ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ให้ ข้อมูล
ลักษณะการรวบรวบข้อมูล
1. วัน/เดือน/ปี ที่เก็บรวบรวมข้อมูล 14 ธันวาคม 2562
2. วิธีการรวบรวมข้อมูล √ สัมภาษณ์ สารวจ สังเกต สนทนากลุ่ม
3. ประเด็น/ข้อมูลที่เก็บ
ข้อมูลพื้นฐานหมู่บา้ นปงหลวง
ข้อมูลส่วนบุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ลำดับ
ชื่ อ
ที่
1.
อัฐษฎาพงศ์

นำมสกุล
ธรรมสาร

2.

สุพนิ

ธรรมสาร

3.

นิภากร

วังหล้า

4.

จรัญณา

อินคาฟู

5

พิสิษฐ์

อินคาฟู

6

แก้วมูล

วงค์เคียน

7

สมศักดิ์

อินทจักร

8

พระอาจารย์ ฐิธมั โม
พระอิธิการ
พันธ์

ตำแหน่ ง/สถำนภำพ

ที่อยู่

กานัลตาบลเวียงชัย

2 ม.6 ต.เวียงชัย อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย
แม่กานัน
2 ม.6 ต.เวียงชัย อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย
ผูช้ ่วยพ่อกานัน
152 ม.6 ต.เวียงชัย อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย
ประธาน อสม.
325 ม.6 ต.เวียงชัย อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย
ประธาน อสม./รองนายก 325 ม.6 ต.เวียงชัย อ.เวียง
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ชัย จ.เชียงราย
มัคทายก
35 ม.6 ต.เวียงชัย อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย
เลขานุการหมู่บา้ น /
137 ม.6 ต.เวียงชัย อ.เวียง
ประธานชมรมผูส้ ูงอายุ ชัย จ.เชียงราย
เจ้าอาวาส
49 ม.6 ต.เวียงชัย อ.เวียง
ชัย จ.เชียงราย

ลงชื่อ...................................................................................
(..........................................................................)
ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล

เบอร์
โทรศัพท์
081-7839715
081-8836237
0847405751
0949165928
0881383177
0810338915
0955057892
0850311665

บริบทและสภำพทำงกำยภำพของชุมชน
1. ขนาดของพืน้ ที่ชุมชน
3,729.15 ไร่
2. พิกดั ที่ต้งั ชุมชน
ทิศเหนือ: ติดกับหมู่บา้ นดอนมูล ทิศตะวันออก: ติดกับบ้านหนองหลวง
ทิศใต้: ติดกับบ้านร่ องหวาย ทิศตะวันตก: ติดกับบ้านใหม่โพธ์งาม
3. โครงสร้างประชากร
มีประชากรทั้งหมด 514 คน เป็ นเพศชาย 289 คน หญิง 266 คน สามารถจาแนกตามช่วงอายุได้ดงั นี้
ช่วงอายุ
คน
ช่วงอายุ
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 ปี ขึ้นไป
4. ระบบการศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน
โรงเรี ยนในพื้นที่

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก - แห่ง

โรงเรี ยนประถมศึกษา - แห่ง

โรงเรี ยนมัธยมศึกษา - แห่ง

√ โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
√ แหล่งเรี ยนรู ้ 1.ศูนย์เพาะพันธุป์ ลา 2.ข้าว 3.การตีมีด 4.จักสาน
ประชากรนับถือศาสนา √ พุทธ คริ สต์ อิสลาม อื่นๆ ระบุ..............................................
กลุ่มชาติพนั ธุใ์ นชุมชน ได้แก่ √ ไทยวน
ไทลื้อ
ไทใหญ่
ปกาเกอะญอ
แหล่งเรี ยนรู ้ในพื้นที่

5.
6.

เมี่ยน

ลีซู

อาข่า

ม้ง

ลาหู่

ขมุ

อื่นๆ ระบุ...........................

7. ประวัติศาสตร์ชุมชน
ปี พ.ศ.
พ.ศ.2410

พ.ศ.2543

พ.ศ. 2450

เหตุกำรณ์
มี ก ารอพยพของผู ้ค น
จากจังหวัดลาปางและ
ตัวเมืองเชียงราย

รำยละเอียดเหตุกำรณ์
เกิ ด การอพยพของผู ้ค น ส่ ว นมากเป็ นชาว
จั ง หวัด ล าปางและประชากรในตั ว เมื อ ง
เชี ย งราย ครอบครั ว แรกที่ ไ ด้ต้ ัง ถิ่ น ฐานใน
หมู่บา้ นคือครอบครัวของอุ๋ยจ๋ อย ที่เดินทางมา
จากหมู่ บา้ นฮิมลาวและมีการขยายครอบครัว
ทาให้หมู่บา้ นมีครัวเรื อนและประชากรที่มาก
ขึ้นส่งผลให้การรัฐดูแลไม่ทวั่ ถึงจึงเกิดการแยก
หมู่บา้ น

เกิ ด การแยกหมู่ บ ้ า น กระทรวงมหาไทยมีนโยบาลให้แยกหมู่บา้ น
และเปลี่ ย นแปลงชื่ อ ปงหลวงเป็ น 2 หมู่บา้ น คือ 1.หมู่บา้ นปงหลวง
หมู่บา้ น
ตั้ง อยู่บ ริ เ วณ หมู่ . 6 ต.เวีย งชัย สิ ริ อ.เวีย งชัย
และ 2.หมู่บา้ นหนองหลวง ตั้งอยูบ่ ริ เวณหมู่ .
16 ต.เวียงชัยสิริ อ.เวียงชัย เหตุผลของการแยก
หมู่บา้ นสื บเนื่ องมาจากเงินที่ได้รับจากรัฐบาล
เพียงพอต่อการบริ หารครัวเรื อนในหมู่บา้ น จึง
ต้อ งท าการแยกหมู่ บา้ นออกเป็ น 2 หมู่ โดย
บุ ค คลที่ ไ ด้ ท าการแยกหมู่ บ ้ า นคื อ ก านั น
ประเสริ ฐ บุ ญ เทศแยก และมี ก ารเลื อ กตั้ง
ผูใ้ หญ่บา้ นเกิดขึ้น
มีการสร้างวัดขึ้นและมี ใน พ.ศ 2450 หมู่บา้ นปงหลวงมีวดั เป็ นของ
การปรั บ ปรุ ง วัด หลาย ตนเองครั้งแรก คือ วัดบ้านปงหลวง โดยใน
ครั้ง
การก่อสร้างนั้นได้รับความร่ วมมือจาก
ประชาชนในหมู่บา้ นและพระที่ร่วมกันสร้าง
วิหารวัดพื้นที่ที่ได้ทาการสร้างวัดนั้นเดิมทีเป็ น
บริ เวณโล่งกว้าง ไม่มีเจ้าของจึงนามาสร้างวัด
ได้ ต่อมาในปี พ.ศ 2527 เกิดการปรับปรุ งวัด
ขึ้น คือการรื้ อวิหารวัดหลังเก่าที่มีสภาพเป็ น
เพียงอารามและก่อสร้างเป็ นวิหารวัดใหม่เพือ่
ใช้เป็ นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาใน

