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บทสรุปผู้บริหาร 
 

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการสนับสนุนงานเศรษฐกิจชุมชนบนฐานนิเวศน์
ลุ่มน ้าแม่ทา อย่างมีส่วนร่วม   มีข้อค้าถามวิจัยว่า  “การพัฒนานักวิจัยเยาวชน อาสาสมัคร คนรุ่นใหม่  
เพ่ือสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วม ท้าอย่างไร” โดยมีวัตถุประสงค์  3 ข้อ 1.เพ่ือทบทวน
ต้นทุนของแต่ละกลุ่ม บนฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทา  2.เพ่ือสร้างนักวิจัย 
อาสาสมัคร คนรุ่นใหม่ ในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วม  3.เพ่ือศึกษาคุณค่า
ความหมายของนิเวศน์ลุ่มน ้าทาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมผ่านกรอบแนวคิดและ
กระบวนการด้าเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม ตามโจทย์งานวิจัยและวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้มาแล้วนั น พบว่า  
การพัฒนานักวิจัยเยาวชน อาสาสมัคร คนรุ่นใหม่ เพ่ือสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วมนั น 
การทบทวนต้นทุนของแต่ละกลุ่ม บนฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทาต้องอาศัย
เครื่องมือการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเก็บข้อมูล ทบทวนต้นทุนของตนเอง 
ชุมชน ทั งในมุมของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในวิถีชีวิต ผ่านสถานการณ์ประวัติศาสตร์ ปฏิทินฤดูกาล 
เรื่องราว ตัวบุคคล แล้วน้ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็น ต้นทุนของนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทา นักวิจัยได้เรียนรู้ตั งแต่
การวางแผน ออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสม การวิเคราะห์ตัวบุคคล การฟัง การบันทึก และถ่ายทอดออกมา
เป็นแผนภาพ และน้าเสนอเรื่องราว ตอบข้อซักถาม อย่างมีส่วนร่วม การสร้างนักวิจัย อาสาสมัคร คนรุ่นใหม่ 
ในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วม จะเอ่ยถึงการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
แบบมีส่วนร่วมนั น  

1. การทบทวนต้นทุนของแต่ละกลุ่ม บนฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทา
ต้องอาศัยเครื่องมือการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเก็บข้อมูล ทบทวนต้นทุน
ของตนเอง ชุมชน ทั งในมุมของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในวิถีชีวิต ผ่านสถานการณ์ประวัติศาสตร์ ปฏิทิน
ฤดูกาล เรื่องราว ตัวบุคคล แล้วน้ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็น  ต้นทุนของนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทา นักวิจัยได้
เรียนรู้ตั งแต่การวางแผน ออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสม การวิเคราะห์ตัวบุคคล การฟัง การบันทึก และ
ถ่ายทอดออกมาเป็นแผนภาพ และน้าเสนอเรื่องราว ตอบข้อซักถาม อย่างมีส่วนร่วม 

2. การสร้างนักวิจัย อาสาสมัคร คนรุ่นใหม่ ในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมนั น พบว่าก่อนที่จะเริ่มโครงการจากการให้เยาวชน
นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ศึกษา และเรียนรู้อาชีพ เดิมที่มีอยู่ในชุมชน แล้วจะมีการสานต่อในอาชีพเดิม หรือพัฒนา 
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อย่างไร ประกอบกับความฝัน ความตั งใจในอาชีพที่ตนเองสนใจอีกส่วนหนึ่ง จะ
สามารถสัมพันธ์กันได้อย่างไร  หลังจากเข้าร่วมโครงการประกอบกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 และ 
เยาวชนเกิดการตั งค้าถาม ถ้าต้องกลับมาอยู่ที่บ้าน ชุมชน จะเอาตัวรอด หรือประกอบอาชีพอะไร 

 



3. การศึกษาคุณค่าความหมายของนิเวศน์ลุ่มน ้าทาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตฐานเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ในระดับตนเอง คนกับคน คนกับทรัพยากร และโครงสร้างชุมชน 
 

 โครงการวิจัยการพัฒนานักวิจัยเยาวชน คนรุ่นใหม่ อาสาสมัคร เพ่ือสนับสนุนงานเศรษฐกิจชุมชน นั น 
การสนับสนุนของเยาวชนอาสาสมัคร แม้จะยังไม่สามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนได้มากเท่าที่ควร แต่เป็น
จุดเริ่มต้นที่เยาวชนอาสาสมัคร ได้เริ่มเข้ามาเรียนรู้งานของชุมชน ได้พัฒนาบทบาทและเพ่ิมพื นที่การมีส่วนร่วม
ของเยาวชนในชุมชนมากขึ น 

เป้าหมายสุดท้ายของโครงการในระยะยาวที่นักวิจัยคาดหวั ง และคาดว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบ 
(Impact) ต่อเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ที่เกี่ยวข้อง  ด้วยเกิดอาสาสมัคร นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่เข้าใจกระบวนการ
ท้างานแบบมีส่วนร่วม มีทักษะในการท้างานสนับสนุนชุมชนบนฐานของแต่ละนิเวศน์  เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็ง
ของแต่ละชุมชนต่อไป  
 



กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอบขอบคุณ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส .) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยในกำรด ำเนินโครงกำร ขอบคุณ คุณสุภำวดี  
เพชรรัตน์ คุณสุธำทิพย์ เกตุแก้ว คุณเบญจมำศ เป็งเรือน และคุณลำวรรณ วิชัยเลิศ จำกมูลนิธิอำสำสมัครเพ่ือ
สังคม (มอส .) ส ำหรับโอกำสและกำรแนะน ำในกำรท ำงำน ขอบคุณพ่ีเลี้ยงโครงกำรคุณพงศกร กำวิชัย  
คุณพูลสมบัติ นำมหล้ำ คุณรัตนำ ชูแสง  และคุณมณฑำวดี ครุธมีชัย ส ำหรับข้อคิดเห็น ค ำแนะน ำ ค ำถำมเพ่ือช่วย
กระตุ้นให้ผู้วิจัยค้นหำค ำตอบอย่ำงเข้มข้น 

งำนวิจัยนี้คงไม่สำมำรถส ำเร็จได้หำกปรำศจำกกำรสนับสนุนของคณะท ำงำนทุกท่ำน ที่มีควำมอุตสำหะใน
กำรท ำงำนร่วมกัน ลงพ้ืนที่ในกำรเก็บข้อมูลชุมชน ร่วมคิดวิเครำะห์ในกำรหำค ำตอบร่วมกัน ร่วมสร้ำงสรรค์งำนที่
จะท ำให้ชุมชนในลุ่มน้ ำทำเป็นชุมชนที่น่ำอยู่ และอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

ส ำคัญที่สุดผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล พ่ีเลี้ยงเยำวชนทุกชุมชน วิสำหกิจผ้ำทอกะเหรี่ยงแม่ขนำด 
วิสำหกิจวิถีมอญหนองดู่ กลุ่มฟ้ำรักษ์ดิน ชุมชนรอบศูนย์เครือข่ำยนิเวศน์ลุ่มน้ ำทำ ผู้น ำชุมชน น้องๆเยำวชนใน
พ้ืนที่ ที่สละเวลำพูดคุย เข้ำมำร่วมในกิจกรรม ตอบค ำถำมกับผู้วิจัยและคณะท ำงำน อีกทั้งควำมช่วยเหลือจำก
กัลยำมิตรทั้งหลำย คนในครอบครัวของคณะท ำงำนทุกคน  ทั้งหลำยท่ำนที่ไม่ได้กล่ำวนำมได้ครบทั้งหมดในที่นี้ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณด้วยควำมจริงใจ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ งำนวิจัยชิ้นนี้จะช่วยให้เห็นบทเรียน กระบวนกำร
ในกำรท ำงำนพัฒนำเยำวชน เพ่ือพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนที่เหมำะสมในแต่ละบริบทต่อไป 
  

พฤติพร จินำและคณะ 
    มกรำคม 2564 



บอกเล่าเพ่ือความเข้าใจร่วมกัน 
 

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นกระบวนการที่คนในชุมชนได้มาร่วมคิดทบทวนสถานการณ์ ตั้งค าถามวางแผน 
หาข้อมูล ทดลองท า วิเคราะห์ สรุปผลการท างานและหาค าตอบเพ่ือปรับปรุงงานต่อไป  กล่าวคือ งานวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เน้นการให้ “คน” ในชุมชนเข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัย ตั้งแต่การเริ่มคิดการตั้ง
ค าถาม การวางแผน และค้นหาค าตอบอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริง  (Action 
Research) อันท าให้ชุมชนได้เรียนรู้ สร้างผลงาน มีความเก่งขึ้นในการแก้ปัญหาของตนเองและสามารถใช้
กระบวนการนี้ในการแก้ไขปัญหาอ่ืนๆ ในท้องถิ่นโดยมีกระบวนการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ดังนั้น 
จุดเน้นของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจึงอยู่ที่ “กระบวนการ” มากกว่า “ผลลัพธ์” เพ่ือให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จาก
งานวิจัยโดยตรง และให้งานวิจัยมีส่วนในการแก้ปัญหาของชาวบ้าน รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริงใน
ชุมชน ซึ่งจะต้องอาศัย “เวที” (การประชุม เสวนา พูดคุยถกเถียง ) เป็นวิธีการเพ่ือให้คนในชุมชน ทั้งชาวบ้าน 
ครู นักพัฒนา สมาชิกอบต. กรรมการสหกรณ์ ข้าราชการ หรือกลุ่มคนอ่ืนๆเข้ามาร่วมหา ร่วมใช้ “ปัญญา”  
ในกระบวนการวิจัย 

“กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ”หมายถึง การท างานอย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือตอบ “ค าถาม” หรือ
“ความสงสัย”บางอย่าง ดังนั้นสิ่งส าคัญคือประเด็น “ค าถาม” ต้องคมชัด โดยมีการแยกแยะประเด็นว่า  
ข้อสงสัยอยู่ตรงไหน มีการหา “ข้อมูล”ก่อนท ามีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล มีการ “วางแผน” 
การท างานบนฐานข้อมูลที่มีอยู่ และในระหว่างลงมือท ามีการ “บันทึก” มีการ “ทบทวน” ความก้าวหน้า
“วิเคราะห์ ” ความส าเร็จและอุปสรรคอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ “ถอด” กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นออกมาให้
ชัดเจน ในที่สุดก็จะสามารถ “สรุปบทเรียน” ตอบค าถามที่ตั้งไว้ แล้วอาจจะท าใหม่ให้ดีขึ้น ตลอดจนสามารถ
น าไปใช้เป็นบทเรียนส าหรับเรื่องอ่ืนๆ หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้กระท าโดย “ผู้ที่สงสัย” ซึ่งเป็นคนใน
ท้องถิ่นนั่นเอง ดังนั้นกระบวนการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจึงเป็นงานวิจัยอีกแบบหนึ่งที่ไม่ยึดติดกับระเบียบแบบ
แผนทางวิชาการมากนัก แต่เป็นการสร้างความรู้ในตัวคนท้องถิ่น โดยคนท้องถิ่น เพ่ือคนท้องถิ่น โดยมุ่งแก้ไข
ปัญหาด้วยการทดลองท าจริง และมีการบันทึกและวิเคราะห์อย่างเป็นระเบียบ การวิจัยแบบนี้จึงไม่ใช่เครื่องมือ
ทางวิชาการ ไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกขาดอยู่กับครูบาอาจารย์ แต่เป็นเครื่องมือธรรมดาที่ชาวบ้านก็ใช้เป็น 
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

อย่างไรก็ตาม รายงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น อาจไม่สมบูรณ์แบบดังเช่นรายงานวิจัยเชิงวิชาการโดยทั่วไป
หากแต่ได้ค าตอบและเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัย ซึ่งท่านสามารถเข้าไปค้นหา ศึกษาและ
เรียนรู้เพิ่มเติมได้จากพ้ืนที่ 



ค ำน ำ 
 

 รายงานโครงการพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการสนับสนุนงานเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทา อย่างมีส่วนร่วม ทางโครงการพยายามด้าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
ได้แก่ (1) เพ่ือทบทวนต้นทุนของแต่ละกลุ่ม บนฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทา  
(2) เพ่ือสร้างนักวิจัย อาสาสมัคร คนรุ่นใหม่ ในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วม   
(3) เพ่ือศึกษาคุณค่าความหมายของนิเวศน์ลุ่มน ้าทาท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 อย่างไรก็ดีผลที่ได้จากการด้าเนินโครงการถือว่าไม่สมบูรณ์ และยังคงต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้
จากการด้าเนินงานเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื นที่ต่อ แต่หวังว่ารายงานฉบับนี จะเป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มคนที่
สนใจ ทางคณะวิจัยพร้อมรับฟังค้าแนะน้าเพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์มาขึ น และเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คนรุ่นใหม่ต่อไป   
 

พฤติพร จินาและคณะ 
    มกราคม 2564 
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บทที1่ 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ลุ่มน ้ำแม่ทำ เป็นลุ่มน ้ำย่อยที่ส้ำคัญลุ่มน ้ำหนึ่งในลุ่มน ้ำสำขำของน ้ำแม่กวง ก้ำเนิดจำกดอยขุนทำ ซึ่ง
เป็นเขตติดต่อ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ (อ้ำเภอแม่ออน) จังหวัดล้ำพูน (อ้ำเภอแม่ทำ) และจังหวัดล้ำปำง 
(อ้ำเภอเมืองปำน) ไหลมำบรรจบกับแม่น ้ำกวงที่บ้ำนสบทำ ต้ำบลป่ำซำง อ้ำเอป่ำซำง จังหวัดล้ำพูน รวมควำม
ยำวตลอดสำยน ้ำทั งหมด 98 กิโลเมตร  กำรตั งถิ่นฐำนของชุมชนอำศัยอยู่ 2 ฝั่งแม่น ้ำ ภูมิประเทศมีลักษณะ
ลำดชัน มีภูเขำอยู่2ด้ำน ผู้คนที่อำศัยอยู่ตำมลุ่มน ้ำแม่ทำมีควำมหลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ มีทั งชำติพันธุ์ยอง/ลื อ 
ยำง/ปกำเกอญอ โยน/คนเมือง โดยปกำเกอญอจะอำศัยอยู่ล้ำน ้ำย่อยของล้ำน ้ำแม่ทำ และอยู่พื นที่สูง กำร
ประกอบอำชีพที่ส้ำคัญของคนในลุ่มน ้ำทำในภำคเกษตร คือ กำรท้ำสวนล้ำไย กำรท้ำนำ เป็นต้น 

ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศที่ผ่ำนมำมุ่งเน้นกับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเชื่อว่ำหำก
เศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ น ระดับรำยได้ของประชำกรของประเทศก็จะเพ่ิมขึ นด้วย ประชำชนก็จะอยู่ดีกินดี  
ตลอดเวลำ 50 กว่ำ ปีที่ผ่ำน เป็นบทพิสูจน์แล้วว่ำ ในด้ำนผลกระทบเชิงลบนั น ได้ก่อให้เกิดปัญหำหลำย
ประกำรตำมมำ อำทิเช่น ปัญหำควำมเลื่อมล ้ำ ควำมยำกจน ช่องว่ำงด้ำนรำยได้ระหว่ำงคนจนกับคนรวยที่
ต่ำงกันหลำยเท่ำ กำรพัฒนำที่ต้องแลกกับฐำนทรัพยำกรธรรมชำติที่ส้ำคัญของประเทศถูกท้ำลำย ฯลฯ น้ำไปสู่
ข้อสรุปของกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำว่ำ “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหำ กำรพัฒนำไม่ยั่งยืน” โดยเฉพำะในส่วนของ 
กำรพัฒนำประเทศที่ที่ผ่ำนมำไม่ได้สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในชนบท หรือ 
“เศรษฐกิจชุมชน” ซึ่งเป็นฐำนเศรษฐกิจของประชำกรส่วนใหญ่ 

กำรเปลี่ยนแปลงในชุมชนลุ่มน ้ำทำก็เช่นเดียวกัน สัมพันธ์กับกำรเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ ซึ่งเป็น
ผลมำจำกทิศทำงกำรพัฒนำดังกล่ำว ที่เห็นได้ชัด คือ กำรเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกฐำนกำรผลิต
เกษตรกรรมในครัวเรือน เปลี่ยนเป็นที่อยู่อำศัยมำกขึ น เป็นพื นที่โรงงำน  สนำมกอล์ฟขนำดใหญ่  ธุรกิจฟำร์ม
หมู ฟำร์มวัวนม ขนำดใหญ่  รวมถึง กำรท้ำเกษตรล้ำไยแปลงใหญ่ ตำมนโยบำยของรัฐ ชุมชนมีควำม
หลำกหลำยวัฒนธรรมมำกขึ นจำกคนภำยนอกที่เข้ำมำท้ำงำนในโรงงำน ฟำร์มหมู ฟำร์มวัว สวนล้ำไย ฯลฯ ซึ่ง
ด้ำนบวกคือคนในชุมชนมีรำยได้นอกภำคเกษตรเพ่ิมขึ น เกิดกำรจ้ำงงำนในพื นที่ ส่วนข้อกังวลของคนลุ่มน ้ำทำ
ที่ผ่ำนเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมคือ ปัญหำเรื่องน ้ำ บำงปีน ้ำไม่พอใช้ใน(น ้ำแล้ง)ช่วงดดูร้อน มีสัดส่วนกำรใช้
น ้ำมำกขึ นโดยเฉพำะกำรท้ำล้ำไยนอกดดู เนื่องจำกภูมิประเทศเป็นที่ลำดชันท้ำให้น ้ำไหลเร็วและแห้งเร็ว   

สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน รำยได้จำกภำคเกษตรในปัจจุบัน กำรท้ำสวนล้ำไย ซึ่งเป็นพืชหลัก 
อยู่ในสถำนกำรณ์ที่น่ำเป็นห่วงเนื่องจำกกลไกกำรตลำดถูกผูกขำดจำกกลุ่มทุนใหญ่ ทั งภำยในจังหวัดและกลุ่ม
ทุนจีน เวียดนำม ท้ำให้รำคำผลผลิตตกต่้ำ และไม่มีควำมแน่นอนสูง เนื่องจำกต้องพ่ึงตลำดภำยนอกประเทศ
เป็นหลัก ประกอบกับกำรท้ำล้ำไยนอกดดูยังส่งผลต่อปริมำณกำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตรค่อนข้ำงสูง เช่น พำ
รำควอต คลอไฟรีฟอส ไกโพเสต ซึ่งเป็นสำรเคมีที่มีกำรรณรงค์ในกำรเลิกใช้อยู่ในปัจจุบัน สัมพันธ์กับงำนวิจัย
ล่ำสุดของกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนพดศจิกำยน 2560 ที่ผ่ำนมำ  พบว่ำ 
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“ประชำกรในจังหวัดล้ำพูนและจังหวัดล้ำปำง ที่มีค่ำควำมเสี่ยงจำกกำรรับสัมผัสสำรเคมีสูงกว่ำค่ำดังกล่ำวนั น 
มีจ้ำนวนสูงถึงร้อยละ 90.59 และ 86.47 ตำมล้ำดับ ชี ให้เห็นว่ำกลุ่มประชำกรเกินร้อยละ 85 ของจังหวัด
ล้ำพูนและจังหวัดล้ำปำงมีควำมเสี่ยงที่จะประสบปัญหำสุขภำพ โดยเฉพำะปัญหำด้ำนกำรสื่อสำรในระบบ
ประสำท ระบบกล้ำมเนื อ และระบบต่อมไร้ท่ออ่ืนๆ อันเป็นผลมำจำกกำรได้รับสำรเคมีก้ำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์
กำโนฟอสเฟตเข้ำสู่ร่ำงกำย” รศ. ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยำนุกูล (นักวิจัยดีเด่นประจ้ำปี 2557 ส้ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย จำกมหำวิทยำลัยนเรศวร) 

ศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยนิเวศน์ลุ่มน ้ำทำ เริ่มต้นจำกกำรรวมตัวกัน อย่ำงไม่เป็นทำงกำรของคนลุ่ม
ในน ้ำแม่ทำ ในกำรติดตำมเฝ้ำระวังกำรสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมในพื นที่ กรณีกำรก่อสร้ำงโรงฟ้ำขยะ ในพื นที่
อ้ำเภอแม่ทำในปี2559 ที่คำดว่ำจะส่งผลต่อคนและทรัพยำกรในลุ่มน ้ำแม่ทำอย่ำงมำก หลังจำกได้ท้ำกิจกรรม
ร่วมกัน และโครงกำรดังกล่ำวได้ยกเลิกไป จึงได้มีข้อสรุปร่วมกันว่ำ ต้องมีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท้ำงำนร่วมกัน
ในระยะยำว ในเรื่องกำรปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ จึงได้จัดตั งศูนย์ประสำนเครือข่ำย
นิเวศน์ลุ่มน ้ำทำขึ น เพ่ือท้ำหน้ำที่ประสำนงำน ท้ำงำนฐำนข้อมูล งำนวิจัย งำนพัฒนำในพื นที่เชื่อมประสำนคน
ลุ่มน ้ำทำ  

ที่ผ่ำนมำได้มีกำรด้ำเนินกำรในรูปแบบของวิจัยเชิงพื นที่ ในประเด็นเกษตรอินทรีย์ห่วงโซ่อำหำร
ปลอดภัยระดับชุมชน กำรรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ ท้ำตลำดอินทรีย์ งำนอำสำสมัคร รวมถึงงำนติดตำมเฝ้ำระวัง
สถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ น กำรด้ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของศูนย์ที่ผ่ำนมำ ในหลำยๆประเด็น มีข้อค้นพบที่
ส้ำคัญ ที่เชื่อมโยงกัน คือปัญหำไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้เรื่องเศรษฐกิจภำยในครัว เรือน ในชุมชน หรือแม้แต่
คนท้ำงำนชุมชน งำนอำสำ หรืองำนพัฒนำเองก็ตำม เป็นข้อจ้ำกัดหนึ่งของกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยเฉพำะคน
รุ่นใหม่ รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำของชุมชนอย่ำงยั่งยืน ท้ำให้ในหลำยชุมชน ส่วนมำกคนที่ท้ำงำนอำสำ หรือ
ท้ำงำนชุมชน จะเป็นผู้สูงอำยุ ข้ำรำชกำรวัยเกษียณ เนื่องจำกมีเวลำว่ำง และไม่ต้องกังวลเรื่องเศรษฐกิจมำก
จนเกิดไป คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ที่อำศัยอยู่ในชุมชนจะไปรับจ้ำงในนิคมอุตสำหรรมล้ำพูน มีข้อจ้ำกัดเรื่องเวลำ 
เพรำะต้องเข้ำออกงำนตำมระบบของโรงงำน 

ทำงศูนย์ฯได้เล็งเห็นควำมส้ำคัญของสถำนกำรณ์ปัญหำดังกล่ำว ประกอบกับกำรท้ำงำนที่ผ่ำนมำได้
เห็นต้นทุน ศักยภำพ ที่ส้ำคัญหลำยประกำรของชุมชน ที่จะสำมำรถพัฒนำ และยกระดับ น้ำไปสู่กำร
พัฒนำกำรพึ่งตนเองด้ำนเศรษฐกิจในครัวเรือน และภำยในชุมชน มำกยิ่งขึ น ท้ำให้กำรท้ำงำนอำสำ งำนพัฒนำ
ชุมชน เป็นเรื่องเดียวกับกับกำรสร้ำงฐำนควำมมั่งคงทำงเศรษฐกิจ ครัวเรือน ชุมชน สนับสนุนบทบำทคนรุ่น
ใหม่ในกำรท้ำงำนร่วมกับชุมชน สำมำรถอยู่และท้ำงำนในชุมชนได้อย่ำงมั่นคง จึงได้เสนอโครงกำร พัฒนำ
อำสำสมัครเยำวชนนักวิจัยรุ่นใหม่ ในกำรสนับสนุนงำนเศรษฐกิจชุมชนบนฐำนนิเวศน์ลุ่มน ้ำแม่ทำ อย่ำงมีส่วน
ร่วม เพ่ือหำค้ำตอบร่วมกันว่ำคนรุ่นใหม่จะช่วยพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืนได้อย่ำงไร 

 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย  

กำรพัฒนำนักวิจัยเยำวชน อำสำสมัคร คนรุ่นใหม่ เพ่ือสนับสนุนพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมท้ำอย่ำงไร 
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1.3 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย 
1. เพ่ือทบทวนต้นทุนของแต่ละกลุ่ม บนฐำนเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และนิเวศน์ลุ่มน ้ำแม่ทำ 
2. เพ่ือสร้ำงนักวิจัย อำสำสมัคร คนรุ่นใหม่ ในกำรพัฒนำและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
3. เพ่ือศึกษำคุณค่ำควำมหมำยของนิเวศน์ลุ่มน ้ำทำที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตฐำนเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรม 
  

1.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้ข้อมูลสถำนกำรณ์นิเวศน์ลุ่มน ้ำทำภำยใต้สถำนกำรณ์ของสังคมในปัจจุบันและเห็นทุน ศักยภำพ

ของกลุ่มชุมชน 
2. เกิดอำสำสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้ำใจ และท้ำงำนแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่ำงดี 
3. เกิดกลไกกำรท้ำงำนร่วมกัน ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน นิเวศน์ลุ่มน ้ำทำ ในระดับครั วเรือน 

ชุมชน เครือข่ำย 
  

1.5 นิยำมศัพท์ในงำนวิจัย 
- เครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทา หมำยถึง เป็นเครือข่ำยของคนหรือกลุ่มที่อำศัยอยู่ในลุ่มน ้ำทำ 

แล้วมำท้ำกิจกรรมในกำรดูแลรักษำ ปกป้อง ทรัพยำกร สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนร่วมกัน 
ในกำรวิจัยครั งนี  ศึกษำใน 4 ชุมชนภำยใต้บริบทของลุ่มน ้ำทำประกอบด้วย ชุมชนบ้ำนแม่ขนำด ต้ำบลทำ
กำศ  ชุมชนบ้ำนหนองยำงฟ้ำ ต้ำบลทำทุ่งหลวง ชุมชนรอบศูนย์ประสำนงำนเครือข่ำยนิเวศน์ลุ่มน ้ำทำ 
ต้ำบลทำขุมเงิน อ้ำเภอแม่ทำ จังหสัดล้ำพูน  ทั ง 3 ชุมชนตั งอยู่ลุ่มน ้ำทำตอนกลำง และชุมชนหนองดู่ 
ต้ำบลบ้ำนเรือน อ้ำเภอป่ำซำง จังหวัดล้ำพูน เป็นชุมชนที่ตั งอยู่ลุ่มน ้ำทำตอนปลำย 

- คุณค่าร่วม หมำยถึง  ควำมคิด ควำมเชื่อ และสิ่งที่ของกลุ่ม ชุมชน เห็นพ้องต้องกัน  ซึ่งส่งผล
ต่อพดติกรรมของกลุ่ม หรือเป็นแนวทำงในกำรประพดติปฏิบัติของคนในกลุ่ม ชุมชนนั นๆ   

