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การประชุม 
เรื่อง “การฟนฟูทรัพยากรดินและลดตนทุนการผลิตทางเกษตร” 

 วันเสารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2546 
ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

 
เกษตรตําบล: คุณนพดล  สันยาย 
 ในอนาคต สินคาในตลาดจะตองเปนผลิตผลที่ปลอดสารพิษ ทั้งนี้เร่ืองจากการผลักดัน
ของรัฐบาลใหป 2547 เปนปอาหารปลอดภัย (Food Safety Year) และมีแนวโนมที่จะลดการใช
ปุยเคมีในการผลิต โดยทดแทนดวยปุยชีวภาพ ถาเกษตรกรยังใชสารเคมีในการผลิตจะทําใหการ
จําหนายผลผลิตเปนไปไดยาก 
ประสบการณการดูงานของเกษตรกรในพื้นที่ 

- ตัวแทนเกษตรกรดูงานการผลิตผักปลอดสารพิษที่จังหวัดเพชรบุรี 
- 23 กันยายน 46 อบรมที่วัดอารามปาไมแดง อ.แมทา จ.ลําปาง เร่ือง ”ขาว ถั่วลิสง และ

เห็ดหอมในโรงเรือน” 
- 29 กันยายน 46 เร่ือง “ปุยชีวภาพอัดเม็ด” ที่อ.พาน จ.พะเยา 

 
อ.พฤกษ  ยิบมันตะสิริ: แนะนําโครงการ 

ศูนยวิจัยฯ เคยเขามาทําการศึกษาในพื้นที่ในโครงการตางๆ แตเปนแบบเฉพาะเรื่อง เชน 
โครงการแปรรูปของหนวยธุรกิจเกษตร ภายหลังเปนเรื่องการเกษตร เชน การลดตนทุน ซึ่งสถานี
พัฒนาที่ดิน จ.เชียงใหม (คุณชรินทร) ไดเขามาศึกษาอยูแลว จึงไดรวมกันศึกษาเรื่องการพัฒนาที่
ดินภายในพื้นที่  
 
คุณนพดล: ประสบการณจากการฝกอบรมผูนํา “หลักสูตรพัฒนาคุณภาพชีวิต”: จ. สุพรรณบุรี 
วิธีปฏิบัติ: ยึดหลักปฏิบัติตามแนวทางของพลตรีจําลอง  ศรีเมือง นายแพทยประเวศ  วะสี และคุณ
โสภณ  สุภาพงศ โดยมีการปฏิบัติดังนี้  

- สละตําแหนง หนากาก 
- กินเจ 
- ลางจานเอง 
- เก็บที่นอนเอง 
- ฝกปฏิบัติสมาธิ 
- ความรูเร่ืองสารพิษในรางกาย บุหร่ี เหลา  
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- การทําบุญบาปในแตละคน 
- ความกตัญูตอบุพการี 

เปนการฝกอบรม เพื่อการขัดเกลาจิตใจ และพัฒนาตนเอง วันสุดทายใหเขียนแนวความ
คิดที่จะทําหลังจากกลับไปจากการฝกอบรม เนนใหเห็นถึงประโยชนของอาหารพื้นบาน (ไมเนน
อาหารจานดวน) ตัวอยางเชน ในปลาราตามพื้นบานทั่วไปมีปริมาณแคลเซียมมากกวาในน้ํานมวัว 
ดังนั้นคนไทยจึงไมมีความจําเปนที่จะตองดื่มนมเหมือนกับฝร่ัง 
คาใชจายในการฝกอบรม: สําหรับบุคคลทั่วไป รายละ 2,500 บาท 
 
อ.พฤกษ: 

จากแนวคิดของหมอประเวศ วะสี ในการประชุม เร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ แตละจังหวัดตองมีการทําแผน และมีเปาหมายการมอง
อนาคต รวมถึงกิจกรรมใดที่จะสงผลใหบรรลุถึงเปาหมายที่วางไว การปฏิบัติจะจัดกลุมจังหวัดที่มี
สภาพคลายๆ กัน มีปญหาคลายกัน จากนั้นประชุมกลุมจังหวัดที่มีปญหาและศักยภาพคลายคลึง
กัน วางแผน แลวจึงนําไปปฏิบัติ วางกติกาภายในกลุมเดียวกัน มีตัวชี้วัดตางๆ ซึ่งจากการประชุม
ไดสรุปองคประกอบที่จะนําไปสูความสําเร็จ  ไวดังนี้ 

1. การมีสัมมาอาชีวะเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงเต็มที่  
สัมมาอาชีวะตองไมเบียดเบียนผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม และตองทํารวมกัน 

2. การอนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอม 
3. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4. มีสังคมเขมแข็ง 
5. การอนุรักษและพัฒนาวัฒนธรรม 
6. การพัฒนาทางจิตวิญญาน หรือศาสนธรรม 
7. มีสุขภาพดี 
8. การเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาจุลภาคทามกลางความเปลี่ยนแปลง 

