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การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคม
ด้วยการเรียนรู้ในชุมชน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในชุมชนเป้าหมาย   
โดยด าเนินการศึกษาและจัดท าฐานข้อมูล (Village Profile)  ทั้งทางด้านทรัพยากรทางกายภาพ ชีวภาพ  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าใจบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง  โดยสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์กับประชาชน : ซึ่งข้อมูลเชิงลึกของชุมชนที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  และสามารถน าไปต่อยอดในการด าเนินงานบริการวิชาการ   
ในด้านต่างๆ เช่น  โครงการยกระดับหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม โครงการบริการวิชาการ   โครงการวิจัย  
การสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา       
สยามบรมราชกุมารีฯ  (อพ.สธ.) เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชนตามที่กล่าวข้างต้น  จ านวน ๒3 ชุมชน มีอาจารย์
และบุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน 121  คน   

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูล
ที่ได้จะสามารถน าไปต่อยอดโครงการบริการวิชาการต่อชุมชนได้อย่างดียิ่ง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้
ประสานงานประสานงานระหว่าง ชุมชน หมู่บ้าน และมหาวิทยาลัย บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้
แนวคิด การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความพอมี พอกิน 
พอใช้ก่อน จนเกิดการพัฒนาไปสู่ความเจริญและเศรษฐกิจขั้นสูงต่อไป 

 

        
      งานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
      24 มกราคม 2560 
 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

 

พื้นที่ด ำเนินโครงกำร       หน้ำ 

1 หมู่บ้านน้ าแก่นเหนือ ต.น้ าแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน        1  
2 หมู่บ้านสันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน       12 
3 หมู่บ้านร่องก๊อ ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย         20 
4 หมู่บ้านแม่กึ๊ดสามท่า ม.5 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก      25 
5 หมู่บ้านปูแป้ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก        32 
6 หมู่บ้านสันเก้ากอม ม.6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก      40 
7 หมู่บ้านต้นมื่น ม.14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง       44 
8 หมู่บ้านห้วยทราย ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่        53 
9 หมู่บ้านโป่งบัวบาน ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่        61 
10 หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่      70 
11 หมู่บ้านไร่บน ม.23 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่      76 
12 หมู่บ้านสามสบ ดอยม่อนเงาะ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่     84 
13 หมู่บ้านใหม่ดอนแก้ว ม. 2 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่     93  
14 หมู่บ้านต่อเรือ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่      101 
15 หมู่บ้านสองธาร ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่     117 
16 หมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์ทอง ม.11 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก    132 
1๗ หมู่บ้านหัวฝาย ม.3 ต.เมืองเล็น อ.สันทราย เชียงใหม่     140 
1๘ หมู่บ้านเมืองเล็น ม.2 ต.เมืองเล็น  อ.สันทราย เชียงใหม่     150 
19 หมู่บ้านโพธิ์เงิน ม.14 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก     163 
๒๐ หมู่บ้านปางขอน ม.7 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย     171 
๒๑ หมู่บ้านแหลมโพธิ์ ม.9 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก   179 
๒๒ ชุมชนพวกแต้ม ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่    186 
๒๓ หมู่บ้านทุ่งศาลา ม.1 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่     193 
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รายงานผลการด าเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการเรยีนรู้ในชุมชน” 

หมู่บ้านน  าแก่นเหนือ ต าบลน  าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวดัน่าน 
 

นายอริยะ  แสนทวีสุข*/นางสาววรรณิดา  ชินบุตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  

 
1. ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 

หมู่บ้านน ้าแก่นเหนือ  ต.น ้าแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ 
1.  นายอริยะ  แสนทวีสุข  โทรศัพท์ 084 9798218 E-mail : ariya_en@yahoo.com 
2.  นางสาววรรณิดา  ชินบุตร 
 

3. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ
ชุมชน (SWOT Analysis) 

3.1 วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (SWOT ANALYSIS) 
3.1.1 จุดแข็ง (Strengths) 

 มีการสนับสนุนปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน 
 มีการบริหารจัดการ การเงินของหมู่บ้านที่ดี 
 ไม่มีการลักขโมยในชุมชน 
 ชาวบ้านมีอัธยาศัยดีและเป็นมิตร 
 มีผู้น้าชุมชนที่เข้มแข็ง มีความทุ่มเท และตั งใจในการท้างาน 
 มีกฎระเบียบข้อบังคับและบทลงโทษที่เคร่งครัด 
 มีโอกาสในการศึกษาสูง 
 คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน 

3.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
 หมู่บ้านขาดแหล่งเรียนรู้และระบบสารสนเทศ 

 มีกลุ่มผู้สูงอายุเป็นจ้านวนมาก 

 ขาดกิจกรรมที่เกิดจากเยาวชน 

 เส้นทางในหมู่บ้านแคบและไม่มีไหล่ทาง 

 ขาดป้ายและสัญลักษณ์บอกทาง ซึ่งอาจท้าให้เกิดอุบัติเหตุ 

 แหล่งพื นที่ในการท้าเกษตรน้อย 

 ไม่มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

 รายรับกับรายจ่ายไม่สัมพันธ์กัน 

 แหล่งน ้าน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
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 ไม่มีกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในชุมชน 
 3.1.3  โอกาส (Opportunities) 

 ได้รับการสนับสนุน และการพัฒนาในชุมชนจากภาครัฐ เช่น โครงการ ประชารัฐ , กองทุน
หมู่บ้าน เป็นต้น 

 มีโครงการเรียนเพื่อผู้สูงอายุ 

 รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส้าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนหมู่บ้านทั ง
ทางด้านวิชาการและบริการวิชาการ 

3.1.4 อุปสรรค (Threats) 

 คุณภาพดิน ดินไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร ดินเสื่อมสภาพ ขาดธาตุอาหาร 

 คุณภาพน ้า บ้านนาล้อมประปาจากสระน ้าดิบใช้อุปโภคบริโภคไม่ได้มาตรฐาน 

 การสนับสนุนจากภาครัฐด้านอาชีพมีน้อย 

 ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรที่มีราคาสูง แต่ผลผลิตต่้าไม่สามารถก้าหนดราคาได้ 
   

แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 
“ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ เศรษฐกิจดี ทุกชีวี อยู่ดีมีสุข” 

แนวทางการพัฒนา  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน 1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านให้ได้

มาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง 
2. พัฒนาแหล่งน ้าอุปโภค – บริโภค 
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่าง

ทั่วถึง 
4. พัฒนางานสาธารณะด้านอื่นๆ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1. จัดหาพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
2. พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมสู่แหล่ง

ท่องเที่ยวปละเส้นทางขนถ่ายผลผลิต 
3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มี

รายได้เพ่ิมขึ น 
4. ส่งเสริมด้านการเกษตร ปลูกพืชเศรษฐกิจ การ

เลี ยงสัตว์ 
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5. พัฒนาบุคลากร การบริการ การประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ 

1. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา 
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่

ประชาชน 
4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการ

ให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 
5. สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายา

เสพติดอย่างต่อเนื่อง 
6. สนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและพัฒนาความมั่งคมในการ
ด้ารงชีวิตของประชาชน 

7. สนับสนุนและส่งเสริมสถานบันครอบครัว/
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง 

8. ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1. สร้างจิตส้านึก ความตระหนัก เฝ้าระวัง ฟ้ืนฟู
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. สร้างจิตส้านึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบ
บ้าบัดน ้าเสียและก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการ 
 

1. ส่ ง เสริมการมีส่ วนรวมในการพัฒนาด้าน
การเมือง การบริการบุคคล 

2. สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

3. พัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. ส่งเสริมและสนับสนถนระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะ
และบริหารงาน จัดกาวัสดุ  ครุภัณฑ์  และ
รายจ่ายประจ้า 
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3.2 การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีปั้มน ้ามันหยอดเหรียญอัตโนมัติและเทคโนโลยีตู้อบยางพาราแผ่นโดยพลังงานแสงอาทิตย์ 

3.3 ค้นหาโจทย์ใหม่เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน้ามาพัฒนาชุมชน  
เครื่องแกะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 
ระบบการจัดการสารสนเทศข้อมูลชุมชน 
องค์ความรู้เกี่ยวกับ เห็ดฟาง เห็ดขอน ฯลฯ 
 

4. ด้านเทคโนโลยี 
4.1 เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

การน้าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจากการค้นหาก็ได้ค้นพบปัญหาที่
ชาวบ้านในหมู่บ้านน ้าแก่นเหนือต้องการมากที่สุด นั นก็คือปัญหาเรื่องของการอบรมปฏิบัติการการเพาะเห็ด 
ในหมู่บ้าน 

4.2 เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพ่ิมเติม 
-  เครื่องแกะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์  
-  องค์ความรู้เกี่ยวกับ เห็ดฟาง เห็ดขอน ฯลฯ 
-  ระบบการจัดการสารสนเทศข้อมูลชุมชน 
 

5. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วย ชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันที 

“การอบรมปฏิบัติการการเพาะเห็ด”   
 

6. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การแก้ปัญหาทรัพยากรน ้า 
การแก้ปัญหาสาธารณูปโภคโภค 

 
7. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท้านา สวนยาง สวนผลไม้ ฯลฯ วิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน โดยยังคงวิถีชีวิตความพอเพียง ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ าย และเงียบสงบ  
ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่้ารายรับน้อยกว่ารายจ่าย เนื่องจากสินค้าทางการเกษตรมีต้นทุนสูง ผลผลิตได้
น้อย และไม่สามารถควบคุมราคาได้ ปัญหาของชุมชนคือ ยังขาดแหล่งน ้าในการท้าการเกษตร เขตป่าอนุรักษ์ 
มีพื นที่จ้ากัด ปัญหาขยะ และมลพิษ ปัญหาป้ายสัญลักษณ์เข้าหมู่บ้าน และไหล่ทางหมู่บ้าน และไม่มีสัญญาณ
ไฟเตือนข้างถนน และไฟกิ่งของหมู่บ้าน    

ดังนั น ควรเร่งแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะ การลดต้นทุนทางการเกษตร และลดรายจ่ายที่ไม่จ้าเป็นใน
ครัวเรือน และเพ่ิมรายได้ จากการท้าแผนพัฒนาร่วมกับชุมชนบ้านน ้าแก่นเหนือ  จึงได้ทราบปัญหาเร่งด่วนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  น่าน  สามารถลงไปช่วยแก้ไขได้ในทันที  นั นก็คือปัญหาเรื่อง “การ
อบรมปฏิบัติการการเพาะเห็ด”   
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8. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 

8.1 การวางแผนศึกษาชุมชน ก่อนเข้าไปศึกษาชุมชนต้องมีการวางแผนดังนี  
1. วางแผนทีมงาน แบ่งหน้าที่ เพ่ือให้ทราบบริบทของตนเอง และให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ

รวดเร็วทันต่อระยะเวลาที่ก้าหนด 
2. วางแผนการด้ารงชีวิตในชุมชน เช่น ที่พักอาศัย ยานพาหนะ อาหาร เสื อผ้า ยาประจ้าตัว 

รวมถึงมารยาทในการอยู่ร่วมกันในทีมงาน และกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน 
3. วางแผนในการเตรียมอุปกรณ์ท่ีจะน้าไปใช้ส่งเสริมให้งานประสบผลส้าเร็จ เช่น คอมพิวเตอร์  

เครื่องปริ นเตอร์ที่สามารถถ่ายเอกสารและสแกนเอกสารได้ Internet 3G ปลักพ่วง การดาษ กาว กรรไกร 
ฯลฯ 

4. วางแผนการติดต่อประสานงานกับชุมชน เช่น เตรียมเบอร์โทรศัพท์ , E-mail , Lien ผู้น้า
ชุมชน ผู้น้ากลุ่มต่างๆ  

5. วางแผนบริหารงานที่มหาวิทยาลัย เช่น งานหน้าที่รับผิดชอบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย อาจต้อง
หาผู้รับผิดชอบแทน  

6. วางแผนด้านการเบิกจ่ายค่าด้าเนินกิจกรรม เนื่องจาก ระบบการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตาม
ระเบียบ 

7. วางแผนครอบครัว ชี แจงให้ครอบครัวเข้าใจ หรือ อาจพาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้วย 

 
8.2 ขั นตอน/วิธีการ เครื่องมือต่างๆ ใช้อย่างไร เช่น แผนที่เดินดิน แบบสัมภาษณ์  

1. วางแผนด้าเนินงานในทีมงาน ท้าความเข้าใจในโจทย์ที่ได้รับ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และหา
แนวทางการท้างานที่เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ที่มีข้อจ้ากัดท่ีแตกต่างกัน 

2. ประชุมกลุ่มผู้น้าหมู่บ้าน เพ่ือบอกวัตถุประสงค์การเข้ามาท้ากิจกรรม และหาแนวทางร่วมกัน  
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในเวลาที่จ้ากัด 

3. สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น แผนที่เดินดิน แบบสัมภาษณ์  
3.1) แผนที่เดินดิน มีไว้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน เช่น ใช้วางแผน 

เส้นทางการเดินทางเข้าไปเก็บข้อมูล ท้าให้เกิดความง่ายในการวางแผนบริหารจัดการมากขึ น วิธีท้าแผนที่เดิน
ดิน โดยได้ภาพคราวๆ จาก Google Earth เพ่ือให้ทราบลักษณะพื นที่ ถนน เส้นทางเชื่อมต่อ ภายในภายนอก
หมู่บ้าน ผืนป่าไม้ ล้าน ้า จากนั นจึงใช้การเดินส้ารวจ เพ่ือให้ทราบรายละเอียดสถานที่ส้าคัญของหมู่บ้าน เช่น 
บ้านผู้น้าชุมชน ปราชญ์ชุมชน สถานที่ราชการ วัด สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ จากนั น น้าแผนที่ที่ได้ ไปเข้าที่
ประชุมหมู่บ้าน เพ่ือรับรองความถูกต้อง 

3.2) แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทั งรายครัวเรือน และรายกลุ่ม เพ่ือให้ได้ 
ข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุด และรวดเร็วขึ น แบบสัมภาษณ์ได้จาก โจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  

3.3) การสังเกต เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่มองเห็น หรือสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั ง  
5 เช่น ขยะ อากาศ กลิ่น ฯลฯ ซึ่งอาจได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างของหมู่บ้าน 

4. ด้าเนินเก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ น และแผนที่ก้าหนดไว้ 
5. จัดท้ารายงานที่ได้ข้อมูลมาทุกวัน เพ่ือไม่ให้ลืมข้อมูลที่สัมภาษณ์มา 
6. ทบทวนการด้าเนินกิจกรรมทุกวัน เพ่ือให้ทราบปัญหา และอุปสรรค์ และหาแนวทางที่ดีที่สุด 
7. จัดท้ารายงานที่ได้ข้อมูลมาทุกวัน เพ่ือไม่ให้ลืมข้อมูลที่สัมภาษณ์มา 



6 
 

รายงานผลการด าเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการเรยีนรู้ในชุมชน” 

8. น้าข้อมูลที่ได้ทั งหมดเข้าที่ประชุมหมู่บ้าน เพ่ือยืนยันความถูกต้อง 
9. จัดท้ารูปเล่ม 
 

8.3 ปัจจัยความส้าเร็จ  
1. ทีมงานต้องสามัคคี รับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักบริบทของตน “ไม่ใช่แต่ท ำให้เสร็จ แต่ต้องท ำ

ด้วยใจ” 
2. ชุมชนต้องร่วมมือด้วย 
3. ผู้บังคับบัญชาในมหาวิทยาลัย ต้องเข้าใจ และสนับสนุน 
4. ระบบการท้างานที่ท้าเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย เช่น การเบิกจ่าย การขอรถ ไปราชการ 
5. อุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการท้างานที่พร้อม และมีประสิทธิภาพ  
6. ครอบครัวต้องเข้าใจ 
 

8.4 ปัญหาที่เกิดขึ นและการแก้ไขปัญหา  
 1. เอกสารต่างๆจากต้นสังกัดโครงการล่าช้า ท้าให้การท้างานไม่เป็นไปตามเวลาที่ก้าหนด 
 2. ผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยเข้าใจโครงการ เนื่องจากขาดการประสานงานระหว่างองค์การ 

แนวทางแก้ปัญหา 
- ควรมีการวางแผนการด้าเนินงานด้านเอกสารล่วงหน้า 
- ก่อนด้าเนินงานควรแจ้ง หรือประชุมผู้บังคับบัญชาก่อน 
 

8.5 การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท้าโครงการต่อ  
1. ส่วนกลางควรมีการวางแผนเรื่องระยะเวลาด้าเนินการให้เร็วขึ น เผื่อเวลาให้ทีมงานได้มีเวลา

ในการบริหารจัดการ 
2. ปรับหัวข้อโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ซ ้าซ้อนกัน 
 

8.6 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆต่อโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน ฯ ต่อมหาวิทยาลัยฯ  
1. โครงการควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมบูรณาการณ์ และเบิกค่าใช้จ่ายส้าหรับนักศึกษาได้ เพ่ือให้

การท้างานรวดเร็วขึ น 
 
9. สิ่งท่ีอาจารย์ได้จากการท าโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน (การแปลงความคิดหรือพฤติกรรมของตัว 
อาจารย์เอง) บทเรียน 1 หน้า 

1. ได้รู้จัก สังคม ใหม่  และอ่ืนๆ ที่แตกต่างจากกลุ่มสังคมของอาจารย์ 
2. ได้แนวคิดและประสบการณ์  ในการท้างานร่วมกับชุมชน ได้ช่วยชุมชนสร้างอาชีพเสริม ต่อยอด

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
3. ชุมชนภาคภูมิใจที่มีผู้ให้ความสนใจกับชุมชน  และช่วยพัฒนาชุมชน 
4. ได้มุมมองใหม่ ไปใช้ในการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  สังคมอ่ืน และได้รู้จักผู้อ่ืน 
5. ได้เป็นผู้ให้  โดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์ แต่ใช้แรงงานตนเองช่วยเหลือชุมชน 
6. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท้างานของแต่ละพื นที  แต่ละคณะ แต่ละทีมงาน 
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7. ได้เรียนรู้วิถีชุมชนอย่างลึกซ่ึง 
8. ได้บูรณาการเรียนการสอน  งานวิจัย  และการบริการ 
9. ได้สานต่อแนวทางการพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ตามรอย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

 
เอกสารอ้างอิง 
 

1. แผนชุมชนหมู่บ้าน  (พ.ศ.2560 ) บ้านน ้าแก่นเหนือ ต้าบลน ้าแก่น อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
2. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าแก่น อ้าเภอภูเพียง 

จังหวัดน่าน 
3. สรุปรายงานด้านสาธารณสุข (อสม.) (พ.ศ. 2558 ) ต้าบลน ้าแก่น อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปกิจกรรมท่ี 1 พูดคุยกับทางเจ้าอาวาสวัดน ้าแก่นเหนือ 
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รูปกิจกรรมท่ี 2 ส้ารวจ-เก็บข้อมูลชุมชน 

 
 
 

 
รูปกิจกรรมท่ี 3  จัดประชุมกลุ่มย่อย - เวทีชุมชน 
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รูปกิจกรรมท่ี 4  ประชุมสรุปงานประจ้าวัน (คณะท้างาน) 

 

 
รูปกิจกรรมท่ี 5  ประชุมร่วมกับผู้น้าชุมชน 

 

 
รูปกิจกรรมท่ี 6 ประชุมกลุ่มย่อย-กลุ่มออมทรัพย์สัจจะ 
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รูปกิจกรรมท่ี 7 รายได้เสริมของผู้สูงอายุ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                              (ก)                                                      (ข) 

รูปกิจกรรมท่ี 8 (ก,ข) ชุมชนสัมพันธ์ ถ่ายภาพผู้น้าสร้างบอร์ดบริหารหมู่บ้าน 
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รูปกิจกรรมท่ี 9 ลงพื นที่ส้ารวจข้อมูลการท้านา 

 

 
รูปกิจกรรมท่ี 10  การประชุมกลุ่มย่อยกับผู้แทนชุมชน 

 

 
รูปกิจกรรมท่ี 11 ท้าชุมชนสัมพันธ์ – ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับชุมชน 
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หมู่บ้านสันเจริญ ต าบลผาทอง อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 
 

นายณัฐพล กาบค า*/ นายสุรชัย อิ มทับ 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  

 
1. ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 
 บ้านสันเจริญ ต้าบลผาทอง อ้าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน  
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ 
 2.1 ชื่อ-สกุล อาจารย์ (หัวหน้าโครงการ) นายสุรชัย อิ มทับ   
 สังกัด  สาขา วิศวกรรมและเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มทร.ล้านนา จังหวัด นา่น 
 โทรศัพท์ที่ท้างาน 054-710259 ต่อ 1140 มือถือ 089-4551699 
 อีเมลล์ : surachai.im@hotmail.com 
 2.2 ชื่อ-สกุล อาจารย์ (หัวหน้าโครงการ) นายณัฐพล กาบค้า 
 สังกัด  สาขา วิศวกรรมและเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์   มทร.ล้านนา จังหวัด นา่น 
 โทรศัพท์ที่ท้างาน 054-710259 ต่อ 1140 มือถือ 081-8837159 
 อีเมลล์ : pum_nattaphon@hotmail.com 
 
3. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
 3.1วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (SWOT Analysis) 

 3.1.1 จุดแข็ง (Strengths) 
  - บ้านสันเจริญ ม.6 ต.ผาทอง อ.ผาทอง จ.น่าน เป็นชุมชนเผ่าเย้าซึ่งไม่มีชนเผ่าอื่นรวมใน
ชุมชน อยู่กันแบบเครือญาติง่ายต่อการปกครอง 
  - มีแหล่งทอ่งเที่ยวเช่น จุดชมวิว น ้าตก สวนกาแฟ น ้าออกรู  
  - มีทรพัยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์กว่าชุมชนอ่ืนๆในบริเวณใกล้เคียง  

 3.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
  -  มีที่ท้ากินไม่พอกับจ้านวนประชาการที่เพ่ิมขึ น อย่างรวดเร็วและสภาพพื นที่เป็นภูเขาและ
ชุมชนซึ่งตั งอยู่ในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติบางส่วน 
  - คนในชุมชนเริ่มขาดความสามัคคี คนเสียสละน้อย ขาดผู้น้าที่เข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน 

 3.1.3 โอกาส (Opportunities) 
  - ชุมชนบ้านสันเจริญได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะให้มีชื่อเสียงมาก เพราะ ทรัพยากรมาก 
เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรคน จะท้าให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่ส้าคัญ ท้าให้ประชากรสามารถมีรายได้
จากการท้าการท่องเที่ยวในชุมชน 
  - ชุมชนมีกาแฟสายพันธุ์ อาราบิก้าท่ีมีคุณภาพ ในอนาคตจะเป็นหมู่บ้านในจังหวัดน่านที่ส่ง
กาแฟ ในรูปภัณฑ์กาแฟสด ไม่แพ้จังหวัดอ่ืน ในภาคเหนือจะสร้างรายได้ ความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดน่าน 
  - ชุมชนบ้านสันเจริญได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการด้าเนินการโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงมาด้าเนินการชุมชนเพ่ือให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุขและ อยู่อย่างพอเพียง 
 

mailto:surachai.im@hotmail.com
mailto:pum_nattaphon@hotmail.com
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 3.1.4 อุปสรรค (Threats) 
  - คนในชุมชนให้ความส้าคัญกับบุตรหลานในด้านการศึกษาค่อนข้างน้อย ไม่ค่อยสนับสนุนให้
บุตรหลานได้รับการศึกษาในระดับสูงๆ ซึ่งการศึกษาเป็นหัวใจส้าคัญที่จะท้าให้ชุมชน มีการพัฒนาคนและ
สังคม ในชุมชนบ้านสันเจริญ 
  - เยาวชนมีค่านิยมท่ีผิดๆ และน้าวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาใช้ท้าให้วิถีชีวิตของชุมชนใน
หมู่บ้านตัวเองค่อยๆหายไปอย่างรวดเร็ว อีกทั งความเจริญทางด้านวัตถุ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 3.2 แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 

 3.2.1 ทุนกลุ่ม/องค์กร 
  - กลุ่มแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง 
  - กลุ่ม กขคจ. 
 - กลุ่ม อสม.  

 3.2.2 ทุนจากหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนและพัฒนาภายในหมู่บ้าน 
  - องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
  - องค์การบิหารส่วนต้าบล (อบต.) 
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (มทร.) 
  - พัฒนาชุมชน 
  - ส้านักงานที่ดิน 
  - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ้ากัด (มหาชน) 

 3.2.3 ความต้องการและปัญหาในชุมชน 
   3.2.3.1 ด้านเศรษฐกิจ/อาชีพ 
   ผลผลิตเกษตรมีราคาแพงขึ น ท้าให้สมาชิกในชุมชนบุกรุกป่า ขยายพื นที่ท้ากินเข้าไป
ในเขตป่าชุมชน เขตป่าสงวน และพื นที่ต้นน ้ามากขึ น 
   3.2.3.2 ด้านสังคม 
    - ปัญหาประชากรไม่มีสถานะที่สมบูรณ์ทั่วถึง 
   - ปัญหาจ้านวนประชากรที่เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว 
   - มีคนนอกเข้ามาเป็นแรงงานในการเก็บกาแฟเพ่ิมมากขึ น 
   - ทรัพย์สินส่วนรวมถูกท้าลายบ่อยครั งจากเยาวชนในชุมชน  
   3.2.3.3 ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
   - ถนนในชุมชนยังไม่ครบทั่วทั งหมู่บ้าน 
   - ถนนเข้าแห่งชุมชน แหล่งท่องเที่ยว และที่ท้าการเกษตรไม่ดี 
   - น ้าประปาภูเขาไม่เพียงพอ กับความต้องการของชุมชน 
   3.2.3.4 ด้านแหล่งน  า 
   - แหล่งน ้าท้าการเกษตรไม่เพียงพอในการใช้ประโยชน์ 
   - ยังขาดการสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาน ้าเพ่ือการเกษตร 
   3.2.3.5 ด้านการจัดการ 
   - ปัญหาขยะ และมลพิษ 
   - ปัญหาเส้นทางสวนกาแฟ 
 



14 
 

รายงานผลการด าเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการเรยีนรู้ในชุมชน” 

   3.2.3.6 ด้านสาธารณสุข 
   - ไม่มีสถานีอนามัยในชุมชน เมื่อคนในชุมชนป่วยไม่สบายหรือเกิดอุบัติเหตุ ต้องเดิน
ทางไกล 
   3.2.3.7 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   - ไม่มีโรงเรียนขยายโอกาสเพ่ือให้บุตรหลานของคนในชุมชนได้เรียน 
   3.2.3.8 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - ประชาชนท้าลายป่าเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 
   - ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
หน่วยงานของภาครัฐ  
 3.3 การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 
  การศึกษาและ การเรียนรู้ชุมชนในหมู่บ้านสันเจริญ มีเทคโนโลยีที่ใช้ในหมู่บ้านเพียง 4 
เทคโนโลยี นั นก็คือ เทคโนโลยีเครื่องสีเปลือกกาแฟเชอรี่ เทคโนโลยีเครื่องสีกะลากาแฟ เครื่องคัดแยกกาแฟ
สาร และเทคโนโลยีเครื่องคั่วกาแฟ   
  จากการศึกษาเรียนรู้ในชุมชน และการค้นหาเทคโนโลยีที่จะน้ามาพัฒนาให้ชุมชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ น นั นก็คือ เทคโนโลยีการก้าจัดขยะ และเทคโนโลยีการประปา ในชุมชน    
 3.4 ค้นหาโจทย์ใหม่เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน ามาพัฒนาชุมชน 
 การค้นหาโจทย์ใหม่เพ่ือที่จะน้าเทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการ มาพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และ
สามารถสร้างรายได้ภายในชุมชน 
 จากการค้นหาโจทย์ใหม่เพ่ือที่จะน้าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจากการ
ค้นหาก็ได้ค้นพบปัญหาที่ชาวบ้านในหมู่บ้านสันเจริญต้องการมากที่สุด นั นก็คือปัญหาเรื่องของ “ขยะ” และ
เรื่อง “น ้า” ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกาแฟ  
 
4. ด้านเทคโนโลยี 
  4.1 เทคโนโลยีที่ชุมชนใช้ในปัจจุบัน 
    - เครื่องสีกาแฟเชอรี่       
   - เครื่องสีกะลากาแฟ 
   - เครื่องคัดแยกกาแฟสาร 
   - เครื่องคั่วกาแฟ 
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 4.2 เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพิ่มเติมและเหมาะสมกับชุมชน 
  4.2.1 เทคโนโลยีการก้าจัดขยะ (แบบไร้ควัน) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                

รูปที่ 4.4 เตาเผาขยะแบบไร้ควัน 
 
  4.2.2 เทคโนโลยีการประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     

รูปที่ 4.5 ถังกักเก็บน ้าไว้ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปกาแฟ 
  
 
5. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วย ชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันที 
 ปัญหาเร่งด่วนที่สามารถลงไปช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาได้ในทันที นั นก็คือ “การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาระบบน ้าประปาหมู่บ้าน”  โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี  
 5.1 ศึกษาในเชิงวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะท้าการศึกษา 
 - เทคโนโลยีการก้าจัดขยะ (แบบไร้ควัน) 
 - ระบบกักเก็บน ้าไว้ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปกาแฟ 
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6. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี  

6.1 ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย 
 

  
  
 
 
 
 
 
         
 
 
      

รูปที่ 6.1 ปัญหาขยะมูลฝอย 
    
  จากสภาพพื นที่ หมู่ บ้ านสัน เจริญอยู่ ห่ า งไหลจากตั ว อ้า เภอท่ าวั งผาถึ ง  38 กม.                       
มีประชากรเพ่ิมขึ น และนักท่องเที่ยวที่มีจ้านวนมากขึ น ท้าให้เกิดปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน 
  

6.2 ปัญหาป้ายบอกทางเข้าสวนกาแฟ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
      

รูปที่ 6.2 ปัญหาทางเข้าสวนกาแฟ 
 

 เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีจ้านวนมากขึ น ซึ่งนักท่องเที่ยวเหล่านั นใช้ออฟโรดในการเดินทางไปยังภูสัน
ท้าให้เกิดปัญหาต่อถนนทางเข้าสวนกาแฟเสียหาย 
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  6.3 ปัญหาการจัดการแหล่งน  า 
 มีชาวบ้านบางกลุ่มสร้างบ่อล้างกาแฟเชอรี่ในล้าธารตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดน ้าเสีย ซึ่งมีผลกระทบ
กับสิ่งมีชีวิตและชาวบ้านโดยรอบบริเวณนั น 
 
7. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 

หมู่บ้านสันเจริญ  ต้าบลผาทอง  อ้าเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  ปัจจุบันมีทรัพยากรทางธรรมชาติ
ที่เหมาะสมแก่การศึกษาและการท่องเที่ยว  โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น จุดชม
ทะเลหมอก น ้าตก สวนกาแฟ น ้าออกรู และความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั งแหล่งกาแฟที่ ส้าคัญของ
จังหวัดน่าน ประมาณ 4,500 ไร่  

แต่เมื่อมีการเพ่ิมขึ นของประชากรอย่างรวดเร็วส่งผลให้  ปัญหาขยะมูลฝอยภายในหมู่บ้าน  
ปัญหาจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มากจนเกินไป  อาจท้าให้เป็นปัญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง
ท่องเที่ยว  และสุขภาพของคนในหมู่บ้านดังนั นการจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน  เป็นสิ่งส้าคัญที่สุด  โดยชุมชนจะต้องปรับปรุงการจัดการขยะที่ถูกหลักอนามัย  เพ่ือลดปัญหาขยะใน
พื นที่   การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในชุมชนที่มีอยู่แล้วให้อยู่คงเดิม และสร้างจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ป่า
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและยั่งยืน 

หมู่บ้านสันเจริญ  มีเทคโนโลยีที่ใช้ในชุมชน  คือ  เทคโนโลยีเครื่องสีเปลือกกาแฟเชอรี่ เทคโนโลยี
เครื่องสีกะลากาแฟ เครื่องคัดแยกกาแฟสาร เทคโนโลยีเครื่องคั่วกาแฟ และอีกเทคโนโลยีที่ถือว่า เหมาะสมกับ
ชุมชน คือ  เทคโนโลยีการก้าจัดขยะ  เนื่องชุมชนมีการเพ่ิมขึ นของประชากรอย่างรวดเร็วส่งผลให้  ปัญหาขยะ
มูลฝอยภายในหมู่บ้าน ดั งนั นการใช้เทคโนโลยีการก้าจัดขยะ อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมกับชุมชน จาก
การท้าแผนพัฒนาร่วมกับชุมชนบ้านสันเจริญ  จึงได้ทราบปัญหาเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา  น่าน  สามารถลงไปช่วยแก้ไขได้ในทันที  นั นก็คือปัญหาเรื่อง “ขยะในหมู่บ้าน” 
 
8. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 
8.1 การวางแผนศึกษาชุมชน  
 ก่อนเข้าไปศึกษาชุมชนต้องมีการวางแผนดังนี  

8. วางแผนทีมงาน แบ่งหน้าที่ เพ่ือให้ทราบบริบทของตนเอง และให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
ทันต่อระยะเวลาที่ก้าหนด 

9. วางแผนการด้ารงชีวิตในชุมชน เช่น ที่พักอาศัย ยานพาหนะ อาหาร เสื อผ้า ยาประจ้าตัว รวมถึง
มารยาทในการอยู่ร่วมกันในทีมงาน และกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันในหมู่บ้าน 

10. วางแผนในการเตรียมอุปกรณ์ที่จะน้าไปใช้ส่งเสริมให้งานประสบผลส้าเร็จ เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ นเตอร์ที่สามารถถ่ายเอกสารและสแกนเอกสารได้ Internet 3G ปลักพ่วง กระดาษ กาว 
กรรไกร ฯลฯ 

11. วางแผนการติดต่อประสานงานกับชุมชน เช่น เตรียมเบอร์โทรศัพท์ , E-mail , Line ผู้น้าชุมชน 
ผู้น้ากลุ่มต่างๆ  

12. วางแผนบริหารงานที่มหาวิทยาลัย เช่น งานหน้าที่รับผิดชอบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย อาจต้องหา
ผู้รับผิดชอบแทน  

13. วางแผนด้านการเบิกจ่ายค่าด้าเนินกิจกรรม เนื่องจาก ระบบการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบ 
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14. วางแผนครอบครัว ชี แจงให้ครอบครัวเข้าใจ หรือ อาจพาครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้วย 

8.2 ขั นตอน/วิธีการ เครื่องมือต่างๆ ใช้อย่างไร เช่น แผนที่เดินดิน แบบสัมภาษณ์  
1. วางแผนด้าเนินงานในทีมงาน ท้าความเข้าใจในโจทย์ที่ได้รับ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และหาแนว

ทางการท้างานที่เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ที่มีข้อจ้ากัดท่ีแตกต่างกัน 
2. ประชุมกลุ่มผู้น้าหมู่บ้าน เพ่ือบอกวัตถุประสงค์การเข้ามาท้ากิจกรรม และหาแนวทางร่วมกัน 

เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในเวลาที่จ้ากัด 
3. สร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เช่น แผนที่เดินดิน แบบสัมภาษณ์  
4. ด้าเนินเก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ น และแผนที่ก้าหนดไว้ 
5. จัดท้ารายงานที่ได้ข้อมูลมาทุกวัน เพ่ือไม่ให้ลืมข้อมูลที่สัมภาษณ์มา 
6. ทบทวนการด้าเนินกิจกรรมทุกวัน เพ่ือให้ทราบปัญหา และอุปสรรค์ และหาแนวทางท่ีดีที่สุด 
7. จัดท้ารายงานที่ได้ข้อมูลมาทุกวัน เพ่ือไม่ให้ลืมข้อมูลที่สัมภาษณ์มา 
8. น้าข้อมูลที่ได้ทั งหมดเข้าท่ีประชุมหมู่บ้าน เพ่ือยืนยันความถูกต้อง 
9. จัดท้ารูปเล่ม 

8.3 ปัจจัยความส าเร็จ  
1. ทีมงานต้องสามัคคี รับผิดชอบในหน้าที่ รู้จักบริบทของตน“ไม่ใช่แต่ท้าให้เสร็จ แต่ต้องท้าด้วยใจ” 
2. ชุมชนต้องร่วมมือด้วย 
3. ผู้บังคับบัญชาในมหาวิทยาลัย ต้องเข้าใจ และสนับสนุน 
4. ระบบการท้างานที่ท้าเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย เช่น การเบิกจ่าย การขอรถ ไปราชการ 
5. อุปกรณ์ที่ส่งเสริมการท้างานที่พร้อม และมีประสิทธิภาพ  
6. ครอบครัวต้องเข้าใจ 

8.4 ปัญหาที่เกิดขึ นและการแก้ไขปัญหา  
 ช่วงเวลาในการด้าเนินโครงการอยู่ในระหว่างการเรียนการสอน ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาดังนี  

1. การเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจาก การด้าเนินงานจากส่วนกลางส่งเอกสารมาช้า และระบบขั นตอนการ
เบิกจ่ายหลายขั นตอน 

2. โจทย์ในการท้างานเยอะเกินไป ท้าไม่ทัน 
แนวทางแก้ปัญหา 
- เร่งการเบิกจ่าย เดินเอกสารด้วยตนเอง ส้ารองเงินตนเองก่อน 
- วางแผนการท้างานให้รอบครอบ น้านักศึกษาเข้าไปช่วยเก็บข้อมูล และรวบรวมเอกสาร 

8.4 การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท าโครงการต่อ  
1. ควรปรับระยะเวลาฝังตัว ไม่ให้อยู่ในระหว่างการเรียนการสอน 
2. ส่วนกลางควรมีการวางแผนเรื่องระยะเวลาด้าเนินการให้เร็วขึ น เผื่อเวลาให้ทีมงานได้มีเวลาใน

การบริหารจัดการ 
3. ปรับหัวข้อโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ซ ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น เช่น ข้อมูลพื นฐาน สจพ. 

8.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆต่อโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน ฯ ต่อมหาวิทยาลัยฯ  
1.  โครงการควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมบูรณาการ และเบิกค่าใช้จ่ายส้าหรับนักศึกษาได้ เพ่ือให้การ

ท้างานรวดเร็วขึ น  
2. โครงการควรท้าก่อนท้าโครงการยกระดับฯ 
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9. สิ่งท่ีอาจารย์ได้จากการท าโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน  
1. ได้รู้จัก สังคม ใหม่  และอ่ืนๆ ที่แตกต่างจากกลุ่มสังคมของอาจารย์ 
2. ได้แนวคิดและประสบการณ์  ในการท้างานร่วมกับชุมชน ได้ช่วยชุมชนสร้างอาชีพเสริม ต่อยอด

งานวิจัยและบริการวิชาการ 
3. ชุมชนภาคภูมิใจที่มีผู้ให้ความสนใจกับชุมชน  และช่วยพัฒนาชุมชน 
4. ได้มุมมองใหม่ ไปใช้ในการปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  สังคมอ่ืน และได้รู้จักผู้อ่ืน 
5. ได้เป็นผู้ให้  โดยที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์ แต่ใช้แรงงานตนเองช่วยเหลือชุมชน 
6. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการท้างานของแต่ละพื นที  แต่ละคณะ แต่ละทีมงาน 
7. ได้เรียนรู้วิถีชุมชนอย่างลึกซึ ง 
8. ได้บูรณาการเรียนการสอน  งานวิจัย  และการบริการ 
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หมู่บ้านร่องก๊อ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 

นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา*/ ดร.หริพล ธรรมนารักษ์/ ดร.ปองสุข ศรีชัย 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา โทรศัพท์ 081 9512772 E-mail: aj.peravit@gmail.com 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการ
เรียนรู้ในชุมชน ครั งนี ได้ด้าเนินโครงการ ณ บ้านร่องก๊อ หมู่ที่ 4 ต้าบลแม่ค้า  อ้าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งเป้าหมายในการด้าเนินโครงการก็เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ในด้านความร่วมมือร่วมกับ ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
หมู่บ้าน โดยเป็นการเริ่มจากกระบวนการท้า Village Profile ในเชิงลึกของชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะสามารถ
น้าไปต่อยอดด้าเนินการในโครงการยกระดับหมู่บ้าน ทั งนี คณาจารย์ผู้ฝังตัวจะเป็นตัวกลางในการรวบรวม
ข้อมูล และประสานงานระหว่าง ชุมชน หมู่บ้าน มหาวิทยาลัย น้าความรู้เชิงวิชาการสมัยใหม่จากองค์ ความรู้
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปสานต่อกับชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือสร้างการยกระดับด้านการบริการวิชาการของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน หมู่บ้าน ให้มีความรู้ สามารถประกอบ
สัมมาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงและยั่งยืนต่อไปได้  

 
จากการเรียนรู้ในชุมชน ณ หมู่บ้านร่องก๊อ ในครั งนี ได้พบผลสรุปที่น่าสนใจในประเด็นต่างๆ กล่าวคือ  
 

1. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
 1.1 จุดแข็งของหมู่บ้านร่องก๊อ  พบว่าจุดแข็งได้แก่ 

1) องค์กรในหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง คนในหมู่บ้านมีความสามัคคีในชุมชน มีการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ร่วมแรงร่วมใจในการท้ากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

2) มีแหล่งเงินทุนในหมู่บ้าน มีสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนที่เข้มแข็ง มีการจัดตั งกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชนหลากหลาย  

3) มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื อต่อการพัฒนาและการประกอบอาชีพ เช่น ที่ดิน ที่เหมาะแก่การ
ท้าการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้าน มีแหล่งน ้าที่เอื อต่อการท้าการเกษตร 

4) ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านทุกขั นตอนทุกกระบวนการ  
5) ผู้น้าและคณะกรรมการหมู่บ้านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความต่อเนื่องในการท้ากิจกรรม

ต่างๆ 
6) คนในชุมชนเคารพในกฎระเบียบต่างๆ ที่กลุ่ม/องค์กรร่วมกันจัดตั งขึ นมา 
7) มีการบูรณาการระหว่างกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มต่างๆ  และ

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
8) คนในหมู่บ้านยึดในมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ที่

หลากหลาย และเกื อกูลกัน 
9) คนในหมู่บ้านมีความขยัน มีรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี  
10) สถานที่ราชการอยู่ในพื นที่ เช่น เทศบาลต้าบลสายน ้าค้า ตู้ยามต้ารวจ 

mailto:aj.peravit@gmail.com


21 
 

รายงานผลการด าเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการเรยีนรู้ในชุมชน” 

11) มีการปลูกยาสูบโดยทั่วไป   
12) มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงหลายจุด 
13) ผักปลอดสารพิษกลุ่มจักรพันธ์ (จักกะผัก) 
14) ถนนสายสีเหลืองท่ีเต็มไปด้วยดอกสีเหลืองของต้นเหลืองเชียงราย (ถนนกินได้) 

1.2 จุดอ่อนของหมู่บ้านร่องก๊อ 
1) ปัญหาขยะ ขาดท่ีทิ งขยะ สถานที่ก้าจัดขยะของหมู่บ้านท้าให้มีการเผาขยะขึ น 
2) พืชผลราคาตกต่้า 
3) มีการใช้สารเคมีในการเกษตร มีต้นทุนทางการเกษตรสูง 
4) แหล่งน ้าไม่เพียงพอกับความต้องการ 
5) การลงทุนในภาคการเกษตรสูง 

1.3 อุปสรรคของหมู่บ้านร่องก๊อ 
1) งบประมาณไม่เพียงพอ ยังขาดแหล่งสนับสนุนงบประมาณ 
2) ขาดแนวทางในการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ 
3) ผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า 

1.4 โอกาสของหมู่บ้านร่องก๊อ 
มีองค์กรที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน หลากหลายหน่วยงาน ทั งภาคราชการ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนฯ 
 
2. เทคโนโลยี สามารถแบ่งประเภทของเทคโนโลยีที่พบในหมู่บ้านได้ดังนี  

2.1  เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
1. การผลิตน ้าแข็งเพ่ือบริโภคและจ้าหน่าย มีการจัดตั งโรงงานผลิตน ้าแข็งแบบระบบอัตโนมัติ

โดยใช้เครื่องจักรระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิต 
2. ยานพาหนะที่ใช้ 
3. การน้าเครื่องจักร อุปกรณ์ มาใช้เป็นเครื่องทุนแรงในการเกษตร เช่น เครื่องสูบน ้า เครื่องจักร

ไถพรวนขนาดเล็ก รถไถ รถเกี่ยวข้าว ในขณะเดียวกันในชุมชนยังมีโรงสีข้าวขนาดเล็ก 
4. สิ่งอ้านวยความสะดวกในครัวเรือน เป็นประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 

2.2  เทคโนโลยีที่ชุมชนมีความต้องการพัฒนาเพ่ิมเติม 
เนื่องจากหมู่บ้านร่องก๊อเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความต้องการที่จะใช้พลังงาน

ทดแทนให้คุ่มค่ามากท่ีสุด  เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส้าหรับ
ภาคการเกษตร 
 
3. ประเด็นเร่งด่วนที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพอจะสามารถน าไปช่วยหมู่บ้านให้
แก้ปัญหาได้  ตัวอย่างเช่น 
 1. การพัฒนาโดยน้าเทคโนโลยีเข้าไปช่วยส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้พื นฐาน เช่น การ
พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีในหมู่บ้าน 
หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่นักศึกษาได้คิดค้นร่วมกับชุมชนและใช้ได้จริงในชุมชน 

2. การจัดท้าเว็บไซต์ ส้าหรับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถจัดการได้เองโดยชุมชนเอง เพราะ
เนื่องจากปัจจุบันนี  มีคณะที่เข้าติดต่อขอศึกษาดูงาน จากต่างหวัดหวัด แต่ไม่มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดย
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ต้องผ่านส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอแม่จัน ฉะนั นเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายควรเข้าไปสร้างเว็บไซต์ให้กับหมู่บ้านเอง 
 3. เนื่องจากบ้านร่องก๊อ มีจุดแข็ง ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนได้เอง เพื่อ
เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน และคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน ควรจัดท้าเป็นตารางหรือก้าหนดการของ
กิจกรรมการท่องเที่ยว หรือจัดท้าเป็นโฮมสเตย์ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สามารถเข้าไปด้าเนินการเกี่ยวกับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือชุมชน
ได้ 
 
4. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน  

ในด้านต่างๆ พอจะสรุปได้ว่า การพัฒนาตามจุดแข็งของหมู่บ้านที่มีนั น ได้แก่ 
1. หมู่บ้านร่องก๊อเน้นการพัฒนาให้กลุ่มเศรษฐกิจหรือกลุ่มทางสังคมต่างๆ ที่มีอยู่อย่างหลากหลายใน

หมู่บ้านนั น มีการด้าเนินงานที่เข้มแข็งขึ น หรือได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านเงินทุน 
ความรู้ต่างๆ เพ่ือต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ให้มีคุณภาพหรือการพัฒนาตลาดเพ่ือเป็นช่องทางในการ
กระจายผลิตภัณฑ์ 

2. เน้นการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สมบูรณ์ยิ่งขึ น และทางหมู่บ้านเองก็ได้มี
การพยายามน้อมน้าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับวิถีความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของคนใน
หมู่บ้าน ทั งนี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจต้องให้แนวทางหรือความร่วมมือมากขึ นเพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านร่องก๊อให้มีความยั่งยืนยิ่งขึ น  

3. หมู่บ้านมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการปลูกต้น
เหลืองเชียงราย (Dwarf golden trumpet tree) หรือให้เป็นถนนที่เรียกว่าถนนกินได้เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 

4. ในภาพรวมของการพัฒนานั น ชาวบ้านซึ่งน้าโดยผู้น้าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน มีความสามัคคี 
ตั งใจที่จะพัฒนาความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ น 

5. มีแนวทางการพัฒนาที่ส่งเสริมในเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ดั งเดิมของหมู่บ้านอย่าง
สม่้าเสมอในทุกๆ ปี 

ส้าหรับการพัฒนาตามจุดอ่อนที่มีของหมู่บ้าน ได้แก่ 
1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั นพื นฐานในหมู่บ้านให้สมบูรณ์ยิ่งขึ น โดยจะเป็นการซ่อมแซม

ระบบสาธารณูปโภคขั นพื นฐานและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดตามมา เช่น 
การขุดลอกล้าน ้า การรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในการก้าจัดศัตรูพืช  การคัดแยกขยะหรือก้าจัดขยะใน
หมู่บ้าน 

2. การหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรที่มีของประชาชนในหมู่บ้าน 
 

5. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน  
5.1 ขั นตอนและวิธีการ ในการด้าเนินโครงการคณะท้างานมีขั นตอนดังนี  

1. ค้นหาชุมชนเป้าหมาย คือ การหาพื นที่เป้าหมายในการท้าโครงการ โดยประสานขอความ
ร่วมมือเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จากการประเมินเบื องต้น หมู่บ้านที่น่าจะเข้าร่วม
โครงการคือบ้านร่องก๊อ อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
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2. พบปะผู้น้าชาวบ้านเพ่ือขอเข้าพบเพ่ือชี แจงโครงการ คณะท้างานได้ลงพื นที่หลังจากได้รับ
ค้าแนะน้าจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอ้าเภอแม่จัน เข้าไปพบก้านันต้าบลแม่ค้า และสิ่งที่โชคดีของคณะท้างาน
คือ บ้านร่องก๊อ ปกครองด้วยก้านัน ได้ชีแจงให้ก้านันได้รับทราบและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมโครงการ 

3. ประชุมชี แจงการลงพื นที่ หลังจากเข้าพบก้านันแล้ว ก้านันได้นัดชาวบ้านในปกครองของท่าน 
เข้าร่วมประชุมประจ้าเดือนของหมู่บ้าน ได้ชีแจงกับชาวบ้านและฝากเนื อฝากตัวกับชาวบ้าน เป็นที่เรียบร้อย 

4. ลงพื นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก โดยแยกประเด็น หลังจากที่ประชุมชี แจงเรียบร้อยแล้ว 
วันรุ่งขึ นก็ลงชุมชน เพื่อวางกระบวนการท้างาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 

5.  รวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล จากการที่มอบหมายงานในแต่ละด้านให้คณะท้างานเสร็จ
เรียบร้อย ได้รวบรวมข้อมูลและจัดระบบข้อมูล  

6. เก็บเพ่ิมเติม ในสิ่งที่ขาดหาย ข้อมูลบางประเด็นยังไม่ครอบคลุม จึงต้องลงเก็บอีกครั ง เพ่ือให้
ได้ข้อมูลเพิ่มเติม 

7. วิเคราะห์ SWOT และจัดท้า Road Map นัดชาวบ้านประชุม 1 วัน เพ่ือช่วยกันระดมสมอง
วิเคราะห์ SWOT ของชุมชนและจัดท้า Road Map ของชุมชน 

8. วิเคราะห์ข้อมูล คณะท้างานนั่งวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุมการจ้าท้า  SWOT และ
จัดท้า Road Map เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ได้ 

9. จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ รวบรวมข้อมูลแต่ละด้าน และจัดเรียง เพ่ือเตรียมเข้าเล่มรายงาน 
5.2 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ   

 จากการศึกษาชุมชนบ้านร่องก๊อ หมู่ที่ 4 ต้าบลแม่ค้า อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะท้างานได้
ทราบปัจจัยสู่ความส้าเร็จของโครงการ ดังนี  

1. คณะท้างานที่เข้มแข็ง ถือเป็นปัจจัยที่ส้าคัญที่สุดที่จะท้าให้งานส้าเร็จลงได้ การรู้จักความ
ร่วมมือ ความสามัคคีในกลุ่ม การแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ การแบ่งและจัดสรรเวลาในการท้างานให้เสร็จ
ตามก้าหนดการ และท่ีส้าคัญต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. แรงสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ในกลุ่มวิชา ที่ได้มอบโอกาสและ
ความเข้าใจ ความไว้วางใจในการท้างานโครงการครั งนี จนประสบผลส้าเร็จ 

3. การมีส่วนร่วมของพ่ีน้องชาวบ้านบ้านร่องก๊อทุกหลังคาเรือน นับตั งแต่เข้าไปในหมู่บ้าน จน
ออกจากหมู่บ้าน นับว่าเป็นโอกาสที่ดี  

4. ผู้น้าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการท้าโครงการเป็นอย่างดี 
5.3 ปัญหาที่เกิดขึ น 

1. ปัญหาเกี่ยวกับโครงการ อนุมัติช้า และอยู่ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 และใกล้สอบปลายภาค 
ท้าให้ไม่มีเวลาเต็มท่ีกับการด้าเนินโครงการ 

2. โครงการที่อนุมัติจากส่วนกลาง ต้องอธิบายให้เขตพื นที่ได้รับทราบอีกครั ง เนื่องจากในเขต
พื นที่บางเขตมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร ท้าให้เสียเวลาในลงเก็บข้อมูล ที่ต้องใช้เวลานาน  

3. งานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ น ด้วยระยะเวลาของโครงการและงานประจ้า 
5.4 การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท าโครงการต่อ 

1. ควรด้าเนินโครงการในช่วงที่ปิดภาคเรียน เหมือนโครงการครั งที่ 1 ที่ผ่านมา  
2. ประเด็นที่เจาะลึกในแต่ละด้าน ไม่ควรระบุเชิงลึก 1 ประเด็น เพราะการลงไปเก็บข้อมูล บาง

หมู่บ้านไม่มีหน่วยงานใดจัดเก็บ ชาวบ้านก็หวังพึงคณะท้างาน เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลที่แท้จริงและเชิงลึก เพ่ือ
เป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลของหมู่บ้านไปอีกหลายช่วงอายุคน 
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3. การปรับระยะเวลา สั นเกินไป ไม่เพียงพอกับข้อมูลที่จะเก็บรวบรวม 
 
6.  สิ่งท่ีได้รับจากโครงการ 
 ในการลงเรียนรู้ในชุมชน สิ่งที่ได้รับจากโครงการ สามารถแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังนี  

6.1 เชิงวิชาการ 
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ความคิดในทางวิชาการเป็นการน้าเอาศาสตร์หรือวิชาต่างๆมา

เชื่อมโยงกันภายใต้หัวข้อเดียวกันที่เรียกว่าบูรณาการ ท้าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในลักษณะองค์รวมที่
แตกต่างกันไป ได้รับรู้ถึงปัญหาของหมู่บ้านที่สลับซับซ้อนที่นอกเหนือทฤษฎี และได้รับทราบปัญหาที่แท้จริง 
ความต้องการของชาวบ้านที่แท้จริง ท้าให้สามารถวางแผนการพัฒนาได้ถูกจุดเป็นประโยชน์ต่อการวางผังการ
พัฒนาหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง สามารถสร้างโจทย์วิจัยเพ่ือชุมชนได้อย่างแท้จริง ท้าให้ได้รู้ข้อมูลในทุกๆด้าน
ของชุมชนอย่างละเอียด จนสามารถจัดท้าเอกเอกสาร เพ่ือมอบให้กับหน่วยงานทางราชการหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่
จะเข้าไปพัฒนาจนเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ชุมชน 

6.2 เชิงกระบวนการ 
ได้รับประสบการณ์ในการท้างานกลุ่ม การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การรับผิดชอบต่องานที่

ได้รับมอบหมาย การจัดสรรเวลาต่อปัญหาที่เข้ามา จนต้องเกิดการปรับตัว จะท้าอย่างไรให้คนในชุมชนไว้เนื อ
เชื่อใจ และให้ได้ข้อมูลให้ได้มากที่สุด จะใช้ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวก็ไม่สามารถน้าข้อมูลที่มีอยู่ในตัวของ
ชาวบ้านออกมาด้วย จนต้องเกิดการคิดคาดคะเน จ้าอย่างยิ่งที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในด้านต่างๆเข้ามาช่วย 
เห็นความจริงใจ ความใส่ใจของชาวบ้าน ซึ่งบ้านร่องก๊อเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ จ้านวนหลังคาเรือนมากกว่า 
400 หลังคาเรือน เกิดการวางแผนในการดึงข้อมูลให้ได้มากที่สุดและเป็นข้อมูลที่แท้จริง มีกระบวนการ
วางแผนที่ดี สิ่งเหล่านี ย่อมจะต้องมีกระบวนการที่ได้มา การได้เข้ามาอยู่อาศัยในหมู่บ้านในฐานะคนแปลกหน้า 
จึงเป็นสิ่งที่ยาก ต้องใช้กระบวนการความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เพ่ือน้ามาประกอบกันเป็นข้อมูลที่ใช้ได้
จริง และน้ามาใช้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การสืบค้นเรื่องราวในอดีตก็ต้องใช้กระบวนการในการท้างาน รู้จัก
ดูจังหวะช่วงเวลาที่ควร ชาวบ้านจะเกิดการเชื่อใจได้ สิ่งเหล่านี เป็นกระบวนการที่ส้าคัญในการท้างานร่วมกับ
ชุมชน ในฐานที่พวกเราคือนักการศึกษา และท้างานร่วมกับชุมชน จึงต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการท้างาน
โครงการนี   

6.3 ความประทับใจ 
ความประทับใจมีหลายเรื่องราวที่จะอธิบายให้หมดได้ ความประทับใจอย่างแรกคือ ได้ร่วมงาน

กับทีมงานที่ดี มีความรับผิดชอบ มีการแบ่งภาระรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา อย่างที่สองคือประทับใจพ่ีน้อง
ชาวบ้านบ้านร่องก๊อ ที่ยังคงด้าเนินตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีดั งเดิม การ
ใช้ภาษาในการสื่อสาร การมีน ้าใจ การดูแลเอาใจใส่ การมีความสามัคคีในหมู่บ้าน และที่ส้าคัญใช้ชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความรู้สึกดีๆที่มีต่อชาวบ้าน ขอบคุณคุณตา คุณยาย ลุง ป้า 
น้า อา พ่อ แม่ พ่ี น้องทุกคนทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือทุกครั งที่เข้าไปในชุมชน 

6.4 สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลง 
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมคือ การใช้ชีวิตบนพื นฐานของความพอเพียง สิ่งที่ได้เห็น

ชาวบ้าน เช้าก็ออกไปท้างาน เกษตรกรรมตามท้องไร่ท้องนา การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ก็แทบจะไม่ได้ใช้ เลยไม่
ต้องมีเวลาว่างที่จะคิดอะไร ท้างานอย่างเดียว จนท้าให้ชาวบ้านมีเงินใช้อย่างไม่ขาดมือ การใช้พื นท่ีให้เกิดประ
ประโยชน์ตลอดทั งปี ปลูกพืชผักสวนครัวที่ค้านึงถึงชีวิตของตนเองเป็นหลัก    
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หมู่บ้านแม่กึ๊ดสามท่า หมูท่ี่ 5 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก 
 

นายสุทธิศักดิ์  สุขัมศรี*/ นายรุ่ง หมูล้อม/ ผศ.อ านาจ ทับเกิด/ นายธานินทร์  สินพรมมา/              
นายสุรพงศ์  ขุนคง/ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 
 1. ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 
 หมู่บ้านแม่กึ๊ดสามท่า   หมู่ที่ 5   ถนนสายแม่สอด-แม่ระมาด  ต้าบลแม่กาษา   อ้าเภอแม่สอด   
จังหวัดตาก 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. อาจารย์สุทธิศักดิ์   สุขัมศรี  (หัวหน้าโครงการ) อาจารยป์ระจ้าสาขาเทคโนโลย ี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร 

     โทร 08-1499-6516 e-mail : sutthisak@rmutl.ac.th 
2. อาจารย์รุ่ง  หมูล้อม  อาจารย์ประจ้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ้านาจ  ทับเกิด   อาจารย์ประจ้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. อาจารย์ธานินทร์ สินพรหมมา   อาจารย์ประจ้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. อาจารย์สุรพงษ์ ขุนคง  อาจารย์ประจ้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. นายกษิดิศ  พรจิตศรัณย์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 

7. นางสาวขวัญตระกูล    มีเกษ  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
8. นายฉกาจ  ตันยา  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
9. นายณัฏฐพร  จอกทอง นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
10. นายณัฐพล  กินตาว  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
11. นายเดชมงคล สุขสุวรรณ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
12. นายธนาลักษณ์ กุลเกียรติ์ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
13. นายนันทพงศ์ พันธ์บุญ  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
14. นางสาวนิตยา พัดจอน  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
15. นางสาวเนตรอัปสร สมอุด  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
16. นางสาววรางคณา มาคง  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
17. นางสาววริศรา สืบศิริ  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
18. นายวสันต์  วันดี  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
19. นายธันยบูรณ์ สุสรรเพชญ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
20. นายภาณุวัฒน์ ภาคอัมพร นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
21. นางสาวประพาพรรณ  พันทิพา นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
22. นางสาวชัชริยา เนื่องวัง  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั นปีที่ 3 
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3. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา  
 3.1 วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis)  

จุดแข็ง  
(Strength) 

จุดอ่อน  
(Weakness) 

S1. ชุมชนมีพื นที่ในการท้าเกษตรกรรมที่
หลากหลาย ทั งเกษตรกรรม ประมง และปศุสัตว์ 
S2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการประสานงานได้เป็น
อย่างดีกับหน่วยงานของภาครัฐ 
S3. มีสาธารณูปโภคท่ีจ้าเป็นทัดเทียมกับชุมชนเมือง
แม่สอด ทั งระบบไฟฟ้า ประปา ถนน รวมไปถึง
ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตครอบคลุม
ในพื นที่ 

W1. ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจของชุมชน 
ระหว่างผู้ที่เป็นเจ้าของพื นที่ท้าการเกษตร และ
ชาวบ้านที่รับจ้าง 
W2. ปัญหาด้านหนี สินจากราคาสินค้าเกษตรที่
ตกต่้า และระบบพ่อค้าคนกลาง 
W3. การปรับตัวจากเกษตรเคมี สู่เกษตรอินทรีย์ยัง
ท้าได้ยาก 

โอกาส  
(Opportunity) 

อุปสรรค  
(Threat) 

O1. การขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 
O2. ชุมชนอยู่ใกล้แนวสะพานมิตรภาพไทย-พม่า 
ข้ามแม่น ้าเมยแห่งที่ 2 
O3. อยู่ในพื นที่พัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม เขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก เนื อท่ี 2,182,364 ไร่ 

T1. การเข้ามาเก็งก้าไรที่ดินของนายทุน ท้าให้
เจ้าของที่ดินเลิกท้าอาชีพเกษตรกรรม 
T2. การเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนในพื นที่ จาก
เกษตรกรรม สู่การรับจ้าง เนื่องจากการขยายตัวของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และนิคมอุตสาหกรรมที่มีความ
ต้องการจ้างแรงงานในท้องถิ่น 
T3. ต้นทุนการท้าเกษตรที่เพ่ิมสูงขึ น จากค่าครอง
ชีพ และค่าแรงขั นต่้า 

 
 3.2 การค้นหาโจทย์ใหม่เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน้ามาพัฒนาชุมชน 
  จากการลงพื นที่เพ่ือจัดท้า Village Profile ของหมูบ่้านแม่ก๊ึดสามท่า หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่กาษา   
อ้าเภอแม่สอด   จังหวัดตาก ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการท้าเกษตรกรรมเป็นหลัก โจทย์ที่พบจากชุมชน ซึ่งสามารถ
น้ามาเป็นประเด็นตั งต้นในการน้ามาเป็นหัวข้อในการวิจัย หรือบริการวิชาการเพ่ือแก้ปัญหาเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนได้นั น มีด้วยกันดังนี  
 
