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อ่ืน ๆ  

ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้คงมีประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง หากมี
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สถานการณ์และภาพรวมงานวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาในจังหวัดลำปาง 

ข้อมูลทั่วไป 

ลักษณะทางกายภาพ 

จังหวัดลำปางมีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1,335 ปี ตั้งแต่สมัยหริภุญชัย
เป็นต้นมา คือ ราวพุทธศตวรรษที่ 13 ชื่อของเมืองเขลางค์ อันเป็นเมืองในยุค
แรก ๆ และเมืองนครลำปางปรากฏอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง 
ทั้งจากตำนานศิลาจารึกพงศาวดาร และจากคำที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปอย่าง
แพร่หลาย จังหวัดลำปางสร้างเมื่อ พ.ศ.1223 และประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัด ใน
ปี พ.ศ.2435 (สมัยรัชกาล ที่ 5) โดยขึ้นอยู่กับมณฑลพายัพสมัยหนึ่ง (พ.ศ.2443) 
ต่อมาแยกเป็นมณฑลมหาราษฎร์ ในปี พ.ศ.2458 ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประกาศ
ยกเลิกมณฑลทั่วราชอาณาจักร ลำปางจึงมีฐานะเป็น “จังหวัดลำปาง” ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 คำขวัญของ
จังหวัดลำปาง คือ "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก"1 

จังหวัดลำปางตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินสาย
พหลโยธินประมาณ 602 กม. ตามทางรถไฟประมาณ 625 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตร.กม. หรือ
ประมาณ 7,833,726 ไร่ มีพื ้นที ่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และ
เพชรบูรณ์ 
 

สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดลำปางอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 268.80 เมตร พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรี ภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นที่ราบสูง มีภูเขาสูงอยู่ทั่วไปทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือไปทางทิศใต้ของจังหวัด และในบริเวณตอนกลางของ
จังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำและตามลักษณะทางกายภาพทางด้านธรณีสัณฐานวิทยา จังหวัดลำปางมี
พื้นที่เป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งแผ่นดินที่ยาวและกว้างที่สุดในภาคเหนือ เรียกว่า “อ่าง
ลำปาง” ลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ บริเวณตอนบนของจังหวัด เป็นที่ราบสูง ภูเขา และเป็น
ป่าค่อนข้างทึบอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้มีค่า ได้แก่ พื้นที่อำเภอเมืองปาน แจ้ห่ม วังเหนือ และ งาว บริเวณตอนกลาง

 
1 แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564). คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด 



ภารกิจการส่งเสริมระบบการน าผลงานวิจยัและนวตักรรมไปใชป้ระโยชน ์  

2 
 

ของจังหวัด เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญของจังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่อำเภอห้าง
ฉัตร เมืองลำปาง เกาะคา แม่ทะ และสบปราบ บริเวณตอนใต้ของจังหวัดเป็นป่าไม้รัง บางส่วนเป็นทุ่งหญ้า ได้แก่ 
พ้ืนที่อำเภอเถิน แม่พริก บางส่วนของอำเภอเสริมงาม และแม่ทะ 

 

สภาพภูมิอากาศ 

จากลักษณะพื้นที่ของจังหวัดที่เป็นแอ่งคล้ายก้นกะทะ จึงทำให้อากาศร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปีฤดูร้อน
ร้อนจัด และหนาวจัดในฤดูหนาว ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มประมาณต้นเดือนมีนาคม 
จนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวมาก เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่ม
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มประมาณเดือนพฤศจกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วง
ที่มีอากาศหนาวจัด คือ เดือนมกราคม 
 

การปกครอง 

จังหวัดลำปางแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 100 ตำบล 931 หมู่บ้าน 104 ชุมชน (เฉพาะชุมชนในเขตเทศบาล
นครลำปาง 41 ชุมชน และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร 63 ชุมชน) 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลนคร 2 
เทศบาลเมือง 39 เทศบาลตำบล 62 องค์การบริหารส่วนตำบล 
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ข้อมูลประชากร 

พ.ศ. 2559 จังหวัดลำปางมีประชากรจำนวน 751,320 คน เป็นชาย 368,498 คน หญิง 382,822 คน 
อำเภอที่มีประชากรมากท่ีสุด ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง รองลงไป คือ อำเภอเกาะคา อำเภอเถิน และอำเภอแม่ทะ 
ตามลำดับ 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม  

เศรษฐกิจภาพรวม 

เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดลำปางในปี 2558 ขยายตัวจากภาคเกษตรกรรม และภาคบริการขยายตัว 
ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมหดตัว โดยวัดจากเครื่องชี้ด้านอุปทาน (สัดส่วน Supply Side ต่อ GPP) ภาคเกษตรกรรม
ขยายตัวพิจารณาจากดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ 34.1 จากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของสับปะรด 
ข้าวเหนียวนาปี ข้าวเหนียวนาปรัง มันสำปะหลัง และการเพ่ิมขึ้นของจำนวนอาชญาบัตรโคและกระบือเพ่ือรองรับ
ความต้องการของผู้บริโภค ภาคบริการขยายตัวพิจารณาจากดัชนีผลผลิตภาคบริการขยายตัวร้อยละ 23.4 จาก
รายได้ สนามบินที่มีจำนวนผู้โดยสารมากขึ้นตามการเพิ่มปริมาณเที่ยวบินและตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายใต้โครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด” รวมทั ้งผลเบิกจ่ายด้านการศึกษาที ่ขยายตัวร ้อยละ 8 ส่วน
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ภาคอุตสาหกรรมหดตัวพิจารณาจากดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ -7.4 จากปริมาณดินขาว 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดอุตสาหกรรม ปริมาณลิกไนต์ และปริมาณผลผลิตกระแสไฟฟ้าลดลง 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดลำปางในปี 2557 เท่ากับ 64,750 ล้านบาท มีอัตราลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าการผลิตมากท่ีสุดในภาคนอกการเกษตร สาขาการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน รองลงมา
ได้แก่ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม/การล่าสัตว์/การป่าไม้ และสาขาการประมง ตามลำดับ และมี
รายได้ต่อหัวของประชากรจังหวัดลำปางเท่ากับ 87,440.1 บาท/คน/ปี 2  
 

เศรษฐกิจด้านการเกษตรของจังหวัดลำปาง 

จังหวัดลำปางมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 1,387,553 ไร่ พื้นที่ในเขตชลประทาน 907,591 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 65.41 พื้นที่นอกเขตชลประทาน 479,962 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.59 เมื่อเปรียบกับจังหวัดข้างเคียงจะ
พบว่าจังหวัดลำปางมีพ้ืนที่เกษตรในเขตชลประทานมากกว่าจังหวัดอ่ืน เช่น จังหวัดเชียงใหม่พ้ืนที่การเกษตรในเขต
ชลประทานจำนวน 642,979 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด จังหวัดลำพูนมีพ้ืนที่เกษตรในเขต
ชลประทาน 352,824 ไร่ คิดร้อยละ 55.14 ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 

มูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร ปี 2559 ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง จำนวนรวม 10,241.82 ล้าน
บาท จำแนกเป็น ด้านพืชจำนวน 6,053.00 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์จำนวน 4,065.51 ล้านบาท ด้านประมงจำนวน 
123.31 บาท พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำปาง ได้แก่ ข้าว พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สับปะรด) 
พืชผัก ไม้ผล (ลำไย) ส่วนการเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงลักษณะเกษตรรายย่อย ครอบคลุมพื้นที่ทั ้ง 13 อำเภอ 
ประกอบด้วย ไก่พื้นเมือง โคเนื้อลูกผสมพื้นเมือง จากสถิติมีจำนวนโคลดลงเนื่องจากเกษตรกรเลิกเลี้ยงสาเหตุ
ข้อจำกัดสถานที่พื้นที่สำหรับเลี้ยงโค สภาวะราคาไม่แน่นอน และการเลี้ยงสัตว์ปีกส่วนใหญ่เลี้ยงเสริมอาชีพรายได้
ในครัวเรือนไม่เป็นการค้า ส่วนการเลี้ยงสัตว์ลักษณะระบบฟาร์มกระจายกลุ่มอำเภอที่มีความพร้อม โดยรับการ
สนับสนุนจากบริษัทในเครือซีพี เบทาโกร และกลุ่มอิสระ พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เกาะคา ห้างฉัตร เสริมงาม สบ
ปราบ ลักษณะรับจ้างเลี้ยงหรือสัญญาประกันระหว่างเกษตรกรกับตัวแทนบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ มีเงื่อนไขเกษตรกร
ต้องมีความพร้อมในด้านสถานที่เลี้ยงและต้องเลี้ยงระบบฟาร์มมาตรฐานโดยการรับรองจากหน่วยงานกรมปศสุตัว์ 
ซึ่งส่วนใหญ่ เป็น ฟาร์ม ไก่เนื้อ สุกร กรณีไก่ไข่จำนวนปริมาณลดลงเนื่องจากบริษัทย้ายฐานผลิต ปัจจุบันกรมปศุ
สัตว์มีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นเมือง (ไก่ประดู่หางดำ) ในระบบฟาร์มควบคุมโรคระบาดดำเนินการโดย
เกษตรกรรายย่อย กำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอท้องที่ เช่น อำเภอแจ้ห่ม อำเภอสบปราบ สำหรับสัตว์อ่ืน
มีการกระจายเลี้ยงตามความสนใจเป็นกลุ่มเฉพาะ เช่น หมูป่า นกกระทา แพะ แกะ ฯลฯ 

 
2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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การเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดลำปาง มีผู้เลี้ยงสัตว์จำนวน 58,294 ครัวเรือน สัตว์เศรษฐกิจในจังหวัดลำปาง 3 
ลำดับแรก3 
สัตว์ปีก 

ชนิดสัตว ์ เกษตรกร (ครัวเรือน) จำนวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) 

1. ไก่พ้ืนเมือง 43,430 1,449,509 133.35 
2. ไก่เนื้อ 774 1,241,179 77.47 

3. ไก่ไข่ 430 506,400 455.76 

 
สัตว์บก 

ชนิดสัตว ์ เกษตรกร (ครัวเรือน) จำนวน (ตัว) มูลค่า (ล้านบาท) 
1. โคเนื้อ 9,475 98,653 133.35 

2. สุกร 3,226 74,126 415.10 

3. กระบือ 959 9,368 32.79 

การศึกษา 

จังหวัดลำปางมีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีจำนวนสถานศึกษาในระบบโรงเรียน 492 แห่ง การศึกษานอกระบบโรงเรียน จำนวน 
100 แห่ง และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ ่งเป็นการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) จำนวน 3 
ครอบครัว นอกจากนั้นยังมีศูนย์เด็กเล็กอีกจำนวน 303 แห่ง 

 
กลุ่มเป้าหมายทางสังคมของจังหวัดลำปาง 
ตารางแสดงข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดลำปางที่ประสบปัญหาทางสังคม 

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 

 ทั้งหมด ผู้ประสบปัญหา 

1. กลุ่มเด็กและเยาวชน 208,228 7,580 
2. กลุ่มสตรี 207,987 3,615 

3. กลุ่มผู้สูงอายุ 118,185 3,168 

 
3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง. ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559 
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4. กลุ่มผู้พิการ 30,632 1,994 
รวม 565,032 16,357 

หมายเหตุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน/ไม่มีผู้ดูแล/ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้/ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรป่าไม้ 

จังหวัดลำปางมีเนื้อที่ป่าไม้4 แยกเป็น 
(1) ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 33 ป่า เนื้อที่ 5,302,474.00 ไร่ 
(2) อุทยานแห่งชาติ จำนวน 7 แห่ง เนื้อที่ 3,034,198 ไร่ (เนื้อท่ีในจังหวัดลำปาง 1,986,138 ไร่) 
(3) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 364,449 ไร่ (เนื้อที่ในจังหวัดลำปาง 

86,984 ไร่) 
(4) วนอุทยานแห่งชาติ จำนวน 1 แห่ง เนื้อที่ 18,579 ไร่ 

ระบบชลประทาน 

แหล่งน้ำชลประทานเพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรกรรมภายในจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย  
สระเก็บน้ำ 94 แห่ง ฝายน้ำล้น 144 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 135 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ 206 แห่ง ศูนย์บริการเกษตรกร
เคลื่อนที่ 117 แห่ง สระเก็บน้ำในไร่นา 1,648 แห่ง มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทา
ประเภทต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดยกรมชลประทาน 858,497 ไร่ และพ้ืนที่ชลประทานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ประมาณ 
114,900 ไร่  

 

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำปาง 

(1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติ
ถ้ำผาไท วนอุทยานม่อนพระยาแช่ เขื่อนกิ่วลม น้ำตกวังแก้ว ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ฯลฯ 

(2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศาสนสถาน ได้แก่ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระแก้วดอนเต้า
สุชาดาราม วัดเจดีย์ซาวหลัง วัดพระธาตุจอมปิง วัดอักโขชัยคีรี วัดพระบาทปู่ผาแดง ศาลเจ้าพ่อประตูผา
หออะม็อก ฯลฯ 

 
4 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง 
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(3) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและหัตถกรรม ได้แก่ ถนนคนเดินกาดกองต้า บ้านป่องนัก หมู่บ้าน
แกะสลัก (บ้านหลุก) ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ โครงการศูนย์ศิลปาชีพรอยต่อบ้านทุ่งจี้ กะลาดีไซน์ ฯลฯ 

(4) แหล่งท่องเที ่ยวเพื ่อนันทนาการ ได้แก่ สวนสาธารณะหนองกระทิง สวนสาธารณะเขลางค์นคร 
สวนสาธารณะเทศบาล 7 สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฟาร์มแกะ 
Hug you เดอะโคโค่ลำปาง ฯลฯ 
 
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

ในการสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดลำปาง ได้ประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง สรุปได้ดังนี้5 

ประเด็นปัญหา/ 
ความต้องการของประชาชน 

จังหวัดลำปาง 

สภาพปัญหาและความต้องการ กลุ่มเป้าหมาย 

1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตร 
เช่น ปริมาณสับปะรดล้นตลาด 
และมีราคาตกต่า 
2. ขาดตลาดรองรับสินค้าทาง
การเกษตร และผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน 
3. กลุม่อาชีพยังได้รับการพัฒนาไม่
ทั่วถึง ทั้งในด้านการส่งเสริม 
สนับสนุน และการพัฒนาศักยภาพ 
4. ประชาชนบางส่วนขาดเอกสาร
สิทธิ์ในที่ดินทำกิน 
5. แหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพ่ือ 
การเกษตรในบางพ้ืนที่ยังไม่
เพียงพอ เช่น อำเภอแจ้ห่ม 

เกษตรกรในเขตอำเภอเมือง 
ลำปาง ในตำบลบ้านเสด็จ 
และอำเภอแจ้หม่ 
 
เกษตรกรในเขตอำเภองาว 
 
 
กลุม่อาชีพทุกอำเภอในจังหวัด 
ลำปาง 
 
ประชาชนในเขตอาเภอแม่เมาะ 
 
เกษตรกรในเขตอำเภอแจ้หม่ 
พ้ืนที่อำเภอวังเหนือ งาว และ 
เมืองปาน 

 
5 แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2564 
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6. ข้อจำกัดในด้านการพัฒนา
ศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
เนื่องจากพ้ืนที่อยูํใน 
เขตป่าอนุรักษ์และเขตอุทยาน ทา
ให้การดำเนินการสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภคและ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ต้องติดขัดกับข้อ 
กฎหมาย และระยะเวลาในการขอ 
อนุญาตใช้พ้ืนที ่