ใหความสําคัญกับขอนี้มาก ไมจําเปนตองเปนความรูที่เกิดจากการเขาโรงเรียน 
เชน การพบปะพูดคุยของชาวบานมีการแลกเปลี่ยนขอมูลจากภายนอก อบต. หรือศูนย
ถายทอด ทําใหสามารถที่จะรูแจง และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของขางนอกได ถา
เศรษฐกิจขางนอกทรุด ภายในหมูบานยังมีอาหารและอาชีพ ไมทรุดตามเศรษฐกิจภาย
นอก 

 
การแปลงออกมาเปนผลงาน  แปลงจากกิจกรรมตางๆ ที่มีอยูในหมูบาน 
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- กิจกรรมรวมที่ทําในแตละหมูบาน 
การเกิดอาจเกิดในหมูใดหมูหนึ่ง แตมีการรวมกันของหมูตางๆ เชน กิจกรรมการแปรรูปที่มี
ชื่อเสียงมากของหมู 2 ซึ่งไมมีหมูอ่ืนทํา แตมีการไหลเวียนของวัตถุดิบจากหมูอ่ืน การที่หมู
ใดหมูหนึ่งเจริญจะนําไปสูซึ่งความเจริญของหมูอ่ืนได 

- กิจกรรมการอนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอมในดานตางๆ เชน กิจกรรมอนุรักษปาชุมชน
(กําลังจะมี) การใชโสนเพื่อฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินในระดับแปลง 

- กิจกรรมของ อบต. รวมกับฝายปกครองและมหาดไทย ในการดูแลชุมชน 
- สังคมเขมแข็ง ทุกคนรวมกันคิดรวมกันทํา และติดตอกับองคกรภายนอก เชน ตัวอยางของ

หมู 2 ที่มีองคกรภายนอกเขามาทํางานดวยมาก 
- การพัฒนาจิตวิญญานทางดานศาสนา เชน งานประจําปที่มีทางวัด เปนตน 
- มีสุขภาพดี เชน บางหมูบานมีการกีฬา และพัฒนาทางดานเยาวชน 
- มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง  

ปจจุบันการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไป ในระยะเวลา 3-4 ปที่ผานมางาน
วิจัยที่เกิดจากนักวิชาการไมไดถูกนํามาใช ปจจุบันชาวบานมีความสามารถในการทําการวิจัยได
เอง เชน หมูที่ 2 บานปาไผ ต.แมโปง ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ซึ่งสนับสนุนการทํางานระดับชาวบานและตองการใหชาวบานเปนนักวิจัย การวิจัยคนควา
ไมไดจํากัดอยูที่สถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัย การคนควาของชาวบานและนักวิจัยจะมีการ
บันทึกขอมูลที่แตกตางกัน ถาสกัดความรูจากชาวบาน และนําขอมูลที่บันทึกไวมาสังเคราะหจะ
เกิดเปนความรูชาวบาน และกอใหเกิดภูมิปญญาชาวบานขึ้น เชน ตัวอยางรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ โครงการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนโดยใชจารีตประเพณีด้ังเดิม กรณีหมู 2 บาน
ปาไผ ถาแตละหมูบานมีการวิจัยในแตละเรื่อง แตละมิติตางๆ จะทําใหเกิดเปนทรัพยากรทาง
สังคมหรือวัฒนธรรม และนําไปสูการพัฒนาแบบบูรณาการในอนาคต 
 
การใชขอมูลในตําบลในการทําแผน 
หมู 1 บานตลาดขี้เหล็ก 
หมู 2 บานปาไผ 
หมู 3 บานหวยบอน 
หมู 4 บานแมโปง 

ทําประชาคมหมูบาน มีการบันทึกขอมูลทุกครั้งที่จะทําแผนยื่นใหกับ อบต. 
ตัวอยางขอมูล ไดแก ชีวิตประจําวัน รายไดครัวเรือน ตัวชี้วัดสภาพความเปนอยูของชาว

บาน (ดีข้ึน/เลวลง) 
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หมู 5 บานแมโปงหลวง 
หมู 6 บานหวยอาง 
หมู 7 บานตนผึ้ง 
หมู 8 บานแมฮองไคร 
หมู 9 บานปาไมแดง 
หมู 10 บานหวยบอทอง 
 
การใชขอมูลการใชประโยชนที่ดินในการวางแผนระดับตําบล 

ขอมูลการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ไดถูกนํามาใชในการกําหนดพื้นที่ปาชุมชน ซึ่ง
ไดแก พื้นที่สาธารณะในทุกหมูยกเวนหมู 4 และ 5 ที่ไมมีพื้นที่ปา การปฏิบัติปาไมจะเดินดูพื้นที่
รวมกับชาวบานโดยใชเครื่องจับพิกัดกําหนดพื้นที่ที่แนนอน สําหรับกฎหมายเรื่องปาไมยังไมชัด
เจนยังอยูในวาระการพิจารณาอยูแตมีความชัดเจนในเรื่องที่ดิน ถากฎหมายผานหมายความวาย
อมรับพื้นที่ดังกลาวเปนปาชุมชน การประชุมของผูใหญบานในระดับอําเภอชาวบานมีความเตรียม
พรอมในเรื่องของกติกาลวงหนามากอน เนื่องจากชาวบานมีพื้นที่ติดกับเขตปาชุมชน และยังไมมี
ความแนชัดในเรื่องเขตแดน การใชพื้นที่ปาของชาวบานเปนปญหามาโดยตลอด ซึ่งสวนใหญเปน
เพียงการเก็บของ (อาหาร) ปา แตไมมีการปลอยสัตวเขาไปเลี้ยง 