 3.2.1 ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงของพื นที่ 
  ในพื นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ซึ่งต้าบลแม่กาษานั น ถือเป็นพื นที่ส้าคัญในการ
ขยายเส้นทางสะพานมิตรภาพแห่งที่สอง และบางส่วนถูกก้าหนดเป็นพื นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม โดยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตจากการท้าเกษตรกรรม เป็น
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และแปรรูปอาหาร ท้าให้วิถีเกษตรกรรมเดิมอาจ
ถูกละทิ ง เนื่องจากแรงงานรับจ้างหาได้ยาก และต้องใช้ค่าจ้างที่สูง ส่งผลให้ต้นทุนในการท้าเกษตรกรรมสูงขึ น 
ประกอบกับการเป็นพื นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ส่งผลให้ราคาที่ดินมีราคาสูงขึ นหลายเท่าตัว เมื่อ
ต้นทุนการท้าเกษตรกรรมไม่คุ้มค่า เจ้าของที่ดินเกษตรกรรมในชุมชนอาจขายที่ดินดังกล่าวให้กับกลุ่มนายทุน
ต่างถ่ิน และเลิกท้าเกษตรกรรมก็เป็นได้ 
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 3.2.2 ประเด็นด้านการเปลี่ยนจากการท้าเกษตรเคมีสู่การท้าเกษตรอินทรีย์ 
  ที่ผ่านมาหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนต้าบล เกษตร
อ้าเภอ จะมีโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจกับชุมชนในการเปลี่ยนวิถีการท้าเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย หรือ
เกษตรอินทรีย์ แต่ก็ไม่ประสบความส้าเร็จมากนัก เนื่องจากชาวบ้านยังยึดติดอยู่กับวิธีการท้าเกษตรแบบเดิ ม 
ประกอบกับนายทุนที่ขายปุ๋ย ขายยา ขายพันธุ์พืช มีระบบเงินเชื่อให้เกษตรกร เป็นการผูกขาดวิธีการท้าเกษตร
ให้เป็นในรูปแบบเกษตรเคมี เกษตรกรรับจ้าง โดยเจ้าของที่ดินท้าการเกษตรมักไม่ได้เป็นผู้ที่ลงแรงท้า
การเกษตร มักมีการจ้างแรงงานทั งในหมู่บ้าน และแรงงานต่างด้าวเข้ามาท้าการเกษตร โดยต้นทุนส่วนใหญ่
มักจะอยู่ที่ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ค่าจ้างรถเก่ียว รถหว่าน รถไถ ท้าให้การเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเกษตรอินทรีย์นั น
เป็นไปได้ยาก 
 
 3.2.3 ประเด็นด้านเศรษฐกิจและหนี สินครัวเรือน 
  ปัญหาด้านหนี สินครัวเรือนนั น นับเป็นปัญหาเรื อรังของชุมชนเกษตรกรรมเสมอมา สืบเนื่อง
จากระบบเกษตรกรรมแบบผูกขาดจากนายทุนภาคเอกชนที่สร้างวงจรการก่อหนี  โดยการใช้ก่อนจ่ายทีหลัง
แบบหักลบกลบหนี  ท้าให้เกษตรกรไม่สามารถหลุดพ้นจากวงรอบของการก่อหนี ได้ และมีหนี สินที่สะสมมากขึ น
เรื่อย ๆ ประกอบกับค่าครองชีพในปัจจุบันที่สูงมากขึ น และต้นทุนของการท้าการเกษตรก็เช่นกัน แต่ในทาง
กลับกันของราคารับซื อผลผลิตทางการเกษตรที่เท่าเดิม หรืออาจลดต่้าลงตามกลไกทางการตลาด และกลไก
การผู้ขาดทั งต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า ของกลุ่มนายทุน ดังที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้เกษตรกรยากที่จะ
ปรับเปลี่ยนวิถีการท้าเกษตรไปสู่การท้าเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรปลอดภัย ที่มีสัดส่วนของต้นทุนต่อก้าไรที่
ดีกว่าการท้าเกษตรแบบเดิม 
 
 3.2.4 ประเด็นด้านการเข้าสู่สังคมยุคใหม ่
  สังคมยุคใหม่ คือสังคมในยุคของการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงความรู้ สื่อ และ
ตลาดในยุคนี สามารถท้าได้บนสื่อสังคมออนไลน์ และอินเตอร์เน็ต โดยคนกลุ่มคนที่เข้าถึง และสามารถใช้
เทคโนโลยีดังกล่าวในชุมชนขณะนี  กลับเป็นเด็กนักเรียน และชาวบ้านบางส่วนที่มีระดับการศึกษาที่สูง (ระดับ
ปริญญาตรี) แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ถูกใช้ไปกับการเข้าถึงสื่อบันเทิง เครือข่ ายสังคม
ออนไลน์ และการสื่อสารส่วนบุคคล มากกว่าที่จะน้าไปใช้ในการหาความรู้ หรือการสร้างตลาดเกษตรกรรม
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
4. ด้านเทคโนโลยี 
 เทคโนโลยีที่ใช้ในชุมชน ในการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการท้าเกษตรกรรมนั น ยังใช้แรงงาน และ
เครื่องจักรหนักในการท้าเกษตรกรรมเป็นหลัก ไม่ปรากฏเทคโนโลยี หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่พัฒนาเพ่ือการผลิต
อย่างชัดเจนในชุมชนแม่กาษา หมู่ที่ 5 
 เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพ่ิมเติม 
 1) เทคโนโลยีข้อมูลการท้าการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือวางแผนพื นที่การท้าการเกษตร 
 3) การใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อบันทึกข้อมูลการท้าการเกษตร สู่การรับรองการท้าเกษตร
อินทรีย์ 
 4) เทคโนโลยีเพ่ือการแปรรูปข้าวโพดที่ใช้ในชุมชน 
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 5) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
 6) การปรับปรุงป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยว และหน่วยงานราชการเป็นภาษาอังกฤษ และภาษา
พม่า 
 
5. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วย ชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันที 
 1) การฝึกอบรมให้ความรู้กับชุมชน ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ต และสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2) ฝึกอบรม และเป็นที่ปรึกษาในการปรับเปลี่ยนการท้าเกษตรกรรมอินทรีย์ 
 3) การฝึกอบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการจัดท้าตลาดจากผู้ผลิตตรงสู่ผู้ซื อ 
 3) การจัดท้าข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการวางแผนการเกษตรและการเปลี่ยนแปลง  
 
6. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1) นโยบายด้านการส่งเสริมการท้าเกษตรอินทรีย์ในชุมชน 
 2) นโยบายการให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต และสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือ
การเป็นเกษตรกรยุคใหม่ 
 3) นโยบายด้านการบัญชีเกษตรกรรม และการวางแผนต้นทุนการผลิตของเกษตรกร 
 
7. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 
 สิ่งส้าคัญท่ีคณะท้างานได้รับจากการลงพื นที่ชุมชนนั น ได้แก่ การเข้าไปค้นหาประเด็นปัญหาทางสังคม 
ซึ่งมักจะประกอบองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการเข้าถึง
การศึกษา ความเหลื่อมล ้าของสังคม การรุกคืบของสังคมเมือง การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิตและการท้าเกษตรกรรม หรือปัญหาระหว่างวัยของครอบครัว เป็นต้น ปัญหาเหล่านี เป็นประเด็นที่ทาง
คณะท้างานได้รับข้อมูลจากการลงพื นที่ศึกษาจัดท้า Village Profile โดยในบางประเด็น เช่น ประเด็นด้าน
เศรษฐกิจ และหนี สินครัวเรือน เป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยตรง แต่หากต้องผนวกความเข้าใจในปัญหา 
กับความเชี่ยวชาญของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ความรู้ การ
เป็นที่ปรึกษา และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมในชุมชน ซึ่งเป็นผลลัพธ์ส้าคัญอย่างหนึ่งของการ
ด้าเนินการเป็นสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่สามารถท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ นได้ ส่งผลให้
ประเทศขยายขีดความสามารถในการพัฒนาและแข่งขัน กับอาณาอารยะประเทศอ่ืน ๆ ได้ รวมถึงการเรียนรู้
แบบลงมือท้า Hands-on ซึ่งเป็นการสร้างทักษะให้นักศึกษามีความอดทนต่อการท้างาน รู้จักสังเกต มีความ
อ่อนน้อมต่อผู้คน และรู้จักการมีส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นการบรรลุถึงปรัชญาในการให้การศึกษาแก่นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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8. สิ่งท่ีอาจารย์ได้จากการท าโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน 
 สิ่งที่คณาจารย์ได้รับจากการเป็นผู้น้านักศึกษาในการลงพื นที่จัดเก็บข้อมูลเพ่ือจัดท้า Village Profile 
ในพื นที่บ้านแม่กึ๊ดสามท่า หมู่ 5 ต้าบลแม่กาษา อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก นั น นอกจากจะได้ประเด็นปัญหา
เพ่ือน้ามาเป็นโจทย์ตั งต้นส้าหรับการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม และประเด็นส้าหรับการกลับเข้าไปส่งเสริม
บริการวิชาการในชุมชนอีกครั ง ยังได้สังเกตการณ์ท้างาน และพฤติกรรมของนักศึกษาเมื่อท้างานในภาคสนาม 
ซึ่งจะมองเห็นข้อจ้ากัดต่าง ๆ ที่จะต้องน้าไปปรับปรุงกระบวนการในการเรียนการสอน รวมถึงการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาก่อนการออกไปสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาต่อไป เช่น พัฒนาเรื่องบุคลิกภาพ และการ
ปฏิสัมพันธ์กับคนในวัยต่าง ๆ การจดบันทึกและท้าสรุปรวบยอดความคิด การน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงสถิติ
วิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี  เป็นอีกภารกิจของอาจารย์ที่จะต้องเสริมความรู้ และทักษะให้กับนักศึกษาอย่าง
เร่งด่วนต่อไป 
  

 
รูปที่ 1 ภาพคณะอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่กาษา 
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รูปที่ 2 การลงพื นที่แบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

 

รูปที่ 3 การประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ ชาวบ้าน ผู้น้าชุมชน และตัวแทน อบต. 
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รูปที่ 4 การประชุมสรุปงานในทุกวันหลังจากการลงพื นที่ 

 

รูปที่ 5 นักศึกษา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่กาษา ร่วมกันบูรณาการข้อมูล 
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หมู่บ้านปูแป้ ต าบลพะวอ อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 
 

ดร.ยุธนา ศรีอุดม*/ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล/ผศ.ซินเนีย รัติภัทร์/ผศ.ดร.ไพโรจน์ จันทร์แก้ว/             
ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง/นายอนุรัตน์ เทวตา/ดร.ธนพงษ์ คุ้มญาติ/ดร.จักรพันธ์ ถาวรงามย่ิงสกุล/         

ดร.ปิยวรรณ คุ้มญาติ/ดร.เจษฏา วิเศษมณี/นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
1. ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 
 หมู่บ้านปูแป้ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ 
 ดร.ยุธนา  ศรีอุดม โทรศัพท์ 095 6369747 E-mail : num_kmutt@hotmail.com 
 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ยาทะเล 
 ผศ.ซินเนีย  รัติภัทร์ 
 ผศ.ดร.ไพโรจน์ จันทร์แก้ว 
 ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง 
 นายอนุรัตน์  เทวตา 
 ดร.ธนพงษ์  คุ้มญาติ 
 ดร.จักรพันธ์  ถาวรงามยิ่งสกุล 
 ดร.ปิยวรรณ คุ้มญาติ 
 ดร.เจษฏา  วิเศษมณี 
 นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี 
 
3. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 

a. วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis) 
1. จุดแข็ง (Strength : S) 

1.1 ผู้น้ามีความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์ เสียสละและมีความรับผิดชอบ 
1.2 เงินกองทุนให้ยืมภายในหมู่บ้าน 
1.3 เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรม 
1.4 มีกองทุนหมู่บ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่า 
1.5 มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา พิธีกรรม วัฒนธรรมชนเผ่าแบบดั งเดิม และมี

เทศกาลประจ้าปี 
1.6 มีภาษาท้องถิ่นทั งภาษาพูดและภาษาเขียน 
1.7 มีบุคลากรในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถในการท้างาน 
1.8 มีทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย 
1.9 มีผู้น้าที่เข้มแข็ง 
1.10 มีท้าเลที่ตั งทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวมีเสน่ห์ และจุดขาย สามารถเดินเท้าได้

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
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1.11 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลาย ที่ยังคงความสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากร ไม่
ว่าจะเป็น ถ ้า น ้าตก เดินป่า อุทยาน  

1.12 มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั งทาง ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ผ้าทอท้องถิ่น 
สุขภาพ เชิงผจญภัย 

1.13 มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ คือ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่หลากหลาย  
1.14 มีนักท่องเที่ยวรู้จักและเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวบ้าง และได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่า

ราชการจังหวัด 
1.15 มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น เครื่องนุ่มห่ม 
1.16 มีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค 
1.17 กลุ่มเยาวชนมีความเข้มแข็ง 
1.18 มีความพร้อมของโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
1.19 ชุมชนอนุรักษ์ความเชื่อและถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังด้วยการปลูกฝังการ

เรียนรู้ในสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
1.20 สามารถสร้างภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรรักษาโรคตามความเชื่อและสืบทอดกัน 
1.21 มีความตระหนักถึงการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ และเลี่ยงการใช้สารเคมีในการบริโภค

อาหาร 
1.22 มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชนมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื นที่ 

2. จุดอ่อน (Weakness : W) 
2.1 ปัญหาด้านที่ท้ากิน 
2.2 ชาวบ้านเป็นชนเผ่าปกาเกอะญอไม่ค่อยได้รับการศึกษาอย่างครบถ้วน 
2.3 ชาวบ้านมีหนี สินมาก 
2.4 ขาดความสามัคคี/ไม่ค่อยมาร่วมประชุม/ขาดความร่วมมือ 
2.5 ขาดทักษะประสบการณ์ในการท้างาน 
2.6 สื่อสารภาษาไทยได้ค่อนข้างจะล้าบาก 
2.7 การจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ดีพอ 
2.8 การจัดการ/ความสามารถในการบูรณาการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวยังไม่ครบถ้วน 
2.9 ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและความรู้ที่ดีด้านภาษา 
2.10 ปัญหาความยากจนและคุณภาพชีวิตของชาวชนบท 
2.11 ขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่มีระบบการจัดการที่ดี  
2.12 องค์กรภาครัฐ (ปกครองส่วนท้องถิ่น) และคนในชุมชนขาดความรู้ด้านการจัดการภูมิทัศน์

และการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น 
3. โอกาส (Opportunity : O) 

3.1 นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาหมู่บ้าน 
3.2 การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ 
3.3 มีการด้าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 มีกองทุนเงินล้าน 
3.5 มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกหลากหลายให้เลือกเดินทาง ทั ง ทางถนน และสนามบิน 
3.6 เป็นจังหวัดที่สงบ มีความปลอดภัย 
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3.7 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่้า 
3.8 การสร้างเส้นทางคมนาคม ถนนสี่ช่องทาง และการเปิดเส้นทางการบินของสายการบินโลว์

คอสต่างๆ 
3.9 นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงชุมชน และการให้ความส้าคัญของรัฐที่มีต่อการ

พัฒนา “ทุนของชุมชน” 
3.10 รัฐบาลให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
3.11 การเปิดสาขาการท่องเที่ยวในสถานศึกษาสายอาชีพในจังหวัด 
3.12 แนวโน้มการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ และนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเกิดการเรียนรู้มากขึ น 
3.13 ความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนามากขึ น 
3.14 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท้าให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ น  
3.15 การให้ความส้าคัญด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชนของภาครัฐบาล 
3.16 กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยววัฒนธรรมจะช่วยเสริมสร้างตลาดการ

ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
4. อุปสรรค (Threat : T) 

4.1  ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 
4.2  ขาดการติดตามประเมินผลงานต่าง ๆ  
4.3  ขาดการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
4.4  มีงบประมาณในการพัฒนาที่จ้ากัด  

 
b. แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) หมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน้ามาพัฒนาชุมชน ประกอบ

ไปด้วย 
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านการแปลรูปอาหารสัตว์ สูตรอาหารสัตว์ที่ถูก

หลักโภชนาการส้าหรับสัตว์เลี ยง เทคโนโลยีด้านการซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร เนื่องจากในชุมชน
ไม่มีช่างซ่อมบ้ารุง หรือไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมบ้ารุง 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือช่วยให้ผู้น้าชุมชน และลูกบ้านสามารถติดต่อสื่อสาร
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการชุมชน เช่น 
ระบบฐานข้อมูลชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพ่ือช่วยสนับสนุน และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ Long Stay 

โดยมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี  
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
3. การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
4. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว  การพัฒนาและ

ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
5. การพัฒนาสินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ กิจกรรม นวัตกรรม และมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยว 
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6. การส่งเสริมทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
7. การพัฒนาต่อยอดและส่งเสริมอาชีพที่มีอยู่แล้ว 

c. การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 
 จากการลงพื นที่หมู่บ้านปูแป้ เพ่ือส้ารวจเทคโนโลยีที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งสามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. เทคโนโลยีที่ดั งเดิม เช่น เครื่องสับใบยาสูบ, ครกกระเดื่อง, กี่เอว ฯลฯ  ส่วน2. เทคโนโลยี
ใหม่ เช่น รถไถนาเดินตาม, รถไถนานั่งขับ, เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก, รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ ซึ่งเทคโนโลยี
ที่คนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาได้ จะเป็นเทคโนโลยีดั งเดิม เป็นหลัก ส่วนเทคโนโลยีสมัยใหม่ คนในชุมชน 
ไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาได้ ต้องพ่ึงพาอาศัยคนภายนอกชุมชน หรือภายนอกพื นที่ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา 

d. ค้นหาโจทย์ใหม่เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน้ามาพัฒนาชุมชน  
 โดยจะให้ความส้าคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สนับสนุนให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่มชุมชน ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับการผลิตและการ
แปรรูปที่ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน พัฒนาชุมชนให้มีแนวทางในการบริหาร
จัดการและพ่ึงพาตนเองจากทรัพยากรในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพ่ึงพาตนเองจากทรัพยากร
ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
 
4. ด้านเทคโนโลยี 

a. เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีดั งเดิม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตัวอย่างเทคโนโลยีดั งเดิม ได้แก่ เครื่องสับใบยาสูบ ครกกระเดื่องต้าข้าว และ เครื่องทอผ้า
กะเหรี่ยงหรือก่ีเอว ส่วนเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก และ รถไถนาเดินตาม  

b. เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพ่ิมเติม โดยจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับคนผู้น้า
ชุมชน และ ตัวแทนในชุมชน พบว่า เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการ ประกอบไปด้วย 

1. เทคโนโลยีด้านการแปลรูปอาหารสัตว์ สูตรอาหารสัตว์ที่ถูกหลักโภชนาการส้าหรับสัตว์เลี ยง 
2. เทคโนโลยีด้านการซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรกลทางการเกษตร เนื่องจากในชุมชนไม่มีช่างซ่อมบ้ารุง 

หรือไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือในการซ่อมบ้ารุง 
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือช่วยให้ผู้น้าชุมชน และลูกบ้านสามารถติดต่อสื่อสาร

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการชุมชน เช่น ระบบฐานข้อมูลชุมชน ประเพณี 

วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพ่ือช่วยสนับสนุน และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
 
5. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วย ชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันที 

a. พัฒนาและฝักทักษะการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรกลสมัยใหม่ โดยฝึกทักษะการซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรกล
ที่มีในพื นที ่

b. การจัดท้าคลังเครื่องมือขนาดเล็กส้าหรับเป็นเครื่องมือซ่อมบ้ารุงในพื นที่ 
c. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยชุมชน 
d. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพทดแทนการปลูกข้าวโพด 
e. การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดตั งกลุ่มอาชีพ 
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6. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 
 บ้านปูแป้ ต้าบลพะวอ อ้าเภอแม่สอด จ.ตาก คนในชุมชน 90 % เป็นชุมชมกะเหรี่ยง หรือเรียกอีกอย่าง
ว่า ชาวปกาเกอะญอ มีครัวเรือนทั งสิ น 236 ครัวเรือน มีประชากรในชุมชน ทั งหมด 807 คน เป็นชาย 403 
คน เป็นหญิง 404 คน โดยพื นที่อาศัยจะตั งอยู่ในเขตพื นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วน ต.พะวอ มี
พื นที่หมู่บ้านรวม 4,580 ไร่ โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 1,050 ไร่ พื นที่การเกษตร 2,500 ไร่ พื นที่
สาธารณประโยชน์ 300 ไร่ และ พื นที่ป่าชุมชน 730 ไร่ โดยบ้านปูแป้ พื นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน 
สลับซับซ้อน และมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ หมู่บ้านปูแป้ตั งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นหมู่บ้านที่มีโอกาสใน
การได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาหมู่บ้านค่อนน้อยเมื่อเทียบกับหมู่บ้านอ่ืน ๆ ในพื นที่เดียวกัน 
แต่ทั งนี  จุดแข็งของหมู่บ้าน ได้แก่ 1. มีผู้น้าค่อนข้างจะมีความเข้มแข็ง ซื่อสัตย์ เสียสละและมีความรับผิดชอบ 
เป็นศูนย์รวมให้กับคนในชุมชนท้างานร่วมกันได้อย่างดี การท้างานภายในหมู่บ้านจะเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วม ส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน 2. มีการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา 
พิธีกรรม วัฒนธรรมชนเผ่าแบบดั งเดิม และมีเทศกาลประจ้าปี 3.มีภาษาท้องถิ่นทั งภาษาพูดและภาษาเขียน
เป็นของตนเอง 4. มีทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมากมาย และมีท้าเลที่ตั งทางภูมิศาสตร์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวมีเสน่ห์ ทั งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย  ซึ่งจุดเด่นเหล่านี 
จะสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้ และ มีกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งปัจจัยเหล่านี  อีกทั งคนใน
ชุมชนยังมีความตระหนักถึงการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ เลี่ยงการใช้สารเคมีในการบริโภคอาหาร และมีความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชุมชนมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื นที่ แต่ก็มีข้อด้วยภายในหมู่บ้าน ได้แก่ 1. คน
ในชุมชนมีหนี สินมาก 2. สื่อสารภาษาไทยได้ค่อนข้างล้าบาก 3. ขาดการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดีและเป็น
ระบบ ดังนั น จากปัจจัยทั งจุดเด่น และ จุดด้อยดังกล่าว ฯ สามารถน้ามาใช้วิเคราะห์ และ ผลักดันให้คนใน
ชุมชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านกลไกอาจารย์พ่ีเลี ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพ่ือ
แก้ไขปัญหาหนี สิน และปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชนได้ 
 
7. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 

a. การวางแผนศึกษาชุมชน 
การวิเคราะห์ชุมชน เพ่ือต้องการทราบว่าปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน  โดยสาเหตุ

ของปัญหาและความต้องการเป็นอย่างไร จึงจ้าเป็นที่จะต้องวางแผนศึกษาชุมชนเพ่ือด้าเนินการแก้ไขปัญหาใน
ขั นต่อไป สิ่งส้าคัญที่สุดในการวิเคราะห์ชุมชน เพ่ือการวางแผนศึกษาชุมชน คือ คนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ชุมชน ถ้าหากคนในชุมชนมีส่วนร่วมมากเท่าใด การทราบค้าตอบของปัญหาและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาก็ย่อมจะมีมากขึ นเท่านั น ขั นตอน ของการศึกษาชุมชน ประกอบด้วย 

๑. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน จัดเรียงล้าดับความส้าคัญของปัญหาและความ
ต้องการ ตามความต้องการของคนในชุมชน 

๒. ศึกษาสาเหตุของปัญหา เป็นการค้นหาเหตุที่ท้าให้เกิดปัญหาจ้าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ  เป็น
พื นฐานประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งวิธีการหาสาเหตุของปัญหาและความต้องการในชุมชนนั นมีหลายวิธี  ได้แก่ 
การสังเกตการศึกษาประวัติศาสตร์ภูมิหลังของชุมชน การสัมภาษณ์ เป็นต้น พร้อมทั งศึกษาความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา  

๓. ศึกษาลู่ทางในการแก้ไขปัญหา มีการวางแผนการด้าเนินการต่าง ๆ เพ่ือหาลู่ทางในการแก้ปัญหา
และความต้องการของชุมชน ได้แก่ 
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๑. ประชุมวิเคราะห์และสรุประหว่างผู้ส้ารวจเก็บข้อมูล ผู้ปฏิบัติงานในชุมชนและผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือที่จะด้าเนินการวางแผนในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชน 

๒. ประชุมวิเคราะห์และสรุประหว่างผู้ส้ารวจข้อมูล  ผู้ปฏิบัติงานและผู้น้าชุมชนตลอดจน
องค์กรชุมชน ผู้น้ากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เพ่ือทราบความคิดเห็นทั งสองฝ่าย และหาข้อสรุปและมาประชุม
พิจารณาวิเคราะห์สรุปร่วมกันอีกครั งหนึ่ง 

๓. ประชุมและสรุปการวิเคราะห์ชุมชนโดยชุมชนเอง  ปราศจากการช่วยเหลือหรือมีที่ปรึกษา
จากภายนอกชุมชน  วิธีการนี เป็นวิธีการที่ดีที่ประชาชนช่วยและหาลู่ทางการพัฒนาด้วยตนเอง  ภายในชุมชน
ของตน 

b. ขั นตอน/วิธีการ เครื่องมือต่าง ๆ โดยขั นตอนการศึกษาชุมชน ประกอบไปด้วย 
1. การสังเกต  (Observation) การสังเกตเป็นการศึกษาชุมชนเพ่ือทราบถึงข้อมูลเบื องต้นโดยตรง

ของชุมชนด้วยการบันทึกสภาวการณ์ที่เป็นจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ นในขณะนั นหรือรวบรวมเอาเหตุการณ์ที่
เกิดขั นโดยบังเอิญมาบันทึกไว้เป็นข้อมูลเบื องต้นอีกด้วย  โดยใช้วิธีการสังเกตแบบง่าย ๆ โดยผู้สังเกตไม่เข้าไป
มีส่วนร่วมในสภาวการณ์  (Non – Participant  Observation)  หรือผู้สังเกตเข้าไปมีส่วนร่วมในสภาวการณ์  
(Participant  Observation)  ก็ได้ ในการสังเกตชุมชนอาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยในการสังเกต  
เช่น  สมุดบันทึกประจ้าวัน  ภาพถ่าย  แผนที่  เป็นต้น 

2. การสัมภาษณ์  (Interview) การสัมภาษณ์เป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วยวิธีการ
พบปะกับผู้ให้ข่าวโดยตรง  ซึ่งอาจจะโดยการใช้ค้าพูด  ท่าทาง  สัญลักษณ์  และความรู้สึกที่แสดงออกก็ได้เป็น
วิธีการที่เหมาะสมในการศึกษาชุมชนจากเด็ก ๆ และผู้ไม่รู้หนังสือมาก โดยทั่วไปการสัมภาษณ์มี  3  รูปแบบ  
คือ  การสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและรายลุ่ม  ( Individual  or  Grouped  Interview)  การสัมภาษณ์แบบ
มาตรฐาน  (Standardized  or  Structured  Interview)  ซึ่งก้าหนดค้าถามไว้อย่างแน่นอนล่วงหน้า  และ
การสัมภาษณ์แบบไม่มีค้าถามที่แน่นอน (Unstructured Interview) ในการสัมภาษณ์ที่ดีนั นผู้สัมภาษณ์ต้อง
เตรียมการล่วงหน้าทั งความรู้ในเรื่องที่จะถาม  การเลือกและเตรียมผู้ที่จะให้สัมภาษณ์  ค้าถามและภาษาที่ใช้  
บรรยากาศในขณะที่สัมภาษณ์  เป็นต้น  แต่ข้อจ้ากัดของการสัมภาษณ์ก็คือสิ นเปลืองค่าใช้จ่ายแรงงานและ
เวลามาก  ผู้ศึกษายุ่งยากในการเตรียมการ  เกิดการอคติหรือล้าเอียงได้และถ้าใช้ผู้สัมภาษณ์หลาย ๆ คนแล้ว  
จะควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันได้ยาก 

3. การใช้แบบสอบถาม  (Questionnaires) ประกอบไปด้วย 
3.1 แบบสอบถามเป็นค้าถามหรือชุดค้าถาม  ซึ่งสร้างขึ นอย่างมีกฎเกณฑ์  เพื่อใช้รวบรวมข้อมูล

ต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา  ซึ่งผู้ซึ่งผู้ศึกษาอาจจะท้าการศึกษาด้วยตนเอง  ให้คนอ่ืนไปศึกษาแทนหรือส่ง
แบบสอบถามไปให้ตบก็ได้  ดังนั น  การศึกษาชุมชนโดยใช้วิธีนี จึงใช้ได้กับคนอ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือ
ได้เท่านั น  อาจเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด  (Closed end  Question)  คือ  ให้ตอบค้าถามตามท่ีก้าหนด
ค้าตอบไว้ให้เลือกเท่านั น  หรืออาจจะเป็นค้าถามแบบปลายเปิด  (Open  end Question)  คือ  เปิดโอกาส
ให้ผู้ตอบได้ตอบค้าถามเองโดยแสระเสรีก็ได้  ถ้าต้องการทราบทัศนคติหรือความคิดเห็นเป็นส้าคัญ ในการใช้
แบบสอบถามเพ่ือท้าการศึกษาชุมชนนั น  ข้อที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง  คือ  การสร้างแบบสอบถามซึ่งต้อง
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  และครอบคลุมในสิ่งที่จะศึกษาทั งหมด  เนื่องจากผู้ท้าการศึกษาชุมชนอาจจะไม่มี
โอกาสได้พบกับกลุ่มประชากรที่ศึกษาเลยก็ได้ 

3.2 การศึกษาจากผู้รู้และแหล่งวิชาการต่าง ๆ ทั งเป็นบุคคล  เช่น นักวิชาการ  หรือผู้ที่มีความรู้  
ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั น ๆ และจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่หน่วยราชการต่าง ๆ ได้ศึกษาไว้แล้ว  เช่น  รายงาน
ผลการศึกษาวิจัยในเรื่องนั น ๆ ผลการส้ารวจข้อมูลของหน่วยราชการต่าง ๆ เป็นต้น 
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3.3 การส้ารวจ  (Survey)  เป็นการศึกษาชุมชนโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้าช่วยและอย่าง
มีระบบ  ซึ่งอาจใช้วิธีอ่ืน ๆ ร่วมกัน  เช่น  การท้าแผนที่  การถ่ายรูป  การสัมภาษณ์  การบันทึก  การสืบ
ประวัติ  การขุดค้นทางโบราณคดี  เป็นต้น 

c. ปัจจัยความส้าเร็จ 
๑. ด้านผู้น้าในชุมชน 
- ผู้น้าชุมชนและประชาชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
- พื นที่ในการด้าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการมีความพร้อม 
- ผู้น้าชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 

๒. ด้านผู้น้าการเปลี่ยนแปลง 
- ผู้น้าการเปลี่ยนแปลงในที่นี  จะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ชัดเจน 

และมีหัวคิดด้านการพัฒนา รวมไปถึงเป็นผู้น้าที่มีความสามารถในการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยว ที่มี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวในหมู่บ้านของตนเอง 

d. ปัญหาที่เกิดขึ นและการแก้ไขปัญหา 
1. ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างทีมวิจัย และ คนในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

สื่อสารภาษาไทยได้บางส่วน 
2. ระยะเวลาในการลงพื นที่เพ่ือเก็บข้อมูลสั นเกินไป ทีมวิจัยติดภารกิจในการเรียนการสอน ท้าให้

ข้อมูลที่ต้องการยังไม่สะท้อนความต้องการของชุมชนได้ครบทุกด้าน 
e. การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท้าโครงการต่อ 

๑. เพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ในทุก ๆ ด้าน ทุก ๆ มิติ 
f. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆต่อโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน ฯ ต่อมหาวิทยาลัยฯ 

เนื่องจากระยะเวลาที่กระชั นชิด อาจจะท้าให้ข้อมูลในการส้ารวจ และ หาโจทย์ปัญหาในชุมชน เพ่ือ
สร้าง Village Profile ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบทุกด้าน ดังนั น จึงควรขยายเวลาในการจัดท้า Village 
Profile ให้นานกว่านี  เพ่ือให้ผู้วิจัยได้ท้าการส้ารวจ เก็บข้อมูล รวมไปถึงการจัดท้า Village Profile ได้อย่าง
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน 
 
8. สิ่งท่ีอาจารย์ได้จากการท าโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน (การแปลงความคิดหรือพฤติกรรมของตัว
อาจารย์เอง) 

การท้างานพัฒนาชุมชน ใครบอกว่าเป็นเรื่องง่าย ซึ่งจริง ๆ แล้วเป็นเรื่องที่ “ยากมาก” เป็นงานที่
จ ำเป็นต้องใช้ควำมสำมำรถทั้งในเรื่องก ำลังกำยและก ำลังใจในกำรท ำงำนร่วมกับชุมชนเพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนนั้นน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ ซึ่งสิ่งที่ส้าคัญของงานพัฒนาชุมชนคือ “การท้างานร่วมกับชุมชนโดยมีการ
ลงพื นที่ศึกษาชุมชน และบริบทของชุมชนเพื่อน้ามาใช้ประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนา
ชุมชนให้ดียิ่งขึ น” ส่วนวิธีการปฏิบัติงานที่น้าไปใช้ในการท้างานร่วมกับชุมชนและผู้น้าชุมชนมี ได้แก่ การสร้าง
ความเป็นกันเอง และสร้างความคุ้นเคยกับผู้น้าชุมชน และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเป็นอันดับแรกส้าหรับการ
การลงพื นที่ในครั งนี  โดยอาศัยหลักการเข้าถึงชุมชน ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่จะท้าให้เราสามารถท้างาน
ร่วมกับคนในพื นที่ได้เป็นอย่างดี อีกทั งการแสวงหาผู้น้าท้องถิ่นและผู้น้าชุมชนเพ่ือเป็นมิตรคู่งาน  และใช้องค์กรที่มี
อยู่ในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ ให้ความเคารพและให้เกียรติผู้น้า โดยการอ่อนน้อมถ่อมตนในสิ่งที่ถูกกาลเทศะในการ
ปฏิบัติงาน เพราะผู้น้าเปรียบเสมือนบุคคลส้าคัญ เป็นแหล่งข้อมูลในพื นที่ ที่จะน้าเราไปสู่การพัฒนาชุมชนให้
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ประสบผลส้าเร็จ การด้าเนินกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบ รวบรัด และใช้กิจกรรม
น้าพาคนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยการใช้
แรงจูงใจ กิจกรรมโครงการนั นต้องมาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชุมชนนั น ๆ ซ่ึงจะท้าให้การ
ด้าเนินกิจกรรมประสบผลส้าเร็จ รวมไปถึงการแสดงออกถึงความตั งใจ และมีความจริงใจที่จะท้างานในชุมชนร่วมกับ
ผู้น้าชุมชน และชาวบา้นทุกคน และความจริงใจที่แสดงออกมานั นจะท้าให้คนในชุมชนตลอดจนผู้น้าชุมชนให้ความ
ไว้วางใจเรา และมีความความคุ้นเคยท่ีจะท้างานร่วมกับเราได้เป็นอย่างดี ซึ่งการศึกษาชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลใน
การท้างานในพื นที่ ได้แก่ สภาพแวดล้อมของชุมชน ภาวะความขัดแย้งที่มีอยู่ในชุมชน วถิีชีวิตของคนในชุมชน 
ประสบการณ์ในอดีตของชุมชนบทเรียนจากการท้างานในพื นที่ และได้น้าไปใช้กับผู้น้าชุมชนตลอดการเป็น
พัฒนากรนั นเป็นสิ่งที่สอนให้ตัวเราได้แง่คิดในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการมองคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท้างานกับเรา ท้าให้เรามีความอดทนที่จะรับต่อสถานการณ์ในการท้างานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ น ซึ่งผู้น้าชุมชน
จึงเปรียบเสมือนครูผู้สอนให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี และยังช่วยให้เราท้างานประสบ
ผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่ตั งไว้ การได้ลงพื นที่เพ่ือส้ารวจปัญหา และความต้องการอย่างมีส่วนร่วมกับคนใน
ชุมชนท้าให้ผู้วิจัยได้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริง เข้าใจวิถีชีวิตของคนในชุมชน แก้ปัญหาที่เกิดขึ นได้ตรงจุด ตรง
ความต้องการของคนในชุมชน รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัยและคนในชุมชน จะ
ท้าให้ได้โจทย์ปัญหาความต้องการของคนในชุมชนนั นเอง 
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หมู่บ้านสันเก้ากอม ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล*/ดร.ยุธนา ศรีอุดม/ ผศ.ซินเนีย รัติภัทร์/ 
 ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง/ดร.ปิยวรรณ คุ้มญาติ/ นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 
๑. ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 

หมู่บ้านสันเก้ากอม ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ 
 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ยาทะเล โทรศัพท์ 0818882696 E-mail : naidoi@yahoo.com 
 ดร.ยุธนา  ศรีอุดม 
 ผศ.ซินเนีย  รัติภัทร์ 
 ผศ.ดร.วรรณพร ทีเก่ง 
 ดร.ปิยวรรณ คุ้มญาติ 
 นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี 
 
3. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
 วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง 

1. มีผลิตภัณฑ์ที่มีความเข็มแข็งสามารถส่งออกในระดับ 5 ดาว เช่น กล้วยตาก ส่วน
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ก้าลังรอการส่งเสริมเช่นการท้าไม้กวาด และสมุนไพรจากดอกอัญชัญ/
ดาวเรือง 
2.  มีทรัพยากรน ้า 3 สายที่ไหลผ่านอ้าเภอ ท้าให้ไม่เจอภาวะความแห้งแล้งทางการเกษตร 
3. ชุมชนสนในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง “การปลูก 3 อย่างได้ 4 อย่าง เพ่ือให้ได้
ประโยชน์ ตามหลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพ่ือท้าเป็นโครงการต้นแบบของ
ชุมชนพื นที่ 
4 .มีแหล่งท่องเที่ยวเด่นในพื นที่ 2 แห่ง คือวัดดอนแก้ว และถ ้าดอยหลวง 

จุดอ่อน 

1. สมุนไพรจ้าหน่ายยังไม่ผ่าน อย.เนื่องจากไม่มีโรงเรือนท่ีผ่านมาตรฐานและมีสารเคมีใน
วัตถุดิบที่น้ามาใช้อบแห้ง 
2. รายได้ของชุมชนเป็นรายได้ต่อปีจากการท้าเกษตรปลูกข้าว (นาด้า) เลี ยงโค ข้าวโพด
เลี ยงสัตว์ ถั่ว ฯลฯต้นทุนสูงจากซื อสารเคมีและแรงงานต่างด้าวสูงขึ นจากการเกี่ยวข้าว ท้า
ให้ได้ก้าไรน้อยเนื่องจากการกดราคาของพ่อค้าคนกลางรับซื อและสินค้าไม่ได้คุณภาพ เช่น
ข้าวโพดมีลักษณะแข็ง 
3. สมุนไพรส้าหรับน้ามาเป็นวัตถุดิบหายากเนื่องจากรายได้น้อย และไม่สามารถวาง
แผนการผลิตตามความต้องการได้ 
4. คนในชุมชนหันไปท้าการเกษตรโดยใช้สารเคมีเนื่องจากได้เงินเร็ว และคุ้นเคยงานที่เป็น
งานฝีมือจักสานปัจจุบันไม่มีแล้วซึ่งสามารถเป็นอาชีพเสริมระหว่างรอการเพาะปลูกได้ 
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โอกาส 
1. “องค์กรประชารัฐ” ที่รัฐบาลให้ทุกจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ช่วยแก้ปัญหาเช่นการหา
ตลาดรับซื อของเกษตรกร ทั งโค และพืชทางการเกษตร 

อุปสรรค 

1. ขาดตลาดรับซื อผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เข้าโครงการปลูกเช่น กล้วย ข่า ตะไคร้ ฯ 
2. ไม่สามารถผลิตสินค้าออร์แกนิคได้เนื่องจากทรัพยากรน ้าที่ไหลผ่านอ้าเภอเป็นน ้าที่มา
จากพื นที่ตอนบนเช่น ขะเนจื อที่ชาวกะเหรี่ยงปลูกพืชเกษตรโดยใช้สารเคมีเพ่ือเร่งการปลูก
แล้วชะล้างหน้าดินลงสู่แม่น ้า 
3. น ้าประปาของอ้าเภอน้ามาจากแม่น ้าซึ่งอาจมีสารเคมีในร่างกายและอาจส่งผลต่อ
สุขภาพชุมชน 
4. พื นที่ดังกล่าวไม่เหมาะกับการเพาะปลูกส้าหรับบริโภคและส่งออกเป็นอุตสาหกรรม
เนื่องมาจากน ้าและดินที่มีสารเคมี 

 
Road Map การพัฒนาหมู่บ้าน 
บ้านสันเก้ากอม มีกรรมการหมู่บ้านในการร่วมคิดร่วมท้าในการด้าเนินการพัฒนาและแก้ปัญหา

หมู่บ้านร่วมกัน โดยมี road map การพัฒนาดังนี  
1. คณะกรรมการหมู่บ้าน ศึกษาสภาพปัญหาของหมู่บ้าน 
2. น้าเสนอปัญหาในชุมชน เข้าสู่กระบวนการประชาคมร่วมกันทั งชุมชน 
3. น้าเสนอปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาร่วมกับชุมชน 
4. ชุมชนเข้มแข็ง อยู่บนพื นฐานเศรษฐกิจพอเพียง และพึงพาตนเองได้ 

 
ด้านเทคโนโลยี 
1. เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่พบคือเทคนิคการการอบกล้วยและการ

ถนอมกล้วยไว้ได้เป็นปีและโรงสีชุมชน 
2. เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพ่ิมเติม จากการสอบพบว่าประชาชนต้องการให้ส่งเสริมอาชีพด้าน

การเกษตรโดยการน้าเทคโนโลยีมาช่วยเช่น ต้องการให้พัฒนาเครื่องด้านาขนาดเล็ก เครื่องเกี่ยวข้าวขาดเล็ก 
เครื่องสีข้าวกล้องเครื่องอบสมุนไพรและเทคโนโลยีในการถนอมอาหาร 
 
4. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วย ชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันที 

4.1  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
4.2  ส่งเสริมและให้ความรู้การลดต้นทุนด้านการเกษตร และการตลาด 
4.3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยชุมชน 
4.4  ส่งเสริมการอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 
4.5  การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดตั งกลุ่มอาชีพ 
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5. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 
ชุมชนสันเก้ากอม อดีตที่ผ่านมาชาวบ้านได้อพยพมาจากภาคเหนือตอนบน เช่น จังหวัด

ล้าปาง จังหวัดล้าพูน เดินทางด้วยเท้า ทางเกวียน มาสร้างบ้านเรือนรวมกันอยู่ที่ชุมชนบ้านโฮ้ง เนื่องจาก
ภูมิศาสตร์ของชุมชนบ้านโฮ้งมีพื นที่เป็นแอ่งหรือที่ราบลุ่มจึงเกิดปัญหาน ้าท่วมอยู่บ่อยๆ ชาวบ้านจึงอพยพจาก
บ้านโฮ้งขึ นมาสร้างอยู่บนดอย หรือบ้านสัน (สันดอยสูง) และมีชาวบ้านอพยพมาในครั งนั น เมื่อปี พ.ศ. 2483 
จ้านวน 13 หลังคาเรือน ถ้านับจากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมได้ 76 ปีมาแล้ว บ้านสัน มีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ผู้สูงอายุ
เรียกชื่อกันว่า “ต้นกอม”ซึ่งปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่ในชุมชน จึงได้น้ามาตั งชื่อหมู่บ้านว่า บ้าน “สันเก้ากอม” 

บ้านสันเก้ากอม เป็นที่ดอนสูงตั งอยู่ทางทิศตะวันตก ของอ้าเภอแม่ระมาด ประมาณ 100 เมตร มี
พื นที่ทั งหมด 400 ตารางกิโลเมตร เป็นพื นที่    ที่ใช้อาศัยทั งหมด 90 % มีจ้านวนครัวเรือนทั งสิ น 192 
ครัวเรือน มีประชากร 659คน  ชาย 320คน  หญิง 339 คน ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม แต่ก็มีบ้างส่วนรับราชการ รับจ้าง การท้าการเกษตรจะท้ากันในพื นที่เขตรอบนอกชุมชน เช่น 
ต้าบลขะเนจื อ ต้าบลแม่ระมาด มีการท้านา ท้าไร่ข้าวโพด เลี ยงสัตว์ ได้แก่ วัว ไก่พื นเมือง ฯลฯ มีผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่มีลักษณะโดดเด่นหลายอย่าง และสามารถใช้เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี  เช่น กลุ่ม
กล้วยอบน ้าผึ ง ชุมชนมีแผนพัฒนาชุมชนดังนี  

 
แผนพัฒนาชุมชน  

วิสัยทัศน์: ชุมชนอยู่ดีกินดี มีอาชีพมั่นคง เอื ออาทรต่อสังคม เป็นชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้เศรษฐกิจ
พอเพียง และสภาพแวดล้อมที่สมดุล 

ภารกิจ   : ด้าเนินการพัฒนาชุมชนสันเก้ากอม ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ โดยได้ก้าหนดภารกิจดังนี  
ชุมชนอยู่ดีกินดี : ส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพนอกฤดูกาล และอาชีพเสริม เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี

ความเป็นอยู่ที่ดีและมีอาหารการกินที่สมบูรณ์ โดยการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของผลผลิต ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มการขายผลผลิตเพ่ือให้ได้ราคาที่เหมาะสม จัดหาอาชีพเสริมเพ่ือรองรับคนในชุมชนหลังจากเสร็จจาก
การประกอบอาชีพหลัก ท้าให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างความรู้ด้านการประกอบอาชีพเสริมตาม
ความต้องการของประชาชน หาแหล่งทุนสนับสนุน ตลอดจนหาแหล่งจ้าหน่ายสินค้า ผลิตผล 

อาชีพม่ันคง : มุ่งสร้างและยกระดับอาชีพทั งอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้ประชาชนในชุมชนให้มี
ความมั่นคง ยั่งยืน ที่สามารถสร้างรายได้ๆอย่างต่อเนื่องค ้าจุนครอบครัวได้อย่างมั่นคง  

เอื ออาทรต่อสังคม :จะมุ่งพัฒนาส่งเสริมการท้าความดีต่างๆ ให้เกิดขึ นในชุมชน เช่น การรักษา
วัฒนธรรม และน้าธรรมมาใช้ในชีวิตประจ้าวันให้คนในชุมชนร่วมกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนจะ
ก่อให้เกิดความเอื ออาทรระหว่างคนในชุมชนข้างเคียงและยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ถือเป็นมรดก
ทางสังคมอันล ้าค่าให้คงอยู่กับประชาชนตลอดไป 

ชุมชนเข้มแข็ง : หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นในชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนรู้จักแก้ไขปัญหาของ
ตัวเองและสร้างความร่วมไม้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและน้า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางเพ่ือท้าให้ชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป 

ภายใต้ทางเศรษฐกิจ :กิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยกันรณรงค์ให้คนในชุมชน                   
รู้รายได้ รู้รายจ่าย รู้หนี สิน รู้จักประหยัด รู้จักการออม โดยช่วยกันรณรงค์ใช้คนในชุมชนรู้จักการลงบัญชี
ค่ า ใช้จ่ ายต่ างๆ เ พ่ือที่ จะได้ รู้ ว่ าการใช้ จ่ ายของตัว เองในครอบครั วนั นมีความเ พียงพอ หรื อ ไม่                         
การรู้รายรับ การรู้รายจ่าย จะท้าให้เราคิดได้ว่าเราจ่ายพอดีกับรายรับหรือไม่ จะได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง
ปัจจุบันเราอยู่ได้อนาคตเราก็อยู่ได้อย่างพอเพียง 
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สภาพแวดล้อมที่สมดุล : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมชุมชน เช่น กิจกรรมดูและ
รักษาแหล่งน ้า ล้าคลองให้สะอาด ถนนช่วยกันปลูกต้นไม้ในชุมชนเพ่ือลดปัญหา  โลกร้อน และยังสร้างความ
ร่มรื่นให้เกิดขึ นในชุมชนช่วยกันรณรงค์ท้าความสะอาดถนนในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนน่าอยู่  ทั งชุมชนมีส่วนร่วม
ในการดูแลรักษาและจะท้าให้ชุมชนมีความสวยงามและน่าอยู่ตลอดไป 
ดังนั น จากปัจจัยทั งจุดเด่น และ จุดด้อยดังกล่าว ฯ สามารถน้ามาใช้วิเคราะห์ และ ผลักดันให้คนในชุมชน
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านกลไกอาจารย์พ่ีเลี ยงภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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หมู่บ้านต้นมื่น ต าบลพิชัย อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 
 

นายณัฐอมร  จวงเจิม*/ นายทวีสิน ปัญญาสีห์/ นายนครินทร์  เจริญสุข 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 

   
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายณัฐอมร  จวงเจิม โทรศัพท์มือถือ 083 9416193  E-mail: 

weenut_ohm13@hotmail.com 

ความเป็นมาของโครงการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นสถาบันอุดมศึกษามีที่ตั งอยู่ใน 6 จังหวัด ใน
ภาคเหนือ มีบทบาทส้าคัญในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยฯ ทั ง 6 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งการ
ด้าเนินงานตามโครงการจะต้องมีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนทั งมหาวิทยาลัยฯ  

ดังนั น จึงได้มีการจัดท้าโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในด้านความร่วมมือร่วมกับ ท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือสานต่อในการด้าเนินงานด้านบริการวิชาการ โดยเป็นการเริ่มจากกระบวนการท้า Village 
Profile ในเชิงลึกของชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะสามารถน้าไปต่อยอดในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
หมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการด้าเนินโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝังตัวจะเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่าง ชุมชน หมู่บ้าน มหาวิทยาลัย เพ่ือเชิญชวนให้คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา น้าความรู้เชิงวิชาการสมัยใหม่จากองค์ความรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัยไปสานต่อกับ
ชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือสร้างการยกระดับด้านการบริการวิชาการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย กับการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน หมู่บ้าน ให้มีความรู้ สามารถประกอบสัมมาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
มั่นคงและยั่งยืน บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บนพื นฐานคือความพอมี พอกิน พอใช้ก่อน แล้วจึงค่อยเสริม ค่อยสร้างความเจริญ
และเศรษฐกิจขั นสูงต่อไป 

ทั งนี  เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านงานบริการวิชาการ สถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน จึงต้องจัดท้าโครงการ “การเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรของ มทร.ล้านนา (ฝัง
ตัว) ขึ น ชุมชนบ้านต้นมื่น หมู่ที่ 14  ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปางเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์
มากในด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและบริบทของชุมชน ที่เป็นบริบทเน้นกึ่งการท้าการเกษตร โดยเป็นพื นที่
เกษตรกรรมที่ใกล้ตัวเมืองล้าปาง ห่างจากเมืองเพียง 5 กิโลเมตร ภายในพื นที่ใต้เส้นแนวระบบชลประทาน
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เขื่อนขนานกับล้าน ้าแม่วัง มีถนนสายพหลโยธิน ล้าปาง-งาว ผ่ากลางพื นที่ ประเด็นที่น่าสนใจ เมื่อพื นที่ชุมชน
บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 14 ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง  ได้รับอิทธิพลการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมือง
ล้าปาง  ที่มีอัตราเร่งไม่แพ้กรุงเทพฯ เกิดกลุ่มหมู่บ้านจัดสรร รุกพื นที่เกษตรกรรม ท้าให้พื นที่สีเขียวรอบเมือง
ล้าปางลดลงรวดเร็ว  สวนทางกับการฟ้ืนฟูและพัฒนาพื นที่ เพ่ือรองรับการขยายตัว  และหมู่บ้านยังได้รับ
รางวัลชนะเลิศโครงการหมู่บ้านสีเขียว ปี 2553 ในการแก้ปัญหาขยะ  ในชุมชน  หมู่บ้านที่มีประชากร 
1,021 หลังคาเรือน แห่งนี  มีเป็นพื นที่ศึกษาที่น่าสนใจ หากแต่มุมมองความน่าอยู่ ในการด้ารงชีพในรูปแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  การอยู่ร่วมกันของชุมชนดั่งเดิมและชุมชนบ้านจัดสรร รวมทั งการแก้ปัญหาเรื่องขยะ  ของ
ชุมชนเป็นไปในทิศทางใด 

 
วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรมของชุมชนบ้านต้นมื่น 
2.   เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพของความเป็นชุมชน บ้านต้นมื่น 
3.   เสนอแนวทางพัฒนา ความเป็นชุมชนบ้านต้นมื่น 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. คณาจารย์และบุคลากรมีทักษะด้านการประสานงานระหว่าง ชุมชน หมู่บ้าน มหาวิทยาลัย น้า
ความรู้เชิงวิชาการสมัยใหม่จากองค์ความรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัยไปสานต่อกับชุมชน หมู่บ้าน 
2. คณาจารย์และบุคลากรเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติในการเรียนรู้ในชุมชนที่ดี และสามารถ
น้าไปประกอบการด้าเนินงานบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 

ประวัติความเป็นมาบ้านต้นมื่น คือ ชาวบ้านในสมัยก่อนเล่ากันว่าในฤดูฝนมีน ้าท่วมมาก มีต้น
มะมื่น (ต้นกระบก) ลอยตามน ้ามาค้างอยู่ที่หมู่บ้านนี เป็นจ้านวนมาก และได้เจริญงอกงามในเวลาต่อมา จึงตั ง
ชื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นมื่น มาจนถึงปัจจุบัน สภาพภูมิศาสตร์ทั่วไป สิ่งแวดล้อมบรรยากาศในหมู่บ้านร่มรื่นดี 
อากาศแจ่มใส ใกล้ภูเขาป่าไม้ทุ่งนา วัฒนธรรมในชุมชน 
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ข้อมูลการปกครองและการเมือง 

บ้านต้นมื่น หมู่ 14 ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง เดิมขึ นกับหมู่ที่ 2 (บ้านสามัคคี) เมื่อ
ปี พ.ศ. 2535 ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้านตามประกาศฝ่ายการปกครองของจังหวัดล้าปาง แยกเป็นหมู่ 14 ตาม
ประกาศเรื่องการแต่งตั งก้าหนดเขตหมู่บ้าน ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2535  มีลักษณะการปกครอง ตั งแต่แยก
หมู่บ้านออกมาเป็นหมู่ 14 ดังนี  

1. นายอ้านาจ  พีระเชื อ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2535 
2. นายปรีชา ฟูค้า  เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2536 – 2537 
3. นายอ้านวย พีระเชื อ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2537 – 2541 
4. นายธีระ ธรรมไชย  เป็นประธานชุมชนและเป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2541 – 2550 
5. นางสาวสุชาดา ตุลาพันธุ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 
   

ข้อมูลด้านการคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร 
ที่ตั งและอาณาเขต 
บ้านต้นมื่น หมู่ 14 ล้าปาง  ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง  จังหวัดล้าปาง ตั งอยู่ในเขตการปกครอง

ของเทศบาลต้าบลพิชัย ห่างจากอ้าเภอเมืองล้าปาง ประมาร 5 กิโลเมตร มีเนื อท่ีทั งหมด 1,200 ไร่ 
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อาณาเขต 
บ้านต้นมื่น หมู่ 14 ล้าปาง  ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง  จังหวัดล้าปางมีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้าน ข้างเคียงดังนี  

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ   หมู่บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ   หมู่บ้านสามัคคี หมู่ 12 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   หมู่บ้านม่อนเขาแก้วและบ้านทุ่งกู่หมู่ที่ 3 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   แม่น ้าวังและฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านต้นธงชัย 
  

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
โครงสร้างเศรษฐกิจ – รายได้ประชากร 
ประชากรในพื นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับราชการ ลูกจ้างบริษัท ห้างร้าน คนงานก่อสร้าง 

และอาชีพเสริมตามความถนัด โดยการจักสารเช่น ไพคา,ท้าขนม , ดอกไม้ประดิษฐ์ มีร้านค้าและร้านอาหาร 
ประมาณ 15 ร้าน  

 
ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ชุมชน       
บ้านต้นมื่น  มีจ้านวน 1,021 ครัวเรือน มีประชากร 1,609 คน  (ข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม 

2559) แบ่งเป็น  2 ชุมชนหลักๆคือ 
1. ชุมขนบ้านต้นมื่น  มีจ้านวน 401หลังคาเรือนมีประชากร 590 คน 
2. ชุมชนเคหะบ้านต้นมื่น มีจ้านวน 620 หลังคาเรือนมีประชากร  1,019 คน 
 

ตารางที่ 1 จ้านวนประชากรบ้านต้นมื่น หมู่ 14 ล้าปาง  ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง  จังหวัดล้าปาง 
ปี พ.ศ. หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 

2557 หมู่ที่ 14 บ้านต้นมื่น 749 860 1,609 
แหล่งที่มา : เทศบาลเมืองพิชัยจังหวัดล้าปาง(ทะเบียนราษฎร) 
 

ศาสนา   
บ้านต้นมื่น หมู่ 14 ล้าปาง  ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง  จังหวัดล้าปาง นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วน

ใหญ่  และนับถือศาสนาคริสต์  อิสลาม  พราหมณ์  ฮินดู  ซิกซ์  เป็นบางส่วน 
- วัดต้นมื่น      จ้านวน    1 แห่ง 
- ฌาปนสถาน ใช้ร่วมกับชุมชนม่อนเขาแก้ว 
 

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม   
บ้านต้นมื่น หมู่ 14 ล้าปาง  ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง  จังหวัดล้าปาง มีขนบธรรมเนียมประเพณี

เป็นของตนเอง  สืบทอดกันมายาวนานมีภาษาท้องถิ่นแบบชาวไทยล้านนา  ประเพณีที่ส้าคัญมีดังนี  
- ประเพณีสงกรานต์  มีขึ นระหว่างวันที่  13-15  เมษายนของทุกปี 
- การกินข้าวสลาก 
- ลอยกระทง 
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- การถวายเทียนพรรษา   
- ประเพณีการบวชเณร 
- ประเพณีแต่งงาน 
- การทอดกฐินผ้าป่า 
- การแห่ลูกแก้ว 
 

ข้อมูลข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แหล่งน  า 
บ้านต้นมื่น หมู่ 14 ล้าปาง  ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง  จังหวัดล้าปาง แหล่งน ้าธรรมชาติที่ส้าคัญ

ต่อการเกษตรกรรมและการชลประทานไหลผ่านพื นที่ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  ได้แก่  แม่น ้าวัง  ซึ่งมีต้น
ก้าเนิดจากอ้าเภอวังเหนือ  จังหวัดล้าปาง 

การปศุสัตว์ 
มีฟาร์มหมู ขนาดพื นที่ 1 ไร่จ้านวน 60 ตัว 
 
ข้อมูลด้านการส ารวจและเรียนรู้ฐานทรัพยากร 

การศึกษา 
มีสถานศึกษาที่ตั งอยู่ในเขต บ้านต้นมื่น หมู่ 14 ล้าปาง  ตา้บลพิชัย อ้าเภอเมือง  จังหวัดล้าปาง 

ดังนี    
-   สนามกีฬาท้องถิ่น    จ้านวน  1  แห่ง 
-   สวนสาธารณะ    จ้านวน  1  แห่ง 

สถานที่ราชการ  
มีสถานที่ราชการที่ตั งอยู่ในเขตบ้านต้นมื่น หมู่ 14 ล้าปาง  ต้าบลพิชัย อ้าเภอเมือง  จังหวัด

ล้าปาง ดังนี  
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพพิชัย 
- การประมงน ้าจืด 
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
- ส้านักงานเทศบาลพิชัยจังหวัดล้าปาง 
- ส้านักงานการจัดหางานจังหวัดล้าปาง 

ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
การสาธารณสุข โรงพยาบาลในเขตพื นที่    สังกัด กระทรวงสาธารณสุข 

- ศูนย์บริการสาธารณสุข      จ้านวน  1  แห่ง 
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ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

 
แหล่งท่องเที่ยว    
1. พื นที่ป่าชุมชน  ป่าชุมชนพื นที่อนุรักษ์ เดิมอดีตเคย เป็นสุสานบ้านต้นมื่นเมื่อ ประมาณ 80 ปีที่แล้วได้มี

การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเป็นพื นที่ปลูกป่า ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติต่างๆ ระยะเวลา 80 ปีที่ผ่านมา
ได้ปลูกต้นไม้ไปจ้านวนมากลายเป็นพื นที่ สีเขียวของชุมชน ต้นไม้ที่นิยมปลูกเช่น ต้นสักทอง ต้นตระกู เป็ น
ต้น 

2.  พื นที่ริมน  าวัง เป็นพื นที่ เพ่ิมเติมจากการขุด ลอกล้าน ้าวังก่อให้เกิดพื นที่  สีเขียวตามแนวยาม เลียบล้าน ้า
วัง ที่มีทิวทัศน์สวยงาม สามารถ ส่งเสริมเป็นพื นที่ท่องเที่ยว ออกก้าลังกายพักผ่อนได้ในอนาคต 

3. วัดต้นม่ืน พื นที่ศึกษา พระธรรม และท้านุบ้ารุงจิตใจ ที่เป็นศูนย์รวม ในการท้ากิจกรรมของชาวชุมชนบ้าน
ต้นมื่น โดยมี ท่านพระครูสาทร พัฒนกิจ เจ้าคณะต้าบล เป็นเจ้าอาวาสวัด จากบทสัมภาษณ์พ่อเสริฐหมอดินได้
บอกต้านานของชุมชนว่า “ จำกชื่อต้นม่ืน เดิมทีบริเวณหน้ำวัดมีต้นบ่ำม่ืน (ต้นกระบก) ขึ้นเป็นแนวป่ำตำม
ริมน้ ำวังด้ำนหน้ำวัดจึงได้ชื่อว่ำบ้ำนต้นม่ืน และแม่น้ ำวังได้ไหล ผ่ำนด้ำนหน้ำวัด ถึงฤดูน้ ำแล้งได้เกิดพำยุ 
น้ ำหลำกตัดผ่ำนหลังวัดจึงท ำให้แม่น้ ำวังเปลี่ยนทิศอ้อมด้ำนหลังวัดไป และพื้นที่ เดิม ชำวบ้ำนได้ขุดเป็น
สระน้ ำเพื่อใช้ในกำร ประปำชุมชนจนถึงทุกวันนี้”  และปัจจุบันนี  ได้มีการขุดพบไม้ตะเคียน ล้าใหญ่ ในล้า
น ้าวังหลังวัด ท่านเจ้าอาวาสและชาวชุมชนบ้านต้นมื่นจึงได้ น้ามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพาน และ
ปางไสยาสน์  ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis)   

 
 
 
แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 

 

 
 

แนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชน โดยการบูรนาการการและท้าประชาวิจารณ์ เพ่ือรับข้อมูลที่เป็น
จริงและเป็นข้อมูลรากฐาน ที่หยั่งลึกของชุมชนอย่างแท้จริง  มองให้เห็นปัญหา ในหลายๆด้ านเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่จะสามารถน้าไปต่อยอดในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการด้าเนิน
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เน้นมองหาปัญหา และศักยภาพ ของชุมชน มุ่งเน้นการแก้ปัญหา
โดยการตรง และเพ่ิมศักยภาพ ของชุมชนโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนางทางในการแก้ไข
ปัญหา 
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ประเด็นเร่งด่วนในการ แก้ไขปัญหา ในเรื่องของกลิ่นมูลสัตว์และกลิ่นการท าน  าพริกในชุมชน  
กลิ่นมูลสัตว์ (ฟาร์มหมู) 