2. ด้านสังคมและคุณภาพ 
ชีวิต และความมั่นคง 

1. การเข้าถึงแหล่งอาชีพของ
ประชาชนในวัยแรงงาน ส่วนใหญ่
อพยพไปตั้งถิ่นฐานชั่วคราวในเมือง
หลักของประเทศ กรุงเทพฯและ
ปริมณฑล และเขตอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก 
2. ปัญหาการเขา้สูํสังคมผู้สูงอายุ 
ส่งผลให้กำลังการผลิตในวัยแรงงาน
ลดลง และภาระการใช้จ่ายเพื่อ
ดูแลรักษาและการพยาบาลที่
เพ่ิมข้ึน 
3. การแพร่ระบาดของโรคติดตํอ 
ที่ยังคงเป็นปัญหาตํอเนื่องและ
เกิดข้ึนเป็นประจำทุกปี 
4. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
สังคมในลักษณะครอบครัวเดี่ยว 
ทำใหค้วามสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในห่างเหิน ความอบอุ่นลดลง 
ส่งผลต่อปัญหามั่วสุมยาเสพติด 
และการกอ่อาชญากรรมต่าง ๆ 

ประชาชนวัยแรงงานของจังหวัด
ลำปาง 
 
 
 
 
ประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง 
 
 
 
 
 
ประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัยในจังหวัด
ลำปาง 
 
ครัวเรือนประชาชนในจังหวัด 
ลำปาง 
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5. การศึกษามุง่เน้นที่การแข่งขัน
เป็นหลัก ทำใหเ้กิดช่องว่างการวัด 
ผลสัมฤทธิ์และมาตรฐานที่แตกต่าง
กัน 
6. คนรุ่นใหม่ขาดความตระหนัก
และการให้ความสำคัญกับการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการสืบ
สานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอัน
ดีงาม 
7. ปัญหาด้านสาธารณสุข ได้แก่ 
ขาดการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ทั้งจากโรคติดต่อและ
โรคไมติ่ดต่อ ส่งผลให้เกิดภาระ
ค่าใช้จ่ายและปัญหาคุณภาพชีวิต 
รวมทั้งมาตรฐานการให้บริการทาง 
การแพทย์ไม่ทัว่ถึง และยังมีใน
ลักษณะรวมศูนย์ 
8. ปัญหาด้านคุณภาพการ
ให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
9. คำนิยมตามกระแสวัฒนธรรม
บริโภคนิยม ทำให้ประชาชนมี
พฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้า
ฟุ่มเฟือย 
10. ความตอ้งการดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน 
11. ความตอ้งการดา้น
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า 
ประปา และแหล่งน้ำเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร 

นักเรียนทุกช่วงชั้นในสังกัด 
การศึกษาภาครัฐและเอกชน 
ในจังหวัดลำปาง 
 
กลุม่เด็กและเยาวชนในจังหวัด 
ลำปาง 
 
 
 
ประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัยใน 
เขตอำเภอห่างไกลจากเมือง 
เช่น วังเหนือ งาว เมืองปาน 
แจ้หม่ แมพ่ริก เถิน เสริมงาม 
เป็นต้น 
 
 
 
 
 
ประชาชนในจังหวัดลำปาง 
 
 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ในวัยแรงงาน 
 
 
 
ประชาชนทุกอำเภอในจังหวัด 
ลำปาง 
ประชาชนทุกอำเภอในจังหวัด 
ลำปาง 
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12. ปัญหาจากสาธารณภัยใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย 
อุทกภัย เป็นต้น 

 
 
 
พ้ืนที่อำเภอวังเหนือ เมืองปาน 
แจ้ห่ม เสี่ยงภัยจากน้ำทว่ม 
และโคลนถล่ม 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1. ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลาย
ป่า และการเผาป่าหรือเศษวัชพืช
เพ่ือทำการเกษตร หรือหาของป่า 
2. การบุกรุกที่สาธารณะ และการ
ตัดไมเ้พ่ือปลูกสร้างบา้นในบาง
พ้ืนที่ 
3. ปัญหาฝุ่นควันและมลภาวะทาง
อากาศจากไฟป่า และการลักลอบ 
เผาป่า 
4. ปัญหาปริมาณขยะล้น และขาด
การจัดการที่ถูกต้องตามหลัก
สาธารณสุข โดยพื้นที่ท้ิง หรือกำจัด
ขยะประเภทต่าง ๆ 
5. ประชาชนยังขาดจิตสานึกในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร มีคุณภาพต่ำ
ธรรมชาติ และร่วมกันรักษา
สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความขาด
แคลน และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ต่ำ 
6. ปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ซึ่งกระทบต่อ
การดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่เชิงเขา ลุ่มน้ำหรือ
เส้นทางนำ้ไหลผ่าน 

พ้ืนที่อำเภองาว แจ้ห่ม 
วังเหนือ เกาะคา 
 
 
พ้ืนที่อำเภอเมืองปาน 
วังเหนือ แม่ทะ 
 
พ้ืนที่อำเภอเมือง งาว เสริมงาม  
วังเหนือ 
 
 
ทุกพ้ืนที่อำเภอในจังหวัด 
ลำปาง 
 
 
ประชาชนในจังหวัดลำปาง 
 
 
 
 
 
 
พ้ืนที่อำเภอวังเหนือ แจ้หม่ 
เสริมงาม เถิน สบปราบ แม่พริก 
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จากปัญหาดังกล่าว ได้นำมาสู่การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดลำปาง โดยมีจุดเน้นที่

เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ดังนี้ 
➢ ด้านการเกษตรมุ่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการเกษตร

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาเกษตรและเครือข่าย และส่งเสริมการตลาดให้สินค้าเกษตรสามารถ
จำหนา่ยไปยังท่ีตา่ง ๆ ได ้

➢ ด้านหัตถอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน 
รวมทั้งการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 

➢ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัยในทุกมิติ 

➢ ด้านความมั่นคง มุ่งเสริมสร้างศักยภาพดา้นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
➢ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ และการบริหารจัดการ

ขยะแบบครบวงจร 
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งานวิจัยและการใช้ประโยชน์ 
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• งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
บทเรียนการทำงานสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในมหาวิทยาลัยจังหวัดลำปาง 

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจงัหวัดลำปาง 
 
1. กระบวนการสนับสนุนให้นักวิชาการหน้าใหม่ใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการหนุนเสริม/

สนับสนุนศักยภาพของชุมชน 6 

การขับเคลื่อนงานวิจัยในยุคปัจจุบันต้องอาศัยองค์ประกอบของ 2 ส่วนเข้าด้วยกัน คือ ประเด็นปัญหา/
สถานการณ์ภายใต้ข้อเท็จจริงของพื้นที่ โดยมีคนในพื้นที่เป็นเจ้าภาพ รวมถึงองค์ความรู้ที ่เป็นเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมที่จะเข้ามาเสริมองค์ความรู้ของชุมชน จากการทดลองทำงานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่มีข้อจำกัดของ
ช่วงเวลาอาจยังไม่เพียงพอต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงประเด็น รวมถึง Mindset ร่วมของนักวิจัยวิชาการและ
นักวิจัยพ้ืนที่ ดังนั้นงานวิจัยควรมีความต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอด เพ่ือสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ร่วมกัน (Learning Space) 
ให้กับนักวิชาการหน้าใหม่ที่สามารถใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมในการเพ่ิม
ศักยภาพให้กับชุมชนในประเด็นที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งผลของการสังเคราะห์บทเรียนการทำงานของนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ทำให้ได้ข้อสรุปที่เป็นบทเรียนของทีมที่มีลักษณะสำคัญ 2 
ประการ คือ  

