
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 

ลกัษณะการรวบรวบขอ้มูล 

1. วนั/เดือน/ปี ที่เก็บรวบรวมขอ้มูล 14 ธนัวาคม 2562 

2. วธีิการรวบรวมขอ้มูล  √ สมัภาษณ์ � ส ารวจ � สงัเกต � สนทนากลุ่ม 

3. ประเด็น/ขอ้มูลที่เก็บ 

 ขอ้มูลพื้นฐานหมู่บา้นปงหลวง 

ขอ้มูลส่วนบุคคลผูใ้หข้อ้มูล 

ล ำดับ

ที่ 

ช่ือ นำมสกลุ ต ำแหน่ง/สถำนภำพ ที่อยู่ เบอร์

โทรศัพท์ 

1.  อฐัษฎาพงศ ์ ธรรมสาร ก านลัต าบลเวยีงชยั 2 ม.6 ต.เวยีงชยั อ.เวียง

ชยั  จ.เชียงราย 

081-783-

9715 

2. สุพนิ ธรรมสาร แม่ก านนั 2 ม.6 ต.เวยีงชยั อ.เวียง

ชยั  จ.เชียงราย 

081-883-

6237 

3. นิภากร วงัหลา้ ผูช่้วยพอ่ก านนั 152 ม.6 ต.เวยีงชยั อ.เวยีง

ชยั  จ.เชียงราย 

084-

7405751 

4. จรัญณา อินค าฟ ู ประธาน อสม. 325 ม.6 ต.เวยีงชยั อ.เวยีง

ชยั  จ.เชียงราย 

094-

9165928 

5 พสิิษฐ์ อินค าฟ ู ประธาน อสม./รองนายก

เทศบาลต าบลสิริเวยีงชยั 

325 ม.6 ต.เวยีงชยั อ.เวยีง

ชยั  จ.เชียงราย 

088-

1383177 

6 แกว้มูล วงคเ์คียน มคัทายก 35 ม.6 ต.เวียงชยั อ.เวยีง

ชยั  จ.เชียงราย 

081-

0338915 

7 สมศกัด์ิ อินทจกัร เลขานุการหมู่บา้น / 

ประธานชมรมผูสู้งอาย ุ

137 ม.6 ต.เวยีงชยั อ.เวยีง

ชยั  จ.เชียงราย 

095-

5057892 

8 พระอาจารย์

พระอิธิการ

พนัธ ์

ฐิธมัโม เจา้อาวาส 49 ม.6 ต.เวียงชยั อ.เวยีง

ชยั  จ.เชียงราย 

085-

0311665 

      

     ลงช่ือ................................................................................... 

      (..........................................................................) 

                                                                                ผูเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล  



บริบทและสภำพทำงกำยภำพของชุมชน 

1. ขนาดของพื้นที่ชุมชน  

3,729.15 ไร่ 

2. พกิดัที่ตั้งชุมชน 

ทิศเหนือ: ติดกบัหมู่บา้นดอนมูล   ทิศตะวนัออก: ติดกบับา้นหนองหลวง  

 ทิศใต:้ ติดกบับา้นร่องหวาย        ทิศตะวนัตก: ติดกบับา้นใหม่โพธง์าม   

3. โครงสร้างประชากร 

มีประชากรทั้งหมด 514 คน เป็นเพศชาย 289 คน หญิง 266 คน สามารถจ าแนกตามช่วงอายไุดด้งัน้ี 

ช่วงอาย ุ คน ช่วงอาย ุ คน 

0-4 ปี 10 40-44 ปี 30 

5-9 ปี 14 45-49 ปี 45 

10-14 ปี 25 50-54 ปี 33 

15-19 ปี 35 55-59 ปี 30 

20-24 ปี 34 60-64 ปี 55 

25-29 ปี 14 65-69 ปี 58 

30-34 ปี 54 70-74 ปี 30 

35-39 ปี 24 75-79 ปี 15 

  80-84 ปี 8 

  85 ปีขึ้นไป  

4. ระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

โรงเรียนในพื้นที่  � ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก - แห่ง � โรงเรียนประถมศึกษา - แห่ง 

   � โรงเรียนมธัยมศึกษา - แห่ง  

แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ √ โรงเรียนผูสู้งอาย ุ  � พพิธิภณัฑท์อ้งถ่ิน 

   √ แหล่งเรียนรู้ 1.ศูนยเ์พาะพนัธุป์ลา 2.ขา้ว 3.การตีมีด 4.จกัสาน 

5. ประชากรนบัถือศาสนา    √ พทุธ  � คริสต ์ � อิสลาม  � อ่ืนๆ ระบุ.............................................. 

6. กลุ่มชาติพนัธุใ์นชุมชน ไดแ้ก่       √ ไทยวน    � ไทล้ือ  � ไทใหญ่ � ปกาเกอะญอ 

� เม่ียน  � ลีซู  � อาข่า  � มง้ 

� ลาหู่  � ขมุ  � อ่ืนๆ ระบุ........................... 
 



7. ประวตัิศาสตร์ชุมชน 

ปี พ.ศ. เหตุกำรณ์ รำยละเอียดเหตุกำรณ์ 

พ.ศ.2410 มีการอพยพของผู ้คน

จากจงัหวดัล าปางและ

ตวัเมืองเชียงราย 

เกิดการอพยพของผู ้คน ส่วนมากเป็นชาว

จังหวัดล าปางและประชากรในตัว เ มือง

เชียงราย ครอบครัวแรกที่ได้ตั้ งถ่ินฐานใน

หมู่บา้นคือครอบครัวของอุ๋ยจ๋อย ที่เดินทางมา

จากหมู่บา้นฮิมลาวและมีการขยายครอบครัว 

ท าให้หมู่บา้นมีครัวเรือนและประชากรท่ีมาก

ขึ้นส่งผลใหก้ารรัฐดูแลไม่ทัว่ถึงจึงเกิดการแยก

หมู่บา้น 

 

พ.ศ.2543 เ กิดการแยกหมู่บ้าน

และเป ล่ียนแปลงช่ือ

หมู่บา้น 

กระทรวงมหาไทยมีนโยบาลให้แยกหมู่บา้น

ปงหลวงเป็น 2 หมู่บา้น คือ 1.หมู่บา้นปงหลวง 

ตั้ งอยู่บริเวณ หมู่.6 ต.เวียงชัยสิริ อ.เวียงชัย 

และ 2.หมู่บา้นหนองหลวง ตั้งอยูบ่ริเวณหมู่.