จากการลงพื นที่ของชุมชนบ้านต้นมื่น กลิ่นมูลสัตว์เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข เพราะเป็น
ปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนรอบฟาร์ม โดยเฉพาะอากาศช่วง ฤดูหนาว จะมีกลิ่นแรงเป็นพิเศษ  

โดยวิธีการแก้ปัญหาจากการประชาวิจารณ์ชุมชน ที่ได้ร่วมท้ากับเทศบาลเมืองพิชัยนั น เทศบาล
พิชัยได้ท้าการติดต่อ สวทช. มาท้าบ่อแก๊สชีวภาพในการแก้ปัญหา  
กลิ่นของการท าน  าพริกลาบ  

จากการลงพื นที่ของชุมชนบ้านต้นมื่น กลิ่นของการท้าน ้าพริกลาบ เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข 
เพราะเป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนรอบโรงคั่ว โดยเฉพาะอากาศช่วง ฤดูหนาว จะมีกลิ่นแรงเป็นพิเศษ 
ท้าให้ไอ แสบคอ โดยวิธีการแก้ปัญหาจากการประชาวิจารณ์ชุมชน ที่ได้ร่วมท้ากับเทศบาลเมืองพิชัยนั น ผู้วิจัย
ได้น้าเสนอโรงคั่วไร้ควัน โดยใช้ต้นแบบจากโรงเผาไร้ควันของ เครื่องปั้นดินเผาบ้านหมอเขาแก้วซึ่งเป็นเตาเผา
ที่ได้รับออกแบบ จากภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล้าปางได้ร่วมมือกับ
เทศบาลเมืองพิชัยได้จัดท้าไว้ ณ บ้านม่อนเขาแก้ว พื นที่ใกล้เคียง โดยจะปรับให้เป็น โปรเจคปีสุดท้ายของ
นักศึกษา ส่วนเรื่องของงบประมาณ เจ้าของกิจการยินดีสนับสนุน 
การภายในการรวมกลุ่ม 

จากการลงพื นที่ของชุมชนบ้านต้นมื่น ในเรื่องของการรวมกลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่ มีคือกลุ่มดอกไม้
ประดิษฐ์และกลุ่มพวงหรีดได้ มีความต้องการให้แก้ปัญหาเรื่องการหาเงินทุนหมุนเวียนและปัจจัยการการเพ่ิม
ลดของสมาชิกกลุ่ม ท้าให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่พ่ึงตนองได้ ผู้วิจัยได้น้าเสนอการท้าธุรกิจครบวงจรในงาน
ฌาปนกิจ เพ่ิมในการท้าของที่ระลึกในงานฌาปนกิจเช่นการท้ายาหม่อง สเปรย์ไร่ยุ่ง สบู่ จากวัตถุดิบของชุมชน 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 

ปัจจัยความส้าเร็จในการท้าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ชุมชนนั น ขึ นอยู่กับความร่วมมือของชาวชุมชนที่ผู้วิจัยลงพื นที่ และสิ่ง
ส้าคัญคือการที่ผู้น้าชุมชนให้ความร่วมมือต่างให้กับผู้วิจัย ร่วมถึงผู้วิจัยต้องลงพื นที่อย่างจริงจัง และทดลองการ
ใช้ชีวิตในชุมชนนั นจริงๆและเรียนรู้การใช้ชีวิต และการให้ความร่วมมือกับชุมชนของผู้วิจัยก็เป็นอีกปัจจัย  

 
ปัญหาที่เกิดขึ นและการแก้ไขปัญหา 

ปัญหาเรื่องการด้าเนินการกิจกรรม วันและเวลา อาจไม่เป็นไปตามแบบแผนที่ก้าหนดไว้ โดยมี
ปัจจัยหลายด้านการด้าเนินชีวิตของชุมชน การเกิดกิจกรรมของชุมชนแบบกะทันหันเช่น งานศพ เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ท้าให้ด้าเนินการล่าช้า   

การแก้ไขปัญหา ลงพื นที่เข้าช่วยเหลือชุมชน เช่นไปร่วมงานศพ และช่วยกิจกรรมต่างๆ และใช้
การสอบถามพูดคุยแบบเป็นกันเองเพ่ือเก็บข้อมูล 

 
การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท าโครงการต่อ 

ในการด้าเนินกิจกรรมโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ชุมชนนั น ควรอยู่ในช่วงปิดเทอม เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียน
การสอนและผู้ศึกษาควรน้าไปบูรณาการในรายวิชาในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องได้ 
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บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 
ศักยภาพของชุมชนบ้านต้นมื่น จากการลงพื นที่ชุมชนบ้านต้นมื่น ซึ่งชุมชนแห่งนี  มีทีมผู้น้าชุมชน

ที่เข้มแข็ง จากการบวนการท้างานที่เยี่ยมยอดของผู้น้าที่ได้รับรางวัลเป็นหมู่บ้านน้าร่องขยะรีไซน์เคิล และ
ได้รับรางวัลหมู่บ้านสีเขียว มีปราชญ์ชุมชน หมอดินมีการรวมกลุ่ม มากกว่า 10 กลุ่ม และ มีมหาวิทยาลัย
ต่างๆได้มาคลุกคลีกับชุมชน  

ปัญหาที่พบในชุมชน นั น พบปัญหาการภายในของการรวมกลุ่มซึ่งการรวมนั นมีจ้านวนสมาชิกลด
ลง และขาดเงินหมุนเวียนในกลุ่ม  อีกหนึ่งปัญหาส้าคัญคือ ชุมชนมีการขัดแย้งภายในโดยเฉพาะชุมชนเคหะที่มี
ประชากรจากหลากหลายพื นที่ และส่วนใหญ่เป็นอาหารให้เช่า ก็จะเกิดปัญหายาเสพติดและอาชยกรรมได้ง่าย  
ที่ดินท้ากินด้านเกษตรกรรมเหลือน้อยกลิ่นมูลสัตว์ และกลิ่นการท้าน ้าพริกในชุมชน 
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หมู่บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

รศ.ดร. สุนทรี รินทร์ค า*/ผศ.อมรรัตน์ พรหมศรี/ผศ.ดร.กลิ่นประทุม ปัญญาปิง/ผศ.ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ/ 

ภัทรา วงษ์พันธ์กมล/ดร.รุ่งนภา เขียววิจิตร/ดร.ยุพดี หัตถสิน/สมาน ดาวกันเวียง/กาญจนา ศรีวิชัย/       
มณีกาญจน์ ไชยนนท์/อัปษร ธรรมสโรช/ครรชิต เงินค าคง/วิชุรา ตาจันทร์ดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

1.ชื่อหมู่บ้าน   หมู่บ้านห้วยทราย  หมู่ที่ 8 ต้าบลแม่ปั๋ง อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทรี รินทร์ค้า    คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร โทรศัพท์ 0896362620 E-mail :  supravit@hotmail.com 

คณะกรรมการประกอบด้วย 
ผศ.อมรรัตน์ พรหมศรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

  ผศ.ดร.กลิ่นประทุม ปัญญาปิง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ผศ.ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ   คณะวิศวกรรมศาสตร์             
อ.ภัทรา วงษ์พันธ์กมล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
อ.ดร.รุ่งนภา เขียววิจิตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์             
อ.ดร.ยุพดี หัตถสิน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
อ.สมาน ดาวกันเวียง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
อ.กาญจนา ศรีวิชัย  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
อ.มณีกาญจน์ ไชยนนท์  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 

  อ.อัปษร ธรรมสโรช  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
  นายครรชิต เงินค้าคง  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ          

นางสาววิชุรา ตาจันทร์ดี  บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ    
 

3. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
3.1 วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis)  
 3.1.1 จุดแข็ง 

(1) ด้านพื นที่ท้ากิน ทุกครัวเรือนมีพื นที่ในประกอบอาชีพ เป็นของตนเอง บางส่วนท้าการเกษตร
แบบเกษตรอินทรีย์  
  (2) ด้านเศรษฐกิจ สังคมและรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี จากการขายผลผลิตทางการเกษตร 
ลักษณะสังคมส่งเสริมระบบประชาธิปไตยเน้นการมีส่วนร่วม 
  (3) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีการจัดการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทัศนียภาพภูมิ
ประเทศสวยงาม ไร้มลพิษทางอากาศ มีล้าห้วย อ่างเก็บน ้า มีแหล่งน ้าพุร้อน และแหล่งโบราณสถานเก่าแก่ 
  (4) ด้านองค์กรแหล่งทุนหมู่บ้าน มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กองทุนหมู่บ้าน โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กขคจ) ที่มีความเข็มแข็ง 
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  (5) ด้านประเพณีและวัฒนธรรม ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น มีกิจกรรมกรรมประจ้า
ทุกปี ส่งเคราะห์บ้าน ด้าหัวเสื อบ้าน การเลี ยงผี การลงแขกท้างาน 
 
  3.1.2 จุดอ่อน 

(1) การคมนาคมและการสื่อสาร เป็นลักษณะชุมชนอกแตก มีถนนผ่ากลาง มีความต้องการด้าน 
พัฒนากายภาพด้านการสัญจรและการสื่อสาร 

 (2) ผลผลิตด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์ ขาดการส่งเสริมและ   รับรองคุณภาพ 
 (3) มีการใช้สารเคมีด้านการเกษตร มากเกินควร 
 (4) ขาดความรู้เรื่องการจัดการด้านการตลาด การรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นก็เฉพาะความเดือดร้อน

เท่านั น 
 (5) พื นที่ท้ากินส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่สามารถเป็นหลักประกันความมั่นคงฐานะทาง
ครอบครัว 
 (6) มีการลักลอบตัดไม้ การบุกรุกเพ่ือขยายพื นที่เพาะปลูก การใช้น ้าอย่างไม่มีระบบและขาด

การพัฒนา การบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นทางการ 
 (7) ประเพณี วัฒนธรรม เป็นของคนผู้เฒ่าชราเท่านั น 
 

3.2 แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 
3.2.1 การเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรโดยการแปรรูปสินค้า และพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
   3.2.2 สร้างความหลากหลายด้านผลิตผลทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ในชุมชน  

3.2.3 ให้ความรู้และส่งเสริมด้านการตลาด 
3.2.4 ส่งเสริมและพัฒนาการรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทั งภายในและภายนอก 
3.2.5 การส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงเกษตร วิถีชีวิตชุมชน และเชิงนิเวศ 
3.2.6 แนวทางการอนุรักษ์ และวางแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น ้า พืช สัตว์ ป่าไม้ ฯลฯ)  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ได้แก่ 
   (1) รักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ให้อุดมสมบูรณ์ต่อพื นดิน น ้า พืช ป่าไม้ 
ต่อไป 
   (2) สืบสานและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ให้คงอยู่และเกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

   (3) ส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีระหว่างชุมชนและทรัพยากรป่าไม้ 
   (4) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างรู้คุณค่า 

 
3.3 การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 

3.3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชุมชนและขยายเครือข่ายทั งภายในและภายนอก ในทุกด้าน และทุก
รูปแบบ  

  3.3.2 การให้การศึกษาความรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
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3.4 ค้นหาโจทย์ใหม่เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน ามาพัฒนาชุมชน 
  3.4.1 ขาดสถานที่ด้านการศึกษาและห้องสมุดของชุมชน 

3.4.2 ขาดจัดการระบบด้านการตลาดของชุมชน 
  3.4.3 ส่งเสริมการท้าเทคโนโลยีชีวภาพ 
  3.4.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและร่วม
บ้ารุงรักษา 

3.4.5 ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศ 
3.4.6 ขาดสถานที่ท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชน 
3.4.7 ขาดสถานที่ส้าหรับติดตั งระบบและส้านักงานกลางแบบถาวรของชุมชน  
3.4.8 ขาดการส่งเสริมองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จ้าเป็นต่อการน้ามาพัฒนาชุมชน 
3.4.9 ขาดการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
3.4.10 ขาดการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดมลพิษอย่างยั่งยืน 

  3.4.11 ควรได้รับการสนับสนุนด้านอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของวิถีชีวิตชุมชนให้กับ
เยาวชนรุ่นถัดไป 
  3.4.12 ควรส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจให้เกิดความหลากหลาย 

3.4.13 ขาดองค์ความรู้และการส่งเสริมด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่หลากหลายทาง
การเกษตร  

3.4.14 ขาดการประชาสัมพันธ์และขยายผลด้านการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึง 
 
4. ด้านเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และเทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพ่ิมเติม ได้แก่ 
4.1 เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

(1) เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  
(2) เทคโนโลยีการท้าเกษตรอินทรีย์ 
(3) เทคโนโลยีด้านการส่งเสริมการตลาด (E-commerce) 
(4) เทคโนโลยีด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) ขาดองค์ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(6) พัฒนาสาธารณูปโภคหลักให้ครอบคลุมทั งชุมชน  

 
 4.2 เทคโนโลยีทีชุ่มชนต้องการเพิ่มเติม 

(1) เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ 
ชุมชน 

(2) องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
(3) เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร และการปลูกพืชเศรษฐกิจให้เกิดความหลากหลาย 
(4) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่หลากหลายทางการเกษตร  
(5) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้ปลอดมลพิษอย่างยั่งยืน 



56 
 

รายงานผลการด าเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการเรยีนรู้ในชุมชน” 

(6) การสนับสนุนด้านอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมของวิถีชีวิตชุมชนให้กับเยาวชนรุ่น 
ถัดไป 

(7) การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายผลด้านการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงอย่างทั่วถึง 

(8) ขยายเครือข่ายระบบโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทั ง 
 
5. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถลงไปช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาได้
ทันที 

ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วย ชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันทมีีอยู่ 4 ประเด็นเร่งด่วนหลักๆ ได้แก่ 

1. การตรวจสอบคุณภาพน ้าบาดาล เช่น การตรวจสอบทางเคมีและชีวภาพ เพื่อน้าผลการตรวจสอบ
ไปวางแผน ในการปรับปรุงคุณภาพน ้าให้เหมาะสมกับการอุปโภคและบริโภคให้กับคนในชุมชน ท้าให้ลด
รายจ่ายของครัวเรือน 

2. การตรวจสอบคุณภาพดิน เป็นการตรวจสอบคุณภาพกายภาพ เคมี เช่น ประเภทของดิน ความ
เป็นกรด-ด่าง และธาตุอาหารส้าหรับการปลูกพืช เพ่ือน้าผลการตรวจสอบไปวางแผน ในการปรับปรุงคุณภาพ
ดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดต่างๆ  

3. การส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อสร้างกลุ่มบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง และการใช้สื่อออนไลน์ เช่น โปรแกรมเฟสบุ๊ค และโปรแกรมไลน์ โดยจะมุ่งเน้นเพ่ือใช้
เก็บข้อมูลหมู่บ้านในรูปแบบดิจิตอล พร้อมทั งการปรับข้อมูลเวปไซด์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และเป็นช่องทาง
ในการโฆษณาสินค้าและบริการต่างๆ ที่จะเกิดขึ นในอนาคตของชุมชน 
4. การจัดการขยะให้ถูกหลักสุขาภิบาล โดยการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน ขยะ
ทางการเกษตร และขยะอันตราย เป็นต้น 
 
6. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัญหาที่จ้าเป็นต้องได้รับการแก้ไขผ่านการผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอยู่ 8 ประเด็น ได้แก่ 
  1.ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายชนิด เพ่ือแก้ไขปัญหาปริมาณสินค้าล้นตลาด และปัญหาราคาสินค้า
เกษตรตกต่้า อีกทั งยังเป็นการลดการพ่ึงพาพืชเศรษฐกิจเพียงชนิดเดียว 

2. ส่งเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการท้าเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อการบริโภคภายใน
ครัวเรือน ชุมชน และหากมีปริมาณมากเกิน ก็สามารถน้าไปจ้าหน่ายต่อไป ซึ่งเป็นวิธีการลดรายจ่ายภายใน
ครัวเรือนและยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย 

3. ส่งเสริม/อบรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างกลุ่มอาชีพใหม่ภายในชุมชน โดยเน้น
สินค้าทางเกษตรที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีภายในชุมชน และความต้องการของตลาด อีกทั งยังเป็นการลด
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สัดส่วนพื นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก โดยการเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตต่อไร่ นอกจากนั นก็ควรเพิ่มพื นที่การ
ปลูกพืชที่เป็นวัตถุดิบของสินค้าเกษตรแปรรูป และในที่สุดชุมชนก็จะเกิดรายได้ที่ยั่งยืน 

4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสามารถ
พ่ึงตนเองได้ ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคม และจริยธรรม 

5. ส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดสารเคมี เพื่อก้าวสู่เกษตรอินทรีย์ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรธรรมชาติ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน 

เช่น ความรู้ด้านการบริการนักท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ 
รวมถึงศูนย์ศึกษาทางการเกษตร 

7. ส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะในชุมชน เช่น 
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ และศูนย์ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ 

8. ส่งเสริมสาธารณูปโภคในชุมชน ได้แก่ การสร้าง/ปรับปรุง ถนนภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึง และการ
ขยายเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์ให้ครอบคลุมทุกพื นที่ในชุมชน 
 
7. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 

จากการศึกษาชุมชน ท้าให้ทราบว่าผู้น้าชุมชนนี เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและกระตือรือร้น พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ที่จะน้าไปสู่การพัฒนาของชุมชน อีกทั งยังมีทีมงานที่มีความพร้อม ทุ่มเทและเสียสละ เป็นผู้ช่วย
ผู้น้าชุมชนอีกด้วย โดยภาพรวม ปัญหาหลักที่พบภายในชุมชน ได้แก่  

1. การแบ่งกลุ่มของคนในชุมชนที่ประกอบด้วย คนเมืองและชนเผ่าลาหู่ ท้าให้ขาดความเข้าใจในวิถีการ
ด้าเนินชีวิตและวิธีคิด  

2. ขาดการส่งเสริมความรู้ในการท้าการเกษตรแบบผสมผสาน  
3. ขาดความร่วมมือในการจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและต่อเนื่อง  
4. ขาดการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ของคนในชุมชน  
5. ขาดสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง ได้แก่ ถนน และสัญญาณโทรศัพท์ และ 6) ขาดบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ 
 ดังนั น สรุปภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน ควรจะมีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าว โดยวิธี
ดังต่อไปนี  

1. มุ่งเน้นการพ่ึงพาตนเองของคนในหมู่บ้าน ด้วยวิธีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อย่างยั่งยืน 
2. ขยายเครือข่ายผู้บริโภคสินค้าทางการเกษตร 
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8. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 
8.1 การวางแผนศึกษาชุมชน 

การวางแผนศึกษาชุมชน เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ โดยในช่วงแรกได้มีการติดต่อประสานงานกับ
ผู้น้าที่ชุมชนไว้วางใจและยอมรับ อันคือ พระ / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานองค์กร จากนั นจึงท้าการนัดหมายเพ่ือ
เก็บข้อมูลในพื นที่ โดยผ่านการตัวกลางอาสาสมัครของชุมชนที่มีอยู่หลายชนเผ่า ในการติดต่อประสานงานซึ่ง
จากการศึกษาชุมชนนี  ท้าให้ทางคณะอาจารย์ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเพ่ือน้ามาใช้วิเคราะห์ถึงปัญหาและ
แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั นทางนักศึกษายังได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าหาชุมชน 
เก็บข้อมูล และส้ารวจพื นที่ชุมชน ในส่วนของชุมชน ก็จะได้โอกาสในการน้าเสนอปัญหา และร่วมคิดแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ นภายในชุมชน อีกทั งชุมชนยังได้ใช้ความรู้ความสามารถของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
 

8.2 ขั นตอน/วิธีการ เครื่องมือต่างๆ ใช้อย่างไร เช่น แผนที่เดินดิน แบบสัมภาษณ์ 
ในขั นตอน ข้อมูลทั งหมดจากการลงศึกษาชุมชนจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์ เพ่ือจัดท้าโครงการ

ยกระดับชีวิตหมู่บ้านชุมชนอย่างมีส่วนรวมต่อไป โดยมี 15 ขั นตอนดังนี  
(1) ติดต่อประสานงานกับประธานชุมชนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของโครงการ 
(2) รวบรวมอาจารย์ทีมงานแต่ละศาสตร์ที่มีความสมัครใจจะพัฒนาชุมชน 
(3) นัดประชุม/ปรึกษาหาแนวทาง / ระบุเป้าหมาย 
(4) ระดมสมองช่วยกันร่างแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับด้านข้อมูลหลากหลายมิติ เพื่อให้

สอดคล้องกับจุดประสงค์ของโครงการ 
(5) เปิดรับนักศึกษาอาสาสมัครเพ่ือลงพื นที่ส้ารวจอาณาเขตของชุมชนและการคมนาคมในชุมชน 
(6) เตรียมอุปกรณ์วัดพื นที่ / สัมภาษณ์ / เก็บข้อมูล / นัดหมายเวลาเพื่อเดินทาง 
(7) เดินทางเข้าพื นที่ชุมชน / สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล / เข้าประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือปรับความเข้าใจ

ในการร่วมมือท้าโครงการ 
(8) น้าข้อมูลมารวบรวมตามหลักการวิจัย 
(9) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือช่วยกันหาแนวทางพัฒนาศักยภาพของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
(10) หากข้อมูลยังไม่ครบองค์ประกอบ ก็จะต้องมีการเดินทางเข้าพื นที่ชุมชนซ ้าหลายรอบ จนกว่าจะ

ได้ข้อมูลที่มีพร้อมส้าหรับการวิเคราะห์จนครบองค์ 
(11) วางแผนประเมินเพ่ือช่วยชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ทั งในระยะสั น/ระยะกลาง/ระยะยาว 
(12) ด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนด 
(13) ติดตามเก็บข้อมูลผลลัพธ์จากชุมชนเป็นช่วงๆ ตามก้าหนด 
(14) สรุปผลการด้าเนินงาน 
(15) จัดท้าเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 
8.3 ปัจจัยความส าเร็จ 

ปัจจัยความส้าเร็จได้มาจาก การท้างานร่วมกันระหว่างศาสตร์เพื่อผดุงสังคมได้อย่างยั่งยืน  
และได้จากประสบการณ์ของการศึกษาชุมชน ท้าให้เกิดแนวทางและข้อเสนอแนะส้าหรับการศึกษาชุมชนครั ง
ต่อไป เช่น การเตรียมตัวเข้าชุมชน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการวางแผนการส้ารวจเก็บข้อมูล เป็น
ต้น 
 



59 
 

รายงานผลการด าเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการเรยีนรู้ในชุมชน” 

8.4 ปัญหาที่เกิดขึ นและการแก้ไขปัญหา 
(1) ปัญหาเวลาที่มีการเรียนการสอนไม่ตรงกัน การแก้ไขคือ มีการเลือกอาจารย์ที่มีเวลาว่าง 

ตรงกันมากท่ีสุดในช่วงนั นๆ ให้เป็นผู้ด้าเนินงานโครงการ 
(2) ปัญหาเวลาที่ชุมชนว่างไม่ตรงกันกันทีมงาน การแก้ไขคือ เลื่อนเวลานัดหมายออกไป และ 

รอจนกว่าชุมชนจะมีความพร้อมที่จะร่วมประชุมกับอาจารย์ทีมงานได้ 
(3) ปัญหาการหานักศึกษาอาสาสมัคร เนื่องจากมีเวลาเรียนไม่ตรงกันเมื่อต้องลงพื นที่ชุมชน  

การแก้ไขคือ มีการเลือกเฉพาะกลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครที่มีเวลาว่างตรงกันมากที่สุดในช่วงนั นๆ ให้เป็นผู้ช่วย
ลงพื นที่ร่วมอาจารย์เพ่ือด้าเนินงานโครงการ 

(4) ปัญหามีบุคคลในชุมชนเสียชีวิตท้าให้ไม่สามารถด้าเนินโครงการได้ตามก้าหนดเวลา การ 
แก้ไขคือ ต้องชะลอการด้าเนินโครงการ จนกว่างานศพ/ไว้ทุกข์ จะแล้วเสร็จ 

(5) ปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลในทีมงานจนเกิดเริ่มขัดแย้ง การแก้ไขคือ ต้องมีผู้ 
เป็นตัวกลางคอยหาสาเหตุความเข้าใจผิด และประสานให้สามารถด้าเนินงานต่อไปได้ 
 

8.5 การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท าโครงการต่อ 
(1) การปรับปรุงด้านเวลาที่มีการเรียนการสอนไม่ตรงกัน 
(2) การปรับปรุงด้านเวลาที่ชุมชนว่างไม่ตรงกันกันทีมงาน ได้ 
(3) การปรับปรุงด้านการหานักศึกษาอาสาสมัคร 
(4) การปรับปรุงด้านมีบุคคลในชุมชนเสียชีวิตท้าให้ไม่สามารถด้าเนินโครงการได้ตามก้าหนดเวลา 
(5) การปรับปรุงด้านการสื่อสาร 

 
8.6 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆต่อโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน ฯ ต่อมหาวิทยาลัยฯ 
ควรมีการสัปดาห์บ้าเพ็ญประโยชน์ใน 1 ภาคการศึกษา เพื่อให้ทั งอาจารย์และนักศึกษา สามารถมีโอกาส

ใช้เวลาเข้าถึงชุมชนและพื นที่ชุมชนได้อย่างเชิงลึก 
 
9. สิ่งท่ีอาจารย์ได้จากการท าโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน (การแปลงความคิดหรือพฤติกรรมของตัว
อาจารย์เอง)  

สิ่งที่อาจารย์ทีมงานในโครงการนี ได้รับจากการลงเรียนรู้ในชุมชน คือ การเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากัน
และกันผ่านการท้างาน อันเนื่องมาจาก 

1. ต้องท้างานร่วมกันและมีการประชุมร่วมกัน 
2. มีการเดินทางร่วมกันเพ่ือไปชุมชน 
3. มีการรับประทานอาหารร่วมกัน 
4. มีการเข้าประชุมร่วมกันกับชุมชน 
5. มีการประสานงานกันผ่านสื่อไลน์กลุ่ม เพ่ือนัดแนะวัน/เวลาในการเดินทางลงพื นที่ชุมชน 
6. มีการปรับความยืดหยุ่นด้านงานประจ้าและงานโครงการเพ่ือสอดรับไม่ให้เกิดความขัดแย้งกัน 
7. มีการระดมสมองร่วมกันเพ่ือหาทางพัฒนาให้เป็นโครงการศักยภาพของชุมชน 
8. มีการรวมกันระหว่างศาสตร์หลายแขนงจาก วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / ศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ / บริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ เพ่ือให้เกิดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
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9. มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเข้าสัมภาษณ์ชุมชน และส้ารวจพื นที่ชุมชน 
10. มีการเรียนรู้ศาสตร์ที่แตกต่างไปจากที่ตนเองคุ้นเคยในการสอน 
11. มีการเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมของอาจารย์ที่มาจากการสอนในศาสตร์อ่ืนที่นอกเหนือจากของ

ตนเอง 
12. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศาสตร์ 
13. มีการสลายอัตตาตัวตนเมื่อต้องการให้งานโครงการด้าเนินต่อไปได้ส้าเร็จ 
14. มีความพยายามหาแนวทางร่วมกันจนเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้ชุมชนได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ 
15. มีความรู้ประมาณ / กาล / บุคคล เพ่ือให้ชุมชนเห็นความส้าคัญของการพัฒนาศักยภาพ 
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หมู่บ้านโป่งบัวบาน หมูท่ี ่11 ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

นายปรัชญา นามวงค์*/นางวัชรี ฝั้นเฟือนหา/นางสาวหฤทัย ล่องกุลบุตร/นางสาวกชกร ม่ังมี/      
นางสาวอรอุมา เมธาเกษร/นางสาวรัตนา  อระภักดี/นางสาวภาณี ใหม่จันทร์ดี/นายศิริพงษ์ สมวรรณ/

นายนิวัติ จันต๊ะมา/นายกิตติศักดิ์ อ ามา/นายเถกิงศักดิ์ ภูสิทธิอัคคโชติ/นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายปรัชญา นามวงค์ โทรศัพท์ 0817839160 E-mail: 

daydreams13th@yahoo.com 
ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2559 

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่บ้านห้วยเกี๋ยงซาง  ใช้ถนนเป็นแนวเขตแดน   
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่บ้านประดู่   ใช้ล้าน ้าแม่งัดเป็นแนวเขตแดน 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ หมู่บ้านห้วยทราย  ใช้ล้าน ้าแม่งัดเป็นแนวเขตแดน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่บ้านแม่แพง  ใช้แนวห้วยบงเป็นแนวเขตแดน 
 ภูมิประเทศ  พื นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตชุมชน เป็นที่ราบเชิงเขามีความชันเล็กน้อย จ้านวนครัวเรือน 135 
ครัวเรือน อยู่ในเขตเทศบาลต้าบลแม่ปั๋ง จ้านวนประชากรทั งสิ น 305 คน แยกเป็นชาย 153 คน หญิง 152 
คนบ้านโป่งบัวบานเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ก่อขึ นใหม่ เป็นหมู่บ้านในเขตนิคมสหกรณ์ โดยจัดสรรที่ดินให้สมาชิก
รายละ 7 ไร่ แบ่งเป็นที่บ้าน 1 ไร่ และที่ท้ากิน 6 ไร่ ราษฎรส่วนใหญ่มาจากเขตน ้าท่วมเขื่อนแม่งัดและอ่าง
เก็บน ้าแม่แพง ซึ่งรัฐบาลได้เวนคืนที่ดิน โดยชาวบ้านอพยพมาจากหมู่บ้านห้วยทรายหมู่ที่ 8 บ้านแม่แพงหมู่ 3 
บ้านสบปั๋งหมู่ 4 และบ้านแม่ปั๋งหมู่ 5 และได้มีการจัดตั งเป็นหมู่บ้านโป่งบัวบานหมู่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2532 
เนื่องจากบ้านโป่งบัวบานเป็นหมู่บ้านที่ตั งขึ นมาใหม่และประชากรมาจากหลากหลายพื นที่ จึงไม่ค่อยมีคนรุ่น
เก่าและวัฒนธรรมดั งเดิมที่สืบทอดมากนัก มีสถานที่ท่องเที่ยวคือ บ่อน ้าร้อน “โป่งบัวบาน”ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพการเกษตรด้านการท้าสวน เป็นหลัก รองลงมาคือ ท้าไร่ ท้านาและรับจ้างทั่วไป  พืชที่ปลูกส่วน
ใหญ่คือ ล้าไย, ข่า, ตะไคร้, ขมิ น เมื่อว่างจากงานไร่ ก็รับจ้างงานอ่ืนๆ 

 บ้านโป่งบัวบานอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของเทศบาลต้าบลแม่ปั๋ง โดยภายในหมู่บ้านจะมี
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ดูแล สถานีต้ารวจที่คอยก้ากับดูแลคือ สถานีต้ารวจภูธรโหล่งขอด และอยู่
ในเขตการรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่วนต้าบลผาแดง ประชาการส่วนใหญ่ของชุมชนบ้านโป่งบัวบานที่ป่วย
มักเป็นโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โดยโรคระบาดที่มักพบคือ โรคไข้เลือดออก และโรคมือเท้าปาก
ภายในชุมชนบ้านโป่งบัวบานประกอบด้วยซอยเล็กๆ อยู่ 5 ซอย ถนนส่วนมากเป็นทางลูกรัง มีถนนแบบ
คอนกรีตบ้างเล็กน้อย มีโรงงานผลิตน ้าดื่มชุมชน 1 แห่ง มีประปาหมู่บ้าน 1 แห่งที่ใช้งาน แหล่งน ้าธรรมชาติ
คลองแม่งัดไหลผ่าน และบ่อน ้าร้อนจ้านวน 1 แห่ง แหล่งน ้าที่สร้างขึ นคือบ่อน ้าสาธารณะจ้านวน 4 แห่ง  
ไฟฟ้าเข้าถึงชุมชนมีใช้ทุกครัวเรือน การเดินทางมายังหมู่บ้านแม่ปั๋งใช้เส้นทางสายเชียงใหม่-แม่โจ้-พร้าว ทาง
หลวงหมายเลข 1001 กม  
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 เนื่องจากในหมู่บ้านมีโป่งน ้าร้อนและได้มีการพัฒนาบางส่วนให้กลายที่ให้บริการอาบน ้าร้อนที่เกิดขึ น
จากธรรมชาติ จึงเป็นสถานที่หลักในด้านการท่องเที่ยว มีการเดินทางที่สะดวกอยู่ใกล้กับถนนเส้นหลัก (เส้น 
พร้าว – เชียงใหม่) และถนนในการเดินทางเข้ามาอยู่ในสภาพดี จึงง่ายต่อการเดิน และยังอยู่ใกล้สถานที่ส้าคัญ
อ่ืนๆ เช่น วัดแม่ปั๋ง น ้าตกม่อนหินไหล หรือเป็นทางแวะส้าหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังโครงการหลวงม่อนล้านอีก
ด้วย ท้าให้สามารถพัฒนายกระดับให้เป็นท่องเที่ยวที่นิยมได้ในอนาคต ร่วมทั งกลุ่มชุมชนมีความสนใจและให้
ความร่วมมือในเรื่องนี  ทั งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือการท่องเที่ยวเชิงสถานที่ ด้วยทั งข้อดีที่ตั งอยู่ท่านกลาง
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน การเดินทางเข้าถึงที่สะดวกและใกล้ทางหลวงหลัก มีบรรยากาศที่ยังคงเป็นธรรมชาติทั ง
ภายในและภายนอกรอบๆ ชุมชน ซึ่งอาจท้าเกิดกลุ่มอาชีพเพ่ิมตามมาให้หลายๆ ด้าน 
 

แผนที่เดินดิน หมู่บ้านโป่งบัวบาน 
 

 

 
โถงรับซื อผลผลิต 

 
ร้านขายของช้า 

 
วัดโป่งบัวบาน 

 
ที่พัก, โฮมสเตย์ 

 
ร้านอาหาร 

 
ศาลพ่อปู่ค้า 

 
ตู้โทรศัพท์ 

 
ศูนย์กลุ่มชุมชน 

 

สถานีวิทยุ GFM 
99.00 MHz โป่งบัว
บาน 

 
บ่อน ้าร้อน 

 
ประปาชุมชน 

 
สระน ้าสาธารณะ 
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บ้านผู้ใหญ่บ้าน 
และ ศ.ต.ส.ม.  

ปั้มน ้ามัน 
 

สุสานหมู่บ้าน 

 

เสาสัญญาณ
โทรศัพท์ 

    

 

 
 

แผนที่ลักษณะพื นที่หมู่บ้านโป่งบัวบาน 
 

จากการลงส้ารวจฝังตัวในชุมชน พบว่าหมู่บ้านโป่งบัวบานเป็นหมู่บ้านเล็กๆ หมู่บ้านหนึ่ง ชาวบ้าน
ทั งหมดเป็นคนไทยพุทธ ที่อพยพมาจากหลายแหล่งจากพื นที่ที่ราชการเวนคืนและพื นที่น ้าท่วมจากการสร้าง
เขื่อนแม่งัดและอ่างเก็บน ้าแม่แพง มีการจัดสรรที่ดินอยู่อาศัยและท้ากินจากสหกรณ์นิคม อ.พร้าว ภายใน
ชุมชนมีวิธีที่เรียบง่าย วิถีชีวิตยังมีลักษณะเป็นแบบพื นบ้านภาคเหนือ คือมีการช่วยเหลือเอื อเฟ้ือกัน เช่นงาน
ศพก็จะมีการมาช่วยงานกันเหมือนกับในอดีต ลักษณะของบ้านเรือนบางส่วนยังคงลักษณะเป็นแบบบ้านไม้
พื นบ้านอยู่ ภายในบ้านส่วนมากจะนิยมปลูกต้นไม้และพืชสมุนไพร ซึ่งกลุ่มชาวบ้านมีความสนใจที่จะน้าเอา
สมุนไพรที่มีไปแปรรูปอบแห้งอยู่แต่ว่าขาดความรู้และเทคโนโลยีมาสนับสนุน ชาวบ้านมีอัธยาศัยที่ดี ยิ มแย้ม 
ภายในชุมชนมีร้านขายของทั่วไปอยู่ 2 ที่ เป็นร้านขายของหลากหลายส่วนมากเป็นของใช้อุปโภค – บริโภค
ทั่วไป ซึ่งถ้าไม่ซื อของจากร้าน 2 ร้านนี ก็จะไปซื อของจากตลาดนัดนอกชุมชน และร้านขายอาหารตามสั่งเล็กๆ 
อีกหนึ่งร้าน เส้นทางในการเดินทางเข้าหมู่บ้านสะดวกดีเพราะเป็นถนนลาดยาง แต่เส้นทางภายในหมู่บ้านยังมี
ลักษณะเป็นถนนดินและหินลูกรังอยู่ ท้าให้การเดินทางไม่ค่อยสะดวกมากนัก และชาวบ้านบอกว่ามักจะมี
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ปัญหาตอนหน้าฝน เพราะเกิดการไหลตัวของหน้าถนนเนื่องลักษณะชุมชนเป็นพื นที่เชิงเขา มีลักษณะเอียง 
ดังนั นเมื่อเกิดฝนตกหนักมากๆ ถนนจึงมักจะถูกฝนชะดินหน้าถนนให้ไหล  

 
ชุมชนมีศูนย์กิจกรรมกลุ่มชุมชนอยู่หนึ่งที่ที่ยังท้าอยู่คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน ้าดื่มสะอาด ที่ผลิตน ้าดื่ม

ไว้จ้าหน่ายภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง โดยให้คนในชุมชนเป็นผู้ประมูลในการผลิต ส่วนน ้าใช้ภายใน
ชุมชนเป็นระบบประปาชุมชน โดยมี 2 ที่ คือที่ๆยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งเป็นระบบใช้ไฟฟ้าในการจ่ายน ้า ซึ่งจะ
มีปัญหาถ้าเกิดไฟฟ้าดับ กับประปาชุมชนแห่งใหม่ที่ก้าลังอยู่ในระหว่างส้ารวจหาแหล่งน ้าอยู่ ซึ่งตั งอยู่ ใกล้กับ
ศูนย์กิจกรรมกลุ่มชุมชนอีกที่ คือ ส้านักงานกองทุนหมู่บ้านโป่งบัวบาน ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ที่เป็นอาคาร 2 
หลัง โดยหลังหนึ่งใช้เป็นที่เก็บปุ๋ยเคมีชุมชน และใช้เป็นที่จัดกิจกรรมประชุมอบรมต่างๆ กับอีกหลังหนึ่งก้าลัง
จะพัฒนาเป็นโรงท้าล้าไยอบแห้งสีทอง ในส่วนระบบไฟฟ้าภายชุมชนเข้าถึงบ้านทุกหลัง แต่ยังขาดระบบไฟฟ้า
ส้าหรับพื นที่การเกษตรที่อยู่รอบๆ  

ชุมชนโป่งบัวบานส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม โดยพื นที่โดยรอบชุมชนจะเป็นสวน โดยเฉพาะสวน
ล้าไย มีพื นที่ท้านาเพียงเล็กน้อย และมีโถงรับซื อผลผลิต (โดยเฉพาะล้าไย) อยู่ 2 ที่ และยังคงมีการใช้สารเคมี
ในการเร่งผลิตผลิตเป็นจ้านวนมาก และไม่มีความมั่นใจการเกษตรเชิงชีวภาพหรือเกษตรอินทรีย์ ระบบน ้า
ส้าหรับการเกษตรเป็นระบบชลประทาน โดยมีคลองชลประทานไหลผ่านด้านข้างของหมู่บ้าน ซึ่งไหลมาจาก
อ่างเก็บน ้าแม่แพงที่อยู่เหนือขึ นไป และยังมีน ้าแม่ปั๋งไหลผ่านหมู่บ้านอีกเส้นหนึ่ง โดยเป็นเส้นแบ่งเขตกับอีก
หมู่บ้านหนึ่ง และมีสระน ้าสาธารณะขนาดใหญ่อยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งไม่ได้น้ามาใช้ประโยชน์อะไรนอกจากเก็บน ้า 
จากการพูดคุย ชุมชนมีความประสงค์ที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือด้านความรู้และเทคโนโลยีใช้ประกอบกับ
ความรู้ที่มีดั งเดิม พร้อมกับลูกปลาในการท้าการเป็นบ่อเลี ยงปลาของกลุ่มชุมชน 

ด้านท้ายหมู่บ้านมีป่าช้าส้าหรับพิธีฌาปนกิจของชุมชนอยู่ มีลักษณะเป็นเมรุเผาที่ใช้ฟืนเป็นเชื อเพลิง
ในการเผา และมีหลุมส้าหรับให้ชาวบ้านใช้เป็นที่ทิ งขยะซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของชุมชนเพราะยังไม่มีระบบในการ
ก้าจัดขยะ ชาวบ้านใช้วิธีการน้าเอาไปทิ งที่หลุมขยะ หรือบางครั งก็ท้าการเผาทิ งทั งขยะทั่วไปหรือขยะทาง
การเกษตร ซึ่งไม่ได้มีการน้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่มีชาวบ้านอยู่ 1 ท่านที่มีการน้าเอาพวกกิ่งไม้ขนาดใหญ่
มาท้าเป็นถ่านเพ่ือจ้าหน่าย แต่เทคโนโลยีในการท้ายังเป็นแบบเตาเผาแบบเก่า ซึ่งท้าให้บางครั งในการเผาจะได้
ถ่านที่มีคุณภาพไม่ค่อยดี ไม่เป็นถ่านที่สมบูรณ์ หรือบางครั งก็กลายเป็นขี เถ้าไปบางส่วน แต่ก็ได้น ้าส้มควันไม้
ประกอบมาด้วยจากกระบวนการผลิตถ่าน และอยากรวมกลุ่มในการผลิตถ่านโดยใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่านี  

แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนคือ วัดโป่งบัวบานซึ่งตั งอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้าน เป็นวัดที่มีลักษณะที่เงียบ
สงบ เป็นแหล่งท้ากิจกรรมประเพณีต่างๆ ของชุมชน โดยมีบ่อน ้าพุร้อนอยู่ใกล้ๆ ติดกัน ซึ่งบ่อน ้าร้อนมีการ
ปรับปรุงโดยท้าเป็นห้องแช่น ้าส่วนตัวอยู่ 2 หลัง และบ่อแช่กลางแจ้งอีก 1 บ่อ และ บ่อน ้าร้อนผุด อีก 1 บ่อ 
โดยมีศาลาเล็กๆ ปลูกอยู่รอบๆ โดยหวังจะใช้ประโยชน์ในการท้ากิจกรรมอ่ืนๆ ตอนเย็นๆ จะเห็นชาวบ้าน หรือ
เด็กๆ มาลงแช่เล่นน ้า มีสระน ้าสาธารณะของชุมชนอยู่เลยถัดไป ลักษณะโดยรวมรอบๆ บ่อน ้าร้อนยังไม่ได้รับ
การดูแลและพัฒนามากนัก ด้วยปัญหาหลายๆ ด้าน ทั งด้านงบประมาณ และปัญหาสิทธิการดูแลและพัฒนา
บ่อน ้าร้อน ท้าให้ชุมชนไม่สามารถท้าอะไรได้มากนัก มีปัญหากระทั่งกระบวนการเก็บค่าใช้บ่อน ้าร้อนจาก
นักท่องเที่ยวเนื่องจากกฎระเบียบ และภายในหมู่บ้านเองก็มีชาวบ้านได้ท้าบ้านตัวเองให้เป็นที่พักอยู่ 2 ที่ 
ส้าหรับคนที่ต้องการพักจากภายนอก แต่ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์มากนัก 

โดยรวมหมู่บ้านโป่งบัวบานสามารถพัฒนายกระดับให้เป็นท่องเที่ยวที่นิยมได้ในอนาคต ร่วมทั งกลุ่ม
ชุมชนมีความสนใจและให้ความร่วมมือในเรื่องนี  ทั งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือการท่องเที่ยวเชิงสถานที่ ด้วย
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ทั งข้อดีที่ตั งอยู่ท่านกลางแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน การเดินทางเข้าถึงที่สะดวกและใกล้ทางหลวงหลัก มีบรรยากาศท่ี
ยังคงเป็นธรรมชาติทั งภายในและภายนอกรอบๆ ชุมชน ซึ่งอาจท้าเกิดกลุ่มอาชีพเพ่ิมตามมาให้หลายๆ ด้าน 
 
วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (SWOT Analysis)   
 ปัจจัยภายในชุมชนที่เป็นจุดแข็ง : S ( Strength ) 

1. มีการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย และสะอาด ใกล้เส้นทางหลวงหลัก 
2. คนในชุมชนบางส่วนยังปรองดอง  ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการท้ากิจกรรม 
3. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ทั งระบบไฟฟ้าที่เข้าถึงในชุมชน ระบบประปาชุมชน  ระบบ

ชลประทานเพื่อใช้ในการเกษตร 
4. เชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ใกล้เคียง 
5. สภาวะแวดล้อมในชุมชนที่ดี มลพิษด้านต่างๆ ต่้ามาก  
6. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถน้าไปพัฒนาได้ คือ บ่อน ้าร้อน 
7. หมู่บ้านตั งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม 
8. ภายในชุมชนและแวดล้อมยังคงเป็นธรรมชาติอยู่มาก 
9. ภายในชุมชนนิยมปลูกสมุนไพรพื นบ้านไว้ในบ้านอยู่มาก ที่อาจสามารถน้าไปส่งเสริมพัฒนาได้ 
10. กลุ่มผู้น้าชุมชนยังมีความต้องการในการพัฒนาชุมชน 

 ปัจจัยภายในชุมชนที่เป็นจุดอ่อน : W ( Weakness ) 
1. ขาดความร่วมมือในการมีส่วนร่วมของกิจกรรมภายในหมู่บ้าน ยังคงการแบ่งเป็นกลุ่มอยู่บ้าง 
2. ไม่มีตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตรอ่ืนๆ นอกจากล้าไย 
3. กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในชุมชน อยู่ในกลุ่มวัยกลางคนจนถึงผู้สูงอายุ กลุ่มคนรุ่นใหม่มีน้อย 

วัยแรงงานส่วนมากก็ไปท้าชีพที่อ่ืน 
4. คนในชุมชนไม่พื นฐานของการประกอบในรูปของวิสาหกิจชุมชนที่ดีพอ 
5. การเกษตรของชุมชนยังเป็นแบบเกษตรเชิงเดี่ยว ท้าให้มีปัญหา 
6. ชุมชนไม่มีอาชีพที่หลากหลาย ส่วนใหญ่จะท้าไร่ท้าสวน 
7. เส้นทางภายในชุมชนบางเส้นทางไม่ค่อยสะดวก เพราะเป็นทางลูกรัง  
8. กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ขาดความต่อเนื่องในการด้าเนินกิจกรรม 
9. ยังคงมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรในชุมชน ขาดความรู้ในการดูแล จัดการทางการเกษตร 
10. คนในชุมชนบางส่วนไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะมีอาชีพเสริมเกิดการรวมกลุ่มได้ยาก  ขาดความ

กระตือรือร้น 
11. ขาดระบบจัดการขยะภายในชุมชนที่ดี 
12. ปัญหาเรื่องน ้าทางการเกษตรในช่วงฤดูร้อนบางปีที่แล้งจัด ต้องแบ่งปันใช้กับหมู่บ้านอื่นๆ 
13. คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงออกในเวทีประชาคม 
14. คนในชุมชนส่วนหนึ่งไม่ชอบเข้ามาประชุมในเวทีประชาคม 

 ปัจจัยภายนอกชุมชนที่เป็นโอกาส  : O ( Opportunity ) 
1. หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการสนับสนุนในการพัฒนาหมู่บ้าน 
2. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลหมู่บ้านในด้านต่างๆ 
3. แหล่งท่องเที่ยวอื่นในบริเวณใกล้เคียงท้าให้ต้องเดินทางผ่านชุมชนนี ก่อน 
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ปัจจัยภายนอกชุมชนที่เป็นข้อจ้ากัด : T ( Threat ) 
1. คณะกรรมการของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน บางส่วนขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรขึ นอยู่กับกลไกทางการตลาด 
3. สิทธิ์ในการจัดการดูแลพื นที่สาธารณะในชุมชนยังขึ นกับหน่วยงานปกครองภายนอก  ท้าให้กลุ่ม

ชุมชนไม่สามารถจัดการ ดูแลได้เต็มที่ 
4. การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานปกครองที่ไม่ต่อเนื่อง 
5. ความต้องการของชุมชนขาดการตอบสนองจากหน่วยงานที่ดูแลที่ตรงกับความต้องการจริง 
6. ไม่มีหน่วยงานส่งเสริมด้านความรู้ เทคโนโลยี ในการแปรรูป เพ่ิมมูลค่า หรือลดต้นทุนในการผลิต

ผลผลิต 
 
เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพิ่มเติมและเหมาะสมกับชุมชน 

 องค์ความรู้และเทคโนโลยีการก้าจัดขยะ 
 องค์ความรู้และเทคโนโลยีการท้าถ่าน  
 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเลี ยงปลา 
 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเพาะเห็ด 
 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการท้าระบบส่งน ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพัฒนาการท่องเที่ยว 
 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและอบแห้งสมุนไพร 
 องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการดูแลและสร้างผลล้าไย 

  
ปัญหาเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้ทันที 
 ปัญหาด้านการจัดการกลุ่ม ประชากรในชุมชนยังขาดทักษะและยังไม่เข้าใจระบบการท้างานแบบกลุ่ม
ที่ดีพอ ไม่ตะหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบภายในกลุ่ม การรวมกลุ่มของชุมชนไม่เกิดความเข้มแข็ง เพราะ
ไม่ได้จัดการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอ บางกลุ่มก็ไม่ได้มีอ้านาจในการจัดการสิ่งที่
รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ บางครั งกลุ่มที่จัดตั งก็ไม่ได้เป็นไปตามความต้องการหรือสนใจมากนักจึงท้าให้ขาด
ความสนใจในการท้างาน 
 ปัญหาด้านเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพท้าไร่ท้าสวน มีการใช้สารเคมีประกอบ
มากท้าให้มีต้นทุนในการผลิตสูง ความรู้ด้านการเกษตรไม่ดีพอ นิยมใช้สารเคมีในการดูแลพืชผลซึ่งท้าให้เกิดผล
เสียตามมา ไม่มีความกระตือรือร้นในการท้ามาหากิน ชอบงานสบาย ง่ายๆ ไม่สลับซับซ้อ และนอกช่วงการ
ผลผลิตก็ไม่มีการเกษตรด้านอื่นที่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิม เป็นลักษณะเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวไม่มีความหลากหลาย 
ราคาผลผลิตขึ นอยู่กับกลไกทางการตลาดท้าให้ไม่สามารถคาดเดารายได้ นอกจากนั นก็เสี่ยงการได้ผลผลิตที่
น้อยลงเนื่องจากภัยธรรมชาติ การจ้าหน่ายผลผลิตก็เป็นแบบขายผลิตภัณฑ์สด  ไม่มีการแปรรูปหรือการ
สร้างอัตลักษณ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 
ปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ปัญหาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการพื นที่สาธารณะ ชุมชุนไม่มีอัตลักษณ์ของชุมชนเอง  แหล่ง
ท่องเที่ยวภายในชุมชนไม่ได้รับการดูแลและพัฒนา ไม่เกิดการจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ดีพอ ทางชุมชน
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ไม่สามารถเข้าไปพัฒนาได้เนื่องจากปัญหาเรื่องสิทธิในการจัดการ ท้าให้ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดี และการ
พัฒนาให้ดีขึ น รวมทั งปัญหาเรื่องจัดเก็บรายได้เพ่ือใช้จ่ายกลุ่ม สภาพการเดินทางภาพในชุมชนบางเส้นทางไม่
สะดวก ลักษณะชุมชมยังไม่มีความร่วมกันในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโฮมสเตย์หรือเชิงการเกษตร 
แหล่งท่องเที่ยวไม่เป็นที่รู้จักมากนัก 
 ปัญหาด้านการจัดการขยะ การก้าจัดขยะในชุมชนคือการน้าขยะไปทิ งในหลุมที่บริเวณใกล้ กับสุสาน
ของชุมชน ไม่ท้าการแยกประเภทของขยะ หรือบางคนก็ท้าการเผาทิ งท้าให้เกิดมลพิษ ท้าให้ไม่เกิดการน้าขยะ
มาใช้ประโยชน์และสร้างมลพิษในบริเวณใกล้กับหลุมทิ งขยะ 
 ปัญหาด้านการประกอบอาชีพเสริม ประชากรในชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ประชากรส่วน
ใหญ่ในชุมชนมีอาชีพท้าไร่ท้าสวน นอกช่วงการผลผลิตก็ไม่มีอาชีพเสริมที่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิม ท้าให้เยาวชนวัย
แรงงานออกไปท้างานภายนอกชุมชนท้าให้หมู่บ้านขาดก้าลังส้าคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน 
 
แนวโน้มและความเหมาะสมในการพัฒนาชุมชนนี  คือ 
  การท่องเที่ยว เนื่องด้วยภายในชุมชนเองมีแหล่งท่องเที่ยวก็คือ บ่อน ้าร้อน สามารถพัฒนายกระดับให้
เป็นท่องเที่ยวที่นิยมได้ในอนาคต นอกจากการสร้างรายได้แก่ชุมชนนั นแล้วเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ น ยัง
อาจส่งผลต่อด้านอ่ืนๆ เช่นการบริการด้านต่างๆ รวมถึงพัฒนาสถานที่ให้มีที่เพ่ือจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนทั ง
จากตัวชุมชนเองและชุมชนข้างเคียง ซึ่งก็ต้องกระท้าพร้อมๆ กับการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มชุมชน ชุมชน
สามารถจัดการกลุ่มได้ด้วยตัวเอง และมองเห็นถึงความสัมพันธ์และการพัฒนาร่วมกันระหว่างหลายๆ กลุ่ม
ชุมชน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของอย่างเต็มที่ นอกจากนั นในพื นที่ของชุมชนเองก็มี
ทัศนียภาพเป็นธรรมชาติที่สวยงามและเป็นจุดเชื่อมต่อไปสู้แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึง
สามารถพัฒนาเป็นที่พักในการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี แล้วเนื่องด้วยหมู่บ้านนี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ สภาพชุมชนยังเป็นแบบอดีตอยู่บ้าง จึงอาจสามารถพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน
ให้เหมาะสมส้าหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เป็นอย่างดี 
 การเกษตรและการแปรรูปผลผลิต เพราะชุมชนนี เป็นชุมชนการเกษตรแต่เป็นการเกษตรเชิงเดี่ยวเป็น
ส่วนมาก ขาดความหลากหลายทางด้านผลิตภัณฑ์และไม่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เพ่ือเพ่ิมมูลค่า จึงมุ่ง
ส่งเสริมปรับปรุงทั งกระบวนการที่ใช้กับการเกษตรที่มีอยู่ให้มีการลดต้นทุนลง หรือเพ่ิมผลิต อีกทั งลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตรอีกด้วย และมีการส่งเสริมให้ความรู้และการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ
การเกษตรแบบผสมในหลากหลายด้าน ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรที่มีในชุมชน 
นอกจากนั นก็ให้มีการส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสามารถเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ นและ
เพ่ิมมูลค่า 
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ภาพกิจกรรม 
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หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

นางสาวเมทินี  น้อยเรือน*/นางแคทรียา พร้อมเพรียง/ ว่าที่ ร.ต.ชัยภูมิ  สีมา/ นางสาวบุษบา ฟูตา         
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวเมทินี  น้อยเรือน โทรศัพท์ 0804994217 E-mail : matinee_n@hotmail.com 

 

 จากการศึกษาชุมชนในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน กรณีหมู่บ้าน แม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต้าบลโหล่งขอด อ้าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถสรุปข้อมูลบริบทหมู่บ้าน ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ได้ รวมทั งการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน การค้นโจทย์ส้าหรับการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน ปัญหาเร่งด่วนที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชน และ
ปัญหาที่ต้องน้าไปสู่แผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ ได้ดังนี    
 
ประวัติหมู่บ้าน 
  หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต้าบลโหล่งขอด อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สมัยอดีตไม่
สามารถระบุได้ คาดว่าในอดีตมีราษฎรเข้ามาในพื นที่เพ่ือท้าการปลูกเมี่ยง และเข้ามาอยู่อาศัยในลักษณะของ 
“ผาม” หรือ “ปาง” คือ อยู่ในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต ไม่มีลักษณะของการตั งถิ่นฐาน เมื่อมีราษฎรมาก
ขึ นจึงมีการตั งเป็นที่อยู่อาศัย และเกิดลักษณะของชุมชน/หมู่บ้านขึ นมา ต่อมาในปี พ.ศ.2538 มีการประกาศ
ให้พื นที่ของหมู่บ้านอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา  
  ชื่อหมู่บ้านแห่งนี มีที่มาจากชื่อล้าห้วยแม่สายที่ไหลผ่านหมู่บ้าน และสภาพพื นที่ที่ระดับความสูง
และอุณหภูมิที่เหมาะแก่การปลูกชา หรือภาษาเหนือเรียกว่า “ปลูกเมี่ยง” จึงเป็นที่มาในการเรียกขานชื่อ
หมู่บ้านแห่งนี ว่า “หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง”  
 
ลักษณะพื นที ่

หมู่บ้านนี ตั งอยู่บนที่ราบสูงของต้าบลโหล่งขอด ซึ่งมีภูเขาล้อมรอบ มีความสูงจากระดับน ้าทะเล
ปานกลาง 900 - 1,100 เมตร มีพื นที่ 14 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,250 ไร่ ตั งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติศรีลานนาทั งหมด และอยู่ในพื นที่คุณภาพลุ่มน ้าชั น 1A และคุณภาพลุ่มน ้าชั น 2 พื นที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาเนินเขา มีความลาดชัน มีพื นที่ราบค่อนข้างน้อย เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื นที่ต้นน ้า สภาพพื นที่ป่าเป็นป่า
เบญจพรรณมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีแม่น ้าสายหลักไหลผ่าน คือ แม่น ้าแม่ตายละ และมีล้าห้วยสายส้าคัญ
ไหลผ่านหมู่บ้าน คือ ล้าห้วยแม่สาย นอกจากนี ยังมีล้าห้วยต่าง ๆ ไหลผ่าน ได้แก่   

1. ห้วยข้าวหลาม, ห้วยไร่, ห้วยหก, หวยป่าลัน, ห้วยแม่ขอด ซึ่งเป็นล้าห้วยไหลมาบรรจบกันแล้ว
ไหลลงสู่แม่น ้าขอด 
2. ห้วยเกี๊ยะตน, ห้วยขอนกว้าง, ห้วยป่าเฮี ยะหลวง, ห้วยประตู-ผา เป็นล้าห้วยไหลมาบรรจบลงสู่
ห้วยตองหนาม 
3. ห้วยป่าแขม, ห้วยบวกเต่า, ห้วยผาผึ ง เป็นล้าห้วยไหลมาบรรจบสู่ห้วยหอย 
4. ห้วยหก, ห้วยคั่ง, เป็นล้าห้วยไหลมาบรรจบสู่ห้วยฆ้อง 
5. ปางสนุก, ห้วยมะหลอด, ห้วยปูแกง, ห้วยเคี๊ยะ, ห้วยลึก, ห้วยป่าคา, เป็นล้าห้วยไหลมาบรรจบ
สู่แม่น ้าตายละ 
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พื นที่ของหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง มีล้าห้วยไหลผ่านครอบคลุมทั่วทุกทิศ กล่าวคือ ด้านทิศใต้ มีห้วย
ป่าลัน ห้วยเติม ห้วยเฮี ยะ ด้านทิศตะวันออก มีแม่น ้าขอด ด้านทิศตะวันตก มีห้วยป่าไร่ ห้วยเคี่ยน ห้วยปู่เยือง 
ห้วยบะกิ ง ห้วยเฮ๊ียะ ห้วยหก ยกเว้นเพียงแต่ทิศเหนือเท่านั นที่ไม่มีล้าห้วยไหลผ่าน เพ่ือให้คนในชุมชนได้ใช้
ประโยชน์ 

 
ลักษณะประชากร 

ปัจจุบันหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง มีประชากร จ้านวน 172 คน โดยแยกเป็นเพศชาย จ้านวน                    
92 คน และเพศหญิง จ้านวน 80 คน มีจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 63 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559) แต่พักอาศัยอยู่จริง จ้านวน 56 ครัวเรือน มีนายทองมิตร  ค้ามงคล เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื นที่ของ
หมู่บ้านทั งหมด แบ่งออกเป็น 5 ปาง ได้แก่ 

1. ปางกว้าง มีจ้านวน 6 หลังคาเรือน การเดินทางสะดวก 
2. ปางต้นหนุน มีจ้านวน 9 หลังคาเรือน การเดินทางสะดวก 
3. แม่สายปางใน มีจ้านวน 11 หลังคาเรือน การเดินทางสะดวก 
4. แม่สายปางนอก มีจ้านวน 23 หลังคาเรือน การเดินทางสะดวก 
5. ป่าลัน มีจ้านวน 7 หลังคาเรือน การเดินทางล้าบาก เนื่องจากทางคับแคบ 

 
ลักษณะการประกอบอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  ส่วนใหญ่ประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก พืชที่สร้างรายได้
ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้แก่ กาแฟ ชา อโวคาโด เสาวรส ลูกพลับ มะม่วงตลับนาค ถั่วดาวอินคา 
และเครฟกู๊ดเบอรี่ ปัจจุบันหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงยังไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของชุมชน หากจะมีแต่ผลิตภัณฑ์ที่
ด้าเนินการในรูปแบบส่วนตัว แต่ผู้ประกอบการก็มีความยินดีและต้องการให้ผลิตภัณฑ์ที่ก้าลังด้าเนินการอยู่
เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน อันได้แก่ ชาอบแห้ง ปัจจุบันด้าเนินการโดย นางพรจิต ค้ามงคล ในแบรนด์ “ชานาย
ทอง” โดยเริ่มท้าเองตั งแต่ป ีพ.ศ. 2529 หลังจากได้เข้าร่วมโครงการโควตาของรัฐบาลในการเดินทางไปศึกษา
ดูงาน เรื่อง วิธีการท้าชาอบแห้ง ที่ชาระมิงค์ หลังจากไปดูงานกลับมาก็เริ่มท้าชาอบแห้งเอง และมี                   
การจ้างแรงงานจากคนในหมู่บ้านมาช่วยท้า แต่พอปี พ.ศ. 2538 ประสบปัญหา  ขาดแคลนตลาดส้าหรับการ
จัดจ้าหน่าย จึงได้ลดปริมาณชาอบแห้งลง และปี พ.ศ. 2545 ได้ลงมือท้าเอง โดยไม่ต้องจ้างลูกจ้าง และน้าเอา
ชาบรรจุอยู่ในถุง โดยในขั นแรกน้าเอาชาบรรจุในถุงพลาสติก ขนาด 100  กรัม จ้าหน่ายในราคา 20 บาท 
จวบจนปัจจุบันน้าชาบรรจุอยู่ในถุงเพ่ือจ้าหน่าย 

 

การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน  
การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง มี 2 เส้นทาง คือ 
เส้นทางแรก ตามทางหลวงหมายเลข 1001 สายพร้าว-เชียงใหม่ ถึงกิโลเมตรที่ 63 แยกเข้าไปทาง