- มองเห็นภาพของความสัมพันธ์ในระดับตำบล เนื่องจากการดำเนินการวิจัยในลักษณะของชุดโครงการ
มีลักษณะการทำงานทีส่นับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น การนำองค์ความรู้ของชุมชนต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
การสนับสนุนทรัพยากรในการทำงานร่วมกัน เช่น การนำองค์ความรู้ของนักวิจัยจากโครงการหนึ่งมาสนับสนุนการ
ทำงานของอีกโครงการหนึ่ง ทำให้มองเห็นการทำงานของนักวิจัยว่ามีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่วนรวม รวมทั้งมองเห็น
เป้าหมายที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนร่วมกัน การคาดหวังต่อการขับเคลื่อนการทำงานของชุมชน
ต่าง ๆ ที่มีทิศทางร่วมกัน เช่น การขยายผลด้วยแผนงานร่วมกันของชุมชนนำเสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเชิง
นโยบายในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของชุมชน และเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน  

- มองเห็นลักษณะของโจทย์วิจัยท่ีมีความสัมพันธ์กันในเชิงพื้นที่ กล่าวคือ แต่ละชุมชนที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียง
กัน หรือมีปัญหาร่วมในลักษณะเดียวกัน จะมีนักวิจัยของแต่ละชุมชนเข้ามาร่วมทางานในโครงการเดียวกัน ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 4 โครงการย่อย ได้แก่ การแก้ไขปัญหาตะกอนทับถมที่ส่งผลต่อการตื้นเขินของอ่างเก็บนำ้ที่
ใช้ในการอุปโภคและบริโภคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหัวฝาย (หมู่ท่ี 3) และบ้านทุ่งผึ้ง (หมู่ท่ี 4) การบริหาร
จัดการน้ำให้เพียงพอสำหรับการเกษตรในฤดูแล้งชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง (หมู่ที่ 1) และบ้านแม่จอกฟ้า (บ้านสาขาบ้าน

 
6 รายงาน บทเรียนการทำงานสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถ่ิน ในมหาวิทยาลัยจังหวัดลำปาง. ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถ่ินจังหวัดลำปาง 
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แม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5) การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยวาด (บ้าน
สาขาบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1) และการบริหารจัดการน้ำระบบประปาภูเขาที่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์อย่างพอเพียง และ
เป็นธรรมของชุมชนบ้านแจ้คอน (หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 6)  

ในขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้บทเรียนของพื้นที่ในการเรียนรู้ (Learning Space) คือ การสร้าง
พื้นที่ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ เจ้าหน้าที่ทัณฑสถานในการเรียนรู้การบริหารจัดการงาน และ  
กิจกรรมในศูนย์ อีกทั้งเป็นพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่ผู้ต้องขังได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง การสร้าง
งาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ถือเป็นพื้นที่ในการฝึกการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 
และพื ้นที ่แห่งการเรียนรู ้ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปางยังประกอบไปด้วยพื ้นที ่ในการเร ียนรู ้แบบ
ห้องปฏิบัติการ (Learning Lab) ที่คณะผู้วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
ร่วมกันออกแบบให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ได้มีพ้ืนที่การเรียนรู้แบบทดลองฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งได้ออกแบบเป็น
ฐานการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้ต้องขังเป็นสำคัญ  

 
2. กระบวนการพัฒนาให้เกิดระบบกลไกพี่เลี้ยงในสถาบันการศึกษา  

แม้จะมีการปรับโครงสร้างการบริหารประเทศโดยการปฏิรูปงานวิจัยที่เน้นการสร้างคนและการพัฒนาคน
ให้คนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง แต่มหาวิทยาลัยก็ยังขาดข้อมูลหรือการใช้บทเรียนของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
(CBR) มาใช้พิจารณาเพื่อสร้างรูปแบบของวิธีการจัดการศึกษาที่ทำให้ชุมชนเข้าถึงการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้อย่าง
ชัดเจน แม้หน่วยงานจัดการศึกษาจะมีประสบการณ์ในการทำงาน CBR แต่ก็ไม่มีพลังมากพอในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงภายใต้บทเรียนการทำงานวิจัยเพียง 1 โครงการ ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาดำเนินการ ท ำให้ไม่
สามารถก้าวไปถึงแนวคิดการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Learning Organization) หรือสร้างทีม Learning 
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับชุมชนได้  

การเรียนรู้วัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีม นักวิจัยวิชาการของทุกโครงการวิจัยตระหนัก และเข้าใจดี
ว่าความสนใจของนักวิจัยวิชาการในทำวิจัยเกิดขึ้นจากสิ่งใด ต้องใช้ประเด็นศึกษาเรื่องอะไร เหตุใดจึงต้องทำวิจัย 
ทำวิจัยไปแล้วจะเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้หรือการทำงานทั้งของตนเองและชุมชนอย่างไร การ
เรียนรู้ที่จะทำงานวิจัยในชุมชนจึงเริ่มต้นด้วยการประชุมพูดคุยกันในกลุ่มของคนที่จะร่วมทีมทำวิจัยด้วยกัน รวมทั้ง
การรับฟังข้อคิดเห็น ขอคำปรึกษาแนะนำจากพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา หรือนักวิชาการที่มีประสบการณ์  จะช่วยแก้ไข
ปัญหาส่วนนี้ได้ การเรียนรู้การทำงานร่วมกับกลุ่มคนที่มีความคิด ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายจะช่วยให้ได้
หัวข้อการวิจัยที่แหลมคม ชัดเจน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้กระบวนการ
การทางานเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาตอบคำถามการวิจัย และวัตถุประสงค์การวิจัย ต้องผ่านการลงมือแสวงหาข้อเท็จจริง 
มีการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีการแยกแยะข้อมูล การจัดหมวดหมู่ข้อมูล รวมทั้งการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการ
จัดระบบและนำเสนอข้อมูล เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของประเด็นหรือเหตุการณ์ การนำความจริงกลับคืน
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สู่ชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเป็นการเสริมพลั งอำนาจของการเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชน และตัว
นักวิจัย การเรียนรู้ที่อาศัยกระบวนการสร้างสรรค์ทางปัญญาเป็นสิ่งที่ตอกย้ ำให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัว
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย  

ในบทสรุปของนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวทางงานวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่นว่า ทำให้ได้พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ได้พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ให้กลายเป็น
หัวหน้าโครงการ และพัฒนานักวิจัยที่พอมีประสบการณ์ให้เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงและเป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยได้ 
โดยระบบบริหารจัดการงานวิจัยและเครื่องมือการพัฒนาทักษะบุคลากร ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาจากทีมพ่ี
เลี้ยงศูนย์ประสานงานวิจัยฯ ทำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์เผยแพร่สู ่เวทีวิชาการและเวที
สาธารณะ เกิดองค์ความรู้ในการนำไปสู่การบูณาการสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน และต่อยอดในการบริการ
วิชาการท่ีเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัย  

การสร้างนักวิชาการเดิมที่พัฒนาให้เกิดระบบกลไกพี่เลี้ยงในสถาบันการศึกษา กลไกนี้ยังคงเป็นโจทย์
สำคัญของสถาบันการศึกษาที่มองโจทย์งานวิจัยที่ห่างไกลจากชุมชน อีกท้ังระบบกลไกพี่เลี้ยงที่ถูกออกแบบผ่านชุด
โครงการวิจัย 2 ชุดโครงการ ยังคงเป็นแนวทางในการค้นหารูปแบบที่เหมาะสม และยังมีข้อจำกัดมากมาย งานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบวิจัยเดียวที่จะสามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษากับชุมชน ดังนั้น
ของเขตของเป้าหมายที่จะขยายระบบกลไกพี่เลี้ยงในมหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยที ่สัมพันธ์กัน แม้การก้าวเข้าสู ่การเป็น University Needs CHANGE ภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวและกำหนด
เป้าหมายของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจไม่ใช่ปริญญาอีกต่อไป แต่เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างให้คน
มีอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ (Non-degree / Training) สร้าง Personalized Higher Education ที่มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และหัวใจของการพัฒนาคน คือ การศึกษา เพ่ือนำไปสู่ “คนคุณภาพ” หรือ “คุณภาพคน” แม้จะมีการ
ทบทวนเป้าหมายของการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่กลไกดังที่กล่าวมายังคงเป็นเรื่องใหม่และ
หาจุดที่ลงตัวยังไม่ชัดเจน  

