี
3) ควำมต้องกำรของบุคคล ชุมชน
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนมีหน้ำที่ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำชุมชนและเป็นตัวกลำงในกำร
สื่อสำรควำมต้องกำรของคนในชุมชนกับภำครัฐ
4) ข้อเสนอแนะ
1) กำรคิดนโยบำยต่ำงๆ ที่ต้องนำไปปฏิบัติในระดับประเทศ หน่วยงำนส่วนกลำงควรมี
มำตรำกำรในกำรเก็บข้อมูลหรือประเมินศักยภำพ ปัญหำ และเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ ที่มีควำมแตกต่ำงกัน
ก่อนที่จะส่งต่อนโยบำยลงมำสู่พื้นท้องถิ่น เพื่อที่จะสำมำรถประเมินควำมเหมำะสมในกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ
ในพื้นที่จริง
2) ในกำรส่งต่อนโยบำยจำกส่วนกลำง ควรมีกำรเปิดช่องเพื่อกำรปรับเปลี่ยนในระดับ
หนึ่ง เพื่อให้สำมำรถปรับเข้ำกับลักษณะที่แตกต่ำงกันของแต่ละชุมชนได้
4.3 ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลและพื้นที่ทา
กินของชาวบ้าน
4.3.1. ที่มำ
เนื่องจำกกำรขยำยตัวของจำนวนประชำกรและกำรตั้งถิ่นฐำนในอดีต ได้รุกล้ำเข้ำไปตั้ง
รกรำกในพื้นที่ป่ำ ทำให้มีพื้นที่ที่คนในชุมชนบ้ำนทำกู่จับจองบำงส่วนตั้งแต่สมัยอดีตเพื่ออยู่อำศัยจึงเกิดกำร
ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยำน เมื่อมีกำรออกพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติในปี พ.ศ. 2504 ส่งผลให้ชำวบ้ำน
บำงส่วนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนไม่ได้รับเอกสำรสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนนั้น ส่งผลให้ทำงภำครัฐไม่สำมำรถ
ก่อสร้ำงถนนและติดตั้งไฟฟ้ำเข้ำไปให้กับบ้ำนเรือนนั้น ทั้งชำวบ้ำนยังมีควำมเสี่ยงจำกกำรถูกฟ้องร้องใน
ประเด็นกำรทำกินในพื้นที่พิพำทอีกด้วย
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4.3.2. ควำมรุนแรงและผลกระทบ
ชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนไม่สำมำรถขออนุญำตในกำรก่อสร้ำงถนนและติดตั้งไฟฟ้ำ
เพื่อใช้ในที่อยู่อำศัยทำให้ไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรใช้ชีวิต ทั้งยังมีควำมเสี่ยงในกำรใช้พื้นที่ประกอบอำชีพ
เนื่องจำกมีปัญหำกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรกำกับดูแลพื้นที่ทับซ้อน เช่น กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช เป็นต้น
4.3.3. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
1) บทบำทของบุคคล ชุมชน
ชุมชนได้มีกำรรวมตัวกันอย่ำงเข้มแข็งและเรียกร้องสิทธิ์ในกำรขอเอกสำรสิทธิ์มำอย่ำง
ต่อเนื่องแต่ไม่ได้รับเอกสำรดังกล่ำว ทำงชุมชนจึงทำได้เพียงให้ควำมช่วยเหลือครอบครัวที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ทับ
ซ้อนนั้น โดยกำรพ่วงไฟฟ้ำต่อจำกมิเตอร์ของบ้ำนใกล้เรือนเคียง
2) บทบำทของภำครัฐ
ภำครัฐไม่ได้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี จำกกำรให้ข้อมูลของชำวบ้ำน พบว่ำ ทำง
กรมอุทยำนได้มีกำรจัดสำรวจพื้นที่ เพื่อทำเรื่องเอกสำรสิทธิ์หลำยครั้งแล้ว แต่ไม่มีควำมคืบหน้ำที่ชัดเจนจนถึง
ปัจจุบัน
3) ควำมต้องกำรของบุคคล ชุมชน
ทำงชุมชนยังมีควำมต้องกำรที่จะได้รับเอกสำรสิทธิ์ที่ดิน เพื่อยื่นขอหน่วยงำนอื่นในกำร
ก่อสร้ำงถนน และติดตั้งไฟฟ้ำเข้ำไปในพื้นที่อยู่อำศัย
4) ข้อเสนอแนะ
- ภำครัฐควรส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำมำสำรวจและพิจำรณำกำรออกเอกสำรสิทธิ์ให้กับผู้อยู่อำศัย
ในพื้นที่ทับซ้อนบำงส่วนที่มีกำรปลูกสิ่งก่อสร้ำง เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน
- จังหวัดควรจัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมเพื่อช่วยกันจัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ
(Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่ำงหน่วยงำนปกครองและกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช ซึ่งหำกตกลงร่วมกันได้จะส่งผลให้ประชำชนมีเอกสำรสิทธิ์ในกำรอำนวยควำมสะดวกสำหรับขอ
อนุญำตด้ำนสำธำรณูปโภคต่ำงๆ อำทิ กำรติดตั้งไฟฟ้ำและกำรก่อสร้ำงถนน ทั้งยังเป็นกำรเพิ่มควำมมั่นใจ
ให้กับประชำชนในประเด็นด้ำนกฎหมำยและลดโอกำสในกำรเกิดประเด็นข้อพิ พำทระหว่ำงรัฐและประชำชน
ในอนำคต
5. จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา
5.1 ประเด็นจุดแข็งที่ 1 : ชุมชนเข้มแข็ง
5.1.1. ที่มำ
ตำมที่ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคมให้ควำมสำคัญกับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนโดยกำรบริหำรและพัฒนำศักยภำพของ
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ประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม และอุดมกำรณ์ของจังหวัดลำพูนที่ให้ควำมสำคัญกับกำรรักษำกำร
เป็นเมืองที่มีกำรมีส่วนร่วมสูงสุดในประเทศ (ตำมกำรจัดอันดับของสำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ)
ชุมชนบ้ำนทำกู่ อำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูนได้น้อมนำหลักกำรดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้และถือ
ว่ำประสบควำมสำเร็จในกำรสร้ำงชุมชนที่มีควำมเข้มแข็งได้ดีทีเดียว เนื่องจำกชุมชนเป็นชุมชนชำนเมืองและ
ถูกถำโถมด้วยกระแสโลกำภิวัตน์ แต่ก็ยังสำมำรถจัดระเบียบชุมชนได้ มีกำรส่งเสริมให้ ประชำชนนำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำรงชีวิต มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้คนในชุมชนได้ใช้ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจและประสบกำรณ์ที่มีมำต่อยอดในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ อีกทั้ง ชุมชนยังมีกำรดำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตร์ข้อที่ 6 ของชุมชน ได้แก่ โครงกำรชุมชนคนทำกู่ไม่ทอดทิ้งกัน คือ มีกำรช่วยเหลือกันในกำรทำงำน
มีกำรดูแลซึ่งกันและกันในบ้ำนใกล้เรือนเคียง และมีขีดควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำของตนเองร่วมกันใน
ชุมชน
ดังนั้นจึงมองเห็นจุดแข็งตรงนี้และโอกำสในกำรพัฒนำต่อยอดศักยภำพของชุมชนเข้มแข็งทั้ง
ในด้ำนเศรษฐกิจ (ควำมกินดีอยู่ดี) ด้ ำนกำรพึ่งพำตนเอง และด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ชุมชน เพื่อสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคให้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนให้บริหำร
จัดกำรกับปัญหำและพึ่งพำตนเองได้ ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงและส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนเข้มแข็ง
อื่นๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศต่อไป
5.1.2. จุดเด่น
- ชำวบ้ำนร่วมกันจัดกำรกับปัญหำ เตรียมควำมพร้อมและเฝ้ำระวัง
- มีกลไกชุมชนในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง
- มีกระบวนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชิวิตชุมชน
- ผู้นำหมู่บ้ำนมีควำมเข้มแข็ง
- ชำวบ้ำนให้ควำมร่วมมือต่อนโยบำยภำครัฐ
5.1.3. กำรสนับสนุนส่งเสริม
1) บทบำทของบุคคล ชุมชน
- มีกำรร่วมกันจัดกำรกับปัญหำเตรียมควำมพร้อมและเฝ้ำระวัง เช่น ชำวบ้ำนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำรจัดกำรกับปัญหำไข้เลือดออก โดยมีอำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.) และเครือข่ำยประชำชน
เป็นกลไกสำคัญ โดยจะเห็นได้ว่ำจำกในปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน อัตรำผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงจำกจำนวน
สูงสุดในประเทศกลำยเป็นแทบจะไม่มีเลย
- มีกลไกชุมชนในกำรจัดกำรกับควำมเสี่ยง เช่น กองทุนหมู่บ้ำนซึ่งเป็นหลักประกันให้คน

ในชุมชนได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคม เมื่อสมำชิกเผชิญกับควำมไม่แน่นอนในชีวิต เช่น กำรเจ็บป่วย หรือ กำร
เสียชีวิต ก็จะสำมำรถกู้ยืมเงินจำกกองทุนไปใช้ได้
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- มีกระบวนกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชิวิตชุมชน คือ มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้
ประชำชนในชุมชนได้ใช้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ที่มีมำต่อยอดในกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ผ่ำน
กำรดำเนินโครงกำรหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและพัฒนำมำสู่กำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นศูนย์กลำง
ในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ระหว่ำงคนในชุมชนและนอกชุมชน
- มีกำรให้ควำมร่วมมือต่อนโยบำยภำครัฐ เช่น นโยบำยกำรกำจัดขยะเปียกมีอัตรำกำร
กำจัดขยะในแต่ละครัวเรือนสูงถึง ร้อยละ 90 และ นโยบำยจิตอำสำ มีชำวบ้ำนให้ควำมร่วมมือแต่ละครั้ง ร่วม
200 คน
- ผู้นำหมู่บ้ำนมีควำมเข้มแข็ง มีบทบำทในกำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในชุมชน และใช้
มำตรกำรทำงสังคมในกำรลงโทษ อีกทั้งมีศักยภำพในกำรรวมกลุ่มของคนในชุมชน เช่น กำรรวมกลุ่มชำวบ้ำน
ในกรณีกำรแก้ไขควำมขัดแย้งประเด็นโรงเรียนท้องถิ่น
2) บทบำทของภำครัฐ
ภำครัฐมีกำรกำหนดนโยบำยนำร่องที่ส่งเสริมควำมร่วมมือในชุมชน เช่น นโยบำยประชำ
รัฐ นโบำยจิตอำสำ และนโยบำยกำจัดขยะเปียกซึ่งถือว่ำเป็นนโยบำยที่กำหนดให้ชุมชนปฏิบัติตำม เพื่อ
ส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมเสมอภำคในชุมชน
3) ควำมต้องกำรของบุคคล ชุมชน
ชุมชนบ้ำนทำกู่ถือเป็นชุมชนที่มีควำมเข้มแข็งมำก ซึ่งมีตัวอย่ำงที่แสดงให้เห็นถึงควำม
เข้มแข็งมำกมำยจำกที่กล่ำวไปข้ำงต้น หำกได้รับกำรสนับสนุนเพิ่มเติมในด้ำนงบประมำณต่ำงๆ โดยเฉพำะ
กำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือนโยบำยของภำครัฐย่อมจะทำให้กำรจัดกิจกรรมโครงกำรเป็นไปได้
ด้วยดีและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4) ข้อเสนอแนะ
ปัจจุบันหมู่บ้ำนทำกู่ถือเป็นหมู่บ้ำนที่มีศักยภำพในด้ำนควำมเข้มแข็งและควำมสำมัคคีอยู่
แล้ว หำกได้รับกำรสนับสนุนเพิ่ มเติมจำกภำครัฐด้ำนงบประมำณน่ำจะมีโอกำสในกำรพัฒนำต่อยอดและ
พัฒนำศักยภำพของหมู่บ้ำนได้มำกขึ้น ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนกำรเรียนรู้
5.2 ประเด็นจุดแข็งที่ 2 : การถ่ายโอนโรงเรียนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่น (สพฐ. มาสู่ อปท.)
5.2.1. ที่มำ
เนื่ อ งด้ ว ย กำรบริ ห ำรงำนแบบรวมศู น ย์ ท ำให้ ก ำรด ำเนิ น กำรต่ ำ งๆ ของภำครั ฐ ไม่ อ ำจ
ตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของประชำชนในด้ำนกำรอำนวยประโยชน์ ดังนั้น จึงเกิดแนวควำมคิด
ในเรื่องกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรกำรปกครองให้ประชำชนในท้องถิ่นเพื่อแบ่งเบำภำระหน้ำที่ของภำครัฐ
เพื่อให้กำรดำเนินกำรให้บริกำรและอำนวยกำรด้ำนต่ำงๆ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้
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อย่ ำ งแท้ จ ริ ง ทั่ ว ถึ ง และส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชำชนในท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในกำรปกครองตนเองตำมระบอบ
ประชำธิปไตย
สำหรับพื้นที่ชุมชนบ้ำนทำกู่เองก็ได้มีกำรนำแนวคิดดังกล่ำวมำประยุกต์ใช้ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษำของชุมชน 1 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนทำกู่สำมัคคีรำษฎร์นุสรณ์ ได้ทำกำรถ่ำยโอนจำก
สังกัด สพฐ. สู่กำรดำเนินงำนของท้องถิ่นโดยเทศบำล และทำกำรเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนทำกู่สำมัคคีรำษฎร์
นุสรณ์ หลังจำกที่มีกำรถ่ำยโอนแล้ว โรงเรียนได้มีกำรทิศทำงกำรดำเนินงำนที่ดีขึ้นอย่ ำงชัดเจน โดยในปี พ.ศ.
2562 มี จ ำนวนครู เ พิ่ ม มำกขึ้ น และจ ำนวนนั ก เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น จำก 19 คน เป็ น 140 คน ตลอดจนมี ก ำร
บริหำรงำนอย่ัำงอิสระมำกขึ้น
ดังนั้น จึงมองเห็นจุดแข็งตรงนี้และโอกำสในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียน
กำรสอนของโรงเรียนเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้เรียนในพื้นที่ชุมชนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และพัฒนำ
บุคลำกำรในชุมชนให้มีศักยภำพต่อไป
5.2.2. จุดเด่น
โรงเรียนมีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเองเพรำะอยู่ภำยใต้กำรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงมีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็น ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบุคลำกร รวมถึงกำร
ตัดสินใจต่ำงๆ ทำให้กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพ มีควำมรวดเร็วและตอบโจทย์ควำมต้องกำรของประชำชน
มำกยิ่งขึ้น
5.2.3. กำรสนับสนุนส่งเสริม
1) บทบำทของบุคคล ชุมชน
คนในชุ ม ชนมี อิ ส ระในกำรจั ด กำรศึ ก ษำของโรงเรี ย น โดยคณะกรรมกำรโรงเรี ย น
ประกอบด้วยภำคส่วนต่ำงๆ ในหมู่บ้ำน ไม่ว่ำจะเป็น ครู ผู้ปกครอง ผู้แทนจำกท้องถิ่น ผู้แทนศำสนำ ประธำน
แม่บ้ำน และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งถือว่ำเป็นกำรรวมตัวกันของบุคลำกรในชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ
2) บทบำทของภำครัฐ
ภำครัฐมีหน้ำที่หลักในกำร กำกับ ติดตำม และรับรองมำตรฐำนของโรงเรียน
3) ควำมต้องกำรของบุคคล ชุมชน
โรงเรียนต้องกำรได้รับกำรจัดสรรเงินสนับสนุนขั้นพื้นฐำนและงบประมำณที่เพียงพอเพื่อ
จัดสรรสื่อกำรเรียนกำรสอนและสถำนที่ให้พร้อมต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน ตลอดจนมีอำนำจในกำรบริหำร
จัดกำรและบริหำรงำนบุคคลแบบเต็มรูป
4) ข้อเสนอแนะ
ภำครัฐหรือจังหวัดควรขับเคลื่อนเรื่องคุณภำพกำรศึกษำในลักษณะของ "จังหวัดจัดกำร
ตนเอง” คือ ทำหน้ำที่หลักในกำรกำกับ ติดตำม และรับรองมำตรฐำนของโรงเรียน แต่ปล่อยให้กำรดำเนินกำร
ต่ำงๆ อยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของส่วนท้องถิ่นตำมบริบทของควำมต้องกำรของชุมชนในพื้นที่
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อย่ำงไรก็ตำม มีควำมต้องกำรเงินสนับสนุนกำรศึกษำจำกภำครัฐที่จะช่วยให้เด็กนักเรียน
ที่ศึกษำอยู่ในโรงเรียน ประจำหมู่บ้ำนได้มีโอกำสทำงกำรศึกษำและช่วยให้เด็กที่อำจจะไม่มีโอกำสไปศึกษำใน
อำเภอเมืองได้รับกำรศึกษำที่ควรได้รับ
5.3 ประเด็นจุดแข็งที่ 3 : รำยได้หลักจำกธุรกิจฟำร์มโคนม
5.3.1. ที่มำ
จำกกรอบแนวคิดกำรสร้ำงควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำรให้สำมำรถแข่งขันได้ เพื่อให้ประชำชนมีรำยได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภำพชีวิตที่
ดีขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดควำมเข้มแข็งด้วยกำรใช้อัต ลักษณ์ของท้องถิ่นมำสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ชุมชนหมู่บ้ำนทำกู่สร้ำงรำยได้หลักจำกฟำร์มโคนมมำยำวนำนนับ 20 ปี และสำมำรถสร้ำงรำยได้มำกถึง
4 ล้ำนบำทต่อปี (สอดคล้องกับจังหวัดลำพูน ซึ่งถือว่ำมีโคนมเป็นลำดับที่ 2 ของภำคเหนือตอนบนรองจำก
จังหวัดเชียงใหม่) โดยปัจจุบัน ชุมชนสำมำรถจำหน่ำยนมได้ประมำน 300 ถังต่อวัน คิดเป็นกิโลกรัมละ 18
บำทต่อกิโลกรัม โดยจัดส่งจำหน่ำยไปที่ 3 บริษัทหลักๆ ได้แก่ เชียงใหม่ Fresh milk ฟำร์ม TK Dairy Gold
และสหกรณ์แม่ทำ นอกจำกนี้ ชุมชนยังมีกำรรวมตัวกันเพื่อเข้ำร่วมวิสำหกิจชุมชนโคนม โดยปัจจุบันมีสมำชิก
กว่ำ 40 ครัวเรือน ซึ่งกำรก่อตั้งวิสำหกิจชุมชนถือเป็นกำรรวมตัวกันของกลุ่มปศุสัตว์ภำยในชุมชนและมีรัฐบำล
สนับสนุนด้ำนต่ำงๆตลอดจนเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันเพื่อให้สำมำรถเติบโตได้ในวงกว้ำง อำทิ ธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนแหล่งเงินทุนและด้ำนเครือข่ำยต่ำงๆ
นอกจำกนี้หมู่บ้ำนทำกู่ยังมีธุรกิจกำรปลูกข้ำวโพดฝักอ่อนที่เป็นอำหำรของโคนมและศูนย์รับ
ซื้อน้ำนมดิบในพื้นที่ เพื่อกระจำยน้ำนมไปยังที่ต่ำงๆ ด้วย
ดังนั้น จึงมองเห็นจุดแข็งของธุรกิจโคนม โอกำสในกำรพัฒนำธุรกิจโคนมให้มีศักยภำพ และ
ยั่งยืน เพื่อให้คนในชุมชนมีรำยได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นผ่ำนกำรกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
5.3.2. จุดเด่น
น้ำนมมำจำก “วัวนมล้ำนนำ” ซึ่งถือว่ำเป็นอัตลักษณ์ของวัวนมในท้องถิ่นโดยถือว่ำเป็น
น้ำนมมีมำตรฐำน คุณภำพมำกกว่ำน้ำนมปกติทั่วไป และมีโอกำสในกำรจัดจำหน่ำ ยน้ำนมต่อกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยได้มำกกว่ำ
5.3.3. กำรสนับสนุนส่งเสริม
1) บทบำทของบุคคล ชุมชน
มีกำรจัดตั้งกลุ่มวิสำหกิจโคนม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สมำชิกในเวลำ
ฉุกเฉิน เพื่อซื้ออำหำรและอุปกรณ์บำรุงรักษำโคนม โดยปัจจุบันมีสมำชิกจำนวน 40 รำย มีเงินทุนหมุนเวียน
4 ล้ำน บำทต่อปี โดยมีนำยบรรเลง เสนำงำม เป็นประธำน
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2) บทบำทของภำครัฐ
ภำครัฐมีมำตรกำรในช่วยเหลือ อำทิ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
(ธกส.) ปล่อยสินเชื่อและมำตรกำรประกันรำคำน้ำนม อำทิ ไม่ต่ำกว่ำ 18 บำทต่อกิโลกรัม
3) ควำมต้องกำรของบุคคล ชุมชน
- ต้ อ งกำรกำรสนั บ สนุ น วั ว ปลดระวำง เนื่ อ งจำกรำคำวั ว ต่ ำลงมำก จำกรำคำเดิ ม ใน
สมัยก่อน 30,000 บำท กลำยเป็น 25,000 บำท ซึ่งสำเหตุเกิดจำกกำรกดรำคำของพ่อค้ำคนกลำงทำให้รำคำ
ไม่เป็นไปตำมกลไกตลำด เป็นเหตุให้ชำวบ้ำนขำดรำยได้
- ต้องกำรกำรสนับสนุนมำตรฐำนฟำร์มโคนมเพื่อผลักดันให้ชุมชนสำมำรถผลิตนมคุณภำพ
ตำมมำรฐำน “นมล้ำนนำ” ได้มำกขึ้น
- ต้องกำรแก้ไขปัญหำค่ำดูแลรักษำและค่ำน้ำมันรถในกำรดูแลฟำร์ม รวมถึงกำรซื้อวัตถุดิบ
ที่เป็นอำหำรแก่โคนม
4) ข้อเสนอแนะ
- หำกภำครัฐสำมำรถสนับสนุนในกำรส่งเสริมบุคลำกรทำงกำรแพทย์ สัตวแพทย์ และสัตว
บำล เพื่อรักษำและดูแลโคนมก็จะสำมำรถรักษำมำตรฐำนโคนมและจะพัฒนำธุรกิจโคนมให้ยั่งยืนคู่หมู่บ้ำน
ทำกู่ต่อไป
- หำกชุมชนสำมำรถรวมตัวกันเพื่อต่อรองรำคำนมกับพ่อค้ำคนกลำง (หรือโรงงำน) ก็จะ
เป็นโอกำสในกำรพัฒนำธุรกิจโคนมให้มีศักยภำพ เกิดควำมเข้มแข็งและถือเป็นกำรใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมำ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
- หำกภำครัฐสำมำรถสนับสนุนให้ฟำร์มโคนมมีคุณภำพและมำตรฐำนอย่ำงสม่ำเสมอ เช่น
มี ก ำรตรวจเช็ ค ควำมสะอำดและมำตรฐำนฟำร์ ม อยู่ เ สมอ มี ก ำรจั ด อบรมบุ ค ลำกรเพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพ
ผู้ประกอบกำร มีกำรสนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในฟำร์มเลี้ยงโคนมให้เท่ำทันยุค 4.0 ก็จะสำมำรถ
เพิ่มพูนศักยภำพทำงเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นได้
- หำกภำครัฐสำมำรถมีมำตรกำรในกำรจัดกำรและสนับสนุนวัวปลดระวำง ตลอดจนมี
มำตรกำรสนับสนุนกำรดูแลมำตรฐำนโคนมให้มีกำรพัฒนำและสร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้นจะเป็นกำรช่วยเหลือกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้
- เนื่องจำกพื้นที่ชุมชนตั้งอยู่บนเขำ มีปริมำณน้ำฝนน้อย ทำให้ขำดแคลนน้ำที่ใช้ในกำร
เลี้ยงโคนมและทำควำมสะอำดฟำร์ม ข้อเสนอแนะ คือให้ภำครัฐให้กำรสนับสนุนกำรขุดบ่อน้ำบำดำลและมีถัง
กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในช่วงหน้ำแล้ง นอกจำกนี้ยัง เสนอให้ชำวบ้ำนปลูกพืชทำงเลือก เช่น หญ้ำเนเปียร์ที่ทนต่อ
สภำวะภูมิอำกำศแห้งแล้งและสำมำรถเติบโตได้ดีในดินทุกประเภทเพื่อเป็นอำหำรโคนมในยำมขัดสนทดแทน
ข้ำวโพด
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (หลังจำกกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนวิถีชุมชนต่อหมู่บ้ำนทำกู่)
1. ประเด็นโคนม
- เสนอแนะให้ทำงภำครัฐวำงมำตรำกำรควบคุมกำรซื้อขำยโคนมอย่ำงเป็นระบบ โดยเฉพำะกำรซื้อ
ขำยโคนมปลดระวำงที่ปัจจุบันยังมีปัญหำกำรกดรำคำจำกนำยหน้ำ
- เสนอให้ภำครัฐวำงมำตรำฐำนในกำรควบคุมมำตรำฐำนฟำร์ม โดยเฉพำะด้ำนกำรจัดกำรสิ่งปฏิกูล
จำกฟำร์มลงสู่แหล่งน้ำชุมชน
- เสนอแนะให้ชมุ ชนปลูกพืชทำงเลือก เช่น หญ้ำเนเปียที่เก็บได้ในทุกสภำพแวดล้อม
2. ประเด็นโรงเรียน
- เสนอแนะให้ภำครัฐสนับสนุนโครงกำรครูคืนถิ่น คือ สนับสนุนทำงกำรศึกษำของคนรุ่นใหม่ในชุมชน
ให้ทุนกำรศึกษำเพื่อให้คนรุ่นใหม่กลับมำช่วยเหลือหมู่บ้ำนตนเอง
3. ประเด็นพื้นที่ทับซ้อนและเอกสำรสิทธิ์
- ชำวบ้ำนขอควำมร่วมมือจำกกรมที่ดินในกำรออกเอกสำรสิทธิ์ในพื้นที่ทบั ซ้อนตกสำรวจเพื่อปักหมุด
พื้นที่ที่ชัดเจน หรือให้ภำครัฐสั่งกำรเรื่องพื้นที่ทำกินที่ชัดเจน
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ภาคผนวก 2
ผลการปฏิบัตริ าชการ กรณีศึกษาหมู่บา้ นบ้านแพะ
ตาบลบ้านธิ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
1. ประวัติความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในชุมชน
บ้านแพะต้นยางงาม หรือ บ้านแพะ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ก่อตั้งชุมชนขึ้นเมื่อประมาณ 150 ปี
โดยมีพ่อหนานปัญโญ และแม่อุ้ยขา ภรรยา อพยพย้ายถิ่นมาจากเมืองสิบสองปันนาซึ่งอยู่ระหว่างประเทศจีน
และประเทศพม่า ได้มาตั้งรกรากอาศัยอยู่บริเวณป่าไผ่ ในอดีตบ้านแพะเป็นที่ดินที่อุดมไปด้วยมีต้นไม้ไผ่
ไม้เหียง ไม้ยาง และมีพื้นที่นาอยู่รอบ ๆ จากนั้นพ่อหนานปัญโญ แม่อุ้ยขา ได้ถางพื้นที่ปลูกกระท่อมเพื่อเป็นที่
อยู่ อ าศั ย จนมี ท ายาทสื บทอดเชื้ อสายและขยายอาณาเขตไปทางทิ ศตะวั นออกคื อ บ้ านป่ าปี้ บ้ านเตาปู น
บ้านป่าเหียง ป่าเปา และบ้านใหม่ ในอดีตบ้านแพะ บ้านป่าปี้ บ้านเตาปูน บ้านป่าเหียง และบ้านดอยเวียง
รวมเป็นหมู่บ้านเดียวกั นคือ หมู่ที่ 1 บ้านธิ โดยมีขุนธิ ซึ่งเป็นบุตรของพ่อหนานปัญโญ แม่อุ้ยขา เป็นผู้นา
หมู่บ้าน
ต่อมาในปี พ.ศ 2528 หมู่บ้านแพะต้นยางงาม ได้แยกจากหมู่ที่ 1 เป็นหมู่ที่ 11 โดยมีหมู่บ้านป่าปี้
รวมอยู่ด้วยมีชื่อว่า “หมู่บ้านแพะต้นยางงาม” โดยชื่อนั้นมาจาการเล่าขานของชาวบ้านในพื้นที่ โดยมีชื่อเดิม
ว่า “หมู่บ้านแพะ” หลังจากนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็น “หมู่บ้านแพะต้นยางงาม” โดยยึดต้นยางขนาด
ใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เมตร ตั้งบริเวณศูนย์กลางหมู่บ้านเป็นเอกลักษณ์และเป็นรากฐาน
ของชื่อหมู่บ้าน
2. แผนที่เชิงกายภาพของหมู่บ้าน