องค์การบริหารส่วนต้าบลโหล่งขอด ไปประมาณ 22 กิโลเมตร สภาพเส้นทางเป็นถนนคอนกรีตประมาณ                   
3 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังประมาณ 19 กิโลเมตร สามารถใช้ได้ดีในในช่วงหน้าแล้ง สภาพเส้นทางลัดเลาะไป
ตามหุบเขาตามล้าห้วยแม่สาย ต้องลุยข้ามน ้า 10 ครั ง เนื่องจากไม่มีสะพานข้าม ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
จากจังหวัดเชียงใหม่ถึงหมู่บ้านประมาณ 2 ชั่วโมง 

เส้นทางที่สอง เดินทางตามเส้นทางหลวงหมายเลข 118 สายเชียงใหม่-เชียงราย ประมาณ                    
63 กิโลเมตร แยกเข้าบ้านขุนลาว ต้าบลแม่เจดีย์ อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระยะทางอีก                       
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20 กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนลูกรังเกือบตลอดทาง มีถนนคอนกรีตเป็นช่วง ๆ ผ่านบ้านขุนลาว บ้านปางมะ
กาด บ้านห้วยน ้ากืน สภาพเส้นทางค่อนข้างชัน สามารถเดินทางได้ดีในช่วงฤดูแล้ง ใช้ระยะเวลาใน     การ
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 15 นาทีจากจังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ห่างจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วงโป่ง 
อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประมาณ 43 กิโลเมตร 
 

สถานที่ส าคัญในหมู่บ้าน  

 หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงมีสถานที่ส้าคัญ ๆ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในหมู่บ้าน ได้แก่   
 1. ส้านักสงฆ์แม่สายป่าเมี่ยง  
 2. สวนธรรมไตรสิกขา   
 3. โครงการขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด   
 นอกจากนี ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญ ได้แก่ King of Flight ซึ่งตั งอยู่ระหว่างหมู่บ้านบ้านหลวง 

หมู่ที่ 6 และหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต้าบลโหล่งขอด อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และน ้าตก                    
ตาดเหมย อยู่ระหว่างก่ึงกลางหมู่บ้าน โดยการเดินเท้าเข้าไปถึงน ้าตกเป็นระยะทางประมาณ 18 กม. 
 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ทั งทรัพยากรดิน น ้า ป่าไม้ สัตว์ป่า และ
ประชาชนในหมู่บ้านเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ  ได้แก่ ชา, กาแฟ, อโวคาโด, เสาวรส, ลูกพลับ, มะม่วงตลับนาค, 
ถั่วดาวอินคา และเครฟกู๊ดเบอรี่ อีกทั งภายในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ 
กล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เกิดขึ นตามธรรมชาติ ได้แก่ กล้วยไม้สามปอย, กล้วยไม้ฟ้ามุ่ย, กล้วยไม้ชะนี, 
เอื องผึ ง, เอื องมอนไข่, เอื องปากเป็ด, เอื องเมี่ยง เอื องริบบิ น, กล้วยไม้ช้าง และเอื องค้าฝอย  
 ประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงปฏิบัติตามแผน “โหล่งขอดโมเดล” ที่เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน และกติกาต้าบลโหล่งขอด เรื่อง                    
“การอนุรักษ์ป่าไม้และพื นที่ท้ากินต้าบลโหล่งขอด” โดยเป็นกฎระเบียบชุมชน ด้านการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับการลงโทษตามบทลงโทษที่ก้าหนดไว้ร่วมกัน
ของประชาชนในหมู่บ้านและต้าบลโหล่งขอด ด้วยเหตุนี จึงท้าให้ประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือความสมดุลในการด้าเนินชีวิตอันจะส่งผลให้เกิดเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน (SWOT Analysis) 
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนร่วมกับผู้น้าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนใน
หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง สามารถสรุปได้ดังนี   

จุดแข็ง (Strengths) 
1. สภาพทั่วไปของชุมชนเป็นพื นที่ภูเขาค่อนข้างมีความสมบูรณ์  
2. มีน ้าตกที่เป็นแหล่งน ้าธรรมชาติ มีชื่อเรียกขานว่า น ้าตกตาดเหมย 
3. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท้าสวนเมี่ยง (ชา) กาแฟ อโวคาโด้ เป็นต้น 
4. ประชาชนในหมู่บ้านมีจิตใจที่ดี มีความสามัคคี เป็นมิตรต่อกัน ช่วยเหลือเกื อกูล 
5. มีวัดและสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นธรรมชาติและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
6. มีสภาพอากาศที่สดชื่นและเย็นสบาย 
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จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันไม่เพียงพอ  
2. หมู่บ้านมีถนนและสะพานข้ามล้าห้วยส้าหรับการสัญจรที่ไม่สะดวก และประสบปัญหาใน                   
การเดินทางช่วงฤดูฝน หรือช่วงฤดูน ้าหลาก 
3. หมู่บ้านขาดการรับรู้รับข้อมูลข่าวสาร 
4. หมู่บ้านไม่มีแหล่งกักเก็บน ้าเพ่ือใช้ท้าการเกษตรและการด้ารงชีวิต 
5. หมู่บ้านตั งอยู่ในพื นที่ที่ห่างไกล และไม่มีแหล่งบริการสาธารณสุข 
6. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้สงูอายุและมีการศึกษาน้อย 
7. การพัฒนาหมู่บ้านในแต่ละช่วงอายุขาดความต่อเนื่อง เช่น เยาวชนที่ออกไปศึกษาเล่าเรียนในตัว
อ้าเภอ หรือในเมือง หรือต่างจังหวัด ส่วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาแล้วไม่กลับมาดูแลและพัฒนา
หมู่บ้าน 
8. ประชาชนส่วนใหญ่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางในการรับซื อผลผลิตทางการเกษตร 
9. พื นที่ของหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิจากทางราชการ 
10. ประชาชนขาดอาชีพเสริม ไม่มีงานท้า ในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 
โอกาส (Opportunities) 
1. หมู่บ้านได้รับการส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชจากโครงการหลวง 
2. หมู่บ้านมีแหล่งทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพ เช่น เงินกองทุนหมู่บ้าน 
3. หมู่บ้านได้รับการพัฒนาด้านอาชีพจากองค์กรต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนต้าบลโหล่งขอด 
ส้านักงานพัฒนาชุมชนอ้าเภอพร้าว ส้านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ้าเภอพร้าว เป็นต้น 
อุปสรรค (Threats)  
1. ที่ตั งของหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงอยู่ห่างไกลจากทางหลวง ท้าให้การเดินทางยากล้าบาก 
2. หมู่บ้านไม่มีสัญญาณโทรศัพท์  
3. การปลูกพืช ผัก ผลไม้ มักไม่ค่อยได้ผล  
4. การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคจากหมู่บ้าน และการน้าเข้าส่งออกระหว่างหมู่บ้านมีความยากล้าบาก 
5. ประชาชนในหมู่บ้านขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการบริการด้านสาธารณสุข 
6. การเดินทางเข้าออกยากล้าบาก เพราะสภาพถนนที่ไม่ดีและไม่มีสะพานข้ามล้าห้วย   
 

การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 
จากการศึกษาชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                           

ราชมงคลล้านนา พบว่า หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง   หมู่ที่ 7 ต้าบลโหล่งขอด อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน ้าดื่มในการบริโภค การบริหารจัดการขยะที่สามารถรองรับปริมาณขยะที่
เกิดขึ นในหมู่บ้าน องค์ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพของคนในหมู่บ้าน ถนนในการสัญจรไปมาและเสาส่ง
สัญญาณโทรศัพท์ที่จะอ้านวยความสะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร  ดังนั น ประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงจึง
มีความต้องการองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชน โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
สามารถน้าองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน สรุปได้ดังนี   

1. ด้านการผลิตเครื่องกรองน ้าส้าหรับบริโภคในชุมชน 
2. ด้านการสร้างและพัฒนาถนนส้าหรับการสัญจรไปมา 
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3. ด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ในอาชีพของคนในชุมชน 
4. ด้านการติดตั งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 
5. ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
 

การค้นหาโจทย์ใหม่เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน ามาพัฒนาชุมชน 
 จากการเรียนรู้ชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                     
ราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน กรณีหมู่บ้าน แม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต้าบลโหล่งขอด 
อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงมีความต้องการองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชน คือ  

1. ด้านการผลิตเครื่องกรองน ้าส้าหรับบริโภคในชุมชน 
2. ด้านการพัฒนาและสร้างถนนในการสัญจรไปมา 
3. ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
4. ด้านการติดตั งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 
5. ด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

 แม้ว่าประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงจะมีความต้องการองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ใน                   
การพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง หากแต่ผู้น้าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่า
เมี่ยงยังคงมีความต้องการให้หมู่บ้านของตนเองมีวิถีชีวิตวัฒนธรรมเดิม และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ สิ่งที่ต้องการดังกล่าวนั นจะต้องไม่ส่งผลกระทบท้าให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป ดังนั น จึงเป็นสิ่ง
ที่น่าสนใจในการศึกษาในประเด็นของวิถีชีวิตและสังคมวัฒนธรรมของประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงกับ
การด้ารงตนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาที่มีความยั่งยืน  

 
เทคโนโลยีที่ชุมชนใช้ในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่ต้องการเพิ่มเติม 

จากการเรียนรู้ ชุมชนในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี                    
ราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ ในชุมชน กรณีหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่  7 ต้าบล                
โหล่งขอด อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต้าบลโหล่งขอด 
อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ คือ รถไถเดินตาม, รถอีแต๋นหรือรถอีแต๊ก 
และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า  

ส่วนเทคโนโลยีที่ประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงต้องการเพ่ิมเติมส้าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
และการด้าเนินชีวิต ได้แก่ เครื่องกรองน ้าส้าหรับการบริโภค, ติดตั งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ และเครื่องคั่วและ
บดเมล็ดกาแฟ และเครื่องอบใบเมี่ยง (ใบชา)  

 
ปัญหาเร่งด่วนที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและหมู่บ้านได้ทันที 

จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง พบว่า                      
สิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนได้ คือ การผลิตเครื่องกรองน ้าส้าหรับบริโภคภายในหมู่บ้าน และการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน ทั งการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปและพัฒนาต่อยอดกาแฟ โดยการสนับสนุนเครื่องคั่วและ
บดเมล็ดกาแฟ และเครื่องอบใบเมี่ยง (ใบชา) และการส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ ที่สัมพันธ์กับวิถีการด้าเนินชีวิตของ
ประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง เช่น การให้ความรู้และพัฒนาหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงให้เป็นหมู่บ้าน
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ท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชน, การให้ความรู้เรื่องการซ่อมเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการ
เกษตร และการให้ความรู้และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน   

 
ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากการเรียนรู้ ชุมชนในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี                       
ราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน กรณีหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต้าบลโหล่งขอด 
อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ
และการด้าเนินชีวิต ด้วยเหตุนี  ทางผู้น้าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ ประชาชนในหมู่บ้านแม่สาย                 
ป่าเมี่ยงจึงได้น้าเสนอความต้องการอันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของตนเองให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
และเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง โดยผลักดันเป็นแผนงาน/ โครงการเข้าสู่องค์การบริหารส่วนต้าบล                    
โหล่งขอด สรุปได้ดังนี   

1. การบริหารจัดการและสร้างเตาเผาขยะท่ีลดมลภาวะในหมู่บ้าน   
2. การผลิตเครื่องกรองน ้าส้าหรับบริโภคอย่างปลอดภัย  
3. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน ได้แก่ ถนน สะพาน ไฟฟ้า เป็นต้น  
4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในต้าบลโหล่งขอด  
5. การส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องจักรส้าหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
6. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน   
7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP   
8. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อแนะน้าแหล่งท่องเที่ยว  
9. การส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดตั งศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกลทาง  
การเกษตรในชุมชน 
 
ดังนั น จากการเข้าไปศึกษาชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                      

ราชมงคลล้านนา กรณีหมู่บ้าน แม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต้าบลโหล่งขอด อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงกล่าว
ได้ว่า หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยงส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการท้าเกษตรกรรม และขาดองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับวิถีการด้าเนินชีวิต ด้วยเหตุนี ประชาชนในหมูบ้านแม่สายป่าเมี่ยงจึงมีความ
ต้องการองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น ได้แก่ ด้านการผลิตเครื่อง
กรองน ้าส้าหรับบริโภค ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการบริหารจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ ด้านการสร้าง
และพัฒนาถนนส้าหรับการสัญจรเพ่ือให้เกิดความสะดวกมากขึ น และด้านการติดตั งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์  

ที่ผ่านมาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ด้าเนิน
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย กิจกรรมกาแฟอินทรีย์                      
การจัดการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ การจัดการกลุ่ม และการหาช่องทางในการจัดจ้าหน่ายและการตลาด 
รวมทั งการท้าดัชนีชี วัดความสุขของประชาชนในหมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านมีรายได้
เสริมจากการท้าการเกษตร และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือมุ่งไปสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  
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หมู่บ้านไร่บน หมู่ที่ 23 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

นายทศพร  ไชยประคอง*/นางสุรีนาฎ  มะโนลา/ นางดุษณี  กุยแก้ว/นางสาววรัญญา  ฐานะ/               
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์  ดีตุ้ย  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

1. ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 
หมู่บ้านไร่บน หมู่ที่ 23 ต้าบลดอยหล่อ อ้าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ E-mail 
1 นายทศพร  ไชย

ประคอง 
อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ 
081-
6719488 

thod_aug@hotmail.co
m 

 
2 นางสุรีนาฎ  มะโนลา อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร์ 
082-
3814807 

sureenat@rmutl.ac.th 

3 นางดุษณี  กุยแก้ว อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 

089-
5605173 

Nee_kk@hotmail.com 

4 นางสาววรัญญา  ฐานะ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 

095-
4535504   

matoi@rmutl.ac.th 

5 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกรรณิการ์  
ดีตุ้ย 

เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป 

คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ 

083-
3256882 

Mai_060332@hotmail
.com 

 

๓. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 

การน้าหลักการ SWOT Analysis  มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนบ้านไร่บน หมู่ที่ 23 
เพ่ือที่จะได้ทราบถึง ต้นทุนเดิมของชุมชนอันได้แก่จุดแข็งและโอกาส รวมถึงทราบถึงจุดอ่อนและอุปสรรคอัน
เกิดจากตัวชุมชนเอง และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผลการวิเคราะห์นี จะเป็นเครื่องมือส้าคัญท่ีจะเป็นการเปิด
วิสัยทัศน์ของผู้น้าชุมชนและชาวบ้าน ให้ทราบถึงทิศทางของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ อย่างแท้จริง  โดยมีอัตลักษณ์ของหมู่บ้านไร่บน  คือ  “ของป่ำน่ำกิน  เยือนถิ่นผำช่อ  สำนต่อ
วัฒนธรรม” 

๓.๑ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน  (SWOT) 
จุดแข็ง (STRENGTHS) 

-  ผู้น้าหมู่บ้านเข้มแข็ง 
-  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเอื อต่อการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว 
-  มีพื นที่เหมาะสมส้าหรับการเพาะปลูกมะม่วงและ ล้าไย  
-  มีกองทุนหมู่บ้านที่เข้มแข็ง (กลุ่มออมทรัพย์) 

mailto:thod_aug@hotmail.com
mailto:thod_aug@hotmail.com
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-  การคมนาคมสะดวก  
-  ไม่มีปัญหาอาชญากรรม  
-  มีแหล่งน ้าหมู่บ้าน (อ่างเก็บน ้าห้วยทราย) เพื่อการเกษตรตลอด ทั งปี ครอบคลุมทั งหมู่บ้าน  
-  มีระบบประปาในการอุปโภค-บริโภคเพียงพอส้าหรับภาคครัวเรือน 
-  มีโรงผลิตน ้าดื่มในชุมชน 
-  ลักษณะภูมิประเทศท่ีเอื อประโยชน์ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
-  มีโครงสร้างพื นฐานที่ดี 
-  กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง   
-  ที่ตั งหมู่บ้านเป็นเส้นทางที่ 2 ในการเข้าแหล่งท่องเที่ยว   ( ผาช่อ  อุทยานแห่งชาติแม่วาง  ) 

 
จุดอ่อน (WEAKNESSES) 

-   คนในชุมชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 
-   ขาดการรวมกลุ่มที่พัฒนาต่อเนื่อง  
-   ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน/หมู่บ้าน 
-   รายได้หลักมาจากการรับจ้าง และท้าเกษตรเชิงเดี่ยว  
-   ไม่มีอาชีพเสริมและรายได้เสริม 
-   การบริหารและจัดการในชุมชนไม่ชัดเจน  
-   ขาดโอกาสในการร่วมวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
-   ขาดโอกาสในการรับรู้ข่าวสารจากองค์การบริหารปกครองส่วน ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
-   มีการย้ายถิ่นของประชากรในหมู่บ้านออกไปท้างานนอกหมู่บ้าน  
-   พื นที่ที่ใช้ท้าการเกษตรมีน้อย 
-   ไม่ได้น้าวัตถุดิบมาแปรรูปเป็นสินค้าชุมชน 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 
- มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอื อต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ที่สนับสนุนส่งเสริมด้าน การเกษตร  การท่องเที่ยว  สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ต้าบล 
- การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล 
- การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 

อุปสรรค (THREATS) 
-  อิทธิพลของกลุ่มนายทุนในการว่างานท้าให้คนในชุมชนขาดการอ้านาจต่อรองด้านค่าจ้าง  
-  แรงงานต่างด้าวเข้ามาท้างานในพื นท่ี ท้าให้เกิดการว่างงานของคนในชุมชน 
-  พ่ึงพาระบบเศรษฐกิจภายนอก 
-  ประชาชนประสบปัญหาต้นทุนการเกษตรมีราคาสูง  
-  ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจตกต่้า 
-  ค่าครองชีพสูง  
-  ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง ส้าหรับภาคเกษตร 
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           ๓.๒  แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 

 
 
 
 

1.  
2.  

 
3.  

 
 

 
 
 

4.  
 
 

5.  
 

 
“สังคมแห่งความพอเพียงและความสุข” 

“ของป่ำน่ำกิน  เยือนถิ่นผำช่อ  สำนต่อวัฒนธรรม” 
 

3.3 การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 
3.2.1  การฝึกทักษะด้านวิชาชีพ 
3.2.2  การน ามะม่วงมาแปรรูปให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (*หัวข้อนี สามารถน ามาเป็น

โจทย์หลักในการต่อยอดการบริการวิชาการแก่ ชุมชนได้เป็นอย่างดี*) 
3.4 ค้นหาโจทย์ใหม่เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน ามาพัฒนาชุมชน 

โจทย์และเทคโนโลยี การพัฒนาชุมชน 
เทคโนโลยีสนับสนุน - เครื่องอบแห้ง (มะม่วง) 

เทคโนโลยีทางการบริหารจัดการ - การวิจัยและวิเคราะห์สภาพดิน     
- การจัดท้าบัญชีครัวเรือน     
- เกษตรอินทรีย์และกระบวนการผลิตปุ๋ย อินทรีย์    
- ออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้า     
- การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ
สุขภาพ   

 “ของป่าน่ากิน  เยือนถิ่นผาช่อ  สานต่อวัฒนธรรม” 
 

“สังคมแห่งความพอเพยีงและความสุข” 

นโยบายพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน

นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอยหล่อ 

นโยบายพัฒนาด้านสังคม นโยบายพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
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โจทย์และเทคโนโลยี การพัฒนาชุมชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด การศึกษาทั งใน
และนอกระบบอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุล 
และยั่งยืน“เสาหินธรรมชาติ  ผาช่อ ”   

- ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน (ICT ชุมชน) 
โดยติดตั งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้านเพื่อเป็น
แหล่ง 
ค้นคว้าหาความรู้ 
- เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพ่ือการ ประชาสัมพันธ์     
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด ประโยชน์  การ
จัดท้า Application  สนับสนุน   
- ก้าหนดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์      

 
4. ด้านเทคโนโลยี 

4.1 เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชุมชนในปัจจุบัน 

1. เครื่องจักรกลการเกษตร - รถเก่ียวข้าว 
- เครื่องอบล้าไย 
- รถแทรกเตอร์   
- รถอีแต๋น ขนส่งแรงงาน ปุ๋ย ผลผลิต 
  ทางการเกษตร 
- รถไถนา  
- เครื่องสูบน ้า 
- เครื่องพ่นยา 

2. คมนาคม - รถจักรยาน 
- รถจักรยานยนต์ 
- รถยนต์ 
- รถบรรทุก 

3. การสื่อสาร - โทรศัพท์มือถือ 
- โครงข่ายสื่อสาร  3G/4G 
- วิทยุชุมชน 
- กล้องวงจรปิด  CCTV 

4.2 เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพิ่มเติม 

โจทย์และเทคโนโลยี การพัฒนาชุมชน 
เทคโนโลยีสนับสนุน - เครื่องอบแห้ง (มะม่วง) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ - ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน (ICT ชุมชน) โดยติดตั งระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
- เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์     
- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ การจัดท้า Application 
สนับสนุน   
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5. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันที 
 บ้ าน ไ ร่ บน  หมู่ ที่  ๒๓  ต้ าบลดอยหล่ อ  อ้ า เภอดอยหล่ อ  จั งหวั ด เ ชี ย ง ใหม่  เ ป็ น พื นที่ 
ที่แยกออกมาบริหารตนเองจากหมู่ที่ ๘ บ้านดงป่าหวาย ตั งแต่ปี ๒๕๓๘ ท้าให้โครงการต่าง ๆ ที่ต้องท้าอย่าง
ต่อเนื่องขาดตามไปด้วย เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดเล็กที่ต้องเริ่มต้นการพัฒนาใหม่ ท้าให้โครงการออมเงินวัน
ละบาทท่ีได้เริ่มต้นมาในช่วงเวลาหนึ่งได้ขาดหายไป  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จะสามารถสร้างจิตส้านึก
ในการลดค่าใช้จ่ายประจ้าวันเพ่ือเป็นการออมและยังสามารถเป็นแหล่งระดมเงินทุนในการจัดตั งกลุ่ม
ประชาชนเพ่ือท้าการผลิตและจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ขึ นมาได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการผลักดันให้ชุมชนบ้านไร่บน มีผลิตภัณฑ์ของตนเอง มีการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนเพ่ือ
ความยั่งยืนต่อไป 

การสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการระดมเงินทุนนี  เกิดข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ใกล้
แหล่งป่าไม้ ที่มีสมุนไพรในชุมชน ที่ได้มาจากชุมชน มีซ่อนอยู่เป็นจ้านวนมาก แต่ยังไม่สามารถน้ามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในปัจจุบัน การพัฒนาทรัพยากรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนได้ โดย 
 ๑. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร จะสามารถให้ความรู้ด้านการน้าเอาสมุนไพรใน
หมู่บ้านมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 
 ๒. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม จะสามารถออกแบบหีบห่อของผลิตภัณฑ์ออกสู่ภาคธุรกิจได้ 
 ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะสามารถออกแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 
 ๔. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะสามารถวางแผนธุรกิจส้าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 
 จากการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะเป็นการน้าศักยภาพในการท้างานของชุมชนได้อย่างเต็มที่ แรงงานจะ
กลับมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนตามไปด้วยเช่นกัน 
 
6. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเพื่อเข้าสู่แผนขององค์การบริหารส่วนต้าบล            
ดอยหล่อ    แบ่งเป็น  7  ด้าน  ดังต่อไปนี  

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ 
- ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของต้าบล 
๒. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
- ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
- สนับสนุนโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียน

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
- สนับสนุน/ส่งเสริมตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามและบ้าบัดยาเสพติด 

 3.   ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
     -    มุ่งม่ันที่จะพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.   ด้านสาธารณสุข 
- ส่งเสริมระบบสาธารณสุขพื นฐานให้มีความครบถ้วน เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างกว้างขวางและ

ทั่วถึงทุกพื นที ่
- สนับสนุนและส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ พร้อมทั งป้องกันโรคระบาด 

และโรคติดต่อ โดยมีการตรวจสุขภาพประจ้าปี รวมทั งสามารถปฐมพยาบาลเบื องต้นได้ 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬา ออกก้าลังกาย และการแข่งขันกีฬา

ชุมชน 
- การรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความส้าคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก และร่วมมือกันในการควบคุม

ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
๕. ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั งภายในและภายนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มี

การเรียนรู้ของประชาชนในต้าบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนการ
ส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

- มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื นฐานของศาสนา วัฒนธรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
ต้าบลดอยหล่อ   

- ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมให้ประชาชนได้น้าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัว 

     ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมบ้าบัด  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความ

สมบูรณ์ 
- การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุล และยั่งยืน “เสาหินธรรมชาติผาช่อ”    

เป็นสถานที่ที่ก้าลังจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีจุดเด่น คือ  มีความแปลกของหินคล้าย
เสาย้อยลงมาจากภูเขา ซึ่งเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างขึ น 
 ๗. ด้านอ่ืนๆ 

- สนับสนุนเพิ่มศักยภาพด้านแรงงาน   
 
7. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน  

การวางแผนการพัฒนาหมู่บ้าน  ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้หมู่บ้าน ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด้าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อกันเพื่อให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ  ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด   สามารถน้ามาพัฒนาต่อยอดให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้เพ่ือแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง 

 โดยหมู่บ้านไร่บน ควรได้รับการสนับสนุนในการจัดท้าแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านอย่างรอบด้านและ
ก้าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือจัดท้าแผนการพัฒนาตามแผน ซึ่งจะส่งผลให้หมู่บ้านไร่บนได้รับการพัฒนา
เป็นล้าดับขั นตอนสู่การพัฒนาจนเกิดความยั่งยืนต่อไป 
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8. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 
คณะท้างานได้มีการวางแผนขั นตอนการท้างานในการศึกษาชุมชนบ้านไร่บน ต้าบลดอยหล่อ อ้าเภอ

ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ และได้ด้าเนินตามแผนที่ก้าหนดไว้ ท้าให้การด้าเนินการเป็นระบบ ขั นตอน จึงได้มา
ซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา 

8.1 แผนศึกษาชุมชน 
ขั นตอนที่ ๑ คณะท้างานได้ลงพื นที่เข้าพบผู้น้าชุมชน  กรรมการหมู่บ้าน  หัวหน้าชุมชน  ชาวบ้าน

และหน่วยงานในพื นที่เพ่ือชี แจงการท้ากิจกรรม  
ขั นตอนที่ ๒ รวบรวมข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ข้อมูลจากหน่วยงาน

ท้องถิ่นและชาวบ้านหมู่บ้านไร่บน 
ขั นตอนที่ ๓ คณะท้างานน้าข้อมูลที่ได้จัดท้าแผนพัฒนาชุมชนรวมทั งการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน

ร่วมกับผู้น้าชุมรวมทั งการท้าแนวทางการพัฒนาและการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองในการ
พัฒนาชุมชน 

ขั นตอนที่ ๔ รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและจัดท้ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 
๘.๒ ขั นตอน/วิธีการ เครื่องมือต่างๆ ใช้อย่างไร 

 คณะผู้ท้างาน ได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิร่วมกัน คือ 
 การสัมภาษณ์จากผู้น้าชุมชน คือ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านไร่บน คุณสมบูรณ์ ค้ามามุง 
 การสัมภาษณ์ข้อมูลจากประชากรโดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบ

สัมภาษณ์ได้ออกแบบโดยการอ้างอิงหัวข้อจากคู่มือการเรียนรู้ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลชุมชนที่ตรงกับความ
ต้องการและสามารถน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ องค์การบริหารส่วนต้าบลดอยหล่อ และอ้าเภอดอยหล่อ  
โดยคณะผู้ท้างานได้ติดต่อขอข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าว และได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยงานเป็นอย่าง
ดีในส่วนของข้อมูลที่เป็นแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ เพื่อน้ามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
บ้านไร่บนให้สามารถพัฒนาและเป็นชุมชนตัวอย่างในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๘.๓ ปัจจัยความส้าเร็จ  
คณะผู้ท้างานได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสังคม

ด้วยการเรียนรู้ในชุมชน จากการลงพื นเพ่ือส้ารวจและเก็บข้อมูลชุมชนหมู่บ้านไร่บน หมู่ที่ ๒๓ ต้าบลดอยหล่อ 
อ้าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ นั น คณะผู้ท้างานได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวและปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้การด้าเนินงานส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีดังนี  

๘.๓.๑ การสนับสนุนของทางมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสและมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้
มกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับสังคม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณ การอบรมก่อนการลงภาคสนาม 
กระบวนการจัดการต่างๆ ท้าให้คณะผู้จัดท้าสามารถด้าเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

๘.๓.๒ ความสามัคคีของคณะผู้ท้างาน คณะผู้ท้างานมีความถนัดหลากหลายสาขาวิชา จึงมีการแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละบุคคล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นและสามารถน้าข้อมูลนั นมาใช้
ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ระหว่างการท้างานคณะผู้จัดท้าได้เรียนรู้การท้างานเป็นทีม ให้ความช่วยเหลือกัน 
เสียสละเพ่ือส่วนรวม รับฟังซึ่งกันและกัน ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง ท้าให้งานส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

๘.๓.๓ การได้รับความร่วมมือจากผู้น้าชุมชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยระยะเวลาที่จ้ากัด คณะ
ผู้จัดท้าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแผนพัฒนา ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ 
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ข้อมูลประชากร ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส้าคัญส้าหรับการน้ามาวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน จนสามารถด้าเนินการส้าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

๘.๓.๔ ปัญหาที่เกิดขึ นและการแก้ไขปัญหา 
  จากการลงพื นที่ส้ารวจและเก็บข้อมูลชุมชนบ้านไร่บนของคณะผู้ท้างาน มีปัญหาระหว่างการ
ท้างาน คือ เรื่องของระยะเวลาในการเก็บแบบสัมภาษณ์จากประชาชนในชุมชนบ้านไร่บน เนื่องจากมี
ระยะเวลาที่จ้ากัดและประชาชนชุมชนบ้านไร่บนออกไปท้างานนอกพื นที่ประกอบกับเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
ส่งผลให้การเก็บข้อมูลเชิงลึกต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก จากปัญหาดังกล่าวจึงมีการแก้ปัญหาโดยการขอ
ความร่วมมือจากกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้านและนักศึกษาสาขาบัญชีชั นปีที่ ๓ ช่วยเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึกแต่ละครัวเรือน ท้าให้ได้ข้อมูลที่ต้องการตามระยะเวลาที่ก้าหนด 

๘.๓.๕ การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท้าโครงการต่อ 
๘.๓.๕.๑ การเก็บข้อมูลพื นฐานของชุมชนมีระยะเวลาค่อนข้างน้อย จึงต้องมีการวางแผนให้

ละเอียดมากขึ น เพื่อการท้างานจะได้ด้าเนินการได้สะดวกรวดเร็วและบรรลุวัตถุประสงค์  ตามเวลาที่ก้าหนด 
  ๘.๓.๕.๑ คณะผู้ท้างานมีแผนการท้างานที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากระยะเวลา 
ในการท้าโครงการเพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยมีระยะเวลาจ้ากัด และคณะผู้ท้างานยังไม่มีประสบการณ์ในการ
จัดท้าเอกสารและวางแผนงานในการลงพื นที่เก็บข้อมูลจากชุมชน ท้าให้การวางแผนงานนั นเกิดข้อผิดพลาด 
จากการลงพื นที่เก็บข้อมูลครั งนี  คณะผู้จัดท้าได้รับประสบการณ์ในการวางแผนการด้าเนินงาน การจัดท้า
เอกสาร การเก็บข้อมูลชุมชน ซึ่งสามารถน้าไปใช้ประโยชน์กับการท้างานครั งต่อไปได้ 

๘.๓.๖ ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อโครงการลงเรียนรู้ในชุมชนฯ ต่อมหาวิทยาลัย 
  จากการด้าเนินโครงการนี  คณะผู้จัดท้ามีข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัย คือ ขอเพ่ิมระยะเวลา
การด้าเนินโครงการ เพราะการลงพื นที่เก็บข้อมูลชุมชนเป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึกท่ีละเอียดประกอบกับจ้านวน
ครัวเรือนต่อคณะผู้ท้างานมีสัดส่วนที่ต่างกันมาก จึงจ้าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเชิงลึกมากขึ น 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดซึ่งจะส่งผลให้การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ นกับชุมชนได้อย่างตรงประเด็น 
 
9. สิ่งที่อาจารย์ได้จากการท าโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน  

การด้าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ด้านสังคม ด้านการเรียนรู้ชุมชน กรณี บ้านไร่บน หมู่ที่ ๒๓ ต้าบลดอยหล่อ อ้าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นั น 
 คณะด้าเนินงาน ได้ด้าเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
การท้าโครงการดังกล่าว เป็นการลงพื นที่เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในชุมชน ได้สร้างความเข้าใจบริบท
ของชุมชนอย่างแท้จริง อีกทั งยังเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมระหว่างคณาจารย์กับภาคประชาชน  
ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ ชุมชน ในการจัดท้าฐานข้อมูลหมู่บ้าน (Village Profile) เชิงลึกของชุมชน 
นอกจากนี ยังถือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร เป็นผลงานการให้บริการด้านวิชาการ การวิจัย และ
นวัตกรรม ตอบสนองกลยุทธ์ที่ ๔ เรื่องการสนองอันเนื่องมาจากพระราด้าริและการน้าองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์สู่สังคม ผลที่ได้รับคือ การเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ในการร่วมมือกับ ท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน เพ่ือการ
พัฒนาหมู่บ้านในขั นเริ่มต้นอย่างแท้จริง นอกจากนี ยังเกิดจิตส้านึกที่ดีในการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับยุค
สมัยที่เปลี่ยนไป และจะสามารถท้าให้กลุ่มชนในหมู่บ้านมีการพัฒนาในลักษณะการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบ
มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ดอยม่อนเงาะ หมู่บ้านสามสบ ต าบลเมืองก๋าย อ าเภอแม่แตง จงัหวัดเชียงใหม่ 
 

นางลมัย ผัสดี*/ นางบงกช ศิลปานนท์/ น.ส.วาสนา ดวงค า/น.ส.จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์/ 
น.ส.ณฐา อภิธาวินวสุ/นายปฐมพงษ์ ชัยวงค์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จอมทอง) 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางลมัย ผัสดี โทรศัพท์ 0918529822 E-mail : lpassadee1@gmail.com 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้วยการเรียนรู้ใน

ชุมชน กรณีพื นที่ดอยม่อนเงาะ บ้านสามสบ ต้าบลเมืองก๋าย อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรมีทักษะด้านการประสานงานระหว่าง ชุมชน หมู่บ้าน มหาวิทยาลั ย น้าความรู้
เชิงวิชาการสมัยใหม่จากองค์ความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปสานต่อกับหมู่บ้านและชุมชน และเพ่ือให้เข้าใจ
หลักการและแนวปฏิบัติในการเรียนรู้ในชุมชนที่ดี และสามารถน้าไปประกอบการด้าเนินงานบริการวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคณาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื นท่ี ผ่าน
การบูรณาความรู้จากหลากหลายศาสตร์มุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเชิงพื นที่อย่างเป็น
ระบบ สิ่งที่ได้จากการท้าโครงการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งรวบรวบและจัดท้าเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือให้ชุมชน
และหน่วยงานท้องถิ่นสามารถน้าไปใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดท้าแผนพัฒนาในอนาคต รวมถึง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถประยุกต์ใช้ต่อยอดในการด้าเนินงานบริการวิชาการ และการ
วิจัย อีกทั งยังสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ คือ องค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองก๋าย ศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ  รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน กรณีเจ้าของไร่ชาลุงเดช  มากกว่านั นคือ
กระบวนการเรียนรู้และการท้างานร่วมกันของผู้มีความรู้ที่มาจากหลากหลายสาขายังช่วยพัฒนาทักษะการ
ส้ารวจและการศึกษาชุมชน การเตรียมงาน การทบทวนข้อมูล การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการ
ปฏิบัติงานภาคสนามของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนในพื นที่ มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาในพื นที่
แบบองค์รวมโดยมีกลุ่มคนเป้าหมายและพื นที่เป้าหมายที่ชัดเจนยังผลให้ชุมชนเกิดกระบวนเรียนรู้สามารถ
พ่ึงพาตนเองอย่างเข้มแข็งอันจะน้าไปสู่พัฒนาชุมชนภายใต้ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

 ภาพบรรยากาศพบปะผู้น าชุมชน 
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สิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้ในชุมชน 
 

จากการท้าโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน บ้านสามสบ (บ้านก๋ายน้อย)  ดอยม่อนเงาะ  ต้าบลเมืองก๋าย 
อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนขนาดเล็กสภาพบริบท สังคมและวัฒนธรรมแบบ ดั งเดิมและเรียบ
ง่าย แต่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบล้านนา ใช้ชีวิตอยู่แบบพอเพียง เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
นักท่องเที่ยวส่วนมากที่นิยมมา เพราะเบื่อหน่ายกับสังคมวุ่นวาย เร่งรีบ จึงอยากแสวงหาที่สงบ เรียบง่าย เพ่ือ
การพักผ่อนด้านร่างกายและจิตใจ   

คนในชุมชน ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปลูกส้มเขียวหวาน  ลิ นจี่ ท้าสวนเมี่ยง และปลูก
พืชที่โครงการหลวงให้การส่งเสริม  เช่น กาแฟอาราบิก้า ฟักทองญี่ปุ่น ชาใบเมี่ยง  ยังมีการแปรรูปจากการท้า
เมี่ยงซึ่งเป็นจากภูมิปัญญาชาวบ้านมีการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่
น้าไปผลิตเป็น ไม้เสียบลูกชิ น เศษวัตถุดิบที่เหลือยังสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น แก้วน ้าจากกระบอกไม้
ไผ่วาดลวดลายแสดงวิถีชีวิตของคนในชุมชนมาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก แต่ชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ
การประยุกต์ในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ ปัญหาที่พบในชุมชนบ้านสามสบ คือปัญหาพืชผล
ทางการเกษตรล้นตลาด  ขาดการสนับสนุนการเรียนรู้การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร จึงเกิดการกดราคาของ
พ่อค้าคนกลาง ส่งผลให้เกษตรกรเกิดปัญหาหนี สินตามมา รวมถึงการใช้ทรัพยากรน ้าของชุมชน เป็นลักษณะ
ของประปาภูเขา  คนในชุมชนใช้น ้าทางการเกษตรอุปโภคบริโภค แหล่งน ้ายังขาดมาตรฐานท้าให้ชุมชนเกิด
ปัญหาในด้านสุขภาพในอนาคต เช่น โรคนิ่ว บางครัวเรือนต้องหาซื อน ้าบริโภคจากแหล่งผลิตน ้าดื่มภายนอก  
ในด้านสาธารณสุขในหมู่บ้านยังไม่มีระบบจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ ประชาชนในหมู่บ้านจัดการกับขยะใน
ครัวเรือนด้วยวิธีการเผา ส่งผลท้าให้เกิดมลพิษทางอากาศ  ชุมชนบ้านสามสบ มีแหล่งท่องเที่ยวและที่พักที่เป็น
ที่นิยม ได้แก่ ไร่ชาลุงเดช Homestay  ยอดดอยม่อนเงาะ ซึ่งเป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นให้เข้ามา
เยือน และช่วยกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน ผู้น้าชุมชนจึงให้ความส้าคัญของประชาชนเข้ามามีบทบาทมี
ส่วนร่วมและรู้สึกเป็นเจ้าของ    

จากการลงพื นที่หมู่บ้านสามสบ ดอยม่อนเงาะ ต้าบลเมืองก๋าย อ้าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้
น้านักศึกษาท่ีเรียนวิชานันทนาการ ของกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ลงส้ารวจพื นที่ในด้านเศรษฐกิจและ
การมีอาชีพ รายได้ และมีงานท้า พบว่า คนในหมู่บ้านไม่มีอาชีพเสริม ไม่มีทุนในการประกอบอาชีพเสริม และ
ความต้องการของชุมชน คือ ต้องการสนับสนุนอาชีพเสริมและเงินทุนส้าหรับกลุ่มต่างๆ และสตรีต้องการ
ฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือยกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

ในด้านของพืชเศรษฐกิจพบว่า มีชา ใบเมี่ยง ฟักทองญี่ปุ่น ซึ่งมีการปลูกจ้าหน่ายในพื นที่ แต่ยังไม่มี
การน้าผลิตภัณฑ์ไปต่อยอดและพัฒนา เพ่ือท้าให้มีอาชีพเสริม ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นการพ่ึงพา
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ตัวเอง ใช้ชีวิตแบบพอเพียงและเพียงพออย่างยั่งยืน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี น้าไปแปรรูปท้า สบู่ แชมพู ครีมนวด
ผม ใช้ในครัวเรือนและสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน ได้เป็นอย่างดี 

การแปรรูปท้าสบู่ใบชาบริสุทธิ์ ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน E อาบสะอาดยิ่งขึ น ด้วยสครับจากใบชาและ
สารสกัดจากใบชา ช่วยท้าให้ผิวพรรณตึงกระชับ และยังผลัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพให้หลุดออกอย่างอ่อนโยน 
พร้อมเผยผิวนุ่มกระชับ 

การแปรรูปท้าแชมพู และครีมนวดใบชาบริสุทธิ์ มีความอ่อนโยน บ้ารุงหนังศีรษะ รักษาอาการคันหนัง
ศีรษะ สามารถท้าไว้ใช้ในครัวเรือน และจ้าหน่ายเป็นของฝาก ของที่ระลึก ให้กับนักท่องเที่ยว 

การผลิตสินค้าจากพืชเศรษฐกิจและพืชสมุนไพรพื นบ้านในท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค จึงจ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ชุมชนนี เข้มแข็ง และสามารถ
ผลิตสินค้าได้ตลอดเวลา มีประสิทธิภาพ ยกระดับหมู่บ้านให้มีชีวิตที่พอเพียงและเพียงพอ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
สร้างรายได้ผ่านไร่ชา 

ไร่ชาลุงเดช คนต้นแบบสร้างอาชีพ 

 

 

เมื่อเดินทางไปถึง ทุกคนจะได้พบกับรอยยิ มของ ลุงเดช ที่รอให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดี 
“ลุงเดช” เล่าให้ฟังว่า ไร่ชาของลุงอยู่ในความดูแลของโครงการหลวง มีพื นที่ไม่มากไม่น้อย เกือบๆ 6 ไร่ ใช้
ปลูกชาพันธุ์ดี 2 สายพันธุ์คือ ชาเบอร์ 12 กับพันธุ์ก้านอ่อน ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ มจ.ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิ
โครงการหลวง มาส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเมื่อเกือบ 10 ปี ที่ผ่านมา ไร่ชานี ช่วย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
คนในหมู่บ้าน สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง นอกจากการปลูกชาแล้ว ไร่ของลุงเดช ยังใช้ปลูกผลไม้นานาชนิด 
ไม่ว่าจะเป็นเงาะ ส้ม มะขาม รวมถึงยังได้จัดสรรพื นที่ขนาดกะทัดรัดใช้เป็นแปลงเพาะปลูกกาแฟพันธุ์ดีอีกด้วย 

“ไร่ชาลุงเดช” บ่อยครั งได้ถูกใช้เป็นสถานที่ในการต้อนรับอาคันตุกะผู้มาเยือนเพราะที่นี่ ตั งอยู่ใกล้กับ
โครงการหลวงม่อนเงาะ มักจะมีนักท่องเที่ยวผ่านเข้ามาเที่ยวชมอยู่ตลอดทั งปี เมื่อได้มาแล้วทุกคนก็ต่าง
ประทับใจ โดยเฉพาะการได้มาชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ นยามเช้า เดินชมไร่ชา-ชิมชา ชมสวนเงาะที่เด็ดกิน

นายเดช เดชาเจ้าของไร่ชาลุงเดช 

ภาพบรรยากาศไร่ชา 
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ได้แบบสดๆ และสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ หลายคนก็กลับออกไปพูดกันแบบปากต่อปาก ถึงความสวยงาม
และธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ภายในไร่นี  

“ไร่ชาลุงเดช” มีบ้านพักและเต้นท์ให้บริการ สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 15-20 คน ส่วน
เรื่องอาหารการกินทีน่ี่ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่นักท่องเที่ยวสามารถหาซื อเสบียงได้ที่ตลาดแม่มาลัย หรือก่อน
เดินทางมาจะสั่งรายการล่วงหน้ากับกลุ่มแม่บ้านก่อนก็จะสะดวกดีมาก 

 

ชาอู่หลง เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมาเป็นระยะเวลานาน มีจุดเด่นตรงมีกลิ่น
หอมละมุนชุ่มติดคอ รสชาติเข้มกว่าชาเขียวแต่ฝาดน้อยกว่าชาด้า ชาอู่หลงในไทยนั นนิยมผลิตจากชากลุ่มพันธุ์
จีน น้ามาผ่านกระบวนการกึ่งหมัก ท้าให้มีรสชาติ สี กลิ่น แตกต่างจากชาชนิดอื่นๆ 

 

ชาเม่ียง (ชาอัสสัม) 

 

            ในเมี่ยงมีธาตุอาหารหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ เช่น วิตามินซี โปรตีน น ้าตาลบ้ารุงร่างกาย ท้าให้มี
สุขภาพดี มีสิทธิพลต่อระบบเมตาโบลิซึ่มของเซลล์ร่างกาย ช่วยแก้กระหาย ดื่มแล้วชุ่มคอ ชื่นใจ และช่วยย่อย
อาหาร แก้ร้อนใน และลดไขมัน ช่วยชะล้างสารพิษออกจากร่างกาย  

ชาเมี่ยงสามารถน้ามาท้าเป็นชาไว้ดื่มตามกรรมวิธีผลิต หรือคนไทยโดยเฉพาะคนภาคเหนือนิยมทาน
แบบหมักไว้ซึ่งเรียกว่า เมี่ยง ซึ่งมีผลิตมาในชุมชนม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีการผลิตมาและน้าออก
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จ้าหน่วยไปตามหมู่บ้าน ร้านค้า ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งลักษณะเมี่ยงจากใบชามี
ลักษณะดังรูปข้างล่างนี  

 

 

ใบชาหรือยอดชายังสามารถน้ามาประกอบอาหารในเมนูจานเด็ดได้อีกหลายเมนู เช่นย้าใบชา ย้าใบชาปลาทูน่า 
ใบชาไข่เจียว ต้มย้าใส่ใบชา ใบชาชุบแป้งทอด เมี่ยงค้า เป็นต้น  

 

 สรุปได้ว่า ชา ต้นชา ใบชา สามารถสร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนได้มากมาย อีกทั งชา
ยังมีประโยชน์อีกมากมาย ทั งเป็นยารักษาโรค เมนูประกอบอาหาร ใช้ดื่มเพื่อสุขภาพ ฯลฯ อีกมากมาย 

การท าชาใบเมี่ยง 
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ไม้ไผ่ส่งต่ออาชีพจักสาน 

 

 

โครงการหลวงส่งต่ออาชีพการท าชา 
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วิถีภูมิปัญญาชน 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุป 

จากการลงเรียนรู้ในชุมชน สิ่งที่ได้รับคือ ได้เข้าใจสภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม วิถี
การด้าเนินชีวิตของคนในชุมชนเพ่ิมมากขึ น ได้เรียนรู้ สิ่งที่เป็นจุดเด่นของชุมชนแห่งนี คือ การที่เป็นสังคม
ชนบท ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีความพอเพียง ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยภาคเหนือ (คน
เมือง) และมีแรงงานบางส่วนที่เข้ามารับจ้างในชุมชนเป็นชาวไทยภูเขา การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพ
ทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งอาศัยทรัพยากร ดิน น ้า แร่ธาตุ ซึ่งเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพ แต่การใช้ทรัพยากรยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะประชาชนในหมู่บ้านยังขาดความ
เข้าใจในการใช้ทรัพยากร ถ้ามีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร ก็จะเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนยิ่งขึ น ปัญหาหลักที่ส่งผลต่ออาชีพและรายได้ของประชาชนในชุมชนคือ พืชผลที่ปลูกล้นตลาด ท้าให้
ขายได้ในราคาที่ต่้า ส่งผลให้เกษตรกรเกิดปัญหาหนี สินตามมา การใช้ทรัพยากรน ้าของชุมชน เป็นลักษณะของ
ประปาภูเขา ซึ่งอาจจะยังไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร สมาชิกในครัวเรือนบางส่วนจึงต้องซื อน ้าบริโภคจากแหล่ง
ผลิตน ้าดื่มภายนอก ในส่วนนี ถ้ามีการปรับปรุงระบบประปาของหมู่บ้านให้มีมาตรฐาน ก็จะช่วยให้คุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนดีขึ นได้ และอีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนคือ การ
จัดการขยะ เนื่องจากยังไม่มีระบบจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ ประชาชนในหมู่บ้านจัดการกับขยะในครัวเรือน
ด้วยตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผาก้าจัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
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ของคนในชุมชนในอนาคตต่อไปได้ เนื่องจากชุมชนบ้านสามสบ (เมืองก๋าย) เป็นชุมชนที่มีขนาดเล็ก และอยู่
ห่างไกลจากตัวเมืองพอสมควร ถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านเป็นถนนที่มีขนาดเล็ก จึงท้าให้การคมนาคมอาจจะไม่
สะดวกเท่าที่ควร และชุมชนยังขาดระบบขนส่งสาธารณะ ท้าให้ประชาชนที่ไม่มีพาหนะเป็นของตนเอง เกิด
ความล้าบากในการเดินทาง ในด้านของการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าไปมีบทบาท 
ประชาชนในหมู่บ้านมีการติดต่อสื่อสารที่สะดวก มีการใช้โทรศัพท์มือถือ และอินเทอร์เน็ตกันแทบทุกครัวเรือน 
แต่ก็น้าไปสู่รายจ่ายที่เพ่ิมมากขึ น แหล่งท่องเที่ยวและที่พักที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ไร่ชาลุงเดช ยอดดอยม่อนเงาะ 
ซึ่งเป็นจุดเด่นที่น้าพานักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นเข้ามาเยือนชุมชน ถ้ามีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดขึ นอีก
หลายแห่ง น่าจะช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพ่ิมมากขึ นได้ และนอกจากนี  ยังสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร เพ่ือจ้าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนชุมชนได้อีกด้วย สิ่งที่นักศึกษาที่ลงพื นที่ชุมชนร่วมกัน
ได้รับจากการลงเรียนรู้ในชุมชนในครั งนี คือ ได้ร่วมกันท้างานเป็นทีม เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ได้โจทย์
ที่เกิดจากปัญหาที่เกิดขึ นในชุมชน เช่น เพ่ือที่จะน้าไปต่อยอดในงานวิจัยต่อไป และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ผู้สนับสนุนการลงเรียนรู้ในชุมชนในครั งนี  ได้รับข้อมูลของชุมชนโดยละเอียด สามารถที่จะน้าไป
วางแผนเพ่ือหาทางเพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในอนาคตต่อไปได้ และนอกจากนี สามารถที่
จะน้าข้อมูลไปพัฒนาต่อยอด น้าปัญหาที่พบไปศึกษาวิจัย เพ่ือที่จะพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ นได้ต่อไป 

 อาจารย์ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการระหว่าง ตนเอง ชุมชน และ
กระบวนวิชาที่สอน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชุมชน ผู้น้าชุมชน ตลอดจนชาวบ้าน น้าองค์ความรู้ใน
วิชาชีพของตนเองไปช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแรงผลักดันให้คนในชุมชนได้เห็นความส้าคัญของต้นทุนของ
ตนเอง ต้นทุนทางสังคม ต้นทุนทรัพยากรในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืนภายใต้มิติ
ทางสังคม 

 นักศึกษาที่ร่วมโครงการได้เรียนรู้ไนประสบการณ์จริง ภายใต้การสอนแบบ Active Learning การ
เรียนรู้โดยลงมือท้าและได้ฝึกฝนกระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งที่นักศึกษาได้กระท้าลงไป เปลี่ยนจากบทบาทที่ต้อง
รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (co-creators) นักศึกษาสามารถเก็บความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้
ที่ยาวนานคงทน นักศึกษามีบทบาทในการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการคิดแก้ปัญหา สอดคล้องกับสถานการณ์ในโลก
ยุคใหม ่
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" ถ้าไม่มี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ … 
จะพังหมด จะท้าอย่างไร. ที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป. 
หากมี เศรษฐกิจพอเพียง แบบไม่เต็มที่ 
ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟ ก็ให้ปั่นไฟ 
หรือถ้าขั นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน 
คือมีทางท่ีจะแก้ปัญหาเสมอ. 
… ฉะนั น เศรษฐกิจพอเพียง นี  ก็มีเป็นขั น ๆ 
แต่จะบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง นี  
ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นสิ่งที่ท้าไม่ได้. 
จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน. 
…… พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี  คือให้สามารถท่ีจะด้าเนินงานได้. " 
 

พระรำชด ำรัสในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๙  
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หมู่บ้านใหม่ดอนแก้ว หมูท่ี่ 2 ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 
 

นางสาวอาภาศรี เทวตา*/นางสาวกฤติกา อินตา/ นางสาวนฤมล คุ้มพงษ์/ 
นางสาวสุริยาพร สุต๋าค า/นายอนาวิน สุวรรณะ/ นายวรพงษ์ ด้วงน้อย 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จอมทอง) 
 

1. ชื่อชุมชน : ชุมชนบ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต้าบลทาเหนือ อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 2.1 นางสาวอาภาศรี เทวตา โทรศัพท์ 0895602373  E-mail : ple--ple@rmutl.ac.th 

2.2 นางสาวกฤติกา อินตา  
 2.3 นางสาวนฤมล คุ้มพงษ์ 
 2.4 นางสาวสุริยาพร สุต๋าค้า 
 2.5 นายอนาวิน สุวรรณะ 
 2.6 นายวรพงษ์ ด้วงน้อย 
 
3. การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
 3.1 การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีถนนเ ช่ือมโยงภายในระหว่างหมู่บ้ านเป็น
ถนนลาดยาง สามารถสัญจรได้สะดวกสบาย 

2. มีที่ท้าการกองทุนหมู่บ้านเป็นของตนเอง 
3. มีอาคารเอนกประสงค์ทุกหย่อมบ้าน 
4. มีเสียงตามสายทุกหย่อมบ้าน 
5. ระบบ เศรษฐกิ จแบบ เกษตรกรรมมีความ

หลากหลาย 
6. มีการระดมการออมทรัพย์ของกลุ่มต่าง ๆ  
7. เป็นพื นที่ที่เหมาะต่อการท้าการเกษตรและการ

เลี ยงสัตว์ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
8. มีระบบการบริหารจดัการกองทุนต่าง  ๆ ใน

หมู่บ้านอย่างเป็นระบบ 
9. มีพื นป่าแบ่งเป็นสามโซน ได้แก่ ป่าอนุรักษ์ขุนน ้า 

ป่าอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ และป่าใช้สอย 
10. มีคณะกรรมการและระเบียบในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรดิน น ้า ป่า ท่ีเป็นรูปธรรม 
11. มีแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
12. มีบ่อขยะและสามารถจัดการขยะได้ด้วยตนเอง 
13. มีความยึดโยงสัมพันธ์กันของคนในหมู่บ้าน 

โอกาส (Opportunities) 
1. ได้รับการสนับสนุนด้านการเกษตรจากศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงแม่ทาเหนือ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง 

2. ได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชนจาก
องค์การบริหารส่วนต้าบลทาเหนือ 

3. ได้ รั บการสนับสนุนด้ านอนุรั กษ์ทรัพยากร 
สิ่งแวดล้อมจากกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ 

4. ได้รับการสนับสนุนด้านสุขภาพจากกระทรวง
สาธารณสุข 

5. ได้รับการสนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตจากกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

6. ได้รับการสนับสนุนด้านระบบไฟส่องสว่างจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

7. ได้รับการสนับสนุนด้านเส้นทางคมนาคมและถนน
ภายในหมู่บ้านจากกรมทางหลวงชนบท 

8. ได้รับการสนับสนุนด้านกองทุนและการออมจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

9. ได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพและผลิตภัณฑ์จาก
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

10. ได้รับการสนับสนุนด้านที่ดินจากกรมพัฒนาท่ีดิน 
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14. มีการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมพื นบ้าน
อย่างต่อเนื่อง 

15. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย และถ่ายทอด 
ความเชื่อสู่คนรุ่นหลัง 

16. เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับ “พอ
อยู่พอกิน” 

11.  ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการน ้าจากกรม
ชลประทานและกรมทรัพยากรน ้า และกรมทรัพยากรน ้า
บาดาล 

12. ได้รบัการสนับสนุนด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. ขาดทักษะในการดูแลรักษา และซ่อมบ้ารุงระบบ

ประปาภูเขาหมู่บ้านท่ีช้ารุด 
2. มีการใช้ปุ๋ย เคมี  และยาฆ่าแมลง ในการท้า

การเกษตรมากจนท้าให้สภาพดินเสื่อมโทรม 
3. คนในชุมชนบางส่วนยังขาดความสนใจในการ

เรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ขาดศักยภาพในการควบคุมไฟป่า 
ขาดศักยภาพในการช้าระหนี ของครัวเรือน 

อุปสรรค (Threats) 
1. ระบบไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง 
2. ขาดการส่งเสริมด้านอาชีพ 
3. งบประมาณยังไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
4. ขาดการสนับสนุนด้านการจัดการองค์ความรู้  

ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ขาดงบประมาณในการจัด กิจกรรมสืบสาน

ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ นในชุมชน ได้แก่ ภัย

แล้งส่งผลต่อน ้าใช้ส้าหรับการเกษตรและน ้า
อุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ภัยหนาวส่งผลต่อ
สุขภาพของชุมชนหลายครัวเรือน ไฟป่าเกิดขึ น
เป็นประจ้าทุกปีช่วงฤดูแล้งการควบคุมค่อนข้าง
ล้าบาก และอุทกภัยส่งให้พืชผลทางการเกษตร
เสียหาย 

7. ขาดความชัดเจนด้านสิทธิในที่อยู่อาศัยของชุมชน 
8. ขาดความชัดเจนด้านสิทธิในพื นที่ท้ากินของชุมชน 
9. การเข้าถึงสถานศึกษาและสถานพยาบาลขนาด

ใหญ่ 
ภาวะเศรษฐกิจตกต่า้ส่งผลต่อราคาผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่้า 

3.2 แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 
โครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน 
1. โครงการด้านโครงสร้างพื นฐาน 
2. โครงการด้านเศรษฐกิจ อาชีพ และการพัฒนารายได้ 
3. โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4. โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
5. โครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สุขภาพอนามัย และสังคมศาสตร์ 
6. โครงการด้านการสร้างความเข้มแข็ง 

3.3 การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 
จากการศึกษาชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลล้านนา พบว่า ชุมชนบ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต้าบลทาเหนือ อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
ประสบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน ้า เนื่องจากชุมชนใช้น ้าจากระบบประปาภูเขา ซึ่งไม่สามารถกักเก็บน ้า
ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าของชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านจึงมีความต้องการให้
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พัฒนาระบบน ้าประปาภูเขา หรือเทคโนโลยีการผลิตน ้าประปา ดังนั นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ควรน้าองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของชุมชน  

 
3.4 ค้นหาโจทย์ใหม่เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน และเทคโนโลยีที่ต้องการน ามาพัฒนาชุมชน 
จากการศึกษาชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลล้านนา กรณีหมู่บ้าน บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต้าบลทาเหนือ อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านมีความต้องการองค์ความรู้ ในด้านเทคโนโลยี และการจัดการชุมชน เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของตน ให้สามารถเข้าถึง และใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 
4. เทคโนโลยี 

4.1 เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
จากการเรียนรู้ชุมชนในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชนกรณี บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ 2 ต้าบลทาเหนือ อ้าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าประชาชนในหมู่บ้านใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพดังนี  

1) รถไถ 
ชาวบ้านได้ใช้รถไถในการเก็บเกี่ยวมากกว่าที่จะใช้แรงงานคน เพราะมีความสะดวกและ

ประหยัดแรงงาน รถไถที่ใช้ในการท้าเกษตรกรมีหลายรูปแบบ เช่นรถไถเดินตามแบบใช้ลากไถ หรือรถไถเดิน
ตามแบบจอบหมุนอยา่งเดียว 

2) เครื่องรีดนม 
ในการรีดนมควาย และนมวัวนั น ชาวบ้านจึงจ้าเป็นที่จะต้องใช้เครื่องรีดนมแทนการใช้มือใน

การรีดนมเพ่ือเกิดความสะดวกมากขึ น และยังได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงซึ่งท้าให้ชาวบ้านนั นมี
รายได้เพ่ิมมากขึ นจากการประหยัดเวลา และการใช้เครื่องรีดนมอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ประปาภูเขา 
เนื่องจากในหมู่บ้านไม่มีระบบประปาจากรัฐ ประปาภูเขาจึงถือเป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยี

อีกอย่างหนึ่งของบ้านที่เกิดขึ นจากการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการน้าน ้าจากแหล่งต้นน ้ามาท้าน ้ากินน ้าใช้ 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งของชาวบ้านที่ได้ร่วมกันท้าขึ นมา และประปาภูเขานี เป็นประปาภูเขาที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งเป็นแหล่งน ้าส้าคัญของหมู่บ้าน 

4) เสาสัญญาณโทรศัพท์ 
ในหมู่บ้านนี เป็นหมู่บ้านที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย เพราะมีเสาสัญญาณโทรศัพท์ถึง 3 เครือข่าย 

ได้แก่เครือข่าย AIS เครือข่าย DTAC และเครือข่าย TRUE ท้าให้การติดต่อสื่อสารในหมู่บ้านนี เป็นไปได้อยาก
โดยง่าย ชาวบ้านสามารถใช้อินเตอร์เน็ต สามารถติดต่อเชื่อมโยงเครือข่ายโทรศัพท์หากันได้อย่างสะดวกสบาย  

4.2 เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพิ่ม 
ประชากรที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั นต้องการเทคโนโลยีเพ่ิมเติมส้าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ และ

การด้าเนินชีวิตดังนี  
1) เครื่องกรองน ้าส้าหรับบริโภคในชุมชน 
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จากที่ได้กล่าวมาในเบื องต้นว่าในหมู่บ้านมีการใช้น ้าประปาภูเขา และการใช้น ้าประปาภูเขา
นั น น ้าที่ได้อาจยังไม่ได้มาตรฐานเรื่องของความสะอาดเพียงพอนักในการใช้ดื่มกิน ดังนั นประชาชนในหมู่บ้าน
จึงอยากจะมีเครื่องกรองน ้าส้าหรับบริโภคในชุมชนธุรกิจสร้างในแต่ละบ้านเพ่ือใช้ในการผลิตน ้าในการบริโภค
ได้อย่างปลอดภัย 

2) ที่พักส้ารองและอ่างเก็บน ้า 
เนื่องจากในบางฤดู เกิดความแห้งแล้ง เกิดขึ น  ดังนั นชาวบ้านในหมู่บ้านจึงมีปัญหา 

ในการใช้งานประปาภูเขาได้ในบางเดือนของปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน สิ่งเหล่านี เกิดจากไม่มีที่พักส้ารอง  
หรืออ่างเก็บน ้าของหมู่บ้าน หากว่าหมู่บ้านมีการสร้างแหล่งกักเก็บน ้าขึ นมาจะก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อ
หมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง 

3) ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีของชุมชน  
เนื่องจากในหมู่บ้านมีเยาวชนและประชากรที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีอีกมาก แต่

ในบางบ้านยังไม่มีคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ตใช้เป็นของตัวเอง ดังนั นการสร้างศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี
ของชุมชนจะก่อให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ต่อเยาวชน และประชากรในหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง  
 
5. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วยชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันท ี