 
3. กระบวนการการสร้างนักวิจัยชาวบ้านที่สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ผ่านประเด็นวิจัยร่วมกับนักวิชาการ

เพื่อแก้ปัญหาชุมชน  

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มาจากแรงจูงใจของตนเอง และใช้ปรากฏการณ์ในชุมชน
เป็นห้องเรียนในการสร้างองค์ความรู้ของตนเอง ร่วมกับการบูรณาการความรู้สมัยใหม่จากความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย ทำให้เป็นการศึกษาท่ีมีพลังมากกว่าถูกกำหนดวิธีการเรียนรู้จากคนนอก เกิดบทเรียนสำคัญท่ีสะท้อนการ
ทำงานร่วมกัน จากตัวอย่างของนักวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้พูดถึงบทเรียน
ดังกล่าวว่า การทำงานร่วมกันของทีมวิจัยวิชาการและชุมชน แต่ละโครงการวิจัยย่อยมีรูปแบบการทำงานวิจัยใน
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พื้นที่ตำบลทุ่งผึ้งประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากร มุ่งเน้นให้ความสำคัญของกลุ่มทีมนักวิจัยชุมชนที่ต้องติดต่อ
ประสานงานให้ตัวผู้นำหรือแกนนำของชุมชนเข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัย เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นบุคคลที่ทำงานใกล้ชิด
กับชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ที่ชาวบ้านให้การยอมรับและสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อคนในชุมชนได้ 
สามารถทำให้ชาวบ้านมองเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานวิจัย มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายที่ทำ
ให้ชาวบ้านเห็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงสามารถการตรวจสอบข้อมูลจนกระทั่งแน่ใจ และ
เกิดความตระหนักว่าตัวชาวบ้านเองคือผู้รับผลประโยชน์เหล่านั้น การทำงานร่วมกับชุมชนต้องอาศัยกลุ่มบุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้ติดต่อประสานงาน เข้ามาร่วมเวทีประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง  

การสร้างนักวิจัยชาวบ้านที่สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ผ่านประเด็นวิจัยร่วมกับนักวิชาการเพื่อ
แก้ปัญหาชุมชน งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภายใต้การขับเคลื่อนงานในอนาคตจะสร้างบทเรียนของการเรียนรู้ที่สำคัญใน
คน 2 กลุ่มดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ทั้งนักวิจัยชาวบ้านและนักวิจัยกลุ่มนักวิชาการไปพร้อม ๆ กัน จากกระบวนการ
ดังกล่าวกลุ่มนักวิจัยชุมชนจะทดลองขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงประเด็นที่ยกระดับสู่การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทาง
สังคมและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ (Transformative Learning) สู่การ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต (Transformative Change) ใช้แนวคิดงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นสร้าง
การเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้สามารถตั้งรับกับความซับซ้อนของปัญหาในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคใหม่ และกลุ่มเป้าหมายในสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งครู อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ ให้เป็น “สะพานเชื่อมต่อ” การเรียนรู้ระหว่างชุมชนและสถาบันการศึกษาให้ร้อยต่อถึงกันได้ โดย
สถาบันการศึกษาต้องเรียนรู้ที่จะปรับ Mindset ทางการศึกษาสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย เน้นการใช้
ความรู้สร้างนวัตกรรมที่เป็นการศึกษาแนวใหม่ที่มุ่งสร้างให้คนมีอาชีพ มีรายได้ ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เน้น New Targets ที่เป็นคนทุกช่วงวัยในชุมชน ซึ่งทุกประเด็นสามารถอธิบายเป้าหมายปลายทางสู ่แนว
ทางการพัฒนาประเทศตาม Platforms 4 เน้นการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความ
เหลื่อมล้ำ ภายใต้การอธิบายผ่านประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นมิติของสังคม และเชื่อมโยงสู่การอธิบายปรากฏการณ์ของ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง (SDGs 4) ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน และตอกย้ำความเชื่อที่พิสูจน์ว่าการศึกษาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพสำหรับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสามารถอธิบายถึงความพยายามในการขับเคลื่อนประเด็น การลดความเหลื่อมล้ ำ 
(SDGs 10) ในมิติที ่หลากหลายและซับซ้อนทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงความเหลื่อมล้ ำทางการศึกษา ดัง
แนวทางที่จะเสนอเป็น Research Methodology เพื่อค้นหานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาในอนาคต  
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4. การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงประเด็นเพื่อขับเคลื่อนงานในเชิงนโยบาย  

จากบทเรียนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในหน่วยงานระดับพื้นที่ หรือการขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย พบว่าทีมนักวิชาการทั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต่างมี
แนวทางในการขยายผลความรู้สู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ทั้งในหน่วยงานของราชทัณฑ์ หน่วยงานด้าน
ทรัพยากร กรมอุทยาน รวมถึงภาคเอกชน อีกทั้งยังมีโอกาสได้นำเสนอบทเรียนการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จากตัวแทนของทั้งสองมหาวิทยาลัย นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อจัดตั้งเครือข่ายวิจัย 
(Consortium) ด้าน BCG Economy ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ร่วมกับเครือข่ายงานวิจัยเพื ่อเสนอต่อที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 โดนนำเสนอแนว
ทางการใช้งานวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนจังหวัดลาปาง ดังนี้ 
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นอกจากนี้ยังได้นำเสนอบทเรียนการติดตั้งกระบวนการ CBR ในมหาวิทยาลัยจังหวัดลำปาง โดยเชื่อมโยง
กับแนวทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
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ข้อเสนอที่เป็นทางออก 
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ข้อเสนอที่เป็นทางออกในการขับเคลื่อนงานร่วมกันในระดับจังหวัด  

• การยึดโยงกลุ่มนักวิชาการในจังหวัดลำปางที่มีความสนใจในประเด็นเดียวกัน และสัมพันธ์กับโจทย์ที่มาจากฐาน
ของชุมชน (เครื่องมือ CBR ช่วยในการวิเคราะห์โจทย์จากชุมชน) สามารถสร้างพลังในการขับเคลื่อนเชิงประเด็น
มากกว่ากำหนดประเด็นวิจัยมาจากนโยบาย  

• เสนอให้มีการทดลองขับเคลื่อนงานวิจัยระดับจังหวัดร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ด้วยการสร้าง 
Model ผ่าน Project โดยมีร่มใหญ่เป็น “กลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นระดับจังหวัด” พัฒนาประเด็น
วิจัยที่มาจากฐานของชุมชน (CBR) เป็นตัวกำกับทิศทางงานวิจัย สัมพันธ์กับโจทย์ของมหาวิทยาลัยและภาคี 
เครือข่าย รวมถึงสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง (ยุทธศาสตร์จังหวัด) เช่น ไฟป่า หมอกควัน ทรัพยากร และ
ท่องเที่ยว  
 

นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพ่ือพัฒนาจังหวัดลำปาง 
 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดลําปางมีหลากหลายชนิดทั้งประเภทของกิน ของใช้ และของประดับ สินค้าที่มี

ความโดดเด่นมีความเชื่อมโยงกับประวัติความเป็นมา รวมถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของพื้นที่หลายชนิดที่ต้องการ
พัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงการอนุรักษ์ให้คงอยู่กับท้องถิ่น ได้แก่ ข้าวแต๋น เซรามิก ผ้าทอก่ีกระตุก น้ำปู 
มีด ไข่เค็ม เห็ด ตะเกียบ นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ความนิยมและต้องการยกระดับให้เป็นพืชเศรษฐกิจ คือ 
แมคคาเดเมีย สินค้าและบริการมีทั ้งที ่ขึ ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ โดยพบว่าข้อมูล
ผู้ประกอบการกลุ่มโอทอปตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ก่อตั้งจำนวน 841 กลุ่ม สามารถสร้างแรงงานได้ 8,337 คน 
จำแนกเป็น ประเภทของกิน 249 กลุ่ม ประเภทของใช้ 447 กลุ่ม ประเภทของประดับ 40 กลุ่ม และประเภท
บริการ 138 กลุ่ม สินค้าท่ีมีการรวมกลุ่มกันมาก คือ ผ้าทอ การตัดเย็บผ้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร สมุนไพร และการ
ให้บริการโฮมสเตย์ ตามลำดับ 7 