ความหมายของปาชุมชน พื้นที่ที่กําหนดใหเปนปาชุมชนในหมูบานมี 2 ประเภท ไดแก 
- เขตปาสงวนที่มีกฎหมายบังคับอยูแลว 
- พื้นที่สาธารณะ ชาวบานสามารถใชประโยชนไดข้ึนอยูกับกติกาของหมูบาน 
ชาวบานมีขอมูลพื้นที่ปาชุมชนในแตละหมู เชน หมู 3, 9 มีพื้นที่ปาชุมชน 300 กวาไร ทํา

แผนที่เรียบรอยแลว แตมีปญหาในเรื่องกฎหมาย 
ความสําคัญของขอมูลจะมีผลตอการวางแผนการผลิต พื้นที่นาดําในต.แมโปง 2,320 กวา

ไร ถามีพื้นที่ในแตละหมูที่แนนอน จะทําใหสามารถประมาณการผลิตไดวาพื้นที่ไหนมีการผลิต
มากไปหรือนอยไป 

 
การนําเสนอมุมมองของชาวบานแตละหมูบาน 
หมู 1 บานตลาดขี้เหล็ก 
อยากเห็นการพัฒนาในหมูบานอยางไร 

1. การพัฒนาคน ใหความสําคัญกับคน ที่เปนหัวใจของการพัฒนา 
2. การพัฒนาสังคม 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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เกษตรกรตองมีความขยันอยางฉลาด ปราศจากอบายมุข 
ใชหลักการพึ่งตัวเอง 
ชวยกันทํางาน ชวยกันคิด ปญหาของเพื่อนบานคือปญหาของตนเอง 

ทําอยางไรจึงจะไดผล 
ทุกคนตองมีความกระหายที่จะพัฒนา ตองการที่จะพัฒนาตัวเอง 
ผูนําตองมีความเสียสละ ทุมเท ในการทํางาน นําการเปลี่ยนแปลง 
รัฐ จะตองใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ มีนโยบายในการพัฒนาที่แนนอน ชัดเจน ไมเปลี่ยน
แปลงไปตามสมัยของรัฐบาล 
การใชเงินในการพัฒนาจะทําใหศักดิ์ศรีความเปนคนลดลง ชาวบานสมองฝอ 

 
หมู 2 บานปาไผ 
แนวทางในการอยูรอดของเกษตรกร 

1. อยากใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง 
- เปนชุมชนที่ปลอดสารพิษ ปลอดยาเสพติด กอต้ังกลุมเกษตรอินทรีย มีปุยน้ํา ปุย

พืชสด 
- ผลผลิตทางการเกษตรไดราคาดี ราคาสวนใหญอยูกับพอคาคนกลาง เกษตรกร

ไมมีโอกาสในการกําหนดราคา 
- สุขภาพของชุมชนดีทั้งกายและจิต โครงการตรวจคุณภาพชุมชน รวมกับ มช. เชน 

การตรวจหาสารพิษในรางกาย การใชสมุนไพรในการขับสารพิษ การออกกําลัง
กาย  

- สรางความสามัคคีอยางเหนียวแนน การเกื้อกูลในการผลิตของเกษตรกร ลดการ
แขงขันในการผลิต 

2. ทําอยางไรใหสําเร็จผล 
- ชวยกันตอตานขยะเพื่อปองกันสิ่งแวดลอม 
- สรางจิตสํานึกการมีสวนรวมในชุมชน สรางขึ้นแบบเชื่องชาเนื่องจากเกษตรกรมี

หนี้สิน จิตสํานึกในการสรางชุมชนจึงนอยลง 
- การกระทําแบบบูรณาการ รวมคิด รวมทํา รวมรู  
- เกิดรายไดอยางสม่ําเสมอ เกษตรกรมีความหวังที่จะสรางรายไดจากการปลูก

กระเทียม โดยไมยอมรับสภาพวากระเทียมไมสามารถสรางรายไดที่มั่นคงไดเมื่อ
ในอดีต 
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- ตําบลนํารอง หมูบานบริวารโครงการหวยฮองไคร มีกิน ลดรายไดจากคาใชจาย 
เกษตรกรเปลี่ยนจากการผลิตเชิงพาณิชยมาสูการผลิตแบบยังชีพ และการรวมตัว
ของเกษตรกรนําผลผลิตไปจําหนายในตลาดใหญๆ รวมทั้งมีการแปรรูป  

- ตองการเพิ่มรายได - ลดรายจาย เชน หมู 2 มีบอกบ หรือหากเกษตรกรรวมตัวกัน
ได อาจจะมีการผลิตสินคาอุปโภคบริโภคเพื่อใชภายในชุมชน เชน สบู น้ํายาลาง
จาน เพื่อลดคาใชจาย ทําใหเกษตรกรสามารถลืมตาอาปากได 