ประเด็นเร่งด่วน แนวทางการแก้ไข 

1. พัฒนาระบบประปาภูเขา และแหล่งน ้า
ทดแทน 

- ถอดบทเรียน และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการระบบประปาภูเขา 

- ส้ารวจแหล่งน ้าทดแทน และพื นที่กักเก็บน ้า 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการภัย

แล้ง 
- อบรม และสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการ

ภัยแล้ง 

3. พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการและ
ควบคุมไฟป่า 

- อบรม และสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกัน
และควบคุมไฟป่า 

4. ฟื้นฟูดินที่ เสื่อมโทรมจากการใช้ปุ๋ยเคมี 
และยาฆ่าแมลง 

- อบรม และสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการปรับ
สภาพดินแบบอินทรีย์ 

5. คนในชุมชนบางส่วนยังขาดความสนใจใน
การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- กระตุ้นให้เกิดความตระหนัก และให้เห็นคุณค่า
ของการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
6. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 

1.1  โครงการพัฒนาและปรับปรงุระบบไฟส่องสว่าง
พื นที่สาธารณะ 
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1.2  โครงการพัฒนาระบบผลิตน า้ประปาและและ
ปรับปรุงคณุภาพน ้า 

1.3  โครงการพัฒนาและปรับปรงุภูมิทัศน์ริมถนนและ
พื นที่สาธารณประโยชน์เพื่อการนนัทนาการ 

1.4  โครงการพัฒนาและปรับปรงุภูมิทัศน์ริมน ้าแม่ทา
เพื่อการนันทนาการ 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และส่งเสริมรายได ้

 

 

2.1  โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบตักิารด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

2.2  โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบตักิารด้านการจัดการ
และการบริการที่พักโดยชุมชน 

2.3  โครงการออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มมูลค่า 

2.4  โครงการบรูณาการการพัฒนาผลติภณัฑ์อินทรีย์
เพื่อสุขภาพชุมชน 

3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิ 3.1  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื นท่ีป่าแบบบูรณาการ 

3.2  โครงการบรูณาการจัดการทรัพยากรน ้าแบบโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

3.3  โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูดินเพื่อเกษตรกรรม
แบบยั่งยืน 

3.4  โครงการจดัท้าฐานข้อมูลสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ ์

4. การส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

 

4.1  โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้น้าเยาวชนด้านการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

4.2  โครงการจดัท้าฐานข้อมูลและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านภูมิปญัญาท้องถิ่น 

4.3  โครงการเสวนาเวทีภมูิปัญญาท้องถิ่นระหว่างชุมชน 

4.4  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนา
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศกึษา สุขภาพอนามัย 
และสังคมศาสตร ์

5.1  โครงการพัฒนาและยกระดบัคุณภาพชีวิตชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
5.2  โครงการจดัการการเรยีนรู้หลักสูตรท้องถิ่นศึกษา 

5.3  โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม 
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5.4  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมุชนน่าอยู่และ
สร้างสรรค ์

6. การเสรมิสร้างความเขม้แข็งและพึ่งพาตนเอง 6.1  โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนาระดับ
หมู่บ้านและชุมชน 

6.2  โครงการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ 

6.3  โครงการเสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรู้ด้วยตนเอง
ระดับครัวเรือนและชุมชน 

 
7. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 

ชุมชนบ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ต้าบลทาเหนือ อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีประชากร
ทั งสิ น 543 คน มีจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 144 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น 3 คุ้มบ้าน ได้แก่ บ้านใหม่ดอนแก้ว 
บ้านห้วยน ้าดิบ และบ้านวังหลวง ประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงอาชีพการ
เลี ยงสัตว์ และมีอาชีพเสริม ได้แก่ จักสาน ร้านขายของช้า และรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จากการเข้าไปศึกษา
ชุมชน พบว่าชุมชนบ้านใหม่ดอนแก้วประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ระบบประปา ภัยแล้ง การควบคุมไฟป่า ดิน
เสื่อมโทรม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประชาชนในหมู่บ้านจึงต้องการ
แนวทางการแก้ไขและการพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือไปปรับใช้ในการจัดการและแก้ไขปัญหา  ดังนั นแนวทางการ
พัฒนาหมู่บ้านสามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเป็นภาพรวมน้าเสนอ ดังนี  

1) การพัฒนาชุมชนด้านโครงสร้างพื นฐาน จ้านวน 44 โครงการ งบประมาณส่วนใหญ่มาจาก
องค์การบริหารส่วนต้าบลทาเหนือและหน่วยงานภายนอก  

2) การพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ อาชีพ และการพัฒนารายได้  จ้านวน 14 โครงการ 
งบประมาณส่วนใหญ่มาจากกองทุนของหมู่บ้านด้าเนินการเองและองค์การบริหารส่วนต้าบลทาเหนือ  

3) การพัฒนาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจ้านวน 11 โครงการ งบประมาณ
ส่วนใหญ่มาจากกองทุนของหมู่บ้านโดยชาวบ้านด้าเนินการเกือบทั งหมด  

4) การพัฒนาชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี จ้านวน 16 โครงการ งบประมาณ
ส่วนใหญ่มาจากกองทุนของหมู่บ้านด้าเนินการเองและบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
ต้าบลทาเหนือ  

5) การพัฒนาชุมชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สุขภาพอนามัย และสังคมศาสตร์  
จ้านวน 16 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมาจากกองทุนของหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต้าบล
ทาเหนือ อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจากกรม/กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแหล่งงบประมาณได้รับ
จัดสรรในสัดส่วนใกล้เคียงกัน  

6) การพัฒนาชุมชนด้านการสร้างความเข้มแข็ง มีโครงการรวม จ้านวน 11 โครงการ 
งบประมาณส่วนใหญ่มาจากกองทุนของหมู่บ้านด้าเนินการเองและองค์การบริหารส่วนต้าบลทาเหนือ  



99 
 

รายงานผลการด าเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการเรยีนรู้ในชุมชน” 

8. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 
8.1 การวางแผนการศึกษาชุมชน 

 คณะท้างานได้จัดท้าแผนปฏิบัติงาน แบ่งตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด้าเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ  

ช่วงที่ 1 (วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2559) โดยเข้าพบผู้น้าชุมชน สมาชิกในชุมชน และเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน ข้อมูลการปกครองและการเมือง ข้อมูลด้านการคมนาคมและ
การติดต่อสื่อสาร ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านสังคมและวัฒนธรรม ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และข้อมูลด้านสาธารณสุข 

ช่วงที่ 2 (วันที่ 29 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559) โดยท้าการรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
ข้อมูลด้านการพัฒนาหมู่บ้าน จัดท้าแผนพัฒนาชุมชนในอดีต-จนถึงปัจจุบัน วิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุน
ชุมชน และค้นหาเทคโนโลยี 

8.2 ขั นตอน วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ชุมชน 
 ขั นตอนในการเรียนรู้ชุมชนได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ได้วางไว้ โดยใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลบริบทของชุมชน ได้แก่ การจัดท้าแผนที่เดินดิน โดยคณะท้างานได้เดินส้ารวจ
หมู่บ้าน เพ่ือเตรียมข้อมูลจัดท้าแผนที่เดินดินร่วมกับผู้น้าชุมชน หลังจากนั นจึงท้าการประชุมเพ่ือจัดท้าแผนที่
เดินดินออกมาในรูปแบบภาพรวมของหมู่บ้าน ในส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั น คณะท้างานได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ทั งแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยคณะท้างานได้เข้าพบบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล คณะท้างานได้มีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารภายในชุมชนร่วมด้วย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด และได้มีการประชุมผู้น้าชุมชนร่วมวิพากษ์ข้อมูล เพ่ือความ
ถูกต้องของข้อมูลทั งหมดอีกครั ง 

8.3 ปัจจัยความส าเร็จ 
 ความส้าเร็จของการปฏิบัติงานในโครงการนี  เกิดขึ นได้ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังนี  

1. การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ก้าหนดไว้  
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตระหนักถึงกระบวนการ และวิธีการในการเข้าพื นที่ โดยคณะท้างานได้เข้า

พบก้านัน เพ่ือแนะน้าตัวก่อน จากนั นจึงเข้าพบหัวหน้าศูนย์โครงการหลวง และผู้น้าหมู่บ้าน ตามล้าดับ 
3. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ชุมชน เพ่ือให้มีความพร้อมในการ

ท้างานร่วมกัน  
4. ในการปฏิบัติงานพื นที่ชุมชน ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้

ข้อมูล และเมื่อมีการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ นแล้ว ได้มีการน้าข้อมูลดังกล่าว กลับไปให้ชุมชนร่วมตรวจสอบ
ความถูกต้อง และมอบให้ชุมชนเก็บไว้เป็นข้อมูลของตนเอง 

5. มีการวางแผนงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) เพ่ือให้เกิดการใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า และเป็นประโยชน์มากที่สุด 

8.4 ปัญหาที่เกิดขึ น และการแก้ไขปัญหา 
 การด้าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคม 
ด้วยการเรียนรู้ชุมชนในครั งนี  ประสบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ น และมีแนวทางแก้ไขดังนี  
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 1. หมู่บ้าน บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ประกอบด้วย 3 คุ้มบ้าน และแต่ละคุ้มตั งอยู่ห่างไกลกัน ท้าให้
เข้าถึงได้ยาก จึงมีปัญหาในกาท้าแผนที่เดินดิน คณะท้างานจึงได้จัดท้าแผนที่เดินดิน โดยให้ผู้น้าชุมชนของแต่
ละคุ้มบ้าน มาร่วมจัดท้าด้วย เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายบริบทของแต่ละคุ้มบ้านได้อย่างละเอียด
มากขึ น 
 2. ประชาชนในพื นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงท้าให้ขาดความรู้เรื่องการท่องเที่ยว 
คณะท้างานจึงได้ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่แล้ว  

8.5 การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท าโครงการต่อ 
 ในการด้าเนินโครงการครั งนี  เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ ได้เรียนรู้วิธีการ
ท้างานร่วมกับชุมชน ท้าให้เกิดทักษะของการประสานงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเอง แต่ในขณะเดียวกัน ปัญหาของการด้าเนินโครงการนี คือ ปัญหาในด้านระยะเวลาที่ด้าเนิน
โครงการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวจัดขึ นในระหว่างภาคการศึกษา จึงท้าให้การบริหารเวลาในหน้าที่ และการ
ด้าเนินโครงการเป็นไปด้วยความยากล้าบาก จึงควรมีการจัดท้าโครงการในช่วงเวลาของการปิดภาคเรียน 
เพ่ือให้สามารถด้าเนินโครงการได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี ยังเกิดปัญหาเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณท่ีล่าช้า จึงท้าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลา  

8.6 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อโครงการเรียนรู้ชุมชนฯ ต่อมหาวิทยาลัยฯ 
 1. ควรมีการจัดท้าโครงการในช่วงเวลาของการปิดภาคเรียน เพ่ือให้สามารถด้าเนินโครงการได้อย่าง
เต็มที่ ลดปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลาในการท้างานได้มากขึ น 
 2. ควรมีการวางแผนเพ่ืออนุมัติโครงการล่วงหน้าก่อนเริ่มโครงการอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานสามารถด้าเนินตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันเวลา 
 
9. ส่ิงที่ได้จากการท าโครงการเรียนรู้ชุมชน 

ท้าให้เกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ มากมาย ท้าให้เกิดประโยชน์ต่อทั งผู้ศึกษา และตัวชุมชนเอง รวมทั ง
หน่วยงานต่างๆ สามารถน้าข้อมูลในการศึกษาเรียนรู้ชุมชนไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อไป โดยสามารถแบ่งเป็น 

1. ประโยชน์ต่อนักพัฒนา 
ท้าให้นักพัฒนารู้ข้อมูลต่างๆ ของชุมนชน เช่น ข้อมูลด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 

วัฒนธรรม รวมถึงรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ นภายในชุมชน ท้าให้เกิดประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ต่อไป 

2. ประโยชน์ต่อประชาชนและผู้น าท้องถิ่น 
การจัดท้าข้อมูลชุมชนท้าให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชน รวมถึงผู้น้าชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน

ร่วมกัน ซึ่งท้าให้เกิดความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดี และยังท้าให้รู้ข้อมูลปัญหา และแนวทางในการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งสามารถน้าไปก้าหนดเป็นแผนพัฒนาชุมชนได้อีกด้วย 

3. ประโยชน์ต่อหน่วยราชการ 
ท้าให้รู้ข้อมูลพื นฐานในด้านต่างๆ ของหมู่บ้านจากเอกสารข้อมูลต่างๆ ซึ่งส่งผลถึงการลงไปสนับสนุน 

หรือแก้ไขในส่วนที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบได้ถูกต้อง 
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หมู่บ้านต่อเรือ ต าบลช่างเคิ่ง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 
 

น.ส. ภัทราวดี  ธงงาม*/ น.ส. จุรีพร เลือกหา/ นาย ติร  บัวใบ/ นายสุทัศน์  กุณา 
คณะศิลปกรรมละสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
1. ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้าน
สังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน ณ หมู่บ้านต่อเรือ ต้าบลช่างเคิ่ง อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  

1. น. ส. ภัทราวดี  ธงงาม เบอร์โทรศัพท์ 0954463509 email : 
mumusomo@hotmail.com 

2. น.ส. จุรีพร  เลือกหา เบอร์โทรศัพท์ 0812801617 email : july.motivation@gmail.com 
3. นาย ติร  บัวใบ เบอร์โทรศัพท์  0617728938 email : t.buabai@gmail.com 
4. นายสุทัศน์  กุณา เบอร์โทรศัพท์  0931708799 email : sutat@rmutl.ac.th  

คณะกรรมการด าเนินงาน : 
1. นาย วันชัยยุทธ  วงษ์เทพ เบอร์โทรศัพท์ 0918673001 email : 

Bass_wance@hotmail.com 
2. นาย สุทธปรีชา จริยงามวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 0897595315 email : hudsum@gmail.com 
3. นาย ณภดล  เจนวินิจฉัย เบอร์โทรศัพท์ 0882601821 email :  jodjum-

jodjum@Hotmail.com 
4. น.ส. ปิยะนุช  เจดีย์ยอด เบอร์โทรศัพท์  0846583520 email : 

Jajapatonggo@gmail.com 
 
3. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 

การน้าหลักการ SWOT Analysis มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนบ้านต่อเรือ หมู่ที่ 2 
เพ่ือที่จะได้ทราบถึงต้นทุนเดิมของชุมชนอันได้แก่จุดแข็งและโอกาส รวมถึงทราบถึงจุดอ่อนและอุปสรรคอัน
เกิดจากตัวชุมชนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผลการวิเคราะห์นี จะเป็นเครื่องมือส้าคัญที่จะเป็นการเปิด
วิสัยทัศน์ของผู้น้าชุมชน และชาวบ้านให้ทราบถึงทิศทางของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ อย่างแท้จริง 
 
 
 

mailto:mumusomo@hotmail.com
mailto:t.buabai@gmail.com
mailto:sutat@rmutl.ac.th
mailto:Bass_wance@hotmail.com
mailto:hudsum@gmail.com
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3.1  วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis)   
จุดแข็ง (Strengths) 
- ป ร ะ ช า ช น มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการจัด
ประชาคม 

- มีองค์การบริหารส่วนต้าบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับ
การบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน 

- กลุ่มอาชีพที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีภูมิปัญญาชุมชน 
ผ้าฝ้ายเปลือกไม้ ทอผ้าซิ่นตีนจก 

- ทรัพยากรธรรมชาติที่ สมบู รณ์แหล่ งท่อง เที่ ยวที่
หลากหลาย เช่น น ้าตก นา  

- มีการประสานความร่วมมือระหว่างหมู่บ้านต่อกับ
องค์การบริหารส่วนต้าบลและหน่วยงานราชการในพื นที่ 

- ชุมชนสืบสานวัฒนธรรม ปฏิบัติตามประเพณีที่ เคยท้า
สืบทอดกันมา 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ขาดแคลนเครือ่งมือและอุปกรณ์ในการท้างานที่มี

ประสิทธิภาพและทันสมัย 
- ประชาชนในหมู่บ้านยงมีหนี สิ น ทั งหนี สินในระบบ

และนอกระบบ 
- เกษตรขาดความรู้ ทักษะในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า

เกษตรและทักษะการจัดการด้านการตลาด 
- ใช้เครื่องจักรในการท้าการเกษตรท้าให้มีต้นทุน

การผลิตสูง 
- ใช้สารเคมีในการเกษตร ต้นทุนการผลิตสูง  สร้าง

มลพิษ เกิดสารตกค้างในดิน สร้างมลพิษ 
- เผ่าเศษวัชพืชในไร่นา ท้าให้เกิดมลพิษดินเสีย 
- การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจาย

งบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพัฒนาได้
ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
งบประมาณส่วนใหญ่น้าไปใช้เป็นลงทุน 

โอกาส (Opportunities) 
- มีหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนท้าให้ชุมชนได้รับ

ความรู้ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆ 
- ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตามพระราชด้าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว“เศรษฐกิจแบบพอเพียง” 
- มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยให้การสนับสนุน การ

กระจายงบประมาณถึงหมู่บ้านได้เร็ว  ทันการณ์ 
- การติดต่อสื่อสารสะดวกสบายกว่าสมัยก่อนการ

ติดต่อสื่อสารด้านการพัฒนาท้าได้งานขึ น 

อุปสรรค (Threats) 
- อิทธิพลของกลุ่มนายทุน 
- สภาวะทางการเมืองของประเทศยังไม่ปกติ ท้าให้

เศรษฐกิจตกต่้า 
- องค์การบริหารส่วนต้าบลมีงบประมาณจ้ากัด 
- เริ่มมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื นที่ 
- หน่วยงานภาครัฐไม่ให้ความส้าคัญการดูแลประกัน

ราคาผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้ราคาตกต่้า 
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3.2  แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 

หมู่บ้านยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม 

 
 
3.3 การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 

1. การฝึกทักษะความเชี่ยวชาญด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
2. การฝึกทักษะความเชี่ยวชาญด้านเกษตรปลอดภัย 
3. การฝึกทักษะความเชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีจก 
4. การฝึกทักษะความเชี่ยวชาญการออกแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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3.4 ค้นหาโจทย์ใหม่เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน ามาพัฒนาชุมชน  
1. เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ - เตาเผาขยะปลอดสารพิษ 

- เครื่องอัดขยะ  
- เครื่องกรองน ้าดื่ม 
- เครื่องก้าจัดยุง และแมลง 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมร่องระบายน ้า 
- เครื่องเพาะเห็ด 
- แก๊สมูลสัตว์ 

2.  เทคโนโลยีการจัดการ - การท้างานบัญชีครัวเรือน 
- การจัดการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแกนน้า 
- การจัดการขุดลอกล้าเหมืองเพ่ือการเกษตร 
- การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม น ้า อากาศ และดิน 
- การจัดการตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
- การจัดการสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับผู้พิการ 
- การจัดการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- การจัดการป้ายบอกทางจราจร 
- การจัดการปุ๋ยหมักชีวภาพ 

3.การอนุรักษ์ และวาง
แผนพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- การด้าเนินชีวิตชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรปลอดภัย 
- การปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ 
- การจัดท้าแนวป้องกันไฟป่า 

4.การพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์หมู่บ้านต่อเรือ 

- การพัฒนาอาชีพทอผ้า 
- ออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง 

 
4. ด้านเทคโนโลยี 
4.1 เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
1. การสื่อสาร - โทรศัพทบ์้าน 

- โทรศัพทส์าธารณะ 
- โทรศัพท์มือถือ 
- หอกระจายข่าว 

2. เครื่องจักรกลการเกษตร - รถอีแต๋น ขนส่ง ปุ๋ย ผลผลิตทางการเกษตร  
- เครื่องสูบน ้า 
- เครื่องพ่นยา 
- เครื่องจักรทางการเกษตร 

3. คมนาคม 
 

- รถจักรยานยนต์ 
- รถยนต์ 
- รถบรรทุก 
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4. การจัดการ - การจัดท้าบัญชีครัวเรือน 
- โครงการอบรมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ 
- โครงการจัดตั งร้านค้าชุมชน 
- ก่อตั งธนาคารชุมชน 
- โครงการฝึกอบรมดูงานส่งเสริมอาชีพ 

 
4.2 เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพิ่มเติม 

1. เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ - เตาเผาขยะปลอดสารพิษ 
- เครื่องอัดขยะ  
- เครื่องกรองน ้าดื่ม 
- เครื่องก้าจัดยุง และแมลง 
- เครื่องเพาะเห็ด 
- แก๊สมูลสัตว์ 

 

ภาพเทคโนโลยีเตาเผาขยะปลอดสารพิษท่ีชุมชนต้องการเพ่ิมเติมและเหมาะสมกับชุมชน 

 

5. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วย ชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันที 

ที ่ ชื่อปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1 โครงสร้างพื นฐาน   

 1.1 ไม่มีน  าบริโภค
ที่สะอาด 

 

1.1 ขาดถังกรอง
น ้าประปาภูเขา คนใน
ชุมชนไม่มีน ้าสะอาด
ส้าหรับดื่มเพียงพอ 

1.1 สร้างถังเก็บน ้า 

 

1.1 สร้างถังกรองน ้า โดยการ
น้าทีมอาจารย์นักศึกษา
จัดการเรื่องน ้าดื่มใน
ครัวเรือนที่สะอาด 
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2 ด้านเศรษฐกิจและ   การมีอาชีพ รายได้และมีงานท า 

 2.1 ไม่มีรายได้
เสริมที่ชัดเจน 

 

2.1 ขาดความรู้ในการ
ประกอบอาชีพเสริม 
ท้าผลิตภัณฑ์ได้แต่ขาย
ไม่ได้ 

2.1 ต้องการให้มีผู้ที่มี
ความรู้มาช่วยฝึกอาชีพ 

2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้
สร้างอาชีพเสริม 

3. ด้านการศึกษา/วัฒนธรรม ประเพณี 

 3.1 ภูมิปัญญา
ชุมชนไม่ได้รับการ
ถ่ายทอดอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1 ขาดจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม 

3.1 ถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่
เยาวชน 

3.1 ส่งเสริมให้มีการจัดตั ง
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง 

4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

 4.1 เกิดมลพิษ
ทางดินและอากาศ 
คุณภาพดินถูก
ท าลาย 

4.1 เกิดไฟบ่าในฤดู
แล้ง ไฟลุกลามจากการ
เผาไร่ และมีการใช้
สารเคมีทางการเกษตร
มากขึ น 

4.1 ลดปัญหามลพิษทาง
น ้าและดิน 

4.1 อบรมปลุกจิตส้านึกคน
ในชุมชน สร้างแนวกันไฟ  
ลดการเผาไร่ รณรงค์การลด
ใช้สารเคมีเพ่ือการเกษตรโดย
ใช้ปุ๋ยหมัก 

5 ด้านสาธารณสุขชุมชน 

 5.1 เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนบ่อยใน
หมู่บ้าน 

5.1 ไม่มีการรณรงค์
การใช้รถใช้ถนนที่
ถูกต้อง ไม่มีป้ายจราจร
ที่ชัดเจน 

5.1 ป้ายจราจรที่ชัดเจน 5.1   รณรงค์การใช้รถใช้
ถนนที่ถูกต้อง พร้อมทั งการ
ก้าหนดเส้นทางจราจรที่
ชัดเจน 

 

6. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นช่างเคิ่ง 

๑.  ปัญหาเส้นทางคมนาคม ขนส่งและขนถ่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรรองรับประชาคม
อาเชียน 

๒. ปัญหาด้านสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง การพัฒนาแหล่งน ้าและระบบ
การส่งน ้าในพื นที่เพ่ือการอุปโภค – บริโภคและการเกษตร 
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๓. ปัญหาการท้าเกษตรโดยใช้สารเคมี ท้าให้ใช้ต้นทุนการผลิตสูง ปัญหามลพิษทางดิน ดิน
เสื่อมสภาพ 

๔. ปัญหาการเผาป่า เผาไร่ ท้าให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ หมอกคัน ซึ่งส่งผลต่อปัญหาด้าน
สุขภาพของคนในชุมชนและพื นที่ใกล้เคียง โดยการสร้างจิตส้านึก การป้องกัน อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและดูแลแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม 
        การผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตส้านึก การ
ป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม 

“คุณภำพชีวิตดี มีคุณธรรม น ำเทคโนโลยี ร่วมรักษำสิ่งแวดล้อม น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรือง
วัฒนธรรม พร้อมน ำสู่อำเซียน” 

 
7. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 

ภาพรวมผลการด้าเนินงานการพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้านต่อเรือ  ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลช่างเคิ่ง ตามหลักยุทธศาสตร์ทั ง 7 ด้าน คือ “การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื นฐาน” ได้แก่ การสร้างรางน ้าสองข้างถนนรอบหมู่บ้าน เพ่ือการแบ่งจ่ายน ้าตามพื นที่ทางการเกษตรได้อย่าง
ทั่วถึง “การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว” ได้แก่ การอบรมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง “การพัฒนา
ด้านสังคม สาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต” ได้แก่ โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
โครงการรณรงค์คัด แยกขยะ  จัดหาเตาเผาขยะ “การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ได้แก่ โครงการส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สถาปัตยกรรม ท้องถิ่น 
ประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว “การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม” ได้แก่ โครงการปลูกป่า ชุมชน เฉลิมพระ เกียรติ โครงการลดการเผา บรรเทาโลกร้อน 
โครงการจัดตั งศูนย์ เฉพาะกิจป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟ ป่าและหมอกควัน “การพัฒนาด้านการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัย และการจัดระเบียบชุมชน สังคม” และ  “การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” 
โดยให้หมู่บ้านต่อเรือ จัดระบบการบริหารจัดการกันเอง ส่งเสริมให้ชาวบ้านจัดท้าบัญชีรับจ่ายครัวเรือน การ
จัดการด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ที่เหมาะสมและจ้าเป็นต้องใช้ในชุมชน เช่น เครื่องอัดขยะ 
เตาเผาขยะปลอดสารพิษ โดยการขอรับการสนับสนุนอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  และพัฒนากรประสานงานประจ้าต้าบลเป็นผู้แนะน้าในการด้าเนินการจัดท้า  

การพัฒนาด้านการเรียนรู้ ร่วมกันจัดตั งศูนย์เรียนรู้ สืบสาน  วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น 
ถ่ายทอดภูมิปัญญา บันทึกภูมิปัญญา มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นกรอบและ
เป้าหมาย และท้ายที่สุด การผลักดันการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ การจัดการพัฒนา
หมู่บ้านหรือชุมชนประชาชน ให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ดีมีสุข ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ต้าบลช่างเคิ่ง “คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม น้าเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง 
รุ่งเรืองวัฒนธรรม พร้อมน้าสู่อาเซียน” ด้วยการน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด้าเนินงาน โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในการเสริมสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็ง 
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8. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 
8.1 การวางแผนศึกษาชุมชน 

กิจกรรมที่ด าเนินการ วัน/เดือน/ปี 

1. ท้าบันทึกข้อความขออนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ 25-31  ตุลาคม 2559 
2.เข้าพบผู้น้าชุมชนกรรมการหมบู้านเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์การท้างาน/กิจกรรม พฤศจิกายน 2559 
3.จัดท้าแผนที่เดินดินหมู่บ้านต่อเรือ พฤศจิกายน 2559 
4.จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง พฤศจิกายน 2559 
5.วิเคราะห์ข้อมลูที่ได้และท้าแบบสอบถามด้านสังคมและ เศรษฐกิจ พฤศจิกายน 2559 
6.เข้าพบปะชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก พฤศจิกายน 2559 
7.ประชุมผู้น้าชุมชน ชาวบ้าน อบต.ช่างเคิ่ง พัฒนาชุมชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านที่เก็บ
รวบรวมได้พร้อมรับฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 

พฤศจิกายน 2559 

8.น้าข้อเสนอแนะที่ไดไ้ปปรบัปรุงข้อมูล พฤศจิกายน 2559 
10.ประชุมผู้น้าชุมชน  ชาวบ้าน อบต.ช่างเคิ่ง  พัฒนาชุมชน เพื่อให้ความเห็นชอบข้อมูล
หมู่บ้านที่ปรับแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม 

พฤศจิกายน 2559 

11.วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน /ด้านเทคโนโลย ี พฤศจิกายน 2559 
12.จัดท้าบทสรุปวิเคราะหภ์าพรวมการพัฒนาหมู่บ้านต่อเรือ พฤศจิกายน 2559 
13.น้าเสนอข้อมลูให้ผู้น้าชุมชนตอ่เรือ  พฤศจิกายน 2559 
14.จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์   พฤศจิกายน 2559 
15.น้าเสนองานให้ทาง มทร.ล้านนาพร้อมรายงานฉบับสมบรูณ ์ มกราคม 2560 

 

8.2 ขั นตอน/วิธีการ เครื่องมือต่างๆ ใช้อย่างไร เช่น แผนที่เดินดิน แบบสัมภาษณ์  

ข้อมูลทุติยภูมิ 
ข้อมูลที่ทีมอาจารย์มีการจัดเก็บเพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานและใช้เป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลแบบละเอียดและคลอบคลุมทุกปัญหาในชุมชน โดยมีการท้าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือขอ
ข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลล่วงหน้า โดยระบุถึงวัตถุประสงค์และข้อมูลที่
ต้องการ พร้อมทั งนัดวันและเวลาที่ชัดเจนเพ่ือขอเข้าพบ นอกจากนี ข้อมูลบางอย่างยังได้จากเอกสาร หรือ
หนังสือที่คนในชุมชนได้มีการจัดท้าขึ น เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจึงมีการน้ามาวิเคราะห์ แล้วน้ามา
สร้างเป็นแบบสอบถามสภาพสังคม และเศรษฐกิจหมู่บ้านต่อเรือ ต้าบลช่างเคิ่ง อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
และสรุปในรายงานต่อไป 

ข้อมูลปฐมภูมิ 

กระบวนการเก็บข้อมูลปฐมภูมิมีทั งการสร้างแบบสอบถามและการสังเกตการณ์ โดยทีมงานมี
การจัดท้าแผนที่เดินดินเป็นขั นตอนแรกเพ่ือให้ทราบถึงสถานที่ส้าคัญในชุมชนและต้าแหน่งบ้านของสมาชิกใน
ชุมชน ข้อมูลปฐมภูมิเก็บมาจากประชากร  2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้น้าชุมชน และกลุ่มครัวเรือน นอกจากนี  ข้อมูล
บางอย่างยังมีการเก็บรวบรวมจากการได้ไปพบปะชุมชนหรือร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างจริงจัง การบวนการนี 
ท้าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความเป็นจริงและหลากหลาย เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อย จึงมีการน้าไปวิเคราะห์และ
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ผนวกกับข้อมูลทุติยภูมิ น้าเสนอผู้น้าชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือท้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลอีก
ครั ง  

8.3 ปัจจัยความส าเร็จ 

การท้างานพัฒนาชุมชน จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ “ยากมาก” เป็นงานที่จ้าเป็นต้องใช้ความสามารถ
ทั งในเรื่องก้าลังกายและก้าลังใจในการท้างานร่วมกับชุมชนเพ่ือให้การปฏิบัติงานนั นน้าไปสู่ความส้าเร็จ 

จากประสบการณ์ในการลงพื นที่เรียนรู้ชุมชนบ้านต่อเรือในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งสิ่งที่
ส้าคัญของการเข้าไปเรียนรู้ชุมชน คือการท้างานร่วมกับชุมชนโดยมีการลงพื นที่ศึกษาชุมชน และบริบทของ
ชุมชนเพ่ือให้บริบท วิถีชีวิต และปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ น ส่วนวิธีการปฏิบัติงานที่
ใช้ในการท้างานร่วมกับชุมชนและผู้น้าชุมชนมีดังนี  

- สร้างความเป็นกันเอง และคุ้นเคยกับผู้น้าชุมชน และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเป็นอันดับแรกใน
การปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักการเข้าถึงชุมชน ซ่ึงเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่จะท้าให้เราสามารถท้างานร่วมกับประชาชน
ในพื นที่ได้เป็นอย่างดี  

- แสวงหาผู้น้าท้องถิ่นและผู้น้าชุมชนเป็นมิตรคู่งาน  และใช้องค์กรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ ให้
ความเคารพและให้เกียรติผู้น้า โดยการอ่อนน้อมถ่อมตนในสิ่งที่ถูกกาลเทศะในการปฏิบัติงาน เพราะผู้น้า
เปรียบเสมือนบุคคลส้าคัญ เป็นแหล่งข้อมูลในพื นที่ ที่จะน้าเราในการพัฒนาชุมชนให้ประสบผลส้าเร็จ 

- โครงการและกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้องค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรีบ รวบรัด และใช้กิจกรรมน้าพา
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน โดยการใช้แรงจูงใจ 
กิจกรรมโครงการนั นต้องมาจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชุมชนนั น ๆ 

- การแสดงออกถึงความตั งใจ และมีความจริงใจที่จะท้างานในชุมชนร่วมกับผู้น้าชุมชน และชาวบ้านทุก
คน และความจริงใจที่แสดงออกมานั นจะท้าให้ประชาชนตลอดจนผู้นา้ชุมชนให้ความไว้วางใจเรา และมีความ
ความคุ้นเคยที่จะท้างานร่วมกับเราได้เป็นอย่างดี คือ ท้างานกับคนทุกคนในชุมชน 

ปัจจัยแห่งความส้าเร็จที่ท้าให้เราได้ทราบข้อมูลเชิงลึกคือ “ผู้น้าชุมชน” ซึ่งเปรียบเสมือน
ครูผู้สอนให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี และยังช่วยให้เราท้างานประสบผลส้าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั งไว้ การท้างานร่วมกับผู้น้าชุมชนเราต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ของผู้น้าชุมชนทั งในเรื่องการ
ท้างาน และบางครั งก็มีความจ้าเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลประวัติส่วนตัว เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยต่อมาคือ ตัวแทนอาจารย์ที่เสียสละและอุทิศตนที่จะเข้าร่วมโครงการ จ้าเป็นต้องมีความสามัคคี เสียสละ
พร้อมทั งมีความมุ่งมั่นที่จะท้างานเพ่ือสังคมอย่างแท้จริงโดยละทิ งซึ่งประโยชน์ส่วนตนและปัจจัยสุดท้ายคือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ได้มอบโอกาสในการเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อทั งตัวอาจารย์และสามารถน้าไปต่อยอดพัฒนาใช้ในการเรียนการสอนได้อีกด้วย  
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8.4 ปัญหาที่เกิดขึ นและการแก้ไขปัญหา 

ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา 

1. โจทย์การหาข้อมูลที่ซ  าซ้อน เนื อหาที่
คล้ายกัน 

-ปรึกษาหาแนวทางแก้ไขกับผู้ประสานโครงการและเพ่ือน
สมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ  

2. ความไม่ชัดเจนในระบบการท างานระหว่าง
คณะและกองคลั ง  ใน เ รื่ อ งการ เบิ กจ่ า ย
งบประมาณ ท าให้เกิดการล่าช้า ไม่สามารถ
ท างานตามที่ก าหนดไว้ การสอบถามบุคคลที่
เกี่ยวข้องยังไม่ได้ค าตอบที่ชัดเจนเท่าที่ควร ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาในภาพรวมได้ 

- การสอบถามผู้ประสานโครงการ และเจ้าหน้าที่ประจ้า
คณะ และจัดการด้าเนินงานเองตามความเข้าใจของผู้จัดท้า  

- ส้ารองเงินจากคณะผู้จัดท้าในการลงพื นที่แต่ละครั ง 

 

3. ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงานราชการไม่ใช่ข้อมูล
ปัจจุบัน ท าให้เกิดความสับสนในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

-ทางทีมงานได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลล่าสุด และสอบถาม
จากผู้ใหญ่บ้าน 

8. 5 การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท าโครงการต่อ 

8.5.1 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต้องมีแบบแผนที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีเป็นอุปสรรคในการลงพื นที่  

  8.5.2     หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต้องแสดงถึงความใส่ใจและเปิดโอกาสให้ทีมฝังตัว
ได้ลงพื นที่และเข้าถึงชุมชนอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงเพ่ือเก็บข้อมูพื นฐานและท้าเป็นรูปเล่มรายงานเท่านั น 

8.5.3     หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องต้องมีการประสานงานเรื่องระเบียบการท้างานกัน
ให้เรียบร้อยชัดเจน 

8.5.4     ควรจัดเจ้าหน้าที่ท้าเอกสารประจ้าโครงการที่ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายให้แต่ละทีมโดยเฉพาะ 
เพราะการท้าเอกสารนั นใช้เวลานาน ดังนั นหากทีมฝังตัวยังต้องท้าหน้าที่ทั งลงพื นที่และท้าเอกสารการเบิก
จ่ายเงิน จะท้าให้ระยะเวลาในการท้างานไม่เพียงพอ 

8.5.5 งบประมาณการลงพื นที่ควรขึ นอยู่กับระยะทางของชุมชนที่ลงศึกษา  
8.6 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆต่อโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลล้านนา 
ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน ต่อมหาวิทยาลัยฯ 

8.6.1   มหาลัยควรก้าหนดแผนการด้าเนินโครงการให้ไม่ตรงกับช่วงเวลาสอนของอาจารย์  
8.6.2   ควรมีการประชาสัมพันธ์และท้าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการยกระดับในทุกๆภาคส่วนของ 

มหาวิทยาลัย เพ่ือขจัดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการงานในสาขาหรือระดับคณะ เมื่อบุคลากรต้องลงไปฝังตัวใน
ชุมชนจริงๆ  
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8.6.3   ควรเลื่อนเวลาการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือที่จะได้ให้เวลาทีมงานได้ท้าการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบ ข้อมูลที่ได้ถึงจะสามารถน้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

8.6.4   การจัดท้าเนื อหาหรือรูปเล่มของรายงานควรมีความยืดหยุ่น เพราะข้อมูลในชุมชนบางอย่าง
เป็นข้อมูลที่มีความส้าคัญแต่ไม่ได้ระบุเป็นโจทย์ในรายงาน อีกทั งบริบทของแต่ละชุมชนก็แตกต่างกัน ความ
ยากง่ายในการวิเคราะห์ข้อมูลส้าหรับบางพื นที่อาจต้องใช้เวลา 

8.6.5   ควรจัดเวทีและเปิดโอกาสให้กลุ่มอาจารย์/บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้พูดคุยและ
สร้างแนวทาง เป้าหมายของโครงการร่วมกัน ไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก้าหนด 

9. สิ่งท่ีอาจารย์ได้จากการท าโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน (การแปลงความคิดหรือพฤติกรรมของตัว 
    อาจารย์เอง)  

“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของอาจารย์” การเปลี่ยนพื นที่ชุมชนหมู่บ้านต่อเรือให้เป็นห้องเรียนรู้
ประสบการณ์จริงกับทีมอาจารย์ผู้ลงพื นที่ศึกษาชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยการลง
พื นที่ศึกษาชุมชนและบริบทของชุมชนทีมอาจารย์ผู้ลงพื นที่ศึกษาชุมชนจ้าเป็นต้องปรับทัศนคติในการเรียนรู้  
เราไม่ได้มาที่ชุมชนต่อเรือเพ่ือมาสอนหนังสือ แต่เรามาที่นี เพ่ือเรียน เพ่ือสืบค้นข้อมูลวิถีชีวิตความเป็นอยู่  
ทรัพยากร สภาพแวดล้อม ฯลฯ ดังนั นการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนเพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ นนั น ทีมอาจารย์ผู้ลงพื นที่ศึกษาชุมชนต้องปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเป็นอันดับแรกในการ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักการเข้าถึงชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่จะท้าให้เราสามารถท้างานร่วมกับประชาชนใน
พื นที่ได้เป็นอย่างดี  อีกทั งการแสดงออกถึงความตั งใจ และมีความจริงใจที่จะท้างานในชุมชนร่วมกับผู้น้าชุมชน และ
ชาวบ้านทุกคน และความจริงใจที่แสดงออกมานั นจะท้าให้ชาวบ้านตลอดจนผู้น้าชุมชนให้ความไว้วางใจเรา และมี
ความความคุ้นเคยที่จะท้างานร่วมกับเราได้เป็นอย่างดี     

จากที่กล่าวมาข้างต้นการท้างานครั งนี ช่วยส่งเสริมให้ทีมงานได้แง่คิดในหลากหลายด้าน 
โดยเฉพาะด้านการมองคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการท้างานกับทีมเรา ท้าให้ทีมเรามีความอดทนที่จะรับต่อ
สถานการณ์ในการท้างานที่จะเกิดขึ น ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ พร้อมกับความล้าบากท่ีเกิดขึ นปนกับความ
สนุกสนาน สร้างความสามัคคีในกลุ่มทีมอาจารย์ผู้ลงพื นที่ศึกษาชุมชน เกิดเป็นรอยยิ ม มิตรไมตรี ความสามัคคี
ของทีมงาน ท้าให้เกิดขึ นเป็นความส้าเร็จในครั งนี ได้  
 
10. ภาพกิจกรรม : การลงพื นที่ศึกษาชุมชนบ้านต่อเรือ 
1. การลงพื นที่เข้าพบองค์การบริหารส่วนต้าบลช่างเคิ่งเพ่ือขอข้อมูลหมู่บ้านต่อเรือ 
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2. การลงพื นที่เข้าพบผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่อเรือเพ่ือขอข้อมูลหมู่บ้านต่อเรือ 

 
 
3. การลงพื นที่เปิดเวที เข้าพบผู้น้าชุมชน กรรมการหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม แนะน้า
ตนเองและสร้างความเข้าใจกับผู้น้าชุมชน    

 
 

4. การลงพื นที่ท้าแผนที่เดินดิน โดยมีผู้น้าชุมชนเป็นผู้ประสานงาน 
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๕. เก็บข้อมูลด้านโครงสร้างการปกครอง  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการคมนาคมในหมู่บ้าน ข้อมูลการสื่อสาร
ภายในหมู่บ้านต่อเรือโดยมีผู้น้าชุมชนเป็นผู้ประสานงาน 

 

 
 
 
6.เก็บข้อมูลด้านการประกอบอาชีพหลักและอาขีพเสริม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านการศึกษา แหล่งเรียนรู้   วิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ภายในหมู่บ้านต่อเรือโดยมีผู้น้าชุมชนเป็นผู้
ประสานงาน 
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7.เก็บข้อมูลด้านข้อมูลทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ ข้อมูลน ้า ชลประทาน หิน ทราย แร่ธาตุ  ป่าไม้ และ
ด้านการส้ารวจและเรียนรู้ทรัพยากรจากเกษตรอ้าเภอและผู้น้าชุมชน นอกจากนี เก็บข้อมูลการให้บริการสา
ธรณสุข และคุณภาพชีวิตของชุมชนภายในหมู่บ้านต่อเรือโดยมีผู้น้าชุมชนเป็นผู้ประสานงาน 

 
 
 
8.เก็บข้อมูลด้านข้อมูลการท่องเที่ยว  ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านต่อเรือโดยมีผู้น้าชุมชนเป็นผู้
ประสานงาน 
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9.ประชุมผู้น้าชุมชน ชาวบ้าน อบต.  พัฒนาชุมชน เพ่ือตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านที่เก็บรวบรวมได้พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชน 

 
 
 
10.ประชุมผู้น้าชุมชน  ชาวบ้าน อบต.  พัฒนาชุมชน เพื่อให้ความเห็นชอบข้อมูลหมู่บ้านที่ปรับแก้ไขตาม 
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11.จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์  โดยคณาจารย์ที่ด้าเนินโครงการฯ 
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หมู่บ้านสองธาร ต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

นายวันชัยยุทธ วงษ์เทพ*/นายสุทธปรีชา จริยงามวงศ์/นายณภดล เจนวินิจฉัย/ น.ส.ปิยะนุช  เจดีย์ยอด 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
1. ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน : หมู่บ้านสองธาร ต้าบลบ้านทับ อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน  
   ผู้รับผิดชอบโครงการ :   

1. นายวันชัยยุทธ  วงษ์เทพ เบอร์โทรศัพท์ 0918673001 email : Bass_wance@hotmail.com  
2. นายสุทธปรีชา จริยงามวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 0897595315 email : hudsum@gmail.com  
3. นายณภดล  เจนวินิจฉัย เบอร์โทรศัพท์ 0882601821 email :  jodjum-jodjum@Hotmail.com  
4. น.ส.ปิยะนุช  เจดีย์ยอด เบอร์โทรศัพท์  0846583520 email : Jajapatonggo@gmail.com 

     
    คณะกรรมการด าเนินงาน : 

1. น.ส.ภัทราวดี  ธงงาม เบอร์โทรศัพท์ 0954463509 email : mumusomo@hotmail.com  
2. น.ส.จุรีพร  เลือกหา เบอร์โทรศัพท์ 0812801617 email : july.motivation@gmail.com  
3. นายติร  บัวใบ เบอร์โทรศัพท์  0617728938 email : t.buabai@gmail.com  
4. นายสุทัศน์  กุณา เบอร์โทรศัพท์  0931708799 email : sutat@rmutl.ac.th 

 
3. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
 

3.1  วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis)   
 

จุดแข็ง (Strengths) 
- ภูมิปัญญาชุมชน  
- ความร่วมมือแบบเครือญาติ 
- ลักษณะของพื นที่หล่อหลอมจาก

ประสบการณ์ของรุ่นสู่รุ่น เป็นส้านึกร่วม
ของคนในชุมชนที่สร้างขึ นมาเพ่ือก้ากับดูแล
ชุมชนให้ด้าเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่า
แนวคิดของชุมชนนั นๆ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
- ใช้เครื่องจักรในการท้าการเกษตรท้าให้มี

ต้นทุนการผลิตสูง 
- ใช้สารเคมีในการเกษตร ต้นทุนการผลิตสูง  

สร้างมลพิษ เกิดสารตกค้างในดิน 
- รายได้หลักมาจากการท้าเกษตรซึ่งผูกขาด

โดยองค์กรภายนอก 
- ในหมู่บ้านมีเพียงผู้สูงอายุ และคนชรา 
- การตัดไม้ เผาป่า สร้างมลพิษ 

โอกาส (Opportunities) 
- มีหน่วยงานของรัฐให้การ 
- มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยให้การ

สนับสนุน 
- การติดต่อสื่อสารสะดวกสบายกว่าสมัยก่อน 

อุปสรรค (Threats) 
- อิทธิพลของกลุ่มนายทุน 
- องค์การบริหารส่วนต้าบลมีงบประมาณ

จ้ากัด 

 

mailto:mumusomo@hotmail.com
mailto:july.motivation@gmail.com
mailto:t.buabai@gmail.com
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3.2  แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 

หมู่บ้านยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการพัฒนาหมู่บ้านสองธาร 

 
3.3 การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 

1. การฝึกทักษะความเชี่ยวชาญด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
2. การฝึกทักษะความเชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ 
3. การฝึกทักษะความเชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีจก 
4. การฝึกทักษะความเชี่ยวชาญด้านออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ 

 
 
 

หมูบ้่านยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมสี่วนรว่มและยัง่ยนื

01 02 03

ปี1 ปี2 ปี3

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

สร้างฐานการอนุรักษ์ทรัพ-
ยากรธรรมชาติอยา่จริงจงั
การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์

การปลูกป่า

1.สร้างผู้นำทางการเปลี่ยน
แปลงของหมูบ้่าน
2.ให้องค์ความรู้แก่หมู่บ้าน-
ชุมชนในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์
3.ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์โดย
มุง่เป้าที่กลุ่มอาชีพ

1.ส่งเสริมวิถีชีวิตดั้งเดิม
การจัดต้ังแหล่ง เรียนรู้ภูม-ิ
ปัญญาท้องถ่ิน ถ่ายทอดสู่
คนรุ่นหลัง
2.ส่งเสริมกระบวนการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม และบันทึก
ร่องรอยเชิงวิชาการ

1.รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้คน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.ประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปรับแผนในปีต่อไป

พัฒนาด้านสังคมและ
วัฒนธรรม

พัฒนาด้านการท่องเที่ยว

สร้างฐานวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ในการเรียนรู้ สืบทอด รักษา

ภูมปัิญญาท้องถ่ิน
(คลังสมองชุมชน)

พัฒนาองค์ความรู้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ การลด
การผูกขาดทางการตลาด
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3.4 ค้นหาโจทย์ใหม่เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน ามาพัฒนาชุมชน 
 

1. เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ - เครื่องถ่านอัดแท่ง 
- เครื่องอัดขยะ 
- เครื่องกรองน ้าดื่ม 
- ถังเก็บน ้า 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมร่องระบายน ้า 
- พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 

2.  เทคโนโลยีการจัดการ - การวิจัยและวิเคราะห์การกักเก็บน ้า 
- การจัดการระบบระบายน ้า 
- การท้างานบัญชีครัวเรือน 
- เทคโนโลยีการสื่อสาร 
- การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม น ้า อากาศ และดิน 
- การจัดการตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
- การจัดการเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

3.เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ - การปลูกป่าชุมชน 
- การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม 
- การท่องเที่ยวนาขั นบันได 
- การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพ 
- เกษตรอินทรีย์และกระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

4.การพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ์
หมู่บ้านสองธาร 

- การพัฒนาอาชีพ 
- การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย 
- ฟ้ืนฟูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ออกแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 
- การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- การถ่ายทอดภูมิปัญญาชุมชน 
- ศูนย์จ้าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

 
4. ด้านเทคโนโลยี 

4.1 เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

1. คมนาคม - รถจักรยานยนต์ 
- รถยนต์ 
- รถบรรทุก 

2. เครื่องจักรกลการเกษตร - รถอีแต๋น ขนส่ง ปุ๋ย ผลผลิตทางการเกษตร  
- เครื่องสูบน ้า 
- เครื่องพ่นยา 

3. การสื่อสาร 
 

- โทรศัพทส์าธารณะ 
- โทรศัพท์มือถือ 
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4. การจัดการ - โครงการอบรมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารพิษ 
- โครงการจัดตั งร้านค้าชุมชน 
- การจัดท้าบัญชีครัวเรือน 
- โครงการฝึกอบรมดูงานส่งเสริมอาชีพ 

 
4.2 เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพิ่มเติม 

 

1. เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ - เครื่องอัดเมล็ดฝ้าย 
- เครื่องปั่นฝ้ายเพ่ือให้ฝ้ายเป็นเส้นด้าย 
- เครื่องถ่านอัดแท่ง 
- เครื่องกรองน ้า กรองดักตะกอน 
- ถังเก็บน ้าหมู่บ้าน 
- เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าทอ 

 
5. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วย ชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้ทันที 
 

ที ่ ชื่อปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1 โครงสร้างพื นฐาน  

1.1 น ้าประปาไม่
เพียงพอ น ้าดื่มไม่
สะอาด 

 

 

1.1 ไม่มีถังกักเก็บ
น ้า 

 

 

1.1 สร้างถังเก็บน ้า 

 

 

1.1 ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ร่วมกับการสนับสนุนจาก
อบต. โดยการน้าทีม
อาจารย์นักศึกษาจัดการ
เรื่องน ้าดื่มในครัวเรือนที่
สะอาด 

2 ด้านเศรษฐกิจและ   
การมีอาชีพ รายได้
และมีงานท า 

2.2 กลุ่มแม่บ้านมี
รายได้น้อย 

 

 

 

 

 

2.1 กลุ่มแม่บ้าน
ขาดความรู้ด้านการ
พัฒนาอาชีพและมี
งบประมาณน้อย 

 

 

 

2.1 ต้องการให้มีผู้ที่มี
ความรู้มาช่วยฝึกอาชีพ 

 

 

 

2.1 การถ่ายทอดองค์
ความรู้การพัฒนาอาชีพ
และผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 
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3. ด้านสังคม,การเมือง
การปกครอง  

3.1 เด็ก/เยาวชน 

มีค่านิยมด้านวัตถุ 

 

 

3.1ขาดความรู้
ความเข้าใจ ขาด
จิตส้านึก 

3.2 เกิดจาการ
เลียนแบบสื่อ ต่างๆ 

 

 

 

3.1 ให้คนในชุมชนมี
จิตส้านึกรักบ้านเกิด 

3.2 เยาวชนมีความส้านึก
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วิถี
ชุมชน 

 

 

3.1จัดกิจกรรมให้ความรู้
เยาวชน การสร้างการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาพื นถิ่น 

 
 
 
ที ่ ชื่อปัญหา สาเหตุและปัญหา ความต้องการของชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหา 

4. ด้านการศึกษา/
วัฒนธรรม ประเพณี 

4.1 ภูมิปัญญาชุมชน
ไม่ได้รับการถ่ายทอด
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

4.1 ไม่มีผู้สนใจใน
การเรียนรู้ สืบทอด 
รักษา ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

 

4.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนถูกถ่ายทอดสู่
คนรุ่นหลัง 

 

 

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดตั ง
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ถ่ายทอดสู่คนรุ่น
หลัง 

5 ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
5.1 ไม่มีการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย่างจริงจัง 

 
 
 
5.1 ประชาชนไม่มี
จิตส้านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
5.1 ต้องการให้ทุกคนมี
จิตส้านึกอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 
 
5.1 การจัดการท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรม สร้าง
จิตส้านึกให้ทุกคนอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติ  

 
6. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้าบลบ้านทับ มีประเด็นดังนี  

1.  ปัญหาหมอกควันและไฟป่า : การขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปลูกป่า 
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2. ปัญหาด้านที่ดินท้ากิน : ด้าเนินงานโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินตามแนวทางพระราชด้าริในเขต
พื นที่ต้าบลบ้านทับ โดยมีแนวทาง คือ การออกข้อบัญญัติต้าบลว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของชุมชนโดยเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินท้ากินต่อผู้เกี่ยวข้อง
ในระดับนโยบาย เช่น การจัดท้าโฉนดชุมชน เพ่ือให้ราษฎรได้มีโอกาสเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตอย่างแท้จริง 
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคงให้แก่ราษฎรและชุมชนในระยะยาว ควบคู่ไปกับการ
ปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติ และการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ในด้านการจัดเก็บรายได้ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั งในมิติเศรษฐกิจ การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศท่ียั่งยืน 

3. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของราษฎร 
3.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน อาทิ ไฟฟ้า ถนน แหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และ

แหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
3.2 เร่งรัดขยายโอกาสทางการศึกษา เช่น จัดตั งโรงเรียนสาขา จัดตั งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนา

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และสถานศึกษา จัดตั งศูนย์เรียนรู้การอาชีพ เพ่ือสืบสานมรดกทางปัญญาของท้องถิ่น 
3.3 ยกฐานะโรงพยาบาลชุมชนให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการดูแลรักษาพยาบาล

ผู้ป่วย สนับสนุนการด้าเนินงานและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล รวมถึงการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.4 ขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล 
3.5 พัฒนาและสร้างระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
3.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 การผลักดันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 

“ประชำชน อยู่ดีมีสุข บนพื้นฐำนควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติ โดยเน้นกำรด ำเนินชีวิต
ตำมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
7. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 

การด้าเนินงานการพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน ณ บ้านสองธาร หมู่ที่ 1 ขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพ
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  การผลักดันการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดความสนใจในการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน หรือแม้กระทั งอาสาสมัครที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ให้
หมู่บ้านจัดระบบการบริหารจัดการกันเอง โดยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
และพัฒนากรประสานงานประจ้าต้าบลเป็นผู้แนะน้าในการด้าเนินการ ได้แก่ สนับสนุนการด้าเนินงานของกลุ่ม
อาชีพผ้าทอ (ผ้าซิ่นตีนจก) กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษณ์วัฒนธรรม  

ด้านการเรียนรู้ ได้แก่ ร่วมกันฟ้ืนฟูการจัดตั งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื นถิ่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ร่วมกันดูแลรักษาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื นถิ่นให้มีการด้าเนินงานที่ต่อเนื่อง มีแนวทาง
ให้จัดตั งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื นถิ่น ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวเป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื นถิ่นของบ้านสองธาร 
เป็นที่ให้ข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงาน และรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน มีคณะกรรมการ มีข้อมูล มี
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สถานที่ที่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สามารถพบปะพูดคุย ถ่ายทอดภูมิปัญญา บันทึกภูมิปัญญา มีกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบและเป้าหมาย และมีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดและ
เรียนรู้ได ้ 

ท้ายที่สุด การผลักดันการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ คือ การจัดการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนประชาชน ให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและอยู่ดีมีสุข ด้วยการ
น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด้าเนินงาน โดยเน้น
ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
 
8. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 
 

8.1 การวางแผนศึกษาชุมชน 
 

1 ท้าบันทึกขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ 25-31 ตุลาคม 2559 
2 เข้าพบผู้น้าชุมชนกรรมการหมู่บ้านเพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์การท้างาน/

กิจกรรม 
พฤศจิกายน 2559 

3 จัดท้าแผนที่เดินดินหมู่บ้านสองธาร ต้าบลบ้านทับ อ้าเภอแม่แจ่ม พฤศจิกายน 2559 
4 จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พฤศจิกายน 2559 
5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามด้านสังคมและเศรษฐกิจ พฤศจิกายน 2559 
6 เข้าพบปะชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึก พฤศจิกายน 2559 
7 ประชุมผู้น้าชุมชน ชาวบ้าน อบต.บ้านทับ พัฒนาชุมชน เพื่อตรวจสอบ

ข้อมูล หมู่บ้านที่เก็บรวบรวมได้พร้อมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

พฤศจิกายน 2559 

8 น้าข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงข้อมูล พฤศจิกายน 2559 
9 ประชุมผู้น้าชุมชน ชาวบ้าน อบต.บ้านทับ พัฒนาชุมชน เพื่อให้ความ 

เห็นชอบข้อมูลหมู่บ้านที่ปรับแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม 
พฤศจิกายน 2559 

10 วิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน /ด้านเทคโนโลยี พฤศจิกายน 2559 
11 จัดท้าบทสรุปวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้านสองธาร พฤศจิกายน 2559 
12 น้าเสนอข้อมูลให้ผู้น้าชุมชนบ้านสองธาร พฤศจิกายน 2559 
13 จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ พฤศจิกายน 2559 
14 น้าเสนองานให้ทาง มทร.ล้านนาพร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์ มกราคม 2560 

 
8.2 ขั นตอน/วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ 
 
ข้อมูลทุติยภูมิ 
ข้อมูลที่ทีมอาจารย์มีการจัดเก็บเพ่ือเป็นข้อมูลพื นฐานและใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม

เพ่ือเก็บข้อมูลแบบละเอียดและคลอบคลุมทุกปัญหาในชุมชน โดยมีการท้าหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือขอข้อมูลจาก
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หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลล่วงหน้า โดยระบุถึงวัตถุประสงค์และข้อมูลที่ต้องการ พร้อม
ทั งนัดวันและเวลาที่แน่ชัดเพื่อขอเข้าพบ นอกจากนี ข้อมูลบางอย่างยังได้จากเอกสาร หรือหนังสือที่คนในชุมชน
ได้มีการจัดท้าขึ น เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจึงมีการน้ามาวิเคราะห์ แล้วน้ามาสร้างเป็น
แบบสอบถามสภาพสังคม และเศรษฐกิจหมู่บ้านสองธาร ต้าบลบ้านทับ อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และ
สรุปในรายงานต่อไป 

ข้อมูลปฐมภูมิ 
กระบวนการเก็บข้อมูลปฐมภูมิมีทั งการสร้างแบบสอบถามและการสังเกตการณ์ โดยทีมงานมีการ

จัดท้าแผนที่เดินดินเป็นขั นตอนแรกเพ่ือให้ทราบถึงสถานที่ส้าคัญในชุมชนและต้าแหน่งบ้านของสมาชิกใน
ชุมชน ข้อมูลปฐมภูมิเก็บมาจากประชากร 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้น้าชุมชน นักเรียนและกลุ่มครัวเรือน นอกจากนี  
ข้อมูลบางอย่างยังมีการเก็บรวบรวมจากการได้ไปพบปะชุมชนหรือร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างจริงจัง การบวน
การนี ท้าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความเป็นจริงและหลากหลาย เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อย จึงมีการน้าไปวิเคราะห์
และผนวกกับข้อมูลทุติยภูมิ น้าเสนอผู้น้าชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือท้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
ข้อมูลอีกครั ง 

   
8.3 ปัจจัยความส าเร็จ 
จากการได้ลงพื นที่เรียนรู้ชุมชนบ้านสองธารในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งสิ่งที่ส้าคัญของการเข้าไป

เรียนรู้ชุมชน ท้าให้ทราบว่า ความส้าเร็จของโครงการขึ นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย การเข้าถึงชุมชนเพ่ือการได้มาซึ่ง
ข้อมูลเชิงลึก “ไม่ใช่เรื่องง่าย” หากแต่ต้องใช้การแสดงออกถึงความตั งใจ และการแสดงวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนให้คนใน
ชุมชนได้เข้าใจ นอกจากนี แรงสนับสนุนจากทางมหาลัยทั งในเรื่องของเงินทุน เครื่องมือการด้าเนินงานและการ
เอื ออ้านวยความสะดวก ความร่วมมือจากหน่วยงานของภาครัฐ อาทิเช่น องค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้ใหญ่บ้าน
หรือหน่วยงานเอกชนอ่ืนๆ ที่มีส่วนในการพัฒนาชุมชนก็มีส่วนส้าคัญ ทางทีมอาจารย์ผู้ศึกษาเรียนรู้พื นที่ชุมชน
บ้านต่อเรือมวีิธีการปฏิบัติงานที่ใช้ในการท้างานร่วมกับชุมชนและผู้น้าชุมชนมีดังนี ทั งนี   

- สร้างความเป็นกันเอง และคุ้นเคยกับผู้น้าชุมชน และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่
จะท้าให้เราสามารถท้างานร่วมกับประชาชนในพื นท่ีได้เป็นอย่างดี 

- แสวงหาผู้น้าท้องถิ่นและผู้น้าชุมชน ให้ความเคารพและให้เกียรติผู้น้า  
- การแสดงออกถึงความตั งใจ และมีความจริงใจที่จะท้างานในชุมชนร่วมกับผู้น้าชุมชน และชาวบ้านทุกคน 

และความจริงใจที่แสดงออกมานั นจะท้าให้ประชาชนตลอดจนผู้น้าชุมชนให้ความไว้วางใจเรา และมีความ
ความคุ้นเคยที่จะท้างานร่วมกับเราได้เป็นอย่างดี คือ ท้างานกับคนทุกคนในชุมชน 

ทั งนี  ชาวบ้านต้องมีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับโครงการและเห็นถึงประโยชน์ของโครงการอย่าง
แท้จริง ปัจจัยสุดท้ายคือ ตัวแทนอาจารย์ที่เสียสละและอุทิศตนที่จะเข้าร่วมโครงการ จ้าเป็นต้องมีความสามัคคี 
เสียสละพร้อมทั งมีความมุ่งม่ันที่จะท้างานเพ่ือสังคมอย่างแท้จริงโดยละทิ งซึ่งประโยชน์ส่วนตน 

 
8.4 ปัญหาที่เกิดขึ นและการแก้ไขปัญหา 

 

1. โจทย์การหาข้อมูลที่ซ ้าซ้อน เนื อหาที่คล้ายกัน
ท้าให้ทีมผู้จัดท้าไม่มั่นใจในการแยกประเภท
ข้อมูล 

-ปรึกษาหาแนวทางแก้ไขกับผู้ประสานโครงการและ
เพ่ือนสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆ  



125 
 

รายงานผลการด าเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการเรยีนรู้ในชุมชน” 