- คุณค่าความหมายของนิเวศน์ลุ่มน ้าทา หมำยถึง สิ่งที่ให้ควำมส้ำคัญ ทั งในระดับปัจเจกบุคคล  
ระหว่ำงบุคคลกับบุคคล ระหว่ำงครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม ประวัติศำสตร์ ที่
สัมพันธ์กับควำมเป็นนิเวศน์ลุ่มน ้ำแม่ทำ เป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว เช่น ภูมิปัญญำชุมชน ประเพณีวัฒนำธรรม  
หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ นระหว่ำงทำงในกำรเรียนรู้ร่วมกัน เกิดกำรให้ควำมหมำยใหม่  ในมุมที่แตกต่ำง
หลำกหลำย 

- เศรษฐกิจชุมชนบนฐานนิเวศน์ลุ่มน ้าทา หมำยถึง เศรษฐกิจที่ผูกโยงกับ กำรผลิตที่มีฐำนของ
ทรัพยำกร วัฒนธรรม ภูมิปัญญำชุมชน ในบริบทของลุ่มน ้ำแม่ทำ 
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสาร 

 
1.สภาพทั่วไปของบริบทนิเวศน์ลุ่มน ้าทา 
 

  
     

1.1 ข้อมูลพื้นฐานลุ่มน้าแม่ทา   
ลุ่มน้าแม่ทา มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 94 .21 ตารางกิโลเมตร (592,632.41 ไร่) เป็นลุ่มน ้าสาขาย่อย

ล าดับที่ 3 ภายในลุ่มน ้าแม่กวงและลุ่มน ้าแม่ปิง จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและค า
บอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่ท่ีศึกษาวิจัย สามารถสรุปข้อมูลของชุมชนในลุ่มน้าแม่ทาตามลักษณะต่างๆได้ดังนี้ 
 
1.2 ข้อมูลทั่วไป 

สภาพทั่วไปของลุ่มน้าแม่ทา เป็นลุ่มน้าที่มีพื้นที่รองรับน้าอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของจังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดล้าพูน ความยาวของล้าน้าประมาณ 98 กิโลเมตร ตั้งแต่เขตพื้นที่ต้นน้าบ้านขุนทา และ
บ้านแม่วอง ต าบลแม่ออน อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงบ้านสบทา ต าบลป่าซาง อ าเภอป่าซาง 
จังหวัดล าพูน พื้นที่ลุ่มน ้าแม่ทาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน พื้นที่ลุ่มน ้าแม่ทา
ตอนกลาง และพ้ืนที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่างพ้ืนที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน ประกอบไปด้วย ต าบลออนเหนือ ต าบลทา
เหนือต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลทาปลาดุก อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูนพื้นที่ลุ่มน ้า
แม่ทาตอนกลาง ประกอบไปด้วย ต าบลทาสบเส้า ต าบลทาทุ่งหลวงต าบลทากาศ ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่
ทา จังหวัดล าพูนพ้ืนที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่าง ประกอบไปด้วย ต าบลบ้านแป้น ต าบลเหมืองจี้ ต าบลหนองหนาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ต าบลป่าซาง ต าบลมะกอก ต าบลม่วงน้อย ต าบลแม่แรง 



5 
 

ต าบลท่าตุ้ม ต าบลปากบอ่ง ต าบลน้าดิบ ต าบลบ้านเรือน และต าบลนครเจดีย์ อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
 
1.3 ลักษณะภูมินิเวศของลุ่มน้าแม่ทา  

ในสภาพภูมินิเวศของพื้นที่ภายในลุ่มน้าแม่ทาสามารถแบ่งออกได้ 3 เขต ตามลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพทรัพยากรธรรมชาติ และจากการบริหารจัดการของโครงการการวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ลุ่มน้าแม่ทา 
โดยแบ่งออกตามขอบเขต (โซน/แหล่ง) ได้แก่ ลุ่มน้าแม่ทาตอนบนตอนกลาง และตอนล่าง ดังนี้ 

(1) ลุ่มน้าแม่ทาตอนบน สภาพพ้ืนที่ของลุ่มน้าแม่ทาตอนบนเป็นที่ราบสูงเชิงเขาล้อมรอบไปด้วยพื้น ที่
ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนตานในแนวเทือกเขาผีปันน้าตะวันตกซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าน ้าแม่ทา  สภาพ
ที่ดินท ากินทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม ลักษณะป่าไม้ในเขตพื้นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน
เป็นป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักและไม้แดงจ้านวนมากลุ่มน้าย่อยสาขาลุ่มน ้าแม่ทา มีสภาพอุดม
สมบูรณ์ มีระบบการบริหารจัดการลุ่มน ้าย่อยและการจัดการป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  (ป่าชุมชน) ที่
สามารถท้าให้สภาพป่าและน้ามีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตลุ่มน้าแม่ทาตอนบนอยู่ในเขตอุทยาน
แม่ตะไคร้ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนในเขตพ้ืนที่ของต าบลทาปลาดุก  

สภาพพื้นที่ของป่าบางพื้นที่ได้มีการบุกรุก ท้าให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มน ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไปซึ่ง
ส่วนใหญ่มาจากการสร้างสิ่งกีดขวางล้าน้า ที่ส่งผลให้สภาพภูมินิเวศสองข้างล้าน ้าแม่ทาตอนบนช่วงปลายจึง
แทบไม่เหลือสภาพล าน ้าแม่ทาในอดีตที่มีต้นไม้ตามสองข้างล าน ้าในการป้องกันการเซาะพังของตลิ่ง เนื่องจาก
การถูกบุกรุกการขุดลอกล้าน้าให้โล่งและน้าเอาต้นไม้ออกจากข้างล้าน้าก็เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัย
ทุกครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งช่วงตอนปลายของลุ่มน้าแม่ทาตอนบนในเขตต าบลทาปลาดุกยังมีการสร้างสนาม
กอล์ฟขนาดใหญ่ ตามสองข้างล้าน้าแม่ทาหลายกิโลเมตรจึงท้าให้สภาพล้าน้าแม่ทากลายเป็นสนามหญ้าส าหรับ
ตีกอล์ฟพร้อมทั้งสิ่งปลูกสร้างส าหรับไว้บริการลูกค้า เช่น สร้างสะพานข้ามล้าน้าขึ้นมา 
ใหม ่บ้านพักหลังใหญ่ ร้านอาหาร เป็นต้นทั้งนี้   

ในเขตลุ่มน้าแม่ทาตอนบนยังมีล าน้าสาขาย่อยที่ส าคัญขนาดใหญ่หลายสาขาได้แก่  ล้าน้าย่อยห้วยบง  
ล้าน้าย่อยห้วยหลอด ล้าน้าย่อยห้วยป่าไผ่ ล้าน้าย่อยห้วยโฮ่งห่าง  ล าน ้าย่อยห้วยทรายขาว เป็นต้น ชุมชนลุ่ม
น ้าแม่ทาตอนบนยังใช้ประโยชน์จากล้าห้วยย่อยในการอุปโภคบริโภค และการท้าเกษตรกรรม ทั้งนี้ ล าห้วย 
ย่อยเหล่านี้ ยังช่วยสามารถด ารงสภาพความชุ่มชื่นของล าห้วยและผืนป่าในเขตของลุ่มน าแม่ทาตอนบน
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ต าบลออนเหนือ ต าบลแม่ทาอ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  

(2) ลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลาง สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลาดเชิงเขาลาดยาวไปตามล าน ้าแม่ทา บางแห่งเป็นที่ราบ
ลุ่มระหว่างภูเขามีล้าห้วยไหลผ่าน ในบริเวณท่ีลาดเชิงเขาและท่ีดอน เกษตรกรสามารถปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล 
ส าหรับบริเวณพ้ืนที่ราบ เกษตรกรสามารถปลูกข้าว พืชล้มลุก และตั้งถิ่นฐานเป็นที่อยู่อาศัย ในฤดูฝนหากมีฝน
ตกหนักติดต่อกันหลายวันอาจเกิดน ้าหลากท่วมพ้ืนที่การเกษตร ท้าให้เกิดความเสียหายแก่พืชผลได้  

สภาพที่ดินที่ท ากินท่ัวไปในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้าแม่ทาตอนกลางมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า พื้นที่มีความลาด
ชันสูงยากแก่การเพาะปลูก นอกจากนี้ยังเกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย ป่าไม้ในเขตพื้นที่ลุ่มน ้าแม่ทา
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ตอนกลางส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา ในปัจจุบันพื้นที่ป่าหลายส่วนมีความเสื่อม
โทรมมาก เนื่องจากมีชาวบ้านเข้าไปแผ้วถางเพื่อใช้เป็นที่ท้ากินจ้านวนมากสภาพทางภูมินิเวศของล้าน้าแม่ทา
ตอนกลางตั้งแต่เขตพ้ืนที่ต าบลทาสบเส้าลงมาจนถึงเขตต าบลทาขุมเงิน สภาพลุ่มน ้าแม่ทาแห้งขอดในหน้าแล้ง
และไหลหลากในหน้าฝน สองข้างล าน ้าไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้คอยซับน ้าป้องกันตลิ่งพังเหมือนสมัยก่อน  สอง
ข้างล าน ้าจึงมีแต่ต้นไม่ขนาดเล็ก มีการจัดการป้องกันตลิ่งพังโดยการเอาก้อนหินมาเรียงแล้วใช้ตาข่ายคลุม  ซึ่ง
สามารถใช้ได้เฉพาะตอนที่น ้าไม่ไหลเชี่ยวมากนัก แต่ถ้าปีไหนฝนตกหนักมากน ้าไหลเชี่ยวก็จะท าให้ก้อนหินและ
ตาข่ายไหลไปกับน ้าด้วยใน 

เขตลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางยังมีล าน ้าสาขาย่อยที่ส าคัญขนาดใหญ่อยู่  4 ล าน ้าได้แก่ ล าน ้าย่อยแม่
สะป๊วด ล าน ้าย่อยแม่ขนาด ล าน ้าย่อยแม่ตู๊ด และล าน ้าย่อยแม่กึม สภาพล าน ้าย่อยสาขาเหล่านี้ แตกต่างจาก
สภาพล าน ้าสาขาของลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนที่ยังคงสภาพความอุดมสมบูรณ์อยู่ทังนี้ ล าน ้าสาขาย่อยของลุ่มน้าแม่
ทาตอนกลางบางลุ่มน ้าไหลเฉพาะหน้าฝนเท่านั้นเนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณลุ่มน ้าดังกล่าวขาดการดูแล
รักษา มีการลักลอบตัดไม่ท าลายป่าทั้งจากชาวบ้าน เอกชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ผ่านมาไม่มีมาตรการหรือ
แผนการดูแลรักษาอย่างเข้มงวดในช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านได้ตื่นตัวเห็นความส าคัญของป่าไม้ มีหลายชุมชนได้ลุก
ขึ้นมาจัดการป่าในพื้นที่ของตนเอง กอรปกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน และภาคประชาสังคม ได้มี
นโยบายให้ความส าคัญในด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงได้เกิดแผนอนุรักษ์ป่าไม้ มีการจัดท้าฝายชะลอ
น้าหรือฝายกักเก็บความชื้น หรือฝายดักตะกอนตามล้าน้าสาขาย่อย ทั้งนี ้ในลุ่มน้าแม่ทาตอนกลางยังมีอ่างเก็บ
น ้าชลประทานขนาดใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บน ้าแม่เส้า อ่างเก็บน ้าแม่กึม อ่างเก็บน ้าห้วยต้นยาง มีล าน ้าย่อยสาขาที่
ส าคัญ เช่น ห้วยแม่สะป๊วด ห้วยแม่กึม ห้วยแม่ตู๊ด และห้วยแม่ขนาด 

 (3) ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่าง สภาพพ้ืนที่ลุ่มน้าแม่ทาตอนล่างมี 2 ลักษณะ คือเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาสูง 
และป่าไม ้และเป็นที่ราบเชิงเขา มีพ้ืนที่ภูเขาและป่าไม ้สภาพที่ดินที่ท ากินท่ัวไปมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ แก่
การท้าการเกษตร พ้ืนที่ลุ่มน ้าแม่ทาจากแนวล าน ้าแม่วองมาจรดแนวล้าน้าแม่ทายังเป็นแนวรอยเลื่อนแม่ทาซึ่ง
เป็นรอยเลื่อนที่มีพลัง (Active Fauit) ความยาวประมาณ 55กิโลเมตร ที่มีสถิติของการเกิดแผ่นดินไหวใน
ระดับตื้นที่ไม่รุนแรงจ้านวนบ่อยครั้ง ลักษณะภูมินิเวศตั้งแต่ต าบลมะกอกจนถึงบ้านสบทา ต าบลป่าซางมี 
ลักษณะแตกต่างตามสภาพของพื้นที่ ช่วงบนของลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่างนั้น สภาพของพื้นที่สองข้างล าน ้าไม่ 
แตกต่างจากพื้นที่ของลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางเท่าใดนัก เนื่องจากมีสภาพพื้นที่ราบลุ่มเหมือนกัน สภาพของล า 
น ้าสองข้างล าน ้าแม่ทาตอนล่างมีการบุกรุกล าน ้าเกิดข้ึนท้าให้ล าน ้าแคบลง มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้งบ้านเรือน 
ร้านค้า ร้านอาหาร ท้าเป็นที่นา ที่สวน ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถซับน้าก็แทบไม่เหลือให้เห็น ตอนปลายของ
ลุ่มน้าแม่ทาตอนล่างยังมีสภาพน้าขังอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีน้าไหลมารวมกันอยู่ ณ บริเวณ หมู่บ้านสบทา
ต าบลป่าซาง   

ทั้งนี้ยังมีชุมชนหลายชุมชนที่รับน ้าจากน ้าแม่ทาโดยตรงและโดยอ้อม มีเหมืองฝายชลประทานโดย ผัน
น ้าจากน ้าแม่ทาไปใช้ในฤดูกาลท านา เช่น ฝายฝั่งหมิ่น ฝายกอแก ฝายป่าซาง ส่วนในฤดูแล้งการใช้น ้า จาก
การเกษตรส่วนใหญ่ใช้น ้าจากอ่างเก็บน้าเกษตรขนาดเล็กตามไร่นาเทือกสวนของเกษตรกร  และจากล า น ้า
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บาดาลที่สูบขึ้นมาใช้ ซึ่งจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้าในล้าน้าแม่ทาเช่นกัน ลุ่มน้าแม่ทาตอนล่างมีล้า
ห้วยสาขาท่ีส าคัญ  ได้แก่ ล้าห้วยหินแตก ห้วยแม่เมย ในล าน ้าแม่ทาตอนล่างมีอ่างเก็บน ้าชลประทานขาดใหญ่
อยู่ ได้แก่ อ่างเก็บน ้าแม่อาว อ่างเก็บน ้าแม่เมย และอ่างห้วยส้าน  
 
1.4 ด้านเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพที่แตกต่างกันตามสภาพของพื้นที่ตอนบน  ตอนกลาง และตอนล่าง โดยการ
ประกอบอาชีพของผู้คนในลุ่มน ้าแม่ทาส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของเกษตรกรชุมชนลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน ได้แก่ การปลูกข้าวนาปี 
การท านาจะเป็นเพียงฤดูเดียว การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ผักโครงการหลวง เช่น แตงกวาญี่ปุ่น ถั่วลันเตา มีการ
ปลูกกาแฟและเมี่ยง ในพื้นที่บนดอย (ที่สูง) มีกลุ่มเกษตรกร(สหกรณ์การเกษตรแม่ทายั่งยืน จ ากัด) ที่ได้ท า
เกษตรแบบปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ เช่นข้าวโพดฝักอ่อนปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้านและผักปลอด
สารพิษ ล าไยปลอดสารพิษ อาชีพที่ส าคัญของเกษตรกรในลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนคือ การเลี้ยงโคนม มีบริษัทที่มี
ถังเก็บน้านมดิบขนาดใหญ่รับซื้อน ้านมดิบที่ตั้งอยู่ในชุมชน การเลี้ยงโคขุน มีเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุนจ านวนมาก
จะนิยมน าไปเลี้ยงในป่า(ปล่อยเข้าป่า) ส่วนที่มีวัวจ านวนไม่มากก็จะปล่อยตามทุ่งนา สวน และไล่ต้อนเข้าคอก
ในตอนเย็นทั้งนี้ ในการได้มาซึ่งรายได้ของประชาชนในลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนได้มาจากการรับจ้างในภาค
การเกษตรและรับจ้างทั่วไป รวมถึงรายได้จากการหาของป่า ได้แก่ หน่อไม้ เห็ด ผักป่าต่างๆ ผึง ต่อ เป็นต้น
นอกจากนี้รายได้ของประชาชนในลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนยังได้มาจากอาชีพรับจ้างนอกภาคการเกษตรได้แก่  
โรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล้าพูน) สนามกอล์ฟ (กัซซัน) 
 

ลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลาง พืชเศรษฐกิจส าคัญของชุมชนลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลาง ได้แก่การปลูกข้าวนาปี 
การปลูกล าไยทั้งในและนอกฤดู การปลูกถ่ัวลิสง การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยง
หมูซึ่งมีจ านวนมากในพ้ืนที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลาง และยังมีรายได้จากการท้างานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ(ล าพูน) รับจ้างในฟาร์มหมู ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแรงงานมาจากประเทศพม่า ส่วนแรงงานในภาค
การเกษตรส่วนใหญ่นั้นมาจากชุมชนปกาเกอญอในลุ่มน้าแม่ขนาดที่ลงมารับจ้างแรงงานในการท านาท าสวนล้า
ไย ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกล้าไยจ้านวนมากในเขตลุ่มน้าแม่ทาตอนกลาง การเอามื้อเอาแรงจะมี 
เฉพาะบางพ้ืนที่บางชุมชนเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วเป็นการเอาแรงญาติพ่ีน้อง 

ลุ่มน้าแม่ทาตอนล่าง ในพ้ืนที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่างพบพืชเศรษฐกิจส าคัญ ได้แก่ล าไย ซึ่งมีการปลูกทั้ง
ในและนอกฤดู ข้าว มีการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรังในบางพื้นที่ที่มีชลประทานเข้าถึง  เช่น ต าบลป่าซาง 
ต าบลน ้าดิบ มีการปลูกผลไม้อ่ืนๆ เช่น มะม่วง แก้วมังกร การปลูกพืชผัก เช่น ผักกาด ต้นหอม ผักชี ผักคะน้า 
กะหล่าปลี ผักไผ่ หอมด่วน (สาระแหน่) ข้าวโพดเทียน มีการปลูกหอมแดง กระเทียม ในพื้นที่จ านวนมากใน
เขตลุ่มน้าแม่ทาตอนล่าง เช่น พ้ืนที่ต าบลทาขุมเงิน ต าบลม่วงน้อย ต าบลมะกอก ต าบลนครเจดีย์ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล าพูน) จากการท า
อุตสาหกรรมการทอผ้าพื้นเมืองและผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ (อ าเภอป่าซาง) แรงงานส่วนใหญ่นอกจากแรงงานใน
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ครัวเรือนแล้วยังมีแรงงานรับจ้างนอกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทั้งถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย เข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานรับซื้อของเก่า (ต าบลเหมืองจี ) ฟาร์มหมูในเขตต าบลนครเจดีย์ 
และเป็นแรงงานรับจ้างในภาคการเกษตรการประกอบอาชีพของชุมชนในลุ่มน้าแม่ทาตอนบนส่วนใหญ่ยังคงท า
อาชีพการเกษตร ซึ่งพืชที่ปลูกก็แตกต่างกันตามสภาพพื้นที่ พื้นที่ที่ยังคงมีน าอุดมสมบูรณ์ เช่น ลุ่มน ้าแม่ทา
ตอนบน ชาวบ้านยังคงท าการเกษตรมีการปลูกพืชที่หลากหลาย พื้นที่ท านายังมีอยู่มากต่างกับพื้นที่ของลุ่มน้า
แม่ทาตอนกลางและตอนล่างที่ใช้พ้ืนที่การท้านามาท าการเกษตรอื่น เช่น ท าสวนล าไย ปลูกพืชผัก บางพื้นที่มี
การปลูกพืชแบบผสมผสาน  

การใช้ประโยชน์จากที่ดินในการประกอบอาชีพของลุ่มน ้าแม่ทาจึงมีความหลากหลาย  และแตกต่าง
ตามสภาพของพ้ืนที่และปริมาณของน้าที่จะสามารถใช้ส าหรับการประกอบอาชีพ  
 
1.5 สังคมและวัฒนธรรม 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แม่น ้าทามีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนลุ่มน ้าอย่างมหาศาล เดิมสองข้างล าน ้า
มีต้นไม้ป้องกันการกัดเซาะเพ่ือไม่ให้ตลิ่งพัง เช่น ตะไคร้น ้า ต้นไผ่ ต้นมะกอกน ้า นอกจากป้องกันตลิ่งพังแล้วยัง
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยมากมาย มีพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด ได้แก่ ปลาช่อน ปลาขาว (ตะเพียน) 
ปลาซิว ปลาสะเด็ด เป็นต้น มีอีเนี่ยว (ตัวอ่อนของแมลงปอ) และปลาจอนที่อาศัยอยู่ตามผิวทรายใต้น้าแม่ทาที่
ตื้นซึ่งปัจจุบันปลาชนิดนี้ ไม่เจอแล้วหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้ สมัยก่อนมีการใช้ประโยชน์จากน ้าแม่ทา
โดยตรง มีการใช้น ้าทั้งอุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตร น้าแม่ทาถูกแบ่งสู่ไร่นาโดยมีการแบ่งไปตามล้าน้า
เหมืองฝายที่มีที่กันน ้าเป็นกลไกส าคัญของการแบ่งน ้าเข้าไร่นา  ผู้ที่อาศัยอยู่ตามลุ่มน้าแม่ทานั้นมีความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ตั้งแต่ลุ่มน้าแม่ทาตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ที่มีทั้งชาติพันธุ์ยอง/ลื อ ยาง 
(ปกาเกอญอ) โยน (คนเมือง) โดยส่วนใหญ่ปกาเกอญอจะอยู่อาศัยตามล าน ้าย่อยของลุ่มน ้าแม่ทา  และอยู่ใน
พ้ืนที่สูง เช่น น ้าห้วยหลอดน ้าห้วยบง น ้าห้วยแม่สะป๊วด น ้าแม่ขนาด ส่วนคนยอง/คนโยน อาศัยตามสองข้าง
ของล าน้าแม่ทาตั้งแต่ตอนบนถึงตอนล่าง ผู้คนต่างก็อาศัยพ่ึงพิงลุ่มน ้าแม่ทาในการด ารงชีวิต ชาติพันธุ์ยองหรือ
ลื้อเป็นชุมชนดั้งเดิมขนาดใหญ่ของคนลุ่มน ้าแม่ทา จนมีการขนานนามว่าเป็นคนบ้านทาต้องเป็นคนยอง“ยอง
บ้านทา” การตั้งชื่อหมู่บ้านต่างๆ ของลุ่มน ้าแม่ทาได้ตั้งชื่อตามสภาพพื้นที่ เช่น บ้านห้วยบงเนื่องจากล าห้วย
สาขาน้าแม่ทานั้นมีต้นไผ่บงจ้านวนมาก ส่วนชื่อหมู่บ้านตามล าน ้าทานั้นก็จะมีการเรียกชื่อหมู่บ้านโดยมีการใช้
ค้าว่า “ทา” น าหน้า เช่น บ้านทาป่าสัก บ้านทาปลาดุก บ้านทากาศ บ้านทาทุ่งหลวง เป็นต้นวัฒนธรรมของคน
ลุ่มน ้าแม่ทามีความหลากหลายตามชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างช้านาน  การด ารงชีวิตของคนลุ่มน ้าแม่
ทานั้นจากเดิมอาศัยน ้าจากน ้าแม่ทาเป็นหลักในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตของผู้คน หลังจากที่น ้าแม่
ทามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น การพึ่งพิงอาศัยของผู้คนกับล าน ้าแม่ทาก็ห่างหายไปตามวิถีการประกอบอาชีพ
ของประชากร มีการจัดการทรัพยากรน ้าที่ต้องพึ่งพาอาศัยองค์กรของรัฐและองค์กรของท้องถิ่นเข้ามาจัดการ
แทนการจัดการโดยประชาชนด้วยกันเอง องค์กรจัดการน ้า(เหมืองฝ่าย) ที่เคยมีมาเริ่มหายไป ประกอบกับ
สภาพของน ้าแม่ทาที่ไหลเชี่ยวในหน้าฝนและแห้งขอดในหน้าแล้ง  การใช้น ้าโดยตรงในการประกอบอาชีพ
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การเกษตรที่ผันน ้าเข้าสู่ไร่นาเทือกสวนของตนเองโดยตรงจะใช้เฉพาะฤดูการท านา (ระบบเหมืองฝาย)ทั้งนี้ เมื่อ
ถึงฤดูแล้งการใช้ประโยชน์จากน ้าแม่ทาก็จะถูกผันน ้าเข้าสู่ไร่ สวน โดยการใช้เครื่องจักรสูบน ้า อาชีพกิจกรรม
ยามว่างในฤดูแล้งของผู้คนแม่ทาจากเดิมได้ใช้เวลาช่วงนี้ ปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณริมน ้า (เกาะทราย) ไว้กิน
ไว้ใช้ในครัวเรือนก็หายไปเนื่องจากไม่มีเกาะทรายไว้ให้ปลูก ความสัมพันธ์โดยตรงของผู้คนและลุ่มน ้าแม่ทาก็
ห่างหายไปตามกาลเวลา  

 
1.6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (1) แหล่งน ้า อ าเภอแม่ทา มีล าน ้าสาขา และล าห้วยที่ส าคัญ เพ่ือใช้ในการบริโภคและอุปโภค ดังนี้ 
  1. แม่น ้าทา เป็นแม่น ้าสายหลัก ต้นน ้าเกิดจากหุบเขาในทิวเขาผีปันน ้า ทางตอนใต้ของ    
หุบเขาลุ ่มน ้ากวง อ าเภอสันก าแพง จ ังหวัดเช ียงใหม่ แม่น  ้าทาไหลผ่านรอยรูปครึ ่งวงกลมในแนว
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ ไหลผ่านเกือบทุกต าบล ยาวประมาณ  58  กิโลเมตร ไหลผ่านอ าเภอ
ป่าซาง บรรจบกับแม่น ้ากวงที่บ้านสบทาเขตติดต่ออ าเภอเมืองล าพูน กับอ าเภอป่าซาง     
 2. ล าน ้าแม่ตู ๊ด อยู่ทางทิศเหนือของต าบลทาสบเส้า ต้นน ้าเกิดจากดอยตู๊ด ดอยขี้วัวเหี้ย  
เขตต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ไหลลงสู่น ้าทาที่บ้านทาทุ่งหลวง ต าบลทาทุ่งหลวง เขตติดต่อ 
กับต าบลทากาศ ต าบลทาทุ่งหลวง มีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร 
 3. ล าน ้าสะป้วด น ้าเกิดจากดอยผาเมือง ไหลลงน ้าทาที่บ้านแม่สะป้วด หมู่ที่ 2 ต าบลทา 
สบเส้า ความยาวประมาณ  120 กิโลเมตร  
 4. ล าน ้าขะนาด ต้นน ้าเกิดจากดอยดินแดง ดอยหมู ดอยแม่สะแงะ ห้วยผาด่าน ห้วยโอมฮึก 
อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ไหลผ่านต าบลทากาศ ต าบลทาขุมเงิน ไหลลงสู่ ล าน ้าทาที่บ้านดอย
ครั่ง  หมู่ที่ 11 ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา ความยาวประมาณ  13  กิโลเมตร 
 5. ล าน ้าเมย ต้นเกิดจากล าห้วยแม่เหล็ก ไหลผ่านต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา ยาว
ประมาณ 10 กิโลเมตร  
 6. ล าน ้าปงแม่ลอบ ต้นน ้าอยู่ในบริเวณสันดอยอีหุย เขตติดต่ออ าเภอทุ่งหัวช้างไหลผ่าน 
ต าบลทาแม่ลอบ ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ไหลลงสู่แม่น ้าลี้ ที่บ้านห้วยผาตั้ง อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
 (2) ป่าไม้   

 อ าเภอแม่ทามีพื้นที่ป่าไม้ เช่น ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็งรัง ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดต้นน ้าล าธาร  
มีพื้นที่ราบติดกับล าน ้าต่างๆ ที่ไหลผ่านพื้นที่อ าเภอแม่ทา ประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยอุทยาน
แห่งชาติดอยขุนตาลมีสภาพป่าดิบเขาและป่าสนเขาปกคลุมตามพื้นที่ระดับสูง พื้นที่ต ่าลงมาเป็นป่าดิบแล้ง  
ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง  ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เหล่านี้เป็นแหล่งต้นน ้าล าธารของแม่น ้าวัง 
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  ข้อมูลพื้นที่ป่าตามกฎหมายของอ าเภอแม่ทา 

ที ่ ชื่อป่าสงวนแห่งชาติ 
เนื้อที ่

ท้องท่ีอ าเภอ 
ไร่ ตารางกิโลเมตร 

1 ป่าแม่ทา 392,250.00 627.60 แม่ทา 

2 ป่าดอยขุนตาล   39,206.25   62.73 แม่ทา 
 รวม 431,456.25 690.33  

 
  รายช่ืออุทยานแห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง คือ 

 ที ่ ชื่ออุทยานแห่งชาติ 
เนื้อที ่ หมายเหตุ 

ท้องท่ีอ าเภอ ไร่ ตาราง กม. 

1. อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 159,556.25 255.29 อ.แม่ทา    จ.ล าพูน 
 (อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดล าพูน) (34,500.00) (55.20) อ.ห้างฉัตร    จ.ล าปาง 
     

   
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 1 แห่ง คือ  

  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง (ล าพูน - ล าปาง) เนื้อที่ 366,250 ไร่ หรือ 586 ตร.กม.  
(อยู่ในพื้นท่ีจังหวัดล าพูน 277,949 ไร่ หรือ 447.72 ตารางกิโลเมตร) โดยมีทรัพยากรสัตว์ป่าภายในพื้นที่ของ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น หมี เสือ เก้ง ไก่ป่า เหยี่ยว นกเอี้ยงสาริกา 
นกเขาลาย กิ้งก่าบิน กระรอกบินเล็ก ลิ่น แลน บ่าง หมูป่า ตุ่น งูกะปะ งูเหลือม  งูเห่า ฯลฯ สัตว์ป่า จ านวน
ชนิด สกุล (จ านวน) วงศ์ (จ านวน) นก สัตว์จ าพวกเลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์จ าพวกเลื้อยคลาน สัตว์จ าพวกสะเทิน
น ้าสะเทินบก แมลง ปลา 
สถานที่ท่องเที่ยว 

– อุโมงค์รถไฟขุนตาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านขุนตาน ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ยาว 
1,352.10 เมตร ห่างจากส านักงานเทศบาลต าบลทาปลาดุก ประมาณ 8 กิโลเมตร 

– สะพานขาวทาชมภู ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านทาชมภู เป็นสะพานรถไฟ ส าหรับข้ามล าน ้าแม่ทา ถือเป็น
การสะพานที่มีลักษณะแตกต่างจากสะพานรถไฟแห่งอื่นๆ เนื่องจากก่อสร้างด้วยคอนกรีตและเป็นสีขาว มีอยู่
แห่งเดียวในประเทศไทยก่อสร้างราวปี พ.ศ. 2462 ห่างจากส านักงานเทศบาลต าบลทาปลาดุก ประมาณ 1 
กิโลเมตร 

– ศาลเจ้าพ่อขุนตาน ตั้งอยู่บริเวณปากอุโมงค์รถไฟขุนตานด้านทิศเหนือ เป็นที่เคารพสักการะบูชา
ของชาวต าบลทาปลาดุก และนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ห่างจากส านักงานเทศบาลต าบลทาปลาดุก ประมาณ 8 
กิโลเมตร 
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– หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านทากู่ หมู่ที่ 6 บ้านทาป่าเปา โฮมสเตย์และป่าชุมชนห้วย
ทรายขาว 

 
2.แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 
ในการพัฒนาอีกอย่างหนึ ่งที ่ก าลัง  น ามาใช้ในสังคมไทยก็คือ การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

(participation) ของประชาชน และใช้การ ท างานในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) 
ซึ่งเป็นการวิจัยที่จัดท าเป็นกลุ่มเป็น หมู่คณะและการวิจัยโดย ผู้ปฏิบัติงานเอง จนภายหลังมีการเรียกวิจัยเช่นนี้
ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วม participatory action research ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกเป็นค าย่อว่า 
PAR การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ก็คือ การแสวงหาความรู้ ความจริงที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ ตรวจสอบ
ได้ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมกันเรียนรู้เพื่อรู้จักตัวเอง ชุมชน สิ่งแวดล้อมให้เห็น
ปัญหาของตัวเองและเห็นทางแก้หรือทางออกจากปัญหาโดยลงมือปฏิบัติจริงได้ผลจริงแก้ปัญหาได้จริงซึ่ง การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) คือ การวิจัย ค้นว้า และหาความรู้ตามหลักการของการวิจัยเชิง
วิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ ต่างกันเพียงแต่ว่า PAR นั้นมีวัตถุประสงค์มุ่งไปที่การแก้ปัญหาในการพัฒนา และเป็น
การวิจัยที่ด าเนินไปด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ร่วมงาน รวมทั้งในกระบวนการวิจัย และในการมีหุ้นส่วนใช้
ประโยชน์ของการวิจัย” (กมล  สุดประเสริฐ,2537)  

ซึ ่งสอดคล้องกับ (สุภางค์  จันทวานิช,2547) กล่าวว่า“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(PAR) หมายถึง วิธีการที่ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมวิจัย เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการวิจัย นับตั้งแต่การก าหนดปัญหา การด าเนินการ การ
วิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรม  บทบาทของชาวบ้าน นักวิจัยและ
นักพัฒนามีความเท่าเทียมในการก าหนดปัญหาและแนวทางการปฏิบัติการ 

ท าไม ต้องเป็น PAR การวิจัยแบบเดิมเป็นการวิจัยที่ใช้ผู้วิจัยเป็นศูนย์กลาง องค์ความรู้ อยู่ที่นักวิจัยที่
เป็นคนนอกชุมชน วิจัยเพื ่อรู ้ ปัญหาของคนอื่น  ผลการวิจัยจึงไม่ได้น าไปใช้แก้ปัญหา ส่วนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยโดยคนในชุมชนร่วมกันเรียนรู้เรื่องชุมชนของตนเอง เห็นปัญหาของ
ตัวเอง เห็นทางออก หรือทางแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน และทุกคนในชุมชนร่วมกันแก้ปัญหาและรับผลของ
การแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งเป็นการปรับปรุงวิธีการวิจัยดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นการศึกษาชุมชน โดยให้สมาชิกของชุมชนเช้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งเป็นผู้ร่วมวิจัยด้วย แต่ไม่มีการปฏิบัติการใดๆ และยังไม่มีการน าไปประยุกต์
แก้ปัญหา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นกระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยจะเลือกหรือก าหนดกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ขึ้นมา ซึ่งผู้วิจัยจะเป็นผู้พิจารณาว่าดีและเหมาะสมแล้ว จากนั้นก็น ากิจกรรมนั้นๆมาทดลองปฏิบัติการว่าใช้ได้
หรือไม่ตามสมมติฐานของ ผู้วิจัย โดยผู้วิจัยจะก าหนอเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผล ตลอดจนควบคุม
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แนวทางการปฏิบัติและน าผลนั้นมาปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการด าเนิน งาน แล้วน าไปทดลองใช้ใหม่จนกว่า
จะได้ผลที่ผู้วิจัยพึงพอใจ จากนั้นก็น าไปใช้และเผยแพร่ต่อไป ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้อาจมีส่วนร่วมหรือไม่
มีส่วนร่วมก็ได้ 

แนวคิดพื้นฐานของ PAR เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิ่งเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะร่วมกันเรียนรู้เริ่ม
จากความรู้สึกของคนท่ีมีต่อปัญหากระบวนการวิจัยต้องท าอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์ของ PARเพื ่อปลูกจิตส านึกให้คนในชุมชนตระหนักในปัญหา หน้าที ่ และร่วมกัน
แก้ปัญหาของตนเองเพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้แบบพหุภาคี (Steak Holder)เพื่อให้ชุมชนร่วมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม และการท างานร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

แนวคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กมล สุดประเสริฐ (2540) ได้กล่าวถึงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (PAR) ว่า.......มาจากความเชื่อดังนี้ เชื่อว่า PAR เป็นกระบวนการที่เอนเอียงไปทาง
ประชาธิปไตย เพราะ PAR เป็นกระบวนการท างานร่วมกัน และ เชื่อว่า PAR ท าให้คนต้องพัฒนาตนเอง 
และ PAR เกิดจากประชาชนต้องการแสวงหาความรู้ในการแก้ปัญหาของตนเอง เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วย
คนยากจนและด้อยโอกาส ด้วยการวางพื้นฐานร่วมกันระหว่างหน่วยงานพัฒนาทั้งหลายกับชุมชน ซึ่ง PAR จะ
เน้นหนักการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพราะ PAR อาศัยการยอมรับของประชาชนได้สืบทอดต่อเนื่องเป็น
ประสบการณ์หลากหลาย 

หลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมให้ความส าคัญและเคารพต่อภูมิความรู้ของ
ชาวบ้าน โดยยอมรับว่าความรู้พื้นบ้าน ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ และก าเนิดความรู้ในวิธีอ่ืนที่แตกต่างไป
จากของนักวิชาการ ปรับปรุงความสามารถและศักยภาพของชาวบ้านด้วยการส่งเสริม ยกระดับและพัฒนา
ความเชื่อมั่นในตัวเองของเขา ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเอง ให้ความรู้ที่
เหมาะสมกับชาวบ้านและคนยากจน โดยให้สามารถได้รับความรู้ที่เกิดขึ้นในระบบสังคมของเขา และสามารถที่
จะท าความเข้าใจ แปลความหมาย ตลอดจนน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมสนใจปริทัศน์ของชาวบ้าน โดยการวิจัย
เชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยเปิดเผยให้เห็นค าถามที่ตรงกับปัญหาของชาวบ้าน ปลดปล่อยความคิด 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมจะช่วยให้ชาวบ้านและคนยากจนสามารถใช้ความคิดเห็นของตนอย่าง
เสรี 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักวิจัยร่วมกันใน
การร่วมคิดวางแผนและตัดสินใจในการวิจัย ชุมชนจะมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการการวิจัยตั้งแต่การศึกษา
ชุมชน วิเคราะห์ปัญหา วางแผน ลงมือปฏิบัติ และติดตามประเมินผล การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่มาจากชุมชนลดการพึ่งพิงจากสังคมภายนอกให้ประชาชนตัดสินใจร่มกัน ชาวบ้านเป็น
ศูนย์กลาง พึ่งพาตนเองได้ และจะก่อการสร้างองค์ความรู้จากการผสมผสานความรู้ของนักวิชาการกับความรู้
พื้นบ้านให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งยังเกิดการผสมผสานความรู้ จากทฤษฎี (จาก
นักวิจัย) และการปฏิบัติ (จากชาวบ้าน) เข้าด้วยกัน ความรู้ที่ประชาชนได้รับจาก  PAR เป็นการปฏิบัติที่ไม่ใช่
การเข้าใจเพียงอย่างเดียวแต่จะเกิดจากการลงมือกระท าให้ความเข้าใจ (ดั้งเดิม) ที่เป็นนามธรรมออกมาสู่การ
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ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า PAR นั้นเป็นการวิจัยที่น าไปสู่การพัฒนาทั้งวิธีการวิจัยและการพัฒนา
มนุษย์อย่างแท้จริง 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชาวบ้าน ประชาชน  จะตื่นตัว ได้รับ
การศึกษามากขึ้น สามารถคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง การแก้ไขปัญหา  การจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ จะมีการกระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนดีขึ้น และผู้วิจัย นักพัฒนา จะได้เรียนรู้จากชุมชนได้ประสบการณ์ในการท างานร่วมกับชุมชน อัน
ก่อให้เกิดความเข้าใจชุมชนได้ดีขึ้น และเกิดแนวคิดในการพัฒนา ที่ยั่งยืนและบูรณาการ ตนเองอย่างแท้จริง  
 

2.2 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน  
    เศรษฐก ิจช ุมชน หมายถ ึง ก ิจกรรมทางเศรษฐก ิจต ่างๆไม ่ว ่าจะเป ็นการผล ิตการบร ิโภค  

การจ าหน่ายจ่ายแจกที่คนในท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมท าร่วมรับประโยชน์ของประชาชน และร่วมกัน
เป็นเจ้าของ เศรษฐกิจชุมชนมีรากฐานมาจากศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน หรือทุนในชุมชน อาทิ
วัฒนธรรม ประเพณี สภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายทางทรัพยากรที่มีอยู่ 

เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะส าคัญคือ ครอบครัวเป็นหน่วยการผลิต แรงงานของสมาชิกในครอบครัวเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการอยู่รอดของครอบครัวต่อความพอเพียง และต่อความสามารถใน
การพึ่งตนเอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเป็นตัวของตัวเอง มีพลวัต และสามารถที่จะอยู่รอดด้วย
ตัวเองได้ พัฒนาเคียงคู่ไปกับพัฒนาการของระบบทุนนิยม 
         งานศึกษาเศรษฐกิจชุมชนไทยของฉัตรทิพย์ นาถสุภา และคณะ ถึงแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเกิดจากการ
พัฒนาการเศรษฐกิจของโลกตามแนวทางทุนนิยม ได้ก่อให้เกิดปัญหาและผลเสียหลายประการแก่ประเทศที่
ก าลังพัฒนา และในขณะเดียวกัน การศึกษาค้นคว้าเศรษฐกิจชุมชนในหลายประเทศท าให้มีหลักฐานในเชิง
ประจักษ์ว่า แม้สังคมเศรษฐกิจจะได้ผ่านพัฒนาการมาแล้วหลายขั้นตอน นับแต่ชุมชนบุพกาลผ่านยุคเจ้าขุนมูล
นาย ยุคการล่าอาณานิคม และการเติบโตของระบบทุนนิยม แต่ชุมชนหมู่บ้านก็ยังคงด ารงเอกลักษณ์
วัฒนธรรมของตน และยังมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เช่น การศึกษาชุมชนในลาตินอเมริกาของโฮเซ 
คาลอส มาเรียเตก ีการศึกษาชุมชนในประเทศอินเดียของมหาตมะคานธี และงานศึกษา  

ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน ปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิด
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ี จึงควรให้ความสนใจกับปัจจัยนี้เป็นล าดับแรก เพื่อท าให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชน
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการพัฒนากลุ่มคน 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่การพัฒนาผู้น า
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ี ให้มีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ความจ าเป็นที่ต้องท าการผลิต  การแปร
รูป การค้า และการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอก นอกจากนี้ควรมีความสามารถในการระดมคน เงินทุน การ
บริหารและการจัดการกระบวนการผลิต การแปรรูป และการใช้ทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาชาวบ้าน
ให้มีความสนใจในกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนโดยพัฒนาชาวบ้านให้มีความรู้และความสามารถด้านเทคนิคการ
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ผลิต และการแปรรูป และการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งในอุดมการณ์และเทคนิคการ
กระตุ้นเชื่อมประสานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 

 การพัฒนากลุ่ม/องค์กรชุมชน ควรมีความเข้าใจในการสร้างกลุ่มและการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม
ที่มีผู้น าชาวบ้าน และผู้ที่เก่ียวข้องร่วมกันท างาน ซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจชุมชน โดยการท างานด้วยวิธีการนี้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยที่คนชนบทมีความเกื้อหนุนจุนเจือซึ่งกันและกัน  และสอดคล้องกับข้อจ ากัดทาง
เศรษฐกิจของคนในชนบท เนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีทุนทรัพย์และเครื่องมือท ากินที่ไม่มากนัก 

กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนเมื่อมีความพร้อมในปัจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชนทั้ง 4 ปัจจัยแล้ว จึงท าให้
กระบวนการเศรษฐกิจชุมชนพร้อมที่จะด าเนินการได้ ประกอบด้วย กิจกรรมการผลิต การบริโภค การแปรรูป
และการขาย ให้สามารถด าเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมในกระบวนการนี้อาจจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 

การเกษตร ต่อเนื่องการเกษตร และนอกการเกษตร ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์จาก การท าผ้าฝ้ายทอ
มือย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหม มัดหมี่ ผ้าขาวม้า และกระเป๋าผ้าชนิดต่างๆ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเสื้อผ้า เช่น 
การตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้านและส านักงานเป็นต้น  ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่และหวาย 
เช่น ตะกร้า เข่ง กระจาด เสื่อหวาย เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ เช่น การดอกไม้ ผลไม้ และไม้ประดับ
จากกระดาษชนิดต่างๆ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูป เช่น ผลิตภัณฑ์จากผลไม้พร้อมดื่ม ไวน์จาก
ผลไม้ชนิดต่างๆ เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์วัสดุ เช่น เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เป็นต้น 
1. กิจกรรมลานค้าชุมชน ได้แก่ การจัดหาพื้นที่ที่ชาวบ้านน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเพื่อซื้อ และขาย

สินค้า ซึ่งลานค้านี้อาจตั้งในตลาดชนบท ตลาดเมือง โดยปลอดการเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ 
2. กิจกรรมร้านค้าชุมชน ได้แก่ การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันตั้งร้านค้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์ของ

ตน ซึ่งมักมีความเกี่ยวพันธ์กับกิจกรรมการออมทรัพย์ การระดมหุ้น ระดมทุนการผลิต และการ
แปรรูป ซึ่งถือว่าเป็นวงจรที่กลุ่มเกษตรกรผู้มีประสบการณ์จัดตั้งขึ้น 

3. การท่องเที่ยว โดยเป็นที่รู้กันว่าประเทศไทยอุดมไปด้วยแหล่งโบราณสถาน น ้าตกแม่น ้า ล าคลอง 
และทิวทัศน์ธรรมชาติ ซึ่งการฟื้นฟูความส าคัญของสิ่งเหล่านี้ จะท าให้ผู้คนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศเข้ามาเท่ียว เป็นโอกาสให้คนในชุมชนสามารถเก็บเงินค่าขนส่งและการขายผลิตภัณฑ์
เพ่ือเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้ 
 

บทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทา  
 เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา อ าแม่ออน จ.เชียงใหม่  ลุ่มน ้าทาตอนบน 

โดยทั่วไปประกอบด้วยการปลูกข้าวเหนียวในช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลุ่มส าหรับบริโภคในครัวเรือน และ
ปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฟาร์มไม้ผลยืนต้นผสมผสาน ที่ไม่ต้องการการดูแลมาก เช่น 
กล้วย ล าไย มะม่วง มะขาม ขนุน  ในระยะแรกเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากการท าปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ซึ่ง
เป็นพืชพาณิชย์ที่ส าคัญที่สุดในชุมชน ข้าวโพดฝักอ่อนใช้ระยะเวลาในการปลูกสั้นมาก เพียง 45 วัน ก็สามารถ
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เก็บเก่ียวผลผลิตได้ ซึ่งท าให้การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนมีปัญหาโรคและแมลงน้อยมาก และมีการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชน้อย แต่การปลูกข้าวโพดฝักอ่อนต้องใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง   ในรอบปีหนึ่งๆ เกษตรกรสามารถปลูก
ข้าวโพดฝักอ่อนได้ 4-5 ครั้ง โดยการปลูกรอบแรกในช่วงต้นฤดูฝน ราวปลายเดือนเมษายนหรืออย่างช้าก็ต้น
เดือนพฤษภาคม จะเป็นการปลูกบนพื้นที่ดอน ซึ่งสามารถปลูกได้เพียง 2-3 รุ่น (สามารถปลูกได้จนถึงเดือน
ตุลาคม เมื่อฝนหยุดตก) จากนั้นการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนก็จะโยกย้ายลงมาปลูกในพื้นที่ลุ่ม หลังจากเก็บเกี่ยว
ข้าวเสร็จ พื้นที่ลุ่มสามารถปลูกข้าวโพดฝักอ่อนได้อีก 1-2 รุ่น นับจากเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม  แต่
ปัจจุบัน มีการปลูกข้าวโพดฝักอ่อนลดลง เกษตรกรส่วนใหญ่เปลี่ยนมาเป็นการปลูกผักเกษตรอินทรีย์แทน
แหล่งรายได้อื่นๆ คือ การเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะวัว ซึ่งเกษตรกรจะซื้อวัวตัวผู้มาเลี้ยงขุนให้อ้วนประมาณ 2-3 
เดือน จากนั้นก็ขายวัวขุนในราคาที่สูงขึ้น  เกษตรกรบางรายซื้อวัวตัวผู้ที่อายุน้อยมาเลี้ยงขุนในเวลาที่นานขึ้น 
ซึ่งเกษตรกรอาจใช้สัตว์เลี้ยงเหล่านี้ในการขนส่ง ล าเลียงผลผลิตจากฟาร์มมาที่บ้านได้ด้วย   ในช่วงตั้งแต่ปี 
2549 มีการเลี้ยงวัวนมในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นด้วย 

มูลนิธิสายใยแผ่นดินและสหกรณ์กรีนเนทได้เริ่มท างานกับกลุ่มเกษตรกรนี้ตั้งแต่ปี 2536 โดยการช่วย
จัดหาตลาดให้กับเกษตรกรที่รวมตัวกันปลูกผักเกษตรอินทรีย์   ในปี 2541 มูลนิธิสายใยแผ่นดินและสหกรณ์
กรีนเนท ได้ริเริ่มโครงการเกษตรอินทรีย์โดยเน้นการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรรวมตัวกันเพื่อ
แก้ไขปัญหาของตนเอง ครอบครัวและท างานพัฒนาในชุมชน โดยใช้ชื่อ “เครือข่ายคณะกรรมการกลางแม่ทา”
ในปี 2543 กลุ่มชาวบ้านได้ริเริ ่มจัดตั้งองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานที่สะดวกและสอดคล้องกับสถาณ
การณ์  โดยจัดตั้งเป็น “สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จ ากัด” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2543  และได้จด
ทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2544 โดยมีสมาชิกก่อตั้ง  135 ราย จากหมู่ 1 (บ้านทาม่อน) หมู่ 
2 (บ้านท่าข้าม) หมู่ 3 (บ้านค้อกลาง) หมู่ 4 (บ้านห้วยทราย) หมู่ 5 (บ้านป่านอต) หมู่ 6 (บ้านดอนชัย) และ
หมู่ 7 (บ้านใหม่ดอนชัย) ในปี 2561 ได้เปลี่ยนระบบการจัดการของกลุ่มใหม่ จากเดิมที่เป็นสหกรณ์การเกษตร
ยั่งยืนแม่ทา มาเป็น “เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา” จากนั้นได้มีการพัฒนาต่อยอดงานในพื้นที่ โดยกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ในชุมชน ในนาม   

“วิสาหกิจแม่ทาออแกร์นิค”  หลังจากได้เห็นคุณพ่อผู้เป็นเกษตรกรเปลี่ยนผ่านจากการท าเกษตร
เชิงเดี่ยวที่ใช้สารเคมีเป็นหลัก มาเป็นการผลิตในระบบแบบระบบวนเกษตรเป็นแนวทางหลัก คุณปุ้ย มัทนา 
อภัยมูล จึงได้สานต่อการท าเกษตรต่อจากครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือต่อยอด และได้รวมกลุ่มกับคนรุ่นใหม่
ในชุมชนแม่ทา จัดตั้งกลุ่มชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค มีหลากหลายกิจกรรมภายใต้การด าเนินงาน
ของกลุ่ม โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือเป็นผู้น าคนรุ่นใหม่ในการพึ่งตนเองบนวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน และหนึ่งใน
กิจกรรมที่ท าร่วมกันซึ่งเป็นในแนวทางใหม่ๆ กลายเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่า Mae Tha Organic (แม่ทา ออแก
นิค) ที่มีความตั้งใจอยากให้ร้านนี้เป็นเหมือนจุดนัดพบ แลกเปลี่ยน เป็นศูนย์รวมให้คนในกลุ่มมีกิจกรรมร่วมกัน
รวมถึงคนภายนอกที่เข้ามาสัมพันธ์ด้วย ภายในร้านใช้เมล็ดกาแฟอินทรีย์จากเครือข่ายที่แม่วางชื่อ Lapato 
Organic Coffee และใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลมาประยุกต์ในเมนูอาหาร วัตถุดิบจากเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน 
ภายใต้สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทาใน ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพราะหวังว่ากิจกรรมและอาหารบาง
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เมนูที่ใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลนี้จะช่วยสื่อสารให้ผู้บริโภคได้เข้าใจถึงเรื่องของเกษตรกรรยั่งยืน รวมทั้งต่อยอด
อาชีพของเธอด้วยการอนุรักษ์และผลิต คัดเลือกเมล็ดพันธุ์แบบวิถีชุมชน เพื่ออนุรักษ์พรรณพืชพื้นบ้านและ
อนุรักษ์อาชีพการผลิตเมล็ดพันธุ์เอาไว้ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา 

 
2.3 แนวคิดงานอาสาสมัครกับเยาวชน  

(ชาญชัย พินทุเสน,2552) กลุ ่มเป้าหมายของเราคือเยาวชนตั้งแต่ระดับชั ้นประถมศึกษาจนถึง
ระดับชั้น มัธยมศึกษา การที่จะให้เขาได้เรียนรู้ก็จะต้องให้เขาได้มีโอกาสสัมผัสจริง ไม่คุยด้วยเรื่องที่ซับซ้อน 
เพราะมนุษย์รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัส แต่เป็นในรูปแบบของประสบการณ์ กินได้ รู้สึกได้โดยตัวเอง ต้องเริ่มที่
เด็กให้เขานั้นคิดเป็น ต้องเริ่มจากข้างในก่อน เราเองจากประสบการณ์นั้นจะได้ในเรื่องของยุทธวิธีที่จะท าให้
เยาวชนได้มีองค์ ความรู้ ข้อมูล เพื่อไปเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างมีความสุข จึงเป็น
เหตุให้เกิดค า 3 ค าขึ้นมา คือ สนุก สัมผัสตรงหรือสัมผัสจริง และเรื่องของจินตนาการ ซึ่งก็จะประกอบด้วย
หลายๆ มิติ เช่น ทางด้านศิลปะ ทางด้านจริยธรรม ทางด้านคุณธรรม เป็นการค านึงถึงคุณประโยชน์ของเขา 
ของสังคม ในอนาคต ซึ่งเป็นหลักในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่จะสร้างคนในการท าประโยชน์ต่างๆ  