- อยากใหชุมชนอยูดี กินดี ปลอดหนี้สิน กาวไปสูการทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน
ตามแนวทางพระราชดําริ 

 
หมู 3 บานหวยบอน 
เสนอโครงการ 

1. อยากใหชาวบานมีงานทําในหมูบาน เพื่อที่จะไดไมตองออกไปทํางานนอกหมูบาน 
2. สงเสริมการเลี้ยงวัวภายในหมูบาน สนับสนุนทุนใหเกษตรกรเลี้ยงวัว 
3. อยากใหเยาวชนเขมแข็ง มีการศึกษาสูง เพื่อจะไดหางไกลยาเสพติด 
4. อยากใหชาวบานมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ 

 
หมู 4 บานแมโปง 

ใหความสําคัญกับการบํารุงดิน โดยการใชปุยหมัก ปุยชีวภาพ ตองการการอบรมใหคํา
แนะนํา มีหมอดินที่ไดรับการอบรมมาแลวมาเผยแพรความรูใหแกเกษตรกรในหมูบาน ในลดการ
ใชสารเคมีจากวัสดุธรรมชาติ เชน การใชตะไครในการไลแมลง 

 
หมู 5 บานแมโปงหลวง 
ทุกหมูบานตองการการพัฒนาอยางเรงดวน 

1. การพัฒนาที่ดิน ปจจุบันผลผลิตของเกษตรกรต่ําลง ตนทุนการผลิตสูงขึ้น ไดกําไรนอยลง 
เกษตรกรมีหมอดินทุกหมูบานแตยังขาดเครื่องมือในการวิเคราะหดิน เพื่อจะไดทราบขอ
มูลของดินที่แนนอนวาขาดอะไรบาง 

2. การพัฒนากรเกษตร เกษตรกรขาดการสงเสริมการขายที่มั่นคง การสงเสริมการผลิตที่
เกษตรกรผลิตแลวสามารถขายได 

3. การพัฒนาเยาวชน เชน ลานกีฬา การฝกอาชีพตามความเหมาะสมในแตละหมู 
4. การพัฒนาคน  

คนในหมูบานมี 3 ประเภท  
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- หัวไวใจสู รูงาน ประสานเกง  
- เอาแตวา  
- ไมเอาไหนเลย เกงแตปาก ประชุมทุกครั้งกลับกอน 

หมู 6 บานหวยอาง 
 
หมู 7 บานตนผึ้ง 
ตองการการสงเสริมการทํากลุมอาชีพตางๆ เชน 

- การแปรรูป 
- อุตสาหกรรมในครัวเรือน แปรรูปไมมะมวงเปนของตกแตงบาน  
- การรวมกลุมเลี้ยงสัตว เพื่อขายรวมกลุมเพื่อการตอรองราคากับพอคาคนกลาง  
- กลุมแมบาน รอการอบรมจากเจาหนาที่เพื่อทําขนม เพื่อเปนการสรางรายไดใหแกครัว

เรือน 
- กลุมชาวนา ตองการการเพิ่มข้ึนของผลผลิต การปรับปรุงดิน และลดการใชสารเคมี โดย

การใชสมุนไพรทดแทน 
ทําอยางไรใหไดผล 

- การรวมกันจากชุมชน รวมกันคิด รวมกันทําที่เขมแข็ง 
- การหาขอมูลจากหนวยงานอื่นๆ เพื่อปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
- ใหภาครัฐหาตลาดรองรับผลผลิต แกปญหาพอคาคนกลาง 

 
หมู 8 บานแมฮองไคร 

ตองการใหภาครัฐมีการรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดขึ้น  
ชาวบานมีงานทําเพื่อลดปญหาความยากจนภายในหมูบาน 

 
หมู 9 บานปาไมแดง 
อยากเห็นหมูบานพัฒนาอยางไร 

- คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน (มีรายไดที่มั่นคง) 
- การรวมกลุมชาวบานในการขายผลผลิต รวมกันขาย 
- การสนับสนุนโครงการตางๆ อยางจริงจังและตอเนื่อง มีตลาดรองรับ และมีความรูใหมๆ 

เขามาตลอด 
- มีการลดปริมาณการใชสารเคมี เกษตรกรรวมกลุมทําปุยหมักชีวภาพเพื่อการปรับปรุงดิน 

ปญหาหนี้สินของเกษตรกรเกิดจากปญหาดินเสื่อม ทําใหตองมีการใชปจจัยการผลิตมาก 
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- สงเสริมอาชีพที่มีรายไดตลอดทั้งป และมีความยั่งยืนภายในหมูบาน เพื่อไมใหชาวบาน
ออกไปทํางานขางนอก  

 
หมู 10 บานหวยบอทอง 
 
อยากใหหมูบานพัฒนาอยางไร แนวทางในการปฏิบัติที่จะใหบรรลุถึงความตองการ 
1. เปนหมูบานที่ปลอดสารเสพติด ชวยกันตั้งกฎเหล็กของหมูบาน เชน ตัดออกจากการเปน