รูปที่ 2.1 แผนที่หมู่บ้านแพะ ต. บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลาพูน
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3. ข้อมูลพื้นฐาน
3.1 ภูมิสังคม
- ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายเกษม ปัญโญใหญ่ วัน/เดือน/ปีเกิด 27 เมษายน 2507
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 56/1 โทรศัพท์ 094-6012740
การศึกษาของผู้ใหญ่บ้าน ปริญญาตรี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1. นางวิไล มหาไม้ บ้านเลขที่ 66 เบอร์โทร 0865874318
2. นายถวิล นครสวรรค์ บ้านเลขที่ 62 เบอร์โทร 0835827047
- สมาชิกเทศบาลตาบลบ้านธิ นางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ บ้านเลขที่ 56/1 เบอร์โทร 088 2610809

รูปที่ 2.2 แผนที่อาเภอบ้านธิ
อาณาเขต หมู่บ้านแพะตั้งอยู่ในตาบลบ้านธิ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน หมู่บ้านห่างจากตัวอาเภอ
บ้านธิ จังหวัดลาพูนไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลาพูน ไปทางทิศตะวันออก
ระยะทาง 25 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับหมู่ที่ 11 บ้านป่าลาน ต.ห้วยยาบ
ทิศใต้
ติดต่อกับหมู่ที่ 14 บ้านศรีมูล ต.บ้านธิ และหมู่ที่ 20 บ้านใหม่กาดเหนือ ต.บ้านธิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับหมู่ที่ 17 บ้านป่าปี้ ต.บ้านธิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับหมู่ที่ 6 บ้านป่าสัก ต.บ้านธิ และหมู่ที่ 18 บ้านท่าตุ้ม ต.บ้านธิ
3.1.1. ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 269 คน ประกอบด้วย ชาย 124 คน หญิง 145 คน
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป) จานวน 62 คน
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บุคคลทุพลภาพ จานวน 7 คน ประกอบด้วย ชาย 6 คน หญิง 1 คน
จานวนครัวเรือน 77 ครัวเรือน
3.1.2. วิถีชีวิต
คนในชุมชนดาเนินชีวิตภายใต้วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมดี ประเพณีงาม ตามรอยพ่อ อยู่อย่าง
พอเพียง” บนพื้นฐานคติของชาวไทลื้อ
3.1.3. ศาสนาและความเชื่อ
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก และบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์
3.1.4. วัฒนธรรมและประเพณี
ชุมชนอยู่แบบวัฒนธรรม “สามไท”ได้แก่ ชาวไทลื้อ ไทยอง และไทยวน โดยในภาพรวมเป็น
ชาวไทลื้อ และใช้ภาษาไทลื้อเป็นหลัก และมีประเพณีสาคัญ ดังนี้
- งานสามไท คือ การรวมตัวกันระหว่างกลุ่มชาวไทลื้อ ไทยองและไทญวน จานวน 20 หมู่บ้าน
มาทากิจกรรมร่วมกัน
- งานยี่เป็งหรือวันลอยกระทง เป็นประเพณีดั้งเดิมที่ชาวบ้านแพะให้ความสาคัญโดยมีการจัด
ฟังเทศน์ที่วัดและอุโบสถศูนย์รวมใจ มีกิจกรรม เช่น แข่งขันก่อเจดีย์ทราย ประดิษฐ์ตุงและมี
การแสดงต่างๆ โดยเฉพาะการฟ้อนไทลื้อ
- งานปี๋ใหม่เมืองหรือวันสงกรานต์ มีกิจกรรม แห่ไม้ค้าโพธิ์หรือแห่ไม้ค้าสะหลี โดยคาว่า
“สะหลี” เป็นภาษาล้านนามาจากคาว่า “ศรี” หมายถึงศรีมหาโพธิ์ ซึ่งชาวบ้านจะทาไม้ที่ตน
ทาขึ้นไปค้าที่ต้นโพธิ์ เพื่อบ่งบอกว่า ผู้นั้นมีส่วนในการค้าชูพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ยังมีกิจกรรม
ก่อทรายเข้าวัดและรดน้าดาหัวผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประเพณีล้านนา
- งานประเพณีสรงน้าพระธาตุดอยน้อยประจาปี เป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี มีอายุประมาณ 1,400 ปี
- งานประเพณีสรงน้าหลวงพ่อสายฝนประจาปี ณ วัดพระธาตุดอยเวียง ในวันแรม 8 ค่า เดือน
9 เหนือ (ช่วงเดือนมิถุนายน) โดยวัดดอยเวียง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 1220 ในสมัยพระนาง
จามเทวีครองเมืองลาพูน เมื่อครั้งขุนหลวงปาละวิจาได้มาตั้งเมืองที่นี่ และได้สร้างพระวิหาร
พระเจดีย์บนภูเขา พระพุทธรูปทองคาหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย
และปัจจุบันเป็นที่พานักปฏิบัติธรรมของครูบาอินคา อินทปัญโญ พระเกจิอาจารย์ที่มีอายุยืน
ถึง 91 ปี เป็นที่เคารพ และเลื่อมใสของประชาชนชาวจังหวัดลาพูน ชาวบ้านมีความศรัทธา
ในหลวงพ่อสายฝน โดยมีความเชื่อว่าหลวงพ่อสายฝนจะประทานฝนและความอุดมสมบูรณ์
ตลอดทั้งปี
- กิจกรรมฟังเทศน์ทุกวันเสาร์ที่สองของเดือน มีการร่วมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชนที่ศาลา
ประชาคมและอุโบสถสถานทีส่ าคัญในหมู่บา้ นเพื่อธารงรักษาซึ่งพระพุทธศาสนาสืบไป
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- กิจกรรมการร่วมกลุ่มของผู้สูงอายุและเยาวชน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมฟ้อนไทลื้อ ณ เฮือน
ข้าวเจ้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ตารางที่ 2.1 ปฏิทินประเพณีและกิจกรรมในหมู่บ้านแพะ
กิจกรรม/เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
งานสามไท
งานปี๋ใหม่เมือง
งานประเพณีสรงน้าพระ
ธาตุดอยน้อยประจาปี
งานประเพณีสรงน้าหลวง
พ่อสายฝนประจาปี
งานยี่เป็ง
กิจกรรมฟังเทศน์ทุกวัน
เสาร์
กิจกรรมการร่วมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุและเยาวชนเพื่อ
สืบสานวัฒนธรรมฟ้อนไท
ลื้อ
- อาหาร มีอาหารพื้นบ้านไทลื้อและอาหารพื้นเมืองเหนือ
- วัด วัดศรีมูล วัดบ้านธิหลวง และมีความศรัทธาพระธาตุดอยงุ้ม พระธาตุดอยเวียง
3.2 เศรษฐกิจ
3.2.1. ภาพรวมเศรษฐกิจชุมชน
คนในชุมชนหมู่บ้านแพะประกอบอาชีพแบบผสมผสาน เช่น เกษตรกรรม การท่องเทีย่ ว
ธุรกิจในครัวเรือน เป็นต้น โดยสามารถแบ่งสัดส่วนรายได้ดังนี้
- เกษตรกรรม : ทานา ทาสวนลาไย ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 60
- การรับจ้าง : พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลาพูน ร้อยละ 20
- การท่องเที่ยว : การท่องเที่ยวนวัตวิถี การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ร้อยละ 15
- ธุรกิจในครัวเรือน : การค้าขาย ร้อยละ 5
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ทั้งนี้ การท่องเที่ยวก็เป็นอีกอาชีพหนึง่ ที่ทาให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนทั้งหมู่บ้าน

5%
15%
เกษตรกรรม
20%

60%

การรับจ้าง
การท่องเที่ยว

ธุรกิจในครัวเรือน

รูปที่ 2.3 สัดส่วนรายได้ของคนในหมู่บ้านแพะ
3.2.2. เกษตรกรรม
มีการทานา 40 ครัวเรือน การทาสวนลาไย 70 ครัวเรือน และปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ 50
ครัวเรือน
3.2.3. การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวนวัตวิถีและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 50 ครัวเรือน
3.2.4. ธุรกิจในครัวเรือน
มีการค้าขาย 8 ครัวเรือน
3.2.5. การรับจ้าง
โรงงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลาพูน
3.3 ปัจจัยพื้นฐานของชุมชน
3.3.1. สาธารณูปโภค
น้าประปาได้มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้าแม่ธิ และน้าบาดาล
ไฟฟ้ามีใช้ทุกครัวเรือน
การสื่อสาร : หอกระจายข่าว / ศาลาประชาคม
3.3.2. สาธารณสุข
โรงพยาบาลบ้านธิ
โรงพยาบาลส่วนตาบลห้วยยาบ ซึ่งอยู่ห่างจากโรงพยาบาลบ้านธิประมาณ 1 กิโลเมตร
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กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
3.3.3. การศึกษา
มีโรงเรียน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษา : โรงเรียนวัดบ้านธิ
และโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา : โรงเรียนป่าตาลบ้านธิวิทยา นักเรียนส่วนใหญ่
ในโรงเรียนวัดบ้านธิเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ ที่ไม่ได้มาจากหมู่บ้านแพะ ทั้งนี้ นักเรียนในหมู่บ้าน
แพะจะเรียนในโรงเรียนป่าตาลบ้านธิวิทยา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ โรงเรียนจักรคาคณาทร
ตารางที่ 2.2 จานวนนักเรียนในโรงเรียนวัดบ้านธิ ปีการศึกษา พ.ศ. 2562
ระดับ
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