สิ่งที่เป็นความต้องการเร่งด่วนของผู้ประกอบการ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ใน
การพัฒนาศักยภาพในการผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การตลาด และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด การเพ่ิมมูลค่าอัตลักษณ์เพ่ือสร้างรายได้
เพิ่มของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการโซ่
อุปทานของการค้าการลงทุนของผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเอสเอ็มอี อุตสาหกรรม ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับสากลต่อไป  

 
7 รายงานวิจัย โครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง”. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 
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จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดเวทีพบปะระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึง
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อทบทวนสภาพปัญหาและแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ สามารถยกระดับมาตรฐาน เพื่อก่อเกิดรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่นต่อไป ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มีแนวคิดการเชื่อมงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อันเป็นการปรากฏการณ์
ใหม่สำหรับงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่เปลี่ยนจากกลุ่มเป้าหมายจากคนในชุมชน โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มา
เป็นผู้ประกอบการ แต่เป็นความท้าทายที่จะก่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและอาจารย์ -นักวิจัย 
อันจะไปสู่สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารให้ความสำคัญกับ
นโยบายการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อมุ่งยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จากการดำเนินการวิจัยที่ผ่านมาจะเห็น
ได้ว่ามหาวิทยาลัยมีต้นทุนการทางานวิจัยเชิงพื้นที่มาก่อน โดยเฉพาะความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการงานวิจัยเชิงพื ้นที ่ในจังหวัดลำปาง ภายใต้แนวคิด  “หนึ่ง
มหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด” ในปี พ.ศ.2554 และโครงการ "หนึ่งคณะ หนึ่งโมเดล" ในปี พ.ศ.2556 ทำให้เกิด
งานวิจัยเชิงพื้นที่ที่ตอบสนองสภาพปัญหา ศักยภาพ ความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น ก่อเกิดนั กวิจัยเชิงพื้นที่ 
รวมถึงมหาวิทยาลัยมีพัฒนาการด้านระบบ กลไกการทำงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่ดีมาเป็นลำดับ 

จากงานเดิมสู่การสานต่องานเชิงพ้ืนที่ใหม่ภายใต้ โครงการ “นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อ
พัฒนาจังหวัดลำปาง” ในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ สกว.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อยอดทุนเดิม ด้วยการ
เสริมงานใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งที่ยังยืนให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะ
หน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ขับเคลื ่อนการพัฒนา ระบบ กลไกการ
ดำเนินงานผ่านโครงการวิจัยฯ ดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทางและจุดเน้นของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับทิศทางและจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ 

1) พัฒนาและสนับสนุนการวิจัย และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ปัญหาและพัฒนาตามโจทย์
ของชุมชนในพื้นที ่จังหวัดลําปาง รวมถึงตอบสนองนโยบายการขับเคลื ่อน Thailand 4.0 ด้วยการวิจัยและ
นวัตกรรม  

2) เพ่ือพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ในการบริหารจัดการงานวิจัย ทั้งต้นน้ำ กลาง
น้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยให้เกิดประโยชน์กับการปรับการเรียนการสอนและบริการวิชาการของ  
มหาวิทยาลัยที่จะนําไปสู่การสร้างความโดดเด่น/จุดเน้นของมหาวิทยาลัยในอนาคต  

3) เพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้งสนับสนุนที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
และการทํางานวิจัยรับใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 

ประเภทงานวิจัยที่สนับสนุน มี 3 ประเภท ดังนี้  
ประเภทที่ 1 ชุดโครงการวิจัยที่ดําเนินการโดยคณะ  
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ประเภทที่ 2 ชุดโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบสหวิทยาการ  
ประเภทที่ 3 ชุดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศตามศาสตร์  เพื่อให้ได้องค์ความรู้สู่การใช้

ประโยชน์  
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ผลการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ปัญหาและพัฒนาตามโจทย์

ของชุมชนฯ 

ผลิตภัณฑ์ทั้ง 8 ประเภทสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ได้ในมิติท่ีแตกต่างกันไป ยกระดับมาตรฐาน  
- มิตเิชิงมูลคา่ ได้แก่ ข้าวแต๋น ไข่เค็ม เห็ด ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม นําสู่การสร้างรายได้  
- มิติเชิงคุณค่า ได้แก่ ผ้าทอ น้ำปู มีด ที่สามารถสร้างเรื่องราวและต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้  

และการประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพ่ือลดปริมาณสารโพลาร์ สามารถต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและ
สร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม  

- มิติเชิงสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ตะเกียบ และแมคคาเดเมีย ดําเนินการควบคู่กับการเพ่ิมคุณค่าสู่การใช้ 
ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป  

นักวิจัยได้กำหนดแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ไว้ 3 รูปแบบ คือ  
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1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การยอมรับ เช่น ผ่านการรับรองมาตรฐาน หรือได้รับอนุญาตตามที่
กฎหมายกาหนด เช่น อย. หรือพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาวเป็นระดับ 4 ดาว การเพิ่มช่องทางการตลาด
ให้กับสินค้า เป็นต้น  

2) การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การเพิ่มคุณค่า ซึ่งได้มาจากทุนสร้างสรรค์
ต่าง ๆ เช่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเข้าไปในผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดความนิยม การยอมรับจากผู้บริโภค 

3) การพัฒนาผู้ประกอบการ เช่น การพัฒนาไปสู่การเป็น social enterprise การพัฒนาผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ หรือธุรกิจสตาร์ทอัพ 

 
ผลการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

และวางระบบ กลไก การบริหารจัดการงานวิจัย  

ต้นน้ำ เป็นการจัดโครงสร้างการจัดการภายใน มอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  และผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานวิจัย มีการตั้งโจทย์วิจัย ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ได้โจทย์ที่ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน การประกาศทุนที่ระบุคุณสมบัติของผู้เสนอข้อรับทุน เกณฑ์
การพิจารณา เงื่อนไขการดําเนินงาน และเป้าหมายของวิจัยไว้ชัดเจน ข้อเสนอโครงการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท
ประกอบด้วย  

- ประเภทที่ 1 แผนวิจัย ดําเนินการโดยมีคณบดีเป็นหัวหน้าโครงการ มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ และการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของชุมชน  

- ประเภทที่ 2 ชุดโครงการวิจัย หรือสหวิทยาการ เป็นการบูรณาการศาสตร์ความรู ้เพื ่อการ
ยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  

- ประเภทที่ 3 เน้นความเป็นเลิศตามศาสตร์เพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
กลางนำ้ มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้โครงการวิจัยดําเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผน ในระหว่างทางมีกิจกรรม 

ส่งเสริมทักษะความรู้ เจตคติที่ดีต่อการวิจัยเชิงพื้นที่แก่นักวิจัย รวมถึงมีระบบพี่เลี้ยงที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่
นักวิจัยเชิงพื้นที่หน้าใหม่ จัดให้มีเวทีรายงานความก้าวหน้า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นอกจากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการอํานวยการและประสานงาน เพ่ือให้เกิดการ
ดําเนินงานวิจัยให้เป็นทิศทางเดียวกัน 

ปลายน้ำ จัดกิจกรรมการสังเคราะห์งานวิจัย จัดเวทีคืนข้อมูลแก่กลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
เพ่ิมทักษะการเขียนบทความระดับชาติและนานาชาติเพ่ือนําสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป  
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ผลการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงสนับสนุนที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