ปี พ.ศ.

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

เหตุกำรณ์

รำยละเอียดเหตุกำรณ์
ปี พ.ศ 2559 มีการปรับปรุ งวัดและวิหาร
เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว จึงทาให้
วิหารวัดและพระพุทธรู ปมีรอยร้าว โดยใช้งบ
ในการสร้างวิหารวัดครั้งนี้ 16 ล้านบาท วิหาร
วัดสร้างเสร็จสิ้นตามสัญญาคือในปี พ.ศ 2566
เกิ ด เหตุ ก ารณ์ น้ าท่ ว ม ในปี พ.ศ 2560 เกิดฝนตกหนักและติดต่อ กัน
หนองหลวง
หลายวัน ส่ งผลให้ปริ มาณน้ าในแม่ น้ าหนอง
หลวงเพิม่ ขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดน้ าท่วม
บริ เวณหมู่บา้ นปงหลวง ทาให้เกิดผลกระทบ
ต่อ ประชาชนในพื้นที่เป็ นอย่างมาก ว่าที่ร้อ ย
ตรี ชยั ยา พลอยแหนว นายยกเทศมนตรี ตาบล
เมืองชุม อาเภอเวียงชัย หลังได้รับคาร้องเรี ยน
จึงนาแบคโฮเจาะตลิ่งอีกด้านให้น้ าระบายอี ก
ทางหนึ่ ง แต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเจาะตลิ่ งได้
เนื่ องจากปั ญหาของผักตบชวาที่มีมากเกิ นไป
และอายุของเขื่อนที่ใช้งานมากกว่า 20 ปี
เกิ ดโครงการพั ฒ นา ในปี พ.ศ 2561 ทางหมู่ บ ้ า นได้ เ ข้ า ร่ วม
ชุ มชน ซึ่ งเป็ นนโยบาย โครงการพัฒนาหมู่บา้ น ซึ่ งเป็ นนโยบายทาง
ที่ได้รับจากรัฐ
เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล โดยการให้ห มู่ บ ้า นที่
ต้ อ งการเข้ า ร่ วมโครงการท าการอบรม
หลังจากนั้นให้แต่ละหมู่บา้ นทาผลิตภัณฑ์หรื อ
สิ นค้าที่เป็ นเอกลักษณ์อย่างละ 1 ชิ้น เพื่อเป็ น
สิ นค้า O – TOP ทางหมู่บา้ นปงหลวงมี สินค้า
O-TOP คือ ไม้กวาดที่มีลวดลายสวยงาม และ
ทางหมู่บา้ นยังได้ทา HOME STAY หรื อ การ
ท่องเที่ยวแบบนวัตวิถี ทาให้สร้างรายได้ให้กบั
หมู่บา้ นเป็ นอย่างมาก

8. สถานที่สาคัญและแหล่งเรี ยนรู ้ในชุมมชน
ชื่ อสถำนที/่ แหล่ งเรียนรู้
วัดบ้านปง

ตีเหล็กชุมชนปง

ศูนย์เพาะพันธุข์ า้ ว

เกาะแม่มา้ ย

ควำมสำคัญ
มีการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาของกลุ่มผูส้ ูงอายุทุกวัน
ยกเว้นวันพุธกับวันพระ มีการ
ใช้สถานที่ในวัดบ้านปงในการ
แห่เทียน สืบชะตา สงเคราะห์
ปล่อยนก ปล่อยปลา และดูด
วงชะตาโดยพระอาจารย์
ในปั จจุบนั การตีเหล็กไม่คอ่ ย
เป็ นที่นิยมในชุมชนอื่น แต่
ชุมชนปงมีเอกลักษณ์ในการตี
เหล็กทามือแบบโบราณจาก
คนในท้องถิ่น จึงต้องคงความ
เป็ นเอกลักษณ์ไว้
มีการแยกเมล็ดพันธุข์ า้ ว รับ
ซื้อข้าวจากหมู่บา้ นเพือ่ จะ
นาไปเพาะเมล็ดพันธุข์ า้ ว
ต่อไป

กำรใช้ ประโยชน์
ใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา มีการรวมกลุ่มกันของ
ผูส้ ูงอายุ และผูท้ ี่มาช่วย
บารุ งศาสนสถาน 7 คนต่อวัน
ซึ่งจะมีรายได้ตอบแทนต่อปี

เป็ นผลิตภัณฑ์ เป็ นอุปกรณ์ใน
การดารงชีพ และทาอาชีพ
เป็ นการเรี ยนรู ้จากสถานที่จริ ง
แต่ไม่เคยมีคนทาเนื่องจาก
ร้อนและใช้เวลามาก