 เมื่อเราท ากิจกรรมเราก็จะต้องถามตัวเองอยู่เสมอๆ ว่า เด็กสนุกหรือไม่ ถ้าเด็กสนุกแล้วเราสนุ ก
หรือไม่ ถ้าเราไม่สนุกมันก็จะไม่เกิดสุขในบริบทของปัจจุบันเราจะต้องรู้จักมัน เข้าใจในระบบของทุนนิยม โดย
เราจะต้องมีนโยบายโดยการคิดร่วมกันของกรรมการ โดยน าปัญหาที่อยู่ในสังคม ในโลก มาคิดว่าเราจะท า
หน้าที่ของชีวิตว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมได้อย่าง ไร การที่คนเรารู้สึกอยากให้ตนเองมีคุณค่า เป็นที่
ยอมรับในสังคม ก็เป็นทุนเดิมท่ีจะช่วยให้ออกมาเป็นอาสาสมัคร  

การที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้นั้นก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ในเรื่องของระบบ ธรรมชาติ คือระบบของ
การเอื้ออาศัยกัน จนต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน การขาดสิ่งใดสิ่ งหนึ่งก็เป็นอันต้องเสียรูปตรงนั้นไป ทั้งใน
ระบบของธรรมชาติ ระบบนิเวศ(ecology) และระบบของการบริโภค (economy) ดังนั้นในเรื่องของ
เศรษฐศาสตร์และนิเวศนั้นต้องมีการจัดให้สมดุล เมื่อเราพบ 2 เสาหลักนี้แล้วก็จ าเป็นที่จะต้องใช้จินตนาการว่า
จะน า 2 สิ่งนี้มาเอื้อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไร โดยต้องหาวิธี เทคนิคต่างๆ ตามยุตตามสมัย  
 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วันเพ็ญ พรินทรากูลและคณะ(2551,สกว.) ศึกษา “การสังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการลุ่มน ้าแม่ทา
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” พบว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ตามลุ่มน ้าแม่ทามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ตั้งแต่
ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนถึงตอนล่าง มีทั้งชาติพันธุ์ยอง/ลื้อ ยาง/ปกาเกอญอ โยน/คนเมือง โดยปกาเกอญอจะอาศัย
อยู่ตามล าน ้าย่อยของน ้าแม่ทาและอยู่บนที่สูง การด ารงชีวิตแต่เดิมอาศัยล าน ้าแม่ทาเป็นหลักในการประกอบ
อาชีพและด ารงชีวิต ลักษณะภูมิประเทศมีความลาดชัน มีภูเขาอยู่2ด้าน คนในลุ่มน ้าทาส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวนาปีเป็นหลัก ท านาได้ปีละครั้งเดียว นอกจากนั้นยังมีการประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น 
การเลี้ยงโคนมในแม่ทาตอนบน การท าล าไยทั้งในและนอกฤดู นอกจากรายได้นอกภาคเกษตรในลุ่มน ้าทา
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ตอนกลางคือการรับจ้างแกะสลักไม้เนื้ออ่อน ที่สามารถสร้างรายได้ในชุมชนมามากว่า30ปี ในส่วนลุ่มน ้าทา
ตอนล่างพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญยังเป็นล าไยและข้าวนาปี มีบางพื้นที่ที่ระบบชลประทานเข้าถึง มีการปลูกผลไม้
อ่ืนๆเช่น มะม่วง แก้วมังกร การปลูกพืชผัก เช่น ผักกาด ต้นหอม ผักชี กระเทียม คะน้า เป็นต้น 

จันทร์ เขียวพันธุ์และคณะ(2555,สกว.) ศึกษา กระบวนการฟื้นฟูอาหารฟื้นบ้านมอญสู่การเชื่อมโยง
วัฒนธรรมชุมชน องค์ความรู้ท้องถิ่นและความมั่นคงอาหารชุมชนบ้านหนองดู่ บ่อคาว ต าบลบ้านเรือน อ าเภอ
ป่าซาง จังหวัดล าพูน(ลุ่มน ้าทาตอนล่าง) ผลจากการวิจัยได้สรุปรายการอาหารพื้นบ้านมอญหนองดู่ บ่อคาวได้ 
11 ชนิด ได้ให้ชื่อเรียกทั้งภาษาไทย และภาษามอญ ได้ให้คุณค่าและความหมาย องค์ประกอบของอาหาร
คุณค่าทางโภชนาการ ได้รวบรวมข้อมูลไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ร่วมกัน โดยโรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรท้องถิ่น
ในนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอาหารมอญ ซึ่งปัจจุบันเริ่มจะสูญหายไป 

พฤติพร จินาและคณะ(2561,สกว.) ศึกษารูปแบบชีวิตวิถีทางเลือกและการพึ่งตนเองเพื่อความยั่งยืน
ของเกษตรคนรุ่นใหม่ในจังหวัดล าพูน พบว่า การรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นจากคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในการ
ท าเกษตรอินทรีย์แล้วตั้งใจกลับมา พัฒนาบ้านเกิด รวมกลุ่มกันเพื่อท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทักษะ
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ และได้มีการ จัดตั้งตลาดรักพูนพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนกัน เป็น
การเรียนรู้ระบบตลาด ได้ผลผลิต มาจ าหน่าย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มให้กับคนอื่นๆ ได้รู้จักแหล่งจ าหน่าย
ผลผลิต ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดล าพูน การได้กลับมาท างานในชุมชนไม่ว่าจะท าการเกษตรในระบบ
อินทรีย์หรืองานอื่น ๆ ในชุมชนล้วน แล้วแต่ก่อประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว คนในชุมชน สังคม การ
พัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน เป็น ความภาคภูมิใจที่ได้ท าประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านเกิดของเราเอง ถ้าเราไม่
ดูแล จะมีใครที่ไหนมาดูแลพัฒนา ชุมชนให้กับเรา 
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4.กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

-  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 ขอบเขตของโครงการวิจัย  

1. ขอบเขตพื้นที่ศึกษา พ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่ขนาด  ต าบลทากาศ 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน ชุมชนบ้านหนองยางฟ้า ต าบลทาทุ่งหลวง อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน  
ชุมชนรอบศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าทา  จังหวัดล าพูน  และชุมชนบ้านหนองดู่ ต าบล
บ้านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน  ทั้ง 4 ชุมชน เป็นชุมชนที่มีการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจชุมชน 
ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม พัฒนาอาชีพในชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งด าเนินงานร่วมกั บเครือข่าย
นิเวศน์ลุ่มน ้าทา มาระยะหนึ่ง  
 

2. ขอบเขตกลุ่มประชากรวิจัย งานวิจัยนี้กลุ่มเป้าหมายหลัก ในการพัฒนาเป็นอาสาสมัครเยาวชน
นักวิจัยรุ่นใหม่ แกนน าจ านวน 10 คนแรก เลือกเยาวชนในชุมชน ที่เป็นพื้นที่ศึกษา แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเยาวชนแม่ขนาด เยาวชนบ้านหนองยางฟ้า และ เยาวชนชมรมฟุตบอลลุ่มน ้าทา ใน
ส่วนของชุมชนบ้านหนองดู่   ยังไม่มีเยาวชนเข้าร่วมเป็นทีมวิจัย 

 
3.2 แนวทางการด าเนินงาน  

ขั้นเตรียมการ 
1. วิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และพัฒนานักวิจัย

รุ่นใหม่ในการท างานแบบมีส่วนร่วม 
2. เวทีชี้แจง สร้างความเข้าใจฯ น าเสนอภาพรวมนิเวศน์ลุ่มน ้าแม่ทาและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล

สถานการณ ์ร่วมกับชุมชน 
การเก็บข้อมูล 

1. กิจกรรมการออกแบบและวางแผน ทดลองการใช้เครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม 
2. แหล่งข้อมูล เก็บข้อมูลทั้งข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูลเอกสารและข้อมูลปฐมภูมิ จากการ

สนทนากลุ่ม การสงเกตุ การสัมภาษณ์เชิงลึกฯลฯ 
3. วิธีการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์แบบมีแบบสอบถาม การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
4. กลุ่มประชากรที่จะศึกษา เป็นกลุ่ม 3 กลุ่มเป้าหมายข้างต้น 
5. กิจกรรมเก็บข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลการคืนข้อมูลให้กับชุมชน 
6. น าข้อมูลที่ได้สู่การปฏิบัติการ  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
7. สรุปถอดบทเรียน ส่งต่อขยายผล 
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 การบริหารจัดการงานวิจัย  
1. ประชุมทีมวิจัย และท่ีปรึกษา 2 เดือนครั้ง 
2. กิจกรรมการพัฒนาพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ และยกระดับการมีส่วนร่วมของนักวิจัยรุ่น

ใหม่ในการท างานร่วมกับกลุ่ม 4ครั้ง 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
1) การเก็บข้อมูลจากเอกสาร จากงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น บทความ งานวิชาการ รายงาน

การวิจัยที่เก่ียวข้อง งานทบทวนวรรณกรรม เพ่ือประมวลข้อมูล 
2) เก็บข้อมูลภาคสนาม เน้นการลงพื้นที่สังเกตการณ์จริง สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย คือ 

กลุ่มแกนน าเยาวชนนักวิจัย กลุ่มอาชีพในชุมชน รวมทั้งคนในชุมชน ผู้น า ปราชญ์ชาวบ้าน 
การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 
 

3.4 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Y-PAR) 
 การศึกษาการพัฒนานักวิจัยเยาวชน คนรุ่นใหม่ อาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนงานเศรษฐกิจชุมชน เป็น
งานวิจัยที่ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ซึ่งมี
กระบวนการด าเนินงานครั้งนี้ มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การสร้างความเข้าใจและวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
2. การพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย การออกแบบเครื่องมือ และท าความเข้าใจ 
3. การเก็บข้อมูลชุมชน 
4. การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การคืนข้อมูล การน าเสนอ เผยแพร่ 
6. การปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างสรรค์ของเยาวชน 
7. การสรุปถอดบทเรียน 

 
1) การสร้างความเข้าใจและวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 

                    1.1 จัดเวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการวิจัยฯแลกเปลี่ยนสถานการณ์ การทบทวน
ต้นทุน   ศักยภาพ และคุณค่าร่วมของชุมชน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านแม่ขนาด ต าบลทากาศ 
อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
              การจัดเวทีชี้แจงสร้างความเข้าใจ จัดขึ้นก่อนเริ่มกระบวนการวิจัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและสร้างการมีร่วมกับชุมชนในการท าวิจัย รวมถึงร่วมกันการวิเคราะห์ ต้นทุน ศักยภาพของแต่ละชุมชน 
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกันในระดับความเป็นนิเวศน์ลุ่มน ้าทา การค้นหาและสร้างคุณค่าร่วมในการท างานของ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกัน 
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ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนกลุ่มพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ 
ตัวแทนเยาวชนจากกลุ่มต่างๆ และทีมวิจัย รวม 20 คน 

 ล าดับการจัดกิจกรรม เวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจ 
1. แลกเปลี่ยน ท าความรู้จักกัน ใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร 
2. ชวนแลกเปลี่ยนสถานการณ์ลุ่มน ้าทาร่วมกัน ด้านเด็กและเยาวชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมฯลฯ 
3. ทีมวิจัยน าเสนอข้อมูลภาพรวมนิเวศน์ลุ่มน ้าทา การขับเคลื่อนงานเครือข่ ายที่ผ่านมาและ

งานวิจัยที่จะท าร่วมกัน ประกอบด้วย “ คน งาน เงิน กระบวนการ” ออกแบบไว้อย่างไร 
4. ชวนแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย เช่น ความคาดหวัง สิ่งที่อยากเห็น

ร่วมกัน งานวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไร 
5. แบ่งกลุ่มย่อยตามพ้ืนที่ วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม/พื้นที่ ด้านเยาวชน หรือสิ่งที่อยากท า 

ออกแบบประเด็นค าถามย่อย เพื่อให้เห็นต้นทุน ศักยภาพ คุณค่าร่วมของชุมชน ในมิติสังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม เช่น สิ่งดีๆชุมชนมีอะไรบ้าง สิ่งดีๆที่เคยมีแต่หายไปมีอะไรบ้าง ที่ยัง
อยู่มีอะไรบ้าง อะไรคือสาเหตุของการคงอยู่ และหายไปฯลฯ 

6. น าเสนอกลุ่มใหญ่และเปลี่ยนเพ่ิมเติม เชื่อมโยงสู่คุณค่าร่วมและความเป็นนิเวศน์ลุ่มน ้าทา 
7. วางแผนการด าเนินงานวิจัยร่วมกัน 

 
ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงความเป็นนิเวศน์ลุ่มน ้าทา โดยพฤติพร จินา,2562 
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1.2 ด้านเนื้อหา/ประเด็น ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยน มีดังนี ้
 สถานการณ์เยาวชนในพื้นท่ี ที่มีความกังวล ได้แก่ปัญหายาเสพติด การติดเกม  เยาวชนที่

เลิกเรียนกลางคัน เป็นต้น 
 ช่วงแลกเปลี่ยนสถานการณ์ลุ่มน ้าทา มีเยาวชนหลายคนยอมรับว่าไม่เคยรู้มาก่อนถึง

สถานการณ์ปัญหาในชุมชน และที่ผ่านมาไม่ค่อยสนใจเรื่องของชุมชน แต่พอได้มารับรู้ ก็มีความเข้าใจมากขึ้น 
และตั้งค าถามว่าบางเรื่องท่ีไม่ดีท าไมผู้น าชุมชนถึงรับเข้ามาในชุมชน 

 เรื่องราวการท างานเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าทากับชุมชน โดยเนื้อหา ส าคัญประกอบด้วย 
ความเป็นลุ่มน ้าทา คืออะไร ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ปัญหาทรัพยากร 
ปัญหาของชุมชน งานที่เครือข่ายฯก าลังขับเคลื่อนร่วมกับ ชุมชน ระหว่างการเล่า มีการชวนคิดชวนคุยไปด้วย 
บางช่วงมีการขั้นจังหวะด้วยการเล่นเกมสั้นๆ  ถามตอบ แบบมีรางวัล เมื่อรู้สึกว่าบรรยากาศเรียนรู้เริ่มมึน งงๆ  
ค าถามที่ชวนคิดชวนคุย เช่น ให้ ทายว่าลุ ่มน ้าแม่ทามีกี ่ชาติพันธุ์ มีเยาวชนคนหนึ่งยกมือตอบ (ผมเป็น
กะเหรี่ยงครับ…มีเพื่อนเป็น ไทใหญ่ด้วยครับ)  แม่น ้าแม่ขนาดมีปลาอะไรบ้าง วังปลาอยู่จุดไหน แม่น ้าทา ต้น
น ้าและปลายน ้าอยู่ที่ไหน  หรือใครมีเพื่อนอยู่ชุมชนไหนบ้างในลุ่มน ้าทา เป็นต้น ท าให้บรรยากาศเอื้ อต่อการ
เรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น 

 เสียงสะท้อนของเยาวชน ทั้งในวงประชุมและวงธรรมชาติ คือ ท าให้รู้จักลุ่มน ้าแม่ทามาก
ขึ้น มีค าถามว่าท าไมทรัพยากร เช่นปลาแม่น ้าทาถึงหายไป ท าไมเขาถึงกล่าวหาว่ากะเหรี่ยงเผาป่า และเข้าใจ
งานที่ผู้ใหญ่ท าในชุมชนมากยิ่งขึ้น ท าไมต้องทอผ้า ท าไมผ้าทอกะเหรียงถึงขายยากในปัจจุบัน ลายผ้าดั้งเดิม
หายไปไหน? ท าให้รู้ว่าลุ่มน ้าทามีหลายชาติพันธุ์  รู้จักเพ่ือนในชุมชนอ่ืนมากขึ้นๆ   

 กระบวนการชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกัน ถือเป็นขั้นตอนส าคัญของกระบวนการมีส่วน
ร่วม เป็นการเปิดพื้นที่ในการตั้งค าถาม เสนอแนะ สร้างข้อตกลง และการจัดการร่วมกัน แม้จะยังไม่เข้าใจ
ร่วมกันทั้งหมดก็ตาม เพราะฉะนั้นกิจกรรมต่อๆไป ก่อนเริ่มกิจกรรมควรมีกระบวนการทบทวน โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์ แผนงาน เป้าหมายร่วม 

 เบื้องต้นได้ข้อสรุป ด้านความสนใจในการท ากิจกรรม สิ่งที่อยากอยากพัฒนาตนเองและ
กลุ่ม อาทิ ความเป็นผู้น า การพูดต่อหน้าชุมชน ทักษะการสื่อสาร เป็นต้น 

 
1.3 สรุปผลที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ และเข้าใจ เป้าหมายในการท าวิจัยครั้งนี้ เกิดพื้นที่การมีส่วนร่วม

ในการท างานร่วมกันในชุมชนแต่ละชุมชนได้เห็นถึงต้นทุนและศักยภาพของตนเอง ก่อให้เกิดเป็นคุณค่าร่วม
ระหว่างชุมชน เยาวชนคนรุ่นใหม่และเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าทา  

 เกิดทีมวิจัยที่จะท างานร่วมกัน ประกอบด้วยทีมเยาวชน ทีมพี่เลี้ยง และมีเยาวชนอื่นๆที่
ไม่ได้เข้าร่วม อาสาสมัครเข้าร่วมทีมวิจัย ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1  รายชื่อ /บทบาทผู้มีส่วนร่วมในงานวิจัย 

ชื่อนามสกุล(ชื่อเล่น) อายุ ชุมชน/หน่วยงาน บทบาท/หน้าที่ 
1.นางสาวพฤติพร จินา  35 เครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าทา หัวหน้าโครงการ 

2.นางสาวกชกร ดอกแก้วนาค 16 เยาวชนบ้านแม่ขนาด ทีมวิจัย 

3.นายภาสกร ป่างวิสัย 23 เยาวชนบ้านแม่ขนาด ทีมวิจัย 
4.นายก้องกิจ อ้ายวัน 17 เยาวชนบ้านหนองยางฟ้า ทีมวิจัย 

5.นายธนกฤต วงศ์เม้ียน 16 เยาวชนบ้านหนองยางฟ้า ทีมวิจัย 
6.นางสาวเพียงนภา เนาวเรศ 16 เยาวชนบ้านหนองยางฟ้า ทีมวิจัย 

7.นางสาวอัจฉรา บุญมาทอง  17 เยาวชนบ้านแม่ขนาด ทีมวิจัย 

8.นางสาวทิพย์มณี แก้วหล้า  16 เยาวชนบ้านแม่ขนาด ทีมวิจัย 
9.เด็กชายชินพัฒน์ จินา   13 ชมรมฟุตบอลลุ่มน ้าทา ทีมวิจัย 

10.เด็กชายธีธัช ก๋าแก้ว 14 ชมรมฟุตบอลลุ่มน ้าทา ทีมวิจัย 

11.นางสาวภาชินี เจสะวะ 16 เยาวชนบ้านหนองยางฟ้า ทีมวิจัย 
12.นายจิรายุทธ ด่านเจริญศิริ  17 เยาวชนบ้านแม่ขนาด ทีมวิจัย 

13.นายสิทธิพล ฟะยี 16 ชมรมฟุตบอลลุ่มน ้าทา ทีมวิจัย 
14.นายภูรินท์  ทองแดง 18 เยาวชนบ้านแม่ขนาด ทีมวิจัย 

15.นายณัฐพงษ์  ใจยะกาศ 15 ชมรมฟุตบอลลุ่มน ้าทา ทีมวิจัย 

16.นายวิษณุ ดวงปัน อายุ   39 เครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าทา ที่ปรึกษาโครงการ 
17.นายพฤติพงษ์  จินา 36 ผู้จัดการชมรมฟุตบอลลุ่มน ้าทา พ่ีเลี้ยงเยาวชนชมรมฟุตบอล 

18.นางดอกไม้ ปานพาน 60 วิสาหกิจแม่ทาSE พ่ีลี้ยงเยาวชนหนองยางฟ้า 

19.นางพรทิพา ดอกแก้วนาค 58 วิสาหกิจผ้าทอกะเหรี่ยงแม่ขนาด พ่ีเลี้ยงเยาวชนบ้านแม่ขนาด 
20.นายจันทร์ เขียวพันธุ์ 78 วิสาหกิจมอญหนองดู่ พ่ีเลี้ยงเยาวชนบ้านหนองดู่ 

21.พระครูบรรพตพัฒนชัย 40 วัดดอยแช่ พ่ีเลี้ยงพระเณรนักพัฒนา 
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ภาพที่ 3.2 เวทีชี้แจงและสร้างความเข้าใจโครงการวิจัยฯแลกเปลี่ยนสถานการณ์ โดยพฤติพร จินา,2562 

 
2) พัฒนาศักยภาพแกนน าและการออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล     

             ครั้งที1่. วันที่13-16 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติ อ.ภูซาง จ. พะเยา   
   แกนน าเยาวชนทีมวิจัย 10 คน พี่เลี้ยง 2 คน รวม 12 คน เข้าร่วมเรียนรู้ ร่วมกับทีมวิจัยในพื้นที่

อ่ืนๆ  การพัฒนาศักยภาพแกนน าและเรียนรู้การออกแบบเครื่องมือการเก็บข้อมูล ในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เรื่อง
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ( PAR ) ที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) จัดขึ้น เนื้อหาประกอบด้วย 
แนวคิดการพัฒนาอย่างยังยืน การท างานอย่างมีส่วนร่วม การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเรียนรู้ชุมชน   และได้
ทดลองการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลชุมชน 
              สิ่งที่ได้จากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครั้งนี้ เสียงสะท้อนจากการเข้าร่วมของเยาวชน คือ ท าให้ได้รู้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม รู้จักเครื่องมือในการศึกษาชุมชน ประกอบด้วย แผนที่รอบใน แผนที่รอบนอก 
แผนที่ตัดขวาง TIME LINE  แผนที่ทรัพยากร เป็นต้น ข้อดีของการเรียนรู้คือ การได้ทดลองใช้เครื่องมือจริงๆ 
ในการศึกษาข้อมูลชุมชน  
              เยาวชนบางคนยังรู้สึกว่างานวิจัยเป็นเรื่องยาก เนื้อหาเป็นวิชาการมากเกินไป หลายคนไม่ถนัดใน
การน าเสนอ การคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงต่างๆ 
             หลังจากจบกิจกรรมได้มีการวางแผนงานในการกลับไปท าข้อมูลชุมชน โดยใช้เครื่องมือที่เรียนมา 
หรือปรับออกแบบให้เหมาะกับชุมชน และข้อมูลที่ต้องการ 
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ภาพที่ 3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนน าและการออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูลครั้งที่1.โดยทีมวิจัย,2562 
 

2.1 ) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนน าและพัฒนาทักษะการออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล  
 ครั้งที่ 2  จัดขึ้นในวันที่ 15-17 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าทา ต าบล
ทาขุมเงินอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายแกนน าเยาวชนวิจัยในลุ่มน ้าแม่ทา 
พัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม การสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ของเยาวชนในเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าทา 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- เยาวชนเครือข่ายลุ่มน ้าทา 25 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- เยาวชนแสดงศักยภาพ เห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในเครือข่ายนิเวศน์
ลุ่มน ้าทา 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
- แกนน าเยาวชนกล้าแสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเห็นคุณค่าทั้งของตนเองและผู้อื่น

สามารถวางแผน ออกแบบ จัดการด้วยตนเองมากข้ึน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
14 มีนาคม 2563 วางแผนท ากิจกรรม 

การประชุมร่วมกันในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผน 

16 มีนาคม 2563 
 

กิจกรรมที่ 1 เช็คอินตามความรู้สึกของสัตว์ 
กิจกรรมที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ 
-สวัสดี 4 Step 
-อุลตร้าแมน  
-เป่ายิ้งฉุบเลื่อนขั้น 
-แต่งประโยค 
------------พักเบรค--------- 
กิจกรรมที่ 3 เชคสติ 
กิจกรรมที่ 4 อยากบอกเล่า 
------------พักกลางวัน------- 
กิจกรรมที่ 5 คลายความเคลียด 
-ปรบมือถูกผิด  
กิจกรรมที่ 6 การ์ดศักยภาพ 
กิจกรรมที่ 7 นี่หรือบูลลี่ 
กิจกรรมที่ 8 ท าธงทีมของฉันกับลุ่มน ้าทา 
------------รับประทานอาหารเย็นพักตามอัธยาศัย---------- 
กิจกรรมที่ 9 จุดเทียนส่องใจ 

17 มีนาคม 2563 
 

กิจกรรมที่ 10 ละลายพฤติกรรม 
กิจกรรมที่ 11ดูงานพ้ืนที่แม่ทาตอนบน 
กิจกรรมที่ 12 ฮาวทูเก็บ ฮาวทูทิ้ง 
ถอดบทเรียน 

18 มีนาคม 2563 -ประเมินผลโครงการ  
-สรุปผลการจัดท าโครงการ  

 
ผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 15 คน โดยจ าแนกได้ดังนี้ 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 10 คน เพศหญิง จ านวน 5 คน อายุ พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะอยู่ที่ช่วงอายุ 16-20 ปี และรองมาจะอยู่ที่ช่วงอายุ 10-15 ปี จ านวน 7 
คน  
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2. การศึกษาของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ศึกษายู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 8  คน 
อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 6 คน  อยู่ระดับชั้นประถมศึกษา จ านวน 1 คน  
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ผลของกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 แนะน าตัว 30 วินาที 
 

เยาวชนบางคนยังเขินอายเนื่องจากไม่คุ้นเคยกัน จากการตั้งข้อก าหนด
เวลา 30 วินาที ส่วนมากยังใช้เวลาไม่ครบ 

กิจกรรมที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ 
-สวัสดี 4 Step 
-อุลตร้าแมน  

 เยาวชนเริ่มสนใจกิจกรรม และนิ่งมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นกิจกรรมที่มี
บทลงโทษและต้องมีสติตลอดเวลา 
 

กิจกรรมที่ 3 ภูเขาแห่งความ
คาดหวัง 

เยาวชนส่วนมากคาดหวังความสนุกสนาน ความรู้ ประสบการณ์ ความ
กล้าแสดงออก เพ่ือนใหม่ ความเป็นกันเองไม่เครียด การท างานเป็นทีม 
เรียนรู้กระบวนการและประสบการณ์ใหม่ๆ 