สมาชิกของหมูบาน 
2. ปลอดสารเคมี สงเสริมการใชปุยหมัก ลดการใชสารเคมี 
3. ใหประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน บริโภคพืชผักที่ปลูกขึ้นเอง 
4. อยากใหความเปนอยูดีข้ึน สงเสริมใหประชากรประหยัด ลดการใชจายประจําวัน 
 
การดําเนินงานของหนวยงานเพื่อการสนับสนุนชาวบาน 
หมอดินประจําตําบล  

ป 2546 ไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุปุยพืชสด จํานวน 6,000 กก. (เปนพื้นที่ประมาณ 
400 ไร) 

การดําเนินงาน:  
เคยประสานงานติดตอรถโมบายจากลําปางมาตรวจดินใหเกษตรกรในหมูบาน แต

เกษตรกรเก็บเกี่ยวขาวอยู จากที่ต้ังเปาหมายการตรวจดินไว 700 กวารายไดมีเกษตรกรนําดินไป
ตรวจเพียง 30 กวาราย 

 
สรุป 
ปญหาของชาวบาน 

- ความยากจน 
- ยาเสพติด 
- คนหนุมสาวออกไปทํางานขางนอก 
- ส่ิงแวดลอม ปญหาเรื่องขยะภายในพื้นที่ 
- เศรษฐกิจ 
- คน 

แตละหมูบานมีรายละเอียดในแตละปญหาแตกตางกัน จุดเนนของแตละหมูบานจึงแตกตางกัน 
จะใชวิธีการเดียวกันกับทุกหมูบานไมได 
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การกระจายของกิจกรรมที่สงเสริมอาชีพและยกระดับความเปนอยูของชาวบาน 

 
มช. เกษตร  

หมูที่ สังคม สุขภาพ พด. สวพ. ประมง ปศุสัตว เมล็ดพันธุชุม
ชน 

กลุมแมบาน 

1   *  * *  * 
2 * * *  * *  * 
3   *  * *  * 
4   *  * *  * 
5     * *  * 
6     * *  * 
7     * *   
8     * *  * 
9     * * * (กข.6) * 

10   *  * *  * 
หมายเหตุ: หมู 2 มีหมอดินประจําตําบล 
    งานทางดานประมง ไดรับการสงเสริมจากศูนยพัฒนาฯ หวยฮองไคร และประมงจังหวัด 

   กลุมแมบาน การสรางอาชีพทางเลือกใหกับแมบานที่มีชื่อเสียง ไดแก กระเทียมปลอด
โรค 
 

กิจกรรมตางๆ ภายในหมูบานเปดโอกาสใหชาวบานไดสรางการเรียนรู ปรับวิธีคิด และ
สรางการทํางาน รวมถึงสรางศักยภาพของคนที่เกิดจากการเรียนรูรวมกัน แตส่ิงที่หมูตางๆ ไดรับไม
สามารถกระจายไดทั่วถึง เพราะบางโครงการมีเวลาจํากัด และสาเหตุที่หมู 2 ไดรับการสนับสนุน
มากกวาหมูอ่ืน เนื่องจากเปนหมูที่มีการริเร่ิมกอนการเขามาของเจาหนาที่ เพราะบางครั้งการ
สนับสนุนของภาครัฐไมไดตรงกับความตองการของเกษตรกร 
 
ทุนทางสังคม 

1. ทรัพยากรธรรมชาติ 
การใชประโยชนของแผนที่การใชที่ดิน เพื่อการวางแผนการใชที่ดิน 

- ปาชุมชน 
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- น้ํา ชลประทานจากเขื่อนแมกวง ทําใหปลูกพืชไดตลอดทั้งป 
- สถานีพัฒนาที่ดิน จ.เชียงใหม (พด.) พัฒนาการใชที่ดิน ในเรื่องของการฟนฟูดิน 

แตยังไมทั่วถึง มีการสนับสนุนทางดานวัสดุ (เมล็ดพันธุปุยพืชสด) แตไมมีการ
ขยายผลของการผลิตเมล็ดพันธุปุยพืชสด เนื่องจากรัฐไมสามารถสนับสนุนเมล็ด
พันธุใหเกษตรกรไดตลอดทุกป 

การใชความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ปาชุมชนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
หมู 4 เปนหมูบานที่มีการพึ่งพาปามากที่สุด  (เห็ด หนอไม ตองตึง ยอดผัก มดแดง รัง

ผ้ึง รังตอ เปนอาหารของสัตว) 
2. ทรัพยากรบุคคล 

หมอดิน ระดับชาติ 
ผูใหญบาน จัดทําโครงการ 
วิทยากรระดับชาติ ในเรื่องของการแปรรูป (คุณประเสริฐ) 
ผูรูในเรื่องการเลี้ยงวัว 

3. การบริการ/สนับสนุน/รวมมือ กับภายนอก 
สถาบันการศึกษา: มช.   
หนวยงานเกษตร: สํานักงานพัฒนาที่ดิน ศูนยพัฒนาฯหวยฮองไคร  
สาธารณสุข: สถาบันสรางเสริมสุขภาพชุมชน 