ทาให้ประชากรในหมู่บา้ นมี
ข้าวกินตลอดทั้งปี และ
สามารถส่งออกข้าวไปยัง
ภายนอกหมู่บา้ นเพือ่ สร้าง
รายได้ให้กบั ครัวเรื อน
มีประวัติความเป็ นมาที่
เป็ นสถานที่ที่ผคู ้ นไป
น่าสนใจเกี่ยวกับเมืองโบราณ สักการะบูชาแม่มา้ ยในช่วง
ทีช่ ื่อว่าโยนกไชยบุรี ซึ่ งได้จม เทศกาลสงกรานต์ เช่น ขอ
ลงไป ในสมัยพระเจ้ามหาไชย หวย ขอโชคลาภ มีการรดน้ า
ชนะ เป็ นผูค้ รองนคร เมื่อ
ดาหัว
ศักราช 370 โดยเหตุอาถรรพ์ที่
ชาวเมืองได้พากันฆ่าและกิน
เนื้อปลาไหลเผือกซึ่งต่อมาเชื่อ
ว่าเป็ นพญานาค

ชื่ อสถำนที/่ แหล่ งเรียนรู้
ควำมสำคัญ
ศูนย์วจิ ยั การพัฒนาเพาะพันธุ์ เป็ นเขตอนุรักษ์พนั ธุส์ ตั ว์น้ า
สัตว์ประมงน้ าจืด
ใน 2 อาเภอ และ 3 ตาบล เขต
2 จังหวัดเชียงราย

กำรใช้ ประโยชน์
ให้ความรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยง
ปลา เพาะพันธุป์ ลา

ลักษณะทำงเศรษฐกิจและสั งคมของชุมชน
1. อาชีพหลักของคนในชุมชน

√ เกษตรกรรม
√ ค้าขาย

√ รับราชการ

√ รับจ้าง

อื่นๆ ระบุ................................................................................................
2. อาชีพเสริ มของคนในชุมชน จักสาน ประมง ตีมีด โฮมสเตย์
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครัวเรื อน (บาท/ปี /ครัวเรื อน) 30,000/ปี
3. กลุ่ม/องค์กรในชุมชน
ประเภท
ของกำร
รวมกลุ่ม
กลุ่มทาง
เศรษฐกิจ

√ กลุ่มทาง
สังคม

ชื่ อกลุ่ม

รู ปแบบกำร
รวมกลุ่ม

อาสาสมัคร
จัดตั้ง/
สาธารณสุข ดาเนินการ
ประจาหมู่บา้ น โดยชุมชน
(อสม.)
จัดตั้ง/
ดาเนินการ
โดยรัฐ

หน่ วยงำน/องค์กรที่
รับผิดชอบดำเนิน
กิจกรรม
สาธารณสุขประจา
ตาบล

กิจกรรมของกลุ่ม

ผลกำรดำเนินกิจกรรม

มีการตรวจสุขภาพ
ของคนในชุมชน เช่น
การวัดความดันเดือน
ละครั้ง และให้ความรู ้
แก่คนในชุมชน

คนในชุมชนจะได้รับ
ความรู ้และการ
ประพฤติปฏิบตั ิตน
ตามสุขลักษณะ โดย
จะมีสมุดเก็บ
รายละเอียดสุขภาพ
ของแต่ละคน

สมาชิกกลุ่มพัฒนา
สตรี จะเข้ามา
ช่วยเหลืองานในต่างๆ
ของชุมชน เช่น งาน
แต่งงาน งานขึ้นบ้าน
ใหม่ งานศพ และงาน
บวช ก่อนที่จะเข้ามา
เป็ นสมาชิกกลุ่มพัฒนา
สตรี จะมีได้รับการ
อบรมโครงการก่อน
เข้ามา และจะมีรายได้

ปั จจุบนั สมาชิกกลุ่ม
พัฒนาสตรี ไม่ค่อยกู้
เงินเนื่องจากมีกิจการ
เป็ นของตัวเอง

√ จัดตั้ง/
ดาเนินการ
ร่ วมกัน
กลุ่มทาง กลุ่มพัฒนาสตรี √ จัดตั้ง/
เศรษฐกิจ
ดาเนินการ
โดยชุมชน
√ กลุ่มทาง
สังคม
จัดตั้ง/
ดาเนินการ
โดยรัฐ
จัดตั้ง/
ดาเนินการ
ร่ วมกัน

หมู่บา้ น

ประเภท
ของกำร
รวมกลุ่ม

กลุ่มทาง
เศรษฐกิจ

ชื่ อกลุ่ม

กลุ่มผูส้ ูงอายุ

√ กลุ่มทาง
สังคม

√ กลุ่มทาง
เศรษฐกิจ
กลุ่มทาง
สังคม

กลุ่มโรงเรี ยน
ผูส้ ูงอายุ

รู ปแบบกำร
รวมกลุ่ม

√ จัดตั้ง/
ดาเนินการ
โดยชุมชน
จัดตั้ง/
ดาเนินการ
โดยรัฐ
จัดตั้ง/
ดาเนินการ
ร่ วมกัน
จัดตั้ง/
ดาเนินการ
โดยชุมชน

√ จัดตั้ง/

ดาเนินการ
โดยรัฐ
จัดตั้ง/
ดาเนินการ
ร่ วมกัน
√ กลุ่มทาง กองทุนเงินล้าน จัดตั้ง/
ดาเนินการ
เศรษฐกิจ
โดยชุมชน
กลุ่มทาง
สังคม
√ จัดตั้ง/
ดาเนินการ
โดยรัฐ

หน่ วยงำน/องค์กรที่
รับผิดชอบดำเนิน
กิจกรรม

หมู่บา้ น

กิจกรรมของกลุ่ม

ตอบแทนแก่กลุ่ม
สมาชิก
มีการรวมกลุ่มกันที่วดั
บ้านปงเพือ่ ทา
กิจกรรมร่ วมกัน ไม่วา่
จะเป็ นการทาความ
สะอาด ร่ วมกัน
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ใน
การทาสะตวงเพือ่ ทา
การสงเคราะห์

หมู่บา้ นและเทศบาล ผูส้ ูงอายุมีการเรี ยนการ
ตาบลสิริเวียงชัย
สอนเดือนละ 2 วัน
ได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลใน
การศึกษานอก
โรงเรี ยน เช่น การจัก
สาน การบริ หาร
ร่ างกาย ทัศนศึกษาที่
ต่างจังหวัด
รัฐบาล

รัฐบาลได้ปล่อยเงินกู้
ให้กบั ชุมชน โดยให้
หมู่บา้ นละ 1 ล้าน
บาท ก่อนจะกูไ้ ด้น้ นั
สมาชิกต้องออมเงิน
กันก่อนที่จะกูย้ มื เงิน