กิจกรรมที่ 4 สร้างความสัมพันธ์ 
-เป่ายิ้งฉุบเลื่อนขั้น 
-แต่งประโยค 
 

เยาวชนกลุ่มบ้านหนองยางฟ้าและกลุ่มบ้านแม่ขนาดกล้าที่จะท าความรู้
จักกับเยาวชนต่างกลุ่มมากยิ่งข้ึน 
มีเพียงเยาวชนกลุ่มนักฟุตบอลลุ่มน ้าทาบางคนยังเกาะกลุ่มเพ่ือนเดิมๆ 
 

กิจกรรมที่ 3 เชคสติ ทุกคนดูนิ ่งและตั ้งใจในการท ากิจกรรมมากยิ ่งขึ ้นเนื ่องจากต้องใช้
ร่างกายประกอบกับความคิด 

กิจกรรมที่ 4 อยากบอกเล่า 
(ทักษะการฟังและการพูด) 

เมื่อเป็นเรื่องจากเพื่อนกลุ่มเยาวชนจะมีทักษะในการฟังส่วนการพูดยัง
มีความเขินอายเนื่องจากกลัวพูดไม่ตรงกับสิ่งที่เพ่ือนเล่ามา  

 
กิจกรรมที่ 5 คลายความเครียด 
-ปรบมือถูกผิด  
-จิ๋มกับจู ๋

เยาวชนทุกคนกล้าสัมผัสกันมากยิ่งขึ้นไม่ได้เขินอายสังเกตจากมีการ
เปลี่ยนคู่ในการท ากิจกรรมไปจับคู่การแข่งขันในกิจกรรม  ไม่พบการ
เล่นโทรศัพท์มือถือในการท ากิจกรรม 

กิจกรรมที ่6 การ์ดศักยภาพ 
(ทักษะในการฟัง/การพูด/การเห็น
คุณค่าในตนเอง/การให้ก าลังใจ
ผู้อื่น) 

เยาวชนเห็นศักยภาพในตนเองและกล้าที่บอกเล่าให้คนอื่นได้ฟัง และ
สามารถบอกได้ว่าตนเองอยากพัฒนาด้านไหน 
 
เยาวชนบ้านแม่ขนาด 
-ไหม สะท้อนตนเองว่าตนมีความเมตตาเล่าจาก 
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เหตุการณ์การน าอาหารให้สุนัขกิน ส่วนสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนาก็คือ
ความกล้าพูดกล้าแสดงออก 
-จุ๊บแจง สะท้อนว่าตนเองมีความกล้าแสดงออก เล่าจากเหตุการณ์เวที
ประกวดนางงาม ส่วนสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนาคือการพูด 
-แป้ง สะท้อนว่าตนเองมีความสดใส เล่าจากเหตุการณ์การอยู่ร่วมกับ
เพ่ือนส่วนสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนาคือการพูดแบบมีสาระ 
เยาวชนบ้านหนองยางฟ้า 
-เอื้อง สะท้อนว่าตนเองมีความเข้าใจ เล่าจากเหตุการณ์มีเพื่อนมา
ปรึกษาส่วนสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนาคือความกล้าแสดงออก  
-ก้อง สะท้อนว่าตนเองมีความอดทน เล่าจากเหตุการณ์ 
การท าสวนส่วนสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนาคือ คือความขยัน 
-แก๊ส สะท้อนว่าตนเองรักอิสระ เล่าจากเหตุการณ์การคิดนอกกรอบไม่
ชอบการถูกบังคับ ส่วนสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนาคือความขยัน 
-ไดม่อนด์ สะท้อนว่าตนเองรักอิสระ เล่าจากเหตุการณ์ 
คิดต่างส่วนสิ ่งที ่ตนเองอยากพัฒนาคือการพูดให้ร ู ้เร ื ่องพูดในที่
สาธารณะ 
-พิมพ์  สะท้อนว่าตนเองคือความสนุกสนาน เพราะคนที่อยู่รอบตัวมี
ความสุข ส่วนสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนาคือทักษะการพูด 
เยาวชนนักฟุตบอลลุ่มน ้าทา 
-ไกด์ สะท้อนว่าตนเองมีความมั่นใจเล่าจากเหตุการณ์การเตะฟุตบอล
ส่วนสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนาคือความขยันตั้งใจไม่เป็นน ้าเต็มแก้ว 
-แชมป์ สะท้อนว่าตนเองมีความสนุกสนาน เล่าจากเหตุการณ์การหา
มุขตลกๆ ส่วนสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนาความกล้าและความเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
-ออโต้ สะท้อนว่าตนเองมีสุขเล่าจากเหตุการณ์การเตะ 
ฟุตบอล 
-ยิม สะท้อนว่าตนเองมีความเข้มแข็ง เล่าจากเหตุการณ์การอดทนซ้อม
เตะฟุตบอลส่วนสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนา ส่วนสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนา 
การมีวินัย อดทนขยันซ้อม 
-ฟีฟ่า สะท้อนว่าตนเองมีความอดทนเล่าจากเหตุการณ์การอดทนซ้อม
เตะฟุตบอลส่วนสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนาความขยันและความแข็งแรง
ของตนเอง 



29 
 

-โอม สะท้อนว่าตนเองมีพลังในการท าสิ่งต่างๆทั้งพลังกายและพลังใจ
ส่วนสิ่งที่ตนเองอยากพัฒนาคือความกล้าแสดงออก 

กิจกรรมที ่7 นี่หรือบูลลี่ 
(การฟัง/แสดงความคิดเห็น/เข้าใจ
และไม่ตัดสิน) 

เยาวชนเริ่ม เข้าใจว่าการบูลลี่คืออะไรและส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
จากการเขียนสะท้อนในกิจกรรมพบว่าการถูกกลั่นแกล้งในกลุ่มเยาวชน
ส่วนมากคือการถูกกลั่นแกล้งทางค าพูด และส่วนมากการที่เยาวชนไป
กลั่นแกล้งผู้อื่นคือด้านการกระท า 

กิจกรรมที่ 8 ท าธงทีมของฉันกับ
ลุ่มน ้าทา 
 
 

ได้ธงในแต่ละกลุ่มโดยมาจากฝีมือการออกแบบจากตัวเยาวชนเองบาง
คนไม่ได้ช่วยท าธงแต่มีส่วนร่วมในการจัดหาอุปกรณ์หรือถ่ายรูป 
ธงบ้านแม่ขนาดจะบอกเล่าเรื่องราวประเพณี วัฒนธรรมกะเหรี่ยง 
ธงบ้านหนองยางฟ้าบอกเล่าความอุดมสมบูรณ์พืชผักความอุดม
สมบูรณ์ทางอาหาร 
ธงนักฟุตบอลลุ่มน ้าทาบอกเล่าถึงความร่วมมือร่วมใจ มีมือทุกคนที่
เพ๊นสีลงในผืนธงและสัญลักษณ์ที่ร่วมกันวาด 

 
กิจกรรมที่ 9 จุดเทียนส่องใจ 

เป็นพื้นที่อิสระที่ส่วนมากทุกคนกล้าแลกเปลี่ยนในมุมของตัวเองและให้
ก าลังใจเพ่ือน 

กิจกรรมที่ 10 ละลายพฤติกรรม 
เกมต่อค า 

เยาวชนมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมและให้ความร่วมมือมาก
ยิ่งขึ้น 

กิจกรรมที ่11 ก้าวต่อในโครงการ ได้โครงการที่จะไปต่อโดยเกิดจากความคิด 
ของเยาวชนเอง  
บ้านแม่ขนาด-โครงการจ๊อกสัมพันธ์ 
บ้านหนองยางฟ้า-ผักพ้ืนบ้านอาหารเป็นยา 
เยาวชนนักฟุตบอลลุ่มน ้าทา-คลินิกฟุตบอล 

กิจกรรมที ่12 ฮาวทูเก็บ  
ฮาวทูทิ้ง 

เยาวชนมีสมาธิและนิ่งข้ึนสามารถทบทวนและตั้งเป้าหมายง่ายๆใกล้ตัว
ได ้
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       ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อสังเกตบริบทในการท ากิจกรรม การสัมภาษณ์ พบว่า แกนน า
เยาวชนมีพัฒนาศักยภาพตนเองเพิ ่มขึ ้น สังเกตจากเยาวชนกลุ ่มเดิมที ่เคยเข้าร่วมกิจกรรม มีความกล้า
แสดงออกทั้ง การท ากิจกรรม การน าเสนอ และการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น และเยา วชนกลุ่มใหม่ให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรม กล้าสะท้อนมุมความคิดให้กับคนนอกฟัง เยาวชนประเมินตนเองว่าสิ่งที่พวก
เขาได้จากโครงการคือ “ความกล้าแสดงออกทั้ง การพูด และการคิด กาน าเสนอ” โครงการในครั้งนี้เป็นพื้นที่
เปิดในการท ากิจกรรม โดยเยาวชนสะท้อนว่า“อยากให้จัดกิจกรรมนี้อีก” ส่วนในด้านความสัมพันธ์ในเครือข่าย
นิเวศน์ลุ่มน ้าทาเยาวชนมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนและพ่ีในเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าทา  
 

 
ภาพที่ 3.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนน าและพัฒนาทักษะการออกแบบเครื่องมือเก็บข้อมูล 

 
3).การเก็บข้อมูลกลุ่ม/ชุมชน พื้นที่เป้าหมาย 4 ชุมชน ประกอบด้วย 

 ชุมชนบ้านแม่ขนาด ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
 ชุมชนบ้านหนองยางฟ้า ต าบลทาทุ่งหลวง อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน  
 ชุมชนรอบศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้าทา จังหวัดล าพูน  
 ชุมชนบ้านหนองดู่ ต าบลบ้านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

การเก็บข้อมูลชุมชน มีการออกแบบเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม และวางแผน 
แบ่งบทบาทหน้าที่ในการเก็บข้อมูล 

ขั้นตอนการออกแบบเครื่องมือ มีการน าข้อมูลชุมชน  ต้นทุน โอกาส จุดเด่นและข้อจ ากัดต่างๆของแต่
ละชุมชน รวมถึงทิศทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ ที่อยากหาค าตอบร่วมกัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยทดลองการใช้
เครื่องมือ เช่น กรณีการใช้แบบสอบถาม ทดลองใช้ ก่อนน าใช้จริงปรับและเสนอแนะเพิ่มเติม ในการออกแบบ
เครื่องมือให้เหมาะสมวางแผน แบ่งบทบาทหน้าที่ในการเก็บข้อมูล 
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รายละเอียดการเก็บข้อมูล 

ชุมชนบ้านแม่ขนาด  ข้อมูลที่ต้องการ ประวัติช ุมชน ,ประวัติว ิสาหกิจผ้าทอกะเหรี ่ยง ครูภูมิ
ปัญญา การประกอบอาชีพ ทรัพยากรส าคัญ 

ผู้ให้ข้อมูล ปราชญ์ชุมชน  ครูภูมิปัญญา ผู้น า ตัวแทนชุมชน กลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

เครื่องมือที่ใช้ TIME LINE แผนที่ รอบใน แผนที่คนดี แบบสอบถาม 
 

ชุมชนบ้านหนองยางฟ้า ข้อมูลที่ต้องการ ประวัติชุมชน,อาหารท้องถิ่น,ครูภูมิปัญญา อาชีพ 
 

ผู้ให้ข้อมูล ผู้น าชุมชน กลุ่มเกษตรกร ครูภูมิปัญญา 
 

เครื่องมือที่ใช้ ปฎิทินอาหารตามฤดูกาล TIME LINE  แผนที่คนดี 
แบบสอบถาม 

ชุมชนรอบศูนย์ฯ ข้อมูลที่ต้องการ ครูภูมิปัญญา กลุ่มอาชีพ 
 

ผู้ให้ข้อมูล ปราชญ์ชุมชน  ครูภูมิปัญญา ผู้น า ตัวแทนชุมชน กลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

เครื่องมือที่ใช้ แผนที่คนดี,แบบสอบถาม 
 

ชุมชนบ้านหนองดู่ ข้อมูลที่ต้องการ ประวัติชุมชน,ประวัติวิสาหกิจมอญ อาชีพ อาหารมอญ 
 

ผู้ให้ข้อมูล ปราชญ์ชุมชน  ครูภูมิปัญญา ผู้น า ตัวแทนชุมชน กลุ่ม
อาชีพต่างๆ 
 

เครื่องมือที่ใช้ TIME LINE แผนที่คนดี,แบบสอบถาม  ปฏิทินอาหาร 
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ภาพที่ 3.4  การลงเก็บข้อมูลในพื้นที่เป้าหมาย โดยทีมวิจัย,25 
 
ข้อมูลที่ได้  จากการลงพื้นที่  

1.1 ชุมชนบ้านแม่ขนาด ต าบลทากาศ อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน  
ประวัติชุมชน    

บ้านแม่ขนาด ถูกตั้งตามชื่อของล าน ้าแม่ขนาดที่ไหลผ่านบริเวณทิศตะวันออกและทิศใต้  ของหมู่บ้าน 
เดิมใช้ชื ่อบ้านหลวงและเง็งผะดู เป็นภาษากะเหรี ่ยงโพล่งมีความหมายว่าหมู่บ้าน ความเป็นมาของชาว
กะเหรี่ยงโพล่งที่อาศัยในบ้านแม่ขนาด มาตั้งแต่เมื่อใดนั้นไม่มีคนในชุมชน  บอกได้ แต่จากค าบอกเล่าที่สืบต่อ
กันมาว่า บ้านแม่ขนาดมีอายุมากกว่า 224 ปี ตามอายุวัดทาหมื่น  ข้าว ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียง เนื่องจากว่ามี
บันทึกว่านายหมื่นเถ้า ซึ่งเป็นชาวบ้านแม่ขนาดปรากฏเป็น  หลักฐานว่าเป็นผู้สร้างและมอบที่ดินให้กับวัดบ้าน
ทาหมื่นข้าว   

อีกหนึ่งที่มาจากการบอกเล่าจากคนในชุมชน และในบันทึกสารานุกรมชื่อบ้านนามเมือง จากหริภุญ
ชัยถึงล าพูน คาดว่าแต่ก่อนกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในพม่า ต่อมาอังกฤษยึดครองพม่าและท าการค้าไม้ขึ ้น คน
กะเหรี่ยงรับจ้างตัดไม้ และเป็นควานช้างให้นายทุน เดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่
ขาด บริษัทอังกฤษที่เข้ามาท าการค้าช่วงนั้นคือ บริษัทบอมเมย์เบอร์ม่า ประมาณรัชกาลที่  3- รัชกาลที่ 4 ซึ่ง
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ตอนนั้นกะเหรี่ยงเข้ามายึดอาชีพตัดไม้จ านวนมาก เพราะอังกฤษต้องการแรงงาน บางส่วนเมื่อเข้ามาแล้วตั้ง
บ้านเรือนไม่ย้ายกลับ ท าให้เกิดเป็นหมู่บ้านตั้งรกรากบ้านเรือนบริเวณนี้ 

ปัจจุบันบ้านแม่ขนาดมีทั้งหมด 285 ครัวเรือน ประชากรจ านวน 733 คน 
ตารางที่ 3.1 โครงสร้างประชากร 

อายุ/ปี 0-12 13-18 19-25 26-35 36-45 46-55 56-60 61-65 66ปีข ึ ้น
ไป 

จ านวน/คน 85 49 46 109 113 127 64 48 92 

ร้อยละ 11.6 6.68 6.28 14.87 15.42 17.33 8.73 6.55 12.55 
หมายเหตุ ข้อมูลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพป่าเลา เดือนพฤษภาคม 2563 
 
 จากตารางข้างต้นพบว่า จ านวนประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ซึ่งปัจจุบันประชากรช่วงอายุ
ระหว่าง 19-45 ปี ผู้หญิงจะเข้าไปท างานในนิคมอุตสาหกรรมล าพูน บางส่วนไปท างานสนามกอล์ฟในพื้นที่
ใกล้เคียง ส่วนผู้ชายจะรับจ้างทั่วไป ท าสวนล าไย  
            

ภาพเส้นทางวิสาหกิจผ้าทอกะเหรี่ยงแม่ขนาด 

 
ภาพที่ 3.5  TIME LINE วิสาหกิจบ้านแม่ขนาด โดยทีมวิจัย,2562 
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จัดตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่  20 พฤษภาคม พ.ศ.2539 โดยนางพรทิพา ดอกแก้ว
นาค ได้ชักชวนชาวบ้านรวมกลุ่มกัน เริ่มต้นมีสมาชิกเพียง 15 คน และได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนในปี พ.ศ.2544  ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม 65 คน 

1) วัตถุประสงค์การตั้งกลุ่ม 
1. เพ่ือส่งเสริมรายได้สตรีให้มีรายได้เพ่ิม 
2. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. เพ่ือกระจายให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
4. เพ่ือให้สมาชิกมีความสามัคคีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือคงไว้ซึ่งวิถีชนเผ่า อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรมสืบไป 

2) โครงสร้างกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงแม่ขนาด 
1. นางพรทิพา ดอกแก้วนาค  ประธานกลุ่ม 
2. นางกริยา เกษมศรีมาลัย     รองประธาน 
3. นางโสภา  ขนาดกนก         เลขานุการ 
4. นางมณฑา น้อยก้อน          เหรัญญิก 
5. นางเกศรินทร์ ค าฤทธิ์        ประชาสัมพันธ์ 
6. นางค าดา  ขนาดไพศาลสกุล  ปฏิคม 
7. นางขันแก้ว   น้อยก้อน       ที่ปรึกษา 
8. นางจันทร์     เขาทองพันธ์  ที่ปรึกษา 

3) การบริหารจัดการการเงินของกลุ่มจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เมื่อได้เงินมา ส่วนแรกคือ หัก
ราคาทุน วัตถุดิบ ค่าแรง ในการซื้อฝ้ายมาใช้ในวัตถุดิบส่วนรวมของกลุ่ม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีทุน
ได้มีส่วนร่วมและโอกาสในการพัฒนา โดยสมาชิกจะซื้อผ้าฝ้ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด  5 บาท ส่วนที่ สอง 
น ามาจัดสรรสัดส่วนดังนี้ 

1. ปันผลสมาชิกร้อยละ 30  
2. ค่าด าเนินการร้อยละ 30 
3. สมทบกลุ่มศึกษาดูงาน ร้อยละ 10 
4. สาธารณะประโยชน์ สวัสดิการสมาชิก ร้อยละ 30 

- ทุนการศึกษาปีละ 10 ทุน ทุนละ 200บาท 
- เสียชีวิต ถ้าเป็นสมาชิกได้ 500 บาท 
- คระกรรมการได้ 1000บาท 
- ญาติคณะกรรมการได้ 300 บาท 
- คลอดบุตร 500 บาท 
- เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลได้ 300 บาท 
- เงินที่เหลือจัดกจิกรรมสิ้นปี จับฉลากรางวัล เลี้ยงอาหารให้แก่สมาชิก 
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 ล าดับเหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
  

ช่วงปี พ.ศ. เหตุการณ์ส าคัญ 

2450 มีการเกณฑ์ผู้ชายในหมู่บ้านเข้าไปสร้างอุโมงค์ขุนตาน จังหวัดล าปาง 

2481 มีเจ้าวรทัศน์ ณ ล าพูน เข้ามาบนให้ชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับต้นประดู่ศักดิ์ท่ีตั้งอยู่บริเวณกลางหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อ
ว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อชนะการเลือกตั้งเจ้าวรทัศน์จึงได้ยกท่ีดินเป็นของตนที่อยู่ในหมู่บ้านให้กับชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตร 

2518 มีการสัมปทานเหมืองแร่ บริเวณทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ท าให้มีการปรับเปลี่ยนเรื่องอาชีพโดยเข้าไปท างานเป็นลูกจ้างเหมืองแร่ ท าให้พื้ นที่ไร่
หมุนเวียนเริ่มหายไป การปลูกฝ้ายเริ่มลดลง 

2523 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเข้ามาเยี่ยมชม วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน ผ้าทอเริ่มขายได้ ผลิตเพื่อขายมากข้ึน 

2526 หมู่บ้านเริ่มปรับเปลี่ยน การสร้างบ้านเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นบ้านปูนมากขึ้น ท าให้เสน่ห์ของความเป็นวิถีกะเหรี่ยงหายไป นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่ม
น้อยลง 

2532 ทางราชการสั่งปิดป่า ท าให้บางครอบครัวไม่มีที่ท าข้าวไร่ 

2539 ตั้งกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงแม่ขนาดข้ึน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด 
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4) ผลที่เกิดขึ้นกับกลุ่ม/ชุมชน 
1. ได้ผ้าทอเก็บไว้เป็นสินค้าส ารองไว้ขายตามเทศกาล การออกงานต่างๆในนามกลุ่ม 
2. สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยเฉพาะผู้หญิง 
3. เกิดการอนุรักษ์ผ้าทอก่ีเอวกะเหรี่ยงแม่ขนาด 

 
ภาพที่ 3.5 ปฎิทินฤดูกาลผ้าทอบ้านแม่ขนาด ทีมวิจัย,2562 

ตารางที่ 3.2 ปฎิทินฤดูกาลบ้านแม่ขนาด 

การผลิต ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ข้าว             

ล าไย             

ก ร ะ เ ท ี ย ม 
หอมแดง 

            

ยาสูบ             

ผ ักหวาน ไข ่มด
แดง 

            

หน่อไม้             

เห็ดถอบ             

ผักกาด             

หมู วัว ไก่             

ทอผ้า             

 
ฐานทรัพยากรที่ส าคัญ บ้านแม่ขนาดตั้งอยู่ในพื้นราบเชิงเขา ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าโปร่งประเภทป่าเบญจ

พรรณ พ้ืนที่ทั้งหมด 384 ไร่ 2งาน 6ตารางวา เป็นพื้นที่อยู่อาศัย 79 ไร่ 1งาน 8 ตารางวา ที่ดินท ากิน 315ไร่ 
ที่ไร่ 210 ไร่ ที่นา 104 ไร่ มีล าน ้าแม่ขนาดไหลผ่าน แต่ในฤดูร้อนจะมีน ้าไหลผ่านน้อย  
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การประกอบอาชีพในชุมชน 
 อาชีพในภาคเกษตร ในอดีตมีการท าไร่หมุนเวียนโดยปลูกเป็นข้าวไร่ แต่เมื่อมีการสัมปทานเหมืองแร่
ท าให้พื้นที่ไร่หมุนเวียนลดลง ปัจจุบันการท านาปลุกข้าวเหนียวพันธ์ กข 6 ซึ่งทุกบ้านจะมีที่นาประมาณ 3 ไร่  
ที่ดินที่เหลือจากการท านา จะแบ่งท าสวนล าไย ว่างเว้นจากภาคเกษตร  
 อาชีพนอกภาคเกษตร คือการรับจ้างทั่วไป ในนิคมอุตสาหกรรมล าพูน เป็นแคดดี้ในสนามกอล์ฟ 
ค้าขายเป็นต้น 

1.2 ชุมชนบ้านหนองยางฟ้า ต าบลทาทุ่งหลวง อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน  
ประวัติชุมชน 

 บ้านหนองยางฟ้า เดิมเรียกว่าบ้านหนองยังผ้า (ตากฟ้า) มีการเล่าต่อกันมาว่าประมาณ 100  กว่าปี
มาแล้ว ได้มีพระธุดงค์ องค์หนึ่งเดินธุดงค์มาหาที่สงบเพื่อบ าเพ็ญสมาธิ เมื่อมาถึงบริเวณหนอง น ้าแห่งนี้ได้น า
ผาจีวรมาซัก และตาก (ภาษาเมืองเรียกว่ายังผ้า) พระธุดงค์ได้พักบริเวณนี้ระยะหนึ่ง  ชาวบ้านไปหาของป่า 
ได้มาพบเข้าจึงชวนกันไปท าบุญใส่บาตร โดยถือว่าหนองน ้านี้มีผ้าตากเป็น เครื่องหมายว่าตรงนั้นมีพระธุดงค์
อยู่ จนเรียกกันติดปากว่า “หนองยังผ้า” ส่วนการที่ชื่อหมู่บ้าน เพี้ยนไปจากเดิม จากค าว่ายังผ้ากับยังฟ้าทั้ง
ภาษาพูดภาษาเขียนใกล้เคียงกันมาก จึงท าให้ผู้คนเรียกเพี้ยนไปเรื่อยๆ จนปัจจุบันเป็นหนองยางฟ้า   

บ้านหนองยางฟ้าหมู่ที่ 5 ต าบลทาทุ่งหลวงอ าเภอแม่ทาจังหวัดล าพูนติดถนนสาย 1033 แม่ทา-ท่า
จักรอยู่ห่างจากที่ตั้งอ าเภอแม่ทา 10 กิโลเมตร ห่างจากที่ตั้งจังหวัด 35 กิโลเมตร เป็นที่ราบระหว่างภูเขา ล า
น ้าขนาบสองข้าง คือล าน ้าทาและล าน ้าแม่ตู๊ดชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพท าสวนล าไย ท านา เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป สภาพบ้านเรือนอยู่ติดกันเป็นกลุ่มๆ ในเครือญาติ ขนาด
ครอบครัวไม่ใหญ่ มีจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ 865 คน เป็นชาย 410 คน เป็นหญิง 455 คน มี
จ านวนครัวเรือน 255 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นคนไทยอง บริเวณท่ีหมู่บ้านตั้งอยู่ เป็นบริเวณ
ที่ราบ ดังนั้นบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านจึงเหมาะแก่การท าการเกษตร มีลักษณะสภาพอากาศโดยรวม
ร้อนชื้น  

คนในชุมชนบ้านหนองยางฟ้า ยังมีประเพณีความเชื่อทางวัฒนธรรมในการอยู่กินแบบคนไทยลื้อ เมือง
ยองที่อพยพมาจากถิ่นฐานเดิมคือ วิถีชีวิตพึ่งตนเองมีการท านาปลูกข้าวใส่ยุ้งฉางไว้กินตลอดปี มีการปลูกผัก
สวนครัวรอบๆบ้าน ริมขอบรั้ว มีการหากินผักจากป่าแพะ ทุ่งนา มาประกอบอาหารตามฤดูกาล นอกจากนี้ยัง
มีภูมิปัญญาในการประกอบอาหารทั้งคาวและหวานเป็นเอกลักษณ์ประจ าถิ่น เช่น แกงแค แกงบอน เยาวชน
หมู่บ้านหนองยางฟ้าเห็นว่าเป็นแนวทางท่ีดีที่จะช่วยรณรงค์ชักชวนให้กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านหันมารวมกลุ่มกัน
ศึกษาให้รู้จักผักพื้นบ้านและอาหารพื้นเมืองในชุมชน ได้รวบรวมและสืบสานภูมิปัญญาการกินผักพื้นบ้าน 
อาหารพื้นเมือง มีความรู้สามารถพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพด้านท าอาหารเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง 