 
การพัฒนาชุมชน 
ภาคเกษตร 

ขาว 
- เมล็ดพันธุชุมชน 
- ดิน (พด.) ป 2546 สนับสนุนเมล็ดพันธุ 2,000 กก. 400 ไร 
- น้ําสกัดสมุนไพร (ศัตรูพืช) หมู 2 
- วัว (หมู 3, 4, 7 และ 8) 

นอกภาคเกษตร 
 แปรรูป 

หัตถกรรม 
พัฒนาอาชีพใหกับคนหนุมสาว 

ปาไม 
 ผลิตผลที่ไมใชปาไม 
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สุขภาวะ 
 กาย 
 ใจ 
 ส่ิงแวดลอม 
ความเปนศักดิ์ศรี 
 อาชีพ 
 สนับสนุน/เสริมสรางใหผูอ่ืนมีความเขมแข็ง 

- ผูสูงอายุ 
- มันสมอง (นักคิด, ปราชญชาวบาน) 
- วัยทํางาน (มากประสบการณ) 
- เยาวชน (นอยประสบการณ) 

 
กิจกรรมพัฒนาชุมชนภายในหมูบาน 

หมูบาน 
กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ภาคเกษตร           
1. ขาว           

- ปรับปรุงเมล็ดพันธุ
ขาว         *  

- บํารุงดิน  *         
- สารไลแมลง  *         

2. เลี้ยงสัตว   * *   * *   
นอกภาคเกษตร           
1. แปรรูป           

- กระเทียมโทน  *         
2. หัตถกรรม      * *  *  
3. พัฒนาอาชีพใหแกคนหนุม
สาว 

          

- ชางฝมือ           
- ชางยนต    *       
- ชางเย็บผา  *   *    *  
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- ทอผา  *         
ผลิตผลจากปาที่ไมใชไม           
1. พืชปา, ของปา    *       
 
การขยายผลในอนาคต 
 ทบทวนทุนทางสังคมในพื้นที่ และมีศักยภาพระดับไหน 

หมู 1 มีพื้นที่ 80% ติดกับปา จะใชประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงปาชุมชนให
เปนหนึ่งในหมูบาน โดยทํารวมกับทางปาไมจังหวัด ไดดําเนินการไประดับหนึ่งแลว โครงการตอไป 
คือ  

- การพัฒนาปาชุมชนใหเปนแหลงศึกษาของคนในชุมชน โดยทําเปนแหลงศึกษา
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีเสนทางศึกษาธรรมชาติในชุมชน  

- โครงการพัฒนาดานสมุนไพร ปลูกสมุนไพรลงในปา และมีกิจกรรมตอเนื่อง ไดแก 
การแปรรูปสมุนไพรใหเปนรายไดของกลุมแมบาน 

- พัฒนาแหลงน้ํา (หวยกา) ใหเปนแหลงทองเที่ยว และสรางรายไดใหชาวบานใน
หมูบาน 

- คนหาศักยภาพของบุคลากรในหมูบาน เชน หมอเมือง ดึงเขามาใหรวมกิจกรรม 
- การจัดทําขอมูล และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน จากนั้นจึงนําไปรวมกับตําบล 

เพื่อทําเปนแผนพัฒนาระดับตําบลตอไป 
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รายชื่อผูเขารวมประชุม 
“แนวทางการลดตนทุนการผลิตขาว” 
วันเสารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2546 

ณ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล ต.แมโปง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ 
1 นายนพดล  สันยาย 

 
สํานักงานเกษตรอําเภอดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม 

09 9524311 นักวิชาการสงเสริม
การเกษตร 

2 นายไททัศน  ออนนอม คณะสังคมศาสตร มช. 09 6319302  
3 น.ส. ธัญภรณ  เกิดนอย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ 

มช. 
06 1938125  

4 นายมนูญ เทศนํา 13/2 หมู 1 บานตลาดขี้เหล็ก  การปรับปรุงบํารุงดิน 
5 นายเทียนชัย ทองสวาง 20 หมู 1 บานตลาดขี้เหล็ก   
6 นางวีรา จินะใจ 70 หมู 1 บานตลาดขี้เหล็ก  แปรรูปอาหาร 
7 นายมานพ จินะใจ 70 หมู 1 บานตลาดขี้เหล็ก 01 0301845 เพาะเห็ด เลี้ยงวัว 
8 นายเสมือน จรกา 14/1 หมู 1 บานตลาดขี้เหล็ก  ทํานา ทําสวนครัว 
9 ฟองนวล ญาติฝูง 26/1 หมู 1 บานตลาดขี้เหล็ก 07 1844719 กลุมออมทรัพย 

10 เหมราช เทศนํา 53 หมู 1 บานตลาดขี้เหล็ก  กลุมเยาวชน 
11 มานพ จันทรสา 37 หมู 1 บานตลาดขี้เหล็ก  กลุมเยาวชน 
12 โฉมศรี  17/1 หมู 1 บานตลาดขี้เหล็ก  ไมผล 
13 น.ส.มธุรส สุนันทศิลป 12/1 หมู 1 บานตลาดขี้เหล็ก 01 7062264 กลุมตัดเย็บเสื้อผา 
14 นายไกรศร ธาตุอินทร