ผลกำรดำเนินกิจกรรม

กลุ่มผูส้ ูงได้มีการ
พบปะสังสรรค์ คลาย
เหงา มีรายได้จากการ
บารุ งศาสนสถาน

มีการเข้ากลุ่มสังคม
ได้พบปะสังสรรค์กบั
กลุ่มวัยใกล้เคียงกัน
ได้ความรู ้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ

ลดภาระในการชาระ
หนี้ให้แก่กองทุน
หมู่บา้ นและชุมชน
เมือง เป็ นการเพิม่
สภาพคล่องในการ
ดาเนินงานเพือ่ ให้มี
เงินทุนหมุนเวียนให้
สมาชิกกูย้ มื และเพิม่

ประเภท
ของกำร
รวมกลุ่ม

ชื่ อกลุ่ม

รู ปแบบกำร
รวมกลุ่ม

หน่ วยงำน/องค์กรที่
รับผิดชอบดำเนิน
กิจกรรม

จัดตั้ง/
ดาเนินการ
ร่ วมกัน

กลุ่มทาง กลุ่มฌาปนกิจ
เศรษฐกิจ

√ กลุ่มทาง
สังคม

√ กลุ่มทาง
เศรษฐกิจ
กลุ่มทาง
สังคม

√ จัดตั้ง/

ดาเนินการ
โดยชุมชน
จัดตั้ง/
ดาเนินการ
โดยรัฐ
จัดตั้ง/
ดาเนินการ
ร่ วมกัน
กลุ่มเพาะพันธุ์
จัดตั้ง/
ปลา
ดาเนินการ
โดยชุมชน
จัดตั้ง/
ดาเนินการ
โดยรัฐ

หมู่บา้ น

หมู่บา้ น

กิจกรรมของกลุ่ม

ผลกำรดำเนินกิจกรรม

โอกาสในการเข้าถึง
เงินกูย้ มื ของสมาชิก
รายอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้
กูย้ มื เงินจากกองทุน
หมู่บา้ น
มีการเก็บเงิน ข้าว
ช่วยเหลือญาติของ
ครัวเรื อนละ 1 ขึ้นไป ผูเ้ สียชีวติ ในหมู่บา้ น
รวมถึงอาหาร เพือ่
เพือ่ ส่งเสริ มความมี
ช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก น้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูล
ที่มีงานอวมงคล หาก ต่อเพือ่ นมนุษย์ที่ได้รับ
ไม่มีสิ่งดังกล่าวต้อง ความสูญเสีย
จ่ายเป็ นเงิน 40 บาท
ต่อหลังคาเรื อน
มีการเก็บเงินทุกๆต้น ช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก
เดือนเดือนละ 1 ครั้ง ในกลุ่มเพาะพันธุป์ ลา
เป็ นเงินออมสิ้นปี จะมี เพือ่ หมุนเวียนกิจการ
การปั นผล ให้แก่กลุ่ม
สมาชิก

√ จัดตั้ง/
ดาเนินการ
ร่ วมกัน
4. ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สาคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มีด เครื่ องจักสาน เช่น ไม้กวาด ตะกร้า น้ ายาทา
ความสะอาดเช่น น้ ายาสระผม น้ ายาล้างจาน และโฮมสเตย์

5. กิจกรรมบุญ ประเพณี ในชุมชน
กิจกรรม

ช่วงระยะเวลาที่จดั กิจกรรม (เดือน)
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ตักบาตรปี ใหม่
ขนทรายเข้าวัด
กิ๋นข้าวสลาก
กฐิน
ลอยกระทง
เลี้ยงศาลป้อปู่ แม่ยา่

6. ปราชญ์ชุมชน
ชื่ อ-สกุลปรำชญ์
นายสมัย ปิ นตาคา

นายอัฐษฎาพงศ์ ธรรมสาร

องค์ควำมรู้/
รำยละเอียดภูมปิ ัญญำ
รูปแบบ วิธีกำรถ่ ำยทอด/สื บ
ภูมปิ ัญญำ
ทอด
การตีมีด
การตีมีดเป็ นอาชีพที่มีการ ทางช่างตีมีดมีการรับสอนและ
อนุรักไ์ ว้ซ่ึงปัจจุบนั พบ
ให้ขอ้ มูลแก่ผทู ้ ี่สนใจใน
เห็นได้ไม่บ่อยนักซึ่ง
การศึกษากระบวนการตีมีด
หมู่บา้ นปงมีเพียง1หลังคา
เรื อนที่ยงั ประกอบอาชีพนี้
การตีมีดเป็ นงานที่ตอ้ งใช้
ฝี มือและความอดทน
เนื่องจากเตาที่ใช้เผามีดมี
ความร้อนสู งและต้องใช้
แรงในการตี
การ
เพาะพันธุ์
ข้าว

มีการซื้อเมล็ดพันธุ์ขา้ ว
มีการดูงาน และสัมภาษณ์โดย
จากชาวบ้านแล้วเอามาคัด จะมีคนคอยให้ความรู ้
พันธุ์ขา้ วเองโดยมีการ
ทดลองปลูกจริ งๆ