ชาย

หญิง
4
7
11
7
3
2
2
4
40

รวม
7
4
5
5
2
3
5
4
35

11
11
16
12
5
5
7
8
75

3.3.4. กลไกช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน
มีการเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านเพื่อลดการพึ่งพิงจากภายนอก
- การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาหมู่ บ้ า นตามแนวทางของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยกลไกของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับสมาชิกที่บริหารจัดการทุนชุมชนอย่างเป็นระบบ เน้นการ
พัฒนาคน สร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้ เพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุ ข มี ก ติ ก าในการอยู่ ร่ ว มกั น เป็ น ชุ ม ชนเกื้ อ กู ล เพิ่ ม พู น น้ าใจ สร้ า งวิ ถี ไ ทยยั่ ง ยื น
เชื่อมโยงกลุ่มองค์กรต่างๆ โดยเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้มีความรู้ ความสามารถ เรียนรู้
สืบทอด ยกระดับภูมิปัญญา พัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่ม ก่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับชุมชน อาทิ
- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่รวมพลังทางด้านการเงิน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกใน
หมู่บ้าน มีการออมสัจจะสะสมเดือนละ 10,070 บาท มีคณะกรรมการบริหารจัดการภายใต้
ระเบียบและหลักคุณธรรม 5 ประการ
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- กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นการออม เพื่อสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิก
ในหมู่บ้าน มีเงินทุนกว่าสามแสนบาท สมาชิกจานวน 117 คน จัดสวัสดิการตั้งแต่แรกเกิด
จนเสียชีวิต และยังเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกองทุนสวัสดิการของตาบลบ้านธิ
- กองทุนหมู่บ้านเป็นแหล่งทุน ที่ให้บริการด้านการเงินกับสมาชิกในการสร้างงาน สร้างอาชีพ
และพัฒนารายได้ ในอัตราดอกเบี้ยต่า มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง-2- กองทุนผู้สูงอายุ เป็นการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในหมู่บ้านจานวน 48 คน ดาเนินกิจกรรมทั้ง
ด้านอาชีพ สังคม วัฒนธรรมร่วมกัน เช่นทาผางประทีป ทาสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้เก่าและ
กะลามะพร้าว การจักสาน มีการออมเงินสัจจะสะสมเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกเพื่อ
ดูแลเรื่องการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต ปัจจุบันมีเงินสัจจะสะสม จานวน 21,000 บาท และ
ยังมีเงินสาหรับจัดกิจกรรมของกลุ่ม จานวน 8,900 บาท
- กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องบ้านแพะ ที่มีทุนศักดิ์สิทธิ์ เข้ามาใน
หมู่บ้าน โดยชาวบ้านได้ระดมทุนศรัทธาเพิ่มเติม ปัจจุบันมีเงินกองทุนกว่าหนึ่ งหมื่นสามพัน
บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน
- กลุ่มน้าดื่มชุมชน ที่สมาชิกทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน ได้ใช้น้าในราคาประหยัด ลดค่าใช้จ่ายที่
ต้องซื้อน้าจากภาคเอกชนเอกชน จากราคาลังละ 30 บาท หมู่บ้านจาหน่ายลังละ 5 บาท
จากการบริ ห ารจั ด การน้ าดื่ ม ชุ ม ชนคณะกรรมการและสมาชิ ก ท าให้ ห มู่ บ้ า นประหยั ด
ค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละเก้าหมื่นบาท ปัจจุบันมีเงินกองทุนในการบริหารจัดการจานวน 20,830
บาท
- กลุ่มปุ๋ยหมักชุมชน มุ่งเน้นการทาการเกษตรปลอดภัย ใช้วัสดุในชุมชน ลดต้นทุนการผลิต
ปรับสภาพดิน สภาพแวดล้อม ทาเอง ใช้เองในชุมชน มีคณะกรรมการและระเบียบเป็นแนว
ปฏิบัติ มีเงินทุนหมุนเวียนจานวน 15,000 บาท
- กลุ่มน้ายาเอนกประสงค์ เพื่อลดรายจ่ายของคนในชุมชน ผลิตน้ายาล้างจาน น้ายาซักผ้า
น้ายาปรับผ้านุ่มไว้บริการสมาชิกในชุมชน
- กลุ่มปลูกผักปลอดภัย มุ่งเน้นลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ด้วยการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่าง
ที่ปลูก เหลือก็จาหน่ายในตลาดนัดของชุมชน
- กลุ่มอาชีพเลี้ยงกบ มีสมาชิกกลุ่ม จานวน 45 ครัวเรือนๆละ 300 ตัว มุ่งเน้นเลี้ยงเพื่อการ
บริโภค เหลือขายในชุมชนในราคาถูก โดยกาหนดให้สมาชิกสมทบเข้ากองทุน ครัวเรือนละ
5 กิโลกรัม เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของกลุ่ม มีคณะกรรมการและระเบียบปฏิบัติ ปัจจุบันมี
เงินทุน จานวน 5,000 บาท
- กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ มีสมาชิกจานวน 20 ครัวเรือนๆละ 5 ตัว เน้นการเลี้ยงเพื่อ
บริโภคในชุมชน กลุ่มได้กาหนดให้สมาชิกสมทบไข่ไก่เดือนละ 10 ฟอง เพื่อเป็นทุนในการ
จัดซื้อไก่ ในแต่ละรอบการผลิต
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- กลุ่มจัดการขยะชุมชน มีสมาชิกจานวน 77 ครัวเรือน มีการจัดการโดยคัดแยกขยะ โดยขยะ
เปียกนาไปทาปุ๋ยหมักชุมชน ขยะแห้งที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ นาไปขายเพื่อเป็น
รายได้ของสมาชิก
- กลุ่มทาผางประทีป มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ รายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผลิต
ผางประทีปใช้ในงานประเพณีต่างๆ มีคณะกรรมการและระเบียบปฏิบัติ ปัจจุบันมีเงินทุน
หมุนเวียน จานวน 6,000 บาท
- กลุ่ ม อาชี พ ท าขนมไทย มี ส มาชิ ก จ านวน 40 คน รั บ ท าอาหารว่ า งและน้ าสมุ น ไพร แก่
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ ยมชมชุมชน ปัจจุบันมี เงินทุนหมุนเวียน
จานวน 8,000 บาท
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้และกะลามะพร้าว เป็นกิจกรรมที่ยกระดับภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุสู่สินค้าของชุมชน เป็นของใช้ ของประดับตกแต่งและของที่ระลึกให้กับ
นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป มีคณะกรรมการและระเบียบเป็นแนวปฏิบัติ ปัจจุบันมี
เงินทุนหมุนเวียน จานวน 15,000 บาท
- นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเสริ ม สร้ า งอาชี พ ใหม่ ๆ ได้ แ ก่ อาชี พ เพาะเลี้ ย งไส้ เ ดื อ นดิ น จั ก สาน
หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว ทอผ้าและเย็บถุงย่าม อาหารแปรรูป (ไข่เค็มจากไข่ไก่) สาหรับ
บ้านแพะนั้น กลุ่มที่มีความสาคัญและโดนเด่นที่สุดคือ กลุ่มสืบสานตานานข้าวบ้านแพะ เป็น
การนาภูมิปัญญาดั่งเดิมเรื่องการทานามาผสมผสานกับวิถีวัฒนธรรมไทลื้อและโบราณสถาน
ของหมู่บ้าน ต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สู่หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทานาแบบดั่งเดิม ได้ผลผลิตเป็นข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เกิด
เป็ น ผลผลิ ต จากนาสู่ สิ น ค้ า ชุ ม ชนบนพื้ น ฐานแห่ ง ความพอเพี ย ง มี ส มาชิ ก จ านวน 77
ครัวเรือน มีคณะกรรมการและระเบียบปฏิบัติ ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนจานวน 15,000
บาท
3.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก การเกษตร เช่น การทานา การทาสวน
ลาไย การทาสวนมะม่วง เป็นต้น มีแหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์มาจากอ่างเก็บแม่ธิ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดาริ
ของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีการกักเก็บน้าไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคและทาการเกษตรให้คน
ในพื้นที่มีน้าใช้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ คนในหมู่บ้านยังประกอบอาชีพเสริม เช่น การเก็บเห็ดถอบ ตามฤดูกาล
เป็นต้น
ในช่วงเดือนฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคมของทุกปีมักจะมีไฟป่าซึ่งเป็นภัยธรรมชาติ
เกิดขึ้น ทาให้ช่วงเวลาดังกล่าวมีหมอกควันปกคลุมหมู่บ้าน แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดาเนินชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชน
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3.5 การบริหารจัดการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
เน้นการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนใน
ลักษณะผู้แทนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่ บ้านในมิติต่างๆ
เพื่อความสงบเรียบร้อย มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นา กากับ ควบคุมดูแลการบริหารการปกครองและการพัฒนา
หมู่บ้านในทุกมิติ แบ่งเขตการปกครองออกเป็นคุ้มจานวน 4 คุ้ม แต่ละคุ้มมีเขตการปกครอง มีคณะกรรมการ
บริหารคุ้มและมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านขึ้นเพื่ อร่วมกันจัดทาแผนการพัฒนาหมู่บ้าน โดยจัดตั้ง
กลุ่มต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านได้ทากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว กลุ่มต่างๆในบ้านแพะใช้วิธีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารทางานกันเป็นหมู่
คณะ ผู้ใหญ่บ้านบริหารจัดการโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาในด้าน
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนชาวบ้านแพะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ตามวิสัยทัศน์ทัศน์ของหมู่บ้าน “วัฒนธรรม
ดี ประเพณี ง าม ตามรอยพ่ อ อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง” ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ จั ง หวั ด ล าพู น
“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” ตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : ครัวเรือนพึ่งพาตนเองได้
ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวบ้านสานึกรักบ้านเกิดและมีรายได้เพียงพอ
ต่อการใช้ชีวิต เนื่องจากหมู่บ้านแพะมีอ่างเก็บน้าแม่ธิ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่ 9
ทาให้หมู่บ้านมีแหล่งดินและแหล่งน้าที่อุดมสมบูรณ์เตรียมพร้อมกับการทาเกษตรตลอดทั้งปี ชาวบ้านสามารถ
ทาการเกษตรเพื่ออุปโภค บริโภคและพึ่งพาตนเองได้อย่างครบวงจร ซึ่งภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นได้
ให้ความสาคัญจัดสรรงบประมาณเพื่อการเกษตรแก่หมู่บ้านให้มีแหล่ง ปลูกพืช ผัก เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นส่วนกลาง
ของหมู่บ้าน ณ บริเวณอุโบสถศูนย์รวมจิตใจในหมู่บ้าน ให้ชาวบ้านทุกคนมีแหล่งทากิน
พัฒนาบุคลากรในหมู่บ้านในด้านทักษะอาชีพ ภาครัฐพยายามจัดสรรทรัพยากรแหล่งตลาดให้มีการ
รวมกลุ่มและกองทุนด้านต่างๆ ให้ชาวบ้านมีแหล่งเงินออม มีอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยไม่กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้คนในหมู่บ้านทุกเพศทุกวัยเข้ามามีส่วนร่วมในการทาประชาคม แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมของหมู่บ้านสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ โดยเฉพาะการปลูกฝังเยาวชนให้อนุรักษ์
ความเป็นไทลื้อไว้ อาทิ ภาษาไทลื้อ ฟ้อนไทลื้อ เครื่องแต่งกายตามแบบฉบับไทลื้อ เพื่อให้เยาวชนสานึกรัก
บ้านเกิดและไม่ต้องการออกจากชุมชนไปทาอาชีพอย่างอื่น เป็นต้น
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน เป็นนวัตกรรมการพัฒนาของหมู่บ้าน ที่สร้างการมีส่วน
ร่วมและเสริมสร้างความรักความสามัคคี ตามวิถีชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนน้าใจ สร้างวิถีไทยยั่งยืน โดยนา
อัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมไปสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยกิจกรรมสืบสานตานานข้าวบ้านแพะ เป็นการพลิกฟื้นการ
ทานาแบบโบราณ มีอุโบสถเก่าแก่ที่มีคุณค่า ที่จิตใจ มีแปลงนาสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง มี
หอศิลป์การทานาแบบโบราณ ด้วยแนวคิด “พลิกฟื้นอุโบสถโบราณ สืบสานวิถีวัฒนธรรม นารายได้สู่ชุมชน
ด้วยการท่องเที่ยว” ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เยี่ยมชมและทดลองปฏิบัติจริง
มีผลผลิตจากนาสู่สินค้าชุมชน (ข้าวอินทรีย์) เชื่อมโยงกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีจุดเรียนรู้ที่สามารถ
สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้อย่างทั่วถึง อาทิ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
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และเศษไม้ เก่า เป็นของที่ ระลึ ก ตลาดนัดชุมชนไทลื้อ อาหารไทลื้ อ ปุ๋ยหมักชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ
ซึ่งสามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว กระจายไปทุกกลุ่มคนในหมู่บ้าน ทั้งการ
นาเที่ยวชุมชน การสาธิตการทานาแบบโบราณ การจาหน่ายข้าวอินทรีย์ การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ของที่ระลึก โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ จากภูมิปัญญา
พัฒนาเป็นรายได้ของชุมชน โดยมีการประสานงานกับไกด์ให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแพะอยู่ในโปรแกรม
การนาเที่ยว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
ขั้นตอนที่ 2 : ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้
มีการรวมกลุ่มเพื่อพึ่งพาตนเองในทุกมิติ ได้แก่
ด้านการเงิน เกิดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน กองทุน
สวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิการ เกิดกลุ่มน้าดื่มชุมชน เพื่อให้สมาขิกได้ใช้น้าสะอาดในราคา
ประหยัด กลุ่มปุ๋ยหมักชุมชน มุ่งเน้นการทาการเกษตรปลอดภัย กลุ่มน้ายาเอนกประสงค์ เพื่อลดรายจ่ายของ
คนในชุมชน โดยผลิตน้ายาล้างจาน น้ายาซั กผ้า น้ายาปรับผ้านุ่มไว้บริการสมาชิกในชุมชน กลุ่มปลูกผัก
ปลอดภัย มุ่งเน้นลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ด้วยแนวคิด “ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือก็จาหน่าย
ในตลาดนัดของชุมชน และกลุ่มจัดการขยะชุมชน”
ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และรายได้เสริม เกิดกลุ่มอาชีพเลี้ยงกบ กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์
ไข่ กลุ่มทาผางประทีป มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ รายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กลุ่มอาชีพทาขนม
ไทย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิ่งประดิษฐ์จากเศษไม้และกะลามะพร้าว
จากการร่วมมือกันของคนในชุมชนบ้านแพะทาให้หมู่บ้านแพะ ได้รับรางวัลต่าง ดังนี้
 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในปี 2558
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในปี 2561
 รางวัลหมู่บ้านปลอดการเผา
 รางวัลหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
ขั้นตอนที่ 3 : ออกสู่ภายนอก
หมู่บ้านแพะมีการบูรณาการเชื่อมโยงในทุกมิติกับชุมชนใกล้เคียงทั้งในระดับตาบล อาเภอ และ
จังหวัด สิ่งที่โดดเด่นคือภายในหมู่บ้านมีความร่วมมือและมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากทุนความเป็น
ชาติพันธุ์เดิม เมื่อเกิดการรวมกลุ่มขึ้น อาทิ กลุ่มสตรี กลุ่มอาสามสมัค รสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
กลุ่มทอผ้า รวมไปถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนนวัตวิถีหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม
และสร้างตราสินค้าโดยบ้านแพะได้เข้าร่วมกลุ่มต่างๆในระดับตาบล อาเภอและจังหวัด สังเกตจากการได้
เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า OTOP ต่างๆ ในระดับอาเภอ จังหวัด และประเทศ โดยรวมสินค้าร่วมกับชุนชนอื่นๆ
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ทั้งยังได้รับเสนอชื่อเป็นหมู่บ้านนวัตวิถีต้นแบบในระดับ ตาบล อาเภอและจังหวัด โดยบูรณาการเชื่อมโยง
จุดเด่นของชุมชนใกล้เคียงแต่ละชุมชนเข้ามาอยู่ในโปรแกรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาและเรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น (ไทลื้อ) เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอื่นๆด้วย
4. ความเสี่ยงและปัญหาในชุมชน
4.1 ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 การบริหารจัดการภาครัฐเกี่ยวกับท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ 2
4.1.1. ที่มา
กระทรวงคมนาคมมี แ ผนการพั ฒ นาโครงข่ า ยการขนส่ ง ทางอากาศ โครงการก่ อ สร้ า ง
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ แห่งที่ 2 ตามแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศของ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่มีขีดความสามารถที่จะรองรับความต้องการได้ถึงปี พ.ศ. 2566 แต่ด้วยข้อจากัดทาง
ด้ า นพื้ น ที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถขยายขี ด ความสามารถได้ จึ ง ต้ อ งหาพื้ น ที่ ส าหรั บ การก่ อ สร้ า งท่ า อากาศ ยาน
แห่งใหม่ ในเบื้องต้นพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ
อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ในขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยมอบหมายให้ บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นหน่ วยงานเจ้าของโครงการและให้เร่งดาเนินการศึกษาใน
รายละเอี ย ดทางวิ ช าการ เช่ น แนวที่ ดิ น ทิ ศ ทางลม และเป็ น พื้ น ที่ ที่ ไ ม่ มี สิ่ ง กี ด ขวางต่ อ การขึ้ น ลงของ
อากาศยาน เป็นต้น ซึ่งตามกรอบการดาเนินงานของ ทอท. คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอีกประมาณ 14 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2576)
ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะมีผู้รับผิดชอบและกรอบการดาเนินการแล้ว แต่เมื่อสอบถาม
ชาวบ้านเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ ชาวบ้านทราบเพียงว่าจะมีการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่เท่านั้น
และยังไม่มีการวางแผนเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าว ซึ่งความไม่ชัดเจนของข้อ มูลและการไม่เตรียมความ
พร้อมอาจส่งผลให้ชาวบ้านและชุมชนไม่สามารถก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
4.1.2.ความรุนแรงและผลกระทบ
ปัจจุบันโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ แห่งที่ 2 อยู่ระหว่างการศึกษา
รายละเอียดพื้นที่ และใช้เวลายาวนานในการก่อสร้าง ประกอบกับชาวบ้านทราบเพียงรายละเอียดพื้นฐานของ
โครงการว่าจะมีการก่อสร้างท่าอากาศยานในพื้นที่อาเภอบ้านธิ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมในพื้นที่หมู่ บ้านแพะ แต่
ข้อมูลเชิงลึก เช่น ผังการก่อสร้าง จานวนเที่ยวบิน จานวนผู้ใช้บริการ และการคาดการณ์อื่น ยังมีความ
คลุมเครือ ฉะนั้นด้วยระยะเวลาการสร้างที่ใช้เวลานาน และความไม่ชัดแจนของข้อมูลทาให้ผลกระทบจาก
โครงการดังกล่าวยังไม่ทราบแน่ชัด
อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะนี้ คือ นายทุนจากพื้นที่อื่นเข้ามาขอซื้อที่ดิน ทั้งเพื่อ
การลงทุนและการเก็งกาไรสาหรับอนาคต ทาให้ราคาที่ดินปิ ด (ที่ดินตาบอด) สูงขึ้นจากเดิมไร่ละ 200,000
บาท เป็น ไร่ละ 500,000 บาท ด้วยราคาที่เพิ่มสูงขึ้นกว่า 1.5 เท่า ชาวบ้านบางส่วนมีการขายที่ดินให้นายทุน
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ส่งผลให้ในอนาคตพื้นที่การเกษตรอาจลดน้อยลง วิถีชีวิตก็อาจเปลี่ยนจากการหมู่บ้านเกษตรกรรมเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยว ซึ่งจะทาให้วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนหมู่บ้านไทลื้อเลือนหายไปเช่นเดียวกัน
นอกจากนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านแพะยังมีความกังวลเรื่องมลภาวะทางเสียงที่อาจรบกวนการอยู่
อาศัย เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าพื้นที่หมู่บ้านอาจอยู่ใกล้กับปลายสุดของท่ากาศยานและทางวิ่งเครื่องบิน
4.1.3.การจัดการความเสี่ยง
1) บทบาทของบุคคล ชุมชน
แม้ว่าชุมชนยังไม่มีแผนการรับมือต่อโครงการดังกล่าว เพราะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอันยาวไกลและอยู่นอกพื้นที่ของหมู่บ้าน รวมถึงข้อมูลเชิงลึกยังไม่ชัดเจน แต่ปัจจุบันหมู่บ้านแพะ
ต้นยางงงามเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี หากชาวบ้านสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นได้ ก็จะเป็น
วิธีการหนึ่งที่สามารถตอบสนองกับการก่อสร้างท่าอากาศยานได้
2) บทบาทของภาครัฐ
ภาครัฐยังไม่มีบทบาทที่ชัดเจนในการให้ข้อมูลและคาแนะนาจากเกี่ยวกับโครงการ สิ่งที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันคือมีการส่งข้อมูลต่อกันมาทางช่องทางต่างๆ แต่ไม่สามารถหาที่มาที่ชัดเจนได้ และไม่มีใคร
สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
3) ความต้องการของบุคคล ชุมชน
ชาวบ้านบางส่วนเห็นว่าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่เป็นโอกาสในการพัฒนา
ชุมชน ในทางตรงกันข้ามชาวบ้านบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างแต่ก็ต้องยอมรับเพราะเป็นแผนการ
พัฒนาของประเทศ ดังนั้นสิ่งที่ชาวบ้านอยากทราบคือรายละเอียดของแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน เพื่อ
สามารถวางแผนการรับมือต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
4) ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรสร้างความเข้าใจให้แก่ชุมชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่ แห่งที่ 2 พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียด รวมถึงผลกระทบทั้งข้อดีและข้อเสียของโครงการดังกล่าว
เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ควรร่วมมือกันจัดทาโครงการแนะแนวการพัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน และแสดงให้ชาวบ้านเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาทั้งภายในครัวเรือน ชุมชน และการบูรณา
การระหว่างชุมชน เพื่อสามารถตอบสนองการต่อเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
4.2 ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)
4.2.1. ที่มา
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงใน
พื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป หรือมีประชากร
อายุ 65 ปีขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดี ยวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ
7 ขึ้นไป ในขณะที่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) คือ สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่
จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป หรือมี
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ประชากรอายุ 65 ปี ขึ้นไปที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุในพื้นที่เดียวกัน ในอัตราเท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 14 ขึ้นไป
จากการสารวจจานวนประชากรของบ้านแพะ มีทั้งหมด 77 ครัวเรือน ประกอบไปด้วย
ประชากรจานวนทั้งสิ้น 269 คน ซึ่งเป็นประชากรผู้สูงอายุ จานวน 62 คน (อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) คิดเป็น
ร้อยละ 23 ของประชากรในหมู่บ้านทั้งหมด จึงกล่าวได้ว่าสถานการณ์ในชุมชนบ้านแพะ เป็นสังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์
4.2.2. ความรุนแรงและผลกระทบ
จากการสั ม ภาษณ์ ป ระชากรในหมู่ บ้ า น ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า ความท้ า ทายในประเด็ น นี้
เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงเป็นอันดับต้นๆ ของหมู่บ้าน ทั้งผลกระทบในระดับชุมชน และในระดับบุคคล
ระดับชุมชน
สาเหตุสาคัญมาจากบุคลากรวัยทางานในพื้นที่ที่เป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนชุมชนไม่
เพียงพอ เพราะประชากรวัยทางานออกไปทางานในเมือง หรือในนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งในปัจจุบันผู้นา
ชุมชนรับนโยบายจากภาครัฐในด้านการส่งเสริม วิสาหกิจด้านการท่องเที่ยว จึงพัฒนาชุมชนบ้านแพะให้เป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งบ้านแพะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ของหมู่บ้านต้นแบบในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ดีการขับเคลื่อนหมู่บ้านให้
มีความยั่งยืนจาเป็นต้องอาศัยการร่วมมือของกลุ่มคนในทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยและภาคส่วน จะเห็นได้ว่าหาก
ชุมชนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ประกอบกับการขาดแคลนประชากรวัยทางานซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
วัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความสาคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้ากับบริบทสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุค
Disruptive Technology คนกลุ่มนี้ที่เกิดมาในยุคการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม และสามารถใช้เทคโนโลยีได้ดี
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดึงคนกลุ่มนี้ให้กลับมาขับเคลื่อนชุมชนของตัวเอง
ระดับบุคคล
จากการสารวจพบว่า ความกังวลของผู้สูงอายุในชุมชนมีใน 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก
การที่ลูกหลานไปทางานในเมือง หรือต่างถิ่นทาให้ผู้สูงอายุเกิดความเหงา ประการที่สอง การขาดการวางแผน
ทางด้านการเงินเมื่อถึงวัยเกษียณ
4.2.3. การจัดการความเสี่ยง
1) บทบาทของบุคคล ชุมชน
ถึงแม้ว่าหมู่บ้านกาลังจะเผชิญกับสถานการณ์สังคมผู้สูงวัย แต่จุดแข็งที่สาคัญของหมู่บ้าน
คือ การมี ผู้ ชุม ชนที่ เข้ม แข็ง ประกอบกั บชาวบ้า นมีความเป็ นอัน หนึ่ง อัน เดีย วกัน จึงทาให้ช าวบ้านมี ก าร
รวมกลุ่มกันในชุมชนเพื่อทากิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกันทาหัตถกรรม ได้แก่ การทอผ้า การ
ทาสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว การจักสานจากใบลาน เป็นต้น
อีกทั้งมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุในหมู่บ้าน โดยมีการเก็บเงินคนละ 20 บาท
ต่อคนต่อเดือน ซึ่งจะมีสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุในการรักษาพยาบาล และเงินค่าทาฌาปนกิจศพ
2) บทบาทของภาครัฐ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติหลักการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
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จานวน 2 หมวด ต่อมาภาครัฐจึงได้ออกกฎหมายพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 เพื่อให้การ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอายุเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และให้ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ซึ่งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดลาพูน
ก็ได้ดาเนินการตามนโยบายจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดลาพูนให้มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่าน
โครงการต่างๆ อาทิ ชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้าน ที่จาเป็นต้องส่งผู้สูงอายุเข้าไปเรียนเกี่ยวกับพื้น ฐานการดา
ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 2 เป็นต้น อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการออมสาหรับผู้สูงอายุ คือ กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) โดยให้สมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินปันผลร้อยละ 100 ซึ่งในชุมชนบ้านแพะมีผู้ให้
ความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนนี้ จานวน 53 คน
3) ความต้องการของบุคคล ชุมชน
จากการสอบถามความต้องการของชาวบ้านที่ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุมีความ
ต้องการที่จะมีความมั่นคงในวัยหลังเกษียณ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ซึ่งในขณะนี้ หมู่บ้านมี
การรับมือกับความเสี่ยงในด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิ จ แต่อย่างไรก็ดีกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้านก็ยังต้องการที่
จะมีความมั่นคงในด้านสุขภาพ และมีความมั่นคงในด้านสังคม เช่น มั่นใจว่า ลูกหลานจะกลับมาดูแลเมื่อยาม
ชรา เป็นต้น
4) ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จะเห็นได้ว่าภาครัฐมีนโยบายที่สอดรับกับสังคมของผู้สูงอายุมากมาย ทั้งในระดับ ชาติ
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ. 2552 ซึ่งมีจานวนมากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อนโยบายลงมาสู่การปฏิบัติ ก็อาจจะมีการดาเนินที่ทับ
ซ้อนกันบ้างและคลุมเครือบ้าง ซึ่งหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง เช่น กรมกิจการผู้สูงอายุ ควรมีการสั่งการ
หน่วยงานในพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อให้การนานโยบายลงไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งนโยบายจาก
หน่วยงานส่วนกลางจาเป็นต้องตอบสนองในแต่ละพื้นที่ด้วย
4.2 ข้อเสนอแนะต่อชุมชน
ควรมีโครงการที่ชักจูงให้คนในชุมชนกลับมาพัฒนาท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนชุมชนให้เป็น
ชุมชนที่มีความอยู่ดีกินดี อยู่ได้ด้วยตนเอง และมีความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านการขาดแคลน
ประชากรวัยทางานของคนในพื้นที่ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่สาคัญในชุมชนบ้านแพะ
4.3 ประเด็นความเสี่ยง 3 ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรลาไยขาดอานาจต่อรองและถูกพ่อค้าคนกลาง
กดราคา
4.3.1. ที่มา
ลาไยเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของ จ. ลาพูน เป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศและตลาด
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ต่างประเทศ สามารถส่งออกได้ทั้งในลักษณะลาไยสด ลาไยแช่แข็ง ลาไยกระป๋อง และลาไยอบแห้ง สามารถ
นาเงินตราเข้าประเทศได้ปีละหลายร้อยล้านบาท และมีแนวโน้มว่าปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี
ซึ่งลักษณะเช่นนี้น่าจะทาให้เกษตรกรผู้ปลูกลาไยได้รับผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ แต่ในความเป็นจริงแล้ว
เกษตรกรผู้ปลูกลาไย ไม่สามารถกาหนดราคาขายได้ตามความต้องการ โดยเกษตรกรจะขายลาไยอยู่ 2 แบบ
ได้แก่
1. ขายแบบเหมาสวน โดยการตกลงขายเหมาสวนเมื่อลาไยออกช่อดอก โดยส่วนใหญ่
พ่อค้าคนกลางจะจ่ายเงินมัดจาไว้ก่อนประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ราคาเหมาเป็นต้น ต้นละ 4000-5000
บาท เมื่อถึงเวลาทางพ่อค้าก็จะส่งคนมาเก็บลาไยเอง ทางเกษตรกรไม่ต้องทาอะไร ซึ่งลักษณะการซื้อขายแบบ
นี้ทาให้เกิดความเสี่ยงทั้งเกษตรกรและพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาซื้อ แต่เกษตรกรจะมีความเสี่ยงมากกว่าถ้าหากปี
นั้นลาไยราคาไม่ดี พ่อค้าคนกลางเห็นว่าหากรับซื้อลาไยจากเกษตรกรไปก็จะทาให้ประสบกับปัญหาการ
ขาดทุนได้ พ่อค้าคนกลางก็จะไม่มารับซื้อต่อโดยยอมเสียเงินมัดจาให้แก่เกษตรกรแทน ทาให้เกษตรกรต้อง
แบกรับภาระในการหาตลาดสาหรับขายลาไยในสภาวะที่ลาไยมีราคาตกต่า หรือให้ราคาต่ากว่าปกติความ
รุนแรงและผลกระทบ
2. เกษตรกรขายเอง ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมขายกันมากในปัจจุบนั โดยเกษตรกรอาจจะขาย
ลาไยเองที่สวน หรือมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน หรือนาไปวางขายที่ตลาด หรือนาไปขายที่จุดรับซื้อของพ่อค้าคน
กลาง โดยเกษตรกรอาจจะขายแยกตามเกรดหรือขายคละก็ได้ จากการสังเกตพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่นิยม
นาไปขายที่จุดรับซื้อของพ่อค้าคนกลาง เพราะมีความสะดวกและขายได้ในปริมาณที่มากกว่าเมื่อเทียบกับวิธี
อื่นๆ
ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากพ่อค้าคนกลาง หรือที่เรียกว่า ล้ง โดยพ่อค้าคนกลาง
จะมาจากบริษัทส่งออกลาไยไปประเทศจีนหรือเป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งบริษัทพ่อค้าคนกลางแต่ละล้งมีสาย
สัมพันธ์กับตลาดในเมืองจีนเป็นของตนเอง มีตลาดเป็นของตนเองแน่นอน โดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานใดๆ ของรัฐบาล การทีล่ ้งมีอานาจควบคุมตลาดลาไยไว้ได้ ทาให้มีการตกลงกาหนดราคาลาไย
ล่วงหน้า และกดราคาให้ต่ากว่าความเป็นจริง ชาวบ้านจึงขาดอานาจต่อรองและถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา
ลาไย
4.3.2. ความรุนแรงและผลกระทบ
เกษตรกรขายผลผลิตได้ต่ากว่าที่ควรจะได้รับ ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการยังชีพ การชาระค่า
ปุ๋ยและสารเคมีที่เชื่อไว้กับร้านค้าปุ๋ยหรือ ธกส. และในอนาคตอาจจะได้ราคาต่าลงไปเรื่อยๆ
4.3.3. การจัดการความเสี่ยง
1) บทบาทของบุคคล ชุมชน
จากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน ชาวบ้านบางส่วนมีความพึงพอใจต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบันอยู่
แล้ว ถึงแม้จะถูกกดราคา แต่ก็ยังเหลือกาไรในแต่ละปี จึงไม่ได้มีความรู้สึกที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่างๆ ทาให้ไม่มีบุคคล หรือสมาชิกในชุมชนเข้ามาแก้ปัญหานี้
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2) บทบาทของภาครัฐ
จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านยังไม่มีการเข้ามาช่วยเหลือของภาครัฐเรื่องพ่อค้าคนกลาง
หน่วยงานรัฐได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการใส่ปุ๋ย แนวทางการปลูกให้ได้ผลผลิต แต่ชาวบ้าน
มองว่าเป็นการแนะนาที่ไม่ได้ผล ถึงจะมาบอกแต่ก็จะไม่ทาตาม เพราะทางหน่วยงานไม่ได้มีประสบการณ์
เหมือนชาวบ้านที่ทามาหลายปี และชาวบ้านได้มีการเรียนรู้ในการทาแต่ละปี ซึ่งชาวบ้านคิดว่าเพียงพอแล้วใน
การปลูกลาไย
3) ความต้องการของบุคคล ชุมชน
เนื่องจากชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ มีความเป็นอยู่แบบพอเพียง ถึงแม้ว่าจะโดนกดราคาจาก
พ่อค้าคนกลางแต่ก็ยังเหลือกาไรในการจ่ายค่ายา ค่าปุ๋ย จึงไม่ได้รู้สึกว่าการกดราคาเป็นปัญหาใหญ่มาก และ
เนื่องจากขาดการรวมกลุ่มเกษตรกรลาไย ทาให้ไม่มีการแชร์ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ชาวบ้านจึงไม่ได้
เรียกร้องเรื่องใดกับลาไยเป็นพิเศษ แต่ก็มีบางส่วนต้องการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอานาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
แต่ก็ยังไม่มีใครเป็นตัวตั้งตัวตีในการรวมกลุ่ม
4) ข้อเสนอแนะ
- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกลาไยเพื่อสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคน
กลางได้และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตลาไยด้วย
- ระดับนโยบายของรัฐบาลเองก็ต้องเอื้ออานวย และมีการรับฟังข้อมูลจากคนที่อยู่ในพื้นที่
จริง ๆ ด้วย ไม่เช่นนั้นมาตรการของรัฐที่ออกมาก็ไม่ตรงกับการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง.
- ภาครัฐมีการประกันราคาผลผลิตลาไย เพื่อป้องกันการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
- ควรมีการกระจายจุดรับซื้อผลผลิตให้เพียงพอ และขยายตลาดเพื่อการส่งออกลาไยให้
มากขึ้น
- สนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนสารเคมี
- ทางภาครัฐอาจสร้างห้องเย็นชุมชน เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บลาไยเกษตรกร ทาให้
เกษตรกรไม่ต้องรีบขายเนื่องจากผลผลิตจะเน่าเสีย เมื่อไม่รีบขายก็จะมีอานาจต่อรองในการขายมากขึ้น
5. จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา
5.1 ประเด็นจุดแข็งที่ 1 ชุมชนเข้มแข็ง
5.1.1. ที่มา
ชุมชนบ้านแพะ ตาบลบ้านธิ อาเภอบ้านธิ เป็นจุดที่ชาวไทลื้อกลุ่มแรกนาโดยพ่อหนานปัญโญ
ที่อพยพจากพื้นที่ 12 ปันนา ประเทศจีน เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเมื่อ 400 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นต้นตระกูล
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ปัญโญใหญ่ กลายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อที่มีเครือญาติขนาดใหญ่ สมาชิกในชุมชนจึงรู้จักและสนิทสนมกันมา
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
5.1.2. จุดเด่น
ชุ ม ชนบ้ า นแพะ ต าบลบ้ า นธิ อ าเภอบ้ า นธิ มี น ายเกษม ปั ญ โญใหญ่ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง
ผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน เป็นผู้นาทางความคิด และมีแม่หลวงคอยสนับสนุน สมาชิกในชุมชนมี
ความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้นา โดยผู้นาเป็นคนกาหนดทิศทาง นโยบาย การพัฒนาชุมชน กฎเกณฑ์ และ
การจัดการภายในชุมชน ซึ่งส่งผลให้สมาชิกในหมู่บ้านมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีส่ วนร่วมในการออก
ความคิดเห็นและขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนร่วมกัน มีความเต็มใจและให้ความร่วมมืออย่างสูงในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการขยะร่วมกันทั้งชุมชน การเป็นชุมชนปลอดยาเสพติด และ การออมเงิน
5.1.3. การสนับสนุนส่งเสริม
1) บทบาทของบุคคล ชุมชน
ประชาชนภายในชุมชนให้การสนับสนุนการดาเนินงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อน
ชุมชน โครงการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมอื่น ๆ ให้ความเคารพ นับถือ และปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้นาตัดสินใจ มี
การจัดทาประชาคมมีพื้นที่ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น นอกจากนั้นสมาชิกของชุมชนยังช่วยกันกระตุ้นให้
สมาชิกคนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
2) บทบาทของภาครัฐ
ภาครัฐส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้นาที่มีความเข้มแข็งของผู้ใหญ่บ้านด้วยการมอบรางวัลแหนบ
ทองคา แก่ผู้ใหญ่บ้านเกษม ปัญโญใหญ่ และสนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชน รวมถึง
มีเงินงบประมาณสนับสนุนให้แก่ชุมชนบ้านแพะที่เป็นชุมชนต้นแบบ
3) ความต้องการของบุคคล ชุมชน
สมาชิกในชุมชนมีความพึงพอใจในตัวผู้นา แต่ยังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนรวมใน
การขับเคลื่อนชุมชน
4) ข้อเสนอแนะ
สมาชิกในชุมชนควรปลูกฝังคนรุ่นต่อไปให้ดารงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพื่อที่จะสามารถขับเคลื่อนชุมชนให้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน นาพาชุมชนก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคงยังรักษาอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของชุมชน คงความเป็นชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ ซึ่งใน
อนาคตจะมีการสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ 2 ใกล้กับชุมชน
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รูปที่ 2.4 กิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านแพะ
5.2 ประเด็นจุดแข็งที่ 2 อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ที่สืบทอดมากว่า 400 ปี
5.2.1. ที่มา
อาเภอบ้านธิ เป็นพื้นที่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ ไทยอง และ ไทยวนอพยพจากพื้นที่ 12 ปันนา
ในประเทศจีนมาตั้งรกรากตั้งแต่ 400 ปีที่แล้ว โดยในพื้นที่ชุมชนบ้านแพะ ตาบลบ้านธิ อาเภอบ้านธิ มีกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทลื้ออาศัยอยู่
5.2.2. จุดเด่น
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ประชาชนในชุมชนบ้านแพะ ตาบลบ้านธิ อาเภอบ้านธิ มีการรักษาอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของ
ชาวไทลื้อ และถ่ายทอดสู่ทายาทรุ่นต่อไป รวมถึงมีการเชื่อมโยงเครือข่ายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ต่างชุมชน
ในพื้นที่อาเภอบ้านธิในการดารงรักษาอัตลักษณ์และประเพณีที่มีประวัติมาอย่างยาวนานไว้
5.2.3. การสนับสนุนส่งเสริม
1) บทบาทของบุคคล ชุมชน
ประชาชนในชุ ม ชนมี ก ารท างานร่ ว มกั น และเชื่ อ มโยงไปยั ง หมู่ บ้ า นใกล้ เ คี ย งเพื่ อ
สืบทอดอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้
2) บทบาทของภาครัฐ
ภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมในการเผยแพร่ไปสู่สาธารณะ ให้คนนอก
ได้รับทราบ รับรู้ถึงอัตลักษณ์ รวมถึงเทศบาลมีการจัดสอนการฟ้อนไทลื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่สนใจ
3) ความต้องการของบุคคล ชุมชน
ประชาชนในชุมชนต้องการให้มีการสืบสานและส่งต่ออัตลักษณ์ให้คงอยู่อย่างยาวนาน
4) ข้อเสนอแนะ
สมาชิ ก ในชุ ม ชนควรมี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะให้ เ ข้ า กั บ ยุ ค สมั ย และการเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยี และชุมชนควรร่วมกับหน่วยงานของรัฐเช่น พาณิชย์จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศ
(องค์การมหาชน) ในการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านบ้านแพะให้เข้ากับยุคสมัย เพิ่ม
มูลค่าของสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน และหาตลาด รวมถึงสร้างคนรุ่นใหม่ที่ จะเข้าสืบต่ออัตลักษณ์
วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