2. ความไม่ชัดเจนในระบบการท้างานระหว่าง
คณะและกองคลั ง  ใ น เ รื่ อ ง ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ ท้าให้เกิดการล่าช้า ไม่สามารถ
ท้างานตามที่ก้าหนดไว้ 
การสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ค้าตอบที่
ชัดเจนเท่าที่ควร ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใน
ภาพรวมได้ 

- การสอบถามผู้ประสานโครงการ และเจ้าหน้าที่ประจ้า
คณะ และจัดการด้าเนินงานเองตามความเข้าใจของ
ผู้จัดท้า  
- ส้ารองเงินจากคณะผู้จัดท้าในการลงพื นที่แต่ละครั ง 
 

3. ความไม่พร้อมของบางหน่วยงานที่จะให้ข้อมูล 
ถึงแม้ว่าจะมีการส่งอกสารทางราชการเพ่ือแจ้ง
วัตถุประสงค์ล่วงหน้าก็ตาม เมื่อถึงวันนัดหมาย 
ทีมงานกลับพบว่าทางหน่วยงานนั นๆ ยังไม่ได้มี
การเตรียมข้อมูลหรือมีแต่ยังไม่ครบ 

- ทางทีมงานมีการขอความช่วยเหลือและแจ้ง
วัตถุประสงค์ไปยังหน่วยงานนั นอีกครั ง พร้อมทั งท้าการ
นัดหมายเพื่อมารับข้อมูลอีกครั ง 

3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลแบบเชิงลึกสั น
เกินไป เนื่องจากพื นที่ชุมชุมบ้านสองธารอยู่ไกล
และการคมนาคมล้าบาก ท้าให้มีอุปสรรคในการ
ลงพื นที่  

- แบ่งกลุ่มทีมงานออกเป็น 2 กลุ่ม เพ่ือกระจายและเข้า
ไปพบปะชุมชนให้ทั่วถึงที่สุด  
-  ก้าหนดประเด็นหลักๆ ที่จะเก็บข้อมูล เ พ่ือให้
ประหยัดเวลาและได้ข้อมูลที่ต้องการ 

 
8.5  การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท าโครงการต่อ 

8.5.1 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต้องมีแบบแผนที่ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการ
เบิกจ่ายงบประมาณท่ีเป็นอุปสรรคในการลงพื นที่  

8.5.2 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต้องแสดงถึงความใส่ใจและเปิดโอกาสให้ทีม
ฝังตัวได้ลงพื นที่และเข้าถึงชุมชนอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงเพ่ือเก็บข้อมูลพื นฐานและท้าเป็นรูปเล่มรายงานเท่านั น 

8.5.3 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องต้องมีการประสานงานเรื่องระเบียบการ
ท้างานกันให้เรียบร้อยชัดเจน 

8.5.4 ควรจัดเจ้าหน้าที่ท้าเอกสารประจ้าโครงการที่ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายให้แต่ละทีม
โดยเฉพาะ เพราะการท้าเอกสารนั นใช้เวลานาน ดังนั นหากทีมฝังตัวยังต้องท้าหน้าที่ทั งลงพื นที่และท้าเอกสาร
การเบิกจ่ายเงิน จะท้าให้ระยะเวลาในการท้างานไม่เพียงพอ 

8.5.5 งบประมาณการลงพื นที่ควรขึ นอยู่กับระยะทางของชุมชนที่ลงศึกษา  
 
8.6  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อโครงการเรียนรู้ในชุมชนฯ ต่อมหาวิทยาลัยฯ 

8.6.1 มหาลัยควรก้าหนดแผนการด้าเนินโครงการให้ไม่ตรงกับช่วงเวลาสอนของอาจารย์  
8.6.2 มหาลัยควรก้าหนดแผนการลงพื นที่ให้ตรงกับช่วงเวลาที่ชาวบ้านไม่มีภารกิจหรือ

กิจกรรมทางการเกษตรใดๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้อาจารย์ที่ลงพื นที่ได้พบปะกับชาวบ้านมากขึ น 
8.6.3 ควรมีการประชาสัมพันธ์และท้าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการยกระดับในทุกๆ ภาค

ส่วนของมหาลัย เพ่ือขจัดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการงานในสาขาหรือระดับคณะ เมื่อบุคลากรต้องลงไปฝัง
ตัวในชุมชนจริงๆ  

8.6.4 ควรเลื่อนเวลาการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือที่จะได้ให้เวลาทีมงานได้ท้าการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบ ข้อมูลที่ได้ถึงจะสามารถน้าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื อหาหรือรูปเล่ม
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ของรายงานควรมีความยืดหยุ่น เพราะข้อมูลในชุมชนบางอย่างเป็นข้อมูลที่มีความส้าคัญแต่ไม่ได้ระบุเป็นโจทย์
ในรายงาน อีกทั งบริบทของแต่ละชุมชนก็แตกต่างกัน 

8.6.5 ควรจัดเวทีและเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ได้พูดคุยและ
สร้างข้อตกลง เป้าหมายของโครงการร่วมกัน ไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
 
9. สิ่งที่อาจารย์ได้จากการท าโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน  

ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารสามารถเผยแพร่ไปยังทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว โลกไร้พรมแดนมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน จากสังคมดั งเดิมไปสู่สังคมเมือง วิถีชีวิตแบบเดิมๆ แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมสมัยใหม่ วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นสมบัติตกทอดมา
จากรุ่นโบราณก้าลังเลือนหายไป แหล่งเรียนรู้ในชุมชนก้าลังทรุดโทรม  ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม 
ความคิดของคนที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ส้าหรับทีมอาจารย์ที่ ได้ลงพื นที่ศึกษาบ้านสองธาร บ้านสองธาร
เปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงถิ่นที่อยู่บริเวณ ศูนย์รวมบ่อเกิดแห่ง หรือที่ที่มีสาระเนื อหาเป็นข้อมูล 
ความรู้ หรือเรียกว่าองค์ความรู้ที่ปรากฏอยู่ของมนุษย์ แหล่งเรียนรู้บ้านสองธาร  มีบทบาทส้าคัญในการช่วย
พัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของทีมผู้ลงศึกษาพื นที่ “เรา” มี “โอกาส” ที่ได้เรียนรู้ ได้รับการ
ต้อนรับด้วยพิธีสู่ขวัญเพ่ือต้อนรับแขกจากกลุ่มชุมชน เปรียบเสมือนว่าเราคือลูกหลานของคนในหมู่บ้าน การ
เรียกร้องพลังทางจิต  ช่วยให้มีพลังใจที่เข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าภัยพิบัติต่างๆได้ การสู่ขวัญช่วยท้าให้เกิดมงคล 
ท้าให้ด้ารงอยู่ด้วยความสุขราบรื่น ความเชื่อเหล่านี ท้าให้ทางทีมผู้ท้างานมีขวัญและก้าลังใจ พร้อมในการ
ปฏิบัติงานนั นให้ไปสู่ความส้าเร็จ ซึ่งสิ่งที่ส้าคัญของงาน คือการท้างานร่วมกับชุมชนโดยมีการลงพื นที่ศึกษา
ชุมชน และบริบทของชุมชนเพ่ือน้ามาใช้ประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนให้ดี
ยิ่งขึ น  
 การสร้างความเป็นกันเอง และคุ้นเคยกับผู้น้าชุมชน และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่จะ
ท้าให้เราสามารถท้างานร่วมกับประชาชนในพื นที่ได้เป็นอย่างดี การแสดงออกถึงความตั งใจ และมีความจริงใจที่จะ
ท้างานในชุมชนร่วมกับผู้น้าชุมชน และชาวบ้านทุกคน และความจริงใจที่แสดงออกมานั นจะท้าให้คนในชุมชนสองธาร
ตลอดจนผู้น้าชุมชนให้ความไว้วางใจเรา และมีความความคุ้นเคยที่จะท้างานร่วมกับเราได้เป็นอย่างดี คือ ท้างาน
กับคนทุกคนในชุมชน นอกเหนือจากนั นจ้าเป็นต้องใช้วิธีการอ่ืนเป็นประเด็นเสริมเพ่ิมเติม บางครั งต้องใช้การ
ประนีประนอมเพ่ือลดความขัดแย้งกันของกลุ่มคนในชุมชน  เพ่ือให้ทั งสองฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะ
พัฒนาชุมชน การท้างานร่วมกับผู้น้าชุมชนคณะท้างานต้องใส่ใจทุกรายละเอียด  ของชุมชนทั งในเรื่องการ
ท้างาน และบางครั งก็มีความจ้าเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลประวัติส่วนตัว เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน   
 ตลอดการท้างานครั งนี เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมเพ่ิมเติมให้ทีมงานได้แง่คิดในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะ
ด้านการมองคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการท้างานกับทีมเรา ท้าให้ทีมเรามีความอดทนที่จะรับต่อสถานการณ์
ในการท้างานที่จะเกิดขึ น ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ พร้อมกับความล้าบากท่ีเกิดขึ นปนกับความสนุกสนาน 
เกิดเป็นรอยยิ ม มิตรไมตรี ความสามัคคีของทีมงาน ท้าให้เกิดขึ นเป็นความส้าเร็จในครั งนี ได้ 
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10. อ่ืนๆ : ภาพกิจกรรมการลงพื นที่ศึกษาชุมชนบ้านสองธาร 
 

1. การลงพื นที่เข้าพบองค์การบริหารส่วนต้าบลช่างเคิ่งเพ่ือขอข้อมูลหมู่บ้านสองธาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. การลงพื นที่เข้าพบผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่อเรือเพ่ือขอข้อมูลหมู่บ้านสองธาร 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. การลงพื นที่เปิดเวที เข้าพบผู้น้าชุมชน กรรมการหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม แนะน้า
ตนเองและสร้างความเข้าใจกับผู้น้าชุมชน     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การลงพื นที่ท้าแผนที่เดินดิน โดยมีผู้น้าชุมชนเป็นผู้ประสานงาน 
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5. เก็บข้อมูลด้านโครงสร้างการปกครอง  เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการคมนาคมในหมู่บ้าน ข้อมูลการ
สื่อสารภายในหมู่บ้านต่อเรือโดยมีผู้น้าชุมชนเป็นผู้ประสานงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. เก็บข้อมูลด้านการประกอบอาชีพหลักและอาขีพเสริม ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษา แหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ภายในหมู่บ้านสองธารโดยมีผู้น้าชุมชนเป็นผู้
ประสานงาน 
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7. เก็บข้อมูลด้านข้อมูลทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ ข้อมูลน ้า ชลประทาน หิน ทราย แร่ธาตุ ป่าไม้ 
และด้านการส้ารวจและเรียนรู้ทรัพยากรจากเกษตรอ้าเภอและผู้น้าชุมชน นอกจากนี เก็บข้อมูลการให้บริการ
สาธรณสุข และคุณภาพชีวิตของชุมชนภายในหมู่บ้านสองธารโดยมีผู้น้าชุมชนเป็นผู้ประสานงาน 
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8. เก็บข้อมูลด้านข้อมูลการท่องเที่ยว  ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านสองธารโดยมีผู้น้าชุมชน
เป็นผู้ประสานงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ประชุมผู้น้าชุมชน ชาวบ้าน อบต. พัฒนาชุมชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลหมู่บ้านที่เก็บรวบรวมได้พร้อมรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชุมชน 
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10. ประชุมผู้น้าชุมชน ชาวบ้าน อบต.  พัฒนาชุมชน เพื่อให้ความเห็นชอบข้อมูลหมู่บ้านที่ปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์  โดยคณาจารย์ที่ด้าเนินโครงการฯ 
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หมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๑ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 
 

นายมานิตย์  อินทร์ค าเชื อ*/พ.จ.อ.อ านาจ  ใจค าฟู/นางศรัญญา  อินทร์ค าเชื อ/ 
นางสาวสลิลทิพย์  อ านาจพรสิริ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
๑. ชื่อหมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๑ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ๒.๑ นายมานิตย์  อินทร์ค้าเชื อ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เบอร์โทรศัพท์ 0871725600 e-mail : manitinkamchuer@gmail.com 

 ๒.๒ พ.จ.อ.อ้านาจ  ใจค้าฟู  บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์ 0993793451 e-mail : cpo1nart@hotmail.com 
๒.๓ นางศรัญญา  อินทร์ค้าเชื อ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์ 0871787731 e-mail : sarunya_in@hotmail.com 
๒.๔ นางสาวสลิลทิพย์  อ้านาจพรสิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กองกลาง 
เบอร์โทรศัพท์ 0819939225 e-mail : fay_ani@hotmail.com 
 

๓. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
  ๓.๑  วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis)  

จุดแข็ง S-Strength 
 - เป็นชุมชนที่มีแหล่งน ้าธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เหมะแก่การที่จะท้าการเกษตรกรรม  
 - มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม เช่น ถ้าแม่กาษา  บ่อน ้าพุร้อน 
 - ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี เหมาะที่จะท้าการจัดตั งกลุ่มธุรกิจชุมชน 
จุดอ่อน W-Weakness 
 - เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับเขตประเทศพม่า จึงมีประชากรแฝง(ชาวพม่า) ท้าให้ประสบปัญหาใน   
การปกครอง 
 - เกษตรกรส่วนมากท้าการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
 - คนรุ่นใหม่มุ่งท้างานในเมืองท้าให้เกิดปัญหาแรงงานในหมู่บ้านมีน้อย  
โอกาส O-Opportunity 
 - รัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 - พัฒนาการท่องเที่ยวและสินค้า OTOP และส่งเสริมการค้า การลงทุน ในพื นที่   การค้าชายแดน 
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
อุปสรรค T-Threat 
 - การคมนาคมและการขนส่งไม่สะดวก 
 - ประชาชนโดยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการท้าธุรกิจชุมชน 
 

mailto:manitinkamchuer@gmail.com
mailto:cpo1nart@hotmail.com
mailto:fay_ani@hotmail.com
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๓.๒  แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 
 แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) ของหมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์ทอง ที่ได้ท้าการประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือที่จะได้ต่อยอดท้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓  การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 
 จากการเข้าศึกษาชุมชนตามโครงการพัฒนาการศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยการเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน พบว่า หมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์ทอง อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
ประสบปัญหาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี  
 - ข้าว เมื่อต้นฤดูฝนชุมชนได้ท้าการเพาะต้นกล้า ปักด้า เกี่ยวข้าว นวดข้าว ตลอดจนจัดเก็บ ล้วน
แล้วแต่มีค่าใช้จ่ายทั งนั น เมื่อถึงเวลาขายก็จะถูกกดราคาจากโรงสี ท้าให้ขายข้าวในราคาถูก และเป็นปัญหา
ระดับชาติอยู่จนทุกวันนี  
 - เศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ หรือเหลือจากการเก็บเกี่ยวแล้ว ชุมชนจะท้าการก้าจัดโดยการเผา
ทิ ง ท้าให้สูญเสียวัสดุธรรมชาติไปโดยเปล่าประโยชน์ และนอกจากนั นยังท้าให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมทาง
อากาศอีกด้วย 
 - กลุ่มอาชีพจักสานจากไม้ไผ่ของหมู่บ้านแม่กาษา อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากแต่เดิม ประสบปัญหาใน
ด้านการจักตอกคือ การเหลาไม้ไผ่จากเป็นล้าปล้อง ให้กลายเป็นเส้นตอกที่มีความหนาไม่เกิน 1 มิลลิเมตร 
เพ่ือที่จะท้าการสานให้เป็นโครงตะกร้าเช่น ตะกร้าสวยงาม กระเป๋า เป็นต้น 
 - เมื่อเสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ชุมชนส่วนใหญ่จะว่างเว้นการการท้างานหรือ ไม่มีงานอดิเรกท้า 
ท้าให้เกิดขาดรายได้ หรือผู้มีอายุหนุ่มๆก็จะหันเหไปท้างานในเมือง 
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หนึ่งรอบปีในการท าการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงเดือน กรกฎาคม – เดือน พฤศจิกายน  ช่วงเดือน พฤศจิกายน – เดือน มีนาคม 

ช่วงเดือน มีนาคม – เดือน กรกฎาคม 
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๓.๔  ค้นหาโจทย์ใหม่เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน้ามาพัฒนาชุมชน  
 คณะทีมงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชน พัฒนาชุมชน ได้ท้าการลงประชาคมหมูบ้าน เพ่ือลงมติในการ
ล้าดับความส้าคัญของปัญหาท้าเป็นโครงการเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ กิจกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้ 
1. ด้านการแก้ปัญหาราคาข้าว

ตกต่้า 
 
 
 
 
 
 
2. ด้านเชื อเพลิงหรือพลังงาน

ทดแทน 
 

3. ด้านการสร้างงานและอาชีพ
เสริม 

 
 

-สร้างกลุ่มชุมชนทีมีการรวมกลุ่ม
สีข้าวชุมชนเพ่ือการจ้าหน่าย
ภายในชุมชนและท้าการขยาย
ตลาดไปยังท้องถิ่นอ่ืนๆ 
-ท้าการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ใน
เรื่องการสีข้าว การหีบห่อ การ
สร้างแบรนด์และ การตลาด 
-สร้างกลุ่มให้มีความรู้เรื่องการท้า
เตาชีวมวล 
-จัดฝึกอบรมการสร้างเตาฯ 
-สร้างกลุ่มจักตอก 
-จัดฝึกอบรมการจักตอก 
-สร้างกลุ่มเพาะเห็ด 
-จัดฝึกอบรมการเพาะเห็ด 
-สร้างกลุ่มท้าไข่เค็ม 
-จัดฝึกอบรมการท้าไข่เค็ม 

-การPackage 
-การสร้างแบรนด์ 
-ส่งเสริมการตลาด 
-เครื่องสีข้าว 
-การบ้ารุงรักษาเครื่องข้าว 
 
 
-การปรับปรุงพัฒนา 
-สร้างแบรนด์ 
-ส่งเสริมการตลาด 
-เครื่องจักตอก 
-การบ้ารุงรักษาเครื่องจักร 
-การตลาด 
-โรงเพาะเห็ด 
-การตลาด 
-การท้าไข่เค็ม 
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๔. ด้านเทคโนโลยี  
 ๔.๑  เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. รถอีแต๋น  ๒. รถไถเดินตาม 

 ๓. งานเชื่อมโลหะ 
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๔.๒ เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพิ่มเติม 
 ๑. เครื่องผลิตด้ายสายสิญจน์ เพ่ือน้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและคนในชุมชน 
 ๒. บ่อหมักแก๊สชีวภาพ เพ่ือน้ามาเป็นพลังงานทดแทนแก็สที่ชุมชนจะต้องเสียเงินซื อแต่ละปีเป็น
จ้านวนมาก และกากที่เหลือจากการหมักแก๊สก็ยังน้ามาเป็นปุ๋ยได้อีกด้วย 
 ๓. เตาเผาขยะไร้มลพิษ เพ่ือท้าการเผาขยะและก้าจัดสิ่งปฏิกูลในชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ 
 ๔. การท้าปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ือน้ามาทดแทนเคมีที่ชุมชนใช้อยู่ และเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรในชุมชน 
 ๕. ระบบการเลี ยงสัตว์ที่ถูกสุขอนามัยเพ่ือป้องกันการเกิดโรคติดต่อในสัตว์เลี ยง เช่น การท้าระบบ
โรงเรือน คอก เล้า เป็นต้น 

 
๕. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วย ชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันท ี
- ข้าว เมื่อต้นฤดูฝนชุมชนได้ท้าการเพาะต้นกล้า ปักด้า เกี่ยวข้าว นวดข้าว ตลอดจนจัดเก็บ ล้วนแล้วแต่มี
ค่าใช้จ่ายทั งนั น เมื่อถึงเวลาขายก็จะถูกกดราคาจากโรงสี ท้าให้ขายข้าวในราคาถูก และเป็นปัญหาระดับชาติ
อยู่จนทุกวันนี  จึงจะต้องท้าการน้าเอาเทคโนโลยีในการสีข้าวและการจัดจ้าหน่ายสู่ตลาด 
- เศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ หรือเหลือจากการเก็บเกี่ยวแล้ว ชุมชนจะท้าการก้าจัดโดยการเผาทิ ง ท้าให้
สูญเสียวัสดุธรรมชาติไปโดยเปล่าประโยชน์ และนอกจากนั นยังท้าให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมทางอากาศอีก
ด้วย  จึงจะต้องท้าการน้าเอาเทคโนโลยีการน้าเอาเศษวัสดุที่เหลือใช้มาท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เตาเผา
ชีวมวล เป็นต้น 
- กลุ่มอาชีพจักสานจากไม้ไผ่ของหมู่บ้านแม่กาษา อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากแต่เดิม ประสบปัญหาในด้านการ
จักตอกคือ การเหลาไม้ไผ่จากเป็นล้าปล้อง ให้กลายเป็นเส้นตอกที่มีความหนาไม่เกิน 1 มิลลิเมตร เพ่ือที่จะท้า
การสานให้เป็นโครงตะกร้าเช่น ตะกร้าสวยงาม กระเป๋า เป็นต้น  จึงจะต้องท้าการน้าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการจักตอกให้ได้ปริมาณทีละมากๆ และต้องมีคุณภาพ เพ่ือลดเวลาในการจักตอก 
- เมื่อเสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ชุมชนส่วนใหญ่จะว่างเว้นการการท้างานหรือ ไม่มีงานอดิเรกท้า ท้าให้
เกิดขาดรายได้ หรือผู้มีอายุหนุ่มๆก็จะหันเหไปท้างานในเมือง  จึงจะต้องท้าการน้าเอาเทคโนโลยี และองค์
ความรู้ในการท้าอาชีพเสริม เช่นการเพาะเห็ดฟางเป็นต้น 

 
๖. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ราคาของข้าวที่ตกต่้า เมื่อต้นฤดูฝนชุมชนได้ท้าการเพาะต้นกล้า ปักด้า เก่ียวข้าว นวดข้าว ตลอดจนจัดเก็บ 
ล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายทั งนั น เมื่อถึงเวลาขายก็จะถูกกดราคาจากโรงสี ท้าให้ขายข้าวในราคาถูก และเป็น
ปัญหาระดับชาติอยู่จนทุกวันนี  จึงจะต้องท้าโรงสีข้าวชุมชน สนับสนุนเรื่องงบประมาณเพ่ือจัดตั งกลุ่มชุมชนกัน
อย่างจริงจัง และอาจจะมีการขยายเครือข่ายโรงสีข้าวชุมชนให้กว้างออกไปยังท้องถิ่นอ่ืนๆ 
- เศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ หรือเหลือจากการเก็บเกี่ยวแล้ว ชุมชนจะท้าการก้าจัดโดยการเผาทิ ง ท้าให้
สูญเสียวัสดุธรรมชาติไปโดยเปล่าประโยชน์ และนอกจากนั นยังท้าให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมทางอากาศอีก
ด้วย  จึงจะต้องท้าการน้าเอาเทคโนโลยีการน้าเอาเศษวัสดุที่เหลือใช้มาท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เตาเผา
ชีวมวล เป็นต้น ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถท้าการฝึกอบรมการท้าเตาเผาชีวมวลได้ 
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- กลุ่มอาชีพจักสานจากไม้ไผ่ของหมู่บ้านแม่กาษา อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตากแต่เดิม ประสบปัญหาในด้านการ
จักตอกคือ การเหลาไม้ไผ่จากเป็นล้าปล้อง ให้กลายเป็นเส้นตอกที่มีความหนาไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร เพื่อที่จะท้า
การสานให้เป็นโครงตะกร้าเช่น ตะกร้าสวยงาม กระเป๋า เป็นต้น  จึงจะต้องท้าการน้าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการจักตอกให้ได้ปริมาณทีละมากๆ และต้องมีคุณภาพ เพื่อลดเวลาในการจักตอก 
- เมือ่เสร็จจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ชุมชนส่วนใหญ่จะว่างเว้นการการท้างานหรือ ไม่มีงานอดิเรกท้า ท้าให้
เกิดขาดรายได้ หรือผู้มีอายุหนุ่มๆก็จะหันเหไปท้างานในเมือง  จึงจะต้องท้าการน้าเอาเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ในการท้าอาชีพเสริม เช่นการเพาะเห็ดฟางเป็นต้น  ซึ่งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถท้าการ
ฝึกอบรมเรื่องการเพาะเห็ดได้ 
 
๗. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 

- ราคาของข้าวที่ตกต่้า 
- เศษวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ หรือเหลือจากการเก็บเก่ียวมาใช้ประโยชน์ 
- กลุ่มอาชีพจักสานจากไม้ไผ่ 

 -    เทคโนโลยีและองค์ความรู้ในการท้าอาชีพเสริม 
 
๘. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 
๘.๑  การวางแผนศึกษาชุมชน 
 คณะท้างานได้จัดท้าตามแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) 
๘.๒  ขั นตอน/วิธีการ  เครื่องมือต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทีมงานเข้าเก็บข้อมูลภาคครัวเรือน 

เข้าส ารวจสภาพการจัดการขยะชุมชนและชีวิตความเป็นอยู่ 
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คณะทีมงานเข้าส ารวจเทคโนโลยีที่ใช้ในภาคการเกษตรและการเกษตรหลังจากการท านา 
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หมู่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๓ ต าบลเมืองเล็น  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  ผศ.ธวัชชัย  พึ่งธรรม*/นางสาวเพ็ญพิรุณ เสรีกิติวงศ์/นางสาวภัทรวรรณ จันตะมะ/ 
นายภานุวัฒน์  วิรัชเกษม/นางอัมพวา ยอเสน   

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

๑. ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 
บ้านหัวฝาย หมู่ ๓ ต้าบลเมืองเล็น  อ้าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่   
 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน  
๒.๑ ผศ.ธวัชชัย  พ่ึงธรรม  เบอร์โทร 081-024-7575 อีเมล  thawatchai@rmutl.ac.th 
๒.๒ นางสาวเพ็ญพิรุณ เสรีกิติวงศ์ เบอร์โทร 097-920-8255 อีเมล penpiroon@yahoo.com 
๒.๓ นางสาวภัทรวรรณ จันตะมะ เบอร์โทร 082-761-4200 อีเมล toy_ka_poy@hotmail.com 
๒.๔ นายภานุวัฒน์  วิรัชเกษม เบอร์โทร 088-258-4561 อีเมล 

yoyo10751@windowslive.com 
๒.๕ นางอัมพวา ยอเสน  เบอร์โทร 081-894-7993  อีเมล  aompava_ooy@hotmail.com 
 

๓. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
๓.๑  วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis)   

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลต้าบลเมืองเล็น  เป็นการประเมินโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ้ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีต่อการพัฒนาทองถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคการ  SWOT  analysis 

(๑) ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (S= Strength) จุดอ่อน (W = Weakness) 

1. พื นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส้าหรับท้า
การเกษตรทั งปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ 

2. มีผลิตภัณฑ์จ้านวนมากที่เกิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสามารถส่งเสริมให้เป็นสินค้าโอทอปได้ 

3.  มี การส่ ง เสริ มสนับสนุนกลุ่ มอา ชีพให้แก่
ประชาชน 

4. มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
5.  มีล้าเมืองสาธารณะไหลผ่านหมู่บ้านท้าให้

เอื ออ้านวยต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ  ปศุ
สัตว์ 

1. คณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ้าต้าบลไม่มีความเข้มแข็ง 

2. ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่เข้มแข็งท้าให้ขาด
โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

3. สินค้าของกลุ่มอาชีพท่ีผลิตออกมาไม่มีตลาดรองรับ
การจ้าหน่าย 

4. เกษตรกรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิต
ทางการเกษตรท้าให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่
ตลาดต้องการ 

5. ขาดแคลนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ท่ีดี 
6. ประชาชนมีภาระหนี สินจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนทาง

การเกษตร 
7. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่นิยมการบริโภคสินค้าท่ีผลติ

จากท้องถิ่น   

mailto:thawatchai@rmutl.ac.th
mailto:penpiroon@yahoo.com
mailto:toy_ka_poy@hotmail.com
mailto:yoyo10751@windowslive.com
mailto:aompava_ooy@hotmail.com
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โอกาส (O= Opportunity) อุปสรรค (T=Threat) 

1. รัฐบาลมีนโยบายประกันราคาสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร 

2. แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกเน้นการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรม 

3. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการด้าเนินชีวิต 

4. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับราก
หญ้า ท้าให้มีงบประมาณลงสู่ประชาชนจ้านวนมาก 

5. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสรมิการผลิตสินค้าใน
ท้องถิ่น 

1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการมีงานท้า
และความมั่นคงในการท้างาน 

2. การแข่งขันทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรง 
3. ภาวะคา่ครองชีพสูง 
5. ไมม่ีแหล่งท่องเที่ยวท้าให้ขาดรายได้จากการ

ท่องเที่ยว 
6. กระแสโลกาภิวตัน์ (Globalization)ส่งผลต่อการ

ด้าเนินชีวิตของประชาชน(วัตถุนิยม) 
7. ไมม่ีตลาดรองรับสินค้าชุมชน 

 
(๒) ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

จุดแข็ง (S= Strength) จุดอ่อน (W = Weakness) 

1. วิถีชีวิตเรียบง่าย นับถือระบบอาวุโสและระบบ
เครือญาติ(ทุนทางสังคม) 

2. มีการไปมาหาสูร่ะหว่างญาติพีน่้องก่อให้เกิด
ความรัก ความสามัคคีของคนในสังคม 

3. ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชน  เช่น  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  กลุ่ม
ผู้สูงอายุ    

๔. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

1. ผู้ยากไร้ในต้าบลยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ อย่างทั่วถึง 
2. ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื นท่ีมากยากแก่การ

ก้ากับดูแล 
3. ประชาชนวัยรุ่นให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

น้อยกว่าในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
4. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ต้าบล 
5. ประชาชนยังลุ่มหลงในอบายมขุ เช่น การดื่มสรุา การ

สูบบุหรี่ การเล่นการพนัน เป็นต้น 

โอกาส (O= Opportunity) อุปสรรค (T=Threat) 

1. รัฐบาลและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีนโยบาย
สนับสนุนด้านความมั่นคง 

2. รัฐบาลให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงยาเสพติดและความสงบเรียบร้อยในสังคม 

3. มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทาง
จิตใจของประชาชนชาวไทย 

๔. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทาง ในการด้าเนินชีวิต 

1. รัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการควบคุมปัญหาจากแรงงาน
ต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพท้าให้ยากในการก้ากับดูแล 

2. จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจท้าให้ประชาชนขาด
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมีปัญหาการว่างงานมาก
ขึ น 
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 (๓) ด้านการพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดแข็ง (S= Strength) จุดอ่อน (W = Weakness) 

 
1. ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณี  วิถี ชีวิตที่ เป็น

เอกลักษณ์ของตนเอง  เช่น งานสรงน ้าพระธาตุ 
2. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายที่สามารถสร้าง

รายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นได้ เช่น การท้าโคม  การจักสาน   
3. กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตส้านึกร่วมอนุรักษ์

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้าน

การอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
1. ขาดการจัดเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง

เป็นระบบ (การจัดการองค์ความรู้) 
2. ประเพณีเก่าแก่บางอย่างก้าลังจะสูญสลาย ไม่มี

การสืบทอด 
3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื นที่มีขนาดเล็ก 

บุคลากรน้อย / นักเรียนน้อย / งบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุนจากส้านักงานพื นที่เขตการศึกษาไม่เพียงพอต่อ
การบริหารงาน 

4. ไมม่ีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มั่นคงแข็งแรง  
5. ผู้ปกครองขาดความเช่ือถือในโรงเรียนที่ตั งใน

พื นที ่
6. เด็กนักเรียนที่ เรียนดีบางราย ขาดโอกาสใน

การศึกษาต่อเนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอ 
 

โอกาส (O= Opportunity) อุปสรรค (T=Threat) 

1. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
เป็นจ้านวนมาก 
2. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด้าเนินชีวิต  
3. เทศบาลมีอ้านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา 
 

1. การสื่อสารที่ไร้พรมแดนท้าให้เยาวชนลืมประเพณี 
วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง 
2. วัฒนธรรมบริโภคนิยมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
3. กฎ ระเบียบบางอย่างไม่เอื อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาเนื่องจากไม่
อยู่ในอ้านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนนอก
พื นที ่
 

 
๓.๒ แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 

การพัฒนา ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

พันธกิจ อปท. ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี วัดรวม) 

ด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจอยา่ง
สมดลุและยั่งยืน 
 

พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค
ให้ครบครัน 

-จ้านวนถนน รางระบายน ้า ท่อระบายน ้า 
และสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ี
ได้ท้าการก่อสร้าง และหรือซ่อมแซม 
-จ้านวนคู คลอง ล้าเหมืองสาธารณะที่
ได้รับการก่อสร้าง และหรือซ่อมแซม  
-จ้านวนเส้นทางที่ไดร้ับขยายไฟฟ้า และ
หรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ ภูมิ
ปัญญา จิตสาธารณะ และ

ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ น 

-ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการ ศึกษา
ทั งในระบบและนอกระบบ   
-ส่งเสรมิและสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ 
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พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อม
รับกับการเปลี่ยนแปลง 

-ส่งเสรมิและสนับสนุนการให้การ
สงเคราะห์และจัดระบบสวัสดิการสังคม 
-ส่งเสรมิและสนับสนุนการให้บริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพอนามยัของ
ประชาชน 

ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจอยา่ง
สมดลุและยั่งยืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ส่งเสรมิอาชีพและพัฒนารายได ้
-ส่งเสรมิและเพิ่มศักยภาพการผลติทาง
การเกษตร 

ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน
ศิลปะ-วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

อนุรักษ์และบ้ารุงรักษา
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

 

จ้านวนครั งของการจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้านวนครั งของการจัดกิจกรรม/โครงการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดา้นความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความสงบสุข
ของประชาชน 

การป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ้านวนครั งของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

๓.๓ การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 
๓.๓.๑  การลดต้นทุนเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในพื นท่ีนาขนาดเล็ก 
๓.๓.๒  การเผยแพร่ข่าวสารหมู่บ้านผ่านมือถือ 

๓.๔  ค้นหาโจทย์ใหม่เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน้ามาพัฒนาชุมขน 
  

โจทย์ การพัฒนาชุมขน 

เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ -การออกแบบโคมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-การแปรรูปสมุนไพรกึ่งอัตโนมัติ 
-การแปรรูปหมากสดเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
จ้าหน่าย 

เทคโนโลยีการจัดการ -การปรับปรุงสภาพดิน 
-การท้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการบริโภค 
-การปลูกผักสวนครัวไร้สาร 
-การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักต่าง ๆ  
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๔. ด้านเทคโนโลยี 
๔.๑.๑ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: การประกอบอาชีพตามวิถีดั งเดิมเป็นการใช้แรงงานคนเกือบจะ

ทุกขั นตอน และได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนในปัจจุบันการประกอบอาชีพจะใช้เครื่องทุนแรงทดแทน  ได้แก่ 
รถไถนา รถเก่ียวข้าว เครื่องพ่นยา 

๔.๑.๒ เทคโนโลยีการสื่อสาร : การสื่อสารของชุมชนบ้านหัวฝายแต่เดิมใช้การไปมาหาสู่  แต่ปัจจุบันได้
มีการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ และการประชุมประจ้าเดือนของชุมชน     

 
เทคโนโลยี เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ใน

การพัฒนาก่อนปี ๒๕๔๐ 
เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการ

พัฒนา ๒๕๔๐- ปัจจุบัน 
เครื่องจักรกลเกษตร -รถไถ 

-แรงงานคน 
 

-รถไถนา  /ไถไร่สวน 
-รถโม่ข้าว/ โม่ถ่ัว 
-เครื่องสูบน ้า 
-เครื่องพ่นยา 

การสื่อสาร -การไปมาหาสู่ 
-ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ 
-วิทยุชุมชน 
-เสียงตามสาย 

-โทรศัพท์ติดตามตัว 
-การประชุมประจ้าเดือน 
 
 

 
๕. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วย ชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันที 

หมู่บ้านหัวฝาย หมู่ ๓ ต้าบลเมืองเล็น อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เป็นชุมชนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรมาแต่ดั งเดิม โดยในปัจจุบันผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต ดังนั น
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชนในระยะเร่งด่วน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที ดังนี  

๑. การปรับทัศนคติเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการท้าเกษตรแบบอินทรีย์และการใช้สารเคม ี
๒. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินให้พร้อมส้าหรับการเพาะปลูก 
๓. การปรับทัศนคติเกี่ยวกับการท้าเกษตรแบบพอเพียง 
๔. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและเมล็ดพันธุ์ข้าว 
๕. การออกแบบโคมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 
๖. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  และการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พื นที่/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

 

1. เกษตรกรยังขาดความรู้
ในการเพาะปลูก การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการผลติทาง
การเกษตร เนื่องจาก
พฤติกรรม และวิธีการปลูก
ข้าวเปลี่ยนแปลงไป ท้าให้
ดินเสื่อมโทรม  ที่เกิดจาก
การเผาฟางข้าว การใช้
ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมี  
ผลผลติตกต่้า ต้นทุนสูง  
ปัญหาหนี สิน 

เกษตรในชุมชน การปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกท่ี
ความสะดวกสบายมากขึ น ท้าให้
ต้นทุนสูง ผลผลติต่้า รายได้ไม่
เพียงพอต่อรายจ่ายการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการเพาะปลูกของ
เกษตรกร การรณรงค์การไมเ่ผาฟาง 
การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการ
ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
เป็นแนวทางในการด้ารงชีวิต 

 2. การขาดการรวมกลุ่มเพื่อ
ประกอบอาชีพ ซึ่ งนับว่า
เป็นพลั งส้ าคัญในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

ทุกครัวเรือน ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยให ้ 
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดี ทั งดา้น
ต้นทุน  แรงงานและผลผลิต 

2. ปัญหาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1. การศึกษาในระดับก่อน
วัยเรียน ยังขาดสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย  
และเหมาะสมกับพัฒนาการ 

ศูนย์พัฒนา            
เด็กเล็ก            

สื่ อและอุปกรณ์ การ เ รี ยนรู้ เ ป็ น
สิ่งจ้าเป็นและส้าคัญต่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก ว่าจะมีความรู้ก้าวไกล  
เท่าทันต่อโลกเพียงใด 

 2. ประชาชนในพื นท่ีขาด
การตื่นตัวในการเล่นกีฬา
และออกก้าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

ทุกครัวเรือน การออกก้าลังกายจะสามารถสร้าง
สุขภาพที่ดีให้เกิดขึ นได้ และสามารถ
สร้างการรวมกลุ่มรักษ์สุขภาพให้มี
ความเข้มแข็งได้ 

 3. ประชาชนยังขาดความรู้
และความเข้าใจในการ
ป้องกันโรคระบาดต่างๆ ท้า
ให้ยากแก่การป้องกัน 

ทุกครัวเรือน ความเจรญิของโลกท้าให้
ชีวิตประจ้าวันเปลี่ยนแปลง มีการวาง
แผนการดา้รงชีวิตที่ดี มีการป้องกัน
อย่างจริงจัง จะท้าให้เกิดความ
ปลอดภัยจากโรคต่างๆ 
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 4. การแพรร่ะบาดของยา
เสพติด ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง  
จากการขาดความเข้มงวด
และความต่อเนื่องในการ
ปราบปรามและป้องกัน
ปัญหาอย่างจริงจัง 

 

ทุกครัวเรือน  การแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ น
ก่อให้เกิดอาชญากรรม การลักขโมย
เพิ่มขึ น 

3. ปัญหาด้านโครงสรา้ง
พื นฐาน 

1. ถนนเพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา และล้าเลียง
ผลผลติทางการเกษตรคับ
แคบ  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ตามแผนเทศบาล ปรับปรุ งระบบเส้นทางคมนาคม
สัญจรให้มีความสะดวกปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ น 

 

 2. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่
เพียงพอ ส้าหรับจดุเสีย่งท่ีมี
ความจ้าเป็นต้องติดตั ง 

ตามแผนเทศบาล สามารถลดปัญหาด้านอุบัติเหตุและ
ปัญหาอาชญากรรมในเวลากลางคืน 
ท้าให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ น 

4. ปัญหาด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

-วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ปราชญ์
ชาวบ้านเริ่มสูญหาย 
เนื่องจากไมไ่ด้รับความสบื
ทอดจากคนรุ่นหลัง 

ทุกครัวเรือน วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอาจสูญหายเนื่องจากไม่ได้รับ
การสืบทอด 

5. ปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาขยะมลูฝอย ทุกครัวเรือน ควรมีการสร้างจติส้านึกในการทิ งขยะ
อย่างถูกวิธี และน้าหลักกิจกรรม      
5 ส   มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 
7. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 
๗.๑ สรุปสภาพปัญหา 

๗.๑.๑  ปัญหาด้านอาชีพและรายได้ 
(1) อาชีพหลัก  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างนอกหมู่บ้าน   
(2) อาชีพรอง  ส่วนใหญ่ไม่อาชีพเสริม  แต่มีการรวมกลุ่มเล็กๆ เพ่ือท้าโคมยี่เป็ง ยาสมุนไพร 

หมากสาย  เครื่องเงิน (1 ราย) ทั งนี ไม่มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุน
การประกอบอาชีพ  รายได้จากอาชีพเสริมน้อยมาก 

(3) รายรับมีน้อยกว่ารายจ่าย  และรายจ่ายส่วนมากจ่ายเพ่ือเป็นค่าซื อวัตถุดิบส้าหรับการ
ประกอบอาหารมากท่ีสุด 

๗.๑.2. ปัญหาด้านการเกษตร  
การท้าการเกษตร  ยังเป็นวิถีการด้าเนินงานแบบดั งเดิม  มีลักษณะเป็นเกษตรทางเดียว  (เน้น

การปลูกข้าวเชิงพาณิชย์)  ไม่มีการปรับปรุงดิน  ใช้สารเคมี 100%  และมีความเสียงต่อการขาดทุนมาก 
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๗.๑.๓ ปัญหาด้านสังคมผู้สูงอายุ 
เนื่องจากสังคมบ้านหัวฝาย ก้าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งหากไม่มีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้

ก็เป็นภาระต่อครอบครัว  
๗.๑.๔ ปัญหาด้านการรวมกลุ่ม 

ทุกกลุ่มที่มีการรวมกลุ่ม  จะเป็นการรวมกลุ่มแบบชั่วคราว  ไม่เหนียวแน่นและไม่ต่อเนื่อง  
เนื่องจากค่านิยมในการรวมกลุ่มเพื่อเงินเท่านั น  และไม่มีการขยายผลการด้าเนินงาน 
๗.๒ ทิศทางการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน ภายใต้กรอบ “เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย” (Northern 
Food Valley) 

บ้านหัวฝาย ต้าบลเมืองเล็น สามารถก้าหนดแผนการพัฒนาไปสู่การเป็นฐานการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย (Northern Food Valley) เนื่องจากมีศักยภาพสูงในการผลิตอาหาร พืชผัก ผลไม้ มีพื นดินที่
อุดมสมบูรณ์  มีแหล่งน ้าที่เพียงพอ เนื่องจากตั งอยู่ในพื นที่ชลประทานของเขื่อนแม่ งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อน
แม่กวงอุดมธารา มีการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนทั งต้นน ้า  กลางน ้า ปลายน ้า  มีการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ น รวมถึงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยเพ่ือใช้ในการบริโภคและจ้าหน่าย
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งสู่การเป็นครัวโลก
ได้อย่างยั่งยืน  

 
8. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 

๘.๑ การวางแผนศึกษาชุมชน 
๘.๒  ขั นตอน/วิธีการ  เครื่องมือต่างๆ ใช้อย่างไร เช่น แผนที่เดินดิน แบบสัมภาษณ์  

 ๘.๒.๑ ขั นตอนวิธีการ  
๘.๒.๑.๑ เก็บข้อมูลหมู่บ้าน  โดยใช้วิธีก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบค านึงถึงความน่าจะเป็น  

กระบวนการเก็บข้อมูลหมู่บ้านได้ใช้วิธีการที่หลากหลาย  โดยเริ่มจากหารหารือความเป็นไปได้ก่อนเริ่มด้าเนิน
โครงการ ได้แก่ หารือผู้ใหญ่บ้านและนายกเทศมนตรี เมื่อได้แนวทางทางแล้วจึงได้นัดคณะกรรมการหมู่บ้าน
ประชุมอย่างเป็นทางการ การเก็บข้อมูลใช้วิธีที่แตกต่างกัน ๓ วิธี  คือ ๑.ให้คณะท้างานลงพื นที่เก็บข้อมูล
โดยตรง  ๒. การเก็บข้อมูลผ่านกิจกรรมของชุมชนต่าง เช่น กิจกรรมท้าบุญเดือนยี่เป็ง  กิจกรรมร้าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมทุกขั นตอน 
ตั งแต่การร่างโครงการ  การเตรียมสถานที่  การบันทึกเทป  การก้ากับงานให้เป็นไปตามรูปแบบ  จนกระทั ง
สรุปโครงการ  ใช้เวลากว่า ๑๕ วัน ในระหว่างที่ร่วมโครงการจะได้ข้อมูลเชิงลึกจากคนในชุมชน ๓. การเก็บ
ข้อมูลผ่านตัวแทนชุมชน 

๘.๒.๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน โดยรับฟังจากภาคี ๖ ส่วน ได้แก่  
๘.๑.๒.๑ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
๘.๑.๒.๒ ตัวแทนชุมชน   
๘.๑.๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๘.๑.๒.๔ เกษตรอ าเภอ 
๘.๑.๒.๕ รพ.สต. 
๘.๑.๒.๖ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 
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๘.๒.๑.๓ ประชาคม โดยค านึงถึงความต้องการชุมชน การสนับสนุนจากองค์กรภาคี และ
ความพร้อมของมหาวิทยาลัย 

๘.๒.๑.๔ สร้าง Key world  เพ่ือก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (โครงการความสุขปลูกได้) 
๘.๒.๑.๕ ผู้น าชุมชนเข้าศึกษากระบวนการ ขั้นตอน ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๘.๒.๑.๖ ผู้น าชุมชนเข้าพบอธิการบดีเพ่ือน าเรียนข้อมูลและแนวทางการด าเนินงาน 
๘.๒.๑.๕ สรุปโครงการเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 

๘.๓ ปัจจัยความส้าเร็จ 
จากการร่วมโครงการท้าให้ทราบว่าการด้าเนินโครงการมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั งจาก

มหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคีเครือข่าย และตัวคณะท้างาน ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ที่ส้าคัญคือการสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ นกับชุมชน ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการและความสามารถ
ในการน้าเสนอต่อชุมชน 
๘.๔ ปัญหาที่เกิดขึ นและการแก้ไขปัญหา 

ในช่วงที่มีการลงพื นที่เพ่ือฝังตัวเก็บข้อมูลของคณะท้างานไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
แต่ปัญหาอยู่ที่การเบิกจ่ายเงิน เนื่องจาก กองคลัง ไม่ชี แจงให้ชัดเจนว่าต้องเบิกจ่ายอย่างไร การด้าเนิน
โครงการครั งนี ไม่สามารถยืมเงินทดรองราชการได้ คณะท้างานต้องออกเงินเอง สิ่งเหล่านี เป็นปัญหาเล็กน้อยที่
เกิดขึ นมากกว่า ๕๐ ปี แต่มหาวิทยาลัยไม่เคยมีมาตรฐานใด ๆ ที่จะมาแก้ไขได้ โดยสรุปแล้วคณะท้างาน
จ้าเป็นต้องมีเงินส้ารองของตนเองก่อนที่จะเริ่มเสนอขอร่วมโครงการ 
๘.๕ การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท้าโครงการต่อ 

ต้องมีการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน ทั งระดับผู้อ้านวยการสถาบัน /ส้านัก  
คณบดีทุกคณะ ผู้อ้านวยการกอง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ท้าหน้าที่อนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณว่าการ
ปฏิบัติงานลักษณะนี มีการท้างานที่แตกต่างจากการจัดโครงการฝึกอบรมอย่างไร และเป็นโครงการจิตอาสาที่
ตอบตัวชี วัดและส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ทางหนึ่ง มิใช่เป็นการปฏิบัติงานที่มีผลประโยชน์ซ ้าซ้อน   
๘.๖ ข้อเสนอแนะ 

การจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ควรต้องน าเครื่องมือหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชุมชนสามารถสัมผัสได้
จริงไปประกอบกิจกรรมด้วย เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นและสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับชุมชน  

 
9. สิ่งที่อาจารย์ได้จากการท าโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน   

ตามโครงสร้างการแบ่งลักษณะงานในสถาบันการศึกษา ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนามีความแตกต่างกันชัดเจนระหว่างงานวิชาการและงานสนับสนุน  และจะเห็นได้ว่าภารกิจด้าน
วิชาการ ทั งการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมมีความ 
ส้าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มีผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ  แต่การปฏิบัติงานสนับสนุนซึ่งส่วนใหญ่คือการประสานงาน รวบรวม และจัดท้าเอกสารราชการ
เพ่ือการติดต่อสื่อสารเท่านั น บทบาทดังกล่าวมีผลต่อการลงพื นที่ฝังตัวเพ่ือเรียนรู้ชุมชน กล่าวคือ การเป็น
บุคลากรสายสนับสนุน โดยต้นทุนแล้วจะมีเพียงทักษะการท้างานตามค้าสั่งเท่านั น ความคิดเชิงสร้างสรรค์
มักจะถูกวางกรอบและมีขอบเขตไว้แล้ว  ดังนั นการที่จะแสดงออกทางความคิด หรือล้าดับความคิดในเชิง
วิชาการท่ีจะท้าให้เกิดความเชื่อมั่นของชุมชนนั นเป็นไปได้น้อยมาก  ปัญหาที่ตามมาคือ กรณีเป็นบุคลากรสาย
สนับสนุน จะไม่ได้รับความไว้เนื อเชื่อใจเนื่องจากชุมชนไม่สามารถคาดหวังในสิ่งที่ต้องการได้  เช่น  การแก้ไข
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ปัญหาในเชิงวิศวกรรม  เชิงวิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั งกระบวนการทางความคิด  เมื่อขาดสิ่งแล้วนี แล้วการ
ท้างานร่วมกับชุมชนย่อมไม่ได้ผลดี  แต่อีกแง่มุมหนึ่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ นระหว่างสายสนับสนุนและชุมชนมี
จะยั่งยืนกว่า เนื่องจากความสัมพันธ์มักเริ่มจากความประทับใจจากการให้บริการ  การปรับตัวให้เข้ากับชุมชน 

 
อย่างไรก็ตามหากว่าผู้เป็นอาจารย์ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชุมชนได้ หรือมีความสัมพันธ์

แต่ในเชิงวิชาการ  ก็จะก่อให้เกิดทัศนคติในทางลบและขยายเป็นวงกว้างได้  ดังนั นแล้ว การลงพื นที่เรียนรู้
ชุมชนในครั งนี ได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชุมชน การวางตัวที่เหมาะสม  ทั งนี มหาวิทยาลัยควรต้องมี
หลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่หลากหลาย และสะท้อนข้อเท็จจริงในปัจจุบัน  
เช่น หลักสูตรนวัตกรรมทางความคิด  หลักสูตรจิตอาสาเพ่ิมแรงสมัครใจ หลักสูตรการน้าเสนอข้อมูลต่อชุมชน 
และหลักสูตรที่เสริมสร้างบุคลิกภาพของนักวิชาการเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและชุมชนต่อไป 
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หมู่บ้านเมืองเล็น หมู่ ๒ ต าบลเมืองเล็น  อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

นางสาวอัญมณี  สุวรรณ*/นางสาวอิสรีย์ ฤทธิ์เชาวพัฒน์ /นางสร้อยฟ้า ปาลี /นายอมรทัต  ขันแก้ว 
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
๑. ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 

บ้านเมืองเล็น หมู่ ๒ ต้าบลเมืองเล็น  อ้าเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่   
 

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน  
๒.๑ นางสาวอัญมณี  สุวรรณ  เบอร์โทร 081-998-3810  อีเมล   anyamaneesuwan@hotmail.com 

 ๒.๒ นางสาวอิสรีย์ ฤทธิ์เชาวพัฒน์  เบอร์โทร 084-894-6254 อีเมล r_isaree@hotmail.co.th
 ๒.๓ นางสร้อยฟ้า ปาลี  เบอร์โทร 087-181-0085 อีเมล  soyfa@windowslive.com    

๒.๔ นายอมรทัต  ขันแก้ว เบอร์โทร 089-998-2216 อีเมล  amorntat.k@hotmail.com  
 

๓. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
๓.๑  วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis)   
 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของ

เทศบาลต้าบลเมืองเล็น  เป็นการประเมินโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ้ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีต่อการพัฒนาทองถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคการ  SWOT  analysis 

 
(1) ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง (S= Strength) จุดอ่อน (W = Weakness) 

1. พื นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส้าหรับท้าการเกษตร
ทั งปลูกพืชและเลี ยงสัตว์ 
2. มีการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน 
๓. มีล้าเมืองสาธารณะไหลผ่านหมู่บ้านท้าให้เอื ออ้านวยต่อ
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ 

1.  คณะกรรมการศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การเกษตรประจ้าต้าบลไม่มีความเข้มแข็ง 
2. ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่เข้มแข็งท้าให้ขาด
โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
3. เกษตรกรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิตทาง
การเกษตรท้าให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่
ตลาดต้องการ 
4. ขาดแคลนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ท่ีดี 
5. ประชาชนส่วนใหญไ่ม่นิยมการบริโภคสินค้าที่ผลิตจาก
ท้องถิ่น   
6. ประชาชนมีภาระหนี สินจากการกู้ยืมเพื่อลงทุนทาง
การเกษตร 
 
 

mailto:anyamaneesuwan@hotmail.com
mailto:r_isaree@hotmail.co.th
mailto:r_isaree@hotmail.co.th
mailto:soyfa@windowslive.com
mailto:amorntat.k@hotmail.com
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โอกาส (O= Opportunity) อุปสรรค (T=Threat) 

1. รัฐบาลมีนโยบายประกันราคาสินค้าผลผลิตทาง
การเกษตร 
2. แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกเน้นการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ และเชิงวัฒนธรรม 
3. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด้าเนินชีวิต 
4. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า ท้าให้
มีงบประมาณลงสู่ประชาชนจ้านวนมาก 
5. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสรมิการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 

1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการมีงานท้าและ
ความมั่นคงในการท้างาน 
2. การแข่งขันทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรง 
3. ภาวะคา่ครองชีพสูง 
5. ไมม่ีแหล่งท่องเที่ยวท้าให้ขาดรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
6. กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization)ส่งผลต่อการ
ด้าเนินชีวิตของประชาชน(วัตถุนิยม) 
7. ไมม่ีตลาดรองรับสินค้าชุมชน 

(2) ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

จุดแข็ง (S= Strength) จุดอ่อน (W = Weakness) 

1. วิถีชีวิตเรียบง่าย นับถือระบบอาวุโสและระบบเครือญาติ
(ทุนทางสังคม) 
2. มีการไปมาหาสู่ระหว่างญาติพี่น้องก่อให้เกิดความรัก 
ความสามัคคีของคนในสังคม 
  
  
 
 

1. ผู้ยากไร้ในต้าบลยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ อย่างทั่วถึง 
2. ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื นท่ีมากยากแก่การ
ก้ากับดูแล 
3. ประชาชนวัยรุ่นให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
น้อยกว่าในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
4. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมูบ่้าน/ตา้บล 
5. ประชาชนยังลุ่มหลงในอบายมขุ อาทิเช่น การดื่มสุรา 
การสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน เปน็ต้น 
 

โอกาส (O= Opportunity) อุปสรรค (T=Threat) 

1. รัฐบาลและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีนโยบายสนับสนุนด้าน
ความมั่นคง 
2. รัฐบาลให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยา
เสพติดและความสงบเรียบร้อยในสังคม 
3. รัฐบาลให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาสาธารณ-ภัย
สร้างความรักความสามัคคี ความสมานฉันท์ภายในชาติ 
4. มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ
ประชาชนชาวไทย 
5. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง ในการ
ด้าเนินชีวิต 
 
 

1. รัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการควบคุมปัญหาจากแรงงาน
ต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพท้าให้ยากในการก้ากับดูแล 
2. จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจท้าให้ประชาชนขาด
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมีปัญหาการว่างงาน
มากขึ น 
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 (4) ด้านการพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จุดแข็ง(S= Strength) จุดอ่อน (W = Weakness) 

1. ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง  เช่น งานสรงน ้าพระธาตุ 
2. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายที่สามารถสร้างรายได้
ให้ชุมชนท้องถิ่นได้ เช่น การท้าโคม  การจักสาน   
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านการ
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
4 
 

1. ขาดการจัดเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบ (การจัดการองค์ความรู้) 
2. ประเพณีเก่าแก่บางอย่างก้าลังจะสูญสลาย ไม่มีการสืบ
ทอด 
3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื นที่มีขนาดเล็ก 
บุคลากรน้อย / นักเรียนน้อย / งบประมาณที่ได้รับ
สนับสนุนจากส้านักงานพื นที่เขตการศึกษาไม่เพียงพอต่อ
การบริหารงาน 
4. ไมม่ีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มั่นคงแข็งแรง  
5. ผู้ปกครองขาดความเช่ือถือในโรงเรียนที่ตั งในพื นที่ 
6. เด็กนักเรียนที่เรียนดีบางราย ขาดโอกาสในการศึกษา
ต่อเนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอ 
 

โอกาส (O= Opportunity) อุปสรรค (T=Threat) 

1. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
เป็นจ้านวนมาก 
2. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการ
ด้าเนินชีวิต  
3. เทศบาลมีอ้านาจหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา 
 

1. การสื่อสารที่ไร้พรมแดนท้าให้เยาวชนลืมประเพณี 
วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง 
2. วัฒนธรรมบริโภคนิยมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
3. กฎ ระเบียบบางอย่างไม่เอื อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาเนื่องจากไม่
อยู่ในอ้านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนนอก
พื นที ่
 

๓.๒ แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 
 

การพัฒนา ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

พันธกิจ อปท. ตัวชี วัดระดับเป้าประสงค์ (ตัวชี วัดรวม) 

ด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดลุและยั่งยืน 
 

พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคให้ครบ
ครัน 

-จ้านวนถนน รางระบายน ้า ท่อระบายน ้า 
และสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ท่ี
ได้ท้าการก่อสร้าง และหรือซ่อมแซม 
-จ้านวนคู คลอง ล้าเหมืองสาธารณะที่
ได้รับการก่อสร้าง และหรือซ่อมแซม  
-จ้านวนเส้นทางที่ไดร้ับขยายไฟฟ้า และ
หรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การสร้างสังคมแห่ง
วัฒนธรรม ความรู้ 
ภูมิปัญญา จิต
สาธารณะ และ

ยกระดับและพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดีขึ น 

-ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัการ ศึกษา
ทั งในระบบและนอกระบบ   
-ส่งเสรมิและสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ 
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พัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการ
เปลี่ยนแปลง 

-ส่งเสรมิและสนับสนุนการให้การ
สงเคราะห์และจัดระบบสวัสดิการสังคม 
-ส่งเสรมิและสนับสนุนการให้บริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพอนามยัของ
ประชาชน 

ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างสมดลุและยั่งยืน 

การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ส่งเสรมิอาชีพและพัฒนารายได ้
-ส่งเสรมิและเพิ่มศักยภาพการผลติทาง
การเกษตร 

ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบ
สานศิลปะ-วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อนุรักษ์และบ้ารุงรักษาศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  
และภมูิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

 

จ้านวนครั งของการจัดกิจกรรม/โครงการ
ที่ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้านวนครั งของการจัดกิจกรรม/โครงการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

การสร้างความมั่นคง 
ปลอดภัย และความ
สงบสุขของประชาชน 

การป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ้านวนครั งของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓.๓ การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 
๓.๓.๑  การลดต้นทุนเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในพื นท่ีนาขนาดเล็ก 
๓.๓.๒  การเผยแพร่ข่าวสารหมู่บ้านผ่านมือถือ 

๓.๔  ค้นหาโจทย์ใหม่เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน้ามาพัฒนาชุมขน 
  

โจทย์ การพัฒนาชุมขน 

เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ -การออกแบบโคมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-การแปรรูปสมุนไพรกึ่งอัตโนมัติ 
-การแปรรูปหมากสดเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
จ้าหน่าย  

เทคโนโลยีการจัดการ -การปรับปรุงสภาพดิน 
-การท้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการบริโภค 
-การปลูกผักสวนครัวไร้สาร 
-การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักต่าง ๆ  
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๔. ด้านเทคโนโลยี 
๔.๑  เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

๔.๑.๑ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: การประกอบอาชีพตามวิถีดั งเดิมเป็นการใช้แรงงานคนเกือบจะ
ทุกขั นตอน และได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนในปัจจุบันการประกอบอาชีพจะใช้เครื่องทุนแรงทดแทน ได้แก่ 
รถไถนา รถเก่ียวข้าว เครื่องพ่นยา 

๔.๑.๒ เทคโนโลยีการสื่อสาร : การสื่อสารของชุมชนบ้านหัวฝายแต่เดิมใช้การไปมาหาสู่  แต่ปัจจุบันได้
มีการติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ และการประชุมประจ้าเดือนของชุมชน     

 
เทคโนโลยี เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ใน

การพัฒนาก่อนปี ๒๕๔๐ 
เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการ

พัฒนา ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน 
เครื่องจักรกลเกษตร -รถไถ 

-แรงงานคน 
 

-รถไถนา  /ไถไร่สวน 
-รถโม่ข้าว/ โม่ถ่ัว 
-เครื่องสูบน ้า 
-เครื่องพ่นยา 

การสื่อสาร -การไปมาหาสู่ 
-ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ 
-วิทยุชุมชน 
-เสียงตามสาย 

-โทรศัพท์ติดตามตัว 
-การประชุมประจ้าเดือน 
 
 

 
๕. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วย ชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันที 

หมู่บ้านเมืองเล็น หมู่ ๒ ต้าบลเมืองเล็น อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  เป็นชุมชนที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรมาแต่ดั งเดิม โดยในปัจจุบันผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต 
ดังนั นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชนในระยะเร่งด่วน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถ
ด้าเนินการได้ทันที ดังนี  

๑. การปรับทัศนคติเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการท้าเกษตรแบบอินทรีย์และการใช้
สารเคมี 

๒. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินให้พร้อมส้าหรับการเพาะปลูก 
๓. การปรับทัศนคติเกี่ยวกับการท้าเกษตรแบบพอเพียง 
๔. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักและเมล็ดพันธุ์ข้าว 
๕. การออกแบบโคมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี ชุมชนบ้านเมืองเล็น  มีเป้าหมายในการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมาย  จ้านวน 4  กลุ่ม ดังนี  
1. กลุ่มเกษตรกร  

-เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตลดการใช้สารเคมี  มีเครื่องมือการผลิตที่ทันสมัย  ตลอดจนการ
ผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  
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-เ พ่ือพัฒนาเทคนิคในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การผลิตพืชที่ เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม เช่น การปลูกข้าวที่ใช้น ้าน้อย และน้าไปสู่การผลิตข้าวอินทรีย์เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน  
การเพ่ิมช่องทางการจ้าหน่าย  การผลิตเพื่อการจ้าหน่าย  หรือ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อการเพาะปลูกได้ 

2. กลุ่มโคมล้านนา หมู่ที่ 2 : เพ่ือพัฒนารูปแบบโครงสร้าง  ลดขั นตอนการผลิต การออกแบบ
ลวดลายโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ตลอดจนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย  และสามารถพัฒนาเพ่ือการ
ส่งออกได ้

3. กลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตพืชสมุนไพรตรงตามความต้องการ และพัฒนาองค์
ความรู้สรรพคุณของพืชสมุนไพร เพ่ือน้าไปสู่การผลิตลูกประคบที่มีคุณภาพ มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและได้รับ
การรับรองสินค้า  และสามารถผลิตเพ่ือการส่งออกได้   

4. กลุ่มเด็กและเยาวชน   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการด้านการศึกษา  ตลอดจนจะเป็นทางเลือกและเปิด
โอกาสทางเลือกให้เด็กและเยาวชนในต้าบลเมืองเล็นในการเข้ารับการศึกษาต่อระดับอาชีวะศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ 
๖. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  และการคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พื นที่/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

 

1. เกษตรกรยังขาดความรู้
ในการเพาะปลูก การใช้
เทคโนโลยีเพื่อการผลติทาง
การเกษตร เนื่องจาก
พฤติกรรม และวิธีการปลูก
ข้าวเปลี่ยนแปลงไป ท้าให้
ดินเสื่อมโทรม  ที่เกิดจาก
การเผาฟางข้าว การใช้
ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมี  
ผลผลติตกต่้า ต้นทุนสูง  
ปัญหาหนี สิน 

เกษตรในชุมชน การปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกท่ี
ความสะดวกสบายมากขึ น ท้าให้
ต้นทุนสูง ผลผลติต่้า รายได้ไม่
เพียงพอต่อรายจ่ายการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการเพาะปลูกของ
เกษตรกร การรณรงค์การไมเ่ผาฟาง 
การแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการ
ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
เป็นแนวทางในการด้ารงชีวิต 

 2. การขาดการรวมกลุ่มเพื่อ
ประกอบอาชีพ ซึ่ งนับว่า
เป็นพลั งส้ าคัญในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

ทุกครัวเรือน ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยให ้ 
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดี ทั งดา้น
ต้นทุน  แรงงานและผลผลิต 
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2. ปัญหาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1. การศึกษาในระดับก่อน
วัยเรียน ยังขาดสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย  
และเหมาะสมกับพัฒนาการ 

ศูนย์พัฒนา            
เด็กเล็ก            

สื่ อและอุปกรณ์ การ เ รี ยนรู้ เ ป็ น
สิ่งจ้าเป็นและส้าคัญต่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก ว่าจะมีความรู้ก้าวไกล  
เท่าทันต่อโลกเพียงใด 

 2. ประชาชนในพื นท่ีขาด
การตื่นตัวในการเล่นกีฬา
และออกก้าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

ทุกครัวเรือน การออกก้าลังกายจะสามารถสร้าง
สุขภาพที่ดีให้เกิดขึ นได้ และสามารถ
สร้างการรวมกลุ่มรักษ์สุขภาพให้มี
ความเข้มแข็งได้ 

 3. ประชาชนยังขาดความรู้
และความเข้าใจในการ
ป้องกันโรคระบาดต่างๆ ท้า
ให้ยากแก่การป้องกัน 

ทุกครัวเรือน ความเจรญิของโลกท้าให้
ชีวิตประจ้าวันเปลี่ยนแปลง มีการวาง
แผนการดา้รงชีวิตที่ดี มีการป้องกัน
อย่างจริงจัง จะท้าให้เกิดความ
ปลอดภัยจากโรคต่างๆ 

 4. การแพรร่ะบาดของยา
เสพติด ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง  
จากการขาดความเข้มงวด
และความต่อเนื่องในการ
ปราบปรามและป้องกัน
ปัญหาอย่างจริงจัง 

ทุกครัวเรือน  การแพร่ระบาดของยาเสพติดเพิ่มขึ น
ก่อให้เกิดอาชญากรรม การลักขโมย
เพิ่มขึ น 

3. ปัญหาด้านโครงสรา้ง
พื นฐาน 

1. ถนนเพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา และล้าเลียง
ผลผลติทางการเกษตรคับ
แคบ  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ตามแผนเทศบาล ปรับปรุ งระบบเส้นทางคมนาคม
สัญจรให้มีความสะดวกปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ น 

 

 2. ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่
เพียงพอ ส้าหรับจดุเสีย่งท่ีมี
ความจ้าเป็นต้องติดตั ง 

ตามแผนเทศบาล สามารถลดปัญหาด้านอุบัติเหตุและ
ปัญหาอาชญากรรมในเวลากลางคืน 
ท้าให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ น 

4. ปัญหาด้านศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

-วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ปราชญ์
ชาวบ้านเริ่มสูญหาย 
เนื่องจากไมไ่ด้รับความสบื
ทอดจากคนรุ่นหลัง 

ทุกครัวเรือน วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอาจสูญหายเนื่องจากไม่ได้รับ
การสืบทอด 
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5. ปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาขยะมลูฝอย ทุกครัวเรือน ควรมีการสร้างจติส้านึกในการทิ งขยะ
อย่างถูกวิธี และน้าหลักกิจกรรม      
5 ส   มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 

7. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 

๗.๑ สรุปสภาพปัญหา 
๗.๑.๑  ปัญหาด้านอาชีพและรายได้ 

(1) อาชีพหลัก  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างนอกหมู่บ้าน   
(2) อาชีพรอง  ส่วนใหญ่ไม่อาชีพเสริม  แต่มีการรวมกลุ่มเล็กๆ เพ่ือท้าโคมยี่เป็ง ยาสมุนไพร 

ทั งนี ไม่มีการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการประกอบอาชีพ  รายได้จาก
อาชีพเสริมน้อยมาก 

(3) รายรับมีน้อยกว่ารายจ่าย  และรายจ่ายส่วนมากจ่ายเพ่ือเป็นค่าซื อวัตถุดิบส้าหรับการ
ประกอบอาหารมากท่ีสุด 

๗.๑.2. ปัญหาด้านการเกษตร  
การท้าการเกษตร  ยังเป็นวิถีการด้าเนินงานแบบดั งเดิม  มีลักษณะเป็นเกษตรทางเดียว  (เน้นการ

ปลูกข้าวเชิงพาณิชย์)  ไม่มีการปรับปรุงดิน  ใช้สารเคมี 100%  และมีความเสียงต่อการขาดทุนมาก 
๗.๑.๓ ปัญหาด้านการรวมกลุ่ม 
ทุกกลุ่มที่มีการรวมกลุ่ม  จะเป็นการรวมกลุ่มแบบชั่วคราว  ไม่เหนียวแน่นและไม่ต่อเนื่อง  เนื่องจาก

ค่านิยมในการรวมกลุ่มเพื่อเงินเท่านั น  และไม่มีการขยายผลการด้าเนินงาน 
๗.๑.๔ ปัญหาด้านเทคโนโลย ี

 (1) การด้าเนินงานของกลุ่มต่างๆ ยังขาดการน้าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท้างาน  จึงท้าให้
การขยายผลเพ่ือการจ้าหน่ายและการส่งออกไม่ประสบผลส้าเร็จ  และไม่เป็นที่ดึงดูดแก่ลูกค้า  ไม่มีอัตลักษณ์ 
/ เอกลักษณ์ของกลุ่ม 

 (2) ด้านการเกษตร  ไม่มีน้าเทคนิคในการผลิต/การลดการใช้สารเคมี  หรือไม่มีพันธุ์พืชที่ตรง
ตามสภาพแวดล้อมมาใช้ในชุมชน   ท้าให้ต้องพ่ึงพาสารเคมี  และส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่สูงเกินความจ้าเป็น    
๗.๒ ทิศทางการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน ภายใต้กรอบ “เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย” (Northern 
Food Valley) 

บ้านเมืองเล็น สามารถก้าหนดแผนการพัฒนาไปสู่การเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
(Northern Food Valley) เนื่องจากมีศักยภาพสูงในการผลิตอาหาร พืชผัก ผลไม้ มีพื นดินที่อุดมสมบูรณ์มี
แหล่งน ้าที่เพียงพอ เนื่องจากตั งอยู่ในพื นที่ชลประทานของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลและเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มี
การขับเคลื่อนในทุกภาคส่วนทั งต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า มีการน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ให้มีมูลค่าสูงขึ น รวมถึงการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยเพ่ือใช้ในการบริโภคและจ้าหน่ายสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มุ่งสู่การเป็นครัวโลกได้อย่างยั่งยืน  

ขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการ 
1. ความร่วมมือด้านวิชาการ  เพ่ือขอรับการสนับสนุนบุคลากรเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้  ถ่ายทอด

ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน การบริการวิชาการ การวิจัย และที่ปรึกษาในเชิง
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บูรณาการ ทั งในการสนับสนุนด้านการเกษตร  การส่งเสริมการปลูกข้าว  การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกพืช
สมุนไพร การผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดอย่างมีคุณภาพ  ประชาชนมีสุขภาพดีจากการบริโภค
ผลผลิตที่มีคุณภาพ  และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรต่อไปในอนาคต 

2. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยี  เพื่อขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยี ทั งในการผลิตทางการเกษตร เช่น 
เครื่องจักตอก เครื่องผ่าหมาก รวมถึงการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในขั นตอนการออกแบบลวดลาย  การแกะ
ลวดลาย  การพัฒนารูปแบบโคมล้านนา  เพื่อขยายตลาดและส่งออกได้  ตลอดจนการน้าเทคโนโลยีการสื่อสาร
มาปรับใช้ทั งในด้านการผลิต  การจ้าหน่าย  การพัฒนาผลิตภัณฑ์  การประชาสัมพันธ์  และการรวบรวมข้อมูล
อย่างเป็นระบบ  เพื่อเป็นคลังความรู้ของต้าบลเมืองเล็น 

3. ความร่วมมือด้านการศึกษา  เพ่ือเป็นทางเลือกและสามารถเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในต้าบล
เมืองเล็น  ได้เรียนรู้การด้ารงชีวิตและเทคโนโลยีด้านต่างๆจากการบูรณาการของเทศบาลต้าบลเมืองเล็นกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอย่างใกล้ชิด  เพ่ือน้าไปสู่การตัดสินใจเข้ารับการศึกษาต่อในระดับ
อาชีวะและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ 

 
8. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 

๘.๑ การวางแผนศึกษาชุมชน 
 

วันเดือนปี กิจกรรมที่จะด าเนินการ 
เป้าหมาย/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙ พ.ย.
๒๕๕๙ 
 

- เข้าพบผู้น้าชุมชน กรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 

- ประชุมชาวบ้านเพื่อ  แนะน้าตนเองและสรา้งความ
เข้าใจกับผู้น้าชุมชน ชาวบ้าน  หน่วยงานในพื นท่ี     

- เสนอแผนปฏิบัติงานโดยท้าแผนท่ีเดินดินเพื่อเก็บข้อมูล
ของหมู่บ้าน 

-  ด้าเนินการรวบรวมข้อมลูหมู่บา้น  

-เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนและอาจารย ์
- สร้างความสมัพันธ์ระหว่างอาจารย์กับผู้น้า
ชุมชน ประชาชน และหน่วยงานในชุมชน 
-ได้ข้อมูลช่ือ  อาณาเขต หมู่บ้าน/ชุมชน  
-ได้ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื นที่   
-ได้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ    
-ได้ข้อมูลลักษณะทางประชากร   : จ้านวน  
อายุ  เพศ  การศึกษา 
สถานท่ีราชการ/รัฐวสิาหกิจ  (ท่ีตั งอยู่ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน)   
-ได้ข้อมูลแผนท่ีหมู่บ้าน 
 

๑๐-๑๑ พ.ย.
๒๕๕๙ 

 

 -เก็บข้อมูลโครงสร้างการปกครอง  การบริหารชุมชน 
จากก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้มีบทบาทส้าคัญ ทั งผู้เคยด้ารง
ต้าแหน่งในอดีตและผูด้้ารงต้าแหน่งปัจจุบัน   

-ได้ข้อมูลผู้ด้ารงต้าแหน่งก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน   
-ได้ข้อมูลโครงสร้างการปกครองดา้นอ่ืนๆ ท่ีมี
ความส้าคญั 
 

๑๐-๑๑ พ.ย.
๒๕๕๙ 

 

-เก็บรวบรวมข้อมลูฐานรวมด้านการคมนาคมในหมู่บ้าน
จากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายบริหาร /เทศบาล   
-เก็บรวบรวมข้อมลูการสื่อสารภายในหมู่บ้านแตล่ะ
ครัวเรือน  

-ได้ข้อมูลด้านการคมนาคมภายในหมู่บ้าน/
ชุมชน เช่น ประเภท คุณภาพถนน  เส้นทางหลัก  
เส้นทางรอง   
-ได้ข้อมูลการสื่อสารภายในหมู่บา้น/ชุมชน  เช่น  
จ้านวนโทรทัศน์ในครัวเรือน  ในท่ีสาธารณะ 
จ้านวนโทรศัพท์ในครัวเรือน  โทรศัพท์สาธารณะ 
และอื่นๆ 
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๑๒ พ.ย.
2559 

- ประชุมร่วมกับผู้น้าชุมชน กรรมการหมู่บ้าน หัวหน้า
ป๊อก และชุมชนเพื่อน้าเสนอข้อมลูที่จัดเก็บต่อชุมชน   

-มีการแลกเปลี่ยนข้อมลู พร้อมปรบัเปลี่ยนให้
ตรงกับข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 

๑๔-๑๖ พ.ย. 
2559 

-เก็บรวบรวมข้อมลูด้านการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม  รายได้ รายจ่ายจากอาชีพหลัก/อาชีพเสริม/
อื่น ๆ  หนี สิน ของแต่ละครัวเรือน โดยมีตัวแทนจติอาสา
ชุมชนเป็นผู้ประสาน 
- เก็บรวบรวมข้อมลูสวสัดิการที่ไดร้ับจากภาครัฐ  องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและชุมชน    
-เก็บรวบรวมข้อมลูความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
องค์กรการเงินชุมชนโดยผ่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ประกอบการ  กองทุนหมู่บ้าน และกลุม่ออมทรัพย์    
 

-ได้ข้อมูลฐานด้านเศรษฐกิจโดยรวม  เช่น การ
ประกอบอาชีพ แรงงาน รายได้ รายจ่าย ข้อมูล
หนี สินของประชากรโดยเฉลี่ยต่อป ีข้อมูล
สวัสดิการที่ได้รับจากภาครัฐ  องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและชุมชน  และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม   

๑๗ พ.ย. 
2559 

-เก็บรวบรวมข้อมลูด้านการศึกษา แหล่งเรียนรู้  วิถีชีวิต 
ความเป็นอยู ่ อัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนจาก 
ผู้อ้านวยการโรงเรยีน ครู (ทั งปัจจบุันและอดตี)  
-เก็บรวบรวมข้อมลูการนับถือศาสนา วัฒนธรรม  และ
ประเพณี จากเจ้าอาวาส  ชมรมผูสู้งอายุโดยมีผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและตัวแทนจิตอาสาชุมชนเป็นผู้
ประสาน 
 

-ได้ข้อมูลและสามารถระบุแหล่งเรยีนรู้หรือ
สถานท่ีศึกษาในชุมชน 
-ได้ข้อมูลด้านการนับถือศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และความเช่ือของชุมชน 
-ได้ข้อมูลวิถีชีวิต ความเป็นอยู ่  อัตลักษณ์ชุมชน 
-ได้ข้อมูลกลุ่มองค์กร/กลุม่ศาสนา  
 

๒๑ พ.ย. 
2559 

-เก็บรวบรวมข้อมลูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์
จากเกษตรหมู่บ้าน  โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
เป็นผู้ประสาน 
- เก็บรวบรวมข้อมลูน ้า  ชลประทาน  หิน  ทราย  แร่
ธาตุ  ป่าไม้   จากปลดั เทศบาล /เกษตรอ้าเภอ 
 -เก็บรวบรวมข้อมลูปัญหาและคณุภาพสิ่งแวดล้อม  และ
พื นที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุภยั  และการจัดการ จาก รพ.สต./
ปลัด เทศบาล  

-ได้ข้อมูลทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ น ้า  
ชลประทาน  หิน  ทราย  แร่ธาต ุ ป่าไม้   
-ข้อมูลปัญหาและคณุภาพสิ่งแวดล้อม  และ
พื นที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุภยัและการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๒๒ พ.ย.
2559 

-เก็บรวบรวมข้อมลูการให้บริการสาธารณสุข  และคณุภาพ
ชีวิตของชุมชนจาก รพสต. แพทย์ประจ้าต้าบล  โดยมี อส
ม. และอาสาสมัครหมู่บ้านเป็นผู้ประสานงาน 
    
 

-ได้ข้อมูลแหล่งบริการด้านสุขภาพใน
ชุมชน 
-ได้ข้อมูลจ้านวนประชากรที่เข้ารบั
บริการการรักษาสุขภาพ  โรคที่เขา้รับ
การรักษาเป็นจ้านวนมากเรียงไปหาน้อย 
-ได้ข้อมูลคณุภาพชีวิตโดยรวมของ
ชาวบ้าน 
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-ได้ข้อมูลงานสุขาภิบาล สิ่งแวดลอ้ม 
โรคตดิต่อ  

๒๓ พ.ย.
2559 

-เก็บรวบรวมข้อมลูการท่องเที่ยวของชุมชน จาก ปลัด 
เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชน ผู้
ให้บริการรถโดยสารประจา้ทาง โดยมีตัวแทนจติอาสาเป็นผู้
ประสานงาน 

-ได้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวท่ีส้าคญัจา้แนก
ตามประเภทในหมู่บ้าน/ชุมชน   
-ได้ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที่ยว 
-ได้ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยว ที่พัก  
จ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของ
หมู่บ้านชุมชน 

๒๕ พ.ย.
2559 

-เก็บรวบรวมข้อมลูด้านการพัฒนาหมู่บ้าน จาก 
ผู้ใหญ่บ้าน/ ปลัด เทศบาล/  สมาชิก เทศบาลโดยมีผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายบริหาร เป็นผู้ประสานงาน 
 

-ได้ข้อมูลจ้านวนโครงการที่เข้าไปพัฒนา
หมู่บ้าน 
-ได้รายชื่อหน่วยงานท่ีเข้าไปสนับสนุน 
-ได้ข้อมูลแผนพัฒนารายปีในอดีต-จนถึง
ปัจจุบัน 

๒๗ พ.ย.
2559 

-ประชุมเพื่อวิเคราะห์ข้อมลูศักยภาพชุมชน ร่วมกับผู้น้า
ชุมชน ปลัด เทศบาล พัฒนาชุมชน เกษตรต้าบลและ
ตัวแทนชาวบ้าน     

 

-ได้ข้อมูลจากการท้า SWOT  ชุมชน/ 
Road Map การพัฒนาหมู่บ้าน /โจทย์
ใหม่เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่
ต้องการ เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาชุมชน 

๓๐ พ.ย.
2559 

-น้าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ ต่อผู้น้าชุมชน ปลดั 
พัฒนาชุมชน  เกษตรต้าบล และชาวบ้าน     

-ได้ข้อมูลด้านศักยภาพ และด้าน
เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการในการ
พัฒนาหมู่บ้านท่ีถูกต้องและครบถว้น 

  
๘.๒  ขั นตอน/วิธีการ  เครื่องมือต่างๆ ใช้อย่างไร เช่น แผนที่เดินดิน แบบสัมภาษณ์  

 ๘.๒.๑ ขั นตอนวิธีการ  
๘.๒.๑.๑ เก็บข้อมูลหมู่บ้าน  โดยใช้วิธีก้าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบค้านึงถึงความน่าจะเป็น  

กระบวนการเก็บข้อมูลหมู่บ้านได้ใช้วิธีการที่หลากหลาย  โดยเริ่มจากหารหารือความเป็นไปได้ก่อนเริ่มด้าเนิน
โครงการ ได้แก่ หารือผู้ใหญ่บ้านและนายกเทศมนตรี เมื่อได้แนวทางทางแล้วจึงได้นัดคณะกรรมการหมู่บ้าน
ประชุมอย่างเป็นทางการ การเก็บข้อมูลใช้วิธีที่แตกต่างกัน ๓ วิธี  คือ ๑.ให้คณะท้างานลงพื นที่เก็บข้อมูล
โดยตรง  ๒. การเก็บข้อมูลผ่านกิจกรรมของชุมชนต่าง เช่น กิจกรรมท้าบุญเดือนยี่เป็ง  กิจกรรมร้าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีส่วนร่วมในการท้ากิจกรรมทุกขั นตอน 
ตั งแต่การร่างโครงการ  การเตรียมสถานที่  การบันทึกเทป  การก้ากับงานให้เป็นไปตามรูปแบบ  จนกระทั ง
สรุปโครงการ  ใช้เวลากว่า ๑๕ วัน ในระหว่างที่ร่วมโครงการจะได้ข้อมูลเชิงลึกจากคนในชุมชน ๓. การเก็บ
ข้อมูลผ่านตัวแทนชุมชน 

 
๘.๒.๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน โดยรับฟังจากภาคี ๖ ส่วน ได้แก่  

๘.๑.๒.๑  ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
๘.๑.๒.๒  ตัวแทนชุมชน   
๘.๑.๒.๓  เทศบาลต้าบลเมืองเล็น 
๘.๑.๒.๔  เกษตรอ้าเภอ 
๘.๑.๒.๕  รพ.สต.บ้านเมืองวะ 
๘.๑.๒.๖  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 
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๘.๒.๑.๓ ประชาคม โดยค้านึงถึงความต้องการชุมชน การสนับสนุนจากองค์กรภาคี และ
ความพร้อมของมหาวิทยาลัย 

๘.๒.๑.๔  สร้าง Key world  เพ่ือก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (โครงการความสุขปลูกได้) 
๘.๒.๑.๕  ผู้น้าชุมชนเข้าศึกษากระบวนการ ขั นตอน ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๘.๒.๑.๖  ผู้น้าชุมชนเข้าพบอธิการบดีเพ่ือน้าเรียนข้อมูลและแนวทางการด้าเนินงาน 
๘.๒.๑.๕  สรุปโครงการเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

๘.๓ ปัจจัยความส้าเร็จ 
จากการร่วมโครงการท้าให้ทราบว่าการด้าเนินโครงการมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั งจาก

มหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคีเครือข่าย และตัวคณะท้างาน ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ที่ส้าคัญคือการสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ นกับชุมชน ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการและความสามารถ
ในการน้าเสนอต่อชุมชน 
๘.๔ ปัญหาที่เกิดขึ นและการแก้ไขปัญหา 

ในช่วงที่มีการลงพื นที่เพ่ือฝังตัวเก็บข้อมูลของคณะท้างานไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
แต่ปัญหาอยู่ที่การเบิกจ่ายเงิน เนื่องจาก กองคลัง ไม่ชี แจงให้ชัดเจนว่าต้องเบิกจ่ายอย่างไร การด้าเนิน
โครงการครั งนี ไม่สามารถยืมเงินทดรองราชการได้ คณะท้างานต้องออกเงินเอง  โดยสรุปแล้วคณะท้างาน
จ้าเป็นต้องมีเงินส้ารองของตนเองก่อนที่จะเริ่มเสนอขอร่วมโครงการ 
๘.๕ การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท้าโครงการต่อ 

ต้องมีการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน ทั งระดับผู้อ้านวยการสถาบัน /ส้านัก  
คณบดีทุกคณะ ผู้อ้านวยการกอง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ท้าหน้าที่อนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณว่าการ
ปฏิบัติงานลักษณะนี มีการท้างานที่แตกต่างจากการจัดโครงการฝึกอบรมอย่างไร และเป็นโครงการจิตอาสาที่
ตอบตัวชี วัดและส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ทางหนึ่ง มิใช่เป็นการปฏิบัติงานที่มีผลประโยชน์ซ ้าซ้อน   
๘.๖ ข้อเสนอแนะ 

การจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ควรต้องน้าเครื่องมือหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชุมชนสามารถสัมผัสได้
จริงไปประกอบกิจกรรมด้วย เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นและสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ นกับชุมชน 

  
9. สิ่งที่อาจารย์ได้จากการท าโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน   

ตามโครงสร้างการแบ่งลักษณะงานในสถาบันการศึกษา ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนามีความแตกต่างกันชัดเจนระหว่างงานวิชาการและงานสนับสนุน และจะเห็นได้ว่าภารกิจด้าน
วิชาการ    ทั งการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมมีความ 
ส้าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มีผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ  แต่การปฏิบัติงานสนับสนุนซึ่งส่วนใหญ่คือการประสานงาน รวบรวม และจัดท้าเอกสารราชการ
เพ่ือการติดต่อสื่อสารเท่านั น บทบาทดังกล่าวมีผลต่อการลงพื นที่ฝังตัวเพ่ือเรียนรู้ชุมชน กล่าวคือ การเป็น
บุคลากรสายสนับสนุน โดยต้นทุนแล้วจะมีเพียงทักษะการท้างานตามค้าสั่งเท่านั น ความคิดเชิงสร้างสรรค์
มักจะถูกวางกรอบและมีขอบเขตไว้แล้ว  ดังนั นการที่จะแสดงออกทางความคิด หรือล้าดั บความคิดในเชิง
วิชาการท่ีจะท้าให้เกิดความเชื่อมั่นของชุมชนนั นเป็นไปได้น้อยมาก  ปัญหาที่ตามมาคือ กรณีเป็นบุคลากรสาย
สนับสนุน จะไม่ได้รับความไว้เนื อเชื่อใจเนื่องจากชุมชนไม่สามารถคาดหวังในสิ่งที่ต้องการได้  เช่น  การแก้ไข
ปัญหาในเชิงวิศวกรรม  เชิงวิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั งกระบวนการทางความคิด  เมื่อขาดสิ่งแล้วนี แล้วการ
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ท้างานร่วมกับชุมชนย่อมไม่ได้ผลดี  แต่อีกแง่มุมหนึ่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ นระหว่างสายสนับสนุนและชุมชนมี
จะยั่งยืนกว่า เนื่องจากความสัมพันธ์มักเริ่มจากความประทับใจจากการให้บริการ  การปรับตัวให้เข้ากับชุมชน 

อย่างไรก็ตามหากว่าผู้เป็นอาจารย์ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิถีชุมชนได้ หรือมีความสัมพันธ์
แต่ในเชิงวิชาการ  ก็จะก่อให้เกิดทัศนคติในทางลบและขยายเป็นวงกว้างได้  ดังนั นแล้ว การลงพื นที่เรียนรู้
ชุมชนในครั งนี ได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชุมชน การวางตัวที่เหมาะสม  ทั งนี มหาวิทยาลัยควรต้องมี
หลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนที่หลากหลาย และสะท้อนข้อเท็จจริงในปัจจุบัน  
เช่น หลักสูตรนวัตกรรมทางความคิด  หลักสูตรจิตอาสาเพ่ิมแรงสมัครใจ หลักสูตรการน้าเสนอข้อมูลต่อชุมชน 
และหลักสูตรที่เสริมสร้างบุคลิกภาพของนักวิชาการเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรและชุมชนต่อไป 
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หมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๔ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก 
ผศ.ดร.สุรพงศ์  บางพาน/นางวิไลรัตน์  ยะเชียงค า/นางสาวนิชาพร  ธรรมสอน/นายอาทิตย์  ใจค าฟู* 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
              
๓. ชื่อหมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑๔ ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 ๒.๑ ผศ.ดร.สุรพงศ์  บางพาน            ผูช้่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เบอร์โทรศัพท์  0869137771            e-mail : pong_pang49@yahoo.com 

 ๒.๒ นางวิไลรัตน์  ยะเชียงค้า   บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์ 0828954015             e-mail : vilirar_tachiangkam 
๒.๓ นางสาวนิชาพร  ธรรมสอน              บุคลากร กองบริหารงานบุคคล 
เบอร์โทรศัพท์ 053921444ต่อ 1800   e-mail : nk_bn@windowlive.com  
๒.๔ นายอาทิตย์  ใจค้าฟู             ผู้ปฏิบัตงานบริหาร กองพัฒนาอาคารสถานที่ 
เบอร์โทรศัพท์ 0871454483             e-mail :   note_1188@hotmail.com 

 
๓. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 

  ๓.๑  วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis)  
จุดแข็ง S-Strength 
  -มีทรัพยากรน ้า ดิน ป่าไม้ เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ 

-เป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านอื่น 
-มีกลุ่มตัวแทนจิตอาสา 

จุดอ่อน W-Weakness 
  -ปัญหาค่าใช้จ่ายครัวเรือน 

-พ่ึงพาแรงงานต่างด้าว  
-ประชาชนขาดความรู้ด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
-ขาดการน้าเทคโนโลยีที่เหมาะสม   มาใช้ในการประกอบอาชีพ  

โอกาส O-Opportunity 
  -เป็นพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

-มีหน่วยงานราชการเข้ามาส่งเสริม 
อุปสรรค T-Threat 
  -เป็นสังคมผู้สูงอายุ 

-ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื นที่หมู่บ้าน 
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๓.๒  แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 
 แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) ของหมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์เงิน ที่ได้ท้าการประชาคมหมู่บ้าน
เพ่ือที่จะได้ต่อยอดท้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๓.๓  การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 
 ๓.๓.๑  การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในพื นที่นาแปลงขนาดเล็ก 

๓.๓.๒  การเก็บรักษาผลผลิตข้าวในยุ้งฉางให้คงลักษณะเดิม  
๓.๓.๓  การลดมลภาวะทางอากาศ 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาหมู่บา้นแบบยั่งยืน 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาด้านสังคม/วัฒนธรรมวัฒนธรรม 

ปีที่ ๑ 
-สร้างภาคเีครือข่าย 
-ร่วมกลุ่มอาชีพเพื่อมีอ้านาจต่อรองและ
ก้าหนดราคา 
-สร้างผู้น้าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกลุ่มอาชีพ 

ปีที่ ๑ 
-สร้างฐานวิถีดั งเดมิ 
-ค้นหาปราชญ์ชุมชนและผู้น้าทางความคิด 
 

ปีที่ ๒ 
สร้างแผนพัฒนาด้านเศรษฐกจิ อย่างเป็น
รูปธรรม ดังนี  
- น้าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในกระบวนการ
ท้าอาชีพเกษตรกร 
-การจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบ 
-การใช้ประโยชน์จากพื นดินทุกตารางนิ ว 
-การสร้างช่องทางการจ้าหน่ายที่หลากหลาย 
   

ปีที่ ๒ 
สร้างแผนพัฒนาด้านสังคม/วัฒนธรรมอย่าง
เป็นรูปธรรม ดังนี  
- น้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาน้าเสนอด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่   
-สร้างจิตส้านึกในวิถีดั งเดิม 
-การบันทึกร่องรอยประวัติศาสตรท์ี่น่าสนใจ 
-การสร้างคลังความรู้ชุมชน  
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๓.๔  ค้นหาโจทย์ใหม่เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน้ามาพัฒนาชุมชน  
 คณะทีมงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้าชุมชน ได้ท้าการลงประชาคมหมูบ้าน ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ 
เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ  หรือแม้แต่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน ได้มติดังนี  

 
 
 
 

โจทย์ การพัฒนาชุมขน 

เทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ 
   

-โรงสีข้าวชุมชน 
-การจักตอกด้วยเครื่องทุนแรง 
-เตาชีวมวล   
-เทคโนโลยีการท้าด้ายสายสิญจน์ 

เทคโนโลยีการจัดการ -การปรับปรุงสภาพดิน 
-การท้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการบริโภค 
-การปลูกและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ต้นฝ้าย 

ภาพแสดงการเผาพืชไร่ต้นเหตุไฟไหม้ป่า 

ภาพแสดงการปลูกอ้อยและถั่วแปจี 
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๔. ด้านเทคโนโลยี  
 ๔.๑.๑ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: การประกอบอาชีพตามวิถีดั งเดิมของบ้านแม่กาษา

โพธิ์เงินเป็นการใช้แรงงานคนเกือบจะทุกขั นตอน และได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนในปัจจุบันการประกอบ
อาชีพจะใช้เครื่องทุนแรงทดแทน 

๔.๑.๒ เทคโนโลยีการสื่อสาร : วิถีชีวิตในยุคก่อนปี พ.ศ. ๒๕๔๐ การสื่อสารของชุมชนบ้าน
แม่กาษาโพธิ์เงินยังไม่มีเทคโนโลยีใดเข้ามาในชุมชน การสื่อสารภายในหมู่บ้านยังคงใช้การไปมาหาสู่ ส่วนการ
สื่อสารระหว่างหมู่บ้านจะเป็นการสื่อสารผ่านไปรษณีย์ (ส่งจดหมาย) นอกจากผู้ท้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านที่จะมีวิทยุ
สื่อสารประจ้าตัวและใช้เสียงประกาศตามสาย  และได้เริ่มมีโทรศัพท์ประจ้าบ้านใช้ในปี ๒๕๔๐-๒๕๔๓  แต่ไม่
เป็นที่นิยมมากนักเนื่องจากอัตราค่าบริการค่อนข้างสูง ต่อมาได้เริ่มมีการน้าโทรศัพท์ติดตามตัวมาใช้ในช่วงปี 
๒๕๔๓ และแพร่หลายในปัจจุบัน 
 
๔.๒ เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพิ่มเติม 

๑. เครื่องผลิตด้ายสายสิญจน์ เพ่ือน้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุและคนในชุมชน 
 ๒. โรงสีข้าวชุมชน ในหมู่บ้านมีโรงสีเอกชนเพียงแห่งเดียว ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน 
และมีความเสี่ยงที่จะโดนกดราคาจากพ่อค้าคนกลางได้ 

๓. เตาชีวมวล เพื่อลดต้นทุนในครัวเรือน และใช้ของเหลือทิ งทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ 
 ๔. การท้าปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด  เพ่ือน้ามาทดแทนเคมีที่ชุมชนใช้อยู่ และเพ่ือลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรในชุมชน 
 ๕. เทคโนโลยีการท้าด้ายสายสิญจน์ เพ่ือให้อาชีพแก่ผู้สูงอายุ และผู้ว่างงาน 

๖. การปั่นเส้นฝ้าย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้าน ส่วนเสริมการท้าด้ายสายสิญจน์ 
๗. การปรับปรุงสภาพผิวดินโดยไม่ใช้สารเคมี เพ่ือลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย เพ่ิมความปลอดภัย

ต่อสุขภาพของชาวบ้านในชุมชุน  
 

๕. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วย ชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันท ี

เทคโนโลยี เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ใน
การพัฒนาก่อนปี ๒๕๔๐ 

เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการ
พัฒนา ๒๕๔๐- ปัจจุบัน 

เครื่องจักรกลเกษตร 
 

-รถไถ 
-แรงงานคน 
 

-รถไถนา  /ไถไร่สวน 
-รถโม่ข้าว/ โม่ถ่ัว 
-เครื่องสูบน ้า 
-เครื่องพ่นยา 

การสื่อสาร -การไปมาหาสู่ 
-ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ 
-วิทยุชุมชน     
-เสียงตามสาย 

-โทรศัพท์ติดตามตัว 
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หมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์เงิน หมู่ ๑๔ เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรมาแต่ดั งเดิม โดยใน
ปัจจุบันผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิต ดังนั นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชนใน
ระยะเร่งด่วน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถด้าเนินการได้ทันที ดังนี  

๑. การปรับทัศนคติเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการท้าเกษตรแบบอินทรีย์และการใช้
สารเคมี 

๒. การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินให้พร้อมส้าหรับการเพาะปลูก 
๓. การปรับทัศนคติเกี่ยวกับการท้าเกษตรแบบพอเพียง 

 
๖. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากการลงพื นที่ฝังตัวในหมู่บ้านเพื่อสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั งข้อมูลด้านพื นฐาน ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม  ด้านอาชีพ  ด้านภูมิศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสาธารณสุข  ซึ่งพบว่าชุมชนมีประเด็น
ที่ต้องได้รับการพัฒนาหลายด้าน โดยสรุปได้ดังนี   

๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
จากการเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน พบว่าบ้านแม่กาษาโพธิ์ เงินมีวัฒนธรรมแบบเอื ออาทร          

แต่หลังจากปี พ.ศ.๒๕๔๕  เริ่มได้รับอิทธิพลจากสังคมเมืองมากขึ น ท้าให้คนรุ่นใหม่ไม่ยึดถือตามประเพณีอันดี
งามตลอดจนวิถีดั งเดิมของชุมชน ซึ่งจากตัวเลขแสดงอายุเฉลี่ยในชุมชน อีกไม่เกิน ๑๐ ปี บ้านแม่กาษาโพธิ์เงิน
จากเป็นสังคมผู้สูงอายุ และจะเกิดช่องว่างในชุมชน ฉะนั นแล้วสิ่งที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น    ต้องผลักดัน
เป็นนโยบาย ได้แก่ การน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความหมายคือต้องบันทึก
เรื่องราวในอดีต  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิตดั งเดิม ปราชญ์ชุมชนและผู้น้าทางความคิดที่น่าสนใจ     ด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่และโดยคนรุ่นใหม่เพ่ือ-สร้างจิตส้านึกในวิถีดั งเดิม และกลายเป็นคลังความรู้ชุมชน  ที่ถูกน้าเสนอผ่าน
ระบบออนไลน์ต่าง ๆ  

 
๒. ด้านอาชีพ 

การประกอบอาชีพของชุมชนมีการผสมผสานระหว่างวิธีดั งเดิมและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
แต่ยังต้องพึงกลุ่มนายทุนทั งหมด และยังต้องพึงแรงงานต่างชาติ ๑๐๐% โดยเฉลี่ยจะมีรายได้ ๕๐,๐๐๐ บาท
ต่อพื นที่ ๑๐ ไร่ ซึ่งมีผลท้าให้รายได้กับรายจ่ายจากต้นทุนการประกอบอาชีพไม่สมดุลกัน   อีกทั งยังขาดการ
จัดการที่เป็นระบบ ไม่มีการร่วมกลุ่มที่เป็นทางการ ฉะนั นแล้วเพ่ือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น  
จ้าเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพ่ือมีอ้านาจต่อรองและก้าหนดราคาและน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในกระบวนการท้าอาชีพเกษตรกร เพ่ือลดต้นทุนและใช้ประโยชน์จากพื นดิน     ทุกตารางนิ ว ที่ส้าคั ญ
กระบวนการเหล่านี จะเป็นผลส้าเร็จได้อย่างยั่งยืนต้องสร้างผู้น้าการเปลี่ยนแปลง       ในแต่ละกลุ่มอาชีพ 
  
๗. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 

จากการด้าเนินการเก็บข้อมูลหมู่บ้านที่เริ่มจากการสร้างความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของ
โครงการที่มีเป้าหมายในการยกระดับให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพ่ึงพาตนเองได้ ภายใต้การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับนโยบาย Thailand ๔.๐  กระบวนการเก็บข้อมูลหมู่บ้านได้ใช้
วิธีการที่หลากหลาย  เช่น การเชิญประชุมอย่างเป็นทางการ  การเก็บข้อมูลโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย
โดยตรง และการสร้างแรงจูงใจจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เช่น  สถาบันการเงิน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยทางอ้อม  โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี    
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๗.๑ ขั นตอนวิธีการ      
๗.๑.๑ เก็บข้อมูลหมู่บ้าน  โดยใช้วิธีก้าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบค้านึงถึงความน่าจะเป็น 
๗.๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน โดยรับฟังจากภาคี ๓ ส่วน ได้แก่  

๗.๑.๒.๑ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
๗.๑.๒.๒ ตัวแทนชุมชน     
๗.๑.๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๗.๑.๓ ประชาคม โดยค้านึงถึงความต้องการชุมชน การสนับสนุนจากองค์กรภาคี และ
ความพร้อมของมหาวิทยาลัย 

๗.๑.๔ สร้าง Key world  เพ่ือก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (โครงการปลูกปัญญา) 
๗.๑.๕ สรุปโครงการเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

๗.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน 
๗.๒.๑ ด้านรายรับรายจ่ายต่อปี 

  
อาชีพ รายได้เฉลี่ย (บาทต่อปี) รายจ่ายเฉลี่ย (บาทต่อปี) หนี สิน 

รับจ้างทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ มากกว่า ๕๐,๐๐๐ 
รับราชการ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ 
รัฐวิสาหกิจ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ 
พ่อค้าคนกลาง ๓๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ 
เกษตรกร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ รายจ่ายเฉลี่ยเป็นค่าซื อวัตถุดิบส้าหรับการประกอบอาหารมากท่ีสุด  

๗.๓ ด้านอาชีพ    
๗.๓.๑  อาชีพหลัก  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ยังไม่มีประสบการณ์ในการการ

ปรับปรุงดิน มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนมาก 
๗.๓.๒ อาชีพเสริม ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพเสริม แต่มีการรวมกลุ่มเล็ก ๆ ของผู้สูงอายุ เพ่ือท้า

ดอกไม้จันทน์  โลงศพ  ทั งนี ไม่มีการพัฒนาคุณภาพ และไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสนับสนุนการประกอบ
อาชีพ  รายได้จากอาชีพเสริมน้อยมาก 

 ๗.๔ ด้านวัฒนธรรมและสังคม 
มีวิถีชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมเมือง  ไม่มีการรวมกลุ่มแบบพึ่งพา  ไม่มีผู้น้าทางความคิด  

ไม่มีปราชญ์ชุมชน ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  
 

๗.๕  ปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไข 
๗.๕.๑ ต้องการกิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับเงินเป็นก้อนทันที 
๗.๕.๒ ต้องการได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องจักตอก  เครื่องกอด้าย  
๗.๕.๓ ต้องการได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมเช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช  การปลูกฝ้าย   
๗.๕.๔  ต้องการมีโรงสีชุมชน (โรงสีบวร)  

๗.๔ ด้านวัฒนธรรมและสังคม 
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มีวิถีชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจากสังคมเมือง  ไม่มีการรวมกลุ่มแบบพึ่งพา  ไม่มีผู้น้าทางความคิด  
ไม่มีปราชญ์ชุมชน ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  

๗.๕  ปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไข 
๗.๕.๑ ต้องการกิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับเงินเป็นก้อนทันที 
๗.๕.๒ ต้องการได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องจักตอก  เครื่องกอด้าย  
๗.๕.๓ ต้องการได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมเช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช  การปลูกฝ้าย   
๗.๕.๔  ต้องการมีโรงสีชุมชน (โรงสีบวร)  

 
๘. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 
๘.๑  การวางแผนศึกษาชุมชน 
 คณะท้างานได้จัดท้าตามแผนการปฏิบัติงาน(Action Plan) 
๘.๒  ขั นตอน/วิธีการ  เครื่องมือต่างๆ  

๘.๒.๑ ขั นตอนวิธีการ  
๘.๒.๑.๑ เก็บข้อมูลหมู่บ้าน  โดยใช้วิธีก้าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบค้านึงถึงความน่าจะเป็น   

กระบวนการเก็บข้อมูลหมู่บ้านได้ใช้วิธีการที่หลากหลาย  เช่น การเชิญประชุมอย่างเป็นทางการ การเก็บข้อมูล
โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโดยตรง และการสร้างแรงจูงใจจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ เช่น  สถาบันการเงิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลโดยทางอ้อม  กระบวนการเก็บข้อมูลปฐมภูมิมีทั งการสร้าง
แบบสอบถามและการสังเกตการณ์โดยทีมงาน มีการจัดท้าแผนที่เดินดินเป็นขั นตอน มีการสัมภาษณ์อย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  

๘.๒.๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน โดยรับฟังจากภาคี ๓ ส่วน ได้แก่  
๘.๑.๒.๑ ผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
๘.๑.๒.๒ ตัวแทนชุมชน   
๘.๑.๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๘.๒.๑.๓ ประชาคม โดยค้านึงถึงความต้องการชุมชน การสนับสนุนจากองค์กรภาคี และความ
พร้อมของมหาวิทยาลัย 

๘.๒.๑.๔ สร้าง Key world  เพ่ือก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน (โครงการปลูกปัญญา) 
๘.๒.๑.๕ สรุปโครงการเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

๘.๓ ปัจจัยความส้าเร็จ 
จากการร่วมโครงการท้าให้ทราบว่าการด้าเนินโครงการมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั งจาก

มหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคีเครือข่าย และตัวคณะท้างาน ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น องค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ที่ส้าคัญคือการสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ นกับชุมชน ซึ่งต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการและความสามารถ
ในการน้าเสนอต่อชุมชน 
๘.๔ ปัญหาที่เกิดขึ นและการแก้ไขปัญหา 

ในช่วงที่มีการลงพื นที่เพ่ือฝังตัวเก็บข้อมูลของคณะท้างานไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน 
แต่ปัญหาอยู่ที่การเบิกจ่ายเงิน เนื่องจาก กองคลัง ไม่ชี แจงให้ชัดเจนว่าต้องเบิกจ่ายอย่างไร การด้าเนิน
โครงการครั งนี ไม่สามารถยืมเงินทดรองราชการได้ คณะท้างานต้องออกเงินเอง สิ่งเหล่านี เป็นปัญหาเล็กน้อยที่
เกิดขึ นมากกว่า ๕๐ ปี แต่มหาวิทยาลัยไม่เคยมีมาตรฐานใด ๆ ที่จะมาแก้ไขได้ โดยสรุปแล้วคณะท้างาน
จ้าเป็นต้องมีเงินส้ารองของตนเองก่อนที่จะเริ่มเสนอขอร่วมโครงการ 
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๘.๕ การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท้าโครงการต่อ 
ต้องมีการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน ทั งระดับผู้อ้านวยการสถาบัน /ส้านัก  

คณบดีทุกคณะ ผู้อ้านวยการกอง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ท้าหน้าที่อนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณ    ว่าการ
ปฏิบัติงานลักษณะนี มีการท้างานที่แตกต่างจากการจัดโครงการฝึกอบรมอย่างไร และเป็นโครงการ  จิตอาสาที่
ตอบตัวชี วัดและส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ทางหนึ่ง มิใช่เป็นการปฏิบัติงานที่มีผลประโยชน์ซ ้าซ้อน   
๘.๖ ข้อเสนอแนะ    

 การจัดเก็บข้อมูลในชุมชน ควรต้องน้าเครื่องมือหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ชุมชนสามารถ
สัมผัสได้จริงไปประกอบกิจกรรมด้วย เพื่อเพ่ิมความเชื่อมั่นและสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ นกับชุมชน  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงการชี แจงรายละเอียดโครงการให้ชุมชนทราบ 
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หมู่บ้านปางขอน หมูท่ี่ 7 อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
นางสาวสุภัทรจิตต์   มะโนสด*/  นางสาวสิริสาสน์   พันธ์มณี    

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
 

1. ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ จังหวัด 
บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 อ้าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการด าเนินงาน ต าแหน่ง สังกัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ 
 นางสาวสุภัทรจิตต์   มะโนสด  ต้าแหน่ง อาจารย์  สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เบอร์โทรศัพท์ 08-9558-9388  
   E-Mail cindy13nsm@gmail.com 
 นางสาวสิริสาสน์   พันธ์มณี   ต้าแหน่ง อาจารย์  สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เบอร์โทรศัพท์ 08-4321-9231  
   E-Mail sirisart.p@gmail.com 
 
3. ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
3.1  วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis)   
จุดแข็ง  
 บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 มีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่น ทั งสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศ 
เป็นภูเขาท้าให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และยังเป็นต้นน ้าของน ้าตกขุนกรณ์ท้าให้มีอากาศที่เย็นสบาย
ตลอดปีอุณหภูมเิฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส  บ้านปางขอนยังเป็นที่ตั งของหน่วยงานราชการที่ส้าคัญ เช่น 
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด้าริ บ้านปางขอน สถานีอนามัยต้าบลห้วยชมพู องค์การ
บริหารส่วนต้าบลห้วยชมพู และโรงเรียนบ้านปางขอน   

ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยกลางคน ซึ่งเป็นวัยที่มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนให้มี
ความก้าวหน้ามากขึ น ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีรายได้หลักจากการปลูกและเก็บเม็ดกาแฟซึ่งมีรายได้ 
200,000 บาทต่อปี ในชุมชนจึงมีอัตราการว่างงานที่น้อยมาก นอกจากนี ชุมชนยังปลูกพืชพันธ์ทางเกษตร
หมุนเวียนสับเปลี่ยนฤดู ท้าให้มีรายรับตลอดปี   

ในด้านส่วนการปกครองมีกลุ่มผู้น้ารุ่นใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยากเปลี่ยนแปลง และถือเป็น
แรงผลักดันให้กับชุมชน  

การคมนาคมขนส่งและการติดต่อสื่อสารภายในชุมชน เส้นทางในชุมชนส่วนใหญ่เป็นถนนเสริ ม
คอนกรีต และมีหอกระจายเสียงครอบคลุมพื นที่ในชุมชน 
จุดอ่อน 
 บ้านปางขอน หมู่ที่ 7 มีที่ตั งอยู่บนเทือกเขา ท้าให้มีการคมนาคมขนส่งค่อนข้างล้าบาก เพราะมี
เส้นทางที่สูงชันและแคบ การเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก ถนนขรุชระ และเดินทางล้าบาก
สภาพแวดล้อมในชุมชนเป็นดินแดง ก่อให้เกิดฝุ่นจากสภาพภูมิอากาศ ท้าให้ชุมชนมีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ  
 ด้านการปกครองและด้านเศรษฐกิจ ผู้น้าในชุมไม่สามารถปกครองได้ทั่วถึงเพราะชุมชนมีพื นที่กว้าง
และประชาชนในชุมชนมีจ้านวนมาก และชุมชนไม่มีการรวมกลุ่มต่างๆในการท้างานเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน ไม่มีทั ง
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กลุ่มออมทรัพย์และธนาคารหมู่บ้าน มีเพียงบางครัวเรือนที่ท้าบัญชีครัวเรือนตามนโยบายรัฐบาล และจากการ
สัมภาษณ์ท้าให้ทราบว่า ชุมชนมีหนี สินเกือบทุกครัวเรือน  
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ส่งผลให้ชุมชนไม่เห็นความส้าคัญของ
ประเพณี ท้าให้บางประเพณีเลือนหายไป การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมคนพื นเมือง การแต่งกายและ
อาหารของชุมชนได้ ในส่วนของศาสนา ภายในชุมชนมีศาสนสถานถึง 7 แห่ง ท้าให้เกิดการแตกแยกของกลุ่ม
ชุนชนระหว่าศาสนา   
โอกาส 
 เนื่องจากบ้านปางขอนเป็นที่ตั งของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน จึงท้าให้มีการสนับสนุนทั ง
งบประมาณและการส่งเสริมในด้านต่างๆให้แก่ชุมชน เช่น โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชด้าริ ได้ส่งเสริมให้ประชานสร้างรายได้จาการเก็บเมล็ดกาแฟ และการปลูกต้นกาแฟ รวมถึงการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐภายนอก พัฒนาปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค ให้มี
ความสะดวกสบายยิ่งขึ น   
 มีหน่วยงานภาคเอกชนลงทุนรับซื อเมล็ดกาแฟ และน้ามาสร้างแบรนด์ชื่อ ปางขอน ท้าให้บ้านปาง
ขอนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ นในวงการกาแฟไทย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ในการ
ชมดอกพญาเสือโคร่งอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย   
อุปสรรค 
 การศึกษาของประชาชนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ต่้า มีความรู้น้อย ท้าให้ชุมชนไม่สามารถพัฒนาได้เต็มที่ 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน ในการเปิดรับสิ่งใหม่ ต้องใช้ระยะเวลาและผู้มีประสบการณ์มาช่วยให้ความรู้ใน
เชิงรูปธรรม  
 การคมนาคมขนส่งในช่วงฤดูฝนค่อนข้างล้าบาก เนื่องจากถนนบางช่วงเป็นโคลนและสูงชัน และ
หน่วยงานจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมถนนเข้าชุมชนไม่เพียงพอ 
 การแบ่งแยกลัทธิตามศาสนา นิกายศาสนา และการเข้าถึงของมิชชันนารีต่างประเทศ ท้าให้ชุมชน
แบ่งแยกกันตามกลุ่มลัทธิย่อยๆหลายกลุ่ม 
     
3.2  แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 

จากการวิเคราะห์ปัญหาในพื นที่บานปางขอน ต้าบลหวยชมภู อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า
ชุมชนไมสามารถพัฒนาด้านการทองเที่ยวใหบรรลุตามวัตถุประสงคได เนื่องจากชุมชนมีสถานที่ทองเที่ยวให
บริการนักทองเที่ยวแตไมสามารถหารายไดจาก กิจกรรมการทองเที่ยวไดเลย นากจากนี ยังไมมีกลุมการท้างาน
ในชุมชน ยกเวนกลุมผูน้า จึงไมมีใครเปนตัวแทนการท้างานในแตละดาน เล็งเห็นถึงปญหาในชุมชน เช่นการ
จัดการขยะ และปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตเมล็ดกาแฟ จึงไดวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน
และวางแผนการพัฒนาหมู่บ้าน โดยมุงเนนการมีเพ่ิมรายไดจากผลิตภัณฑภายในชุมชน การสงเสริมสุขภาวะที่
ดี รวมไปถึงการจัดหาแนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวตามสภาพบริบทของชุมชนและความตองการของ
คนในชุมชน ซึ่งไดก้าหนดแผนพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) ดังนี  

1. ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านรวมตัวกันจัดตั งกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมอาชีพในการผลิตกาแฟ แปรรูป
กาแฟ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากชุมชนโดยแท้จริง 

2. การจัดการปัญหาขยะ และเปลือกเมล็ดกาแฟ เพ่ือให้ชุมชนได้ก้าจัดขยะให้ถูกวิธี โดยมีภาคี
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะ 

3. การปลูกจิตส้านึกให้เยาวชนภายในชุมชน ให้ตระหนักถึงคุณธรรมและจริยธรรม  
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4. การพัฒนาด้านท่องเที่ยว วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน 
โดยเน้นการให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อเพ่ิมนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

3.4 ค้นหาโจทย์ใหม่เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน ามาพัฒนาชุมชน  
 จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน คณะท้างานเล็งเห็นว่า ชุมชนควรมีการจัดการขยะ โดยสามารถเริ่มจาก
โรงเรียนบ้านปางขอน เป็นภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนมีการก้าจัดขยะเองโดยผ่านนักเรียน
โรงเรียนบ้านปางขอน  
 
4. ด้านเทคโนโลยี 
4.1 เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ภายในชุมชนปางขอนมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์กาแฟ เป็นเครื่องมือที่ใช้
ภายในโครงการสถานีการเกษตรที่สูงตามพระราชด้าริ บ้านปางขอน ภายในชุมชนยังมีแผงโซลาร์เซลเก็บ
พลังงานจากแสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งตั งอยู่สามจุด ภายในโครงการฯ ในชุมชนยังมีการติดต่อสาร
ผ่านดาวเทียม และอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) และยังใช้ระบบกระจายเสียงภายในหมู่บ้าน  
 ด้านเกษตรมีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท้าการเกษตร เช่น รถเอนกประสงค์ รถ
แทรคเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องสีปลอกเปลือกกาแฟ บางครัวเรือนเป็นโรงงานผลิตกาแฟขนาดเล็ก โดยใช้เครื่อง
คั่วเมล็ดกาแฟโดยเฉพาะ  
 นอกจากนี ยังมีเทคโนโลยีที่ชุมชนได้น้ามาใช้ในร้านอาหารและร้านกาแฟ เล่น เครื่องชงกาแฟ จากเดิม
ในชุมชนใช้การชงกาแฟแบบดั งเดิม (Drip – การชงกาแฟที่ใช้น ้าร้อนผ่านเมล็ดกาแฟที่ผ่านการบดแล้วค่อยๆเท
น ้าให้ไหลผ่านกาแฟ)  เครื่องบดกาแฟ แทนการบดกาแฟโดยใช้มือ        
4.2 เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพิ่มเติม 
 จากการส้ารวจและการสัมภาษณ์พบว่าเทคโนโลยีบางอย่าง ยังมีไม่เพียงพอส้าหรับการใช้ในหมู่ชุมชน 
เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือ การปลูกกาแฟ จึงต้องการ เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตกาแฟมาใช้เป็นส่วนกลาง เช่น เครื่องคัดแยกเมล็ดกาแฟ เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ รถแทคเตอร์ขนาดเล็กที่
สามารถใช้ในการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ในส่วนของระบบน ้าที่ใช้ในการเกษตร ยังขาดระบบในการส่งน ้า 
ท้าให้แรงดันน ้าที่ใช้ในครัวเรือนมีน้อย นอกจากนี ระบบสื่อสารทางโทรศัพท์บางเครือข่ายยังมีไม่ทั่วถึง   
 
5. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถลงไปช่วย ชาวบ้านแก้ไขปัญหาได้
ทันที 

การแปรรูปกาแฟและสร้างแบรนด์ โลโก้ผลิตภัณฑ์ ประชาชนร้อยละ 95 % มีอาชีพหลักคือการปลูก
กาแฟ รายได้หลักคือการจ้าหน่ายกาแฟ โดยมีพ่อค้าคนกลางมารับกาแฟ และมีสถานที่ส่งกาแฟทั งแบบสดและ
แบบแกะเปลือกแล้ว แต่มีประชาชนบางกลุ่มต้องการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์และเพ่ิมช่องทางการตลาด และ
ยังส่งเสริมให้เป็นสินค้าของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว เน้นให้นักท่องเที่ยวรู้จักบ้านปางขอน ดังนั นจึงอยาก
จัดท้ากลุ่มอาชีพ โดยมีการรวมกลุ่มแล้ว 5 คน ซึ่งทางคณะท้างานได้เสนอเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างแบรนด์ 
สร้างโลโก้ โดยสามารถท้าได้ทันที 

การสร้างความเข้มแข็งของยาวชน ด้านการเรียน ยาเสพติด หาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีส่วนร่วมใน
ชุมชน โดยเน้นภาวการณ์เป็นผู้น้าและผู้ตามที่ดี 
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6. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การจัดการขยะ เป็นปัญหาของคนในชุมชนและเป็นปัญหาขององค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยชมภู มา
โดยตลอด ซึ่ง อบต. ได้ด้าเนินการทั งขุดพื นที่ฝังขยะและจัดอบรมให้ชุมชน แต่ชุมชนยังขาดจิตส้านึกในการทิ ง
ขยะ และยังเป็นปัญหาในแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย  ซึ่งทางคณะท้างานได้ร่วมพูดคุยกับ อบต. โดยมีการจัด
เจ้าหน้าที่ของอบต.รับผิดชอบในส่วนนี  และยังได้ร่วมพูดคุยกับทางโรงเรียน ให้มีการด้าเนินโครงการธนาคาร
ขยะ โดยปลูกฝังจิตส้านึกให้แก่เยาวชนก่อน เพ่ือให้เยาวชนชักจูงคนในครอบครัวจัดการเรื่องขยะ 

 ทั งนี ยังมีเรื่องการจัดการขยะที่เกิดจากการผลิตกาแฟ เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวกาแฟ ชุมชนจะมีการสี
เมล็ดกาแฟ ท้าให้มีเศษเปลือกของเมล็ดกาแฟกระจัดกระจายอยู่แต่ละครัวเรือน ชุมชนไม่สามารถจัดการขยะที่
เกิดจากเปลือกกาแฟจึงท้าให้ส่งกลิ่นเหม็นเน่า ซึ่งมีประชาชนบางกลุ่มน้าไปท้าเป็นปุ๋ย เนื่องจากโครงการสถานี
การเกษตรที่สูงตามพระราชด้าริได้เคยเข้าไปอบรมเรื่องปุ๋ยแล้ว ซึ่งทางคณะท้างานเห็นว่าสามารถน้าเปลือกไป
แปรสภาพได้ และต้องได้รับร่วมมือการหน่วยงานราชการทั งสามส่วน คือ องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยชมพู 
โรงเรียนบ้านปางขอน และโครงการสถานีการเกษตรที่สูงตามพระราชด้าริ บ้านปางขอน ร่วมกันจัดการจัดการ
ปัญหาขยะภายในขุมชน 
 
7. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั ง 10 ด้านของหมู่บ้านปางขอน หมู่ 7 ต้าบลห้วยชมภู อ้าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย พบกว่า ในด้านข้อมูลทั่วไปมีจ้านวนประชากรทั งสิ น  คน เป็นชาย คน เป็นหญิง คน 
มีครัวเรือนทั งสิ น ครัวเรือน เป็นครอบครัวเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ประชากรเป็นกลุ่มวัยกลางคน ช่วงอายุ 
25 -34 ปี ชุมชนมีผู้น้าและคณะท้างานเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เข้มแข็งและเป็น
แบบอย่างที่ดีในการน้าคนในชุมชนให้ช่วยกันดูแลและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี 
ยังมีปราชญ์ชาวบ้านที่ความรู้ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมตั งแต่บรรพบุรุษให้คงอยู่และเป็นเอกลักษณ์
ที่ส้าคัญของบ้านปางขอน ตลอดจนชุมชนมีการก้าหนดกฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างชัดเจน 
การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร มีเส้นทางถนนที่เสริมคอนกรีตภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้าน มีระบบ
สาธารณูปโภคขั นพื นที่สมบูรณ์ ทั งไฟฟ้า และประปาภูเขา แต่มีปัญหาเรื่องเส้นทางที่ลาดชันและถนนเชื่อม
ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวยังไม่สะดวก น ้าประปาภูเขาไม่เพียงพอต่อการใช้น ้าในครัวเรือน เนื่องจากชุมชนใช้ทั ง
ในส่วนอุปโภคบริโภคและการเกษตร ประชาชนมีเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึง ท้าให้มีการรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันเหตุการณ์และถูกต้องแม่นย้า เศรษฐกิจชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยที่สูง ประมาณ 
200,000 บาทต่อปี รายได้ส่วนใหญ่มาจากการปลูกกาแฟ และสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับการปลูกพืชพันธุ์ ทาง
การเกษตรตลอดปี เช่น ท้อ มะเขือเทศ แต่มีปัญหาในเรื่องหนี สิน เนื่องจากประชาชนเกือบทุกครัวเรือนมี
หนี สิน ในด้านแรงงานในชุมชนส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคน ท้าให้มีประสิทธิภาพในการท้างานสูง และมีแรงงาน
บางส่วนที่สามารถท้างานต่างถิ่นได้ ในด้านสังคมและวัฒนธรรม หมู่บ้านปางขอนมีชนเผ่าอาข่าอาศัยอยู่มาก
ที่สุด รองลงมาคือ เย้า และลาหู่ ท้าให้มีวัฒนธรรมและสังคมที่เกิดขึ นเป็นของชาวอาข่า เช่น การนับถือศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อการละเล่น ภูมิปัญญาในหมู่บ้าน แต่สิ่งที่ยังคงอยู่ของชนเผ่าคือภาษาท่ียังใช้
กันอยู่ในแต่ละชนเผ่า การเข้ามาเผยแพร่ศาสนาจากมิชชันนารี ทั งความรู้และวิวัฒนาการใหม่ๆ นอกนี ยังมีการ
ผสมผสานประเพณีวัฒนธรรมดั งเดิมกับศาสนาที่ประชาชนนับถืออยู่ด้วย ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ชุมชนมีสภาพภูมิประเทศอยู่ที่สูงบนเทือกเขา จึงเป็นป่าไม้และพืชพันทางเกษตรที่สามารถปลูกใน
ที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่คือ การปลูกกาแฟ และสภาพของดินยังเหมาะแก่การปลูกกาแฟ ระบบประปาภูเขาเหมาะแก่
การบริโภค และมีน ้าตลอดปี ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์และยังเป็นแหล่งน ้าของชุมชน ในด้าน
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สาธารณสุข ชุมชนมีสถานพยาบาลคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลห้วยชมภู มีคณะกรรมการอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน มาเป็นผู้ประสานให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและช่วยกันส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรงให้กับประชาชน ในด้านการท่องเที่ยว ภายในพื นที่ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น คือ 
ต้นดอกไม้พญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ซึ่งตั งอยู่ในพื นท่ีโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ อีกทั งยัง
เป็นแล่งท่องเที่ยวที่เริ่มมีชื่อเสียง รวมถึง เส้นทางเดินธรรมชาติที่สามารถชมแปลงปลูกผัก และพลับพลาทรง
งานได้ อีกทั งชุมชนยังให้ความส้าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หากได้รับการพัฒนาจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากชุมชนจะท้าให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและสามารถสร้าง
รายได้เพ่ิมให้แก่ชุมชน ในด้านการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพต่างๆเพ่ือให้
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ น ที่ผ่านมามีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและภาคเอกชนเข้า
มาด้าเนินโครงการต่างๆเพ่ือพัฒนาชุมชน ก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน สิ่งที่ควรส่งเสริมและ
พัฒนาหมู่บ้านคือจ้านวนโครงการในการพัฒนาหมู่บ้านยังไม่ครบทุกด้าน ในด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน มี
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 3 ปี และก้าลังด้าเนินแผนงานพัฒนาหมู่บ้าน ทั ง 3 ปี และ 4 ปี ในปี 2560 นี  
 คณะท้างานได้สรุปปัญหาและวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาครอบคุลบทั ง 10 ด้าน ซึ่งเป็นการ
ร่วมมือกันระหว่างชุมชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั ง แผนพัฒนาหมู่บ้าน เน้นการท่องเที่ยวเป็นหลักโดย
ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับการจัดการขยะทั งใน
แหล่งของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งจะเริ่มจากโรงเรียนบ้านปางขอน การสร้างความแข็งแกร่งในชุมชน ใน
การการปลูกจิตส้านึกให้แก่เยาวชนในชุมชน ทั งด้านคุณธรรมและจริยธรรม ภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตามท่ีดี 
และการสร้างกลุ่ม สร้างแบรนด์กาแฟให้ชุมชน ซึ่งจะสามารถให้ชุมชนมีกลุ่มอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน
ได้ ทั งนี คณะท้างานมีความพร้อมในการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ผู้น้าชุมชน และชุมชนในการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทพื นที่ชุมชนต่อไป    
         