ชื่ อ-สกุลปรำชญ์

นายอัฐษฎาพงศ์ ธรรมสาร

องค์ควำมรู้/
ภูมปิ ัญญำ

บ่อ
เพาะพันธุ์
ปลา

นายสมศักดิ์ อินทจักร

โฮมสเตย์

นายเพ็ญ มัง่ มี

จักสาน

รำยละเอียดภูมปิ ัญญำ
กระบวนการทาคือมีการ
อบข้าวจากเตาที่สร้างเอง
อบได้ 12-15 วันและสี ขา้ ว
เอง ส่ งออกทัว่ เชียงราย
มีการเพาะพันธุ์ปลา
หลากหลายสายพันธุ์
โดยมีกระชัง เพิ่มความอุ่น
ให้น้ า ซึ่งบ่อปลา1บ่อจะมี
ปลาอยูไ่ ด้ 1,700-20,000
ตัว โดยจะมีการจัด
จาหน่ายพันธุ์ปลาตัวเล็ก
ตัวละ 1-2 บาท
มีการรวมกลุ่มกันของ
สมาชิกในชุมชนที่
ต้องการทาโฮมสเตย์ การ
รับนักท่องเที่ยวทางกลุ่ม
โฮมสเตย์เป็ นผูร้ ับมา และ
พาทัวร์ดุบา้ นแต่ละหลังว่า
นักท่องเที่ยวพึงพอใจที่จะ
พักบ้านหลังไหน โดยมี
ค่าใช้จ่ายวันละ300บาทต่อ
1คน มีกิจกรรมพาเที่ยว
หมู่บา้ นเช่นร่ องแพหนอง
หลวง ไปเกาะแม่หม้าย
เป็ นต้น
เป็ นโครงการพัฒนาชุมชน
โดยมีการสนับสนุนการ
จัดการอบรมให้ความรู ้กบั
สมาชิกกลุ่มจักสาน และมี
การรวมกลุ่มกันทาเป็ น
สิ นค้า O-TOP เช่นการ
สานตระกร้า และไม้
กวาดที่มีลวดลาย เป็ นต้น
โดยรายได้จะนาเข้ากลุ่ม

รูปแบบ วิธีกำรถ่ ำยทอด/สื บ
ทอด

ผูท้ ี่สนใจการเพาะพันธุ์ปลา
สามารถติดต่อคุณสุ พิน ธรรม
สาร ซึ่งจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและ
พาเยีย่ มชมบ่อปลา

มีการอบรมให้ความรู ้ดา้ นการ
บริ การนักท่องเที่ยวและ
ข้อตกลงร่ วมกันของสมาชิก
กลุ่มโฮมสเตย์

มีการอบรมให้ความรู ้กบั
สมาชิกกลุ่มและผูท้ ี่สนใจเข้า
ร่ วมโครงการ

ชื่ อ-สกุลปรำชญ์

องค์ควำมรู้/
ภูมปิ ัญญำ

รำยละเอียดภูมปิ ัญญำ
ส่ วนหนึ่งและนาไปเป็ น
ค่าจ้างให้กบั สมาชิกกลุ่ม

รูปแบบ วิธีกำรถ่ ำยทอด/สื บ
ทอด

ระบบสุ ขภำพชุมชน
1. โรคและการเจ็บป่ วยส่ วนใหญ่ของชุมชน

หัวใจ

ความดันโลหิ ต

เบาหวาน

มะเร็ ง
อื่นๆ ระบุ........................................................................................
2. ลักษณะการดูแลสุ ขภาพ
เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาโดย
แพทย์แผนปัจจุบนั :
ไปหาหมอที่คลินิก

ไปโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล

ไปโรงพยาบาลในตัวอาเภอ/จังหวัด

ซื้อยากินเอง

แพทย์พ้ืนบ้าน/การรักษาทางเลือก
3. จานวนอสม.ของหมู่บา้ นในพื้นที่
จานวนสมาชิก อสม. ในหมู่บา้ นมีท้งั หมด 19 คน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
1. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
ป่ าชุมชน ระบุชื่อ แหล่งน้ าของชุมชน จานวน 2 แหล่ง ระบุชื่อ 1. หนองหลวง 2. หนองจอยาว
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
2.2 สิ่ งแวดล้อม
การจัดการ
ขยะโดย
เทศบาล

หมอกควัน
จากการเผา
ขยะและเผา
ถ่าน

พิกดั /ที่ต้ งั
การจัดการ แหล่งที่มา/การจัดเก็บ/กาจัด
เทศบาลตาบล หมู่บา้ นปงหลวง มีการจัดการเกี่ยวกับปัญหาขยะในหมู่บา้ น โดยได้ร่วมมือกับทาง
เวียงชัย
เทศบาลของ ต.เวียงชัย คือการคัดแยกขยะและใส่ ถุงไว้หน้าบ้าน เพื่อรอให้ทางเทศบาล
เก็บ โดยมีค่าธรรมเนียมคือเดือนละ40 บาท การจ่ายค่าธรรมเนียมที่ตวั แทนเวลามีการ
จัดประชุมหมู่บา้ นประจาเดือน ทุกๆวันซึ่งพฤหัสทางเทศบาลจะทาการแจกสติ๊กเกอร์
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์บ่งบอกว่ามีการเข้าร่ วมโครงการกับทางเทศบาล มีการรณรงค์ให้
คัดแยกขยะโดยประเภทขยะเปี ยกทางเทศบาลจะไม่มีการเก็บ ทางหมู่บา้ นปงมีการขุด
และวางถังทาเป็ นปุ๋ ยหมัก ส่ วนมากนามาใช้ ไม่มีการจัดจาหน่าย
ภายในชุมชน มีกฎข้อบังคับภายในหมู่บา้ นคือ ห้ามไม่ให้มีการเผาขยะภายในชุมชน หากพบเจอมี
โทษจาคุก 1 เดือน ถึง 7 ปี ปรับ 2000-14000 บาท

สารพิษ
จากภาค
การเกษตร

ยาเสพติด
และเด็กแว้น

พิกดั /ที่ต้ งั
พื้นที่ทา
การเกษตร
ภายในชุมชน

การจัดการ แหล่งที่มา/การจัดเก็บ/กาจัด
ห้ามไม่ให้เกษตรใช้สารเคมีดา้ นการเกษตรกรรม 3 ชนิด คือ คลอร์ไพริ ฟอส พา
ราควอต และไกลโฟเซต ทางเทศบาลมีการแยกขยะจาพวกสารพิษ หากเกษตรกรท่าน
ใดต้องการพ่นสารเคมีในแปลงเกษตรของตนจะต้องมีการอบรมกลุ่มเกษตรกร หาก
บุคคลใดไม่ได้ไปอบรมแล้วมีการใช้สารเคมีจะมีบทลงโทษคือมีค่าปรับตามกฎของ
กลุ่มเกษตรกร มีการรับสมัครบุคคลที่ทาอาชีพพ่นสารเคมีจากการประกาศของหมู่
โดยจะมีการประกาศรายชื่อผูท้ ี่ผา่ นการอบรมผ่านกลุ่มไลน์ของหมู่บา้ นและรายชื่อติด
บอร์ดที่หอประชุมหมู่บา้ น