จันทร 
หมู 2 บานปาไผ 053 840353  

15 นางกิ่งกมล พานดําดาว หมู 2 บานปาไผ 053 840436  
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16 นางบานเย็น ทองคําฟู หมู 2 บานปาไผ   
17 นางจินตนา ทาวรรณะ หมู 2 บานปาไผ   
18 น.ส.จันทรเพ็ญ ทาวรรณะ หมู 2 บานปาไผ   
19 สุพัตร ทาวรรณะ หมู 2 บานปาไผ   
20 นายทองสุข ธาตุอินทร

จันทร 
หมู 2 บานปาไผ 053 840473 ผูใหญบาน 

21 นางยุวรีย ธาตุอินทรจันทร หมู 2 บานปาไผ 053 840102  
22 นางศรีพันธ  ธาตุอินทร

จันทร 
หมู 2 บานปาไผ   

23 ฟองเรือน ทาวรรณะ หมู 2 บานปาไผ 053 840117 กลุมทอผา 
24 นางคําปน ทาอินทร หมู 2 บานปาไผ 053 840445 กลุมทอผา 
25 แมจันแกว   ทนกิจใจ หมู 2 บานปาไผ   
26 นางไพรวัลย  ตาสุรินทร หมู 2 บานปาไผ   
27 อุดร หมู 2 บานปาไผ   
28 สมเพ็ชร  ทิศลังกา หมู 2 บานปาไผ   

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ 
29 อนันต  พานดําดาว หมู 2 บานปาไผ 053 840436 เกษตรกร 
30 เอกชัย  ชัยแกน หมู 2 บานปาไผ   
31 กฤษฎา  ทลาบุญ หมู 2 บานปาไผ 053 840102 เกษตรกร 
32 นวลสวาท  ธาตุอินทร

จันทร 
หมู 2 บานปาไผ 053 293031 ทํานา 

33 นางเพียรศรี  ทาวรรณะ หมู 2 บานปาไผ   
34 นางดาวเรือง  ธาตุอินทร

จันทร 
หมู 2 บานปาไผ 053 840283 ประธาน 

35 นางจันทรพลอย  ทิสลังกา หมู 2 บานปาไผ   
36 นางไขแกว ไทยใจอุน หมู 2 บานปาไผ   
37 บุญแทน ไทยใจอุน หมู 2 บานปาไผ  ทํานา 
38 นายบุญสง  ทาอินทร หมู 2 บานปาไผ  ทํานา 
39 นายสุริยัน มรกตวิจิตรการ หมู 2 บานปาไผ 053 840289 หมอดินประจําตําบล 
40 นิเวศน  ทองคําโพธิ์ 190 หมู 2 บานปาไผ 053 840299 ลําไยอบแหง 
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41 อําพร  ทนผลงาม 154 หมู 2 บานปาไผ 053 800333 ลําไยอบแหง 
42 เสงี่ยม  ทาวรรณะ 40 หมู 2 บานปาไผ 053 840322 ทําอาหาร 
43 มะลิวัลย  ทาบุรินชัย 193 หมู 3 บานหวยบอน 053 840280  
44 ศรีเลา  ธาตุอินทรจันทร 52 หมู 3 บานหวยบอน  ทํานา 
45 นายสมศักดิ์  พิสัยหลา 60 หมู 3 บานหวยบอน   
46 นายดวงดี  พิสัยหลา 85 หมู 3 บานหวยบอน 07 1842093 ทํานา 
47 นายสําเริง  พิสัยหลา 28 หมู 3 บานหวยบอน  ทําสวน 
48 นายบุญมา 153 หมู 3 บานหวยบอน  ทําสวน 
49 จันทรวัน  ปญจทา 93/1 หมู 4 บานแมโปง  อบต. 
50 บุญเรือง  ถมมา 19/1 หมู 4 บานแมโปง  เยาวชน 
51 วงทิพา  ไทยหนุม 122 หมู 4 บานแมโปง  เกษตรกร 
52 กองแสง  โพธิ์วงค 91/2 หมู 4 บานแมโปง  เกษตรกร 
53 นายวันชัย  ทะนัน ตา 149 หมู 4 บานแมโปง  กํานัน 
54 นายแสวง  ไทยยันโต 20 หมู 4 บานแมโปง  เกษตรกร 
55 นายภาษี   102 หมู 4 บานแมโปง  รับจาง 
56 นายอินทร  ทองคําสม 140 หมู 4 บานแมโปง   
57 นางอําพร  ยอดแกวเหลือง 138 หมู 4 บานแมโปง  แมบาน 
58 นางสุพัตร  โยตะมาน 127 หมู 4 บานแมโปง  แมบาน 
59 นายประพันธ  เพราะ