8. สรุปบทเรียนการศึกษาชุมชน 
- การวางแผนศึกษาชุมชน 

1. บริบทของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่แตกต่าง การสื่อสาร ภาษา 
และการท้าความเข้าใจต้องใช้เวลา  

2. การสร้างกระบวนการท้างานอย่างเป็นระบบระเบียบท้าให้การท้างานเป็นไปตามแผน  
- ขั นตอน/วิธีการ  เครื่องมือต่างๆ ใช้อย่างไร เช่น แผนที่เดินดิน แบบสัมภาษณ์  
 1. การน้าเสนอโครงการฯ และแนะน้าตัวตัวเองให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รู้จักและทราบถึง
วัตถุประสงค์ การด้าเนินงานของโครงการฯ ในระยะเวลาที่ก้าหนด   
 2. แบบสัมภาษณ์ในแต่ละด้าน เน้นการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ซึ่งท้าให้ได้
ข้อมูลเชิงลึก ครอบคุลมรอบด้าน และยังสามารถน้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ 
 3. แผนที่เดินดิน อาศัยการเดินส้ารวจ สังเกต และจดบันทึก ลักษณะทางด้านกายภาพทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากลักษณะทางภูมิประเทศเป็นภูเขาจึงน้าเทคโนโลยีเข้ามา ซึ่งท้าให้มองเห็นภาพรวม
ของชุมชนได้แม่นย้ามากขึ น การสร้างแผนที่เดินดินท้าให้ได้ทราบถึงความจ้าเป็นต่างๆของต้าแหน่งสาธารณะ
ประโยชน์ของชุมชน ที่สามารถน้าไปสู่การวางแผนพัฒนาได้ 
 4. การส้ารวจข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั งดิน ป่าไม้ และน ้า ด้วยการ
ใช้ข้อมูลเชิงวิชาการจากโครงการสถานีการเกษตรที่สูงตามพระราชด้าริบ้านปางขอน และ กรมป่าไม้ เพ่ือให้
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เกิดความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของชุมชน และการส้ารวจเพ่ือเก็บข้อมูลจากที่พื นที่จริงให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องและแม่นย้า  
- ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. คณะท้างานมีการจัดท้าแผนปฏิบัติการด้าเนินงานอย่างเป็นระบบ และด้าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 2. คณะท้างานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อมูลของชุมชน 
 3. คณะท้างานได้มีการติดต่อสื่อสารกับชุมชน กลุ่มผู้น้าชุมชน และตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องด้วยการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มแบบมีส่วนร่วม 
 4. กลุ่มผู้น้าชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการคัดเลือกตัวแทน (ปราชญ์แต่ละด้าน)ท่ีมีความรู้มาให้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง 
- ปัญหาที่เกิดขึ นและการแก้ไขปัญหา 
 1. การเดินทางไปหมู่บ้านปางขอน เนื่องจากถนนสูงชันและล้าบาก คณะท้างานไม่สามารถเดินได้ด้วย
รถยนต์ส่วนตัว การแก้ไขปัญหาคณะท้างานมีการจ้างรถรับจ้างในการเดินทางไปบ้านปางขอน 
 2. ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลไม่สัมพันธ์กันกับวิถีชีวิตของชุมชน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนต้อง
เก็บเมล็ดกาแฟ การแก้ไขปัญหาคณะท้างานเก็บข้อมูลจากชุมชนในตอนเย็นหลังกลับจากการท้างาน 
 3. การรับประทานอาหารภายในชุมชน เนื่องจากภายในชุมชนไม่มีตลาดและร้านค้าจ้าหน่ายวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหาร การแก้ไขปัญหาคณะท้างานน้าอาหารส้าเร็จรูปที่สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่
เย็น เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และได้น้าผักปลอดสารพิษจากโครงการสถานีฯมาประกอบอาหาร 
 4. ภาษาในการสื่อสารกับชาวบ้าน ต่างภาษา การแก้ไขปัญหา คณะท้างานให้กลุ่มผู้น้าชุมชนคัดเลือก
ตัวแทนปราชญ์แต่ละด้านท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้   
- การปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการท าโครงการต่อ 
 1. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้เกิดความไว้วางใจในเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. การปรับตัว และเรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่แตกต่างจากคนพื นเมือง 
 3. การศึกษาศักยภาพของชุมชน ปัญหาที่เกิดขึ นในชุมชน เพื่อน้ามาแก้ไขปัญหา  
- ข้อเสนอแนะอ่ืนๆต่อโครงการเรียนรู้ในชุมชน ฯ  ต่อมหาวิทยาลัยฯ 
 1. การพัฒนาบุคลากรควรพัฒนาด้านมารมีจิตสาธารณะต่อสังคม 
 2. การให้ความส้าคัญกับชุมชนที่มีศักยภาพในการยกระดับเพ่ือให้มีโครงการการบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
9. สิ่งท่ีอาจารย์ได้จากการท าโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน (การแปลงความคิดหรือพฤติกรรมของตัว 
    อาจารย์เอง) บทเรียน 1 หน้า 
สิ่งท่ีได้รับจากการร่วมโครงการ 
 ดิฉันได้มีโอกาสลงพื นที่เพ่ือเรียนรู้บริบทของชุมชนซึ่งก่อนที่จะเข้ามาลงพื นที่นั นดิฉันมีประสบการณ์
ในการลงพื นบ้านท่าดีหมี ต้าบลเมืองพาน อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย รู้สึกว่าการเรียนรู้ชุมชนเป็นโครงการที่
ดี มีโอกาสให้เราได้ศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรม ฯลฯ  เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ
ฝั่งตัวชุมชนอีกครั งใน ปีงบประมาณ 2560  ดิฉันได้ทราบข้อมูล จึงไม่ลังเลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ  
ด้วยความตั งใจ โดยได้ร่วมกันกับอาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ลงพื นที่หมู่บ้านปางขอน หมู่ 
7 ต้าบลห้วยชมภู อ้าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการฝั่งตัวในครั งนั น 



177 
 

รายงานผลการด าเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการเรยีนรู้ในชุมชน” 

 ดิฉันได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่เคยได้ปฏิบัติและสัมผัสมาก่อน เพราะพื นที่เป็น
พื นที่สูง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าอาข่า ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ฯลฯ แตกต่างจากกลุ่มคน
พื นเมือง ดังนั นกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้ได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชน อาทิ เช่น การเก็บข้อมูลโดยเดินร่วมกับ
ชาวบ้าน ลงเวทีท้าแผนแม่บทชุมชน เดินป่าชุมชน ท้าอาหาร ฯลฯ จึงเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ได้รับการ
สัมผัสมาก่อน และมีความรู้สึกว่ามีความยากมากกว่าครั งก่อนแต่ก็มีความท้าทาย เพราะชาวบ้านให้ความ
ส้าคัญ มีร่วมมือและมีการต้อนรับอย่างอบอุ่น ที่ท้าให้ดิฉันมีความตั งใจและพยายามจะช่วยการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน ช่วยเปิดโลกใหม่ให้กับชาวบ้าน ได้เข้าใจถึงการพ่ึงพาตนเอง โดยการรู้ถึงรากเหง้าของตนเอง น้า
ชาวบ้านได้เรียนรู้ถึงความส้าคัญทรัพยากรของชุมชนเอง ที่สามารถท้าให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตชุมชนได้
อย่างไร 
สิ่งท่ีได้รับจาการลงชุมชน 
1. สิ่งท่ีได้รับในเชิงวิชาการ 

1.1 ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในทางวิชาการเป็นการน้าวิชาหรือศาสตร์ต่าง ๆ เชื่อมโยงกันภายใต้
หัวข้อเดียวกัน (การบูรณาการ) ท้าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในลักษณะองค์รวมแตกต่างไป
จากความรู้เฉพาะด้านตามที่เคยศึกษามาก่อน  

1.2 รับรู้ถึงปัญหาของหมู่บ้านความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ท้าให้สามารถวางแผนพัฒนาได้ถูกจุด
เป็นประโยชน์ต่อการวางผังพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง 

1.3 สร้างโจทย์วิจัยเพื่อชุมชนได้อย่างแท้จริง 
1.4 ท้าให้รู้ข้อมูลในทุก ๆ ด้านของชุมชนอย่างละเอียด โดยจัดท้าเอกสารขึ นมา เมื่อหน่วยงานทาง

ราชการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาสามารถน้าข้อมูลเหล่านี ไปใช้ได้เลย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ไป
ยังชุมชนได้อย่างแท้จริง 

 
2. สิ่งท่ีได้รับในเชิงกระบวนการ 

2.1 ได้รับประสบการณ์ในการท้างานในเรื่องของกระบวนการท้างานแบบกลุ่ม สร้างความสามัคคีใน 
หมู่คณะ 

2.2 ได้รับประสบการณ์ในการท้างานแบบใหม่ โดยเฉพาะการลงชุมชนกับคนชนเผ่าที่มีความแตกต่าง
ด้านสังคมและวัฒนธรรม ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวเข้าหาชุมชน ท้าอย่างไรคนในชุมชน
ถึงจะไว้เนื อเชื่อใจ ให้ความร่วมมือ เพราะใช้แต่ความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างเดียวคงไม่
เพียงพอ ต้องใช้  ศาสตร์และศิลป์ในด้านอ่ืน ๆ เข้ามาช่วยด้วย 

2.3 ได้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ความสามัคคี ความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน และความตั งใจ
จริงที่อยากจะพัฒนาหมู่บ้านให้ดีกว่าเดิม 

2.4 การท้างานในชุมชนต้องมีการวางแผน มีหลักการต่างๆ และกระบวนการต่างๆ ที่จะได้มาซึ่ง
ข้อมูล ความรู้ การมีส่วนร่วม สิ่งเหล่านี ย่อมจะต้องมีกระบวนการที่จะได้มา การได้มาก็ต้องอาศัย
ความรู้เชิงวิชาการ ความรู้เชิงกระบวนการ ความรู้เชิงประสบการณ์ น้ามาประกอบกันเพ่ือที่จะ
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงมากที่สุด ท้าให้ได้ข้อมูลมาครอบคลุมทุกประเด็นและเกิด
ความผิดพลาดน้อย และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดสามารถตรวจสอบแต่ละกระบวนการได้อย่างเป็น
ระบบท้าให้งานของเราไม่เกิดการสับสนวุ่นวาย ในการท้างานร่วมกับกลุ่มคนจะท้าให้ง่ายและ
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 
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3.  สิ่งท่ีได้รับในเชิงประสบการณ์ 
           3.1  การท้างานในชุมชนเกิดค้าถามขึ นมามากมาย ดิฉันเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี อย่างเช่น จะเข้าหา

ชาวบ้านหรือชุมชนได้อย่างไร เกิดความเครียดขึ นมาพอสมควร ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในชุมชน
ดิฉันคิดว่าชุมชนตรงนี คงไม่ได้แตกต่างจาก ที่อ่ืน ๆ แต่หลังจากท่ีได้คุยกับชาวบ้านก็พบว่า ชุมชน
บ้านปางขอนนั น มีความแตกต่างจากที่อ่ืน ๆ เยอะมาก ถึงแม้ดิฉันเป็นคนต่างที่ แต่สิ่งที่ได้รับ 
นับตั งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายที่ออกมาจากหมู่บ้านนั น เป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับจากที่ไหน
มาก่อนเลย ความมีน ้าใจ สนุกสนาน เป็นกันเอง อ่ืน ๆ อีกมากมายบรรยายไม่หมด ตอนเข้าไป
ครั งแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าจะอยู่ได้ยังไงเวลาเกือบเดือน แต่สุดท้ายแล้ววันเวลาที่นั่นท้าไมมัน
รวดเร็วเหลือเกิน อยากต่อโครงการเพ่ิมไปอีกซัก 2 เดือน แต่ก็กลัวโดนไล่ออก จนวันที่ต้องออก
จากหมู่บ้านจริง ๆ ความอาลัยอาวรณ์ ยังคงอยู่  หลายคนร้องไห้ เก็บความรู้สึกไม่อยู่  
ประสบการณ์ที่ได้นี คงจะอยู่ในความทรงจ้าและไม่เลือนหาย ค้ามั่นสัญญาที่เคยพูดไว้ว่า จะ
กลับไปยกระดับหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ น ๆ ไป ย่อมจะยังคงดังก้องกังวาน เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจอยู่
เสมอ  
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หมู่บ้านแหลมโพธิ ์ต าบลบ้านกร่าง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

วรกฤช ดอนค าเพ็ง*/ดร.ศิรนิ สิมารักษ์/ผศ.ศศิธร ปรือทอง/รศ.เดชา นาวานุเคราะห์/ 
ผศ.ดร กฤษดา กาวีวงษ์/ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม/พรวิภา สะนะวงศ์/สวรรยา หาญวงษา/ 
วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล/พินิจ บุญเอี่ยม/เดือนแรม แพ่งเกี่ยว/ดร.สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 

 
1. ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน 
 หมู่บ้านแหลมโพธิ์ ต้าบลบ้านกร่าง อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

  2.   ผู้รับผิดชอบโครงการ  
1. อาจารย์วรกฤช ดอนค้าเพ็ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                               
เบอร์โทร 087-3103728  Email; sdoncome@hotmail.com                                                               
2. ดร.ศิริน สิมารักษ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                                   
เบอร์โทร 081-6809462  Email; sirin@rmutl.ac.th                                                  
3. ผศ.ศศิธร ปรือทอง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                                           
เบอร์โทร 089-6408732  Email; sasi_pruetong@yahoo.com                                                            
4. รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                                                  
เบอร์โทร 081-7279887  Email; bean_nacha@hotmail.com                                                                    
5. ผศ.ดร กฤษดา กาวีวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                                                  
เบอร์โทร 085-0502107  Email; krikaweewong@hotmail.com                                                                   
6. ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                                                   
เบอร์โทร 092-6686995  Email; maiqcpsk@hotmail.com                                                                       
7. อาจารย์พรวิภา สะนะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                                     

mailto:sdoncome@hotmail.com
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เบอร์โทร 083-4121508  Email; m.sanawong@yahoo.com                                                                      
8. อาจารย์สวรรยา หาญวงษา   คณะบริหารและศิลปะศาสตร์                                                       
เบอร์โทร 089-6404097  Email; sawanya_han@yahoo.co.th                                                                
9. อาจารย์วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                        
เบอร์โทร 086-4297716  Email; werayoot_rumtl@hotmail.com                                                                        
10. อาจารย์พินิจ บุญเอ่ียม  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                           
เบอร์โทร 088-1620600Email; nicbooniam@gmail.com                                                                         
11. อาจารย์เดือนแรม แพ่งเกี่ยว   คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                              
เบอร์โทร 095-6422229  Email; dueanram_rumtl@hotmail.com  
12.ดร.สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร                                     
เบอร์โทร 081-6049429  Email; civil80@hotmail.com                                                                 

 

3.ข้อมูลผลการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน/ทุนชุมชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา  

   3.1 วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน (SWOT Analysis) 
การน้าหลัก SWOT Analysis มาใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลหมู่ บ้ านแหลมโพธิ์  เ พ่ือที่ จะได้                   

ทราบถึงต้นทุนเดิมของชุมชนอันประกอบ จุดแข็งและโอกาส รวมถึงทราบถึงจุดอ่อน และอุปสรรค               
อันเกิดจากตัวชุมชนและสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ผลการวิ เคราะ ห์นี จะเป็นเครื่องมือส้าคัญที่จะเป็น                    
การเปิดวิสัยทัศน์ของผู้น้าชุมชน และชาวบ้านให้ทราบถึงทิศทางชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ อย่างแท้จริง  

จากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนร่วมกับผู้น้าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในหมู่บ้าน
แหลมโพธิ์ พบว่า หมู่บ้านมีจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) ดังนี   

 
จุดแข็ง (Strengths) 
1. ชุมชนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
2. คนในชุมชนมีช่วงอายุที่หลากหลาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 35 – 60 ปี ซึ่งเป็นวัยท้างาน 
3. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 80 % นอกนั นจะประกอบด้วยอาชีพอ่ืนๆ ดังนี  

รับจ้าง    ประมาณ 10 % 
ก้าลังศึกษา และอ่ืนๆ  ประมาณ 5 % 
ท้างานในสถานประกอบการ ประมาณ 3 % 
รับราชการ   ประมาณ 2 % 

4. มีการสืบสานประเพณีแบบดั่งเดิม (ท้าบุญกลางบ้าน) 
5. คนในชุมชนอาศัยกันแบบเอื ออาทร 
6. มีระบบคมนาคมดี ทั งระบบการสื่อสาร ระบบชลประทาน และถนนในหมู่บ้าน 

mailto:m.sanawong@yahoo.com
mailto:sawanya_han@yahoo.co.th
mailto:werayoot_rumtl@hotmail.com
mailto:sdoncome@hotmail.com
mailto:dueanram_rumtl@hotmail.com
mailto:civil80@hotmail.com
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7. มีวัด โรงเรียน และสถานอนามัย ในการให้ความรู้ และช่วยเหลือคนในหมู่บ้าน โดยมีวัดเป็นศูนย์
ร่วมใจของคนในชุมชน 

8. มีความเข้มแข็ง ไม่มีปัญหาด้านยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ 
9. มีความสามารถในการแข่งกีฬา (โดย อบต. ให้การสนับสนุน) 
10. มีหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนมาโดยตลอด (เช่น อบต., กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และ รพ.สต.) 
11. มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (เพาะเห็ด 6 ราย, จักสาน 2 ราย) 
12. มีการก่อตั งสหกรณ์ชุมชนแบบมีระบบ 
13. สุขภาพคนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดี 
14. มีแหล่งจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของหมู่บ้านที่ตัวจังหวัดพิษณุโลก 
15. มีการใช้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก สมุนไพร ส้าหรับบริโภคและจ้าหน่าย 
16. ได้รับรางวัลการประกอบอาหารพื นบ้านอย่างต่อเนื่อง 
17. มีผู้น้าชุมชนที่เข้มแข็ง ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้คนในชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านเกษตรอินทรีย์ 
2. ยังมีการใช้สารเคมีในการท้าเกษตรกรรม 
 

โอกาส (Opportunities)  
1. ชุมชนมีความสนใจในการเป็นแกนน้าในการเลี ยงไก่พื นเมือง เพื่อรองรับโครงการบ้านกร่างโมเดล 

ด้านการท่องเที่ยวของบ้านกร่าง (โดยใช้งบจังหวัดพิษณุโลก) 
2. ชุมชนมีความสนใจในการท้าสวนสมุนไพร 
3. จัดตั งแหล่งเรียนรู้ด้านการท้านา 
4. การผลิตเพาะเห็ดโคนเล็กจากฟางข้าว 
5. ชุมชนมีความสนใจเพาะปลูกแบบไฮโดรโปรนิกส์ และการท้าเกษตรปลอดภัย 
6. ชุมชนมีความสนใจในการท้าปุ๋ย, น ้าหมักชีวภาพ และปุ๋ยไส้เดือน 
7. ต้องการเลี ยงกุ้งก้ามกราม 
8. มีแนวโน้มในการท้าวิสาหกิจชุมชนเรื่องข้าว 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. มีโรคระบาดในสัตว์ ท้าให้ล้มตายกันมาก 
2. เกิดโรคเชื อราบนใบโหระพา/กะเพรา 
3. คนในชุมชนมีหนี สินครัวเรือน 
4. มีปัญหาเรื่องกลิ่นจากมูลสุกร 
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3.2 แผนการพัฒนาหมู่บ้าน (Road Map) 
              แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือจัดการตนเอง ประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิด 
วิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพความพร้อมของหมู่บ้าน ภายใต้ข้อมูลที่คนในหมู่บ้านจัดเก็บ รวมถึงข้อมูลจากแผน
ชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุน หรือ
จัดท้าขึ น เพ่ือรวบรวมให้เป็นกรอบแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน 
 จากการส้ารวจความต้องการของคนในชุมชนหมู่บ้านแหลมโพธิ์ พบว่ามีประเด็นที่ต้องการพัฒนา
หมู่บ้านหลายด้าน ดังนี  

1.1 ต้องการพัฒนาการท้าเกษตรปลอดภัย เช่น การเลี ยงสัตว์ (ไก่ หมู กุ้งก้ามกราม วัว ควาย), ปลูก
พืช (มะนาว ผักสวนครัว สมุนไพร กล้วยหอมทอง ข้าว) และการเพาะเห็ด (นางฟ้า, โคนน้อย) 

1.2 ต้องการความรู้ความเข้าใจในการท้าปุ๋ย และสารชีวภาพ  เพ่ือใช้ในการเพาะปลูก 
1.3 ต้องการให้มีการจัดตั งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ด้านข้าว, ผัก สวนสมุนไพร และไก่พื นเมือง 

เพ่ือให้ความรู้ และเสริมรายได้แก่คนในชุมชน 
1.4 ต้องการให้หน่วยงานของภาครัฐช่วยวางแผนกลยุทธ์ และการตลาด เพ่ือช่วยในการส่งเสริมการ

จ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กว้างขวางกว่าเดิม 
3.3  การเรียนรู้ชุมชนเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 
3.4  ค้นหาโจทย์ใหม่เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน้ามาพัฒนาชุมชน 
 

4. ด้านเทคโนโลยี 
4.1  เทคโนโลยีในชุมชนที่ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน  

มีความต้องการองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชน คือ  
1. ด้านการส่งเสริมการจัดท้าเกษตรปลอดภัย 
2. ด้านการอบรมการเกิดโรคในพืชและสัตว์ 
3. ด้านการส่งเสริมอาชีพเสริม 
4. ด้านการบริหารจัดการระบบการเลี ยงสัตว์ในชุมชน 
 
4.2  เทคโนโลยีที่ชุมชนต้องการเพ่ิมเติม หมู่บ้านแหลมโพธิ์จึงมีความต้องการองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชน โดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถน้าองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาชุมชน สรุปได้ดังนี   

1. ให้ความรู้ด้านการท้าเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมีในชุมชน  
2. ให้ความรู้ในการท้าเมล็ดพันธุ์ และด้านปุ๋ยสั่งตัด 
3. อบรมการผลิตปุ๋ย/น ้าหมักชีวภาพ และปุ๋ยไส้เดือน 
4. อบรมตรวจสภาพดิน 
5. อบรมการจัดการด้านโรคของพืชและสัตว์ 
6. อบรมและให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดข้าวดีด ข้าวเด้ง 
7. อบรมส่งเสริมองค์ความรู้เพ่ือต่อยอดอาชีพของคนในชุมชน 
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8. อบรมและให้ความรู้แนะน้าด้านการบริหารจัดการสถานที่จัดเก็บสัตว์เลี ยงอย่างมีระบบ และแก้ไข
ปัญหาด้านกลิ่นอันเกิดจากมูลสัตว์ดังกล่าว 

9. ให้ความรู้ความเข้าใจในดา้นการจัดตั งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นระบบ 
 

5. ประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถลงไปช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที 
จากการเรียนรู้ ชุมชนในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี                        

ราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน กรณีหมู่บ้าน แหลมโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต้าบล                     กร่าง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ชุมชน ประสบปัญหาเรื่องมลภาวะ (กลิ่นมูลสุกร), การส่งเสริมอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ,  

จากความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ดังกล่าว สิ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา สามารถส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ สรุปมีดังนี   

  
ปัญหาเรื่องมลภาวะ (กลิ่นมูลสุกร) ด้านการผลิตการผลิตบ่อก๊าซชีวภาพ ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร 

  
 
  ภาพการลงพื นที่สร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด 7 - 8 ลูกบาศก์เมตร 

การลงทุนส้าหรับการท้าบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาด 7 - 8 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเหมาะสมต่อเกษตรกร 
ผู้เลี ยงสัตว์รายย่อยตามค้าแนะน้าของทีมงานจากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น ้าคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รศ.ดร. สุชนตั งทวีวิพัฒน์) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
 (อ.องอาจ ส่องสี) ใช้เงินลงทุนเพียงบ่อละ 3,000-3,200 บาทจะได้ก๊าซใช้ส้าหรับการหุงต้มในครัวเรือน 
หรือปรุงอาหารเพ่ือจ้าหน่ายในชุมชนได้ประมาณ 0.5-1.0 กิโลกรัมของก๊าซ LPG ซึ่งเป็นปริมาณเดียวกับ 
ที่ใช้ในครัวเรือนหรือเท่ากับประหยัดค่าก๊าซหุงต้ม ( LPG) ได้เดือนละ 1 ถังหรือเท่ากับเดือนละ 400 บาท 
หรือเทียบได้เท่ากับทดแทน LPG ไม่น้อยกว่าปีละ 200 กิโลกรัมต่อครอบครัวหรือคิดเป็นเงินค่าก๊าซ LPG  
ไม่น้อยกว่าครอบครัวละ 5,000 บาทรวมทั งยังมีผลพลอยได้คือปุ๋ยและลดก๊าซมีเทนซึ่งเกิดจากมูลสัตว์ 
ไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเทียบเท่ากับช่วยลดก๊าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกว่า 160 กิโลกรัม 
เทียบเท่า CO2  

นอกเหนือจากประโยชน์ในทางเศรษฐกิจที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังสามารถบรรเทาความเดือดร้อน
ทางดา้นสังคมได้อีกด้วยกล่าวคือช่วยลดปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ลดจ้านวนแมลงวันการผลิตก๊าซชีวภาพ
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เป็นแหล่งพลังงานทดแทนส้าหรับครัวเรือนในชุมชนตุลาคม 2556 และลดการกระจายของเชื อโรคตลอดจน
อาจช่วยลดการท้าลายสิ่งแวดล้อม เช่นการสร้างเขื่อนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าลดอัตราการเกิดภาวะโลกร้อนอัน
เนื่องจากก๊าซมีเทนเป็นต้น 
 
6. ประเด็นปัญหาที่ต้องแก้ไขผลักดันเป็นเชิงนโยบายเข้าแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      จากการเรียนรู้ชุมชนในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                       
ราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน กรณีหมู่บ้าน แหลมโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต้าบล                     กร่าง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ชุมชนประสบปัญหา    ในการประกอบอาชีพและการด้าเนินชีวิต ด้วย
เหตุนี  ทางผู้น้าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ ประชาชนในหมู่บ้านแหลมโพธิ์จึงได้น้าเสนอความต้องการ
อันจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพของตนเองให้สามารถพ่ึงตนเองได้ และเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง 
โดยผลักดันเป็นแผนงาน/ โครงการเข้าสู่องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านกร่าง สรุปได้ดังนี   

1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 80 % 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนเครื่องจักรส้าหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
3. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน   
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์ OTOP   
 

7. บทสรุปการวิเคราะห์ภาพรวมการพัฒนาหมู่บ้าน                                                                         

หมู่บ้าน แหลมโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต้าบล บ้านกร่าง อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีประชากรจ้านวนทั งหมด 
1445 คน เป็นเพศชาย จ้านวน 714 คน และเพศหญิง จ้านวน 731 คน จ้านวนครัวเรือนทั งหมด 554 
ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559) แต่พักอาศัยอยู่จริง จ้านวน 445 ครัวเรือน แบ่งออกเป็นคุ้ม 
12 คุ้ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยท้าการปลูกพืชที่ส้าคัญ ได้แก่  ข้าว มาก
ถึง 80 เปอร์เซนต ์นอกจากนี ยังประกอบอาชีพเลี ยงสัตว์ ได้แก่ หมู วัว ส่วนอาชีพรอง ได้แก่ รับจ้างทั่วไป และ
ค้าขาย  

 
8. สิ่งที่อาจารย์ได้จากการท าโครงการลงเรียนรู้ในชุมชน (การแปลงความคิดหรือพฤติกรรมของตัว
อาจารย์เอง)                                                                                                       

ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา หรือ “การฝังตัวในชุมชน” การเรียนรู้การใช้ชีวิตประจ้าวันความเป็นอยู่เสมือนเป็นคนในพื นที่หรือใน
ชุมชน เพ่ือซึมซับ รับรู้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความต้องการ ปัญหาโดยรวมของชุมชนอย่างแท้จริง หลักส้าคัญใน
การท้างานประกอบด้วย  

การท้างานร่วมกันของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย คือ การบูรณาการทุกศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ใน
การวางแผน การท้างาน การตรวจสอบหรือการประเมิน ตลอดจนถึงการแก้ปัญหา วิธีการต่างๆ ในการท้างาน 
ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนหรือหมู่บ้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจ”การฝังตัวในชุมชน” ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  

การท้างานร่วมกับชุมชนหรือหมู่บ้าน คือการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้เป็นเสมือนเป็นลูก   เป็นหลานของ
คนในชุมชน เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเคารพ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นต้น เพ่ือลดช่องว่า ง
ระหว่างคณะท้างานกับชุมชนหรือหมู่บ้าน  
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 การบูรณาการองค์ความรู้ของชุมชนไปใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งชุมชนมีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน วิถีการด้าเนินชีวิต เพ่ือสามารถน้าเอามาประยุกต์และต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  ในเชิง
วิศวกรรม งานวิจัย เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพ่ือชุมชน                                                                                           
  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรณี หมู่บ้าน   
แหลมโพธิ์ หมู่ที่ 9 ต้าบลบ้านกร่าง อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะไม่ประสบความส้าเร็จหากไม่ได้รับโอกาส
จากคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นความส้าคัญของการด้าเนินโครงการ คณะด้าเนินการ ขอขอบพระคุณ ท่านรอง
อธิการบดี ดร.ทินกร ทาตระกูล  ที่เล็งเห็นความส้าคัญของโครงการและให้ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า ตลอดการ
ด้าเนินโครงการ รวมทั งขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านแหลมโพธิ์ ผญ.จรัญ เพ็ชรอ่อน นางอุษณีย์กรณ์  จุ้ย
แหวว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นายประทีป แสงแผน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านกร่าง ว่า
ที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย ก้านันบ้านกร่าง นายอนุชิต โมลา พ่อครูสุภัทรธรรมานุกูล เจ้าอาวาสวัดเกาะ
แหลมโพธิ์ ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ อาจารย์อเนก ถนอมเพชรสุข  ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านแหลมโพธิ์ นายพูลสวัสดิ์ ทองบัวบาน ที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการด้าเนินโครงการ และขอขอบคุณประชาชนในหมู่บ้านแหลมโพธิ์ ที่ต้อนรับคณะท้างานด้วยความยิ มแย้ม
แจ่มใสร่วมทุกข์สุขในการท้างานเรียนรู้ชุมชนและให้โอกาสคณะท้างานในการท้างานและใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน
แหลมโพธิ์ 
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ชุมชนพวกแต้ม ถนนสามล้าน ต าบลพระสิงห์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

นายเดชาธร พจนพงษ์*/นายเฉลิมชัย พาราสุข/นายพีรพงษ์ ไชยวงค์/นางสาวพัชรา มูลปัญญา/ 
 ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ/นายธาดา เสนานัย/นายขวัญพงษ์ สมมิตร 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นายเดชาธร พจนพงษ์ โทรศัพท์ 062 2645709 E-mail : ndechathorn@gmail.com 
 
 จากการศึกษาชุมชนในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน กรณีชุมชนพวกแต้ม ถนนสามล้าน ต้าบลพระสิงห์ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่
สามารถสรุปข้อมูลบริบทหมู่บ้าน ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีได้ 
รวมทั งการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน การค้นโจทย์ส้าหรับการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน ปัญหาเร่งด่วนที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชน และปัญหาที่
ต้องน้าไปสู่แผนพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื นที่ ได้ดังนี    
 
ประวัติหมู่บ้าน 
 วัดพวกแต้มไม่ปรากฏว่าสร้างขึ นเมื่อใดแต่จากหลักฐานที่ค้นพบสันนิษฐานว่าวัดนี สร้างขึ นเมื่อปีพ.ศ. 
2026 นอกจากนี ชื่อวัดยังท้าให้สันนิฐานถึงผู้สร้างได้อีก ค้าว่า “พวก” หมายถึงหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นขุนนาง
ยศต่้า ดังนั นพวกแต้มคงหมายถึง ขุนนางที่มีหน้าที่ควบคุมทางช่างโดยเฉพาะด้านการเขียนภาพจิตรกรรมลงรัก
ปิดทอง ดั่งเช่นวิหารหลังหนึ่งในวัดพระธาตุล้าปางหลวง เรียกว่า “วิหารน ้าแต้ม” 

“ชุมชนพวกแต้ม”  เป็นชุมชนดั่งเดิมท่ีอยู่ติดวัดพวกแต้ม  ชุมชนนี อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนค่อนข้างจะสงบ
สุข  โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางร่วมกันมาประมาณเกือบ 100 ปี เนื อที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นของตัวเอง ส่วนผู้
ไม่มีที่ดินเป็นตนเองก็เช่าอยู่ในที่ดินของวัดร้อยละ 20การครอบครองที่ดินสาธารณะประโยชน์นั นไม่มี
กรรมการชุมชน ส่วนมากเป็นการรวมกลุ่มกันในลักษณะศรัทธาในตัวเจ้าอาวาสที่มีมานานแล้ว  และในปี พ.ศ. 
2555 จึงมีการเลือกตั งกรรมการชุมชนขึ นมา 

“ชุมชนพวกแต้มสามัคคี” ตั งอยู่เลขที่  21  ถนนสามล้าน  ซอย 7 ต้าบลพระสิงห์  อ้าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เนื อที่ในวัดโดยประมาณ 5 ไร่กว่า มีวัฒนธรรมประเพณีมายาวนาน และมี
พิพิธภัณฑ์คัวตอง  เป็นงานด้านฝีมือท้าฉัตร เล็บฟ้อน ดอกไม้ไหว มีกลองจุมที่เหลืออยู่แห่งเดียว  และมีการ
ฟ้อนเล็บที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเองที่สวยงาม และมีคนพวกแต้มฮักชุมชนอาศัยอยู่อย่างสงบ ร่มเย็น 
ตราบนานเท่านาน 
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ลักษณะพื นที ่
 
อาณาเขตชุมชน 

             ทิศเหนือ          ทางสาธารณะประโยชน์ (ถนนสามล้าน  ซอย 7)    
             ทิศใต้             ทางสาธารณะประโยชน์ (ถนนบ้ารุงบุรี ซอย 1) 
             ทิศตะวันออก     เป็นหมู่บ้านเขตท่ีอยู่อาศัย (ถนนบ้ารุงบุรี  ซอย 2) 
             ทิศตะวันตก       ทางสาธารณะประโยชน์ (ถนนสามล้านสายหลัก) 
 
 

แผนที่ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4ข้อมูลประชากร 
 

 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน 

-   พื นที่ประมาณ1,500   ตารางวา 
-   แหล่งน ้าสาธารณะ 1 แหล่ง ได้แก่   คูเมือง 

 
 

ชุมชนพวกแต้ม 

ถนนบ ำรุงบุรี  ซอย 2 

คูเมือง 

ถนนบ ำรุงบุรี 

 

N 

 

 

ถนน

บ ำรุง

บุรี 

ซอย 

1 

ถนน

บ ำรุ

งบุรี

ซอย

2 
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ข้อมูลครัวเรือน 
-   จ้านวนผู้ใช้ไฟฟ้า   256   ครัวเรือน 
-   จ้านวนผู้ใช้ประปา   200   ครัวเรือน 
-   วัด  2   แห่ง   ได้แก่   วัดพวกแต้ม   วัดพันแหวน 
-   ตลาด   1   แห่ง   ได้แก่   ตลาดประตูเชียงใหม่ 
-   ศาลประชาคม/ห้องสมุด/ศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง ได้แก่ ในบริเวณวัดพวกแต้ม 
 

ลักษณะประชากร 
-   จ้านวน   256   ครัวเรือน 
-   จ้านวนประชากร   962   คน ทั งนี ยังไม่รวมประชากรแฝงซึ่งมีการหมุนเวียนตลอดเวลา 
 

ลักษณะการประกอบอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
       อาชีพ   (1) ค้าขาย   100   ครัวเรือน 
                 (2) รับจ้าง   80   ครัวเรือน 
                 (3) รับราชการ   30   ครัวเรือน 
                 (4) พนักงานบริษัท   40   ครัวเรือน 
                 (5) อ่ืนๆ   6   ครัวเรือน 
-   รายได้เฉลี่ยของประชากรของชุมชน  (ตามเกณฑ์ จปฐ) 10,000บาท/คน/ป ี

ส่วนการประกอบอาชีพช่างครัวหย้องและครัวตองนั น มีช่างเหลืออยู่จ้านวนน้อยมากไม่ถึง 5 คนซึ่งล้วนแต่เป็น
ผู้สูงอายุและวัยกลางคนทั งสิ น จากการลงพื นที่สัมภาษณ์ พบว่าบุคคลภายนอกมีความสนใจในศิลปะนี มากกว่า
สมาชิกชุมชน เนื่องจากทายาทในชุมชนไม่สนใจในการสืบทอด และมีการย้ายถิ่นไปอยู่ชุมชนอ่ืน ฉัตรยอดเจดีย์
ส่วนใหญ่ในภาคเหนือล้วนมาจากวัดพวกแต้ม และครัวตองอยู่ในภาวะวิกฤตไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกได้รู้จัก ดังนั นอาชีพอาจจะสูญหายไปได้ในอนาคตอันใกล้  
 
การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน  
 ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังชุมชนพวกแต้มนั น สามารถเดินทางได้หลายวิธี เช่นการใช้รถยนต์โดยสาร
ส่วนตัว จักรยานยนต์ จักรยาน รถสองโดยสาร รถรับจ้าง หรือแม้แต่กระทั่งการเดินทาง เนื่องจากชุมชนแต้ม
อยู่ในเขตคูเมืองเชียงใหม่ การเดินทางจึงสะดวก โดยที่ผู้เดินทางใช้เส้นทางถนนเลียบคูเมืองด้านใน ผ่านประตู 
แสนปรุง จนพบซอยบ้ารุงบุรี 1 จากนั นให้เลี ยวซ้ายเข้าในซอยประมาณ 15 เมตร จะเห็นวัดพวกแต้มอยู่
ทางด้านขวามือ ซึ่งบริเวณวัดจะเป็นบ้านเรือนในชุมชนพวกแต้ม ที่ปลูกกระจัดกระจายอยู่บริเวณรอบวัด 
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สถานที่ส าคัญในหมู่บ้าน 
 ชุมชนพวกแต้มมีสถานที่ส้าคัญ ๆ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในหมู่บ้าน ได้แก่  

 1. วัดพวกแต้ม 
 2. บ้านโบราณ 
 3. ก้าแพงเมืองเก่า และคูเมือง 
 ซึ่งวัดพวกแต้มนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกในชุมชนแล้ว ยังเป็นศูนย์การสืบทอดภูมิ    
    ปัญญาครวัหย้องครัวตองที่เหลือเพียงแห่งเดียวในตัวเมืองเชียงใหม่  

 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภายในชุมชนมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งควรแก่การอนุรักษ์ไว้  
 
การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน(SWOT Analysis) 
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนร่วมกับประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกในชุมชน 
สามารถสรุปได้ดังนี  
 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคี มีความร่วมมือ และเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนอยู่เสมอ  
2. มีศิลปวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมาซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่นฟ้อนเล็บ กลองจุม      
   ฟ้อนผีมด ท้าบุญหลวงตา การตอกครัวตอง และครัวย่อง 
3. มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นน่าสนใจ มีต้นไม้ใหญ่ประจ้าชุมชน บ้านและวัดโบราณ 
4. ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจ ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับครัวตองและครัวย่อง 
5. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม สามารถเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้หลายเส้นทาง 
6. อาหารพื นเมืองขึ นชื่อ เช่น ไส้อั่ว ลาย (ราคาประหยัดและรสชาติอร่อย) 
7. แกนน้าของชุมชนมีประสบการณ์ในการด้าเนินงานโครงการต่างๆ และมีความสัมพันธ์กับภาคี 
   เครือค่ายเช่น เขียนสวยหอม และคณะวิจิตศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น 

 
จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. มีปัญหาด้านการจารจรที่หน้าแน่น แต่ถนนเข้าสู่ชุมชนเล็กและแคบ ประกอบกับที่จอดรถจ้ากัด          
   ท้าให้เข้าถึงชุมชนได้ยาก  
2. โครงสร้างพื นฐาน เช่น ท่อระบายน ้ายังไม่ดีพอ 
3. ประชากรแฝงเช่น แรงงานต่างด้าว และนักศึกษาขาดความร่วมมือ ในกิจกรรมต่างๆของชุมชน 
4. การด้าเนินงานต่างๆ ยังขาดความร่วมมือ จากผู้ที่มีความรู้ที่อยู่ในชุมชน 
5. ขาดการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมจากคนรุ่นใหม่  
6. คนดั งเดิมของชุมชนละทิ งถิ่นฐาน มีคนนอกชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยแทน 
7. ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน มีปัญหาด้านการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว   
   ชาวต่างชาต ิ
8. ขาดแหล่งเงินทุนจากภาครัฐในการพัฒนาชุมชน 
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9. เวลามีกิจกรรมมีคนมาร่วมมากแต่เวลามีเวทีแสดงคิดเห็นจะมีคนมาร่วมน้อย คนในชุมชนขาด 
   จิตอาสา 
 
โอกาส (Opportunities) 
1. มีองค์กรกับเครือข่ายภายนอกเข้ามาส่งเสริม เช่น 
- องค์กรฟื้นบ้านย่านเวียง 
- กลุ่มใจบ้าน 
- เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ 
- เครือข่ายเขียว สวย หอม 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงใหม่ 
- คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ก้าลังร่วมอยู่ในขั นตอนการเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลก ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ท้าให้คนรุ่นใหม่กลับมาสนใจสืบทอดภูมิปัญญาครัวหย้องและครัวได้ เมื่อมีการสร้างศูนย์การ 
    เรียนรู้แล้ว 
4. ชุมชนสามารถหารายได้เสริมจากการท่องเที่ยว 
 
อุปสรรค(Threats)  
1. ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐน้อยมาก เช่น 
- งบการตัดก่ิงไม ้
- งบการจัดการขยะ 
- งบการดูแลท่อระบายน ้า 
- งบการท้าสะพานฃ้ามคูเมืองให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน 
2. การจัดการการจารจรบริเวณรอบชุมชนยังไม่ได้ 
3. ไม่มีป้ายบอกที่ตั งชุมชนที่ชัดเจน 
4. สมาชิกรุ่นใหม่ของชุมชนไม่สนใจสืบทอดภูมิปัญญาครัวหย้องครัวตอง 

 
การเรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัย 

จากการศึกษาชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                           
ราชมงคลล้านนา พบว่า ชุมชนพวกแต้ม ถนนสามล้าน ต้าบลพระสิงห์ อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบ
ปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับความนิยมเหมือนแต่ก่อนเนื่องจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดในปัจจุบัน และขาดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การท่องเที่ยวยังไม่เป็นรูปธรรมและ
ขาดการจัดการ ดังนั นองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ สามารถน้ามา
ถ่ายทอดเพ่ือตอบสนองการของชุมชนสามารถสรุปได้ดังนี  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการ 
   พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีความทันสมัย 
   และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบัน  
2. ด้านการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ     
   จัดการการท่องเที่ยว การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นอาสา การอบรมด้านภาษาต่างประเทศ การ 
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             จัดท้าป้ายให้ข้อมูลการของท่องเที่ยวของชุมชนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั งการ 
             จัดการพิพิธภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
          3. ด้านการสืบสานภูมิปัญญา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม 
              ศาสตร์และคณะวิศวะกรรมศาสตร์ สามารถเป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดท้าศูนย์รู้ชุมชน เพ่ือสืบสาน 
              ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
การค้นหาโจทย์ใหม่เพื่อพัฒนาหมู่บ้านและเทคโนโลยีที่ต้องการน ามาพัฒนาชุมชน 
 จากการเรียนรู้ชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน กรณีชุมชนพวกแต้ม ถนนสามล้าน ต้าบลพระสิงห์ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่พบว่า สมาชิกชุมชนมีความต้องการองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชน คือ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ สมาชิกชุมชน อยากให้มีการสืบสานครัวตองศิลปกรรมรับใช้ศาสนา และพัฒนา 
   ครัวหย้อง เช่น เล็บส้าหรับฟ้อน และดอกไม้ไหว ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเป็นของที่ 
   ระลึก หรือของประดับบ้านได้ 
2. ด้านการตลาด สมาชิกชุมชน ต้องการให้มีการส่งเสริมการตลาด ให้ครัวหย้องเป็นที่รู้จักและนิยม  
   เพ่ือสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิก 
3. ด้านการส่งเสริมอาชีพ สมาชิกชุมชนต้องการให้มีการส่งเสริมอาชีพท้าครัวหย้องครัวตอง ให้มีความ
มั่นคงและยั่งยืน 
4. ด้านการท่องเที่ยว สมาชิกต้องการให้ชุมชมเป็นที่รู้จัก และได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่
จะสอดรับกับการเป็นมรดกโลกในอนาคต 
5. ด้านการสืบสานภูมิปัญญาการท้าครัวหย้องครัวตอง สมาชิกอยากให้คนรุ่นใหม่ทั งในชุมชนและ
ผู้สนใจทั่วไป มาเรียนรู้และสืบสานภูมิปัญญาท้องนี  รวมทั งศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุนชน
เช่น กลองจุม ซึ่งมีเพียง 2 แห่งเท่านั นในจัดหวัดเชียงใหม่ คือที่วัดพระธาตุจอมทองวรมหาวิหาร และ
วัดพวกแต้ม 

 ความต้องการเหล่านี ของสมาชิกในชุมชนมีความสอดคล้องกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
มหาวิทยาลัยสามารถถ่ายทอดให้ได้ ดังนั นคณะท้างานจึงเห็นว่า มหาวิทยาลัยมีศักยภาพที่จะช่วยยกระดับ
คุณภาพของชุมชนพวกแต้มได้  

 
เทคโนโลยีที่ชุมชนใช้ในปัจจุบันและเทคโนโลยีที่ต้องการเพิ่มเติม 

จากการจัดเวทีประชาคมเพ่ือเสนอความคิดเห็นของสมาชิกและคณะท้างาน พบว่า เทคโนโลยีในการ
ท้าครัวหย้องและครัวตอง ยังเป็นแบบหัตถกรรมดั งเดิม ไม่มีการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรเข้ามาเกี่ยวข้องมาก
นัก ดังนั นการผลิตจ้านวนมากจึงเป็นเรื่องที่ท้าได้ยาก หากผลิตภัณฑ์ครัวหย้องซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไป ไม่ได้
จ้ากัดอยู่ในวัดเหมือนครัวตอง ได้รับความนิยมมากขึ นเมื่อมีการพัฒนารูปแบบแล้ว ปัญหาที่จะเกิดขึ นตามมา
คือการผลิต ไม่ทันต่อความการของตลาด 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มีความเชี่ยวชาญทางด้านองค์ความรู้ทางด้าน
โลหะวิทยาและเครื่องจักร และเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งจะสามารถช่วยให้การผลิตผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม 

ส่วนในเรื่องการออกแบบนั น ทางมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ซึ่งสามารถ
ช่วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และทันสมัย 
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ปัญหาเร่งด่วนที่ทางมหาวทิยาลัยสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและหมู่บ้านได้ทันที 
ปัญหาเร่งด่วนของชุมชนพวกแต้มคือ การสืบสานและสืบทอดการผลิตครัวหย้องและครัวตอง ซึ่ง

มหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนเรื่องการจัดท้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยการจัดระบบองค์ความรู้ที่มีอยู่ของชุน 
อบรมช่างชั นครูของชุมชนให้มีทักษะด้านการน้าเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้สนใจได้ โดยทางคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์จะเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดศูนย์การเรียนรู้ และคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์จะเป็นผู้ฝึกอบรมทักษะในการน้าเสนอและถ่ายทอดองค์ความรู้ และการท้าเอกสารประกอบการ
อบรม  
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หมู่บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม ่
 

ผศ.ศุภชัย  อัครนรากุล*/ ผศ.นทีชัย  ผัสดี/นายอดิเรก  ชัยนวกุล/นายธีรวัฒน์  แสงกาศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ศุภชัย  อัครนรากุล โทรศัพท์ 081 6813707 E-mail :  

auk_sup@hotmail.com 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เลือก 
หมู่บ้านทุ่งศาลา ต้าบลดอนเปา อ้าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั งอยู่ในต้าบล 
ดอนเปา ซึ่งต้าบลดอนเปามีหมู่บ้านทั งหมด 8 หมู่บ้าน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในต้าบลดอนเปานั นมีประชากรมากกว่า 5,000 คน หมูบ้านดอนเปานั นเป็นที่ราบค่อนข้างมาก       
มีความเหมาะสมต่อการท้าการเกษตร แต่มีข้อด้อยคืออยู่ห่างจากแม่น ้าสายหลักคือล้าน ้าแม่ขานค่อนข้างมาก
จึงท้าให้การท้าเกษตรบางพื นที่ไม่เหมาะสมที่จะปลูกพืชที่ใช้น ้าเยอะ ในการปลูกพืชโดยหลัก ๆ ของต้าบลดอน
เปามีอาชีพเกษตรกรซึ่งหมู่บ้านทุ่งศาลาที่ได้ท้าการศึกษานั น ชาวบ้านประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เป็นหลัก 
โดยจะมีการปลูก ข้าวโพด ล้าไย และข้าว โดยจะปลูกพืชอ่ืนหลังจากการท้านาเสร็จแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:auk_sup@hotmail.com
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 โดยมีพืชที่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะท้าการปลูกหอมหัวใหญ่เป็นหลักโดยปลูกเกือบตลอดทั งปี ซึ่ง

หอมหัวใหญ่ที่ชาวบ้านท้าการปลูกนั นจะมีการส่งขายต่อให้พ่อค้าคนกลาง โดยที่พ่อค้าคนกลางจะเป็นผู้ก้าหนด
ราคาในการรับชื อ  ด้วยเหตุนี จึงท้าให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ไม่แน่นอนและชาวบ้านไม่ ได้ท้าการแปรรูปผลิตภัณฑ์
หอมหัวใหญ่เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ของตัวผลิตภัณฑ์ ดังนั นจึงท้าให้ความร่วมมือในการสร้างงานเพ่ือให้มีชุมชนมีส่วน
ร่วมมีน้อยลง เนื่องจากชาวบ้านต้องไปท้าการปลูกพืชเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ และไม่ได้คิดถึงการเพ่ิม
มูลค่าของผลิตผลนั นๆ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากรูปด้านบนเป็นการเพาะเห็ดของชาวบ้าน 
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จากรูปด้านบนนั นจะมีชาวบ้านในกลุ่มผู้สูงอายุและแม่บ้านเข้ามาท้าการเก็บเห็ดและส่งขายต่อซ่ึงกระบวนการ
ต่างๆเหล่านี ได้มีส่วนที่ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการท้างานร่วมกัน แต่ก็ยังมีการเพาะเห็ดเพียงแค่ 2-3 
รายเท่านั น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากการท้าไร่นาสวนผสมต่างๆแล้วยังมีการเลี ยงหมูและยังมีการท้าโรงเรือนขนาดเล็กเพ่ือปลูก 
แล้วยังมีการเพาะเห็ดโคนน้อย เพ่ือส่งขาย ซึ่งการเพาะเห็ดนี สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างมาก แต่ก็มีเพียงไม่กี่
ครัวเรือนที่ท้าการเพาะเห็ดขาย เนื่องจากการจะเพาะเห็ดนั นจะต้องอาศัยเครื่องมือเข้ามาช่วยในการเตรียม
เชื อเห็ด  แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่ท้าการเพาะเห็ดนั น ยังมีการช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน 
ด้วยการจ้างล้างและท้าความสะอาดเห็ด แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อรายได้ที่ต้องการ  และในต้าบลดอนเปานั นยังมี
ผลิตภัณฑ์ OTOP อีก 2 ผลิตภัณฑ์ คือ อมรรัตน์ขนมไทย และ กระเป๋าแม่สีค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี ก็ช่วย
ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันเพ่ือท้าผลิตภัณฑ์  
  
 จากที่ได้ซักถามถึงปัญหาของชาวบ้านโดยได้ประชุมร่วมกับผู้น้าชุมชนและชาวบ้านจ้านวนหลายท่าน 
ซึ่งปัญหาที่ชาวบ้านยังรอการแก้ไขมีดังนี คือ 
 1. ปริมาณขยะของหมูบ้านซึ่ง มีปัญหามาจากหมู่บ้านข้างเคียงและพื นที่อ่ืนที่น้ามาทิ งขว้างในหมู่บ้าน
ทุ่งศาลาท้าให้เกิดปัญหามีขยะมาก  และมีปัญหาเรื่องเตาเผาขยะที่ภาครัฐได้สร้างให้เป็นเตาที่มีขนาดเล็กไม่
สามารถเผาขยะท่ีมีจ้านวนมากได้ 
 2. เรื่องของน ้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งน ้าที่น้ามาใช้ในปัจจุบันนั นมีค่าเกินมาตรฐานในเรื่องของกลิ่นซึ่ง
มีผลมาจากการเจาะน ้ามาใช้จากใต้บาดาล และเมื่อถึงหน้าแล้งจะเป็นช่วงที่ชาวมาบ้านมีปัญหาเรื่องการใช้น ้า
มากที่สุดเนื่องจากน ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ชาวบ้านจึงร่วมมือกันสร้างฝายชลอน ้าและผันน ้าจากฝายมาเก็บ
ไว้เพ่ือใช้ในหน้าแล้วแต่ฝายที่สร้างขึ นไม่สามารถใช้งานได้ดีเนื่องจากยังขาดความรู้พื นฐานในการสร้างฝาย 
 3. ระบบไฟฟ้าที่ใช้ส้าหรับปั้มน ้าประปานั นมีปัญหาไฟตกค่อนข้างบ่อย ชาวบ้านไม่สามารถตรวจเช็ค
เองได้เนื่องจากไม่มีความรู้พื นฐานเรื่องไฟฟ้า จึงท้าให้บางครั งต้องรอเป็นเวลานานเพื่อรอช่างผู้ช้านาญมาซ่อม  
 4. การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ชาวบ้านทุ่งศาลา ยังไม่มีการน้าหอมหัวใหญ่มาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้า และชาวบ้านยังไม่มีทิศทางในการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปหัวหอม 
 5. การเลี ยงหมูภายในหมู่บ้านมีขอเสียจากมูลที่ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านท้าให้ส่งผลเสียในระยะยาวใน
หมู่บ้านทั งทางด้านสุขภาพและทางด้านความสัมพันธ์ของชาวบ้าน 
 6. ชาวบ้านทุ่งศาลามีการท้าขนมจีนมาแต่ดั งเดิมแต่ได้มีการหยุดท้าเนื่องจากผู้ที่ท้าหันไปประกอบ
อาชีพอ่ืนแทน เพ่ือเงินที่เพ่ิมมากขึ น  จึงท้าให้การท้าขนมจีนในหมูบ้านนั นลดลงและค่อยๆ 
หายไป  
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 โดยปัจจุบันชาวบ้านทุ่งศาลาได้มีความต้องการความรู้ใหม่ในด้านต่างๆเพ่ือน้าองค์ความรู้ที่ได้รับนั นมา
พัฒนาชุมชนของตนเอง ทั งทางด้านช่างและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งองค์ความรู้ต่าง  ๆ เหล่านี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถส่งเสริมความรู้ให้กับชาวบ้านได้ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั นเมื่อได้ท้าการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของชุมชนนี ได้มีผลวิเคราะห์ดังนี  

ผลของการวิเคราะห์แบบ SWOT ANALYSIS เพ่ือน้าจุดอ่อนจุดแข็งที่วิเคราะห์มาไปพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่างๆซึ่งการวิเคราะห์นี ต้องมีการลงพื นที่เพ่ือท้าการวิเคราะห์ร่วมกับชาวบ้านและผู้น้าชุมชน 
และองค์กรต่างๆที่ดูแลชุมชนทุ่งศาลานี   

1.จุดแข็ง (Strength) 
- พื นที่ราบ เหมาะสมกับการท้าการเกษตร 
- ผู้น้าชุมชนมีความตั งใจในการท้างาน 
- ผู้น้าชุมชนและชาวบ้านมีความสามัคคีกัน 
- มีการจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆเพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชน 

 
2. จุดอ่อน (Weakness) 
- น ้าไม่เพียงพอต่อการท้าเกษตร 
- ระบบไฟฟ้ามีปัญหา 
- แม่น ้าอยู่ไกลจากพื นที่ท้าการเกษตร 
- เกษตรกรใช้ปุ๋ยและสารเคมีเพ่ือเร่งการเจริญเติบโตท้าให้ต้นทุนการเกษตรสูง 
- ขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มอาชีพ 
- มีปัญหาในการทิ งขยะที่ถูกน้ามาทิ งจากหมู่บ้านอ่ืน 

 
3. โอกาส (Opportunity) 
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้งบประมาณและมีการจัดอบรมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในหมู่บ้าน 
- องค์กรการศึกษาที่เข้ามาช่วยพัฒนาองค์ความรู้และสร้างเทคโนโลยีเพ่ือชุมชน 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทางการเกษตร 

 
4. อุปสรรค (Threat) 
- งบประมาณสนับสนุน 
- ความรู้ความเข้าใจในการท้าเกษตร 
- นโยบายของภาครัฐ 
- การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของชาวบ้านจากนโยบายที่ได้รับมอบหมาย 
- ต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาผลผลิตตกต่้า 

 
จากผลการวิเคราะห์ด้วย วิธีการ SWOT นี จะท้าให้เห็นได้ชัดเจนว่า สิ่งที่ชาวบ้านยังขาดคือ งบประมาณและ
องค์ความรู้ในเรื่องการเกษตรและเรื่องความรู้พื นฐานในด้านต่างๆ ซึ่งชาวบ้านได้ 
มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางต่างๆเพ่ือพัฒนาชุมชน และทีมงานจึงได้ร่วมกับชาวบ้านเพื่อคิดโจทย์ 
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ดังนั นจึงมีการคิดโจทย์ที่จะมาพัฒนาหมู่บ้านดังนี  
- การใช้เครื่องจักรเพ่ือช่วยทุ่นแรงในการท้าผลิตภัณฑ์ 
- การให้องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าพื นฐานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้าน 
- การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือช่วยส่งเสริมรายได้และท้าให้เกิดความร่วมมือในชุมชน 
- การสร้างแก๊สชีวมวลจากมูลสัตว์ 
- สร้างเครื่องท้าเส้นขนมจีน 
- การแปรรูปหอมหัวใหญ่ 
- ระบบการบ้าบัดน ้าส้าหรับครัวเรือน  
- การป้องกันการทิ งขยะจากชุมชนอื่นที่น้ามาทิ งท่ีหมู่บ้านทุ่งศาลา 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน 

 
จากหัวข้อดังกล่าวที่เลือกมานี เป็นความต้องการหลักๆของชาวชุมชนหมู่บ้านบ้านทุ่งศาลา 

ซึ่งทางทีมพัฒนาจึงได้น้าโจทย์เหล่านี มาคิดและวิเคราะห์ว่า ชาวบ้านยังขาดเทคโนโลยีทางด้านใด 
บ้าง เพื่อที่จะน้าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเป็นตัวช่วยในการพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ นกว่าเดิม ซึ่งจากการ 
วิเคราะห์แล้วจึงได้แยกหัวข้องต่างๆของเทคโนโลยีที่จะน้ามาช่วยชุมชนได้ดังต่อไปนี  

1. ระบบฝายกั นน ้าเผื่อใช้ในหน้าแล้ง 
2. ระบบไฟฟ้าท่ีมีความเสถียร  
3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบ้าบัดน ้า 
4. เตาเผาขยะ 
5. ระบบแก๊สชีวมวลที่ได้จากมูลสัตว์ 
6. การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทียว 
 

เนื่องจากหมู่บ้านทุ่งศาลานั นมีแหล่งท่องเทียวที่น่าสนใจอยู่ในหมู่บ้าน คือ พุทธอุทยาน สัพพัญญูเจ้า
จตุรมงคลเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  จึงเป็นจุดที่น่าสนใจต่อการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรม 
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รายงานผลการด าเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการเรยีนรู้ในชุมชน” 

ในประเด็นเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสามารถช่วยเหลือได้ทันทีคือ ประเด็น
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าที่ใช้ส้าหรับการสูบและกักเก็บน ้าประปาของหมู่บ้าน ซึ่งมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตกและดับบ่อย  
อีกประเด็นหนึ่งคือ น ้าประปาที่ใช้ในหมู่บ้านมีปัญหาทางด้านกลิ่นของน ้าประปาซึ่งเกิดจากการบ้าบัดน ้าที่ไม่ดี
พอ จึงท้าให้น ้ามีกลิ่นสนิม และมีค่าเกินมาตรฐานที่จะใช้ส้าหรับอุปโภคและบริโภคไปประมาณหนึ่ง   
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รายงานผลการด าเนินงาน “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาด้านสังคมด้วยการเรยีนรู้ในชุมชน” 

ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินโครงการโดย 
กลุ่มงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  

๑. นายเกรียงไกร  ธารพรศรี ต้าแหน่ง  รองผู้อ้านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
๒. นางสาวฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ์ ต้าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส ต้าแหน่ง  นักบริหารการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
๔. นายจักรรินทร์  ชื่นสมบัติ ต้าแหน่ง  นักบริหารการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
๕. นายวิษณุลักษณ์  ค้ายอง ต้าแหน่ง  นักจัดการงานวิจัย 
๖. นางสาวศิรประภา  วงศ์ชัย ต้าแหน่ง  เจ้าหน้าที่โครงการ 
๗. นายวรรธนพงษ์  เทียนนิมิตร ต้าแหน่ง  เจ้าหน้าที่โครงการ 
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