บทบาทพี่เลี้ยงมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ โดยพี่เลี้ยงที่ได้รับการแต่งตั้ง คือ
นักวิจัยที่มีประสบการณ์การวิจัยเชิงพื้นที่ สามารถทําหน้าที่ Coach ให้กับนักวิจัยหน้าใหม่ โดยมีสถาบันวิจัยและ
พัฒนาทําหน้าประสานให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยน 
 
ผลผลิต (Output)  

1) ผลสำเร็จของการแก้ปัญหาที่เป็นโจทย์ร่วมภาคีพัฒนาในพ้ืนที่ได้ หมายถึง สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่เปลี่ยนให้
ดีขึ้น สิ่งที่เป็นโอกาสแต่ยังไม่ได้ใช้ก็ใช้ให้มากข้ึน 

2) เกิด “กลไก” ที ่มีความสามารถจัดการกับความเปลี ่ยนแปลงในอนาคตได้ กล่าวคือ กลไกที ่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน มีความเป็นธรรม สามารถจัดการเรื่องใหม่ ๆ ในอนาคตได้ 

3) องค์ความรู้ทางวิชาการจากบริบทปัญหา / การพัฒนาของสังคมไทย 
ผลลัพธ์ (outcome) 

1) เกิดผู้ประกอบการในระดับ Smart enterprise 
2) มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับชุมชนท้องถิ่นเพื ่อการใช้ข้อมูลให้เกิด

ประโยชน์สู่การจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) มีนักวิจัยทางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement) โดยการบูรณาการงานวิจัย การ

จัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ผลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ท่ีโดดเด่น 

หน่วยจัดการงานวิจัยหรือสถาบันวิจัยและพัฒนาได้พิจารณาโครงการวิจัยทั้ง 29 โครงการ พบว่ามี
โครงการที่โดดเด่นจำนวน 2 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า GI ข้าวแต๋นลำปางในระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เป็นแผนวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร งานวิจัยนี้มีความโดดเด่นเนื่องมาจาก
สามารถยกระบบ กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของคณะที่มีอยู่เดิมสู่ความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขั้น 
กำหนดบทบาทภาระหน้าที่ของผู้บริหาร และเป้าหมายงานวิจัยเชิงพื้นที่ได้อย่างชัดเจน การเชื่อมร้อยโครงสร้าง
ภายในของคณะกับงานวิจัยเชิงพื้นที่ได้เป็นอย่างดี จนนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจอาหารและผลผลิต
ทางการเกษตรขึ้นในคณะ ก่อเกิดแหล่งเรียนรู้ของผู้ประกอบการ เกษตรกร ผู้สนใจทั่วไป รวมถึงอาจารย์และ
นักศึกษา เช่น การตรวจสอบมาตรฐานอาหารท้องถิ่น และการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก การสร้าง
กลไก เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมข้าวแต๋น ผู ้ประกอบการข้าวแต๋นรายย่อย 
สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น จนสามารถทำให้เกิดการยกระดับของผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง และนำไปสู่
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แรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการที่จะรักษาความเป็นสินค้า GI ข้าวแต๋นของจังหวัดลำปาง ผู้ประกอบการได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 5 ส. และก่อเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ข้าวแต๋นไรซ์เบอรรี่ ข้าวแต๋นอบด้วยไมโคเวฟ เป็นต้น 

2) การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟสู ่ศ ักยภาพที ่แข่งขันได้ในตลาดใหม่ เป็นชุด
โครงการวิจัยที่มุ่งความเป็นเลิศตามศาสตร์ โครงการนี้มีความโดดเด่นหลายประการ ทั้งการเป็นชุดโครงการที่
เป็นตัวอย่างของการบูรณาการศาสตร์ความรู้ของนักวิจัย โดยสามารถรวมนักวิจัยจำนวน 24 คน ครอบคลุมทั้ง 6 
คณะของมหาวิทยาลัย ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการไข่เค็มได้ครบวงจร เริ่มตั้งการนำองค์ความรู้มา
ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบดินที่นำมาพอกไข่เค็ม การปรับปรุงการผลิต การปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ การสร้างช่องทาง
การตลาด การจัดทำแบรนด์สินค้า การปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งจนเกิดการขยายตัวของ
สมาชิกกลุ่ม การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยก่อนเข้าสู่โครงการวิจัยฯ ผู้ประกอบการมีปัญหา
เรื่องความเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากดินที่ใช้พอกไข่เป็นดินจากภูเขาไฟที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตไฟฟ้าด้วยหินลิกไนต์ ประธานกลุ่มได้ไปเผยแพร่การทำไข่เค็มที่เรือนจำกลางจังหวัดลำปาง เมื่อไข่ท่ีนำไป
โชว์ผ่านเครื่องสแกนความปลอดภัยภายในเรือนจำ เครื่องส่งสัญญาณดังออกมา ทำให้เกิดความสงสัยและความไม่
มั่นใจว่าไข่ปนเปื้อนสารอันตรายหรือไม่ ประกอบกับสินค้าไข่เค็มยังมีปัญหาเรื่องของไข่แตก เพราะต้องสั่งซื้อจาก
ต่างจังหวัด รวมถึงการส่งไข่เค็มขายก็ประสบปัญหาการแตกเช่นกัน  

ตัวอย่างปัญหาเหล่านี้นำไปสู่การตั้งโจทย์วิจัยร่วมกับ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายหลังการดำเนิน
โครงการวิจัยทำให้ได้ข้อมูลที่ผู้ผลิตและผู้บริโภครับประทานไข่
เค็มพอกดินภูเขาไฟได้อย่างสบายใจ จึงนับเป็นโครงการวิจัยที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ำ คือการตั้งโจทย์ ร่วม
ดำเนินการวิจัย (กลางน้ำ) ร่วมติดตามรายงานความก้าวหน้า 
(ปลายน้ำ) ทำให้งานวิจัยสามารถก่อเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มไข่

เค็ม ทำให้เกิดการกระจายรายได้ ผลกำไร ความมั่นใจ ทำให้มีการขยายสมาชิกกลุ่ม รวมถึงมีการถ่ายทอดสูตรการ
ทำไข่เค็มให้กับพื้นที่อื่น ๆ จนเกิดการตั้งกลุ่มไข่เค็มขึ้นมาอีกหลายกลุ่ม นอกจากนี้ยังทำการตลาด กาทำบรรจุ
ภัณฑ์ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตลง รวมถึงการตั้งกลุ่มเลี้ยงเป็ดเพื่อเอาไข่มาป้อนกลุ่มไข่เค็มของประธานกลุ่ม อัน
เป็นการกระจายรายได้ให้เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  นอกจากนี้ยังทำการตลาด กาทำบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยลด
ต้นทุนการผลิตลง เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เป็นโครงการที่นายอำเภอแม่เมาะมาร่วมเปิด
เวทีและปิดเวทีโครงการ รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้เข้า
มาให้กาลังใจและพร้อมที่จะสนับสนุน นอกจากนั้นยังมีพัฒนาชุมชนอาเภอแม่เมาะ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป 
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โครงการรูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านสามขา  
ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวดัลำปาง 

 
ชุมชนบานสามขา อ.แมทะ จ.ลําปาง เปนชุมชนหนึ่งที่เขารวมทํางานวิจัยดังกลาว โดยมีการศึกษาประเด็น