ภายในชุมชน

ว่ากล่าวตักเตือน แจ้งให้ผปู ้ กครองทราบประชุมหารื อหาทางแก้ปัญหาในครั้งแรกหาก
มีครั้งต่อไปจะถูกส่ งตัวไปยัง สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

ข้ อเสนอแนะ
1. จุดเด่ นของชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ
รายได้ส่วนใหญ่ของชาวบ้านมาจากการจาหน่ายและส่ งออกลูกปลาพันธุ์ปลา การเกษตร รับจ้างทัว่ ไป เพาะพันธุ์
ข้าว จักสาน การตีมีด และHOMESTAY โดยหากบ้านเรื อนไหนต้องการทาบ้านของตนให้เป็ นโฮมสเตย์ให้ติดต่อกับ
ผูใ้ หญ่บา้ นเพื่อลงชื่อให้เป็ นโฮมสเตย์
ด้านสังคม
มีการความร่ วมมือกับกลุ่มชุมชน จัดตั้งกลุ่มชุมชน เช่น กลุ่มผูส้ ู งอายุ อสม. เป็ นต้น มีการจัดกิจกรรมภายในชุมชน
ในวันสาคัญคือ ตักบาตรวันขึ้นปี ใหม่ ขนทรายเข้าวัด ตานก๋ วยสลาก กฐิน ลอยกระทง เลี้ยงศาลป่ อย่าแม่ยา่
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
มีอ่างเก็บน้ าที่เรี ยกว่า หนองหลวงเป็ นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของชุมชนที่ไว้ให้สาหรับบ้านเรื อนในชุมชนเพื่อ
ดารงชีวิตไม่ว่าจะเป็ น การเกษตร การประมง มีเขตอนุรักษ์ห้ามจับปลาเพราะเป็ นเขตอภัยทาน และสาธารณะประโยชน์
อื่นๆ
ด้านวัฒนธรรม มีวดั เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวทางจิตใจ มีการทากิจกรรมภายในวัด เมื่อถึงวันสาคัญทางพุทธศาสนา
2. ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ
ให้ความรู ้เกี่ยวกับการตลาด แพ็คเกจจิ้งให้กบั คนในชุมชน ส่ งเสริ มราคาสิ นค้าทางการเกษตร เมื่อก่อนมี
ร้านอาหารอยูห่ ลายร้าน แต่ในปัจจุบนั มีการตั้งร้านอาหารเพียง2ร้าน คือร้านคาราโอเกะและร้านอาหารบนแพ เนื่องจาก
รัฐบาลมีการเวนคืนที่ดิน จึงทาให้ร้านอาหารจานวนมากปิ ดตัวลง
ด้านสังคม
ทางหมู่บา้ นมีการอาศัยความร่ วมมือกันฉันพี่นอ้ ง เคารพความเห็นต่าง เน้นเสี ยงส่ วนมากตามระบบประชาธิปไตย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ปัจจุบนั หนองหลวงไม่มีหน่อยงานมาดูแลซึ่งหนองหลวงนั้นเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ แต่ในช่วงเดือนเมษายน
น้ าลดลงและปลามีจานวนลดลง

โครงการปรับภูมทิ ศั น์หนองหลวง
บ้านปง หมู่ 6 ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ที่มาและความสาคัญ
หนองหลวง เป็ นอ่างเก็บน้ าตามธรรมชาติท่มี ขี นาดที่ใหญ่ ท่สี ุดของจังหวัดเชียงรายมีพ้นื ที่ประมาณ
9000 ไร่ ตัง้ อยู่ในพื้นที่ 3 ตาบล 2 อาเภอ คือ ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย ตาบลดอนศิลา อาเภอ
เวียงชัย และตาบลห้วยสัก อาเภอเมืองเชียงรายกว่า 6000 ไร่ ทัง้ นี้บริเวณรอบปากอ่างเก็บน้ าหนอง
หลวงเชียงรายมีเกาะปรากฎอยู่ทงั ้ หมด คือ เกาะแม่หม้าย เกาะดงมะเฟื อง เกาะสันป่ าเป้ า เกาะสันกลาง
เกาะทองกวาว เกาะไหมเย็บ(เกาะแม่หยิบ)เกาะขนุ นและเกาะไผ่เหมย ซึ่งในอดีตประชาชนได้เสียสละ
พื้นที่ของตนเองสร้างฝายเก็บน้ าเพื่อใช้รองรับน้ าฝนในการอุปโภคบริโภค ต่อมาก็ได้มกี ารสร้างให้ม ี
ขนาดใหญ่กว่าเดิมเนื่องจากจานวนประชากรนัน้ มีเพิม่ มากขึน้ จนปั จจุบนั ได้ถูกเรียกว่าหนองหลวงอีก
ทัง้ บริเวณหนองหลวงยังถูกใช้สาหรับการเกษตรและการประมงให้กบั คนในชุมชน
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.

เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณหนองหลวงให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้ดีขนึ ้
เพื่ออนุรกั ษ์ทรัพยากรนา้ ของชุมชน

วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมกับสมาชิกภายในกลุม่ และปรึกษาอาจารย์รายวิชา
2. ประสานงานกับชุมชน
3. นาข้อมูลทัง้ หมดมารวบรวม
4. วางแผนและร่างกาหนดการ เตรียมอุปกรณ์ในการปรับภูมิทศั น์
5. ลงพืน้ ที่เพื่อปรับปรุงภูมิทศั น์แหล่งทรัพยากร
6. สรุป ติดตาม และประเมินผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2.

บริเวณหนองบัวหลวงมีภมู ิทศั น์ท่สี วยงามขึน้
บริเวณหนองบัวหลวงกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

3.

หนองหลวงสามารถเพิ่มรายได้ให้กบั คนในชุมชน

1.