16 ต.เวยีงชยัสิริ อ.เวยีงชยั เหตุผลของการแยก

หมู่บา้นสืบเน่ืองมาจากเงินท่ีไดรั้บจากรัฐบาล

เพยีงพอต่อการบริหารครัวเรือนในหมู่บา้น จึง

ต้องท าการแยกหมู่บา้นออกเป็น 2 หมู่ โดย

บุคคล ท่ีได้ท  าการแยกหมู่บ้านคือ  ก านัน

ประเสริฐ   บุญเทศแยก และมีการเลือกตั้ ง

ผูใ้หญ่บา้นเกิดขึ้น 

พ.ศ. 2450 มีการสร้างวดัขึ้นและมี

การปรับปรุงวัดหลาย

คร้ัง 

ใน พ.ศ 2450 หมู่บา้นปงหลวงมีวดัเป็นของ

ตนเองคร้ังแรก คือ วดับา้นปงหลวง โดยใน

การก่อสร้างนั้นไดรั้บความร่วมมือจาก

ประชาชนในหมู่บา้นและพระท่ีร่วมกนัสร้าง

วหิารวดัพื้นที่ที่ไดท้  าการสร้างวดันั้นเดิมทีเป็น

บริเวณโล่งกวา้ง ไม่มีเจา้ของจึงน ามาสร้างวดั

ได ้ต่อมาในปี พ.ศ 2527 เกิดการปรับปรุงวดั

ขึ้น คือการร้ือวหิารวดัหลงัเก่าที่มีสภาพเป็น

เพยีงอารามและก่อสร้างเป็นวหิารวดัใหม่เพือ่

ใชเ้ป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาใน



ปี พ.ศ. เหตุกำรณ์ รำยละเอียดเหตุกำรณ์ 

ปี พ.ศ 2559 มีการปรับปรุงวดัและวหิาร

เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์แผน่ดินไหว จึงท าให้

วหิารวดัและพระพทุธรูปมีรอยร้าว โดยใชง้บ

ในการสร้างวหิารวดัคร้ังน้ี 16 ลา้นบาท วหิาร

วดัสร้างเสร็จส้ินตามสญัญาคือในปีพ.ศ 2566 

พ.ศ.2560 เกิดเหตุการณ์น ้ าท่วม

หนองหลวง 

ในปี พ.ศ 2560 เกิดฝนตกหนักและติดต่อกัน

หลายวนั ส่งผลให้ปริมาณน ้ าในแม่น ้ าหนอง

หลวงเพิม่ขึ้นอยา่งรวดเร็ว ส่งผลใหเ้กิดน ้ าท่วม

บริเวณหมู่บา้นปงหลวง ท าให้เกิดผลกระทบ

ต่อประชาชนในพื้นท่ีเป็นอย่างมาก ว่าที่ร้อย

ตรีชยัยา พลอยแหนว นายยกเทศมนตรีต าบล

เมืองชุม อ าเภอเวียงชยั หลงัไดรั้บค าร้องเรียน

จึงน าแบคโฮเจาะตล่ิงอีกดา้นให้น ้ าระบายอีก

ทางหน่ึง แต่เจา้หน้าท่ีไม่สามารถเจาะตล่ิงได้

เน่ืองจากปัญหาของผกัตบชวาที่มีมากเกินไป

และอายขุองเขื่อนท่ีใชง้านมากกวา่ 20 ปี 

พ.ศ.2561 เ กิ ดโครงการพัฒนา

ชุมชน ซ่ึงเป็นนโยบาย

ที่ไดรั้บจากรัฐ 

ในปี  พ.ศ 2561 ทางหมู่บ้านได้เข้า ร่ วม

โครงการพฒันาหมู่บา้น ซ่ึงเป็นนโยบายทาง

เศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการให้หมู่บ้านที่

ต้อ งการ เข้า ร่ วมโครงการท าการอบรม 

หลงัจากนั้นใหแ้ต่ละหมู่บา้นท าผลิตภณัฑห์รือ

สินคา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์อยา่งละ 1 ช้ิน เพื่อเป็น

สินคา้ O – TOP ทางหมู่บา้นปงหลวงมีสินคา้ 

O-TOP คือ ไมก้วาดที่มีลวดลายสวยงาม และ

ทางหมู่บา้นยงัไดท้  า HOME STAY หรือ การ

ท่องเท่ียวแบบนวตัวถีิ ท  าใหส้ร้างรายไดใ้ห้กบั

หมู่บา้นเป็นอยา่งมาก 

 

 

 



 

 

8. สถานที่ส าคญัและแหล่งเรียนรู้ในชุมมชน 

ช่ือสถำนที/่แหล่งเรียนรู้ ควำมส ำคญั กำรใช้ประโยชน์ 

วดับา้นปง มีการประกอบพธีิกรรมทาง

ศาสนาของกลุ่มผูสู้งอายทุุกวนั 

ยกเวน้วนัพธุกบัวนัพระ มีการ

ใชส้ถานที่ในวดับา้นปงในการ

แห่เทียน สืบชะตา สงเคราะห์ 

ปล่อยนก ปล่อยปลา และดูด

วงชะตาโดยพระอาจารย ์

ใชป้ระกอบพธีิกรรมทาง

ศาสนา มีการรวมกลุ่มกนัของ

ผูสู้งอาย ุและผูท่ี้มาช่วย

บ ารุงศาสนสถาน 7 คนต่อวนั

ซ่ึงจะมีรายไดต้อบแทนต่อปี 

ตีเหล็กชุมชนปง ในปัจจุบนัการตีเหล็กไม่คอ่ย

เป็นที่นิยมในชุมชนอ่ืน แต่

ชุมชนปงมีเอกลกัษณ์ในการตี

เหล็กท ามือแบบโบราณจาก

คนในทอ้งถ่ิน จึงตอ้งคงความ

เป็นเอกลกัษณ์ไว ้

เป็นผลิตภณัฑ ์เป็นอุปกรณ์ใน

การด ารงชีพ และท าอาชีพ 

เป็นการเรียนรู้จากสถานที่จริง

แต่ไม่เคยมีคนท าเน่ืองจาก

ร้อนและใชเ้วลามาก 

ศูนยเ์พาะพนัธุข์า้ว มีการแยกเมล็ดพนัธุข์า้ว รับ

ซ้ือขา้วจากหมู่บา้นเพือ่จะ

น าไปเพาะเมล็ดพนัธุข์า้ว

ต่อไป 

ท าใหป้ระชากรในหมู่บา้นมี

ขา้วกินตลอดทั้งปี และ

สามารถส่งออกขา้วไปยงั

ภายนอกหมู่บา้นเพือ่สร้าง

รายไดใ้หก้บัครัวเรือน 

เกาะแม่มา้ย มีประวตัิความเป็นมาที่

น่าสนใจเก่ียวกบัเมืองโบราณ

ทีช่ื่อวา่โยนกไชยบุรี ซ่ึงไดจ้ม

ลงไป ในสมยัพระเจา้มหาไชย

ชนะ เป็นผูค้รองนคร เม่ือ

ศกัราช 370 โดยเหตุอาถรรพท์ี่

ชาวเมืองไดพ้ากนัฆ่าและกิน

เน้ือปลาไหลเผอืกซ่ึงต่อมาเช่ือ

วา่เป็นพญานาค  

เป็นสถานที่ที่ผูค้นไป

สกัการะบูชาแม่มา้ยในช่วง

เทศกาลสงกรานต ์เช่น ขอ

หวย ขอโชคลาภ มีการรดน ้ า

ด าหวั 



ช่ือสถำนที/่แหล่งเรียนรู้ ควำมส ำคญั กำรใช้ประโยชน์ 

ศูนยว์จิยัการพฒันาเพาะพนัธุ์

สตัวป์ระมงน ้ าจืด 

เป็นเขตอนุรักษพ์นัธุส์ตัวน์ ้ า 

ใน 2 อ าเภอ และ 3 ต าบล เขต 

2 จงัหวดัเชียงราย 

ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการเล้ียง

ปลา เพาะพนัธุป์ลา 

  



ลักษณะทำงเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

1. อาชีพหลกัของคนในชุมชน 

√ เกษตรกรรม  √ รับราชการ  √ รับจา้ง 

√ คา้ขาย  � อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................ 
2. อาชีพเสริมของคนในชุมชน จกัสาน ประมง ตีมีด โฮมสเตย ์

รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อครัวเรือน (บาท/ปี/ครัวเรือน) 30,000/ปี 

3. กลุ่ม/องคก์รในชุมชน  

ประเภท

ของกำร

รวมกลุ่ม 

ช่ือกลุ่ม รูปแบบกำร

รวมกลุ่ม 

หน่วยงำน/องค์กรที่

รับผิดชอบด ำเนิน

กิจกรรม 

กิจกรรมของกลุ่ม ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

� กลุ่มทาง
เศรษฐกิจ  

√ กลุ่มทาง

สงัคม 

อาสาสมคัร

สาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้น 

(อสม.) 

� จดัตั้ง/
ด าเนินการ

โดยชุมชน  

� จดัตั้ง/
ด าเนินการ

โดยรัฐ 

√ จดัตั้ง/

ด าเนินการ

ร่วมกนั 

สาธารณสุขประจ า

ต  าบล 

มีการตรวจสุขภาพ

ของคนในชุมชน เช่น 

การวดัความดนัเดือน

ละคร้ัง และใหค้วามรู้

แก่คนในชุมชน 

คนในชุมชนจะไดรั้บ

ความรู้และการ

ประพฤติปฏิบตัิตน

ตามสุขลกัษณะ โดย

จะมีสมุดเก็บ

รายละเอียดสุขภาพ

ของแต่ละคน 

� กลุ่มทาง
เศรษฐกิจ  

√ กลุ่มทาง

สงัคม 

กลุ่มพฒันาสตรี √ จดัตั้ง/

ด าเนินการ

โดยชุมชน  

� จดัตั้ง/
ด าเนินการ

โดยรัฐ 

� จดัตั้ง/

ด าเนินการ

ร่วมกนั 

หมู่บา้น สมาชิกกลุ่มพฒันา

สตรีจะเขา้มา

ช่วยเหลืองานในต่างๆ

ของชุมชน เช่น งาน

แต่งงาน งานขึ้นบา้น

ใหม่ งานศพ และงาน

บวช ก่อนท่ีจะเขา้มา

เป็นสมาชิกกลุ่มพฒันา

สตรีจะมีไดรั้บการ

อบรมโครงการก่อน

เขา้มา และจะมีรายได้

ปัจจุบนัสมาชิกกลุ่ม

พฒันาสตรีไม่ค่อยกู้

เงินเน่ืองจากมีกิจการ

เป็นของตวัเอง 



ประเภท

ของกำร

รวมกลุ่ม 

ช่ือกลุ่ม รูปแบบกำร

รวมกลุ่ม 

หน่วยงำน/องค์กรที่

รับผิดชอบด ำเนิน

กิจกรรม 

กิจกรรมของกลุ่ม ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

ตอบแทนแก่กลุ่ม

สมาชิก 

� กลุ่มทาง
เศรษฐกิจ  

√ กลุ่มทาง

สงัคม 

กลุ่มผูสู้งอาย ุ √ จดัตั้ง/

ด าเนินการ

โดยชุมชน  

� จดัตั้ง/
ด าเนินการ

โดยรัฐ 

� จดัตั้ง/

ด าเนินการ

ร่วมกนั 

หมู่บา้น มีการรวมกลุ่มกนัที่วดั

บา้นปงเพือ่ท  า

กิจกรรมร่วมกนั ไม่วา่

จะเป็นการท าความ

สะอาด ร่วมกนั

จดัเตรียมอุปกรณ์ใน

การท าสะตวงเพือ่ท  า

การสงเคราะห์  

กลุ่มผูสู้งไดมี้การ

พบปะสงัสรรค ์คลาย

เหงา มีรายไดจ้ากการ

บ ารุงศาสนสถาน 

√ กลุ่มทาง

เศรษฐกิจ  

� กลุ่มทาง
สงัคม 

กลุ่มโรงเรียน

ผูสู้งอาย ุ

� จดัตั้ง/
ด าเนินการ

โดยชุมชน  

√ จดัตั้ง/

ด าเนินการ

โดยรัฐ 

� จดัตั้ง/

ด าเนินการ

ร่วมกนั 

หมู่บา้นและเทศบาล

ต าบลสิริเวยีงชยั 

ผูสู้งอายมีุการเรียนการ

สอนเดือนละ 2 วนั 

ไดรั้บการสนบัสนุน

จากรัฐบาลใน

การศึกษานอก

โรงเรียน เช่น การจกั

สาน การบริหาร

ร่างกาย ทศันศึกษาท่ี

ต่างจงัหวดั 

มีการเขา้กลุ่มสงัคม 

ไดพ้บปะสงัสรรคก์บั

กลุ่มวยัใกลเ้คียงกนั 

ไดค้วามรู้และ

ประสบการณ์ใหม่ๆ 

√ กลุ่มทาง

เศรษฐกิจ  

� กลุ่มทาง
สงัคม 

กองทุนเงินลา้น � จดัตั้ง/
ด าเนินการ

โดยชุมชน  

√ จดัตั้ง/

ด าเนินการ

โดยรัฐ 

รัฐบาล รัฐบาลไดป้ล่อยเงินกู้

ใหก้บัชุมชน โดยให้

หมู่บา้นละ 1 ลา้น 

บาท ก่อนจะกูไ้ดน้ั้น

สมาชิกตอ้งออมเงิน

กนัก่อนที่จะกูย้มืเงิน 

ลดภาระในการช าระ

หน้ีใหแ้ก่กองทุน

หมู่บา้นและชุมชน

เมือง เป็นการเพิม่

สภาพคล่องในการ

ด าเนินงานเพือ่ใหมี้

เงินทุนหมุนเวยีนให้

สมาชิกกูย้มื และเพิม่



ประเภท

ของกำร

รวมกลุ่ม 

ช่ือกลุ่ม รูปแบบกำร

รวมกลุ่ม 

หน่วยงำน/องค์กรที่

รับผิดชอบด ำเนิน

กิจกรรม 

กิจกรรมของกลุ่ม ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

� จดัตั้ง/

ด าเนินการ

ร่วมกนั 

โอกาสในการเขา้ถึง

เงินกูย้มืของสมาชิก

รายอ่ืนๆ ที่ยงัไม่ได้

กูย้มืเงินจากกองทุน

หมู่บา้น 

� กลุ่มทาง
เศรษฐกิจ  

√ กลุ่มทาง

สงัคม 

กลุ่มฌาปนกิจ √ จดัตั้ง/

ด าเนินการ

โดยชุมชน  

� จดัตั้ง/
ด าเนินการ

โดยรัฐ 

� จดัตั้ง/

ด าเนินการ