รูปที่ 2.5 กิจกรรมทางวัฒนธรรมในหมู่บ้านแพะ
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5.3 ประเด็นจุดแข็งที่ 3 สาธารณูปโภคมีเพียงพอต่อความต้องการในการดารงชีพ
5.3.1. ที่มา
หมู่บ้านแพะเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ซึ่งมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน
เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านในชุมชน
5.3.2. จุดเด่น
มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกในหมู่บ้าน เช่น ไฟฟ้าในครัวเรือน น้า
เพื่อการอุปโภคและบริโภค สัญญาณอินเตอร์เน็ตเข้าถึง
5.3.3. การสนับสนุนส่งเสริม
1) บทบาทของบุคคล ชุมชน
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอเพื่อพัฒนาชุมชน เช่น น้า ไฟฟ้า ระบบประปา
ถนน เป็นต้น
2) บทบาทของภาครัฐ
สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอเพื่อพัฒนาชุมชน เช่น น้า ไฟฟ้า ระบบประปา
ถนน เป็นต้น
3) ความต้องการของบุคคล ชุมชน
ประชาชนในชุมชนต้องการให้มีการขยายถนนเป็นสองเลนเพื่อให้รถยนต์สวนกันได้
4) ข้อเสนอแนะ
ประชาชนในชุ ม ชนและภาครั ฐ ควรท างานร่ ว มกั น เพื่ อ ดู แ ลรั ก ษาสาธารณู ป โภคขั้ น
พื้นฐานให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่เสื่อมโทรม โดยภาครัฐควรสารวจความต้องการของประชาชนในเรื่องดังกล่าว

รูปที่ 2.6 อ่างเก็บน้าบ้านธิ
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ภาคผนวก 3
ผลการปฏิบัตริ าชการ กรณีศึกษาหมู่บา้ นดอนหลวง ชุมชนหัตถกรรมผ้าฝ้าย
ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
1. ประวัติความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในชุมชน
1.1 ที่ตั้งและลักษณะทางภูมิประเทศ
อำเภอป่ำซำง ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดลำพูน ระยะทำงห่ำงจำกจังหวัดล ำพูน
ประมำณ 11 กิโลเมตร และห่ำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ 670 กิโลเมตร ตำมถนนพหลโยธิน ทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 106 หรื อ ถนนล ำพู น -ลี้ มี พื้ น ที่ ทั้ ง สิ้ น 282.66 ตำรำงกิ โ ลเมตร หรื อ คิ ด เป็ น 187,437.50 ไร่
สภำพเป็นพื้นที่ป่ำเขำร้อยละ 34.29 พื้นที่อยู่อำศัยร้อยละ 15.71 และพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 50 ของพื้นที่
ทั้งหมด และอยู่สูงจำกระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมำณ 400 เมตร
อำณำเขตกำรติดต่อของอำเภอป่ำซำง
- ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่อำเภอสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
- ทิศใต้ ติดกับพื้นที่อำเภอบ้ำนโฮ่งและอำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน
- ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอแม่ทำ จังหวัดลำพูน
- ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่อำเภอบ้ำนโฮ่ง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน และอำเภอ
ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
สภำพพื้นที่ส่วนใหญ่ในอำเภอป่ำซำงเป็นพื้นที่รำบลุ่ม มีภูเขำเตี้ย ๆ กระจำยอยู่ทำงทิศใต้ของ
อำเภอ บริเวณเขตตำบลนครเจดีย์และตำบลมะกอก มีแม่น้ำสำยหลักที่สำคัญไหลผ่ำน 3 สำย คือ แม่น้ำปิง
ไหลผ่ำนทำงทิศตะวันตกจำกทิศเหนือสู่ทิศใต้และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดลำพูน
แม่น้ำกวงไหลผ่ำนทำงทิศเหนือจำกทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกไหลสู่ลำน้ำปิงและเป็นเส้นแบ่งเขตแดน
อำเภอเมืองลำพูนกับอำเภอป่ำซำง และแม่น้ำทำไหลผ่ำนด้ำนทิศตะวันออกจำกทิศใต้ไปทิศเหนือลงสู่แม่น้ำ
กวงและเป็นเส้นแบ่งเขตแดนอำเภอเมืองลำพูนกับอำเภอป่ำซำง
อำเภอป่ำซำงเป็นอำเภอชั้นสอง แบ่งกำรปกครองออกเป็น 9 ตำบล 90 หมู่บ้ำน มีเทศบำลตำบล
4 แห่ง ได้แก่ เทศบำลตำบลป่ำซำง เทศบำลตำบลม่วงน้อย เทศบำลตำบลแม่แรง และเทศบำลตำบลมะกอก
และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนเรือน องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลท่ำตุ้ม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนครเจดีย์ และองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำดิบ
บ้ำนดอนหลวงตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 ในเทศบำลตำบลแม่แรง อำเภอป่ำซำง จังหวัดลำพูน เป็นหนึ่งใน
หมู่บ้ำน OTOP นวัตวิถีเพื่อกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน ของจังหวัดลำพูน ตำบลแม่แรงมีขนำดพื้นที่ 16.19
ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 11 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้ำนกองงำม หมู่ที่ 2 บ้ำนแม่แรง หมู่ที่ 3
บ้ำนต้นผึ้ง หมู่ที่ 4 บ้ำนดอนตอง หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองเงือก หมู่ที่ 6 บ้ำนป่ำข่ำ หมู่ที่ 7 บ้ำนดอนหลวง หมู่ที่ 8
บ้ำนป่ำเบำะ หมู่ที่ 9 บ้ำนดอนน้อย หมู่ที่ 10 บ้ำนป่ำบุก และหมู่ที่ 11 บ้ำนสันกอดู่
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อำณำเขตกำรติดต่อของตำบลแม่แรง
- ทิศเหนือ ติดกับตำบลปำกบ่อง อำเภอป่ำซำง จังหวัดลำพูน
- ทิศใต้ ติดกับตำบลมะกอก อำเภอป่ำซำง จังหวัดลำพูน
- ทิศตะวันออก ติดกับตำบลป่ำซำงและตำบลม่วงน้อย อำเภอป่ำซำง จังหวัดลำพูน
- ทิศตะวันตก ติดกับตำบลท่ำตุ้ม อำเภอป่ำซำง จังหวัดลำพูน
ตำรำงที่ 3.1 : กำรปกครองระดับตำบลในอำเภอป่ำซำง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
รวม

ตำบล
ปำกบ่อง
ป่ำซำง
แม่แรง
ม่วงน้อย
มะกอก
บ้ำนเรือน
ท่ำตุ้ม
น้ำดิบ
นครเจดีย์
9 ตำบล

จำนวนหมู่บ้ำน
5
5
11
8
9
8
14
17
13
90 หมู่บ้ำน

ขนำดพื้นที่ (ตร.กม.)
3.66
12.17
15.00
9.20
47.83
6.92
13.56
55.32
119.00
282.66 ตร. กม.

หมำยเหตุ
อยู่ในเขตเทศบำลตำบลป่ำซำง ทุกหมู่บ้ำน
อยู่ในเขตเทศบำลตำบลป่ำซำง ทุกหมู่บ้ำน
อยู่ในเขตเทศบำลตำบลแม่แรง ทุกหมู่บ้ำน
อยู่ในเขตเทศบำลตำบลม่วงน้อย ทุกหมู่บ้ำน
อยู่ในเขตเทศบำลตำบลมะกอก ทุกหมู่บ้ำน
อยู่ในเขต อบต.บ้ำนเรือน ทุกหมู่บ้ำน
อยู่ในเขต อบต.ท่ำตุ้ม ทุกหมู่บ้ำน
อยู่ในเขต อบต.น้ำดิบ ทุกหมู่บ้ำน
อยู่ในเขต อบต.นครเจดีย์ ทุกหมู่บ้ำน

รูปที่ 3.1 : กำรปกครองระดับตำบลในอำเภอป่ำซำง
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สภำพพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลแม่แรงมีลักษณะเป็นที่รำบลุ่มเหมำะแก่กำรทำกำรเกษตร สภำพดิน
เป็นดินร่วนและดินเหนียวปนทรำย แต่ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชำติไหลผ่ำน น้ำที่ใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และ
กำรเกษตร คือ น้ำบำดำลเพียงแหล่งเดียว เนื่องจำกมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนค่อนไปทำงเขตอำกำศอบอุ่น
ในฤดูหนำวจึงมีอำกำศเย็น แต่เนื่องจำกอยู่ลึกเข้ำไปในแผ่นดินห่ำงไกลจำกทะเลจึงมีฤดูแล้งที่ยำวนำนและ
อำกำศจะร้อนถึงร้อนจัดในฤดูร้อน มีสภำพภูมิอำกำศแตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัด 3 ช่วง คือช่วงเดือนมีนำคมถึง
พฤษภำคมมีอำกำศร้อน และร้อนมำกในเดือนเมษำยน ช่วงเดือนมิถุนำยนถึงตุลำคมมีฝนตกชุก อำกำศเย็น
ไม่ร้อนและไม่หนำวมำกนัก และช่วงเดือนพฤศจิกำยนถึงกุมภำพันธ์มีอำกำศหนำวเย็น สภำพทำงภูมิอำกำศ
จะแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แ ก่ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมี นำคมถึงกลำงเดือนพฤษภำคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่
กลำงเดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม และฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนกุมภำพันธ์ ซึ่ง ในช่วง
ฤดูหนำวและฤดูร้อนนั้นจะนับเป็นช่วงฤดูแล้ง ที่มีระยะเวลำติดต่อกันประมำณ 7 เดือน
1.2 ประวัติความเป็นมา
ป่ำซำง1 เป็นเมืองเก่ำ ผู้คนที่พำนักอำศัยมีเชื้อสำยไทยอง (ไท-ยอง) ที่พญำกำวิละโปรดให้เจ้ำศรีบุญมำอุปรำชทำกำรอพยพมำจำกสิบสองปันนำ เนื่องจำกภำวะสงครำม ทำให้ลำพูนเหลือประชำชนอำศัยอยู่
จำนวนน้อย แรกเริ่มนั้น ชำวยองจะตั้งถิ่นฐำนอยู่บริเวณที่รำบลุ่มซึ่งแม่น้ำทำ แม่น้ำกวง และแม่น้ำปิงไหลมำ
บรรจบกันในเขตอำเภอป่ำซำง คือ “สบทำ” ในบริเวณแถบนี้ นอกจำกจะเป็นแหล่งเสบียงอำหำรอันอุดม
สมบูรณ์แล้ว ยังเป็นเส้นทำงคมนำคมทำงน้ำที่สำคัญระหว่ำงเชียงใหม่ ลำพูน และหัวเมืองต่ำง ๆ อีกด้วย
ชำวยองมีนิสัยรักสันโดษ มีศรัทธำในพระพุทธศำสนำอย่ำงแรงกล้ำ และดำรงรักษำเอกลักษณ์ทำงวัฒนธรรม
กำรทอผ้ำฝ้ำยอันลือชื่อ ป่ำซำงจึงเป็นถิ่นทำผ้ำฝ้ำยทอมือที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภำคเหนือ
กำรทอผ้ำของชำวยองที่ป่ำซำงในอดีตจึงมีควำมเรียบง่ำย ไม่มีลวดลำยที่สลับซับซ้อน เน้นประโยชน์
ใช้สอยเป็นสำคัญ จนกระทั่งพระชำยำเจ้ำดำรำรัศมีถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรทอผ้ำไหมยกดอกที่เรียนรู้มำจำก
ภำคกลำงให้แก่เจ้ำหญิงส่วนบุญ พระชำยำเจ้ำจักรคำขจรศักดิ์และเจ้ำหญิงลำเจียก ธิดำในเจ้ำจักรคำขจรศักดิ์
ให้เริ่มทำภำยในคุ้มก่อน ต่อมำกำรทอผ้ำไหมยกดอกจึงเริ่มแพร่หลำยสู่สำธำรณชน ชุมชนทำงป่ำซำงจึงได้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรทอผ้ำให้มีควำมวิจิตรมำกขึ้น
เมื่อเวลำผ่ำนไปควำมเจริญเข้ำมำในป่ำซำงมำกขึ้น กลุ่มชำวยองแถบป่ำซำงอำศัยประสบกำรณ์จำก
กำรติดต่อค้ำขำยในเส้นทำงกำรค้ำทำงน้ำกับกลุ่มพ่อค้ำชำวจีนที่มำจำกกรุงเทพฯ ปำกน้ำโพ เมืองระแหง และ
เส้นทำงกำรค้ำทำงบกกับกลุ่มพ่อค้ำไทยใหญ่ พ่อค้ำจีนฮ่อที่มำจำกเมืองทำงตอนบน ทำให้สำมำรถสะสมทุน
จนพัฒนำไปสู่ กำรเป็นเจ้ำของกิจกำรกำรค้ำได้ โดยเฉพำะกำรผลิตและกำรค้ำผ้ำ เช่ น ตระกูลนันทขว้ำง
ตระกูลอุนจะนำ และตระกูลอังกสิทธิ์ ตระกูลเหล่ำนี้ เข้ำมำรับซื้อผ้ำที่ชำวบ้ำนทอถึงในหมู่บ้ำนแทบทุกที่ใน
ป่ำซำง ไม่ว่ำจะเป็นบ้ำนหนองเงือก บ้ำนดอน บ้ำนกองงำม ฯลฯ เพื่อนำไปขำยริมถนนพหลโยธินในเขตเมือง
ป่ำซำง ซึ่งสร้ำงขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2497 เชื่อมระหว่ำงกรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ ตัดผ่ำนอำเภอเถิน ลี้ บ้ำนโฮ่ง ป่ำซำง
1

คำว่ำ “ป่ำซำง” ตำมคำบอกเล่ำสืบต่อกันมำว่ำเป็นบริเวณที่อุดมไปด้วย “ดงไม้ซำง” (ไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง) จึงเรียกว่ำ “ป่ำซำง”
ตำมนำมของต้นไม้ในบริเวณนั้น
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และเมืองลำพูน ทำให้เศรษฐกิจป่ำซำงเติบโตสูงสุด เกิดศูนย์กำรค้ำทำงบก และกลำยเป็นจุดแวะพักระหว่ำง
เชียงใหม่ถึงกรุงเทพฯ ซึ่งกำรเป็นศูนย์กลำงดังกล่ำวสนับสนุนกำรขำยสินค้ำของชำวบ้ำน โดยเฉพำะสินค้ำ
พื้นเมืองอย่ำงผ้ำฝ้ำยทอมือซึ่งมีเป็นจำนวนมำก
ในช่วงปี พ.ศ. 2495–2520 เศรษฐกิจของป่ำซำงเจริญเติบโตสูงสุด มีกำรค้ำขำยในรูปแบบห้ ำงร้ำน
ตำมถนนในเขตตัวเมืองป่ำซำง บนถนนทั้งสองฟำกฝั่งจะละลำนตำไปด้วยร้ำนค้ำขำยผ้ำทอมือของชำวยอง
เต็มไปด้วยรถทัวร์ที่มำจอดซื้อสินค้ำและของฝำกอีกเป็นจำนวนมำก กำรที่ป่ำซำงในอดีตเป็นแหล่งพักของ
นักเดินทำง ประกอบกับกำรมีร้ำนค้ำของฝำกและของที่ระลึกเป็นจำนวนมำก โดยเฉพำะผ้ำฝ้ำยทอมือและ
มีกำรจัดประกวดสำวงำมล ำพูนขึ้น จึงนำเอำสำวงำมที่ได้รับรำงวัลมำเป็นผู้ประชำสัมพันธ์ให้กับร้ ำนค้ำ
ในป่ำซำง รวมไปถึงโรงแรม ร้ำนอำหำร เมื่อใครก็ตำมที่เข้ำแวะพักหรือเที่ยวชมตลำดป่ำซำง ก็ย่อมจะได้เห็น
บรรดำสำวงำมป่ำซำงที่ประชำสัมพันธ์แต่ละร้ ำน ควำมงำมของสำวป่ำซำงโด่งดังและเป็นที่ยอมรับเริ่มตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2478 ที่ ร้ำนทอผ้ ำชื่อดัง “นันทขว้ำง” ทำกำรส่งสำวงำมเข้ำประกวดนำงสำวลำพูน และเมื่อปี
พ.ศ. 2497 “นำงสำวสุธีรำ ศรีสมบูรณ์ ” สำวป่ำซำงได้รับเลือกให้เป็นนำงสำวไทย ยิ่งทำให้ควำมงำมของ
สำวป่ำซำงเป็นที่โจษจันและมีชื่อเสียง ไม่เพียงเท่ำนี้ “คุณสุรพล สมบัติเจริญ ” ได้มำเที่ยวชมป่ำซำง และ
ประพันธ์เพลงถึงเสน่ห์ป่ำซำง โดยเฉพำะสำวงำม
ในปี พ.ศ. 2520 เมื่อกำรพัฒนำทำงหลวงสำย 11 จำกจังหวัดลำปำงไปเชียงใหม่หรือซุปเปอร์ไฮเวย์
เสร็จสิ้น ทำให้กำรคมนำคมระหว่ำงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ เปลี่ยนไปใช้ถนนสำย 11 แทน ทำให้รถที่เคยวิ่ง
ผ่ำนและแวะที่ป่ำซำงไม่ได้ผ่ำนตัวเมืองป่ำซำงหรือถนนหมำยเลข 106 อีกต่อไป ทำให้เศรษฐกิจของชุมชน
ป่ำซำงเริ่มซบเซำลง รวมถึงกิจกรรมกำรทอผ้ำที่น้อยลง ส่งผลต่อบรรดำสำวงำมที่อยู่ตำมร้ำนค้ำต่ำง ๆ ที่ต้อง
ออกจำกป่ำซำงไปหำอำชีพใหม่เลี้ยงปำกท้อง ถึงแม้ว่ำชื่อเสียงในกำรเป็นแหล่งทอผ้ำฝ้ำยชื่อดังของป่ำซำงจะ
เริ่มลดลง แต่ยังมิได้สูญหำยไปตำมกำลเวลำ เพียงแต่เป็นกำรเปลี่ยนสถำนที่จำกที่มีกำรค้ำขำยผ้ำฝ้ำยทอมือ
บริเวณถนนป่ำซำงเป็นกำรก่อตั้งกลุ่มทอผ้ำฝ้ำยขึ้นในชุมชนบ้ำนดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่ำซำง แทน
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ ในปัจจุบันนอกจำกทอขำยเป็นผืนขนำดใหญ่แล้ว ยังประดิษฐ์เป็นของใช้ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ
เช่น กระเป๋ำ เสื้อผ้ำ รองเท้ำ ผ้ำคลุม หมวก เป็นต้น
สำหรับประวัติศำสตร์ของบ้ำนดอนหลวงนั้น เดิมชื่อหมู่บ้ำนกอถ่อน เป็นชุมชนของชำวยองเก่ำแก่ที่มี
หลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ที่ยำวนำนกว่ำ 200 ปี มีควำมโดดเด่นในด้ำนกำรทอผ้ำ ฝ้ำยด้วยมือที่อยู่คู่วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนมำอย่ำงยำวนำน หมู่บ้ำนกอถ่อนถูกระบุว่ำก่อก่อตั้งขึ้นประมำณปี พ.ศ. 2352 ในรัชสมัยของ
พระเจ้ำกำวิละ ซึ่งได้กวำดต้อนชำวยองที่มีพื้นเพเดิมเป็นคนมอญจำกเมืองเชียงรุ้งของแคว้นสิบสองปันนำ
ในประเทศจีนตอนใต้ที่ค้ำวัวค้ำควำยมำก่อนให้มำตั้งบ้ำนเรือนเพื่อ “เก็บฮอมตอมไพร่” กอบกู้เมืองเชียงใหม่
คืนจำกพม่ำ ต่อมำมีผู้อพยพมำสมทบเพิ่มเติม ชุมชนจึงขยำยตัว เป็นผลให้มีกำรย้ำยที่อยู่และมำตั้งบ้ำนเรือน
ณ ที่ตั้งหมู่บ้ำนปัจจุบันซึ่งเป็นที่ดอน จึงเปลี่ยนชื่อเรียกหมู่บ้ำนใหม่ว่ำ “บ้ำนดอนหลวง”
วิถีชีวิตของคนยองในบ้ำนดอนหลวงสมัยก่อนจะทำไร่ทำนำ เลี้ยงวัวควำย และเมื่อว่ำงจำกงำนหลัก
หญิงสำวมักจะทอผ้ำเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยคนเมืองยองจะเรียกกำรทอผ้ำว่ำ “ตำหูก” แต่ละบ้ำนจะทอผ้ำ
จำกฝ้ำยที่ปลูกเอง แล้วนำมำผ่ำนกระบวนกำรปั่นฝ้ำยให้เป็นเส้นด้ำย จำกนั้นย้อมสีเส้นด้ำยด้วยวัสดุจำก
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ธรรมชำติที่ไม่เป็นอันตรำย จำกนั้นจึงนำมำขึ้นกี่ที่มีอยู่ใต้ถุนบ้ำนแทบจะทุกหลังคำเรือน เพื่อทำกำรถักทอเป็น
ผ้ ำ ผื น ตำมขนำดที่ ต้ อ งกำร โดยผ้ ำ ที่ นิ ย มทอกั น ในสมั ย นั้ น จะเป็ น ผ้ ำ สี พื้ น จำกนั้ น น ำมำตั ด เย็ บ เพื่ อ ใช้
เป็นเครื่องนุ่งห่มและของใช้ในชีวิตประจำวัน อำทิ ผ้ำห่ม ผ้ำม่ำน ผ้ำปูโต๊ะ ผ้ำปูที่นอน ปลอกหมอน เป็นต้น
ในสมั ย ก่ อ นเด็ ก ผู้ ห ญิ ง ในหมู่ บ้ ำ นจะทอผ้ ำ ด้ ว ยมื อ กั น เป็ น แทบทุ ก คน กำรทอผ้ ำ ด้ ว ยมื อ จึ ง ถื อ ได้ ว่ ำ เป็ น
หัตถกรรมพื้นบ้ำนที่สืบทอดกันมำและเป็นกิจกรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตและควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนดอนหลวง
มำเป็นเวลำนำนนับร้อย ๆ ปี
เมื่อควำมเจริญเริ่มแผ่ขยำยเข้ำมำสู่ตัวอำเภอป่ำซำง ผ่ำนถนนหลวงที่ตัดผ่ำนเมืองป่ำซำงเพื่อไปยัง
เชียงใหม่ กำรทอผ้ำมือด้วยมือของชุมชนบ้ำนดอนหลวงจึงมิได้จำกัดอยู่แต่เพียงกำรทอเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
อีกต่อไป แต่กลำยไปเป็นอำชีพเพื่อเลี้ยงปำกท้องแทนกำรทำไร่ทำนำแบบเดิม กำรก่อตั้งขึ้นของโรงงำนทอผ้ำ
ในตัวอำเภอเมืองป่ำซำงทำให้ช่ำงทอผ้ำจำกบ้ำนดอนหลวงหลำย ๆ คนถูกดึงตัวออกไปทำงำนยังโรงงำนทอผ้ำ
ทำหน้ำที่เพื่อคิดค้นลวดลำยใหม่ ๆ และยกลวดลำยจำกแบบลำยใบกระดำษของเจ้ำของโรงงำนให้ลงสู่ผืนผ้ำ
เมื่อสั่งสมควำมรู้และประสบกำรณ์จนเชี่ยวชำญจึงได้กลับมำพัฒนำกำรทอผ้ำให้ก้ำวไกลออกไปอีกขั้น ดังนั้น
กำรทอผ้ำฝ้ำยด้วยมือของชุมชนบ้ำนดอนหลวงจึงเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำที่ทรงคุณค่ำอย่ำงยิง่
บ้ำนดอนหลวงต่อมำได้กลำยเป็นแหล่งทอผ้ำฝ้ำยที่มีชื่อเสียงแทนอำเภอเมืองป่ำซำง เนื่องมำจำกกำรตัดถนน
ทำงหลวงสำย 11 จำกจังหวัดลำปำงไปเชียงใหม่ ที่ทำให้เศรษฐกิจในตัวเมืองป่ำซำงเริ่มซบเซำลง ร้ำนค้ำที่เคย
อยู่ริมถนนปิดตัวลงตำม ๆ กัน ช่ำงทอผ้ำจำกบ้ำนดอนหลวงที่เคยทำงำนในตัวเมืองจึงหันกลับมำประกอบ
อำชีพในชุมชนบ้ำนเกิดที่ดอนหลวงแทน
ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เครือข่ำยกลุ่มทอผ้ ำหัตถกรรมพื้นบ้ำนหลังเดิมสร้ำงขึ้นประมำณปี พ.ศ. 2532
โดยได้รับงบประมำณจำกกองทุนเพื่อควำมมั่นคงแห่งชำติ (ก.น.ช.) ซึ่งนำงบประมำณส่วนหนึ่งมำสร้ำงศำลำ
ประชำธิปไตยในพื้นที่ของวัดดอนหลวงและได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นศูนย์หัตถกรรม ต่อมำอำคำรหลังดังกล่ำว
ทรุดโทรมลง ชำวบ้ำนจึงประชุมปรึกษำหำรือและได้สร้ำงอำคำรศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ผ้ำทอขึ้นใหม่บนพื้นที่ เดิม
เมื่อประมำณปี พ.ศ. 2541 โดยได้รับงบประมำณจำกโครงกำรมิยำซำวำ ซึ่งอำคำรนี้มีใช้เพื่อเป็นสถำนที่
รวบรวมสินค้ำหัตถกรรมของกลุ่มเครือข่ำยทอผ้ำบ้ำนดอนหลวงและเพื่อใช้เป็นสถำนที่ในกำรฝึกอบรมสมำชิก
เกี่ยวกับกำรทอผ้ำ กำรย้อมสีผ้ำ รวมทั้งกระทั่งกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ต่อมำในปี พ.ศ. 2542 บ้ำนดอนหลวง
ได้รับรำงวัลหมู่บ้ำนอุตสำหกรรมดีเด่น จึงมีกำรขยำยกลุ่มโดยกำรเปิดรับสมำชิกเพิ่ม เพื่อขยำยควำมร่วมมือ
อนุรักษ์และพัฒนำกำรทอผ้ำฝ้ำยให้คงอยู่ต่อไป