บทบาทของเยาวชนหมู่บ้านหนองยางฟ้าเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดีที ่จะช่วยรณรงค์ชักชวนให้กลุ่ม
เยาวชนในหมู่บ้านหันมารวมกลุ่มกันศึกษาให้รู้จักผักพ้ืนบ้านและอาหารพื้นเมืองในชุมชน แล้วลงมือปฏิบัติการ
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กิจกรรมผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองซึ่งบ้านหนองยางฟ้าส่วนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น หลายคนที่ท าอาหารจากผัก
พื้นบ้านรับประทานกัน สร้างจิตส านึกที่ดี เด็กเยาวชนหันมาช่วยเหลืองานครอบครัวท าอาหารเป็น มีความรู้
เรื่องการผักพ้ืนบ้าน ได้ฝึกปฏิบัติการท าอาหารเมนูง่ายๆ จากผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์ หันมากินผักมากขึ้น ได้
รวบรวมและสืบสานภูมิปัญญาการกินผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สุขภาพดี ประหยัดค่าใช้จ่ายมีความรู้
สามารถพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพด้านท าอาหารเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง หาก
เราไม่หันมาสนใจเรื่องนี้อาหารพื้นบ้านในชุมชนหมดความส าคัญ คนในชุมชนต้องพึ่งพาแต่ตลาด เสียเงิน ต้อง
ซื้อทานจากข้างนอก แหล่งอาหารในชุมชนก็จะลดลงด้วย 

 
ภาพที่ 3.6 ข้อมูลจากากรใช้เครื่องมือ TIME LINE โดยทีมวิจัยฯ,2562 
 

ตารางที่ 3.3 ปฎิทินอาชีพของคนในชุมชนบ้านหนองยางฟ้า 
อาชีพ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
เก ็บผ ักหวานหา
ของป่า 

            

หาเก ็บ เห ็ ด  หา
ของป่า 

            

ท านา             

ล าไย             

แกะสลัก             

ร ั บจ ้ า ง ในน ิ คม
ล าพูน 
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จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นว่า คนในชุมชนประกอบอาชีพ ท าสวนล าไยและรับจ้างในโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมเป็นหลัก ในส่วนงานแกะสลักซึ่งอดีตเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน ชาวบ้านท าเอง 
ขายเอง ส่งเอง  แต่ปัจจุบันประสบปัญหา เนื่องจากรูปแบบการผลิตเปลี่ยนไป เป็นการรับจ้างจากพ่อค้าคน
กลางท าส่งรายชิ้น พอพ่อค้ารายใหญ่ประสบปัญหาด้านการตลาด ไม่มียอดสั่งท า ท าให้อาชีพแกะสลักเริ่มลด
น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด 

 
ตารางที่ 3.4 แสดงปฏิทินอาหารท้องถิ่นบ้านหนองยางฟ้า 
ปฏิทินอาหารท้องถิ่น ตามฤดูกาล 
วัตถุดิบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 

ผักหวานป่า              

หน่อไม้              

เห็ดโคน เห็ดหล่ม เห็ดถอบ เห็ดไข่ห่าน เห็ดกระโดง 
เห็ดป่า  

            

กบ เขียด อึ่งอ่าง              

หอย กุ้งฝอย อีฮวก             

ไข่มดแดง              

สะแลสาย ผักเฮือด ผักฮี้               

ผักปู่ยา ดอกต้าง  ถั่วแปบ แมงมัน             

จี้กุ่ง              

ปูนา              

ลิ้นไม้ ลิ้นฟ้า             

โป่งฟ้า  ผักแปม  ยอดมะม่วง เห็ด ลมแห้ง ผัก
คาวตอง ผักกูด  ดอกแค ผักเผ็ด   

            

หมายเหตุ ข้อมูลจากเครื่องมือปฎิทินอาหารท้องถิ่น,โดยทีมวิจัยฯ 
  
ตารางที่ 3.5 แสดงเมนูอาหารท้องถิ่น 

เมนูอาหารท้องถิ่น 

วัตถุดิบ วิธีการปรุง เมนูอาหาร 
ผักหวานป่า แกง นึ่ง ผัด ต้ม ลวก แกงผักหวานใส่(ไข่มดแดง/ปลาแห้ง/ถั ่วเน่า/วุ ้นเส้น/ 

ผักหวานผัดน ้ามันหอย/ต้มจืดผักหวาน ลวกกินกับน ้าพริก 
ผักกาด หมัก แกง จอ ผัด ต้ม 

ลวก  กินสด 
น ้าพริกน ้าผัก แกงผักกาดใส่ ปลา/หมู/ไก่ จอผักกาด แกง
แค ลวกกินกับน ้าพริก 

ผักขี้หูด แกง แกงผักขี้หูดใส่ปลา 

ผักขี้โขง แกง ลวก แกงผักขี้โขงใส่ปลาแห้ง/ไข่ ลวกกินกับน ้าพริก 

สะเดา 
 

ย า ลวก สด 
 

ย าสะเดาใส่ปลากระป๋อง สะเดาน ้าปลาหวาน  กินกับลาบ 
น ้าพริก 
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เมนูอาหารท้องถิ่น 

วัตถุดิบ วิธีการปรุง เมนูอาหาร 
เห็ดโคน เห็ดหล่ม เห็ด
ถอบ เห็ดไข่ห่าน เห็ด
กระโดง เห็ดป่า 

แกง ห่อนึ ่ง (ห่อหมก) 
นึ่งผัด ต้ม ปิ้ง 

แกงเห็ดใส่ยอดส้มป่อย นึ่งเห็ดน ้าพริก ห่อนึ่งเห็ด แกง
เห็ดโคนใส่หน่อไม้กับยอดฟักทอง ย าเห็ดโคน เห็ดถอบ  
ผัดเห็ดถอบใส่หมู/ดอกกระเจียว เห็ดต้มเกลือ เห็ดปิ้ง 

หน่อไม ้ ต้ม แกง ปิ้ง ย า ดอง แกงหน่อไม้สดใส่ยอดใบย่านาง ต้มหน่อไม้ใส่กระดูกหมู 
ต้มกินกับน ้าพริก ย าหน่อไม้ใส่น ้าปู  แกงหน่อส้มใส่ปลา/
หมู/ไก่/กุ้ง หน่อส้มผัดหมู หน่อต้มปิ้ง หน่อโอ่/หน่อห้อย
กินกับน ้าพริก 

ลิ้นฟ้า ลิ้นไม้ เผา ย่าง ย า ลิ้นฟ้าเผากินกับลาบ ย าลิ้นฟ้าใส่หน่อไม้ /มะเขือ/หมู/ไข่ 

สะเลสาย สะแลป้อม แกง นึ่ง แกงสะแลใส่ปลาแห้ง/หมู นึ่งกินกับน ้าพริก 
ผักเฮือด ผักฮ้ี แกง ย า นึ่ง สด แกงผักเฮือด/ฮี้ ใส่ปลาแห้ง/หมู ย าผักเฮือด/ฮี้ ผักกับลาบ 

ผักปู่ย่า ย า สด ย าผักปู่ย่า กินกับแกงหน่อไม้ 

ดอกต้าง แกง นึ่ง แก่งอ่อม แกงแค นึ่งดอกต้างกินกับน ้าพริก 
แมงมัน แกง จ่อม ต า แกงอ่อมแมงมัน จ่อมแมงมัน น ้าพริกแมงมัน 

ถั่วแปบ ย า แกง ต้ม ย าถั่วแปบ แกงถั่วแปบใส่ปลาแห้ง ต้มกันกับน ้าพริก 
จี้กุ่ง คั่ว ทอด ต าน ้าพริก ปิ้ง คั่วจี้กุ่ง  จี้กุ่งทอด  น ้าพริกจี้กุ่ง จี้กุ่งปิ้ง 

ปูนา แกง ต า ต้ม คั่ว แกงปูนาใส่ฟัก น าพริกปูนา น ้าปู คั่วปูนากับผักกาดส้ม 

หอย แกง ย า นึ่ง แกงหอย ย าหอย นึ่งหอย 
กุ้งฝอย แอ๊บ ส้า ทอด แอ๊บกุ้งใส่ตูนใส่ยอดมันแกว ส้ากุ้ง กุ้งทอดใส่แป้ง 

อีฮวก ลูกอ๊อด แอ๊บ แกง ต า แอ๊บอีฮวก แกงอ๊อดใส่เน้อ แกงแค แกงอ๊อดใส่หน่อไม้ 
น ้าพริกอีฮวก น ้าพริกโอ้โล้ 

ผักขมหรือผักโหม แกง คั่ว ลวก แกงผักโขมใส่ปลาร้า คั่วผักโขมใส่ไข่ ลวกกินกับน ้าพริก 

ไข่มดแดง ย า แกง จ่อม ต า หมก ย าไข่มดแดง  แกงไข่มดแดง ใส่ผักหวาน /ผักเชียงดา ต า
ไข่มดแดง ห่อหมกไข่มดแดง 

กล้วย แกง ย า แกงหยวกกล้วยใส่ไก่ วุ่นเส้น ย าหยวกกล้วยใส่ไก่ แกงปลี
ใส่แคบหมู ย าหัวปลีใส่ไก่ 

โป่งฟ้า  ผักแปม  ยอด
มะม่วง เห็ด ลมแห้ง 
ผ ั กคาวตอง ผ ักก ูด  
ดอกแค ผักเผ็ด   

กินสด ลวก นึ่ง ผักกินกับลาบหรือน ้าพริก 

หมายเหตุ ข้อมูลจากเครื่องมือปฎิทินเมนูอาหารท้องถิ่น,โดยทีมวิจัยฯ 
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1.3 ชุมชนบ้านหนองดู่ ต าบลบ้านเรือน อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
ประวัติชุมชน  
 บ้านหนองดู่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ “มอญ” เป็นชาติพันธุ์เก่าแก่ ชาวมอญมีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น ้า 
ชาวมอญหนองดู่ได้อาศัยอยู่ริมแม่น ้าปิงในเขตอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ในอดีตชาวบ้านเดินทางทางน ้าเป็น
หลักในการขนส่งสินค้าและการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก ภายหลังได้มีการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลขึ้นใน
อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ส่งผลให้ระดับน ้าและการไหลเวียนของแม่น ้าปิงเปลี่ยนไป ชาวบ้านไม่สามารถที่จะ
คมนาคมทางน ้าได้อย่างทีผ่่านมาจากการปิดก้ันของเขื่อน การไหลเวียนของน ้าที่เปลี่ยนไปท า ให้ระดับน ้าขึ้นลง
ตามการปิดเปิดของเขื่อน  

ในปี พ.ศ.2542 มีการก่อสร้างฝายหนองสลิก เป็นฝายทดน ้าในแม่น ้าปิง เพื่อป้องกันการกัดเซาะของ
แม่น ้าปิง ซึ่งฝายตั้งติดกับบ้านหนองดู่ มีการเลี้ยงปลานิลในกระชัง และเริ่มมีน ้าเสียปล่อยลงแม่น ้ามากขึ้น ท า
ให้มีตะกอนสะสมบริเวณฝาย ส่งผลต่ออาชีพชาวประมง เนื่องจากปลาไม่สามารถทนต่อคุณภาพน ้าได้ ปลา
หลายชนิดสูญหายไป ท าให้ชาวบ้านเริ่มไม่สามารถท าอาชีพประมงได้ จึงหันมาท าสวนล าไย คนหนุ่ม สาวเข้า
ไปท างานในนิคมอุตสาหกรรมมากข้ึนๆตามล าดับ 

จ านวนประชากรบ้านหนองดู่  มีทั้งหมด 295 ครัวเรือน  ชาย 298 หญิง 320 รวม 618 คน 
ตารางที่ 3.5 แสดงช่วงอายุและจ านวนประชากร  

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

0-14 17 15 32 
15-19 210 196 406 

60 ปี ขึ้นไป 71 109 180 

หมายเหตุ,ข้อมูลจากผู้น าชุมชน,2562 
 จากข้อมูลข้างต้น กับสถานการณ์โครงสร้างประชากรที่เกิดขึ้นพบว่า ชุมชนมีอัตราการเกิด 

ของเด็กลดลง เนื่องจากปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ไม่สามารถเลี้ยงได้หลายคน วัยกลางคนวัยแรงงานส่วน ใหญ่
ท างานภายนอกชุมชน และหลายรายอาศัยอยู่นอกชุมชน เพื่อสะดวกในการเดินออกไปท างาน ท าให้ ชุมชนมี
ผู้สูงอายุที่ต้องอยู่ตามล าพัง หรือ อยู่ตามล าพังในช่วงที่คนในครอบครัวออกไปท างานในช่วง กลางวัน มีหลาย
รายที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตนเอง  
 
การประกอบอาชีพของคนในชุมชน 
 การประกอบอาชีพในอดีต ชาวมอญบ้านหนองดู่ มีอาชีพรับจ้างถ่อเรือและล่องแพ มีการท าประมงหา
ปลาตามแม่น ้าปิงเป็นหลัก เมื่อแม่น ้าปิงตื้นเขินจากการสร้างเขื่อนภูมิพล ระดับน ้าขึ้นลงไม่เป็นปกติส่งผลต่อ
อาชีพประมง ลดน้อยลงไป ต่อมายึดอาชีพท านาและสวนล าไยเป็นหลัก ช่วงเวลาว่าง ก็จะมีอาชีพเสริม โดย
การท าขนมต่างๆ เช่น ขนมจีน ข้าวควบ (ข้าวเกรียบว่าว) ขาย 
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 การประกอบอาชีพปัจจุบัน มีการการท านาเพื่อบริโภคเป็นหลัก โดยปลูกข้าวจ้าว 90 เปอร์เซ็นต์ มี
การท าสวนล าไย ซึ่งบ้านหนองดู่มีพื้นที่ทั้งหมด 300 ไร่ เป็นพื้นที่ท าการเกษตร 130 ไร่  นอกจากนั้น มีอาชีพ
ประมง ค้าขาย เย็บผ้า ย้อมผ้า รับราชการบางส่วน 
 การท าประมงบริเวณแม่น ้าปิง และเลี้ยงปลาในบ่อที่ขุดขึ้น แต่ยังมีบางรายที่ยังยึดอาชีพหาปลาใน
แม่น ้าปิง ส่วนใหญ่จ าน ามาบริโภคก่อนและค่อยขายในพ้ืนที่หรือตลาดใกล้เคียง 
 อาชีพเย็บผ้าบาติก โดยมีพ่อค้าคนกลางอยู่ในชุมชนใกล้เคียง รับมาเย็บโดยได้ราคาตัวละ 7 บาท วัน
หนึ่งสามารถท าได้เฉลี่ยประมาณ 30 ตัว ขึ้นอยู่กับความช านาญของแต่ละคน 
 อาชีพรีดผ้า โดยรับผ้ามาจากชุมชนบ้านกองงาม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายรายใหญ่ในจังหวัดล าพูน 
สามารถรีดได้เฉลี่ยวันละ 300 ตัว ตัวละ 1 บาท โดยน าไปส่งช่วงเย็นทุกวัน 
 
ปัญหาการประกอบอาชีพในชุมชน 

1. การลดลงของพ้ืนที่ป่า การประกอบอาชีพที่พ่ึงพิงป่าหายไป เช่นการเก็บเห็ด หาของป่า 
2. การเปลี่ยนที่นามาเป็นสวนล าไย เนื่องจากรายได้ดีกว่าท าให้ มีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีจ านวน

มาก  ต้นทุนสูง เนื่องจากดินเริ่มเสื่อมคุณภาพ 
3. ขาดแคลนน ้าเพื่อการเกษตร เนื่องจากเป็นการท าล าไยนอกฤดู ประมาณ 90% น ้าจากแม่น ้า

ปิงไม่พอ เมื่อระดับแม่น ้าปิงลดลง ต้องใช้น ้าในครัวเรือน ท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
4. ราคาล าไย ไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับล้งใหญ่ เป็นหลักในการก าหนดราคา 
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ภัยแล้ง 
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ตารางที3่.6 แสดงข้อมูลภูมิปัญญาอาหารมอญ บ้านหนองดู่ 

ล าดับ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษามอญ โภชนาการ 
1 แกงมะตาด (แอ๊ปเปิ้ล

มอญ)  
ฟะอะปร้าว  ผลมะตาดน ามาประกอบอาหารได้ด้วยการน าผลอ่อนมาแกงคั่ว เมือกท่ีผลมะตาด มีลักษณะเป็นวุ้น ช่วยเคลือบแผลใน

กระเพาะ ขับถ่ายสะดวกสามารถแก้โรคกระเพาะ  
ประโยชน์อื่นๆ มะตาดนอกจากปลูกไว้เพ่ืออาศัยร่มเงาแล้ว ไม้จากต้นมะตาดสามารถน ามาท าฟืนได้ เปลือกและใบของ
มะตาดมีรสฝาดใช้เป็นยาสมานแผลได้ดี นอกจากนี้มะตาดยังเป็นยาสมุนไพร14 รากใช้เป็นยาถอนพิษจากแมลงกัดต่อย  
ส าหรับคนมอญบ้านหนองดู่ - บ่อคาวทุกครอบครัว แกงมะตาดเป็นแกงพื้นบ้าน จะรับประทานตามฤดูกาลที่ออกผล 
และออกดอกปลายเดือนพฤษภาคม มิถุนายนของทุกปี ในหมู่บ้านหนองดู่มีต้นมะตาดต้นใหญ่ที่ชาวบ้านเอามาท าเป็น
อาหารพื้นบ้านรับประทานในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 

2 แกงดอกส้าน ฟะหะล็อด เมือกท่ีดอกส้าน มีลักษณะเป็นวุ้น ช่วยเคลือบแผลในกระเพาะ ขับถ่ายสะดวกสามารถแก้โรคกระเพาะได้  
ส าหรับคนมอญบ้านหนองดู่ ทุกครอบครัว จะรับประทานแกงดอกส้านตามฤดูกาล เพราะดอกส้านเป็นพืชยืนต้น มัก
อยู่ในป่า ผลิดอกประมาณเดือนปลาย ธันวาคม จึงรับประทานกันในเดือน กุมภาพันธ์ ถึงมีนาคมของทุกปี 

3 แกงบอน  ฟะกร้าว  ส าหรับคนมอญบ้านหนองดู่ ทุกครอบครัว แกงมะตาดเป็นแกงพื้นบ้าน จะรับประทานตามฤดูกาลที่ออกผล และออก
ดอกปลายเดือนพฤษภาคม มิถุนายนของทุกปี ในหมู่บ้านหนองดู่มีต้นมะตาดต้นใหญ่ที่ชาวบ้านเอามาท าเป็นอาหาร
พ้ืนบ้านรับประทานในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 

4 เจียวกะเพรา  อะเซียกหวั่งพราว  ช่วยในการขับลม ขับน ้าดี ช่วยในการย่อยอาหาร ลดอาการจุกเสียด แก้ท้องอืดและป้องกันมะเร็ง 
5 ขนมจีนน ้ายาปลาแห้ง  คะน่อมดยากกะ

หะเต่อ  
ผักเครื่องเคียงในขนมจีนนั้นมากมายด้วยเส้นใยอาหาร และยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรในตัวอีกด้วย เช่น "ผักชีฝรั่ง" 
มีกลิ่นหอมสดชื่น ช่วยตัดรสเลี่ยน ดับกลิ่นเนื้อสัตว์ในอาหารอีก "พริก" ไม่ว่าจะเป็นพริกคั่วหรือพริกสด การ
รับประทานพริก มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร เป็นยาขับลมบ ารุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารช่วยลดระดับน ้าตาลในเส้น
เลือด ทั้งยังช่วยเพิ่มรสชาติในการทานน ้ายาให้เผ็ดร้อนถึงใจยิ่งขึ้นด้วย  
"ใบสะระแหน่" เป็นผักกลิ่นหอมเย็น มีคุณสมบัติช่วยขับเหงื่อ บ ารุงสายตา บ ารุงหัวใจช่วยไม่ให้เป็นหวัดง่าย ส่วน 
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ล าดับ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษามอญ โภชนาการ 

"โหระพา" ช่วยแต่งกลิ่นขนมจีนน ้ายาปลาแห้งให้หอม เสริมรสชาติให้เผ็ดร้อนขึ้นอีกเล็กน้อยช่วยเจริญอาหาร ขับเหงื่อ
และ เสมหะ ขับพยาธิ แก้ท้องอืด ช่วยขับลม ขับปัสสาวะ แก้ไข้และอาการปวดศีรษะ  
 

6 ขนมจีนผัด  ขั่วคะน่อม   ขนมจีนท าจากแป้ง ให้คาร์โบไฮเดรต ให้พลังงาน หอมแดง แก้หวัด  
การใช้ประกอบในงานพิธีกรรมต่าง ๆ ขนมจีนผัด ใช้เป็นอาหารว่าง ในงานสังสรรค์หรืองานรื่นเริง รับประทานกันทั่วไป 
ทุกฤดูกาล และตลอดปี 

7 แกงมัน  ฟะกว้าย  ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  บรรเทาโรคความดันโลหิต ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง บ ารุงม้าม บ ารุงกระเพาะ 
ช่วยระบบย่อยอาหาร 

8 แกงปลาปั้น  ฟะกะเกร่  ส าหรับคนมอญบ้านหนองดู่ นิยมแกงปลาปั้นรับประทานตลอดปี เพราะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้สุขภาพแข็งแรง 

9 แกงกระเจี๊ยบ  ฟะหะตาดบ  ส าหรับคนมอญบ้านหนองดู่ นิยมแกงกระเจี๊ยบรับประทานตลอดปี เพราะช่วยรักษาแผลในกระเพาะ ล าไส้ รักษาความ
ดันโลหิตให้เป็นปกติ และ บ ารุงสมอง 

10 แกงขี้เหล็ก  ฟะปิค๊าด  นิยมแกงขี้เหล็กรับประทานตลอดปี เพราะยาระบายอ่อนๆ สามารถขับพิษร้ายออกจากร่างกายได้ ช่วยให้หลับสบาย 
และบ ารุงสายตา 

11 แกงกล้วยดิบ  ฟะปราด  ประโยชน์ทางโภชนาการ มีฤทธิ์ฝาดสมานแผล ใช้แก้อาการท้องเดิน แก้โรคกระเพาะ และอาหารไม่ย่อย  
นิยมแกงกล้วย รับประทานตลอดปี เพราะแก้อาการท้องเดิน แก้โรคกระเพาะ และอาหารไม่ย่อย 
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ก่อเกิดวิสาหกิจวิถีมอญหนองดู่ 
 เนื่องด้วยสถานการณ์ในชุมชนความเป็นวิถีมอญบ้านหนองดู่  เริ่มเลื่อนหายไปเนื่องจากขาดการสืบ
ถอดรุ่นต่อรุ่น ประกอบกับ 

 
ข้อมูลท าเนียบครูภูมิปัญญาในพื้นที่เป้าหมาย 

 

ชื่อ-สกุล        นางเฉลียว ป๋ากาศ    ชื่อเล่น  นงคราน อายุ  63  ปี 
ที่อยู่ 182 ม.5 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา  จ.ล าพูน 
วัน/เดือนปี/เกิด  24/ก.ค./2499  เบอร์โทรศัพท์ 098-1684470 
ครูภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่น  การแปรรูอาหารจากผักพ้ืนบ้าน “ 

 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล        นางฉลวย ค ามโน ชื่อเล่น  หลวย อาย ุ 77 ปี 
ที่อยู่ 85 ม.4 ต.ทากาศ อ.แม่ทา  จ.ล าพูน 
วัน/เดือนปี/เกิด  7/ธ.ค./2485 
“ครูภูมิปัญญาด้านการท าข้าวแคบโบราณ” 

 ชื่อ-สกุล        นางบัวจร ศรีติ๊บ     ชื่อเล่น จรอาย ุ 57 ปี 
ที่อยู่ 130/2 ม.4 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ล าพูน   วัน/เดือนปี/เกิด  23/ส.ค../
2505  เบอร์โทรศัพท์ 086-1176183 
“ครูภูมิปัญญาด้านงานใบตอง ดอกไม้” 



46 
 

 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล        นางขันแก้ว  น้อยก้อน       ชื่อเล่น  ขันแก้ว อาย ุ75 ปี 
ที่อยู่ 46/2 ม.8 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
วัน/เดือนปี/เกิด 4 /พ.ค./2487 
“ครูภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านแม่ขนาด” 

 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล        นางริด ดอกแก้วนาค เล่น  ริด  อาย ุ 73 ปี 
ที่อยู่ 40/1 ม.8 ต.ทากาศ อ.แม่ทา  จ.ล าพูน 
วัน/เดือนปี  9 /พ.ค./2489 
“ครูภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยง และการปลูกผักเกษตรแบบอินทรีย์ บ้านแม่
ขนาด” 

 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล        นายเงิน ขนาดกตัญญู          ชื่อเล่น  เงิน อาย ุ77  ปี 
ที่อยู่ 37 ม. 8 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ล าพูน 
วัน/เดือนปี/เกิด 10/ก.ค./2486 
“ครูภูมิปัญญาด้านงานจักสานไม้ไผ่ บ้านแม่ขนาด” 
 

 
 
 

ชื่อ-สกุล        นางพรพรรณ เขียวพันธุ์ ชื่อเล่น  วา 
ต าแหน่ง กรรมการวิสาหกิจชุมชนมอญหนองดู่                อาย ุ 67 ปี 
ที่อยู่ 113 ม.1 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง  จ.ล าพูน 
วัน/เดือนปี/เกิด  2/มิ.ย. /2495  เบอร์โทรศัพท์ 081-1793315 
“ครูภูมิปัญญาขนมมอญ กล้วยตาก น ้าสมุนไพร” 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล        นางสาวสมร ชุมภูพงค์  ชื่อเล่น  หมอน ต าแหน่ง รองประธาน
วิสาหกิจชุมชนมอญหนองดู่                อาย ุ 57  ปี 
ที่อยู่ 139  ม.1 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง  จ.ล าพูน 
วัน/เดือนปี/เกิด  24/พ.ค./2505  เบอร์โทรศัพท์ 061-3171917 
“ครูภูมิปัญญาขนมมอญ น ้าพริกข่าสูตรมอญ” 
 

  ชื่อ-สกุล        นายจันทร์ เขียวพันธุ์ ชื่อเล่น  จันทร์ 
ต าแหน่ง ประธานวิสาหกิจชุมชนมอญหนองดู่                อาย ุ 78  ปี   
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-5106-00215-95-4 
ที่อยู่ 113 ม.1 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง  จ.ล าพูน 
วัน/เดือนปี/เกิด  2/ก.พ./2484  เบอร์โทรศัพท์ 088-2527196 
ภูมิปัญญา น ้าสมุนไพรตามฤดูกาล , ไม้กวาดทางมะพร้าว 
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4).ขั้นตอนการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในด้านเศรษฐกิจชุมชนบนฐานชุมชนในลุ่มน ้าทา เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาชุมชน การสัมภาษณ์รายบุค คล มารวบรวม 
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อจะน าเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานวิจัยได้รับรู้ข้อมูล สถานการณ์เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน 

ชุมชน สถานการณ์ปัญหา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอ 
ชุมชนบ้านแม่ขนาด 
 