ร่วมกนั 

หมู่บา้น มีการเก็บเงิน ขา้ว

ครัวเรือนละ 1 ขึ้นไป 

รวมถึงอาหาร เพือ่

ช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก

ที่มีงานอวมงคล หาก

ไม่มีส่ิงดงักล่าวตอ้ง

จ่ายเป็นเงิน 40 บาท

ต่อหลงัคาเรือน 

ช่วยเหลือญาติของ

ผูเ้สียชีวติในหมู่บา้น 

เพือ่ส่งเสริมความมี

น ้ าใจช่วยเหลือเก้ือกูล

ต่อเพือ่นมนุษยท์ี่ไดรั้บ

ความสูญเสีย 

√ กลุ่มทาง

เศรษฐกิจ  

� กลุ่มทาง
สงัคม 

กลุ่มเพาะพนัธุ์

ปลา 

� จดัตั้ง/
ด าเนินการ

โดยชุมชน  

� จดัตั้ง/
ด าเนินการ

โดยรัฐ 

√ จดัตั้ง/

ด าเนินการ

ร่วมกนั 

หมู่บา้น มีการเก็บเงินทุกๆตน้

เดือนเดือนละ 1 คร้ัง 

เป็นเงินออมส้ินปีจะมี

การปันผล ใหแ้ก่กลุ่ม

สมาชิก 

ช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก

ในกลุ่มเพาะพนัธุป์ลา 

เพือ่หมุนเวยีนกิจการ 

4. ผลิตภณัฑข์องชุมชนที่ส าคญั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑมี์ด เคร่ืองจกัสาน เช่น ไมก้วาด ตะกร้า  น ้ ายาท า

ความสะอาดเช่น น ้ ายาสระผม น ้ ายาลา้งจาน และโฮมสเตย ์

 



5. กิจกรรมบุญ ประเพณี ในชุมชน 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาท่ีจดักิจกรรม (เดือน) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ตกับาตรปีใหม่             

ขนทรายเขา้วดั             

ก๋ินขา้วสลาก             

กฐิน             

ลอยกระทง             

เล้ียงศาลป้อปู่แม่ยา่             

             

             

6. ปราชญชุ์มชน 

ช่ือ-สกุลปรำชญ์ องค์ควำมรู้/

ภูมปัิญญำ 

รำยละเอยีดภูมปัิญญำ รูปแบบ วธิีกำรถ่ำยทอด/สืบ

ทอด 

นายสมยั  ปินตาค า การตีมีด การตีมีดเป็นอาชีพท่ีมีการ

อนุรักไ์วซ่ึ้งปัจจุบนัพบ

เห็นไดไ้ม่บ่อยนกัซ่ึง

หมู่บา้นปงมีเพียง1หลงัคา

เรือนท่ียงัประกอบอาชีพน้ี 

การตีมีดเป็นงานท่ีตอ้งใช้

ฝีมือและความอดทน

เน่ืองจากเตาท่ีใชเ้ผามีดมี

ความร้อนสูงและตอ้งใช้

แรงในการตี   

 

ทางช่างตีมีดมีการรับสอนและ

ให้ขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจใน

การศึกษากระบวนการตีมีด 

 

นายอฐัษฎาพงศ ์ธรรมสาร การ

เพาะพนัธุ์

ขา้ว 

มีการซ้ือเมล็ดพนัธุ์ขา้ว

จากชาวบา้นแลว้เอามาคดั

พนัธุ์ขา้วเองโดยมีการ

ทดลองปลูกจริงๆ 

มีการดูงาน และสัมภาษณ์โดย

จะมีคนคอยให้ความรู้ 



ช่ือ-สกุลปรำชญ์ องค์ควำมรู้/

ภูมปัิญญำ 

รำยละเอยีดภูมปัิญญำ รูปแบบ วธิีกำรถ่ำยทอด/สืบ

ทอด 

กระบวนการท าคือมีการ

อบขา้วจากเตาท่ีสร้างเอง 

อบได ้12-15 วนัและสีขา้ว

เอง ส่งออกทัว่เชียงราย 

นายอฐัษฎาพงศ ์ธรรมสาร บ่อ

เพาะพนัธุ์

ปลา 

มีการเพาะพนัธุ์ปลา

หลากหลายสายพนัธุ ์

โดยมีกระชงั เพ่ิมความอุ่น

ให้น ้ า  ซ่ึงบ่อปลา1บ่อจะมี

ปลาอยูไ่ด ้1,700-20,000 

ตวั โดยจะมีการจดั

จ าหน่ายพนัธุ์ปลาตวัเล็ก 

ตวัละ 1-2 บาท 

ผูท่ี้สนใจการเพาะพนัธุ์ปลา

สามารถติดต่อคุณสุพิน ธรรม

สาร ซ่ึงจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลและ

พาเยีย่มชมบ่อปลา 

นายสมศกัด์ิ  อินทจกัร โฮมสเตย ์ มีการรวมกลุ่มกนัของ

สมาชิกในชุมชนท่ี

ตอ้งการท าโฮมสเตย ์ การ

รับนกัท่องเท่ียวทางกลุ่ม

โฮมสเตยเ์ป็นผูรั้บมา และ

พาทวัร์ดุบา้นแต่ละหลงัว่า

นกัท่องเท่ียวพึงพอใจท่ีจะ

พกับา้นหลงัไหน โดยมี

ค่าใชจ่้ายวนัละ300บาทต่อ

1คน มีกิจกรรมพาเท่ียว

หมู่บา้นเช่นร่องแพหนอง

หลวง  ไปเกาะแม่หมา้ย 

เป็นตน้ 

มีการอบรมให้ความรู้ดา้นการ

บริการนกัท่องเท่ียวและ

ขอ้ตกลงร่วมกนัของสมาชิก

กลุ่มโฮมสเตย ์

นายเพญ็ มัง่มี จกัสาน เป็นโครงการพฒันาชุมชน

โดยมีการสนบัสนุนการ

จดัการอบรมให้ความรู้กบั

สมาชิกกลุ่มจกัสาน และมี

การรวมกลุ่มกนัท าเป็น

สินคา้ O-TOP เช่นการ

สานตระกร้า  และไม้

กวาดท่ีมีลวดลาย เป็นตน้ 

โดยรายไดจ้ะน าเขา้กลุ่ม

มีการอบรมให้ความรู้กบั

สมาชิกกลุ่มและผูท่ี้สนใจเขา้

ร่วมโครงการ 



ช่ือ-สกุลปรำชญ์ องค์ควำมรู้/

ภูมปัิญญำ 

รำยละเอยีดภูมปัิญญำ รูปแบบ วธิีกำรถ่ำยทอด/สืบ

ทอด 

ส่วนหน่ึงและน าไปเป็น

ค่าจา้งให้กบัสมาชิกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบสุขภำพชุมชน 

1. โรคและการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ของชุมชน  � หัวใจ         ความดนัโลหิต     เบาหวาน 

 มะเร็ง  � อ่ืนๆ ระบุ........................................................................................  
2. ลกัษณะการดูแลสุขภาพ  

เม่ือเจ็บไขไ้ดป่้วย รักษาโดย  

 แพทยแ์ผนปัจจุบนั :   

2 ไปหาหมอท่ีคลินิก    ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

  ไปโรงพยาบาลในตวัอ าเภอ/จงัหวดั   2 ซ้ือยากินเอง 

� แพทยพ้ื์นบา้น/การรักษาทางเลือก     

3. จ านวนอสม.ของหมู่บา้นในพ้ืนท่ี 

จ านวนสมาชิก อสม. ในหมู่บา้นมีทั้งหมด 19 คน  

 

ทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อม 

1. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

ป่าชุมชน ระบุช่ือ - 

แหล่งน ้าของชุมชน จ านวน  2 แหล่ง ระบุช่ือ 1. หนองหลวง 2. หนองจอยาว 

2. การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

2.2 ส่ิงแวดลอ้ม 

 พิกดั/ท่ีตั้ง การจดัการ แหล่งท่ีมา/การจดัเก็บ/ก  าจดั 

การจดัการ

ขยะโดย

เทศบาล 

 

เทศบาลต าบล

เวียงชยั 

หมู่บา้นปงหลวง มีการจดัการเก่ียวกบัปัญหาขยะในหมู่บา้น โดยไดร่้วมมือกบัทาง

เทศบาลของ ต.เวียงชยั คือการคดัแยกขยะและใส่ถุงไวห้นา้บา้น เพ่ือรอให้ทางเทศบาล

เก็บ โดยมีค่าธรรมเนียมคือเดือนละ40 บาท การจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีตวัแทนเวลามีการ

จดัประชุมหมู่บา้นประจ าเดือน  ทุกๆวนัซ่ึงพฤหัสทางเทศบาลจะท าการแจกสต๊ิกเกอร์

เพ่ือเป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกว่ามีการเขา้ร่วมโครงการกบัทางเทศบาล   มีการรณรงคใ์ห้

คดัแยกขยะโดยประเภทขยะเปียกทางเทศบาลจะไม่มีการเก็บ  ทางหมู่บา้นปงมีการขุด

และวางถงัท าเป็นปุ๋ยหมกั ส่วนมากน ามาใช ้ไม่มีการจดัจ าหน่าย 

หมอกควนั 

จากการเผา

ขยะและเผา

ถ่าน 

ภายในชุมชน มีกฎขอ้บงัคบัภายในหมู่บา้นคือ ห้ามไม่ให้มีการเผาขยะภายในชุมชน หากพบเจอมี

โทษจ าคุก 1 เดือน ถึง 7 ปี ปรับ 2000-14000 บาท 

 



 พิกดั/ท่ีตั้ง การจดัการ แหล่งท่ีมา/การจดัเก็บ/ก  าจดั 

สารพิษ 

จากภาค

การเกษตร 

พ้ืนท่ีท า

การเกษตร

ภายในชุมชน 

ห้ามไม่ให้เกษตรใชส้ารเคมีดา้นการเกษตรกรรม 3 ชนิด คือ คลอร์ไพริฟอส พา

ราควอต และไกลโฟเซต  ทางเทศบาลมีการแยกขยะจ าพวกสารพิษ หากเกษตรกรท่าน

ใดตอ้งการพ่นสารเคมีในแปลงเกษตรของตนจะตอ้งมีการอบรมกลุ่มเกษตรกร   หาก

บุคคลใดไม่ไดไ้ปอบรมแลว้มีการใชส้ารเคมีจะมีบทลงโทษคือมีค่าปรับตามกฎของ

กลุ่มเกษตรกร   มีการรับสมคัรบุคคลท่ีท าอาชีพพ่นสารเคมีจากการประกาศของหมู่

โดยจะมีการประกาศรายช่ือผูท่ี้ผา่นการอบรมผา่นกลุ่มไลน์ของหมู่บา้นและรายช่ือติด

บอร์ดท่ีหอประชุมหมู่บา้น 

 

 

ยาเสพติด 

และเด็กแวน้ 

 

ภายในชุมชน ว่ากล่าวตกัเตือน แจง้ให้ผูป้กครองทราบประชุมหารือหาทางแกปั้ญหาในคร้ังแรกหาก

มีคร้ังต่อไปจะถูกส่งตวัไปยงั  สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชนจงัหวดัเชียงราย 

  



ข้อเสนอแนะ 

1. จุดเด่นของชุมชน 

� ดา้นเศรษฐกิจ 

 รายไดส่้วนใหญ่ของชาวบา้นมาจากการจ าหน่ายและส่งออกลูกปลาพนัธุ์ปลา การเกษตร รับจา้งทัว่ไป เพาะพนัธุ์

ขา้ว  จกัสาน การตีมีด และHOMESTAY  โดยหากบา้นเรือนไหนตอ้งการท าบา้นของตนให้เป็นโฮมสเตยใ์ห้ติดต่อกบั

ผูใ้หญ่บา้นเพ่ือลงช่ือให้เป็นโฮมสเตย  ์

� ดา้นสังคม 

 มีการความร่วมมือกบักลุ่มชุมชน จดัตั้งกลุ่มชุมชน เช่น กลุ่มผูสู้งอาย ุอสม. เป็นตน้ มีการจดักิจกรรมภายในชุมชน

ในวนัส าคญัคือ ตกับาตรวนัข้ึนปีใหม่ ขนทรายเขา้วดั ตานก๋วยสลาก กฐิน ลอยกระทง เล้ียงศาลป่อยา่แม่ยา่ 

� ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 มีอ่างเก็บน ้ าท่ีเรียกว่า หนองหลวงเป็นอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ของชุมชนท่ีไวใ้ห้ส าหรับบา้นเรือนในชุมชนเพ่ือ

ด ารงชีวิตไม่ว่าจะเป็น การเกษตร การประมง  มีเขตอนุรักษห์้ามจบัปลาเพราะเป็นเขตอภยัทาน และสาธารณะประโยชน์

อ่ืนๆ 

� ดา้นวฒันธรรม มีวดัเป็นท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจ มีการท ากิจกรรมภายในวดั เม่ือถึงวนัส าคญัทางพุทธศาสนา  

 

2. ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน 

� ดา้นเศรษฐกิจ 

 ให้ความรู้เก่ียวกบัการตลาด แพค็เกจจ้ิงให้กบัคนในชุมชน ส่งเสริมราคาสินคา้ทางการเกษตร  เม่ือก่อนมี

ร้านอาหารอยูห่ลายร้าน  แต่ในปัจจุบนัมีการตั้งร้านอาหารเพียง2ร้าน  คือร้านคาราโอเกะและร้านอาหารบนแพ  เน่ืองจาก

รัฐบาลมีการเวนคืนท่ีดิน  จึงท าให้ร้านอาหารจ านวนมากปิดตวัลง 

� ดา้นสังคม 

 ทางหมู่บา้นมีการอาศยัความร่วมมือกนัฉนัพ่ีนอ้ง เคารพความเห็นต่าง เนน้เสียงส่วนมากตามระบบประชาธิปไตย   

� ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 ปัจจุบนัหนองหลวงไม่มีหน่อยงานมาดูแลซ่ึงหนองหลวงนั้นเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั แต่ในช่วงเดือนเมษายน

น ้าลดลงและปลามีจ านวนลดลง 

 

 

    

  



โครงการปรบัภูมทิศัน์หนองหลวง 

บา้นปง หมู่ 6 ต าบลเวียงชยั อ  าเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงราย 

ท่ีมาและความส าคญั 

หนองหลวง เป็นอ่างเก็บน ้าตามธรรมชาติที่มขีนาดที่ใหญ่ที่สุดของจงัหวดัเชยีงรายมีพื้นที่ประมาณ 
9000 ไร่ ตัง้อยู่ในพื้นที่ 3 ต าบล 2 อ าเภอ คอื ต าบลเวยีงชยั อ าเภอเวยีงชยั ต าบลดอนศลิา   อ าเภอ
เวยีงชยั และต าบลห้วยสกั อ าเภอเมอืงเชยีงรายกว่า 6000 ไร่ ทัง้นี้บรเิวณรอบปากอ่างเกบ็น ้าหนอง

หลวงเชยีงรายมเีกาะปรากฎอยู่ทัง้หมด คอื เกาะแม่หมา้ย เกาะดงมะเฟือง เกาะสนัป่าเป้า เกาะสนักลาง 
เกาะทองกวาว เกาะไหมเยบ็(เกาะแม่หยบิ)เกาะขนุนและเกาะไผ่เหมย  ซึ่งในอดตีประชาชนไดเ้สยีสละ
พื้นที่ของตนเองสร้างฝายเกบ็น ้าเพื่อใช้รองรบัน ้าฝนในการอุปโภคบริโภค  ต่อมากไ็ด้มกีารสร้างให้มี
ขนาดใหญ่กว่าเดมิเนื่องจากจ านวนประชากรนัน้มเีพิม่มากขึน้ จนปัจจุบนัได้ถูกเรยีกว่าหนองหลวงอกี
ทัง้บรเิวณหนองหลวงยงัถูกใชส้ าหรบัการเกษตรและการประมงใหก้บัคนในชมุชน 

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อปรบัปรุงภมิูทศันบ์รเิวณหนองหลวงใหเ้ป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว 

2. เพื่อสง่เสรมิเศรษฐกิจภายในชุมชนใหดี้ขึน้ 

3. เพื่ออนรุกัษท์รพัยากรน า้ของชุมชน 

 

วิธีการด าเนินงาน 

1. ประชุมกบัสมาชิกภายในกลุม่และปรกึษาอาจารยร์ายวิชา 

2. ประสานงานกบัชุมชน 

3. น าขอ้มลูทัง้หมดมารวบรวม 

4. วางแผนและรา่งก าหนดการ เตรยีมอุปกรณใ์นการปรบัภมิูทศัน ์

5. ลงพืน้ท่ีเพื่อปรบัปรุงภมิูทศันแ์หลง่ทรพัยากร 

6. สรุป ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

 

 



ผลท่ีคาดวา่จะไดร้บั 

1. บรเิวณหนองบวัหลวงมีภมิูทศันท่ี์สวยงามขึน้ 

2. บรเิวณหนองบวัหลวงกลายเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวของชุมชน 

3. หนองหลวงสามารถเพ่ิมรายไดใ้หก้บัคนในชุมชน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 



 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านด้ายท่าล้อ หมู่ที่18 

นางสาวพิมลรัตน์ มาเยอะ    601171043 

นายรวิพล ต่างใจ    601171048 

นายวิชัย เชอหมื่อกู่    601171051 

นางสาวสุดารัตน์ จักรบุตร  601171056 

นายอิทธิพันธุ์ พรมพัง  601171060 

 



ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูล 

ลักษณะการรวบรวบข้อมูล 

1. วัน/เดือน/ปี ที่เก็บรวบรวมข้อมูล 14 ธันวาคม 2562,15 ธันวาคม 2562 

2. วิธีการรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์  สำรวจ � สังเกต � สนทนากลุ่ม 

3. ประเด็น/ข้อมูลที่เก็บ 

บริบทและสภาพทางกายภาพของชุมชน ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ระบบสุขภาพ

ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้ข้อมูล 

ลำดับ

ที ่
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/สถานภาพ ที่อยู่ เบอร์

โทรศัพท์ 

1 นายอดุลย์ ลวนคำ ผู้ใหญ่บ้าน 40/1 หมู่18 ตำบลสิริ

เวียงชัย อำเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย 

              

0951357792 

2 นางอัศลา มทาวงค์ ประธานแม่บ้าน 67หมู่ 18 ตำบลสิริเวียง

ชัย อำเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย 

0991598423 

3 นางอำพรรณ              ลวนคำ ภรรยาผู้ใหญ่บ้าน 40/1 หมู่18 ตำบลสิริ

เวียงชัย อำเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย 

0941865698 

      

      

      

      

      

      

       

      

                                                                               ลงชื่อ พิมลรัตน์ มาเยอะ 

                   (นางสาวพิมลรัตน์ มาเยอะ) 



                                                                                 ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล 

                                                                       

 

บริบทและสภาพทางกายภาพของชุมชน 

1. ขนาดของพ้ืนที่ชุมชน  

760 ไร่ 

2. พิกัดที่ตั้งชุมชน 

ทิศเหนือติดหมู่7  ทิศตะวันออกติดหมู่15 

ทิศใต้ติดหมู4่  ทิศตะวันตกติดฝั่งน้ำลาว 

3. โครงสร้างประชากร(ของวันที่ 10 กันยายน 2561) 

มีประชากรทั้งหมด 534คน เป็นเพศชาย 242คน หญิง 295คน สามารถจำแนกตามช่วงอายุได้ดังนี้ 

ช่วงอายุ คน ช่วงอายุ คน 

0-4 ป ี 14 40-44 ปี 23 

5-9 ป ี 21 45-49 ปี 47 

10-14 ปี 17 50-54 ปี 53 

15-19 ปี 19 55-59 ปี 49 

20-24 ปี 42 60-64 ปี 52 

25-29 ปี 42 65-69 ปี 32 

30-34 ปี 38 70-74 ปี 20 

35-39 ปี 42 75-79 ปี 8 

  80-84 ปี 9 

  85 ปีขึ้นไป 9 

4. ระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

โรงเรียนในพ้ืนที่  � ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...........แห่ง � โรงเรียนประถมศึกษา................แห่ง 

   � โรงเรียนมัธยมศึกษา..........แห่ง  

แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ � โรงเรียนผู้สูงอายุ  � พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 

    แหล่งเรียนรู้  

ประชากรนับถือศาสนา   พุทธ  √  คริสต์  � อิสลาม  � อ่ืนๆ ระบุ 

 

 



6.กลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชน ได้แก่  ไทยวน 100%  � ไทลื้อ  � ไทใหญ ่� ปกาเกอะญอ 

� เมี่ยน  � ลีซู � อาข่า � ม้ง 

� ลาหู่  � ขมุ �  อ่ืนๆ ระบุ …………………. 