สําเนียง 
57/1 หมู 5 บานแมโปงหลวง 01 7847656 เกษตรกรทํานา 

60 นายอาย ไทยกรณ 54 หมู 5 บานแมโปงหลวง  ผูใหญบาน 
61 นายบุญเพิ่ม  ดวงตก 59 หมู 5 บานแมโปงหลวง  เลี้ยงกบ – ปลา 
62 นายเงิน  เดชวงคญา 48/2 หมู 5 บานแมโปงหลวง  บํารุงดิน 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ 
63 วาที่ รต.สมพล  ปนตาปน 142 หมู 6 บานหวยอาง 053 840346 ผูใหญบาน 
64 นายสมบูรณ  พันสา 17/1 หมู 7 บานตนผึ้ง  สมาชิก อบต. 
65 นายถนอม   ทาแดง 14/1 หมู 7 บานตนผึ้ง 01 9504220 ผูใหญบาน 
66 นายโอ  ไทยกรณ 51 หมู 7 บานตนผึ้ง  กรรมการหมูบาน 
67 นางฟองจันทร ธรรมใจ 42/7 หมู 7 บานตนผึ้ง 01 3879881 กรรมการกองทุนหมู

บาน 
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68 นายบุญสง  เปงเรือน 43 หมู 7 บานตนผึ้ง   
69 นายอายนิล   ถาติ๊บ 54 หมู 7 บานตนผึ้ง  กรรมการหมูบาน 
70 นายทองสุข   83 หมู 7 บานตนผึ้ง   
71 นายมนัส เทพแลง 62 หมู 7 บานตนผึ้ง  กลุมเลี้ยงวัว 
72 นายสม  ทะนันชัย 68/1 หมู 8 บานแมฮองไคร 09 8538766 ผูใหญบาน 
73 นงคราญ  วงศโปงสา 49 หมู 8 บานแมฮองไคร 09 8350444 สมาชิกกลุมแมบาน 
74 สุพัฒ  เทวชาติ 4 หมู 8 บานแมฮองไคร  กลุมไมผล 
75 อําพร  ชัยยงค 48/2 หมู 8 บานแมฮองไคร 09 8350444 ประธานกลุมแมบาน 
76 บานเย็น  เทวชาติ  73 หมู 8 บานแมฮองไคร  เย็บผา 
77 นิ่มนวล  ทะนันชัย 68/1 หมู 8 บานแมฮองไคร  เลี้ยงสัตว 
78 อําภา  ทองคําฟู 90 หมู 8 บานแมฮองไคร  ออมทรัพย 
79  (ชื่อ)   เทวชาติ 84 หมู 8 บานแมฮองไคร  ทํานา 
80 สนิท  63 หมู 8 บานแมฮองไคร  เลี้ยงสัตว 
81 นายชื่น  เทศนํา 67 หมู 8 บานแมฮองไคร  พืชบํารุงดิน 
82 นายมา  สุริยา 51 หมู 8 บานแมฮองไคร  ผูใชน้ํา 
83 นายประสงค 82 หมู 8 บานแมฮองไคร  ผูใชน้ํา 
84 นายมงคล  ปวงไสว 65 หมู 8 บานแมฮองไคร  ทํานา 
85 นายวิเดช  เทศนํา 74/1 หมู 8 บานแมฮองไคร  พืชบํารุงดิน 
86 จํานง  พรมคําทิพย 74/2 หมู 8 บานแมฮองไคร  ไมผล 
87 นายสวาง  ไทยใจอุน 11 หมู 8 บานแมฮองไคร  กลุมทํานา 
88 นางนงลักษณ  ฉ่ัวชุมแสง 17 หมู 9 บานปาไมแดง 053 840239 ชมรมรักษสมุนไพรปา

ไมแดง 
89 นายมานพ  ศรีออน 79 หมู 9 บานปาไมแดง  กลุมผูเลี้ยงกบ 
90 นายสมเกียรติ  พวงไมมิ่ง 39 หมู 9 บานปาไมแดง  กลุมผูเลี้ยงกบ 
91 นายบุญสง  ฟองวรรณา 62/1 หมู 9 บานปาไมแดง  กลุมขาว 
92 นายอิ่นแกว  ธรรมเมืองมูล 42 หมู 9 บานปาไมแดง  ผูใหญบาน 
93 นายพลัฎฐ  ศรีวิไล 59 หมู 9 บานปาไมแดง  หมอดิน 
94 นายปรเมศวร  เตชาติ หมู 9 บานปาไมแดง 09 5561085 ตัวแทนเยาวชน 
95 น.ส.สุภาพ  ทิศลังกา หมู 9 บานปาไมแดง 09 8531037 ตัวแทนเยาวชน 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู โทรศัพท หมายเหตุ 
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96 สรชัย  ธาตุอินจันทร หมู 10 บานหวยบอทอง  อุตสาหกรรมในครัว
เรือน 

97 บรรเลง เทพอรชร หมู 10 บานหวยบอทอง 01 
7650936 

ผูใหญบาน 

98 วิเชียร  ทาอินทร หมู 10 บานหวยบอทอง 06 
1944026 

ผูชวยผูใหญบาน 

99 ทานทอง  ทาวรรณะ หมู 10 บานหวยบอทอง 053 
840341 

ประธานแมบาน 

100 สุนทร  จอมคีรี หมู 10 บานหวยบอทอง 053 
840321 

กรรมการหมูบาน 

101 นางแสงคํา  บุญตันอิ่น หมู 10 บานหวยบอทอง  กรรมการกลุมแมบาน 
102 นายบุญรัตน  ใจปน หมู 10 บานหวยบอทอง 07 

1826435 
ออมทรัพย 

 
 