รูปที่ 3.2 : ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของเครือข่ำยกลุ่มทอผ้ำหัตถกรรมพื้นบ้ำนในปัจจุบัน
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ในปัจจุบันกำรทอผ้ำฝ้ำยของชำวบ้ำนดอนหลวงมีกำรพัฒนำไปทั้งรูปแบบ สีสัน และลวดลำยให้มี
ควำมทันสมั ย ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและลักษณะกำรใช้งำนของผู้บริโภคมำกขึ้น กลำยเป็นสินค้ำ
หัตถกรรมจำกผ้ำฝ้ำยในหลำกหลำยรูปแบบ เช่น เสื้อผ้ำ ผ้ำคลุมไหล่ ปลอกหมอน ผ้ำม่ำน ผ้ำปูโต๊ะ ผ้ำปูเตียง
เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์จำกผ้ำฝ้ำยออกจำหน่ำยเป็นสินค้ำที่ระลึกไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่ำง ๆ
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กิจกรรมกำรผลิตผ้ำฝ้ำยในชุมชนบ้ำนดอนหลวงมีกำรพัฒนำจำกกำรขำยปลีก
ไปสู่กำรเป็นอุตสำหกรรมในครัวเรือนมำกขึ้น มีกำรรับจ้ำงผลิตสินค้ำจำกผ้ำฝ้ำยตำมควำมต้องกำรของ
ผู้ประกอบกำรต่ำง ๆ มำกขึ้นตำมลำดับ เป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่คนในชุมชนอีกทำงหนึ่ง หมู่บ้ำนดอนหลวง
นับเป็นแหล่งผลิตสินค้ำจำกผ้ำฝ้ำยทอมือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เทศบำลตำบลแม่แรงริเริ่มให้มี
กำรจัดงำน “แต่งสีอวดลำย ผ้ำฝ้ำยดอนหลวง” ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งกลำยมำเป็นงำนแสดง
สินค้ำประจำปีของหมู่บ้ำน ระยะเวลำกำรจัดงำนครั้งละ 5 วัน นับจำกวันศุกร์แรกของเดือนเมษำยนของทุกปี
นอกจำกนี้ หมู่บ้ำนดอนหลวงยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้ำน OTOP นวัตวิถี แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และเป็นหนึ่งในตลำดต้องชม ภำยใต้ชื่อ “ถนนสำยหัตถกรรม วัฒนธรรมพื้นบ้ำน”

รูปที่ 3.3 : บรรยำกำศของหมู่บ้ำนดอนหลวงในปัจจุบัน
2. แผนที่เชิงกายภาพของหมู่บ้าน Map
หมู่บ้ำนดอนหลวงมีทำงเข้ำหลักสองทำงและมีป้ำยทำงเข้ำหมู่บ้ำนบอกไว้อย่ำงชัดเจน มีวัดดอนหลวง
เป็นศูนย์กลำงของหมู่บ้ำน โดยรอบบริเวณวัดจะประกอบด้วยศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของเครือข่ำยกลุ่มทอผ้ำ
หัตถกรรมพื้นบ้ำน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้กำรทอผ้ำของหมู่บ้ำน ศำลำประชมคมประจำหมู่บ้ำน และร้ำนค้ำต่ำง ๆ
รวมไปถึงจุดถ่ำยภำพ (จุด Check-in) และจุดให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว (Information Centre) ส่วนในบริเวณ
ที่อยู่ห่ำงออกไปจำกศูนย์กลำงของชุมชนจะเป็นแหล่งผลิตสินค้ำหลักของหมู่บ้ำน โรงทอผ้ำ โรงย้อมผ้ำ ทำร่ม
ทำกระบวยจำกกะลำ สวนลำไย และที่พักแบบโฮมสเตย์ สำหรับพื้นที่ในชุมชนทั้ง หมดจะแบ่งออกเป็นพื้นที่
สวนลำไย ร้อยละ 50 และพื้นที่อยู่อำศัยและร้ำนค้ำรวมกันอีกร้อยละ 50
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รูปที่ 3.4 : แผนที่ภำยในหมูบ่ ้ำนดอนหลวง

73

3. ข้อมูลพื้นฐาน
3.1 ภูมิสังคม
3.1.1. ประชำกร
ประชำกรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นคนพื้นเมืองเดิมที่มีเชื้อสำยยอง ซึ่งอพยพมำตั้งถิ่นฐำนตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย ปัจจุบันมีผู้อยู่อำศัยที่อพยพมำจำกภำคอื่น ๆ และคนเชื้อสำยจีนอพยพเข้ำมำ
อยู่อำศัยเพิ่มมำกขึ้น แต่ยังคงมีกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภำษำยองเอำไว้ อย่ำงดี กำรตั้งถิ่นฐำนที่อยู่อำศัย
มักจะหนำแน่นตำมเส้นทำงคมนำคมที่สำคัญและบริเวณริมน้ำสำยต่ำง ๆ โดยเฉพำะตำบลป่ำซำง ปำกบ่อง
บ้ำนเรือน ม่วงน้อย ฯลฯ อำเภอป่ำซำงประกอบด้วยครัวเรือนทั้งหมด 12,320 ครัวเรือน มีประชำกรทั้งหมด
39,539 คน เป็นชำย 19,130 คน หญิง 20,409 คน ประชำกรในตำบลแม่แรงมี ทั้งสิ้น 7,343 คน เป็นชำย
3,540 คน หญิง 3,803 คน และมีควำมหนำแน่นเฉลี่ย 453.52 คนต่อตำรำงกิโลเมตร
หมู่บ้ำนดอนหลวงประกอบด้วยครัวเรือนจำนวน 337 หลังคำเรือน มีประชำชนที่อำศัยอยู่
798 คน แบ่งเป็นชำย 391 คน หญิง 407 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอำยุที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน
202 คน คิดเป็นร้อยละ 25 จำกประชำกรทั้งหมดในหมู่บ้ำน แสดงให้เห็นว่ำสังคมของชำวบ้ำนดอนหลวงเป็น
สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์แล้ว (Absolute Aged Society) ข้อมูลจำกงำนทะเบียนรำษฎร สำนักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบำลตำบลแม่แรง ณ เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561 สัดส่วนของผู้สูงอำยุในหมู่บ้ำนกว่ำ 1 ใน 4 ของ
ประชำกรทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ต่อกำรสืบทอดทักษะและอำชีพหัตถกรรมที่เป็น
วัฒนธรรมดั้งเดิมของชำวยองมำช้ำนำน
3.1.2. วิถีชีวิต
คนในชุ ม ชนบ้ำ นดอนหลวงมีวิ ถีชี วิ ต แบบผสมผสำนระหว่ ำ งเกษตรกรรม (คนปลูกและ
คนรับจ้ำง) หัตถกรรม (คนผลิตและคนรับจ้ำง) และกำรรับจ้ำงทั่วไป เช่น กำรรับจ้ำงปอกหอม ปอกกระเทียม
ก่อสร้ำง ค้ำขำย เป็นต้น ทัศนคติของคนในชุมชนมักกลัวควำมเสี่ยง ไม่นิยมลงทุน มีควำมพอใจกับกำรรับจ้ำง
มำกกว่ำกำรเป็นเจ้ำของกิจกำรด้วยตัวเอง คนในชุมชนส่วนใหญ่มีรำยรับมำกกว่ำ 1 ช่องทำง มีควำมมั่นคง
ทำงรำยได้ค่อนข้ำงมำกในระยะสั้น หำกแต่มีควำมเสี่ยงจำกรำคำลำไยที่ไม่แน่นอนและเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยว
ในหมู่บ้ำนที่ซบเซำ อันเนื่องมำจำกกำรแข่งขันของสินค้ำที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจำกแหล่งผลิตอื่นและภำวะ
เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศที่กำลังหดตัว
3.1.3. ศำสนำและควำมเชื่อ
ชำวบ้ำนในชุมชนบ้ำนดอนหลวงเกือบทั้งหมดนับถือศำสนำพุทธ และมีเพียง 2 คน เท่ำนั้น
ที่นับถือศำสนำคริสต์ เป็นสำมีชำวต่ำงชำติที่แต่งงำนกับคนในชุมชน วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้ำนจะมีควำมผูกพัน
กับวัดดอนหลวงอย่ำงลึกซึ้ง มีกิจกรรมทำงประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวโยงกับพุทธศำสนำ เช่น กำรสรงน้ำ
พระพุทธรูป รดน้ำดำหัวผู้สูงอำยุในเทศกำลสงกรำนต์ กำรก่อเจดีย์ทรำยในวันลอยกระทง เป็นต้น นอกจำกนี้
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ชำวบ้ำนยังมีควำมเชื่อเรื่องกำรมีอยู่ของ “พ่อบ้ำน” ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักษ์รักษำ คุ้มครอง และอำนวยชัย
แก่คนในหมู่บ้ำนให้อยู่กันอย่ำงร่มเย็นเป็นสุข เปรียบเสมือน “พ่อหลวง” หรือผู้ใหญ่บ้ำนในอีกภำคหนึ่ง คนใน
ชุมชนบ้ำนดอนหลวงนิยมสักกำระพ่อบ้ำน เพื่อบอกกล่ำวและขอพรเมื่อมีกิจกรรมสำคัญของหมู่บ้ำน เพื่อให้
งำนดำเนินไปด้วยควำมรำบรื่นและประสบผลสำเร็จตำมที่ตั้งใจไว้ หรือเมื่อมีคนในหมู่บ้ำนจะเดินทำงออกจำก
หมู่บ้ำนไปทำงำนหรือไปเรียนที่ต่ำงถิ่น ก็มักจะมำบอกกล่ำวพ่อบ้ำนก่อน และขอให้ช่วยอำนวยชัยให้สิ่งต่ำง ๆ
ดำเนินไปด้วยดี นอกจำกนี้ คนในชุมชนยังมีควำมเชื่อเรื่อง “กำรลงขอน” ซึ่งเป็นพิธีกรรมเพื่อติดต่อสื่อสำร
ระหว่ำงคนเป็นและคนตำย ผ่ำนทำงม้ำทรง เพื่อให้ผู้ที่เสียชีวิตไปอย่ำงกะทันหันหรือตำยโหงได้มีโอกำสได้
สั่งเสียและร่ำลำกับญำติพี่น้อง
3.1.4. วัฒนธรรมและประเพณี
หมู่บ้ำนดอนหลวงมีวัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญหลำยอย่ำง ซึ่งสำมำรถเรียงลำดับตำม
ปฏิทินกิจกรรมของชุมชนได้ดังนี้ เดือนเมษำยน เทศกำลสงกรำนต์อำเภอป่ำซำง ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย
ซึ่งหมู่บ้ำนดอนหลวงได้ส่งคนในชุมชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับทำงอำเภอป่ำซำง เดือนพฤษภำคม
ประเพณีสรงน้ำพระธำตุหริภุญชัยของจังหวัดลำพูน ซึ่งถือเป็นพิธีกำรที่สำคัญที่สุดของคนจังหวัดลำพูนและ
สถำนที่ใกล้เคียง ทำงหมู่บ้ ำนก็ได้ส่งคนในชุมชนเข้ำไปร่วมกิจกรรมด้วยเช่นกัน เดือนมิถุนำยนมีกำรทำบุญ
ใจ๋บ้ำน ซึ่งใจ๋บ้ำนหมำยถึ งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้ำน ตั้งอยู่ใจกลำงหมู่บ้ำน เป็นประเพณีสืบทอดมำของ
ชำวไทลื้อ เดือนสิงหำคมของทุก ๆ ปีจะมีประเพณีตำนก๋วยสลำก คือ ประเพณีกำรทำบุญอุทิศส่ วนกุศล
ที่แสดงควำมระลึ กถึงบรรพบุรุษญำติมิตรที่ล่วงลับของชำวล้ำนนำ ในภำษำกลำง คำว่ำ ตำนก๋วยสลำก
หมำยถึง สลำกภัต แต่ในปีนี้จะมีพิธีผ้ำป่ำดำรำเพิ่มเข้ำมำ ซึ่งก็คือ กำรเชิญดำรำและคนมีชื่อเสียงมำร่วมงำน
ผ้ำป่ำเพื่อดึงดูดให้คนเข้ำมำทำบุญกันมำกขึ้น ในเดือนพฤศจิกำยนจะมีงำนประเพณีลอยกระทงประจำหมู่บ้ำน
ซึ่งภำยในงำนก็จะมีกิจกรรมที่หลำดหลำย เช่น กำรประกวดนำงนพมำศ กำรประกวดเจดีย์ทรำย กำรประกวด
ลอยกระทง กำรรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เป็นต้น และเดือนธันวำคม มีงำนกีฬำสีชุมชนสัมพันธ์ซึ่งจะจัดกิจกรรม
ร่วมกับโรงเรียนวัดบ้ำนดอน เพื่อหำรำยได้ในกำรจัดจ้ำงครูอัตรำจ้ำงให้แก่โรงเรียนวัดบ้ำนดอน
เดือน

เทศกาล

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

เทศกาลสงกรานต์ อาเภอป่าซาง
เทศกาลแต่งสี อวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง
งานประเพณีสรงนาพระธาตุหริภุญชัย
งานทาบุญใจ๋บ้าน บ้านดอนหลวง
งานประเพณีตานก๋วยสลาก
งานทอดผ้าป่า
ประเพณีลอยกระทง บ้านดอนหลวง
งานกีฬาสีชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับ ร.ร. วัดบ้านดอน

รูปที่ 3.5 : ปฏิทินประเพณีและกิจกรรมในหมู่บ้ำนดอนหลวง
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รูปที่ 3.6 : ประเพณีทำบุญใจ๋บ้ำนของบ้ำนดอนหลวง
3.2 เศรษฐกิจ
3.2.1. ภำพรวมเศรษฐกิจชุมชน
คนในชุมชนบ้ำนดอนหลวงประกอบอำชีพแบบผสมผสำน ทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และ
กำรรับจ้ำงอื่น ๆ โดยสำมำรถแบ่งสัดส่วนรำยได้ของคนในหมู่บ้ำนที่เกิดจำกกำรประกอบกิจกรรมดังกล่ำว
ออกเป็นรำยได้จำกกำรทำหัตถกรรม ร้อยละ 45 ทั้งจำกกำรเป็นผู้ผลิตและผู้รับจ้ำงแรงงำนทอผ้ำและเย็บผ้ำ
รำยได้จำกทำกำรเกษตร ร้อยละ 35 และรำยได้จำกกำรรับจ้ำงอื่น ๆ ร้อยละ 20

รับจ้ างอื่นๆ 20%
หัตถกรรม 45%
เกษตรกรรม
35%

รูปที่ 3.7 : สัดส่วนรำยได้ของคนในหมู่บ้ำนดอนหลวง
3.2.2. เกษตรกรรม
ชำวบ้ำนดอนหลวงนิยมปลูกลำไย พันธุ์อีดอ เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้ำงรำยได้ให้แก่คนใน
ชุมชน สวนลำไยมักจะอยู่ในละแวกบ้ำนที่อยู่อำศัยของครัวเรือน ไม่ไกลจำกแหล่งชุมชน และถึงแม้จะมีพื้นที่
เพียงไม่มำกนักรอบ ๆ บริเวณบ้ำน ชำวบ้ำนก็มักจะปลูกลำไย เนื่องจำกเป็นไม้ที่ให้ร่มเงำในยำมกลำงวัน
ได้เป็นอย่ำงดีและยังให้ผลที่สำมำรถนำไปขำยได้อีกด้วย ทั้งนี้ โอกำสในกำรขยำยพื้นที่เพำะปลูกลำไยเพิ่มเติม
จำกเดิมเป็นไปได้น้อยมำก เนื่องจำกกำรพัฒ นำสู่กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้ำนในปัจจุบันทำให้เกิด
ข้อจำกัดในกำรขยำยพื้นที่ทำกำรเกษตร ชำวบ้ำนดอนหลวงทั้งหมดปลูกลำไยในฤดูกำลเท่ำนั้น ซึ่งจะให้
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ผลผลิตมำกในช่วงเดือนกรกฎำคมถึงสิงหำคมของทุกปี และมักจะขำยผลผลิตในลักษณะกำรขำยเหมำให้แก่
พ่อค้ำล้งในพื้นที่หรือขำยให้แก่พ่อค้ำรับซื้อในหมู่บ้ำน เพื่อควำมสะดวกและลดต้นทุนในกำรเก็บเกี่ยว ซึ่งทำให้
ขำยได้รำคำที่ไม่สูงเท่ำใดนัก และไม่นิยมกำรรวมตัวกันขำยผ่ำนสหกรณ์เพื่อสร้ำงอำนำจในกำรต่อรองเพื่อขำย
ได้รำคำที่สูงขึ้น รำยได้จำกกำรปลูกลำไยของชำวบ้ำนดอนหลวง โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อ ยละ 35 ของรำยได้
ทั้งหมด นอกจำกนี้ ชำวบ้ำนดอนหลวงส่วนหนึ่งยังมีกำรปลูกข้ำวนำปี บนพื้นที่เพียง 20 ไร่ และมักจะนำ
ผลผลิตที่ได้มำใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ที่เหลือจำกกำรบริโภคจึงนำไปขำย
ในอดี ต ชำวบ้ ำ นดอนหลวงมักปลูก กระเทีย มและหอมแดงเป็ น พื ช เศรษฐกิจ ของชุมชน
นอกจำกลำไย แต่ ณ ปัจจุบัน ไม่มีกำรปลูกกระเทียมและหอมแดงอีกแล้ว จำกกำรสังเกตพบว่ำชำวบ้ำนดอนหลวง
ส่วนใหญ่มักจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้ในบริเวณบ้ำน เช่น ผักกำด คะน้ำ ผักชี ต้นหอม เป็นต้น ซึ่งมีส่วนสำคัญ
ในกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริโภคของครัวเรือนลงได้มำก

รูปที่ 3.8 : สวนลำไยในหมู่บำ้ นดอนหลวง
3.2.3. หัตถกรรม
ในปัจจุบัน ชำวบ้ำนดอนหลวงส่วนใหญ่มีอำชีพทอผ้ำฝ้ำยด้วยมือ ย้อมผ้ำมัดย้อม และเย็บผ้ำ
ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ประกอบกำรขนำดย่อม จำนวน 2 – 3 รำย ได้แก่ ร้ำนบุญเมืองผ้ำฝ้ำย ร้ำนจันทร์ดี และ
ร้ำนฐปน และกลุ่มผู้รับจ้ำงอื่น ๆ นอกจำกนี้คนในชุมชนบำงส่วนยังเปิดร้ำนค้ำขำยเสื้อผ้ำและผลิตภัณฑ์ที่ทำ
จำกผ้ำฝ้ำยในบริเวณตลำดศูนย์กลำงของหมู่บ้ำน

รูปที่ 3.9 : กำรทอผ้ำฝ้ำยด้วยมือ
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3.2.4. กำรท่องเที่ยว
หมู่ บ้ ำ นดอนหลวงเป็ น หนึ่ ง ใน 33 หมู่ บ้ ำ น ของจั ง หวั ด ล ำพู น ที่ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กจำก
กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน กระทรวงมหำดไทย ให้ เ ป็ น หมู่ บ้ ำ นในโครงกำรชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว OTOP นวั ต วิ ถี
ตำมแนวทำงเชื่อมโยงภูมิปัญญำสู่ วิถีชุมชน ซึ่งถูกขับเคลื่อนตำมโครงกำร “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของรัฐบำล ที่
มุ่งเน้นกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ ผ่ำนกระบวนกำรประชำรัฐ กำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในกำรพัฒนำอำชีพและสร้ำง
รำยได้ในชุมชน สนับสนุนวิสำหกิจชุมชน และกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชน เชื่อมโยงเส้นทำงกำรท่อเที่ยว
ในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ของชุ ม ชนในกำรสร้ ำ งรำยได้ โดยใช้ เ สน่ ห์ ภู มิ ปั ญ ญำ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ มำแปลงเป็นรำยได้สู่ชุมชน รวมทั้งทำให้มีคุณค่ำเพียงพอ เพื่อให้
นักท่องเที่ยวเข้ำมำเยี่ยมเยือน และใช้จ่ำยเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ส่งผลให้เกิดกำรกระจำยรำยได้อยู่กับ
คนในชุมชนโดยรอบ เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน และเป็นกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกอย่ำง
แท้จริง หมู่บ้ำนดอนหลวงในปัจจุบันมีชื่อเสียงในกำรเป็นแหล่งผลิตผ้ำฝ้ำยทอมือ รวมถึงผลิตภัณฑ์จำกผ้ำฝ้ำย
ในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และรำคำมิตรภำพ ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจำกอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของ
ชำวยองที่ถ่ำยทอดจำกรุ่นสู่รุ่น จำกอดีตจวบจนปัจจุบัน
นอกจำกนี้ หมู่ บ้ำนดอนหลวงยังได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 51 ตลำดต้องชมของ
ภำคเหนือ โดยกรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์ ภำยใต้ชื่อ “ถนนสำยหัตถกรรม วัฒนธรรมพื้นบ้ำน”
ในบริ เ วณย่ ำ นร้ ำ นค้ ำ ภำยในหมู่ บ้ ำ นดอนหลวง จะประกอบไปด้ ว ยร้ ำ นค้ ำ จ ำนวน ประมำณ 75 ร้ ำ น
จุดถ่ำยภำพที่ระลึกของนักท่องเที่ยว จุดให้บริกำรข้อมูล รวมถึงมีศูนย์เรียนรู้กำรทอผ้ำในเบื้องต้น ร้ำนค้ำโดย
ส่วนใหญ่จะเปิดให้บริกำรเฉพำะวันเสำร์และอำทิตย์ และในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ เนื่องจำกมีนักท่องเที่ยวแวะมำ
ซื้อของจำนวนมำกกว่ำวันธรรมดำ

รูปที่ 3.10 : บริเวณย่ำนร้ำนค้ำภำยในหมู่บ้ำนดอนหลวง
3.2.5. กำรรับจ้ำง
ชำวบ้ำนดอนหลวงส่วนหนึ่งมีอำชีพรับจ้ำง เช่น รับจ้ำงคัดเลือกหรือปอกหอมแดง กระเทียม
ซึ่งจะรับมำจำกโรงงำนนอกชุมชน รับเหมำก่อสร้ำง รับจ้ำงรำยวันทั่วไป หรือทำงำนที่มีเงินเดือนประจำ
แน่นอน เช่น รับรำชกำร ทำงำนบริษัท เป็นต้น รำยได้จำกกำรรับจ้ำงของบ้ำนดอนหลวง โดยเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 20 ของรำยได้ทั้งหมด จำกกำรสังเกต พบว่ำผู้สูงอำยุในหมู่บ้ำนมักรวมกลุ่มกันเพื่อรับจ้ำงคัดเลือกหรือ
ปอกหอมแดง กระเทียม ทำให้มีรำยได้เล็ก ๆ น้อย ๆ พอใช้จ่ำยในชีวิตประจำวัน
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3.3 ปัจจัยพื้นฐานของชุมชน
3.3.1. สำธำรณูปโภค
1) กำรคมนำคมขนส่ง
เทศบำลตำบลแม่แรง มีถนนลำดยำงแอลฟัสท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริม
ไม้ไผ่ และถนนลูกรัง ภำยในเขตตำบลแม่แรง จำนวน 196 สำย รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.2
ตำรำงที่ 3.2 : จำนวนถนนภำยในหมู่บ้ำนดอนหลวง
ลำดับ
1
2
3
4
5

รำยกำร

จำนวน
8 สำย
17 สำย
112 สำย
6 สำย
33 ป้ำย

ถนนลำดยำง
ถนนแอสฟัลท์ติก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลูกรัง
ป้ำยบอกทำง

จำกกำรสั งเกตพบว่ ำ ถนนสำยหลักในหมู่บ้ำนดอนหลวงมีส ภำพดี ด้ว ยมีก ำรดูแลอย่ ำ ง
สม่ำเสมอ แต่บำงพื้นที่มีขนำดเล็กเพรำะติดสิ่งปลูกสร้ำงจึงไม่สำมำรถขยำยถนนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวหรือ
รถทัวร์ขนำดใหญ่จำนวนมำกได้ ส่วนถนนในซอยต่ำง ๆ มีขนำดเล็กมำก ก่อสร้ำงจำกกรวด หิน หรือลูกรัง
พำหนะหลักภำยในหมู่บ้ำนคือจักรยำน จักรยำนยนต์ และรถจักรยำนยนต์พ่วงข้ำง
2) กำรประปำ
แหล่งน้ำที่ชำวบ้ำนใช้ภำยในหมู่บ้ำนแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ แหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภค
บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตร แหล่งน้ำหลักเพื่อกำรอุปโภคบริโภคคือระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำน
ซึ่งเข้ำถึงครบทุกครัวเรือน แต่ปัจจุบันประสบปัญหำน้ำไหลช้ำเนื่องจำกกำรขยำยของตัวเมืองโดยรอบ ทำให้
กำรจ่ำยน้ำในปริมำณเท่ำเดิมไม่เพียงพอ นอกจำกนี้ระบบประปำยังมีปัญหำเสียบ่อยเพรำะเป็นระบบที่ใช้
มำนำนชำวบ้ำนบำงกลุ่มจึงแก้ปัญหำด้วยกำรติดตั้งถังเก็บน้ำของตัวเอง ส่วนแหล่งน้ำหลักเพื่อกำรเกษตรของ
หมู่บ้ำนดอนหลวงคือแหล่งน้ำบำดำล รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3.3
ตำรำงที่ 3.3 : รำยละเอียดกำรปกครองของอำเภอป่ำซำง
หมู่บ้ำน