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
ที่

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง/สถานภาพ

ที่อยู่

1

นายอดุลย์

ลวนคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

40/1 หมู่18 ตำบลสิริ
เวียงชัย อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

2

นางอัศลา

มทาวงค์

ประธานแม่บ้าน

3

นางอำพรรณ

ลวนคำ

ภรรยาผู้ใหญ่บ้าน

67หมู่ 18 ตำบลสิริเวียง
ชัย อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย
40/1 หมู่18 ตำบลสิริ
เวียงชัย อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

เบอร์
โทรศัพท์
0951357792

0991598423

0941865698

ลงชื่อ พิมลรัตน์ มาเยอะ
(นางสาวพิมลรัตน์ มาเยอะ)

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล

บริบทและสภาพทางกายภาพของชุมชน
1. ขนาดของพื้นที่ชุมชน
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 ปี
14
40-44 ปี
23
5-9 ปี
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
โรงเรียนในพื้นที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...........แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา................แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา..........แห่ง
แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่

โรงเรียนผู้สูงอายุ
แหล่งเรียนรู้

ประชากรนับถือศาสนา

พุทธ √ คริสต์

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
อิสลาม

อื่นๆ ระบุ

6.กลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชน ได้แก่

ไทยวน 100% ไทลื้อ

ไทใหญ่ ปกาเกอะญอ

เมี่ยน

ลีซู

อาข่า ม้ง

ลาหู่

ขมุ

อื่นๆ ระบุ ………………….

7.ประวัติศาสตร์ชุมชน
ปี พ.ศ.
ก่อนพ.ศ.
2546

เหตุการณ์
ยังเป็นหมู่ท4ี่ บ้านด้าย

แยกหมู่บ้านและมีการ
26 สิงหาคม เลือกผู้ใหญ่บ้านคนแรก
2546
2548
2551-2561
ปัจจุบัน

มีถนนในหมู่บ้าน

รายละเอียดเหตุการณ์
ยังไม่ได้แยกออกมาจากบ้านด้ายหมู่ที่4
-ทำการแยกหมู่บ้านออกมาจากหมู่4บ้านด้าย มาตั้งหมู่บ้านชื่อว่า
บ้านด้ายท่าล้อ
-พ่อหลวงบุญธรรม ใจยงศ์ ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก(1สมัย)
ถนนคอนกรีตเริ่มเข้ามาในหมู่บ้าน
พ่อหลวงคะนอง มหาวงค์ ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่2 (2สมัย)

ผู้ใหญ่บ้านคนที่2
พ่อหลวงอดุลย์ ลวนคำ ขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

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

8.สถานที่สำคัญและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ชื่อสถานที/่ แหล่งเรียนรู้
ความสำคัญ
เป็นแหล่งที่ใช้ในการเกษตร
แม่น้ำลาว
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
นวดแผนโบราณ

การใช้ประโยชน์
ใช้ในการทำนา พืชผัก ผลไม้
ไร่ข้าวโพด

มีคนเข้าไปใช้บริการในการ
นวด ทำให้เกิดรายได้

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
1. อาชีพหลักของคนในชุมชน
เกษตรกรรม
รับราชการ

รับจ้าง

ค้าขาย
อื่นๆ ระบุ................................
2. อาชีพเสริมของคนในชุมชน รับจ้างทั่วไป
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท/ปี/ครัวเรือน) 30,000 บาท/ปี
3. กลุ่ม/องค์กรในชุมชน
ประเภทของการ
รวมกลุ่ม

ชื่อกลุ่ม

รูปแบบการ
รวมกลุ่ม

หน่วยงาน/องค์กรที่
รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม

กลุ่มทาง
เศรษฐกิจ
กลุ่มทาง
สังคม

อสม.

กลุ่มทาง
เศรษฐกิจ
กลุ่มทาง
สังคม

กลุ่มแม่บ้าน

จัดตั้ง/
ดำเนินการโดย
ชุมชน
จัดตั้ง/
ดำเนินการโดยรัฐ
จัดตั้ง/
ดำเนินการร่วมกัน

พัฒนาชุมชนประจำ
ตำบล

กลุ่มทาง
เศรษฐกิจ
กลุ่มทาง
สังคม

อปพร.

จัดตั้ง/
ดำเนินการโดย
ชุมชน

หมู่บ้าน

จัดตั้ง/
ดำเนินการโดย
ชุมชน

√

จัดตั้ง/
ดำเนินการโดยรัฐ
จัดตั้ง/
ดำเนินการร่วมกัน

√

จัดตั้ง/
ดำเนินการโดยรัฐ
จัดตั้ง/
ดำเนินการร่วมกัน

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลหนอง
หล่ม

กิจกรรมของกลุ่ม

- ให้ข่าวสารสาธารณะ
สุขแก่คนในหมู่บ้าน
- ให้บริการสาธารณะ
สุขแก่ประชนชน เช่น
การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น
-กำจัดลูกน้ำยุงลาย

ผลการดำเนินกิจกรรม

- คนในหมู่บ้านได้รับรู้
ข่าวสารเรื่องสุขภาพ
- อสม. ได้รับเงินเดือน
-ในหมู่บ้านมีอัตรา
จำนวนผู้ป่วยน้อยลง
เช่นไข้เลือดออกเพราะ
ได้รับความรู้
จากอสม.ในเรื่องวิธีการ
กำจัดลูกน้ำยุงลาย
ช่วยงานต่างๆใน
-หมู่บ้านเกิดความ
หมู่บ้าน
สามัคคีกิจกรรม งาน
เช่น ช่วยงานศพ งาน ทุกอย่างได้รับความ
กีฬาหมู่บ้าน
ช่วยเหลือจากกลุ่ม
แม่บ้าน
- มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ภายในกลุ่ม
- ดูแลงานศพ งานแต่ง - หมู่บ้านมีความสงบ/
งานบวช
เรียบร้อย
- ตรวจเรื่องความสงบ - ทำให้การจัดงานแต่
เรียบร้อยภายใน
ละครั้งมีความราบรื่น
หมู่บ้าน