- อาชีพหลัก ผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป ทอผ้า และท างานนิคมอุตสาหกรรม 
- ผู้ชายส่วนใหญ่ รับจ้างทั่วไป ส่วนน้อย ท านิคมฯ 
- งานการจักสาน คนรุ่นใหม่ไม่มีความรู้ ท าไม่เป็นแล้ว ไม่รู้จัก ไม้  มีด  
- งานจักสานชุมชนไม่มีตลาดรองรับ  
- ไม่มีที่ดินท าการเกษตร ขาดน ้า แหล่งน ้าน้อย  
- คนในชุมชนเริ่มใจแคบ,ต่างคนต่างอยู่ ,ไม่ช่วยเหลือ ,แบ่งปัน  
- งานผ้าของใหม่มา ของเก่าหาย   
- เยาวชน ยาเสพติด  ติดโทรศัพท์   
- ผู้สูงอายุสื่อสารไม่เป็น นอกจากคนรุ่นใหม่   
- ชุมชนเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันตลาดหาย ทัวร์หาย 
- ล าไยได้ผลไม่ดี  ลงทุนสูง 
- อาชีพค้าขาย ลงทุนสูงขึ้น 

 

- งานผ้าตลาดเปลี่ยนไปต้องการความสวยงาม เลยตามตลาดกันมาก
ไป 

- งานผ้า งานจักสาน คนรุ่นใหม่ควรท าให้เป็นทักษะติดตัวไป เป็นการ
สืบสานวิถีไปด้วย 

- ท ากินเองมากขึ้น เน้นเกษตรผสมผสาน ท ากิน ลดรายจ่าย 
- ให้คงวิถีชีวิตกะเหรี่ยงโพล่ง แม่ขนาด พ่ึงพิงอาศัย ,ใจกว้าง ,แบ่งปัน  
- เพิ่มความหลากหลาย ช่องทาง ของอาชีพ หาอาชีพท่ีอยู่บ้านท าได้ 
- แก้ไขปัญหาเรื่อง ปัจจัยการผลิต (ระบบน ้า ,ล้อมรั้ว ,ล้อมไก่) 
- ควรเป็นเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย ปลอดสาร 
- สร้างกติกา ฟ้ืนฟู สืบสานวิถีชุมชน 
-  มีตลาดชุมชนรองรับ 

ชุมชนหนองยางฟ้า 
 

- ที่ผ่านมาเคยมีการส่งเสริมอาชีพเรื่องน ้ายาล้างจาน ท าใช้เอง แต่ไม่ต่อเนื่อง
ไม่ได้ท าต่อแล้ว 

- ผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า มีผลต่อออเดอร์ล าไยน้อยลง คนท าสวน
ล าไยประสบปัญหา และราคาไม่แน่นอน 

- งานแกะสลักที่เคยเป็นรายได้หลักของชุมชน ไม่กลับมาคึกคักเหมือนเดิม 
งานน้อยลง 

- ทุกคนมีพื้นฐานเรื่องปลูกผักอยู่แล้ว จะพัฒนายกระดับอย่างไร เช่น
อาจจะต้องพัฒนาไปเรื่องอาหารถิ่น หรือการท าตลาดเฉพาะตลาดสี
เขียว ต้องอาหารปลอดภัยเป็นต้น 

- ชุมชนมีประสบการณ์ บทเรียนท าตลาด นวตวิถี แม้จะไม่ประสบ
ความส าเร็จ บางอย่างอาจเอามาปรับใช้ได้ เช่น การวิเคราะห์
ผู้บริโภคการยกระดับอาชีพที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้ยั่งยืน โดยเฉพาะ
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- งานนิคมอุตสาหกรรม เริ่มไม่มั่นคง ปิดโรงงาน มากขึ้น 
- การท าเกษตรปลูกผัก ทุกบ้านปลูกผักเป็น ไม่มีใครซื้อ 
- รายจ่าย เยอะกว่ารายได้ ภาษีสังคม ลงทุนล าไย ค่าใช้จ่ายลูกหลาน 
- สภาพอากาศแปรปรวน ร้อน ๆ หนาว ๆ ผลผลิตไม่ดี 
- ภาวะหนี้สิน 

ในฐานการเกษตร 
 

ชุมชน สถานการณ์ปัญหา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวทางแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอ 
ชุมชนบ้านมอญหนองดู่   
 

- ส่วนมากเป็นเป็นผู้สูงอายุ แต่ละคนอยู่บ้าน บางคนเลี้ยงดูผู้   พิการ  ไม่มี
รายได้ รายจ่ายเยอะได้ซื้อทุกอย่าง ภาษีสังคมสูง รายได้แต่ละเดือนไม่ถึง 
2,000 บาท  

- แก่ เจ็บป่วย ท างานหนักไม่ได้ เรี่ยวแรงไม่มี  
- ค่าใช้จ่ายในการดูแลคนป่วยเยอะ 
- ปัจจุบันอาชีพรับจ้างไม่แน่นอน 
- มีโรคประจ าตัว 
- ราคาล าไย ราคาขึ้น ๆ ลงๆ แต่ก่อนล้มไม้ฉ าฉา ปลูกล าไย เอาล าไยปลูกใน

นาข้าว 
- อาชีพ ท านา เย็บผ้า ท าข้าวเกรียบ ท าขนม คนหนุ่มสาวออกไปท างานนิคม 
- อาหารมอญ เริ่มผสม อาหารสมัยใหม่ แบบพ้ืนบ้านเริ่มหาย หลงเหลือแต่คน

เฒ่าแม่น ้าปิงแห้ง อาชีพหาปลาไม่ได้แล้ว สัมพันธ์อาชีพคนท าขนมจีนเริ่ม
หมดไป 

ยังช่วยเหลือ แบ่งปันกันได้ หาอาชีพเสริมที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุ  สร้าง
สวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน ผ่านงานอาชีพท่ีท าร่วมกัน 
 

ชุมชนรอบศูนย์นิเวศน์
ลุ่มน ้าทา 
 

- งานแกะสลัก ไม่มีออเดอร์  หยุดงานไม่มีงานมา 2-3เดือนแล้ว รายได้หลัก 
กลายเป็นรายได้เสริม ไม่มีงานป้อน  แม้แต่งานง่าย ๆ ยังไม่มียอดสั่งซื้อ  

- ค้าขายของเงียบ เศรษฐกิจไม่ดี 
- ล าไย ขาดน ้า ติดช่อเยอะ แต่ไม่มีน ้า ราคาไม่ดี จากราคาหลักแสน เหลือ

- ประหยัดค่าใช้จ่าย  
- การเอาข้าวออกมาสี ขายปลีก เองอุปสรรค คือมีไม่มากพอ และ

ต้องการเงินก้อน 
- แกะสลัก  ท าเองขายเอง อุปสรรค คือเครื่องมือช่าง ,ไม่มีไม้,ไม่มี
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หลักหมื่น  คนจีนไม่ซื้อ เจอพายุลูกเห็บ 
- นิคมเลิกจ้าง ท าบ้าง  หยุดบ้าง 
- ปลูกถ่ัวดิน ค่าแรงแพงมาก 
- หน่วยงานภาครัฐไม่มาช่วย ว่าจะช่วยแต่ไม่มี 
- รัฐมาส่งเสริมให้ท าพันธุ์ข้าว  เมื่อเราพร้อมแล้ว ได้คุณภาพ ต้นทุนสูง แต่ไม่

ช่วยขาย  เข็ดหลาบ 
- ต้องหนีบรายจ่าย ค่าส่งเสียสูง รายได้ไม่มีเลยบางวัน 
- ข้าวแพง  ค่าใช้จ่ายสูง  ข้าวบ้านเราไม่มีรายย่อยขาย จะขายเหมาภาษีสังคม

เยอะ 

ตลาดขาย ,ต้นทุนสูง 
- สวนล าไย  ไปหาพ่อค้าเอง รวมกลุ่ม รับรองมาตรฐาน  ท าการตลาด

เอง อุปสรรค คือ น ้าไม่พอ ไม่สามารถซื้อขายได้ทั้งหมดงานนิคมฯ 
45-55  เริ่มปลดคนงานออก ได้เงินก้อน ออกมาค้าขายแต่ ค้าขาย 
ล าบาก  

- เพิ่มรายได้หลายทาง 
- ปรับค่านิยมการใช้จ่ายของลูกหลาน การเข้า 7-11 เยาวชน สบาย 

ท างานไม่เป็น 
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จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ลุ่มน ้าแม่ทามีการประกอบอาชีพ 2 ส่วนหลักๆ คือ ภาคเกษตรและแรงงานใน
ภาคอุสาหกรรม เช่น  ใน1ครอบครัว พ่อกับแม่จะท าสวนล าไย ซึ่งจะเป็นคนอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป ส่วนลูก
ที่เป็นวัยแรงงาน จะไปท างานในนิคมอุตสาหกรรมล าพูน และมาช่วยงานด้านเกษตรในวันหยุดอาทิตย์ละ 1 
ครั้ง หรือไม่ได้หยุดหากท างานเพิ่ม หรือบางครอบครัวท าไม่ไหวจะปล่อยสวนให้เช่าหรือขายที่ดินไป นอกจาก
แรงงานใน 2 ส่วนหลัก แล้วยังมีในส่วนของภาคบริการเช่น พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย หรือผู้ประกอบการในชุมชน
ชน รับราชการรองลงมา 

นอกจากนั้นยังมีรายได้บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจุดเด่นของพ้ืนที่ลุ่มน ้าแม่ทา คือเรื่องอาหารจาก
ป่า จากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื ่องเห็ด ชนิดต่างๆ เช่นเห็ดถอบ เห็ดโคน เป็นต้น (ช่วงต้นฤดูกิโลกรัมละ 
ประมาณ 300-400บาท) เห็ดจากแม่ทา มีความเป็นเฉพาะของพื้นที่ในเรื่องรสชาติและความอร่อย จึงเป็นที่
นิยมและที่รู้กันในคนที่ชอบกินอาหารป่า ท าให้มีรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ หลายล้านบาทต่อ1ฤดูกาล ซึ่งบาง
คนที่มีความชาญ และมีความรู้ในการหา มีรายได้ถึงวันละ 10,000 บาท/วันในช่วงต้นฤดู ท าให้การหาของป่า
เป็นอาชีพที่ผูกกับฐานทรัพยากร จึงมีความส าคัญต่อคนในลุ่มน ้าทาอย่างมาก ซึ่งคนที่ยังคงหาอยู่หากินกับ
ธรรมชาติอยู่ก็จะเป็นคนอายุ ประมาณ 50 ปีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ 

จากการด าเนินงานของทีมวิจัยฯ ได้เห็นถึงความส าคัญของอาชีพที่ผูกกับฐานทรัพยากร และฐาน
วัฒนธรรมของชุมชน เป็นเรื่องที่ส าคัญเพื่อจะรองรับความไม่แน่นอนและความผันผวนของเศรษฐกิจในภาพ
ใหญ่ หรือวิกฤติการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกะทันหัน เช่น สถานการณ์น ้าท่วมใหญ่ที่กรุงเทพ ในปี 2554 คนในชุมชน
ที่ไปท างานในกรุงเทพกลับมาที่ชุมชน ก็ยังคงมีฐานของทรัพยากรชุมชนในการดูและซึ่งกันและกัน พอที่จะท า
ให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้  ในส่วนของจังหวัดล าพูนเอง ภาคเศรษฐกิจที่เป็นรายได้หลักของจังหวัด ทั้งเกษตรและ
อุตสาหกรรมก็มีแนวโน้มของความไม่มั ่นคงสูง สถานการณ์ด้านราคาล าไยมีความผันผวนสูงมาก เนื่องจาก
กลไกการตลาด ด้านราคาถูกผูกขาดจากกลุ่มทุนแล้ว ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมมีหลายบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรมล าพูน เริ่มย้ายฐานการผลิตประเทศอ่ืน ซึ่งจะเห็นได้จากจ านวนโรงงานที่ปิดล้าง หอพักที่มีคนพัก
ไม่เต็ม หรือบางบริษัทลดเวลาการท างานลงเหลือ เดือนละไม่ถึง 20 วัน เป็นต้น 

ศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญอย่างมาก การประกอบอาชีพที่ผูกกับปัจจัย
ภายนอกมากเกินไปมีความเสี่ยงโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงาน เพราะฉะนั้นศักยภาพในการสร้างอาชีพ การสร้างงาน
ด้วยตนเอง จึงมีความจ าเป็นในการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษนี้  การสร้างงานที่ท าให้ฐานของชุมชนและฐานของ
ทรัพยากรชุมชนเข้มแข็งไปด้วย จึงเป็นเรื่องที่ท้ายทายอย่างมาก การท างานร่วมกันของเครือข่ายฯผ่านงาน
วิสาหกิจชุมชน โดยใช้วิสาหกิจชุมชนแม่ทาSE เป็นตัวเชื่อมประสานและท างานพัฒนาร่วมกับกลุ่มต่างๆ ที่ผ่าน
มาได้ข้อค้นพบส าคัญ หลายประการเช่น งานของกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอกะเหรี่ยงแม่ขนาด ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้หญิงมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 3,000บาท มากน้อยต่างกันขึ้นกับชิ้นงาน  จากงานทอผ้า
กะเหรี่ยง โดยกลุ่มท าหน้าที่การตลาด งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท าให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุมี
ศักยภาพในการดูแลตนเอง โดยที่ไม่หวังพึ่งรัฐเพียงอย่างเดียว  หรือกลุ่มวิสาหกิจวิถีมอญหนองดู่ ที่ท างานกับ
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ผู้สูงอายุ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความหว้าเหว่ โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ หรือ การสร้างอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในกลุ่ม
ผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแล รวมถึงการดูแลผู้สูงอายุแบบการพึ่งตนเองผ่านอาหารมอญและสมุนไพร ภูมิปัญญา 
 จากกิจกรรม ได้เห็นสถานการณ์ในชุมชนปัจจุบัน สิ่งที่เป็นห่วง ต่อความเป็นอยู่ ปากท้อง  อาชีพและ
รายได้ ปัจจุบันและแนวโน้มอาชีพของคนในชุมชนในอนาคตเป็นอย่างไร ความเสี่ยง ความเปราะบางของอาชีพ 
กิจกรรมดังกล่าวได้เปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้รับรู้สถานการณ์ ความเป็นอยู่ของคนที่ด้อยโอกาส คลาดแคลน
และยากล าบาก ว่าเป็นอย่างไร แล้วคนในชุมชนจะช่วยเหลือดูแลกันอย่างไรได้บ้าง 
 สถานการณ์ของอาชีพหลักในชุมชนที่มีความไม่แน่นอนสูง เช่นด้านการเกษตร ผลผลิตล าไยที่ได้รับ
ผลกระทบกับจากโรคโควิด19 ท าให้ส่งออกจีนไม่ได้ งานหัตถกรรมในชุมชนที่เคยเป็นรายได้หลัก(รับจ้างงานไม้
แกะสลัก)ปัจจุบันแทบไม่มีงานเลย รวมถึงอาชีพของวัยแรงงานอายุระหว่าง30-45ปีที่ส่วนใหญ่ท างานในนิคม
อุตสาหกรรมล าพูน ที่ปัจจุบันเริ่มมีความไม่ม่ันคง จากข่าวเริ่มมีการปิดโรงงาน ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ
อื ่น จากการวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกันดังกล่าว ท าให้เกิดค าถามที ่ส  าคัญร่วมกัน คือ ช ุมชนจะมี
ความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร จะท าให้เกิดความสามารถ ศักยภาพดังกล่าวอย่างไร 
เช่นการสร้างงานในชุมชน อาชีพที่สามารถพ่ึงตนเองและการรวมกลุ่มพ่ึงกันเองได้ 

ข้อค้นพบ บทเรียนส าคัญในการท างานที่ผ่านมา คือ ชุมชนขาดเยาวชน คนหนุ่มสาวในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ทักษะที่เยาวชนคนรุ่นใหม่มี เช่นการใช้สื่อ การท าข้อมูล การน าเสนอ การท างาน
เป็นทีม แบบมีส่วนร่วม คือข้อต่อส าคัญในการท างานพัฒนาชุมชนในยุคปัจจุบัน และคือสิ่งที่คนรุ่นก่อนไม่ถนัด 
ท าให้การท างานของเครือข่ายฯกับชุมชน ได้มีการออกแบบงานและสร้างเงื่อนไขให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
แต่ละกิจกรรมด้วย 

การท างานกับเยาวชนเป็นเรื ่องใหม่ส าหรับเครือข่ายฯ แต่เป็นประเด็นที ่ท้าทาย ด้วยเชื่อมั ่นใน
ศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ การออกแบบโครงการเน้นการเรียนรู้ผ่านการเข้าไปมีประสบการณ์ และ
ท าซ ้าๆจนเกิดเป็นทักษะและความช านาญในเรื่องนั้นๆ ผูกโยงเข้ากับความเป็นท้องถิ่นนิเวศน์ของตนเอง ความ
เข้าใจในความแตกต่างหลากหลาย เริ่มจากสิ่งที่เยาวชนท าและมี ชวนคิดชวนคุย ชวนพัฒนาร่วมกัน 

ความเชื่อมโยงระหว่างงานของชุมชนกับเยาวชน มีเสียงสะท้อนจากเยาวชนเรื่อง สิ่งที่ตนเองสนใจ
เรียนรู้ในชุมชนโดยเฉพาะอาชีพที่เป็นฐานของชุมชน แต่ผู้ปกครอง คนในชุมชนไม่ยอมสอนหรือบางคนอาจ
สอนไม่เป็น เช่น การทอผ้า การแกะสลัก งานจักสาน เป็นต้น ซึ่งเยาวชนให้เหตุผลในการอยากเรียนรู้คือ อยาก
มีทักษะอาชีพติดตัว ไม่มั่นใจในอาชีพในอนาคต ที่มีความไม่มั่นคงสูง อาจจ าเป็นต้องมีหลายอาชีพ  ซึงเป็น
ประเด็นที่เครือข่ายฯจะได้มีการจัดเวทีพูดคุย พัฒนาร่วมกันต่อไป 

กระบวนการท าแผนกลุ่มของเยาวชนแต่ละกลุ่ม ท าให้เห็นความคิดริเริ่มในการท ากิจกรรม อยากจะ
แบ่งปันถ่ายทอดที่ที่ตนเองถนัด เช่น เยาวชนชมรมฟุตบอลอยากมีกิจกรรมไปสอนการเล่นฟุตบอลให้กับ น้องๆ
และเพื่อนๆชุมชนอื่นๆ กลุ่มเยาวชนบ้านแม่ขนาดในส่วนของผู้หญิง อยากรวมกลุ่มกันเรียนเรื่องการทอผ้าให้
เป็นทั้งกระบวนการ รวมถึงการออกแบบงานทอผ้าให้เหมาะกับยุคสมัย โดยเริ่มจากกิจกรรม “จ๊อกสัมพันธ์”
จ๊อก คือเป็นขนมทางภาคเหนือนิยมท ากันในช่วงเทศกาล โดยใช้โอกาสเทศกาลก่อนสงกรานต์รวมเยาวชนที่
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เป็นผู้หญิงมาเรียนท าขนมจ๊อก โดยให้ผู้ใหญ่ในชุมชนช่วยสอน จากนั้นชวนคุยสิ่งที่อยากท าร่วมกันต่อ หรือ
กลุ่มเยาวชนบ้านหนองยางฟ้า สนใจท าเรื่องสื่อการเรียนรู้เรื่องผักพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นของชุมชน และสนใจ
อยากจัดกิจกรรมเรื่องผักพื้นบ้านอาหารท้องถิ่น ให้เด็กๆในชุมชน รวมถึงสิ่งที่แต่ละกลุ่มจะท างานร่วมกัน ใน
นาม “สภาเยาวชนลุ่มน ้าทา” ที่เป็นพื้นที่ให้กับเยาวชนในลุ่มน ้าทามาเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งเครือข่ายฯจะมีการท า
แผนงานร่วมกันกับเยาวชนต่อไป รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมย่อยของแต่ละกลุ่มให้ได้ทดลองท า และมาสรุป
การเรียนรู้ร่วมกัน 
 
5).กิจกรรมสนับสนุนข้อมูลชุมชน น าเสนอข้อมูลชุมชน  

การน าข้อมูลที่ได้ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม มาสรุป วิเคราะห์ จนเป็นเครื่องมือน าเสนอข้อมูลชุมชน
ที่ มีเนื้อหาเป็นที่ยอมรับของชุมชน มีความน่าเชื่อถือและผ่านการมีส่วนร่วม และใช้ประโยชน์ได้ง่าย ทั้งตัว
เยาวชนและคนในชุมชนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อได้  ชิ้นงานที่เกิดจากเยาวชนและคนในชุมชนร่วมกันท า  
เกิดการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนไว้สืบสาน ส่งต่อ รุ่นสู่รุ่น เป็นข้อมูลที่เกิดประโยชน์และใช้ได้จริง  

ข้อค้นพบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่แสดงออกด้วยความภูมิใจที่ลูกหลานท าให้  เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ในครอบครัว ชุมชน จากการคุย การรับฟัง การยอมรับกันและกัน  เยาวชนรู้สึกอุ่นใจ รู้จักบ้าน ชุมชนตนเอง
มากขึ้น  
 

 
 

ภาพ แสดงการจัดระบบข้อมูล ให้กับชุมชนในการน าเสนอกับบุคคลภาพนอก 
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6). เวทีท าแผนปฏิบัติที่เยาวชนสนใจ สร้างสรรค์  
 หลังจากค้นพบเรื่องราวและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชุมชนแล้ว สิ่งที่เยาวชนสนใจและเกิดค าถามและจะ
หาค าตอบในการแก้ไขปัญหา น ามาสู่ความท้าทายที่เยาวชนสนใจจะปฏิบัติการ โดยเอาสิ่งที่ตนสนใจ และ
สามารถท าได้ ไปใช้ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่พบ เช่น เด็กๆในชุมชนไม่กล้าเข้าหาผู้ใหญ่ ,น้อง ๆ เยาวชนติด
เกมส์ ไม่ออกจากบ้าน 

ภาพ เวทีท าแผนปฏิบัติการเชิงประเด็นร่วมกัน
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กลุ่มสนใจ กิจกรรมปฏิบัติการ วัตถุประสงค์เพื่อ รูปแบบกิจกรรม 
1.นักฟุตบอลลุ่มน ้าทา FC จัดคลินิกฟุตบอล สอน

น้อง ๆ เยาวชน 
-พัฒนาศักยภาพ ฝึกภาวะผู้น า 
กล้าแสดงออกในการสอนน้อง  
-สอนน้องเล่นกีฬาฟุตบอล ออก
ก าลังกาย 
-ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ห่าง
จากเกมส์มือถือ และอบายมุก 

-ชวนน้อง ๆ ในชุมชนของ
ตนเอง 
-ออกแบบวางแผนการสอน 
-จัดกิจกรรม  
-สรุปการท างานกลุ่ม 

2.เยาวชนกะเหรี่ยงแม่ขนาด จัดเร ียนท าขนมจ๊อก ,
ขนมเค้ก 

- ฝึกทักษะการสอน ท าขนมจาก
ผู้ใหญ่ 
- สร้างความสัมพันธ์กับเด็กและ
ผ ู ้ ใหญ ๋ ในช ุมชน ลดช ่องว ่าง
ระหว่างวัย 

-ออกแบบวางแผนกิจกรรม 
-ชวนผู้ใหญ่และ น้อง ๆ ใน
ชุมชนของตนเอง 
-จัดกิจกรรม  
-สรุปการท างานกลุ่ม 

3.เยาวชนลุ่มน ้าทาตอนบน กิจกรรมทดลองทัวร์ลุ ่ม
น ้าแม่ทา 

-ร ู ้จ ักสถานที ่ท ่องเท ี ่ยวบ ้าน
ตัวเอง 
-เก็บข้อมูลท่องเที่ยว 
-เรียนรู้และออกแบบ โปรแกรม
ท่องเที่ยว 

-ออกแบบวางแผนงาน 
-ส ารวจสถานท่ี 
-เก็บข้อมูลท่องเที่ยว 
-ทดลองทัวร์ 
-อ อ ก แ บ บ โ ป ร แ ก ร ม
ท่องเที่ยว  
-สรุปการท างาน 

4.เยาวชนลุ่มน ้าทาตอนกลาง 

5.เยาวชนลุ่มน ้าทาตอนล่าง 

 
 ผลที่เกิด เกิดโครงการปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น จ๊อกสัมพันธ์ ,คลินิกฟุตบอล ,ออกแบบ
สื่อสารผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และเกิดการตั้งค าถามกับตัวเยาวชนเองว่าสามารถท าอะไรได้อีก จึงเกิดการยกระดับ
กิจกรรมที่ตนเองสนใจ เพื่อสร้างสรรค์สังคม เช่น วงดนตรี , ช่องชาแนล แม่ทาเซ้ , การท่องเที่ยวแม่ทา ,การ
แปรรูปขนม 
 

ข้อค้นพบ  

- สิ่งที่เยาวชนสนใจ อาจจะต่างหรือคนละเรื่องกับสิ่งที่ผู้ใหญ่ ชุมชนท าอยู่  ในความต่างมีความเชื่อมโยง
กันอยู่ และวนกลับมา ด้วยความสมัครใจ 

- เยาวชนเกิดการตั้งค าถามกับตัวเอง ค้นหาตัวเอง และกล้าที่จะลุกข้ึนมาสร้างสรรค์สังคม 
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6.1 กิจกรรมพ่ีสอนน้อง คลินิกฟุตบอล 

 

 
 

6.2 กิจกรรม “จ๊อก” สัมพันธ์ 
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6.3-6.5  กิจกรรมเก็บข้อมูล ศึกษาสถานที่การท่องเที่ยว ลุ่มน ้าแม่ทา ตอนกลาง , ตอนล่าง , ตอนบน 
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6.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการท าสื่อสนับสนุนการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

 
6.5 ผลงานการผลิตสื่อของเยาวชนอาสาสมัคร 
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7) .การสรุปถอดบทเรียน 
ใช้วิธีการทบทวนจังหวะก้าวร่วมกัน และสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ผ่านการตั้งค าถาม และตอบค าถามจาก

แบบประเมิน การท าโครงการนี้ และการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงด้วยตนเองและ พ่ีเลี้ยงช่วยสะท้อน 
 

ผลที่เกิด เยาวชนแกนน า 8 คน ที่เข้าร่วมกระบวนการ มากกว่า 80% เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชัด เช่นทักษะการพูด การฟัง กล้าแสดงออก สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ดี และสนุก มีทักษะในการ
แก้ไขปัญหา การเข้าสังคมได้ดีขึ้น และสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง จ าเรื่องราวผ่านชุดประสบการณ์ ในการ
ท าวิจัยแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ และระหว่างทางเกิดแกนน าเยาวชนขึ้นอีกมาก และพวกเขาสามารถเรียนรู้และ
ตามทัน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมนี้ 

ข้อค้นพบ  
- PAR ช่วยสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี และเกิดความท้าทาย สนุก สมวัย 
- PAR สามารถท าให้เรียนรู้และเข้าใจเยาวชนได้อย่างเหมาะสม 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การด าเนินงานผ่านกระบวนการพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนนักวิจัยรุ่นใหม่ 

โครงการพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนนักวิจัยรุ่นใหม่ ในการสนับสนุนงานเศรษฐกิจชุมชนบนฐานนิเวศน์
ลุ่มน ้าแม่ทา อย่างมีส่วนร่วม   มีข้อค้าถามวิจัยว่า  “การพัฒนานักวิจัยเยาวชน อาสาสมัคร คนรุ่นใหม่ เพ่ือ
สนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วม ผ่านกรอบแนวคิดและกระบวนการด้าเนินงานวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม ตามโจทย์งานวิจัยและวัตถุประสงค์ท่ีตั งไว้มาแล้วนั น พบว่าการพัฒนานักวิจัยเยาวชน อาสาสมัคร คนรุ่น
ใหม่ เพื่อสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แบบมีส่วนร่วมนั น   

 
4.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อทบทวนต้นทุนของแต่ละกลุ่ม บนฐานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
นิเวศน์ลุ่มน  าแม่ทา ต้องอาศัยเครื่องมือการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในการเก็บ
ข้อมูล ทบทวนต้นทุนของตนเอง ชุมชน ทั งในมุมของเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ในวิถีชีวิต ผ่านสถานการณ์
ประวัติศาสตร์ ปฏิทินฤดูกาล เรื่องราว ตัวบุคคล แล้วน้ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เห็น ต้นทุนของนิเวศน์ลุ่ม
น ้าแม่ทา นักวิจัยได้เรียนรู้ตั งแต่การวางแผน ออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสม การวิเคราะห์ตัวบุคคล การฟัง 
การบันทึก และถ่ายทอดออกมาเป็นแผนภาพ และน้าเสนอเรื่องราว ตอบข้อซักถาม อย่างมีส่วนร่วม 

-      เชื่อมโยงการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์นิเวศน์วัฒนธรรมชุมชน รากเหง้าภูมิปัญญา 
กระบวนการศึกษาคุณค่าความหมาย มีส่วนส้าคัญในการเชื่อมโยงในความเป็นปัจเจกบุคคล เข้ากับ

ความเป็นชุมชน ความเป็นนิเวศน์ลุ่มน ้าทา ที่มีประวัติศาสตร์ ซึ่งสะท้อนจากบทสนทนาของน้องๆเยาวชนดังนี  
 “ผมเป็นกะเหรียงครับ เวลาไปโรงเรียน ผมไม่ค่อยชอบเล่นกับคนเมืองครับจะเล่นกับเพ่ือที่

เป็นกะเหรี่ยงด้วยกัน รู้สึกสบายใจกว่า ”เป็นค้าพูดของเยาวชนบ้านแม่ขนาด 
 “ที่ผ่านมาไม่ค่อนสนใจเรื่องของชุมชนครับ คิดว่าไม่เกี่ยวกับเราและไม่ใช่หน้าที่ ไม่เคยรู้มา

ก่อนว่าบ้านเราจะมีโรงไฟฟ้าขยะ มันไม่ ดีแล้วท้า เอามาท้าไมครับ ”   เป็นค้าพูดของ
เยาวชนบ้านแม่ขนาด  

 “ ท้าไม่เขาว่ากะเหรี่ยงเผาป่าครับ”เป็นค้าถามของเยาวชนบ้านแม่ขนาด  
 “อยากเรียนแกะสลัก แต่ตาไม่สอนเพราะกลัวจะไม่ไปเรียนหนังสือ อยากให้เรียนสูงๆ 

มากกว่า”เป็นค้าพูดของเยาวชนชมรมฟุตบอลลุ่มน ้าทา(ตาเป็นแชมป์แกะสลักจังหวัดล้าพูน)  
  “ทอผ้าเป็นแต่ ท้าลายผ้าไม่เป็น แม่ไม่สอน เพราะแม่ต้องรีบท้าไปขายก่อน”เป็นค้าพูดของ 

เยาวชนผู้หญิงบ้านแม่ขนาด 
 “อยากทอผ้าให้เป็น ประยุกต์แบบทันสมัยได้ เพราะอนาคตไม่แน่นอนเผื่องานข้างนอกไปไม่ 

รอด ยังทอผ้าเป็นอาชีพได้”เป็นค้าพูดของเยาวชนบ้านแม่ขนาด 
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 “อยากให้น้องๆในชุมชนกินผักพื นบ้าน ท้าเกษตรเป็น” เป็นค้าพูดของเยาวชนบ้านหนองยาง
ฟ้า 

บทสนทนาดังกล่าวสะท้อนการเรียนรู้ที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงมิติของชุมชนได้ งานวิจัยได้ออกแบบให้
เยาวชนอาสาสมัครได้ไปศึกษาชุมชน สัมภาษณ์ครูภูมิปัญญา ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนเพ่ือออกแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นิเวศน์วัฒนธรรม 
 

 
 

4.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างนักวิจัย อาสาสมัคร คนรุ่นใหม่ ในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐก
ชุมชน แบบมี ส่วนร่วมนั น  

- การให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วม ตลอดกระบวนการ  การมีส่วนร่วมมีความส้าคัญใน
กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนฯ การเปิดพื นที่ให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การตั งค้าถาม วิพากษ์วิจารณ์ได้ 
การรับฟังซึ่งกันและกันอย่างตั งใจ มีความจ้าเป็น อาทิ ในเรื่องของเป้าหมายการด้าเนินงาน แผนงาน 
งบประมาณ การแบ่งบทบาท หน้าที่ และการร่วมรับผิดชอบ ซึ่งมีผลต่อความรู้สึกต่อในท้างานร่วมกัน 
โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณในการด้าเนินกิจกรรม ถ้าไม่มีความชัดเจน โปร่งใส มีผลต่อการมีส่วนร่วมในแต่ละ
ระดับ จึงต้องมีการท้าความเข้าใจตั งแต่ต้น ในกิจกรรมชี แจงและท้าความเข้าใจที่จัดขึ นก่อนเริ่มโครงการ โดย
เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั งทีมวิจัยฯ และตัวแทนชุมชน   จากข้อสังเกตพบว่าการสร้างวัฒนธรรมการ
ท้างานแบบมีส่วนร่วม ระยะแรกๆบรรยากาศในการเรียนรู้อาจท้าให้เยาวชนหลายคนรู้ว่าช้า อึดอัด ในบางครั ง
กับค้าถามด้าเดิมๆซ ้าๆ เช่น รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร หรือการให้ได้คิดเอง ออกแบบเอง  “มี
เยาวชนบางคนเสนอขึ นมาเลยว่า ท้าไมไม่บอกมาเลยว่าให้ท้าอะไรจะได้ไม่เสียเวลา” แต่การยืนยันเรื่อง
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กระบวนการมีส่วนร่วม ท้าให้พื นที่การเรียนรู้ถูกเปิด บางคนที่ไม่กล้าพูดเริ่มกล้าแสดงความเห็นมากขึ น  หรือ
บางคนที่พูดเก่งเริ่มที่จะฟังเพ่ือนมากขึ น เริ่มมีการถกเถียงมากขึ น กระบวนการมีส่วนร่วมจึงเป็นเหมือนกับ
ประตูบานแรก และเป็นประตูท่ีเปิดตลอดเวลาส้าหรับการเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครฯ 

- การให้บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วยความถนัด และความสนใจ แต่ละคนในทีมวิจัยฯ
ไม่เหมือนกัน เช่น อาสาสมัครเยาวชนบางคนไม่ถนัดในการคิดวิเคราะห์ การจดบันทึก แต่ท้าได้ดีด้านงาน
ศิลปะ ดนตรี ถ่ายภาพ หรือมีทักษะในการพูด การสื่อสาร การบริการ จึงมีการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ในการเก็บข้อมูลครั งหนึ่งๆ จะมีการแบ่งบทบาทกัน ประกอบด้วย คนสัมภาษณ์ คน
จดบันทึก คนถ่ายภาพ คนประสานงาน หรือคนที่ค่อยดูเรื่องสวัสดิการ อาหารการกินให้กับทีม แต่
กระบวนการส้าคัญหลังจากเสร็จกิจกรรม คือ กระบวนการสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ในสิ่งที่แต่ละฝ่ายท้า เช่น สิ่ง
ที่ท้าได้ดี สิ่งที่อยากท้าให้ดีขึ น สิ่งที่อยากขอสนับสนุนจากฝ่ายอ่ืนๆ ท้าให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน  การให้
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ มีส่วนส้าคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในตัวอาสาสมัครเอง ท้าให้เห็นความเป็น
ตัวเองชัดขึ นในเรื่องที่ท้าได้ดี หรือ สิ่งที่อยากพัฒนาเพ่ิม เช่น คนจดบันทึก อยากที่จะพัฒนาทักษะการจับ
ประเด็นเพ่ิมเติม คนสัมภาษณ์มีข้อเสนออยากพัฒนาเรื่องการสื่อสารให้ดีขึ น อยากพัฒนาทักษะการท้าสื่อ เป็น
ต้น  

- การลงมือท าบ่อยๆซ  าๆจนเกิดเป็นทักษะ สิ่งส้าคัญส้าหรับการเรียนรู้ของอาสาสมัคร คือ การ
ได้มีโอกาสได้ลองท้าบ่อยๆซ ้าๆ เพื่อให้เกิดเป็นทักษะ ในแต่ละเรื่อง มีการสรุปการเรียนรู้ การกระตุ้นการ
เรียนรู้เป็นระยะๆ มีพื นที่ให้ได้ลองผิด ลองถูก 

- การได้ไปแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายอ่ืนๆ  การได้ไปแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมที่ส่วนกลาง (มอส.)จัดขึ น หรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนอื่นๆที่หน่วยงานจัด เป็นพื นที่เรียนรู้
ส้าคัญ ให้เยาวชนได้ไปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ได้มีโอกาสพบปะเพ่ือนต่างวัฒนธรรม 

- การท างานร่วมกับภาคีในพื นที่ ทั งเครือข่ายเยาวชนด้วยกันเอง หน่วยงาน ชุมชน ครอบครัว 
ในภารกิจ ประสานงาน ประสานความร่วมมือ รวมถึงการชี แจงสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง น้ามาซึ่งการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื นท่ี ของนักวิจัยอีกด้วย 
 พบว่าก่อนที่จะเริ่มโครงการจากการให้เยาวชนนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ศึกษา และเรียนรู้อาชีพ เดิมที่มีอยู่
ในชุมชน แล้วจะมีการสานต่อในอาชีพเดิม หรือพัฒนา ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อย่างไร ประกอบกับความฝัน 
ความตั งใจในอาชีพที่ตนเองสนใจอีกส่วนหนึ่ง จะสามารถสัมพันธ์กันได้อย่างไร  เช่น รักและชอบที่จะเป็นนัก
ฟุตบอลอาชีพ แต่ในขณะที่ครอบครัวมีภูมิปัญญาการแกะสลักพระ และครอบครัวอยากให้เป็นวิศวกร  
 หลังจากเข้าร่วมโครงการประกอบกับสถานการณ์ระบาดของโรคโควิท 19 และ เยาวชนเกิดการตั ง
ค้าถาม ถ้าต้องกลับมาอยู่ที่บ้าน ชุมชน จะเอาตัวรอด หรือประกอบอาชีพอะไร 
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4.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาคุณค่าความหมายของนิเวศน์ลุ่มน  าทาที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ฐานเศรษฐกิจ สังคม  และวัฒนธรรม ในระดับตนเอง คนกับคน คนกับทรัพยากร และโครงสร้างชุมชน 

- เปิดพื นท่ีในการเรียนรู้ ในกระบวนการพัฒนาอาสาสมัครนักวิจัยฯ ตลอดระยะเวลาโครงการ 
พบว่ามีการเข้ามาของอาสาสมัคร เยาวชน ที่เป็นคนใหม่ๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ทีมวิจัยจัดขึ น นอกจากแกนน้า 
10 คนแล้ว รวมอาสาสมัครเยาวชนทีเข้าร่วมงานวิจัย ทั งหมด 30 คน ซึ่งการเข้าร่วมขึ นอยู่ความพร้อมและ
ความสนใจของแต่ละคน แต่ทุกครั งที่มีคนใหม่เข้ามา แกนน้าเยาวชนนักวิจัย จะมีกระบวนการทบทวนการ
เรียนรู้ให้คนใหม่ได้เข้าใจและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน นอกจากนั นยังมีแกนน้านักวิจัยที่เรียนจบแล้วไปเรียนต่อ
มหาวิทยาลัยซึ่งอยู่นอกชุมชน  จะใช้ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ในการสื่อสารกัน มีการปรับออกแบบ
กิจกรรมที่มีความหลากหมายมากขึ น เช่น เพ่ิมฐานกายมีกิจกรรมอาสาที่ได้ออกแรงท้าด้วยกัน และเน้นวัน
เสาร์ อาทิตย์ เพ่ือที่ให้ทุกคนเข้าร่วม ที่ส้าคัญคือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ท้าให้รู้สึกว่าคนที่ไม่ได้มาร่วม 
มาร่วมไม่ได้ ยังคงเป็นทีมเดียวกัน และสามารถมาเรียนรู้ในพื นที่นี ได้ตลอดเวลา 

-    สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการท างานร่วมกัน    นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมแล้ว ใน
กระบวนการการตัดสินใจ การสร้างวัฒนธรรมในแนวราบ ลดวัฒนธรรมอ้านาจ มีความจ้าเป็นอย่างมาก การให้
อิสระเคารพในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน เคารพความแตกต่างหลากหลาย การไม่ตัดสิน กล่าวโทษ
กัน เป็นปัจจัยเอื อที่ส้าคัญในการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกัน 

-   การสื่อสาร สาธารณะ สร้างความเข้าใจ  ปัจจัยหนึ่งที่มีความส้าคัญต่อการเรียนรู้ของอาสาสมัคร
เยาวชน คือ ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครู โรงเรียน ทีมวิจัยฯได้พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ผ่าน 
เพจ:เฟสบุ๊ค ชื่อ เครือข่ายนิเวศน์ลุ่มน ้า เพ่ือสื่อสารเรื่องราวของเยาวชนลุ่มน ้าแม่ทา ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า
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ผู้ปกครองมีความกังวลในการมาร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะอาสาสมัครเยาวชนที่เป็นผู้หญิง มีบางกรณีที่พ่ีเลี ยง
ต้องไปคุย ท้าความเข้าใจกับผู้ปกครอง และขออนุญาตให้มาร่วมกิจกรรม 

-  พัฒนากลไกพ่ีเลี ยงชุมชน พัฒนาทักษะการเป็นโค้ช    กลไกพ่ีเลี ยงชุมชนมีความส้าคัญ เพราะอยู่
ใกล้ชิดกับเยาวชนอาสาสมัคร จะเป็นตัวเชื่อประสานระหว่างโครงการวิจัยกับผู้ปกครองในชุมชน ในทาง
กลับกันกระบวนการท้างานกับพ่ีเลี ยงก็มีความจ้าเป็นเช่นกัน  หากพ่ีเลี ยงไม่มีความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วม 
ก็จะเกิดข้อจ้ากัดในการท้างานร่วมกัน ทักษะการเป็นโค้ชจึงมีความจ้าเป็น รวมถึงความเข้าใจพื นที่เรื่องสิทธิ
เด็ก ท้าความเข้าใจเยาวชน เพ่ือที่จะสามารถสนับสนุนได้อย่างเหมาะสม 

- พัฒนาหลักสูตรเยาวชนลุ่มน  าทา บนฐานประวัติศาสตร์นิเวศน์วัฒนธรรมชุมชน   การด้าเนินโครงการ
ในครั งนี เสมือนการเรียนรู้ ทดลอง ไปด้วยกัน ที่มีการร่วมคิด ปฏิบัติ สรุป และบันทึกบทเรียนไว้ส้าหรับ การ
พัฒนาหลักสูตร ในการส่งต่อให้กับน้อง ๆ เยาวชนรุ่นต่อไป ผ่าน ตัวนักวิจัย ผลงาน และรายงานการวิจัยใน
ครั งนี  
 เป้าหมายสุดท้ายของโครงการในระยะยาวที่นักวิจัยคาดหวัง และคาดว่าจะก่อให้เกิด Impact ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ที่เกี่ยวข้อง  ด้วยเกิดอาสาสมัคร นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่เข้าใจกระบวนการท้างานแบบ  
มีส่วนร่วม มีทักษะในการท้างานสนับสนุนชุมชนบนฐานของแต่ละนิเวศน์  เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็ง ความเอื อ
อาทร ของแต่ละชุมชนต่อไป 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย กระบวนการพัฒนาอาสาสมัครนักวิจัยรุ่นใหม่สามารถสรุปกระบวนการส าคัญได้ดังนี้   

การสนับสนุนของเยาวชนกับงานเศรษฐกิจชุมชน 
 ระหว่างทางที่เก็บข้อมูลและพบช่องว่างที่อาสาสมัครเยาวชนคนรุ่นใหม่จะมีบทบาทเขามาช่วย
สนับสนุน เติมเต็มสิ่งที่ขาด อย่างเช่น การท าข้อมูลชุมชน การท าสื่อน าเสนอ การสื่อสารสาธารณะ การขาย
ออนไลน์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทีมวิจัยได้ปฏิบัติการในการสนับสนุนชุมชนในประเด็นต่างๆ โดยมีเสียง
สะท้อนจากชุมชนดังนี้ 

“เยาวชนช่วยได้เยอะมากในการท าข้อมูลชุมชน การท าสื่อเพ่ือน าเสนอข้อมูล เป็นสิ่งที่กลุ่มขาดเพราะ
มีแต่ผู้สูงอาย”ุเป็นค าพูด ลุงจันป้าวา บ้านมอญหนองดู่” 

 
“การมองเรื่องอาชีพของเยาวชน คนรุ่นใหม่ในอนาคต นอกจากมองเรื่องการหารายได้แล้ว ทักษะการ

พ่ึงตนเองเพ่ือการลดรายจ่ายก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน  การลดรายจ่ายได้หมายถึงมีเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้น  
เพราะนั้นทักษะการพึ่งตนเองจึงมีความส าคัญ โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินซึ่งเป็นรายจ่าย หลัก” ครูดอกไม้ 
พ่ีเลี้ยงกลุ่มเยาวชนบ้านหนองยางฟ้า” 

 
“อาชีพการทอผ้าถ้าไม่มีการสืบต่อ ก็คงจะหมดในรุ่นนี้เพราะปัจจุบันคนท าเริ่มอายุมาแล้ว รู้สึกดีใจที่

เยาวชนเริ่มเข้ามาเรียนรู้และอยากสืบทอด” ป้าพร วิสาหกิจผ้าทอกะเหรี่ยงแม่ขนาด 
 

เยาวชนสนใจพัฒนาอาชีพตนเองนอกเหนือจากการสนับสนุนชุมชน 
 ระหว่างกระบวนการวิจัยพบว่า นอกเหนือจากการเข้าไปสนับสนุนชุมชนแล้ว ตวัเยาวชนอาสาสมัคร
เองมีอยากมีทักษะอาชีพติดตัว หรืออยากพัฒนาสิ่งที่สนใจที่จะสามารถพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้แก่ การ
ท าเบเกอรี่ การท าขนมพ้ืนบ้าน การเรียนตัดต่อ การท าสื่อ การท าการเกษตรแบบใหม่ ที่เพ่ิมมิติการท่องเที่ยว
เข้าไปด้วย จึงมีการออกแบบปฏิบัติพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับเยาวชนการร่วมกันต่อไป 
 
เยาวชนอาสาสมัครสะท้อนการเรียนรู้ 

- งานวิจัยฯเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ เช่น ภาวะความเป็นผู้น า การ
สื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การตั้งค าถาม การเก็บข้อมูล 

- ท าให้ได้รู้จักชุมชนตัวเอง  รู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ของชุมชน รู้จักคนในชุมชนมากขึ้น 

- ท าให้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดข้ึนในสังคม ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เกิดข้ึนในสังคมเท่าไหร่ ไม่
ว่าจะเป็นการเมือง สังคม ตอนนี้สามารถเชื่อมโยงได้มากข้ึน 
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- ท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในเรื่องมีตนเองคิดว่ามาสาระมากขึ้น 

- ได้เข้าใจงานของผู้ใหญ่มากขึ้นว่าท าอะไร ท าไปท าไป เช่นกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ 

- ได้รู้ความถนัดของตนเอง และสิ่งที่ตนเองต้องพัฒนา 

- ได้รับโอกาสเช่น ได้ขึ้นเครื่องปิดครั้งแรกในชีวิต ได้เปิดโลกของตัวเอง ไปในที่ท่ีไม่เคยไป 

- ได้ทดลองท า คิดเอง ท าเอง ผ่านกิจกรรมปฏิบัติการของกลุ่ม 

- ได้เครื่องมือในการท างานกับชุมชน เอาไปปรับใช้กับงานอ่ืนๆได้ 
 

ความส าเร็จของงานวิจัย คือ ได้ฐานข้อมูลเยาวชนแต่ละกลุ่ม  รู้ความต้องการ ความคาดหวังของ
เยาวชน รวมถึงข้อจ ากัดต่างๆ เป็นประโยชน์ส าหรับการออกแบบการเรียนรู้ของเครือข่ายฯด้านการพัฒนา
เยาวชน อาสาสมัครต่อไป  

- ได้แกนน าเยาวชน อาสาสมัคร ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานต่อร่วมกับชุมชนเครือข่าย 
- เยาวชนได้เริ่มเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยใช้ทักษะที่เยาวชนมีสนับสนุนงาน

ชุมชน เพ่ิมสัดส่วนการเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
 

5.2 อภิปรายผล โครงการวิจัยการพัฒนานักวิจัยเยาวชน คนรุ่นใหม่ อาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนงาน
เศรษฐกิจชุมชน นั้น การสนับสนุนของเยาวชนอาสาสมัคร แม้จะยังไม่สามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนได้มาก
เท่าท่ีควร แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่เยาวชนอาสาสมัคร ได้เริ่มเข้ามาเรียนรู้งานของชุมชน ได้พัฒนาบทบาทและเพิ่ม
พ้ืนที่การมีส่วนร่วมของเยาวชนในชุมชนมากขึ้น 
 
5.3 ปัจจัยท่ีเอื้อ/ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินโครงการวิจัย  

- กลุ่มเป้าหมายหลักท่ีคาดหวังในโครงการ คือ เยาวชนอายุระหว่าง 15-35 ปี ที่จะเป็นแกน
หลักในโครงการครั้งนี้ โดยเลือกเยาวชนที่อยู่ในชุมชนที่มีฐานงานเดิมของเครือข่ายฯ เป็นเบื้องต้นก่อนแล้ว
ขยายต่อ ซึ่งชุมชนที่มีเยาวชนเริ่มมีการร่วมกลุ่มท ากิจกรรมกันอยู่บ้างแล้ว คือชุมชนบ้านแม่ขนาดกับชุมชน
บ้านหนองยางฟ้า  และกิจกรรมของชมรมฟุตบอลลุ่มน ้าทา ซึ่งหลังจากการลงพ้ืนที่พบปะแต่ละกลุ่มแล้วพบว่า
อายุของเยาวชนแต่ละกลุ่ม จะอยู่ระหว่าง 13-18 ปี เป็นส่วนใหญ่ที่อยู่ในชุมชน ส่วนสถานการณ์ของเยาวชน
อายุระหว่าง 19-35 ปี จะเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดและบางคนท างานประจ าท าให้มีข้อจ ากัดในเรื่อง
เวลาเข้าร่วมในการท ากิจกรรม 

- จากการลงพ้ืนที่ได้มีการปรับเรื่องกลุ่มเป็นหมายหลัก เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี ซ่ึง
เป็นเยาวชนที่ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยม 

- มีการปรับเรื่องการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย    เช่น วันที่จัดกิจกรรมก าหนดให้เป็นเสาร์ อาทิตย์ เป็นหลัก    
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- จากการเผชิญสถานการณ์ การระบาดของเชื้อโควิด-19 ถึง 2 ครั้งในการด าเนินงาน ท าให้
เกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง และเสียหาย ควรมีการยืดหยุ่น ให้ตามสถานการณ์ 

 
5.4 สิ่งท่ีได้รับจากกระบวนการวิจัย ความท้าทาย คือ การออกแบบการเรียนรู้ให้เยาวชนที่หลากหลายวัย 
เยาวชนที่มีความเปราะบาง เครือข่ายฯมีความจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะในการท างานกับเยาวชนเพิ่มเติม 

- การใส่แวนตางานเยาวชน กับงานฐานชุมชน ท าให้เห็นโอกาสในการแก้ข้อจ ากัดต่างๆ ผ่าน
การสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน เช่นงานข้อมูลชุมชน การใช้สื่อต่างๆ 

- การออกแบบงานที่ผ่านมาขาดมิติ ของเยาวชนไป โดยที่เราอาจจะไปติดกรอบที่ว่าเยาวชนไม่
มีเวลา เราอาจจะต้องปรับเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดของเราเอง ออกแบบกิจกรรมที่เยาวชนสามารถร่วมได้  เช่น 
เน้นจัดกิจกรรมเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด 

 
5.5 ข้อเสนอแนะ น าไปสู่การต่อยอด 

- บทบาทพ่ีเลี้ยงกลุ่มมีความส าคัญ ควรมีการท างานและสร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วม  
ท างานร่วมกับพ่ีเลี้ยงกลุ่มด้วย 

- การออกแบบการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ด้านเพศ อายุ ความ 
เปราะบาง มีความจ าเป็นที่องค์กรพี่เลี ้ยงต้องมีความเข้าใจ และมีการพัฒนาทักษะในการท าง านในเรื่อง 
ดังกล่าวด้วย กระบวนการติดตามหนุนเสริมอย่างต่อเนื่อง มีความจ าเป็นและส าคัญ  

- งานวิจัยเป็นเรื่องใหม่ของหลาย ๆ คน ทักษะการฟัง การเขียน การท างานแบบมีส่วนร่วม  
เป็นเรื่องที่ส าคัญ อยากให้มีการจัดท าหลักสูตร/คู่มือในการอบรมอย่างเข้มข้น ให้เวลาในการเรียนรู้กับทีมวิจัย 
เพ่ือสร้างความตระหนัก การเห็นความส าคัญของการเขียนการบันทึกให้มากขึ้น งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่เป็นงาน 
ของชุมชนอยากให้มีความยืดหยุ่นให้มากข้ึน แม้จะมีการวางแผนที่ดี ตั้งปัจจัยหลายๆอย่างท าให้กิจกรรมที่วาง 
ไว้เปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาไม่ได้ ส่งผลต่อการด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามท่ีวางไว้  

- งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่มีเยาวชนเป็นทีมหลักนั้น ควรให้มีระยะเวลายาวมาก 
ขึ้น  เพราะในแต่ละกระบวนการอาจต้องมีการท าซ ้า มากกว่าหนึ่งครั้ง หรือกลับหมุนวนมาท าให้เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน  

- งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเยาวชน ต้องใช้ความยืดหยุ ่นสูง  สามารถปรับ
กระบวนการได้ นอกเหนือจากท่ีออกแบบไว้ หรือการออกแบบกระบวนการเสริม เพ่ิมเติมส าหรับการเรียนรู้ 

- ต่อยอดไปสู่การออกแบบโมเดลการศึกษาทางเลือก และให้งานวิจัย PAR เป็นเครื่องมือ
การศึกษาและพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกัน 
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