บำดำล
2 นิว้

บำดำล
4 นิว้

บำดำล
6 นิว้

สระน้ำ
ขนำดเล็ก

สระน้ำ
ขนำดใหญ่

บ้ำนดอนหลวง

50

0

1

17

0
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3) กำรไฟฟ้ำ
ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนดอนหลวงมีไฟฟ้ำใช้ครบทุกครัวเรือน แต่เสำไฟให้ควำมสว่ำงบนถนน
สำธำรณะภำยในหมู่บ้ำนยังไม่ทั่วถึงครบทุกสำยโดยเฉพำะบริเวณรอบนอกของหมู่บ้ำน ที่อยู่ห่ำงจำกจุด
ศูนย์กลำงของชุมชน ทำให้ค่อนข้ำงมืดในช่วงกลำงคืน เป็นอันตรำยต่อกำรสัญจร
4) โทรคมนำคม
ทุ ก ครั ว เรื อ นมี โ ทรศั พ ท์ บ้ ำ น แต่ นิ ย มใช้ โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ และบำงบ้ ำ น
มีกำรติดตั้งเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ไร้สำย
5) ไปรษณีย์และกำรขนส่ง
ตำบลแม่แรงไม่มีที่ทำกำรไปรษณีย์ในพื้นที่ แต่ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรจำกตู้รับไปรษณีย์
และที่ทำกำรไปรษณีย์ป่ำซำง ตั้งอยู่ที่ตำบลป่ำซำง อำเภอป่ำซำง จังหวัดลำพูน เปิดให้บริกำร เวลำ 08.00 16.00 น. ในวันจันทร์ – วันเสำร์ (ครึ่งวัน) หยุดวันอำทิตย์ แต่บริเวณปำกทำงเข้ำหมู่บ้ำนมีบริกำรขนส่งพัสดุ
ของบริษัทเอกชนเปิดให้บริกำรอยู่ คือ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส
3.3.2. สำธำรณสุข
หมู่บ้ำนดอนหลวงมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.) ประจำตำบลดอนหลวง
ตั้งอยู่ไม่ไกลจำกแหล่งชุมชน ซึ่งอยู่ภำยใต้เทศบำลตำบลแม่แรง โดย รพ. สต. ดอนหลวง ดูแลชำวบ้ำน 6 หมู่บ้ำน
ได้แก่ หมู่บ้ำนดอนหลวง หมู่บ้ำนดอนน้อย หมู่บ้ำนหนองเงือก หมู่บ้ำนต้นผึ้ง หมู่บ้ำนต้นผึ้ง หมู่บ้ำนป่ำบุก
หมู่บ้ำนดอนตอง โดยมีบุคลำกร 4 คน ได้แก่ พยำบำลวิชำชีพ 2 คน นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร 1 คน
นักวิชำกำรปฏิบัติกำร (ชั่วครำว 1 คน) ปัจจุบันมีคนไข้เข้ำรับบริกำร 20-25 คนต่อวัน แบ่งออกเป็น ผู้สูงอำยุ
ร้อยละ 65 ซึ่งมีสัดส่วนเยอะที่สุด วัยกลำงคน ร้อยละ 20-25 และเด็ก ร้อยละ 10
ขอบเขตกำรบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
 กำรปฐมพยำบำล ทำแผล เย็บแผล ถ้ำหำกมีแผลกว้ำงลึกถึงเส้นเลือดหรือเส้นเอ็น ผู้ป่วย
จะถูกส่งไปที่โรงพยำบำลป่ำซำง
 กำรรักษำทั่วไป เช่น คลินิกเด็ก ฝำกครรภ์ ฉีดยำ
 คลีนิคเบำหวำน ควำมดันโดยมีเจ้ำหน้ำที่และเภสัชกรจำกโรงพยำบำลป่ำซำงมำปฏิบัติ
หน้ำที่ร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล รวมถึงตรวจมะเร็งเต้ำนมและโรคไต
โดยแบ่งออกเป็น คลินิกย่อยมีผู้ใช้บริกำรประมำณ 80 คนจะมีกำรตรวจทุก 2 อำทิตย์
และคลีนิคใหญ่ประมำณ 150 คน ทุกเดือน รวมถึงกำรตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
กำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขในหมู่บ้ำนดอนหลวงจะมีเครือข่ำยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำ
หมู่บ้ำนหรือ อสม. ซึ่งเป็นจิตอำสำในหมู่บ้ำนที่เข้ำมำทำหน้ำที่ช่วยดูแลสุขภำพของคนในชุมชน จำนวน 24 คน
ที่นำโดยประธำน อสม. ซึ่งล้วนเป็นตัวกลำงสำคัญระหว่ำงบุคลำกรทำงกำรแพทย์กับคนในชุมชนที่ทำหน้ำที่
ให้คำปรึกษำทำงกำรแพทย์ และคัดกรองผู้ป่วย/สุ่มเสี่ยงในเบื้องต้ น รวมถึงเป็นเครือข่ำยที่คอยประสำนงำน
ระหว่ำงโรงพยำบำล ส่งเสริมสุขภำพตำบล หรือ รพ.สต. และคนในชุมชนโดย อสม.จำนวน 24 คนนี้กระจำยกัน
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อยู่ทั่วหมู่บ้ำน ซึ่งแต่ละคนจะดูแล 10 ครัวเรือน และจะมีกำรเข้ำเยี่ยมชำวบ้ำนเป็นประจำ พร้อมทั้งจดบันทึก
ประเด็ น ส ำคั ญ เพื่ อ รำยงำนต่ อ แพทย์ ใ นโรงพยำบำลส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพประจ ำต ำบล และติ ด ตำมอำกำร
ในภำยหลัง นอกจำกนี้ ยังมีอำสำสมัครครอบครัว (อสค.) ซึ่งจะตรวจเฉพำะเจำะจงแต่ละโรค แบ่งเป็นบุคคล
ในครอบครัว/บ้ำนใกล้ เคี ยง ทั้ ง อสม. และ อสค. จะต้ องได้ รั บกำรอบรมก่อนปฏิบั ติ ติ งำน ที่ รพ.สต. หรื อ
โรงพยำบำลป่ำซำง ในหลักสูตร อสม. และ อสค. โดยจะได้รับค่ำตอบแทนจำกเทศบำล
กำรบริหำรจัดกำรสำธำรณสุขด้ำนอื่น ๆ
 เทศบำลตำบลแม่แรงยังมีกำรฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้ำ
 เบอร์โทรศัพท์เทศบำลฉุกเฉิน 1669
 หน่วยบริกำรเร่งด่วนนอกเวลำ
ด้วยพื้นที่กำรดูแลประชำชน 6 หมู่บ้ำนซึ่งมีประชำกรประมำณ 4,000 คน ในขณะที่บุคลำกร
ทำงแพทย์เพียง 4 คน เมื่อเทียบสัดส่วนจะเท่ำกับ 1 : 1,000 ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรบริกำรและต้องมี
กำรจ้ำงพนักงำนชั่วครำว เช่น ผู้ช่วยนวดแพทย์แผนไทย 1 คน พนักงำนบริกำรสำธำรณสุข 1 คน เป็นต้น
3.3.3. กำรศึกษำ
ในชุมชนหมู่บ้ำนดอนหลวงมีโรงเรียนประถมศึกษำ 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดบ้ำนดอน ซึ่งเปิด
สอนตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงประถมศึกษำปีที่ 6 จำนวนนักเรียนในปัจจุบันคือ 30 คน รำยละเอียดดังตำรำง
ที่ 3.4 มีบุคลำกรครู จำนวน 5 คน แบ่งเป็นข้ำรำชกำรครู 2 คน ครูอัตรำจ้ำง 3 คน พนักงำนธุรกำร 1 คน
และแม่ครัวรำยวัน 1 คน แต่ไม่มีนักกำรภำรโรงประจำโรงเรียน ซึ่งครูและนักเรียนจะต้องร่วมกันทำควำม
สะอำดและซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดและเสียหำยด้วยตนเอง
จำกกำรสังเกตพบว่ำ ปัญหำในด้ำนกำรศึกษำ คือมีงบประมำณสนับสนุนไม่เพียงพอที่จะ
พัฒนำโรงเรียนและจ้ำงครู ส่ งผลให้บุคลำกรด้ำนกำรศึกษำไม่เพียงพอ ทั้งครูประจำแต่ละวิชำเอกและ
อัตรำส่วนจำนวนครูต่อนักเรียน ทำให้คนในหมู่บ้ำนที่ค่อนข้ำงมีฐำนะเลือกที่จะส่งบุตรหลำนไปเรียนโรงเรียน
ในเมืองแทน ด้วยสำเหตุนี้ทำให้ปัจจุบันจำนวนเด็กในโรงเรียนลดน้อยลง ซึ่ งในระยะยำวปัญหำนี้อำจจะส่งผล
ให้โรงเรียนเสี่ยงต่อกำรที่จะต้องปิดตัวลง โดยมีกรณีตัวอย่ำงจำกโรงเรียนป่ำบุกในหมู่บ้ำนข้ำงเคียงที่มีจำนวน
นักเรียนน้อยกว่ำ15คน ส่งผลให้ต้องย้ำยครูและนักเรียนทุกคนไปรวมกันที่โรงเรียนดอนตอง
นอกจำกนี้ จำนวนนักเรียนของทั้งโรงเรียนยังส่งผลกระทบต่อโรงเรียนในด้ำนงบประมำณ
จำกภำครัฐด้วย กล่ำวคือเงินอุดหนุนประจำปีนั้นมีไม่เพียงพอต่อกำรจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์อำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน อำทิ คอมพิวเตอร์เสียและไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน นอกจำกนี้
กำรบริหำรงำนจำกภำครัฐแผนใหม่ยังไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของโรงเรียนในท้องถิ่นมำกนัก ทำให้กอง
กำรศึกษำของเทศบำลไม่สำมำรถให้กำรอุดหนุนต่อโรงเรียนสพฐในพื้นที่ได้ อีกทั้งบุคลำกรในโรงเรียนเองก็ยัง
ไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องที่มำที่ไปของกำรของงบประมำณหรือเงินอุดหนุ นจำกภำครัฐมำกนัก จึงส่งผลให้
โรงเรียนไม่สำมำรถพัฒนำได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
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ตำรำง 3.4: จำนวนนักเรียนในระดับชั้นเรียนต่ำง ๆ
ระดับชั้น
อนุบำล 1
อนุบำล 2
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวม

ชำย
1
3
2
2
3
1
1
2
15

จำนวนนักเรียน
หญิง
5
3
2
1
2
2
15

รวม
1
8
5
4
3
2
3
4
30

3.3.4. กลไกช่วยเหลือเกื้อกูลในชุมชน
กำรตั้งกองทุนเงินออมของคนกลุ่มต่ำง ๆ กำรให้เงินช่วยเหลืออำสำสมัครในหมู่บ้ำน เวลำมี
กิจกรรมต่ำง ๆ ผู้ใหญ่บ้ำนจะมอบเงินค่ำตอบแทนจำกกองทุนหมู่บ้ำนให้ชำวบ้ำนที่มำช่วยงำนชุมชน โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มต่ำง ๆ เช่น กองทุนเงินออมผู้สูงอำยุ กองทุนออมเงินล้ำน ฯลฯ
3.4 ทรัพยากรธรรมชาติ
3.4.1. แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำในอำเภอป่ำซำง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แหล่งน้ำตำมธรรมชำติและที่สร้ำงขึ้น
 แหล่งน้ำธรรมชำติที่สำคัญ มีดังนี้ แม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำทำ ลำเหมือง บ่อน้ำตื้น และ
สระน้ ำ โดยในหมู่ บ้ ำ นดอนหลวงนั้ น จะไม่ มี แ ม่ น้ ำไหลผ่ ำ น แต่ มี ล ำเหมื อ งส ำหรั บ
เป็นช่องทำงระบำยน้ำ
 แหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้นในหมู่บ้ำนดอนหลวง คือ บ่อบำดำล 2 นิ้ว จำนวน 50 บ่อ บ่อบำดำล
6 นิ้ว จำนวน 1 บ่อ และสระน้ำขนำดเล็ก จำนวน 17 สระ ชำวบ้ำนจะมีบ่อบำดำลไว้ใช้
ในกำรเกษตร และประปำชุมชนในหมู่บ้ำน
3.4.2. ป่ำไม้
เนื่องจำกหมู่บ้ำนดอนหลวงเป็นชุมชุนเก่ำแก่ที่มีผู้คนเข้ำมำตั้งรกรำกถิ่นถำนเป็นเวลำนำน
จึงมีกำรขยำยและปรับปรุงที่อยู่อำศัยและพื้นที่เกษตรกรรมจนเต็มพื้นที่ของหมู่ บ้ำน ในปัจจุบัน จึงไม่มีพื้นที่
ป่ำไม้อยู่ในหมู่บ้ำนดอนหลวง

82

3.4.3. ภูเขำ
หมู่บ้ำนดอนหลวงมีลักษณะทำงภูมิศำสตร์เป็นพื้นที่รำบลุ่มไม่มีภูเขำ
3.4.4. ดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนและดินเหนียวปนทรำย เหมำะแก่กำรทำนำและทำสวน
3.5 การบริหารจัดการชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ
กำรบริหำรจัดกำรชุมชนของหมู่บ้ำนดอนหลวงมีกำรบริหำรงำนที่เชื่อมโยงกำรทำงำนจำกนโยบำย
ของส่วนกลำงถึงประชำชนโดยผ่ำนผู้นำหมู่บ้ำนคือ ผู้ใหญ่บ้ ำน ผ่ำนกิจกรรมในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กิจกรรม
ภำยในพื้นที่จำกงำนแต่งสี อวดลำยผ้ำของหมู่บ้ำนดอนหลวง ซึ่งผู้ใหญ่บ้ำนส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมตัวกัน
เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและด้ำนวัฒนธรรมทั้งยังเป็นกำรสร้ำงรำยได้เข้ำสู่ชุมชน
ท ำให้ เ กิ ด กำรขั บ เคลื่ อ นของเศรษฐกิ จ ในชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี ร ำยได้ ซึ่ ง เป็ น งำนที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
วัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นโอกำสในกำรสร้ำงคุณค่ำให้สินค้ำของหมู่บ้ำนดอนหลวง และนโยบำยจำกภำครัฐ
ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรขยะซึ่งกิจกรรมเหล่ำนี้มีกำรประสบควำมสำเร็จ โดยกิจกรรมของหมู่บ้ำนทำให้เห็น
ว่ำผู้ใหญ่บ้ำนมีกำรสื่อสำรกับชำวบ้ำนในหมู่ บ้ำนทำให้เกิดกำรปฏิบัติจำกนโยบำยสู่หมู่บ้ำนอย่ำงจริงจังและ
เป็นผู้เชื่อมโยงชำวบ้ำนไว้ด้วยกัน ชำวบ้ำนมีส่วนรวมในกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน ซึ่งจะทำให้ชำวบ้ำน
มีเครือข่ำยที่เข้มเเข็ง และชุมชนสำมำรถดำรงอยู่ได้ มีกำรแก้ไขปัญหำร่วมกันระหว่ำงภำครัฐ ตัวผู้นำในชุ มชน
และประชำชนบ้ำน เนื่องด้วยสภำวะผู้นำของผู้ใหญ่บ้ำนหมู่บ้ำนดอนหลวงที่มีควำมหนักแน่น สร้ำงควำม
เชื่อมั่นในแก่ลูกบ้ำนทำให้ได้รับกำรไว้วำงใจจำกลูกบ้ำน สำมำรถแบ่งงำนให้ลูกบ้ำนรับผิดชอบได้ รวมทั้งมี
กำรกระจำยงำนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน
จึ ง นั บ ได้ ว่ ำ หมู่ บ้ ำ นดอนหลวงมี ก ำรจั ด บริ ห ำรชุ ม ชนผ่ ำ นผู้ ใ หญ่ บ้ ำ นโดยกำรรั บ นโยบำยจำก
ส่วนกลำงและกระจำยนโยบำยนั้นให้เกิดกำรปฏิบัติจริงทั้ง มีกิจกรรม ให้ควำมรู้ และนำไปสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อ แก้ไขปัญหำและพัฒนำของชุมชน อำทิ นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรขยะ เป็นต้น รวมทั้งชำวบ้ำนให้
กำรยอมรับในตัวผู้นำชุมชนและควำมควำมใกล้ชิดกับผู้ใหญ่บ้ำน อีกประกำรหนึ่งคือลักษณะนิสัยและวิถีชีวิต
ของชำวหมู่บ้ำนดอนหลวงที่เน้นควำมพออยู่พอกิน และชำวบ้ำนส่วนใหญ่ พอใจในควำมเป็นอยู่ ปัจจุ บัน
ไม่นิยมกำรเปลี่ยนแปลง หรือกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ยง ดังนั้น กำรสร้ำงภูมิ คุ้มกันให้ชำวบ้ำนในชุมชนตระหนัก
กำรเปลี่ยนแปลงและพร้อมเผชิญปัญหำในอนำคตจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเป็นกำรรักษำกำรมีส่วนร่วมของ
ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนดอนหลวงต่อไป
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4. ความเสี่ยงและปัญหาในชุมชน
4.1 ประเด็นความเสี่ยงที่ 1 : การถ่ายความรู้และทักษะในการทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่น
4.1.1. ที่มำ
หมู่ บ้ำนดอนหลวงมี ชื่อเสียงด้ำนกำรทอผ้ำและได้รั บกำรส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้ำนนวัต วิถี
แต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในหมู่บ้ำนดอนหลวงมีควำมสนใจในกำรทอผ้ำน้อยลงและหันไปประกอบอำชีพอื่น
จำกกำรสำรวจพื้นที่และสอบถำมพูดคุยกับชำวบ้ำนพบว่ำปัญหำกำรขำดแคลนคนรุ่นใหม่ที่จะมำทำงำนในชุมชน
ไม่ได้เกิดมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่ยังเกิดจำกสำเหตุต่ำ ง ๆ เช่น เงื่อนไข
ทำงเศรษฐกิจหรือค่ำนิยมของสังคมอีกด้วย
ด้ำนเศรษฐกิจ เนื่องด้วยกำรค้ำขำยที่ซบเซำในพื้นที่ กอปรกับกำรมีโอกำสในกำรจ้ำงงำน
ที่มั่นคงจำกนิคมอุตสำหกรรมที่อยู่ไม่ไกลออกไปจำกชุมชนทำให้คนหนุ่มสำวในวัยแรงงำนเดินทำงออกนอก
พื้นที่เพื่อแสวงหำรำยได้ที่มั่นคงเหลือไว้แต่ผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะผู้หญิงที่ยังคงอยู่ในหมู่บ้ำนและหำรำยได้รำยวัน
จำกกำรรับจ้ำงทอผ้ำที่นับวันจะขำดแคลนคนทำหรืองำนรับจ้ำงทั่วไป เช่น ผูกชำยผ้ำ คัดกระเทียมเป็นต้น
ถึงแม้ว่ำกำรประกอบอำชีพเหล่ำนี้จะแสดงให้ เห็นถึงควำมหลำกหลำยของวิถีชีวิต จำกกำรสำรวจพบว่ำ
ผู้คนทำงำนรับจ้ำงดังกล่ำวมีรำยได้น้อยมำกเมื่อเทียบกับกำรออกไปทำงำนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่ำงจังหวัด
เชียงใหม่หรือนิคมอุตสำหกรรม คนรุ่นใหม่จึงเลือกที่จะไม่สืบทอดกำรทอผ้ำ รวมถึงคนในหมู่บ้ำนที่มีทักษะ
บำงคนเปลี่ยนไปทำภำรกิจอื่น เช่น ดูแลบุตรหลำนทำให้ขำดแคลนกำลังคนในกำรทำงำนหรือสำนต่ออำชีพ
ทอผ้ำในอนำคต
ด้ำนสังคม ชำวบ้ำนดอนหลวงส่วนใหญ่มีค่ำนิยมทำงสังคมเชก เช่นเดียวกับชำวไทยในชนบท
ทั่วไปของประเทศไทยคือกำรนิยมให้ลูกหลำนได้รับกำรศึกษำระดับสูงและเข้ำทำงำนในบริษัทที่มั่นคง ทำให้ผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกำรทอผ้ำจึงไม่นิยมที่จะถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ลูกหลำน ยิ่งไปกว่ำนั้น คนรุ่นใหม่
ที่เติบโตขึ้นภำยใต้ค่ำนิยมเช่นนี้ก็มีควำมเห็นว่ำกำรทอผ้ำต้องใช้ทักษะและควำมอดทนในกำรเรียนรู้สูง แต่มี
รำยได้น้อยทั้งยังไม่มีควำมก้ำวหน้ำในระยะยำว ในทรรศนะของชำวไทยในชนบท กำรที่ลูกหลำนสำมำรถเรียน
จบปริญญำและมีกำรงำนที่มั่นคงถือเป็นเรื่องที่ นำมำซึ่งควำมภูมิใจของครอบครัว คนรุ่นใหม่ที่ขำดแรงจูงใจ
ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและค่ำนิยมจึงย้ำยไปเรียนต่อหรือทำงำนในเมืองและต่ำงจังหวัดมำกขึ้นเนื่องจำกได้รับ
แรงผลักดันจำกค่ำนิยมดังกล่ำว
4.1.2. ควำมรุนแรงและผลกระทบ
ปัจจุบันกำลังคนที่มีทักษะในกำรทอผ้ำเริ่มมีจำนวนลดลงเนื่องจำกคนรุ่นใหม่เดินทำงออกไป
ทำงำนในพื้นที่อื่นและค่ำนิยมของชุมชนไม่นิยมให้คนรุ่นใหม่ทำงำนทอผ้ำ ทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องกำรใช้และ
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรเพื่อกำรผลิตผ้ำทอในหมู่บ้ำน ส่งผลให้มีข้อจำกัดในกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตได้ในระยะยำว
ในอนำคตคำดว่ำหำกไม่มีมำตรกำรดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เกิดควำมสนใจกำรทอผ้ำ ควำมรุนแรงเรื่องกำรขำด
กำรถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะในกำรทอผ้ำอำจเพิ่มสูงขึ้นจนส่งผลกระทบให้ภูมิปัญญำกำรทอผ้ำของหมู่บ้ำน
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ดอนหลวงสูญหำยไป เนื่องจำกไม่มีผู้สืบทอดควำมรู้ ทักษะในกำรทอผ้ำ และอัตลักษณ์ของหมู่บ้ำนนวัตวิถี
ในด้ำนหัตถกรรมได้อีกต่อไป โดยเฉพำะในปัจจุบันที่หมู่บ้ำนดอนหลวงได้รับกำรผลักดันให้เป็นหมู่บ้ำน
ท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีที่ชูประเด็นวิถีชุมชนทอผ้ำ ควำมรุนแรงและผลกระทบจำกกำรขำดคนรุ่นใหม่มำสืบทอด
จึงมิได้จำกัดอยู่แต่เพียงที่กำรผลิตอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่อำจกระทบต่อกำรท่องเที่ยวชุมชนอีกด้วย
4.1.3. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
1) บทบำทของบุคคล ชุมชน
ชุมชนร่วมมือกันรวบรวมองค์ควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญในหมู่บ้ำนที่มีทักษะในกำรทอผ้ำไว้
ในรู ป แบบวี ดิ ทั ศ น์ ห รื อ ต ำรำเรี ย นไว้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลำงของหมู่ บ้ ำ นและเปิ ด ให้ ค นในหมู่ บ้ ำ นสำมำรถเข้ ำ ถึ ง
องค์ควำมรู้ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว กำรใช้ควำมเข้มแข็งของระบบครอบครัวและเครือญำติส่งเสริมกำรเรียนรู้
ทักษะกำรทอผ้ำให้แก่คนรุ่นใหม่รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมให้กำรรักษำวัฒนธรรมกำรทอผ้ำเป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่หันมำอนุรักษ์กำรทอผ้ำมำกขึ้น
2) บทบำทของภำครัฐ
2.1) ส่งเสริมโครงกำรจัดอบรมกำรทอผ้ำอย่ำงจริงจัง โดยให้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรทอผ้ำ
ในชุมชนเป็นศูนย์กลำงในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่คนรุ่นใหม่ที่สนใจ ทั้งจำก
ภำยในชุมชนและจำกนอกพื้นที่ เพื่อเป็นกำรสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของ
ชุมชน โดยทำงภำครัฐควรสนับสนุนในเรื่องของงบประมำณและสถำนที่ รวมทั้ง
กำรออกแบบกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมกับควำมสนใจของคนรุ่นใหม่
2.2) ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในด้ำนกำรศึกษำของโรงเรียนในพื้นที่
โดยให้คนในหมู่บ้ำนมีส่วนร่วมในกำรออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นที่สอนในโรงเรียน
โดยเน้นกำรเรียนรู้และทักษะเฉพำะในแต่ละหมู่บ้ำน เช่น กำรทอผ้ำในท้องถิ่น
2.3) มีมำตรกำรรองรับผู้ที่สำเร็จหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่เป็น Start-up ให้สำมำรถผลิต
และจำหน่ำยสินค้ำได้อย่ำงยั่งยืน เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงกำรฝึกอบรมภำครัฐต่ำง ๆ ไม่มีกำรหลักประกันรำยได้หลังจำกกำรฝึกอบรม
จึงทำให้โครงกำรไม่มีควำมยั่งยืนและล้มเลิกไปในที่สุด
3) ควำมต้องกำรของบุคคล ชุมชน
ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนดอนหลวงมีควำมต้องกำรให้ภำครัฐส่งเสริมช่องทำงกำรทำอำชีพ
หัตถกรรมของคนในหมู่บ้ำน โดยพัฒนำศักยภำพศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เครือข่ำยกลุ่มผ้ำทอหัตถกรรมพื้นบ้ำน
และส่งเสริมภำพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้ำนเพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
4) ข้อเสนอแนะ
4.1) จัดทำคู่มือกำรสอนทอผ้ำ ในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ วีดิทัศน์
4.2) จัดโครงกำรอบรมกำรทอผ้ำตำมภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยผู้เชี่ยวชำญในพื้นที่
4.3) จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรกำรทอผ้ำในโรงเรียน
85