ประเภทของการ
รวมกลุ่ม

√ กลุ่มทาง

ชื่อกลุ่ม

กลุ่มฌาปนกิจ

เศรษฐกิจ
กลุ่มทาง
สังคม

กลุ่มทาง
เศรษฐกิจ
กลุ่มทาง
สังคม

รูปแบบการ
รวมกลุ่ม
จัดตั้ง/
ดำเนินการโดย
ชุมชน
จัดตั้ง/
ดำเนินการโดยรัฐ
จัดตั้ง/
ดำเนินการร่วมกัน
จัดตั้ง/
ดำเนินการโดย
ชุมชน
จัดตั้ง/
ดำเนินการโดยรัฐ
จัดตั้ง/
ดำเนินการร่วมกัน

หน่วยงาน/องค์กรที่
รับผิดชอบดำเนินกิจกรรม

หมู่บ้าน

หมู่บ้านและ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านโดยดำเนินการ
คนละชุด

กิจกรรมของกลุ่ม

ผลการดำเนินกิจกรรม

เก็บค่าสมาชิก10บาท
ต่อคนเมื่อมีผู้เสียชีวิต

-ใช้จ่ายในงานศพ
-ใช้เงินส่วนนี้ช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้เสียชีวิต

มีการให้กู้เงินไปใช้
ประโยชน์

-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
นางบัวแก้ว ใจขวาง

องค์ความรู้/ภูมิ
รายละเอียดภูมิปัญญา
รูปแบบ วิธีการ
ปัญญา
ถ่ายทอด/สืบทอด
นวดแผน
นางบัวแก้วได้ไปศึกษาการนวด สอนผ่านการเป็น
โบราณ
แผนโบราณที่โรงพยาบาลสงฆ์ ลูกมือและให้ปฏิบัติ
และได้นำความรู้ที่เรียนมาเปิด จริง
ร้านทำอาชีพ

ระบบสุขภาพชุมชน
1. โรคและการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ของชุมชน
หัวใจ
เบาหวาน
มะเร็ง
√ อื่นๆ ระบุ ไขมัน เอดส์
2. ลักษณะการดูแลสุขภาพ
เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย รักษาโดย
√ แพทย์แผนปัจจุบัน :
ไปหาหมอที่คลินิก
ไปโรงพยาบาลในตัวอำเภอ/จังหวัด
3.

แพทย์พื้นบ้าน/การรักษาทางเลือก
จำนวน อสม.ของหมู่บ้านในพื้นที่ 15 คน

ความดันโลหิต

ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ซื้อยากินเอง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
ป่าชุมชน ระบุชื่อ แหล่งน้ำของชุมชน จำนวน 2 แหล่ง ระบุชื่อ ร่องช้าง และผ่ายน้ำล้นในหมู่บ้าน
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิด

พิกัด/ที่ตั้ง

คุณลักษณะ

แหล่งน้ำ
-ร่องช้าง

ทิศตะวันตก

เกิดเองตามธรรมชาติและขุด
เพิ่ม

-ฝายน้ำล้น

ทิศตะวันออก

ขุดเอง

อื่นๆ
…………..............………
…………..............………
…………..............………
…………..............………
…………..............………

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

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

การอนุรักษ์/พัฒนาพื้นที่การ
ใช้ประโยชน์
-อนุรักษ์โดยการจัดสรรน้ำให้
เป็นระบบโดยการแบ่งพื้นที่
ใช้น้ำ
-พัฒนาโดยการขุดรอกเพื่อ
เก็บน้ำให้ได้มากขึ้น
-ใช้ในการทำนา ปลูก
ข้าวโพด
ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ทำนา
ปลูกข้าว
...……………………...................
...……………………...................
...……………………...................
...……………………...................
...……………………...................
...……………………...................

2.2 สิ่งแวดล้อม
สารพิษ
ยาฆ่าหญ้า

พิกัด/ที่ตั้ง
เฉพาะบริเวณที่มีการทำ
การเกษตร ทิศตะวันตก

การจัดการ แหล่งที่มา/การจัดเก็บ/กำจัด
- รณรงค์ลดปริมาณการใช้
- ตัดหญ้าและถอนหญ้าเองแทนการใช้ยาฆ่าหญ้า

พิกัด/ที่ตั้ง
การจัดการ แหล่งที่มา/การจัดเก็บ/กำจัด
อื่นๆ
…………..............………………....... …………..............……………….......…………................
…………..............……… …………..............………………....... …………..............……………….......…………................
…………..............……… …………..............………………....... …………..............……………….......…………................

ข้อเสนอแนะ
1. จุดเด่นของชุมชน
√ ด้านเศรษฐกิจ
-ข้าวโพด ข้าว
√ ด้านสังคม
-มีการทำกิจกรรมร่วมกันภายในหมู่บ้านเช่นในงานสักการะพระธาตุ มีการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกันเพื่อให้ชุมชน
สะอาดและน่าอยู่ อีกทั้งยังมีการนัดประชุมพบปะเพื่อพูดคุยกันในอาทิตย์แรกของเดือน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-มีพื้นที่ในการทำนาและปลูกพืช ผักต่างๆ
อื่นๆ ได้แก่
..............................………..............……………………..............…………………….....................................…………………
…..............……………………..............……………………..............…………………….....................................…………………
…..............……………………..............……………………..............…………………….....................................
2. ปัญหาและความต้องการของชุมชน
√ ด้านเศรษฐกิจ
-ในชุมชนมีปัญหาการว่างงาน คนในชุมชนไม่มีรายได้ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยสอน
หรือหากิจกรรมมาให้คนในชุมชนทำเพื่อเป็นอาชีพและอีกทั้งบางคนยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อที่จะได้มี
รายได้
-ภัยแล้ง น้ำที่ใช้ในการทำนาม่เพียงพอ
√ ด้านสังคม
-ปัญหายาเสพติดส่วนมากเป็นวัยรุ่น แต่ปัจจุบันเบาบาง ซึ่งสาเหตุอาจมาจากความอยากรู้อยากลอง การถูก
ชักชวนจากเพื่อนและคนในชุมชนนำมาจากที่อื่นเพื่อมาเสพ ซึ่งมีวิธีการป้องกันโดยการหากพบเห็นก็จะ
ตักเตือน หากไม่เลิกก็จะส่งไปสถานบำบัด
√ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-น้ำไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มาช่วยแก้ปัญหาโดยการขุดคลองเพิ่ม
อื่นๆ ได้แก่..............................………..............……………………..............…………………….....................................

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