7.ประวัติศาสตร์ชุมชน 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ รายละเอียดเหตุการณ์ 

ก่อนพ.ศ.

2546 

ยังเป็นหมู่ที4่บ้านด้าย 

 
     ยังไม่ได้แยกออกมาจากบ้านด้ายหมู่ที่4 

26 สิงหาคม 

2546 

แยกหมู่บ้านและมีการ 

เลือกผู้ใหญ่บ้านคนแรก 

-ทำการแยกหมู่บ้านออกมาจากหมู่4บ้านด้าย มาตั้งหมู่บ้านชื่อว่า

บ้านด้ายท่าล้อ  

-พ่อหลวงบุญธรรม ใจยงศ ์ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก(1สมัย) 

2548 มีถนนในหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเริ่มเข้ามาในหมู่บ้าน 

2551-2561 
 

ผู้ใหญ่บ้านคนที่2 

พ่อหลวงคะนอง มหาวงค ์ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่2 (2สมัย) 

ปัจจุบัน 
 

ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 

พ่อหลวงอดุลย์ ลวนคำ ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 

 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

 



 

 

 

8.สถานที่สำคัญและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ชื่อสถานที/่แหล่งเรียนรู้ ความสำคัญ การใช้ประโยชน์ 

แม่น้ำลาว 

เป็นแหล่งที่ใช้ในการเกษตร ใช้ในการทำนา พืชผัก ผลไม้ 

ไร่ข้าวโพด 

นวดแผนโบราณ 

สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน มีคนเข้าไปใช้บริการในการ

นวด ทำให้เกิดรายได้ 

   

   

   

   

 

  



ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

1. อาชีพหลักของคนในชุมชน 

เกษตรกรรม  รับราชการ  รับจ้าง  

 ค้าขาย  � อ่ืนๆ ระบุ................................ 

2. อาชีพเสริมของคนในชุมชน รับจ้างทั่วไป 

รายได้โดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ปี/ครัวเรือน) 30,000 บาท/ปี 

3. กลุ่ม/องค์กรในชุมชน  

ประเภทของการ

รวมกลุ่ม 

ชื่อกลุ่ม รูปแบบการ

รวมกลุ่ม 

หน่วยงาน/องค์กรที่

รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมของกลุ่ม ผลการดำเนินกิจกรรม 

� กลุ่มทาง

เศรษฐกิจ  

 กลุ่มทาง

สังคม 

อสม. � จัดตั้ง/

ดำเนินการโดย

ชุมชน  

√  จัดตั้ง/

ดำเนินการโดยรัฐ 

 จัดตั้ง/

ดำเนินการร่วมกัน 

โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลหนอง

หล่ม 

- ให้ข่าวสารสาธารณะ

สุขแก่คนในหมู่บ้าน 

- ให้บริการสาธารณะ

สุขแก่ประชนชน เช่น 

การรักษาพยาบาล

เบื้องต้น  

-กำจัดลูกน้ำยุงลาย 

- คนในหมู่บ้านได้รับรู้

ข่าวสารเรื่องสุขภาพ 

- อสม. ได้รับเงินเดือน 

-ในหมู่บ้านมีอัตรา

จำนวนผู้ป่วยน้อยลง

เช่นไข้เลือดออกเพราะ

ได้รับความรู้ 

จากอสม.ในเรื่องวิธีการ

กำจัดลูกน้ำยุงลาย 

� กลุ่มทาง

เศรษฐกิจ  

 กลุ่มทาง

สังคม 

กลุ่มแม่บ้าน  จัดตั้ง/

ดำเนินการโดย

ชุมชน  

� จัดตั้ง/

ดำเนินการโดยรัฐ 

� จัดตั้ง/

ดำเนินการร่วมกัน 

พัฒนาชุมชนประจำ

ตำบล 

ช่วยงานต่างๆใน

หมู่บ้าน  

เช่น ช่วยงานศพ งาน

กีฬาหมู่บ้าน 

-หมู่บ้านเกิดความ

สามัคคีกิจกรรม งาน

ทุกอย่างได้รับความ

ช่วยเหลือจากกลุ่ม

แม่บ้าน 

- มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ภายในกลุ่ม 

� กลุ่มทาง

เศรษฐกิจ  

  กลุ่มทาง

สังคม 

อปพร.  จัดตั้ง/

ดำเนินการโดย

ชุมชน  

√  จัดตั้ง/

ดำเนินการโดยรัฐ 

� จัดตั้ง/

ดำเนินการร่วมกัน 

หมู่บ้าน - ดูแลงานศพ งานแต่ง 

งานบวช  

- ตรวจเรื่องความสงบ

เรียบร้อยภายใน

หมู่บ้าน 

- หมู่บ้านมีความสงบ/

เรียบร้อย 

- ทำให้การจัดงานแต่

ละครั้งมีความราบรื่น 



ประเภทของการ

รวมกลุ่ม 

ชื่อกลุ่ม รูปแบบการ

รวมกลุ่ม 

หน่วยงาน/องค์กรที่

รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรมของกลุ่ม ผลการดำเนินกิจกรรม 

√ กลุ่มทาง

เศรษฐกิจ  

กลุ่มทาง

สังคม 

กลุ่มฌาปนกิจ  จัดตั้ง/

ดำเนินการโดย

ชุมชน  

� จัดตั้ง/

ดำเนินการโดยรัฐ 

� จัดตั้ง/

ดำเนินการร่วมกัน 

หมู่บ้าน เก็บค่าสมาชิก10บาท

ต่อคนเมื่อมีผู้เสียชีวิต 

-ใช้จ่ายในงานศพ 

-ใช้เงินส่วนนี้ช่วยเหลือ

ครอบครัวผู้เสียชีวิต 

 กลุ่มทาง

เศรษฐกิจ  

� กลุ่มทาง

สังคม 

  จัดตั้ง/

ดำเนินการโดย

ชุมชน  

� จัดตั้ง/

ดำเนินการโดยรัฐ 

� จัดตั้ง/

ดำเนินการร่วมกัน 

หมู่บ้านและ

คณะกรรมการ 

หมู่บ้านโดยดำเนินการ 

คนละชุด 

   มีการให้กู้เงินไปใช้ 

   ประโยชน ์

-หมู่บ้านมีเงินปันผล

และผล 

จากดอกเบี้ยก็เอามาใช้

สาธารณะประโยชน์ใน 

หมู่บ้าน 

-มีหนี้ประมาณ100

หลังคาเรือน 
      
      

4. ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวพันธุ์พิษณุโลก ข้าวโพด 

 

 

 

5. กิจกรรมบุญ ประเพณี ในชุมชน 

กิจกรรม ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม (เดือน) 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

สักการะพระธาตุ   /          

รดน้ำดำหัว    /         

เข้าพรรษา       /      



ออกพรรษา          /   

ทอดกฐิน           /  

ลอยกระทง           /  

             

             

6. ปราชญ์ชุมชน 

ชื่อ-สกุลปราชญ์ องค์ความรู้/ภูมิ

ปัญญา 

รายละเอียดภูมิปัญญา รูปแบบ วิธีการ

ถ่ายทอด/สืบทอด 

นางบัวแก้ว ใจขวาง นวดแผน

โบราณ 

นางบัวแก้วได้ไปศึกษาการนวด

แผนโบราณที่โรงพยาบาลสงฆ์

และได้นำความรู้ที่เรียนมาเปิด

ร้านทำอาชีพ 

สอนผ่านการเป็น

ลูกมือและให้ปฏิบัติ

จริง 

    

    

    

    

    

 

   

 

 

 

 

 

 



 

ระบบสุขภาพชุมชน 

1. โรคและการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ของชุมชน   หัวใจ  ความดันโลหิต         

เบาหวาน 

 มะเร็ง  √ อ่ืนๆ ระบุ ไขมัน เอดส์ 

2. ลักษณะการดูแลสุขภาพ  

เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาโดย  

√ แพทย์แผนปัจจุบัน :   

2 ไปหาหมอที่คลินิก   ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  

 ไปโรงพยาบาลในตัวอำเภอ/จังหวัด 2 ซื้อยากินเอง 

� แพทย์พ้ืนบ้าน/การรักษาทางเลือก     

3. จำนวน อสม.ของหมู่บ้านในพื้นที่ 15 คน  



ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ป่าชุมชน ระบุชื่อ - 

แหล่งน้ำของชุมชน จำนวน  2 แหล่ง ระบุชื่อ ร่องช้าง และผ่ายน้ำล้นในหมู่บ้าน 

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

ชนิด พิกัด/ที่ตั้ง คุณลักษณะ การอนุรักษ์/พัฒนาพื้นที่การ

ใช้ประโยชน์ 

แหล่งน้ำ 

-ร่องช้าง 

ทิศตะวันตก เกิดเองตามธรรมชาติและขุด

เพ่ิม 

-อนุรักษ์โดยการจัดสรรน้ำให้

เป็นระบบโดยการแบ่งพ้ืนที่

ใช้น้ำ 

-พัฒนาโดยการขุดรอกเพ่ือ

เก็บน้ำให้ได้มากข้ึน 

-ใช้ในการทำนา ปลูก

ข้าวโพด 

-ฝายน้ำล้น ทิศตะวันออก ขุดเอง ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ทำนา

ปลูกข้าว 

อ่ืนๆ 

…………..............……… 

…………..............……… 

…………..............……… 

…………..............……… 

…………..............……… 

...……………………................... 

...……………………................... 

...……………………................... 

...……………………................... 

...……………………................... 

...……………………................... 

…………..............……… 

…………..............……… 

…………..............……… 

…………..............……… 

…………..............……… 

…………..............……… 

...……………………................... 

...……………………................... 

...……………………................... 

...……………………................... 

...……………………................... 

...……………………................... 

    

 

2.2 สิ่งแวดล้อม 

 พิกัด/ที่ตั้ง การจัดการ แหล่งที่มา/การจัดเก็บ/กำจัด 

สารพิษ 

ยาฆ่าหญ้า 

เฉพาะบริเวณท่ีมีการทำ

การเกษตร ทิศตะวันตก 

- รณรงค์ลดปริมาณการใช้ 

- ตัดหญ้าและถอนหญ้าเองแทนการใช้ยาฆ่าหญ้า 



 พิกัด/ที่ตั้ง การจัดการ แหล่งที่มา/การจัดเก็บ/กำจัด 

อ่ืนๆ 

…………..............……… 

…………..............……… 

…………..............………………....... 

…………..............………………....... 

…………..............………………....... 

…………..............……………….......…………................ 

…………..............……………….......…………................ 

…………..............……………….......…………................ 

   

   

 

  



ข้อเสนอแนะ 

1. จุดเด่นของชุมชน 

√ ด้านเศรษฐกิจ 

-ข้าวโพด ข้าว 

√  ด้านสังคม 

-มีการทำกิจกรรมร่วมกันภายในหมู่บ้านเช่นในงานสักการะพระธาตุ  มีการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกันเพื่อให้ชุมชน

สะอาดและน่าอยู่ อีกท้ังยังมีการนัดประชุมพบปะเพ่ือพูดคุยกันในอาทิตย์แรกของเดือน 

� ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-มีพ้ืนที่ในการทำนาและปลูกพืช ผักต่างๆ 

� อ่ืนๆ ได้แก่

..............................………..............……………………..............…………………….....................................…………………

…..............……………………..............……………………..............…………………….....................................…………………

…..............……………………..............……………………..............……………………..................................... 

 

2. ปัญหาและความต้องการของชุมชน 

√ ด้านเศรษฐกิจ 

-ในชุมชนมีปัญหาการว่างงาน คนในชุมชนไม่มีรายได้ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยสอน

หรือหากิจกรรมมาให้คนในชุมชนทำเพ่ือเป็นอาชีพและอีกทั้งบางคนยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพ่ือที่จะได้มี

รายได้ 

-ภัยแล้ง น้ำที่ใช้ในการทำนาม่เพียงพอ 

 

√ ด้านสังคม 

-ปัญหายาเสพติดส่วนมากเป็นวัยรุ่น แต่ปัจจุบันเบาบาง ซึ่งสาเหตุอาจมาจากความอยากรู้อยากลอง การถูก

ชักชวนจากเพ่ือนและคนในชุมชนนำมาจากท่ีอ่ืนเพ่ือมาเสพ ซึ่งมีวิธีการป้องกันโดยการหากพบเห็นก็จะ

ตักเตือน หากไม่เลิกก็จะส่งไปสถานบำบัด 

 

√ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-น้ำไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาช่วยแก้ปัญหาโดยการขุดคลองเพ่ิม  

� อ่ืนๆ ได้แก่..............................………..............……………………..............……………………..................................... 



……………………..............……………………..............……………………..............……………………..................................... 

……………………..............……………………..............……………………..............……………………..................................... 

 