4.2 ประเด็นความเสี่ยงที่ 2 : ความไม่มั่นคงทางรายได้ของอาชีพในพื้นที่
4.2.1. ที่มำ
กำรพัฒนำระบบคมนำคมและกำรก่อตั้งนิคมอุตสำหกรรมลำพูนส่งผลให้วิถีชีวิตของคนใน
หมู่บ้ำนเปลี่ยนแปลงไปจำกอดีตอย่ำงมำก ควำมซบเซำของเศรษฐกิจของหมู่บ้ำนส่งผลให้คนวัยแรงงำนเลือก
ออกไปทำงำนต่ำงถิ่นเหลือไว้แต่เพียงผู้สูงอำยุในหมู่บ้ำน ในปัจจุบัน ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน
นอกจำกจะพึ่งพำรำยได้จำกผลผลิตลำไยหนึ่งครั้งต่อปีแล้วก็ยังประกอบอำชีพรับจ้ำงต่ำง ๆ เช่น ผูกชำยผ้ำ
เย็บผ้ำ ทอผ้ำ หรือ คัดกระเทียม โดยจะมีผู้ว่ำจ้ำงเป็นคนหำวัตถุดินมำป้อนให้ ในแต่ละวัน ชำวบ้ำนจะทำงำน
รับจ้ำงสองถึงสำมอย่ำงเพื่อให้ได้รับค่ำแรงประมำณ 200 - 300 บำท ต่อวัน เป็นเหตุให้ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ไม่มี
เงินกำรเก็บเงินออมเนื่องจำกค่ำแรงที่ได้เพียงพอต่อกำรดำรงชีพต่อวันเท่ำนั้น
กรณีศึกษำจำกกำรทอผ้ำชี้ให้เห็นว่ำในปัจจุบันมีผู้ประกอบกำรผ้ำทอรำยใหญ่ในหมู่บ้ำน
มีจำนวนไม่กี่รำย (2 - 3 รำย) ที่เป็นผู้จ้ำงงำนชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนดอนหลวงที่มีทักษะกำรทอผ้ำให้ทำกำรผลิต
เพื่อป้อนสู่ตลำด ชำวบ้ำนแต่ละคนจึงทอผ้ำในลักษณะลูกจ้ำงที่ทำงำนให้แก่ผู้ประกอบกำรในหมู่บ้ำนและ
มี ค วำมพอใจในกำรท ำงำนลั ก ษณะนี้ เ นื่ อ งจำกชำวบ้ ำ นไม่ ต้ อ งกำรที่ จ ะรั บ ควำมเสี่ ย งของกำรเป็ น
ผู้ประกอบกำรโดยมองหำรำยได้ที่มั่นคงแต่มีมูลค่ำไม่สูงมำกนัก
ประเด็นปัญหำที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดนี้คือกำรที่อุตสำหกรรมกำรทอผ้ำ หรืออุตสำหกรรม
ต่ ำ ง ๆ ในหมู่ บ้ ำ นขำดกำรรวมตั ว กั น เป็ น วิ ส ำหกิ จ ชุ ม ชนที่ เ ข้ ม แข็ ง เนื่ อ งจำกชำวบ้ ำ นแต่ ล ะคนมี ท ำงำน
ในลักษณะลูกจ้ำงที่ทำงำนให้แก่ผู้ประกอบกำรในหมู่บ้ำน หรือมีกิจกำรเป็นของตนเอง กำรผลิตในลักษณะนี้
ทำให้ขำดอำนำจต่อรองและไม่สำมำรถเพิ่มรำคำสินค้ำของตนเองได้ ดังนั้นในระยะยำวกำรประกอบอำชีพ
ในลักษณะลูกจ้ำงนี้จึงไม่มีควำมยั่งยืนและไม่มีควำมมั่งคง กล่ำวคือ หำกเกิดกำรเลิกจ้ำงก็อำจส่งผลกระทบ
ต่อสภำพคล่อง หรือรำยได้ของครอบครัว
จำกรู ป แบบกำรรั บ จ้ ำ งที่ ไ ด้ ก ล่ ำ วถึ ง ในเบื้ อ งต้ น ถึ ง แม้ ว่ ำ จะมี ค วำมพยำยำมจั ด ตั้ ง กลุ่ ม
วิสำหกิจชุม ชนขึ้นในหมู่ บ้ำนดอนหลวง เช่น กลุ่มทอผ้ำ แต่ก็ปรำกฏว่ำไม่ประสบควำมสำเร็จเท่ำใดนัก
เนื่องจำกกลุ่มขำดองค์ควำมรู้ในกำรบริหำร และสมำชิกขำดแรงจูงใจ กล่ ำวคือกลุ่มที่จัดตั้งไม่สำมำรถหำ
รำยได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง ชำวบ้ำนจึงเลือกที่จะทำงำนรับจ้ำงเช่นเดิมที่ถึงแม้จะมีรำยได้น้อยแต่มีควำมต่อเนื่อง
และมั่นคงมำกกว่ำ ปัญหำควำมไม่มั่นคงทำงรำยได้ในพื้นที่จึงเป็นควำมท้ำทำยประกำรหนึ่งสำหรับกำรพัฒนำ
พื้นที่อย่ำงยั่งยืนในอนำคต
4.2.2. ควำมรุนแรงและผลกระทบ
ควำมรุนแรงของปัญหำข้ำงต้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งตัวแรงงำน ผู้ประกอบกำรรำยย่อย
และรำยใหญ่ในพื้นที่ โดยแรงงำนที่มีฝีมือในพื้นที่ส่วนใหญ่ผันตัวมำทำอำชีพรับจ้ำงทอผ้ำให้ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่
แทนที่กำรรวมตัวกำรผลิตและจำหน่ำยด้วยตนเองเนื่องจำกต้องกำรรำยได้ที่มั่นคง อย่ำงไรก็ตำมกำรทำงำน
ในรูปแบบของลูกจ้ำงนั้นขำดควำมยั่งยืนของแหล่งรำยได้ในระยะยำว กล่ำวคือแรงงำนที่มีฝีมือในขณะนี้
86

ทำงำนในลักษณะลูกจ้ำงที่ได้รับค่ำแรงเพียงพอต่อกำรใช้จ่ำยรำยวันเท่ำนั้น และหำกนำยจ้ำงสำมำรถหำแหล่ง
ผลิตที่มีประสิทธิภำพ และมีต้นทุนต่ำกว่ำก็อำจทำให้เกิดกำรเลิกจ้ำงได้
อีกทั้งผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ไม่มีกำรตกลงร่วมมือกันด้ำนกำรจำหน่ำยสินค้ำ ส่งผลให้เกิด
กำรตัดรำคำกันเองของผลิตภัณฑ์ชุมชน และทำให้ไม่เกิดรำยได้ตำมที่ตั้งไว้ซึ่งอำจเกิดกำรขำดทุนของธุรกิจ
ในระยะยำว และเมื่อธุรกิจท้องถิ่นขำดทุนชำวบ้ำนจำนวนมำกที่ทำงำนรับจ้ำงเป็นรำยได้หลักก็จะได้รับ
ผลกระทบไปด้วยโดยจะเป็นกลุ่มที่ได้รับควำมเสี่ยงมำกที่สุด
4.2.3. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
1) บทบำทของบุคคล ชุมชน
แรงงำนที่มีฝีมือด้ำนหัตถกรรมในชุมชนควรรวมตัวเพื่อ ลงทุนและร่วมกันผลิตสินค้ำจำก
ภูมิปัญญำท้องถิ่นและจัดจำหน่ำยเพื่อก่อให้เกิดกำรเป็นเจ้ำของธุรกิจในหมู่บ้ำนร่วมกัน และสร้ำงรำยได้ให้แก่
แรงงำนที่มีฝีมือในหมู่บ้ำนอย่ำงยั่งยืน ผู้ประกอบกำรรำยย่อยและรำยใหญ่ควรมีกำรตกลงร่วมมือกันเรื่อง
รำคำ ให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมีรำคำกลำงเพื่อเป็นกำรส่งเสริมรำยได้สู่ผู้ผลิตอย่ำงเป็นองค์รวม
2) บทบำทของภำครัฐ
เนื่องจำกแรงงำนในหมู่บ้ำนมีลักษณะนิสัยที่ไม่กล้ำเสี่ยงที่จะลงทุนเพรำะตัวภำพลักษณ์
สินค้ำหัตถกรรมของหมู่บ้ำนยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้ำง อีกทั้งกำรประกอบอำชีพของคนในหมู่บ้ำนนั้นก็มี
ลักษณะไม่ยั่งยืน ทำงภำครัฐจึงมีควำมพยำยำมเพิ่มช่องทำงกำรประกอบอำชีพที่ยั่งยืนกว่ำผ่ำนกำรส่งเสริม
โครงกำรท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีที่มุ่งเน้นกำรชูอัตลักษณ์ของหมู่บ้ำนดอนหลวงที่มีวิถีชีวิตกำรทอผ้ำเป็นจุดขำย
อย่ำงไรก็ตำม ผลกำรดำเนินโครงกำรที่ผ่ำนมำนั้นมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรจ้ำงงำนของชุมชนใน
ระดับน้อยมำก ภำครัฐจึงควรพิจำรณำดำเนินกำรเพิ่มเติมเพื่อลดควำมเสี่ยง ดังนี้
ภำครัฐควรผลักดันให้พื้นฐำนทรัพยำกรทั้งทำงวัฒนธรรมและทรัพยำกรมนุษย์มีควำมเข้มแข็ง
เสียก่อนด้วยกำร พัฒนำทักษะของชำวบ้ำนให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ผ่ำนกำรผลักดันกำรจัดตั้งกลุ่ม
กำรผลิตต่ำง ๆ และส่งเสริมควำมเป็นหมู่บ้ำนหัตถกรรมโดยกำรอำนวยสถำนที่ส่วนกลำงของหมู่บ้ำนให้เป็น
พื้นที่จำหน่ำยสินค้ำของแต่ละครัวเรือนเพื่อเป็นกำรส่งเสริมช่องทำงกำรขำยเพิ่มรำยได้ให้แก่คนในหมู่บ้ำน
อย่ำงยั่งยืน ทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมกำรเป็นเจ้ำของกิจกำรให้แก่ผู้ผลิตรำยย่อย
ปัจจัยอีกประกำรที่ส่งผลให้ควำมพยำยำมจัดตั้งกลุ่มในอดีตไม่เป็นผลคือควำมไม่แน่นอน
ของรำยได้จำกกำรรวมตัวกัน ดังนั้นภำครัฐจึงควรเข้ำมำเป็นตัวกลำงในกำรสนับสนุนและรับประกันผลผลิต
ด้วยกำรเชื่อมต่อกลุ่มผู้ผลิตกับลูกค้ำในระยะเริ่มต้นเพื่อให้กลุ่มมีควำมเข้มแข็งและสำมำรถยืนได้ด้วยตัวเอง
อย่ำงมั่นคงในระยะยำว เมื่อสำมำรถพัฒนำให้สินค้ำของชุมชนมีเอกลักษณ์และคุณภำพโดดเด่นสำมำรถ
แข่งขันกับพื้นที่อื่น ๆ และมีควำมมั่นคงทำงรำยได้แล้ว กำรมุ่งเน้นกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำของหมู่บ้ำนให้
เป็นที่รู้จักในระดับจังหวัดและระดับประเทศดังที่กระทำอยู่ในปัจจุบันจึงจะสัมฤทธิ์ผล และกำรต่อยอดวิถี
ชุมชนสู่กำรท่องเที่ยวก็จะเกิดควำมยั่งยืนในที่สุด
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3) ควำมต้องกำรของบุคคล ชุมชน
ชำวบ้ำนในพื้นที่มีควำมต้องกำรร่วมกันในเรื่องของปัจจัยพื้นฐำนที่ยังขำดแคลนในกำรเป็น
หมู่บ้ำนท่องเที่ยวนวัตวิถีคือ เรื่องถนนที่คับแคบ ที่จอดรถ และห้องน้ำสำธำรณะสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มำ
เยี่ยมชมหมู่บ้ำน
4) ข้อเสนอแนะ
4.1) ส่ งเสริ มควำมร่ วมมื อในกำรผลิ ตและจ ำหน่ ำยระหว่ ำงกลุ่ มแรงงำนที่ มี ฝี มื อ และ
ผู้ประกอบกำรรำยย่อยในชุมชน
4.2) สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรตกลงรำคำกลำงของผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้ำน
4.3) อำนวยควำมสะดวกในเรื่องพื้นที่ขำยของแก่ผู้คนในหมู่ บ้ำน ที่จอดรถ โดยเฉพำะ
รถทัวร์ และห้องน้ำแก่ผู้เยี่ยมชมในหมู่บ้ำน
4.3 ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : ความยั่งยืนของชุมชนบนเส้นทางการท่องเที่ยวนวัตวิถีบ้านดอนหลวง
4.3.1. ที่มำ
ในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่ำนมำ หมู่บ้ำนดอนหลวงได้รับกำรผลักดันจำกภำครัฐอย่ำงมำกให้เป็น
พื้นที่กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่ำนโครงกำรนวัตวิถี โดยมีจุดประสงค์ที่จะใช้จุดเเข็ง ในกำรเป็นแหล่งผลิต
ผ้ำฝ้ำยทอมือที่เก่ำแก่เพื่อต่อยอดไปสู่กำรท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน ภำยใต้กำรพัฒนำหมู่บ้ำน
นวัตวิถี หมู่บ้ำนดอนหลวงได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐโดยเฉพำะกำรประชำสัมพันธ์ ได้แก่ กำรติดตั้งป้ำย
แหล่งผลิตงำนหัตถกรรมต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำน กำรผลิตแผ่นพับ แผนที่ท่องเที่ยว รวมทั้งสื่อประชำสัมพันธ์อื่น ๆ
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสำรวจ สังเกตกำรณ์ และกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ผลิตและผู้นำ
ชุมชนพบว่ำ กำรดำเนินกำรของภำครัฐโดยเฉพำะโครงกำรนวัตวิถีนั้นยังคงมีช่องว่ำงที่ไม่สำมำรถเติมเต็มควำม
ต้องกำรของชำวบ้ำนได้ อย่ำงแท้จริง โดยจำกกำรวิเครำะห์พบว่ำส่วนหนึ่งของข้อจำกัดเกิดจำกควำมไม่
ต่อเนื่องของกำรสนับสนุนจำกภำครัฐและกำรที่ภำครัฐไม่สำมำรถสะท้อนหรือตอบสนองควำมต้องกำร
ที่แท้จริงของชำวบ้ำน
หำกกล่ำวว่ำบ้ำนดอนหลวงเป็นหมู่บ้ำนวิถีชีวิตกำรทอผ้ำ แต่กำรได้ลงพื้นที่จริงทำให้ เห็นว่ำ
หมู่บ้ำนดอนหลวงเป็นเพียงพื้นที่ผลิตผ้ำตำมสั่งเท่ำนั้น ตำมประวัติควำมเป็นมำของหมู่บ้ำนดอนหลวงนั้นระบุ
ว่ำเป็นพื้นที่ผลิตผ้ำทอเพื่อป้อนเข้ำสู่ตลำดอื่น ๆ ตั้งแต่อดีตแล้ว ดังนั้น กำรที่หมู่บ้ำนดอนหลวงผลิตสินค้ำ
เพื่อป้อนสู่ตลำดต่ำง ๆ ตำมคำสั่งจึงทำให้สูญเสียเอกลักษณ์ในกำรทอผ้ำของตนเอง และทำให้ผู้ผลิตงำน
หัตถศิลป์ต้องกลำยเป็นแรงงำนทอผ้ำในที่สุด ยิ่งไปกว่ำนั้น วิถีชีวิตที่แท้จริงของชำวบ้ำนนั้นไม่ได้ผูกอยู่กับกำรทอผ้ำ
อย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่ยังมีกำรรับจ้ำงอื่น ๆ เช่น กำรทำสวนลำไย กำรคัดกระเที ยม เป็นต้น เมื่อพิจำรณำแล้ว
กำรด ำเนิ น โครงกำรนวั ต วิ ถี ที่ พ ยำยำมชู วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรผลิ ต ผ้ ำ ฝ้ ำ ยทอมื อ เป็ น จุ ด ขำยทำง
กำรท่องเที่ยวจึงสะท้อนให้เห็นช่องว่ำที่เกิดจำกกำรที่รัฐไม่สำมำรถระบุสภำพวิถีชีวิตของชุมชนได้ และส่งผล
ต่อมำถึงกำรที่โครงกำรนวัตวิถีของหมู่บ้ำนดอนหลวงยังไม่ประสบควำมสำเร็จเท่ำที่ควร
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อีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันและมีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำหมู่บ้ำนคือ กำรขำดควำมต่อเนื่อง
ของกำรสนับสนุนของภำครัฐทั้งในกำรออกแบบโครงกำรและกำรดำเนินโครงกำร ในด้ำนกำรออกแบบ
โครงกำร พบว่ำโครงกำรนวัตวิถีมุ่งเน้นไปที่กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ซึ่งถือเป็นกระบวนกำรปลำยน้ำในห่วงโซ่
คุณค่ำ (Value Chain) ของกำรผลิตสินค้ำและบริกำร ถึงแม้ว่ำกำรทอผ้ำจะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชำวบ้ำน
ดอนหลวง แต่ในปัจจุบันหมู่บ้ำนดอนหลวงไม่มีกำรผลิตผ้ำทอมือที่เข้มแข็งครบวงจร กล่ำวคือกำรปลูกฝ้ำย
ในขั้นต้นและกำรออกแบบกำรทอผ้ำในขั้นกลำง กำรส่งเสริมผ่ำนประชำสัมพันธ์ตำมโครงกำรนวัตวิถีจึงเป็น
โครงกำรที่ตั้งขึ้นบนรำกฐำนที่ไม่มีควำมแข็งแรงเนื่องจำกชำวบ้ำนนั้นขำดกำรพัฒนำควำมพร้อมในกำรรองรับ
กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในด้ำนกำรขำดควำมต่อเนื่องของกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ กลุ่มผู้นำหมู่บ้ำนที่เป็นผู้ขับเคลื่อน
โครงกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐรวมทั้งโครงกำรนวัตวิถีระบุว่ำโครงกำรดังกล่ำวขำดควำมต่อเนื่องในหลำยประเด็น
ได้ แ ก่ งบประมำณ และกำรติ ด ตำมผล กล่ ำ วคื อ งบประมำณที่ จั ด สรรมำเพื่ อ กำรประชำสั มพั น ธ์ ห รื อ
กำรดำเนินกำรต่ำง ๆ นั้นไม่ได้ถูกนำมำจัดกำรในระดับชุมชน โดยมีกำรบริหำรงบประมำณไม่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ที่จะพัฒนำกำรจัดกำรระดับชุมชน ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดคือกำรใช้งบประมำณไปกับกำรจัดทำสื่อ
ประชำสั ม พั น ธ์ ต่ ำ ง ๆ แทนที่ จ ะเป็ น กำรใช้ ง บประมำณเพื่ อ พั ฒ นำศั ก ยภำพของชำวบ้ ำ น กำรบริ ห ำร
งบประมำณในลั ก ษณะนี้ จึ ง ไม่ มี ค วำมต่ อ เนื่ อ งเพี ย งพอที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ช ำวบ้ ำ นสำมำรถบริ ห ำรจั ด กำร
กำรท่องเที่ยวชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ในส่วนของกำรติดตำมผลโครงกำร คณะทำงำนของหมู่บ้ำนดอนหลวงระบุว่ำภำครัฐให้
ควำมส ำคั ญ กั บ กำรลงทุ น ในสิ่ ง ของมำกเกิ น ไป แต่ ไ ม่ มี ก ำรด ำเนิ น กำรใด ๆ ที่ จ ะเข้ ำ มำรั บ รองให้ เ กิ ด
กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนอย่ำง กำรรับประกันจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ำมำสู่หมู่บ้ำน ยิ่งไปกว่ำนั้น เมื่อเกิด
ปัญหำขึ้นระหว่ำงกำรดำเนินกำรก็พบว่ำภำครัฐยังมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหำในระดับ
น้อย ดังนั้น อีกมุมหนึ่งของควำมพยำยำมจำกภำครัฐที่จะผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำพื้นที่โดยขำดควำมต่อเนื่อง
จึงเป็นควำมเสี่ยงหนึ่งที่อำจกระทบต่อทิศทำงกำรพัฒนำหมู่บ้ำน
4.3.2. ควำมรุนแรงและผลกระทบ
ประกำรแรกคือ กำรผลิตผ้ำในหมู่บ้ำนเป็นกำรทอผ้ำตำมคำสั่งซื้อ วิถีชุมชนของกำรทอผ้ำ
เริ่มเลือนหำยไป คนในหมู่บ้ำนไม่ได้มีกำรทอผ้ำเพื่อใช้นุ่งห่มเอง และมีคนจำนวนน้อยที่ยังคงแต่งกำยด้วยชุด
พื้นเมือง จึงส่งผลให้จุดเด่นของชุมชนจะกลำยเป็นแหล่งซื้อขำยผ้ำรำคำถูกกว่ำท้องตลำด แต่ไม่ได้เป็นสถำนที่
เป้ำหมำยของนักท่องเที่ยวที่ต้องกำรเข้ำมำเพื่อกำรศึกษำ เรียนรู้ หรือเยี่ยมชมควำมเป็นวิถีชีวิตของชำวบ้ำน
ดอนหลวงที่มีประวัติศำสตร์เก่ำแก่มำยำวนำน หำกในอนำคตมีแหล่งซื้อขำยผ้ำที่มีรำคำถูกกว่ำก็จะทำให้ลูกค้ำ
หรือนักท่องเที่ยวหันไปสนใจสถำนที่อื่น ๆ แทนที่หมู่บ้ำนดอนหลวง
ประกำรต่อมำคือ กำรดำเนินนโยบำยของภำครัฐที่ให้กำรสนับสนุนและพัฒนำหมู่บ้ำนดอน
หลวง โดยกำรประกำศให้เป็นหมู่บ้ำนนวัตวิถีและมีงบประมำณสนับสนุนในกำรประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ให้แก่
หมู่บ้ำน เป็นกำรดำเนินนโยบำยที่ไม่ครบวงจร ตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง และนโยบำยไม่ได้มีควำมต่อเนื่อง
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ขำดกำรมองไปถึงอนำคตจนกระทั่งโครงกำรสำเร็จและหมู่บ้ำนสำมำรถดำเนินกำรได้เองอย่ำงเบ็ดเสร็จ ส่งผล
ให้กำรทอผ้ำไม่เกิดกำรขยำยตัวอย่ำงเต็มที่ มูลค่ำของสินค้ำไม่สูงพออย่ำงที่ควรจะเป็นและหมู่บ้ำนดอนหลวง
ไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้ำงอย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะในกลุ่มชำวต่ำงชำติหรือคนต่ำงถิ่น และที่สำคัญคนใน
หมู่บ้ำนต้องขวนขวำยเองหำกต้องกำรขยำยตลำดของสินค้ำ
ประกำรสุดท้ำยคือ ภำครัฐไม่ได้มีกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรดำเนินโครงกำร (Post
audit) อย่ำงจริงจัง ส่งผลให้กำรนำงบประมำณลงไปสู่หมู่บ้ำนไม่ได้รับกำรต่อยอดว่ำสิ่งใดเกิดควำมคุ้มค่ำที่
จะต้องดำเนินกำรต่อไป หรือสิ่งใดดำเนินกำรไปแล้วยังไม่สะท้อนกับควำมต้องกำรที่แท้จริงของหมู่บ้ำน ทำให้
กำรพัฒนำหรือส่งเสริมไม่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของหมู่บ้ำนทั้งหมด กำรใช้งบประมำณของภำครัฐไม่เกิด
ควำมคุ้มค่ำ กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรของหมู่บ้ำนจึงดำเนินไปอย่ำงล่ำช้ำ ซึ่งอำจจะเสียโอกำสได้ถ้ำหำกมี
ผู้อื่นเล็งเห็นช่องทำงกำรพัฒนำตรงนั้นได้ก่อนที่ภำครัฐจะเข้ำมำสนับสนุน
4.3.3. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง
1) บทบำทของบุคคล ชุมชน
คนในหมู่บ้ำนควรหันมำใช้สินค้ำที่ ผลิตให้มำกขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ใช้ตำมโอกำส แต่ต้องใช้
ในชีวิตประจำวัน โดยผู้นำชุมชนจะต้องผลักดันให้คนในหมู่บ้ำนตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่และต้องเป็นแบบอย่ำง
ในกำรใช้สินค้ำของหมู่บ้ำน สำหรับกำรผลิตสินค้ำของหมู่บ้ำนต้องปรับตัวให้เข้ำกับยุคสมัย เพิ่มกำรออกแบบ
ให้มีควำมทันสมัย เพื่อให้สินค้ำนั้นสำมำรถนำไปใช้ได้หลำกหลำยโอกำสยิ่งขึ้น
2) บทบำทของภำครัฐ
ภำครัฐต้องส่งเสริมให้สินค้ำของหมู่บ้ำนเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นทำงจนถึงปลำยทำง
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนกำรผลิตไปจนถึงจัดหำช่องทำงและส่งเสริมให้สินค้ำของหมู่บ้ำนขยำยตลำดสู่สำกล
ภำครัฐจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องบูรณำกำรกำรทำงำนกันอย่ำงแท้จริง รวมทั้งทำงำนร่วมกับชุมชนอย่ำงใกล้ชิด
เพื่อให้เข้ำใจและเข้ำถึงวิถีชีวิตของชุมชนอย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้ภำครัฐต้องสนับสนุนทรัพยำกรที่จำเป็น อำทิ
งบประมำณ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนธุรกิจและกำรทอผ้ำ ควำมรู้ต่ำง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่ำให้แก่สินค้ำ สร้ำงควำมรับรู้
เข้ำใจที่ถูกต้องต่อควำมเป็นหมู่บ้ำนนวัตวิถี และปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้ำนเกิดให้คนในหมู่บ้ำนเกิดควำมสนใจ
และภูมิใจในอำชีพทอผ้ำ รวมถึงกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรสืบสำนต่อยอดสินค้ำใน
หมู่บ้ำน อีกบทบำทที่สำคัญของภำครัฐคือ กำรติดตำมประเมินผลหลังกำรดำเนินกำรทุกครั้ง รัฐต้องมีกำรติดตำม
อย่ำงใกล้ชิดว่ำโครงกำรใดควรส่งเสริมหรือต่อยอด และโครงกำรใดไม่คุ้มค่ำหรือไม่ตอบสนองควำมต้องกำรต่อ
ประชำชนอย่ำงแท้จริงก็ต้องทบทวนว่ำยังควรดำเนินกำรต่อไปหรือไม่
3) ควำมต้องกำรของบุคคล ชุมชน
ต้องกำรให้ภำครัฐช่วยส่งเสริมให้มีตลำดรองรับสินค้ำเพิ่มขึ้น หรือมีนโยบำยที่สนับสนุน
สิ น ค้ ำ ของหมู่ บ้ ำ นเพื่ อ ให้ มี ร ำยได้ เ ข้ ำ สู่ ห มู่ บ้ ำ นเพิ่ ม ขึ้ น และต้ อ งกำรให้ ภ ำครั ฐ เข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มตั้ ง แต่
กระบวนกำรต้นทำง ไม่ใช่เพียงแค่กำรประชำสัมพันธ์ แต่ต้องต่อยอดและขยำยผลด้ำนนโยบำยและกำรดำเนิน
โครงกำรให้ประสบผลสำเร็จที่เห็นผลลัพธ์สุดท้ำยอย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น รำยได้ของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น
90

4) ข้อเสนอแนะ
4.1) คนในหมู่บ้ำนสวมใส่ผ้ำฝ้ำยหรือผ้ำทอที่เป็นสินค้ำของหมู่บ้ำนในชีวิตประจำวัน
4.2) กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชนควรประสำนกั บ กระทรวงพำณิ ช ย์ ใ นกำรน ำสิ น ค้ ำ ของ
หมู่บ้ำนนวัตวิถีขยำยออกสู่ตลำดทั้งในและต่ำงประเทศให้แพร่หลำย รวมไปถึง
กำรจดทะเบียนเป็นสินค้ำที่เป็นลิขสิทธิ์ของหมู่บ้ำน
4.3) กรมกำรพัฒนำชุมชนควรประสำนกับกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำเพื่อส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวสำยอำรยธรรมของวิถีชุมชนบ้ำนดอนหลวง ด้วยกำรแนะนำเส้นทำง
กำรท่องเที่ยวและจัดโปรแกรมทัวร์บ้ำนดอนหลวงให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชำวไทย
และต่ำงชำติ
4.4) กรมกำรพั ฒนำชุ มชนควรประสำนไปยั งกระทรวงคมนำคมให้ จั ดท ำป้ ำ ยบอก
ทำงเข้ำสู่ บ้ำนดอนหลวงที่โดดเด่น และขออนุญำตนำสินค้ำของบ้ำนดอนหลวง
ไปวำงจำหน่ำยในท่ำอำกำศยำน บนเครื่องบิน สถำนีขนส่ง หรือสถำนีรถไฟ หรือ
แม้กระทั่งกำรใช้สินค้ำของบ้ำนดอนหลวงเป็นเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่พนักงำนต้อนรับ
บนสำยกำรบิ นหรื อเพื่ อกำรใช้ งำนอื่ น ๆ บนเครื่ องบิ น รถทั วร์ หรื อรถไฟ เช่ น
ปลอกหมอน ผ้ำม่ำน เป็นต้น
4.5) เทศบำลต้องจัดหำทรั พยำกรให้ตรงกับควำมต้องกำรของคนในหมู่บ้ำน โดยให้
หมู่บ้ำนมีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรเองได้ เช่น งบประมำณ
4.6) กรมกำรพัฒนำชุมชนหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบเรื่องหมู่บ้ำนนวัตวิถี และ
CIV (Creative Industry Village) ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้หมู่บ้ำนดอนหลวงสำมำรถรักษำคุณภำพมำตรฐำน
ได้อย่ำงยั่งยืนและต่อยอดโครงกำรให้เห็นผลลัพธ์อย่ำงเป็นรูปธรรมจนกระทั่ง
หมู่ บ้ ำ นดอนหลวงเกิ ด กำรพั ฒ นำได้ อ ย่ ำ งสมบู ร ณ์ แ บบและด ำเนิ น กำรต่ ำ ง ๆ
ได้ด้วยตนเอง
5. จุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา
5.1 ประเด็นจุดแข็งที่ 1 : การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขเพื่อตอบสนองสังคมผู้สูงอายุ
5.1.1. ที่มำ
เนื่องจำกหมู่บ้ำนดอนหลวงมีชื่อเสียงด้ำนกำรผลิตผ้ำฝ้ำยทอมือ และเป็นแหล่งผลิตสินค้ำ
จำกผ้ำฝ้ำยมำกมำย เช่น ผ้ำม่ำน ผ้ำปูโต๊ะ เสื้อผ้ำ ผ้ำคลุมไหล่ แต่ยังขำดผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
เฉพำะของชุมชน เช่น ผ้ำฝ้ำยทอมือที่มีลำยเฉพำะของหมู่บ้ำน ไม่สำมำรถลอกเลียนแบบได้ ดังนั้นภำครัฐ
จึงควรสนับสนุนให้ชำวบ้ำนคิดค้นลำยผ้ำฝ้ำยทอมือที่มีลวดลำยเฉพำะตัวและสินค้ำที่มีคุณภำพโดดเด่น
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5.1.2. จุดเด่น
ชำวบ้ำนในพื้นที่มีทักษะในกำรทอผ้ำฝ้ำย เย็บผ้ำ ปักผ้ำ และแปรรูปสินค้ำผ้ำฝ้ำยให้เป็นสินค้ำ
ที่หลำกหลำยซึ่งควำมโดดเด่นของสินค้ำเหล่ำนี้จะอยู่ที่กรรมวิธีกำรผลิต ด้ำนหัตถกรรมผ่ำนกำรประยุกต์ใช้
ภูมิปัญ ญำท้ องถิ่นในกำรทอผ้ ำในรูปแบบ 2-12 ตะกอ ทำให้ผ้ำ ฝ้ำยทอที่ได้มีลวดลำยที่หลำกหลำยและ
สำมำรถนำมำต่อยอดในกำรผลิต และแปรรูปเป็นสินค้ำอื่น ๆ ได้มำกยิ่งขึ้น

รูปที่ 3.11 : รูปตะกอและกี่ทอผ้ำ
5.1.3. กำรสนับสนุนส่งเสริม
1) บทบำทของบุคคล ชุมชน
ผู้ประกอบกำรผ้ำทอมีกำรจ้ำงงำนคนในชุมชนเพื่อทอผ้ำ เย็บผ้ำ และผลิตสินค้ำต่ำง ๆ
ทำให้เกิดกำรกระจำยงำนและรำยได้ไปสู่คนในชุมชน ตั้งแต่กลุ่มวัยกลำงคนจนถึงวัยผู้สูงอำยุ
2) บทบำทของภำครัฐ
จัดท ำโครงกำร “ตลำดต้องชม” บ้ำนดอนหลวง ปรับปรุงบำทวิถีให้มีหลังคำเพื่อให้
สะดวกต่อกำรเดินชมสินค้ำ ระบบไฟฟ้ำในย่ำนธุรกิจของชุมชน และส่งเสริมให้ชำวบ้ำนค้ำขำยสินค้ำที่ตนเองผลิต
3) ควำมต้องกำรของบุคคล ชุมชน
ชำวบ้ำนต้องกำรขำยสินค้ำตลอดทั้งปีและมีรำยได้ที่แน่นอนจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ผ้ำฝ้ำยทุกช่องทำงทั้งออนไลน์และออฟไลน์
4) ข้อเสนอแนะ
4.1) ภำครั ฐ ช่ ว ยประสำนหน่ ว ยงำนที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญด้ ำ นนวั ต กรรมสิ่ ง ทอให้ ม ำ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในเรื่องกำรสร้ำงสรรค์ลำยผ้ำฝ้ำยทอมือเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์
เฉพำะของหมู่บ้ำนดอนหลวง และเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ผ้ำฝ้ำย เช่น
คณะวิ จิ ต รศิ ล ป์ มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ คณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี
สำขำวิ ช ำวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี สิ่ ง ทอ มหำวิ ท ยำลั ย ธรรมศำสตร์ และ
สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ
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4.2) เพิ่ ม กำรออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ร่ ว มสมั ย และมี ค วำมหลำกหลำยมำกขึ้ น เช่ น
ชุดกระโปรงทันสมัย (Modern Style) ของใช้ ของตกแต่งบ้ำน เฟอร์นิเจอร์ และ
สินค้ำอื่น ๆ

รูปที่ 3.12 : ผลิตภัณฑ์จำกผ้ำฝ้ำย
5.2 ประเด็นจุดแข็งที่ 2 : ชุมชนมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
5.2.1. ที่มำ
ชุมชนบ้ำนดอนหลวงเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีจุดแข็งเรื่องกำรเป็นหมู่บ้ำนทอผ้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
อัตลักษณ์ทำงภูมิปัญญำที่ถูกส่งต่อและสืบทอดมำจำกรุ่นสู่รุ่น สิ่งที่น่ำสนใจคือกำรที่ชำวบ้ำนในชุมชนยังคงอำชีพ
ดั้งเดิมไว้ด้วยกำรรวมกลุ่มหัตถกรรมที่ค่อนข้ำงเหนียวแน่น จึงเป็นที่มำของ “ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เครือข่ำย
กลุ่มทอผ้ำหัตถกรรมพื้นบ้ำน” อันเป็นผลจำกกำรได้รับทุนมิยำซำว่ำมำสนับสนุนและกำรระดมทุนผ้ำป่ำจำก
ชำวบ้ำน สิ่งนี้จึงเป็นตัวอย่ำงสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่แทรกซึมอยู่ในพลวัตร
ของหมู่บ้ำนดอนหลวง ข้อมูลที่ค้นพบนี้สะท้อนภำพควำมจริงที่เกิดขึ้น โดยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
ในจังหวัดลำพูนนั้นมีภำพรวมอยู่ที่ระดับสูงสุดในประเทศไทย โดยอ้ำงอิงจำกรำงวั ลพระปกเกล้ำ สำหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมเป็นเลิศ ประจำปี 2561 ด้ำนควำมโปร่งใสและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2561 และจำกกำรสัมภำษณ์กับพ่อหลวงบ้ำน (ผู้ใหญ่บ้ำน) ก็ ได้เน้นย้ำ
ให้เห็นว่ำชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนดอนหลวงพร้อมใจกัน ที่จะสมทบทุนของตนเองในกำรสนับสนุนกิจกรรมของ
หมู่บ้ำนในทุก ๆ กิจกรรมที่เกิดขึ้น
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5.2.2. จุดเด่น
กำรมีกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้ำนนั้น จุดเด่นที่สำคัญนอกจำกกำรร่วมแรงร่วมใจของ
ชำวบ้ำนคือกำรที่หมู่บ้ำนมีพ่อหลวงบ้ำน (ผู้ใหญ่บ้ำน) ที่เป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งเปี่ยมไปด้วยอุดมกำรณ์ในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และยังมีควำมประสงค์อยำกเห็นภำพของชุมชนที่เป็นบ้ำนเกิดเมืองนอนของตนเองได้รับกำรพัฒนำ
พ่อหลวงบ้ำนมีคุณลักษณะที่น่ำสนใจหลำยอย่ำงที่ทำให้เป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน เช่น เรื่องกำรเป็น
ผู้นำในกำรเชื่อมโยงระหว่ำงชำวบ้ำนกับโครงกำรภำครัฐ กำรเป็นนักสื่อสำรที่ดีทั้งในแง่ของกำรกระจำยข้อมูล
และรับฟังควำมคิดเห็นจำกคนในชุมชน รวมทั้ งกำรเป็นนักคิดนักสร้ำงสรรค์โครงกำร อำทิ กำรสร้ำงสรรค์
กลไกในกำรจัดตั้ง “กองกลำง” หรือกองทุนหมู่บ้ำนขนำดย่อมเพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน
ตัวอย่ำงที่เกิดขึ้นเป็นกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งขึ้นและเป็นแรงใน
กำรเสริมพลังให้กับคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้ำนหันกลับมำให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำชุมชน ดังจะเห็นได้จำกกำรที่
คนรุ่นใหม่เริ่มกลับมำเป็นผู้ประกอบกำรขนำดย่อมในชุมชนมำกขึ้น
5.2.3. กำรสนับสนุนส่งเสริม
1) บทบำทของบุคคล ชุมชน
ชำวบ้ ำ นให้ ค วำมร่ ว มมื อ ปฏิ บั ติ ต ำมนโยบำยของภำครั ฐ รวมทั้ ง เต็ ม ใจเข้ ำ ร่ ว มเป็น
อำสำสมัครในงำนเทศกำลประจำปี ของหมู่บ้ำน “แต่งสี อวดลำย ผ้ำฝ้ำยดอนหลวง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ
ในช่วงสัปดำห์แรกของเดือนเมษำยนของทุก ๆ ปี
2) บทบำทของภำครัฐ
เนื่องจำกภำครัฐเล็งเห็นถึงจุดแข็งในด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จึงจัดงำนเทศกำล
ประจำปีของหมู่บ้ำน “แต่งสี อวดลำย ผ้ำฝ้ำยดอนหลวง” ขึ้นเพื่อให้ชำวบ้ำนมีกิจกรรมที่สร้ำงรำยได้ ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์จำกร่วมมือของทุกภำคส่วนในชุมชน
3) ควำมต้องกำรของบุคคล ชุมชน
ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนดอนหลวงมีควำมเต็มใจในกำรมีส่วนร่วมกับทุก ๆ กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนในภำพรวม
4) ข้อเสนอแนะ
4.1) สร้ำงแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้ำนภำยใต้แนวคิด “เส้นทำงสำยผ้ำฝ้ำย บ้ำนดอนหลวง DON LUANG : The Journey of Cotton Legacy” ที่มุ่งเน้นกำรท่องเที่ยวที่ส่งเสริม
ประสบกำรณ์แปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว ผ่ำนกำรร้อยเรียงเรื่องรำวประวัติศำสตร์
ควำมเป็นมำ และวิถีชีวิตของชำวยองในชุมชน จำกองค์ควำมรู้ของปรำชญ์ชำวบ้ำนใน
ด้ำนกำรทอผ้ำ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมจำกร้ำนค้ำภำยในชุมชนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ภูมิปัญญำกำรทอผ้ำและสรรสร้ำงผ้ำฝ้ำยให้เกิดเป็นสินค้ำต่ำง ๆ ที่นักท่องเที่ยว
สำมำรถสัมผัส เรียนรู้ และจับจ่ำยได้ด้วยตนเอง
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4.2) ออกแบบเส้ น ทำงกำรท่ องเที่ ย วในชุ มชนบ้ ำ นดอนหลวงตำมแนวทำงนวั ตวิ ถี
โดยสร้ำงสรรค์กิจกรรมที่น่ำสนใจแบบครบวงจร นับตั้งแต่กำรผลิตผ้ำฝ้ำยที่ต้นน้ำ
ตลอดจนกำรนำผ้ำฝ้ำยไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ปลำยน้ำ และสอดแทรก
วัฒนธรรมของชำวยองในพื้นที่ ผ่ำนประเพณี วิถีชีวิต และอำหำร

รูปที่ 3.13 : เส้นทำงสำยผ้ำฝ้ำย บ้ำนดอนหลวง - DON LUANG: The Journey of Cotton Legacy
4.3) ออกแบบหลักสูตรอบรมเรื่องผ้ำฝ้ำยแบบครบวงจร ระยะสั้น แบบ 7 วัน ภำยใต้ชื่อ
“หลักสูตรมหัศจรรย์ผ้ำฝ้ำย บ้ำนดอนหลวง – DON LUANG : The Weaving
Wonders” เพื่อให้ผู้ที่สนใจสำมำรถเรีย นรู้ เ กี่ย วกับ ประวั ติ ศ ำสตร์ ข องผ้ำฝ้ำย
รูปแบบและเทคนิคกำรทอผ้ำฝ้ำย กำรตัดเย็บ กำรออกแบบ และกำรทำผลิตภัณฑ์
จำกผ้ำฝ้ำย โดยใช้กลไกกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกปรำชญ์ชำวบ้ำนและกำรเรียนรู้วิถี
ชีวิตของชำวบ้ำนผ่ำนกำรใช้ชีวิตในบ้ำนโฮมสเตย์

รูปที่ 3.14 : หลักสูตรมหัศจรรย์ผ้ำฝ้ำย บ้ำนดอนหลวง – DON LUANG : The Weaving Wonders
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กิจกรรมต่ำง ๆ บนเส้นทำงสำยผ้ำฝ้ำยและหลักสูตรมหัศจรรย์ผ้ำฝ้ำย ดอนหลวง จะรวมเอำ
จุดเด่นของชุมชนหมู่บ้ำนดอนหลวงไว้ด้วยกันทั้งหมด นับตั้งแต่ประวัติควำมเป็นมำ วิถีชีวิตของกำรเป็นชุมชน
ที่มีภูมิปัญญำในกำรทอผ้ำฝ้ำย วิถีเกษตรกรรมชำวสวนลำไย วัฒนธรรมประเพณี อำหำรชำวยอง รวมถึง
แนวคิดในกำรดำเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์ของชำวยอง ผู้เข้ำร่วมจะได้รับควำมรู้และเกิดควำมประทับใจจำก
กำรมีประสบกำรณ์ร่วมอย่ำงแท้จริง เห็นคุณค่ำของทักษะและภูมิปัญญำในกำรทอผ้ำฝ้ำยของชำวยอง ซึ่งจะ
สร้ำงให้เกิดมูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจภำยในชุมชน บ้ำนดอนหลวง อย่ำงยั่งยืน ทั้งในด้ำนกำรผลิตจำกผ้ำฝ้ำย
และลำไย กำรเป็นแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมธุรกิจที่พักแบบโฮมสเตย์ ร้ำนอำหำรอำหำร และธุรกิจกำรค้ำอื่น ๆ
ในชุมชน สร้ำงรำยได้ส่วนเพิ่มให้แก่ชำวบ้ำนดอนหลวงอย่ำงยั่งยืน
กำรจะส่งเสริมให้ชุมชนบ้ำนดอนหลวงสำมำรถอยู่ได้ด้วยตนเองอย่ำงยั่งยืนตำมแนวทำงกำร
ท่องเที่ยวนวัตวิถี เพื่อสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนของชุมชน จะต้องอำศัยควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนเป็นหลัก ประสำนพลังประชำรัฐ ร่วมใจจำกทั้งภำครัฐบำลและเอกชน ชุมชนและผู้นำชุมชนถือได้ว่ำมี
บทบำทที่สำคัญอย่ำงยิ่งในกำรสำนต่อและพัฒนำบ้ำนดอนหลวง ซึ่งควรจะมีกลไกกำรขับเคลื่อนงำนในชุมชน
อย่ำงชัดเจน มีกำรแบ่งงำนกันทำอย่ำงเท่ำเทียม สร้ำงควำมรับผิดชอบและสำนึกร่วมกันของคนในชุมชน
รวมถึงกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรแบ่งสรรผลประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนอย่ำงเป็นธรรม
5.3 ประเด็นจุดแข็งที่ 3 : มีทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสาหรับการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
5.3.1. ที่มำ
จำกเรื่องรำวในอดีตที่ผ่ำนมำอย่ำงยำวนำนของอำเภอป่ำซำง มีควำมโดดเด่นในเรื่องของ
กำรเป็นเมืองที่ผลิตผ้ำฝ้ำยชั้นดีของจังหวัดลำพูน บ้ำนดอนหลวงจึงนับได้ว่ำ เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องรำวทำง
ประวัติศำสตร์ที่เกิดขึ้นของอำเภอป่ำซำง ดังนั้น ทรัพยำกรทั้งในแง่ของวัตถุดิบและคนจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้
ชุมชนบ้ำนหลวงมีควำมเข้มแข็งในด้ำนหัตถกรรมกำรทอผ้ำเป็นอย่ำงมำก ภูมิปัญญำที่ถูกส่งทอดต่อมำนั้นจำก
รุ่นสู่รุ่นทำให้พื้นที่แห่งนี้กลำยเป็นทั้งพื้นที่ที่ผลิตและขำยผลิตภัณฑ์ผ้ำทอ ซึ่งทำให้คนในจังหวัดลำพูนรู้จักว่ำ
บ้ำนดอนหลวงเป็นแหล่งผลิตผ้ำฝ้ำยที่มีคุณภำพ และเมื่อคนในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงต้องกำรมองหำ
ผ้ำฝ้ำย ก็จะต้องนึกถึงแหล่งผลิตอย่ำงบ้ำนดอนหลวงเป็นลำดับแรก ปัจจัยที่สำคัญคือควำมโดดเด่นทำง
ประวัติศำสตร์เกี่ยวกับเรื่องผ้ำ กำรอยู่ใกล้แหล่งผลิต และกำรมีคนที่เป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้หมู่บ้ำนดอนหลวง
ได้เปรียบและมี ต้นทุนทำงวัฒนธรรมทำงสังคมและทำงเศรษฐกิจที่ชุมชนสำมำรถต่อยอดจำกหัตถกรรม
ไปสู่อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ได้
5.3.2. จุดเด่น
จุดเด่นที่สำคัญ คือกำรมีผ้ำที่เป็นแหล่งวัตถุดิบ และมีคนที่สำมำรถต่อยอดในกำรประดิษฐ์
และสร้ำงสรรค์สิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ ได้และมีหน้ำร้ำนที่เป็นแหล่งซื้อของ ซึ่งทำให้คนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง
และซื้อของโดยไม่ผ่ำนพ่อค้ำคนกลำง จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่ำงหนึ่งนั้นคือ กำรที่ชุมชนมีกำรรวมตัวกันในกำรผลิต
สิ่งของจำกผ้ำฝ้ำย ทำให้ชุมชนธรรมดำกลำยเป็นชุมชนที่เลื่องชื่อเรื่องกำรทำฝ้ำยในจังหวัดลำพูน
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5.3.3. กำรสนับสนุนส่งเสริม
1) บทบำทของบุคคล ชุมชน
ชำวบ้ำนในชุมชนมีควำมพร้อมในกำรผลิตสินค้ำเพื่อนำออกจำหน่ำยอยู่แล้วเนื่องจำก
มีโรงงำนทอและย้อมผ้ำฝ้ำย รวมทั้งยังมีแรงงำนที่มีฝีมือในด้ำนแปรรูปผ้ำฝ้ำยให้เป็นสินค้ำรูปแบบต่ำง ๆ
กระจำยกันอยู่ในหมู่บ้ำน ซึ่งบุคลำกรเหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนในพื้นที่ซึ่งมีอุปกรณ์แ ละทักษะในกำรเย็บปัก
ถักร้อยเป็นทุนเดิม จึงมีควำมพร้อมที่จะผลิตสินค้ำได้ทั้งในรูปแบบกำรทำตำมควำมต้องกำรของผู้ซื้อ (CustomMade) กำรผลิตในจำนวนมำก (Mass Production) และกำรรัยจ้ำงผลิตให้กับผู้ประกอบกำรที่จะนำไปจำหน่ำยต่อ
ภำยใต้แบรนด์ของตัวเอง (Original Equipment Manufacturer หรือ OEM)
2) บทบำทของภำครัฐ
ส่ งเสริม ให้ผู้ ประกอบกำรที่มี ศักยภำพในชุม ชนส่ งสินค้ ำเข้ำรั บกำรรั บรองมำตรฐำน
จำกหน่วยงำนภำครัฐ และเข้ำประกวดในเวทีระดับประเทศ เช่น มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำกกระทรวง
อุตสำหกรรม และกำรคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP)
3) ควำมต้องกำรของบุคคล ชุมชน
มีรำยได้ที่มั่นคงและแน่นอนจำกสินค้ำผ้ำฝ้ำยที่ผลิตขึ้นในชุมชน
4) ข้อเสนอแนะ
4.1) สินค้ำส่วนใหญ่ของหมู่บ้ำนดอนหลวงยังขำดกำรทำตรำสินค้ำ (Branding) ซึ่งจะ
ช่วยเสริมสร้ำงควำมรับรู้ จดจำ และควำมโดดเด่นให้กับสินค้ำของบ้ำนดอนหลวง
ซึ่งนับเป็นผลกระทบเชิงบวกต่อชื่อเสียงด้ำนกำรท่องเที่ยวของหมู่บ้ำนในภำพรวม
ทั้งนี้ กำรทำตรำสินค้ำสำมำรถทำได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรออกแบบรูปภำพหรือ
สั ญ ลั ก ษณ์ (โลโก้ ) กำรใช้ โ ทนสี ห รื อ ลวดลำยเฉพำะในสิ น ค้ ำ ต่ ำ ง ๆ ที่ ผ ลิ ต
ในหมู่บ้ำนดอนหลวง หรือกำรใช้กลุ่มคำ (สโลแกน) และรูปแบบอักษร (ฟ้อนต์)
ที่แตกต่ำง และเป็นเอกลักษณ์เฉพำะของหมู่บ้ำนดอนหลวง เช่น

รูปที่ 3.15 : ตัวอย่ำงตรำสินค้ำของหมู่บ้ำนดอนหลวงที่ได้ออกแบบขึ้นใหม่
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รูปที่ 3.16 : สินค้ำของหมู่บ้ำนดอนหลวงพร้อมตรำสินค้ำที่ได้ออกแบบขึ้นใหม่
4.2) หน่วยงำนภำครัฐ เช่น สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดลำพูนเข้ำมำสนับสนุน และช่วย
พัฒนำตรำสินค้ำ สำหรัับทั้งผ้ำฝ้ำยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกผ้ำฝ้ำยของหมู่บ้ำน
ดอนหลวง พร้ อ มทั้ ง ขอควำมร่ ว มมื อ ผู้ ป ระกอบกำรทั้ ง หมดที่ อ ยู่ ใ นหมู่ บ้ ำ น
นำตรำสินค้ำมำปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์ทั้งสินค้ำ
และหมู่บ้ำนดอนหลวงให้นักท่องเที่ยวรับรู้และจดจำอย่ำงยั่งยืน
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