เรื่องการจัดการหนี้สินของชุมชน ในรูปแบบของการวิจัยที่มีการสํารวจขอมูล หนี้สิน ที่มาของหนี้สิน การปรับโครง
สรางหนี้สิน ไปพรอมกับการพัฒนาคน เพื่อใหคนที่มีหนี้สินไดรูจักตนเองและเกิดความคิดที่จะปรับปรุงพฤติกรรม
ของตนเองเพื่อแกปญหาภาระหนี้สินที่ครัวเรือนเปนอยู เมื่อการดําเนินงานผานไปไดระยะหนึ่งพบวาการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน การศึกษาดูงานจากชุมชนอโศก และการจัดเวทีพูดคุยปรึกษาหารือกันเพื่อวิเคราะห ปญหาและ
หาทางออกรวมกันในชุมชน ทําใหคนกลุมหนึ่งเกิดความเขาใจในรูปแบบของการดําเนินชีวิตและเขาใจตนเองมาก
ขึ้น เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะนําไปสูหนทางแหงความเปนหนี้ สงผลทําใหภาระหนี้สินของครัวเรือนที่มีอยู
เดิมคอย ๆ ลดนอยถอยลงจนสามารถแกไขปญหาและลดหนี้เสียที ่มีอยู ในชุมชนจาก 770,000 บาท เหลือ 
140,000 บาท ในปัจจุบัน8 

ผลจากกระบวนการเรียนรูที่ผานมาทําใหคนบานสามขาไดมีกระบวนการเรียนรูตอปญหาการจัดการ
หนี้สินแลวพยายามหารูปแบบวิธีการจัดการดวยตัวของชุมชนเอง ซึ่งผลจากการเรียนรูทําใหบานสามขาไดรูปแบบ/
วิธีการในการจัดการและปรับโครงการหนี้สินอยางมีสวนรวมของคนในชุมชน มีความพยายามในการลดภาระ
หนี้สินใหกับคนในชุมชนดวยการคลี่คลายปมหนี้สินดวยการไถถอนหนี้สินของกลุมสัจจะออมทรัพยและการจัดการ
หนี้เสีย ซึ่งเสียงสะทอนจากผูที่ไดเขารวมกระบวนการเรียนรูครั้งนี้เห็นประโยชนอยางมาก และเปนการชวย
คลี่คลายปญหาหนี้สินไดอยางแทจริง แตการดาํเนินงานยังคงตองดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง และทําใหเปนเรื่องหน
าหม ูเปนงานของชุมชนที่ทุกคนตองใหความสําคัญและทําความเขาใจดวยจิตสาธารณะ  

 
“การปรับโครงสรางหนี้โดยการไถถอนหนี้สิน” รูปแบบการจัดการหนี้สินอยางยั่งยืนฉบับคนบานสามขา  

บานสามขาไดเรียนรูการจัดการปญหาหนี้สินของคนในชุมชนบานสามขามาเกือบ 10 ป เริ่มตนจากการรู
จักตนเองผานบัญชีครัวเรือน รูที่ไปที่มาของรายรับรายจาย ทําใหสามารถตัดทอนรายจายที่ไมจําเปนออกไป เกิด
การประหยัด และมีการออมเงินมากขึ้น จนนํามาสูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเมื่อเห็นรายไดจากการขายของ
ป่าเปนจํานวนที่สูง จนเกิดการอนุรักษทรัพยากรปาไมตั้งแตนั้นเปนตนมา จากนั้นเริ่มมองหาการจัดการหนี้เสียที่่ 
เกิดขึ้นในชุมชน เนื่องดวยบานสามขามีกลุมการเงินในชุมชนมากมาย รวมทั้งการนิยมกูเงินจากแหลงทุนภายนอก
ทัง้ในระบบและนอกระบบ ความพยายามในการจัดการหนี้เสียจึงเกิดขึ้น คนบานสามขาจึงเริ่มดําเนินการตามแนว

 
8 รายงานวิจัย รูปแบบการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระยะที่ 2  
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ทางการจัดการปญหาหนี้สินทีค่นในชุมชนเห็นชอบรวมกัน โดยมีการหารูปแบบอาชีพเสริมทีเ่หมาะสม และไมตอง
ลงทุนมาก ประกอบกับเปนชวงที่บานสามขามีโอกาสรับคนเขามาศึกษาดูงานจํานวนมา จึงเกิดรายไดเสริมจากการ
รับคนดูงานและการทําบานพักโฮมสเตย มีการจัดระบบรับคนศึกษาดูงานใหมีมาตรฐานมากข้ึน  

ในขณะที่ทีมวิจัยยังคงเดินหนาหารูปแบบการปรับโครงสรางหนี้สินที่จะสามารถแกไข ปญหาหนี้สิน
รายบุคคลที่ไดผลเปนรูปธรรม แมจะผิดหวังจากการสนับสนุนขององคการพัฒนาเอกชน (พอช.) แตก็เปนแรง
ผลักดันใหเกิดการใชทุนที่มีอยูจัดการปญหาของชุมชน โดยใชกลไกของกลุมสัจจะออมทรัพยติ๊บปาละสามขา ทําให
คนพบรูปแบบการจัดการหนี้สินอยางยั่งยืน คือ การปรับโครงสรางหนี้โดยการไถถอนหนี้สิน โดยการรวมหนี้จาก
ธนาคารภายนอกหรือแหลงทุนอื่น ๆ ดวยเงินของกลุมสัจจะออมทรัพยใหเหลือหนี้สินเพียงที่เดียวใหผูเขารวม
โครงการ ผอนชําระดอกเบี้ยถูกคงท่ี และระยะเวลาผอนชําระไดนาน 6-10 ปี ทั้งนี ้ไดมีการปรับระเบียบสัจจะออม
ทรัพยและจัดตั้งกรรมการบริหารโครงการขึ้น เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น และครอบคลุมสมาชิกใน
ชุมชนทั้งชุมชนตอไป นอกจากนี้ยังเกิดผลพวงจากโครงการไถถอนหนี้สิน คือ เริ่มเกิดการบูรณาการกองทุนอยางไม
เปนทางการ บางกลุมเริม่คืนทุน เอาเงินกองกลางมาฝากท่ีกลมุสัจจะออมทรัพย แตบ่างกลมุก็ยุบปดตัวไป 

 
 
ผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานวิจัย “การจัดการหนี้สิน” ของคนบานสามขา  

ระดับตนเอง  
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดรายจายที่ไมจ่ําเปน หารายไดเสริม รูจักเก็บออม  
- รจูักการเก็บรวบรวมขอมูล และการนําขอมูลไปใชประโยชน 
- เปดใจรับฟงคนอ่ืนมากขึ้น 
- นักวิจัยไดรับศรัทธาจากคนในชุมชน ชุมชนหรือนักวิจัยเปนผูสรางความรูและคนพบความรูดวยตัวเอง 
ระดับครอบครัว 
รูปแบบการจัดการหนี้สินในระดับครอบครัวเชื่อมตอจากคนที่ผานกระบวนการวิจัย เมื่อครอบครัวเรียนรู

และเขาใจกระบวนการการกอเกิดหนี้สินวาจากสวนใหญบางก็เกิดการวิเคราะหขอมูลรายครอบครัว  
- มีขอมูลจากบัญชีครัวเรือน 
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- เกิดความอบอนุความเขาใจในครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน 

- รปูระมาณตนเอง รูจักจายพอประมาณ อยูอยางพอเพียง 

ระดับชุมชน 

- เกิดการสรางอํานาจในการบริหารจัดการกลไกบางอยางของกลุมการเงิน อยางการไถถอนหนี้ไมตองไป
กังวลกับดอกเบี้ยที่ข้ึน ๆ ลง ๆ ของธนาคาร เพราะโครงการนี้ดอกเบี้ยคงที่ 

- เกิดการบูรณาการกลุมการเงิน หลายกลุมตระหนักถึงการขูดเลือดกันเองในชุมชน อีกทั้งเกิดความ
ช่วยเหลือกันภายในชุมชนใหคนไดปลดหนี้สิน ทําใหกลุมการเงินบางกลุมเริ่มคืนหุน และนําเงินที่เหลือมาฝากไว
ที่กลุมออมทรัพย ซึ่งถือวาเปนการบูรณาการกองทุนการเงินโดยที่ไมไดคาดวาจะเกิดอาจเปนผลพลอยไดที่ตามมา  

- การจัดการหนี้สินตองทําควบคูเชื่อมโยงไปกับการจัดการชุมชนเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการดํารงชีวิตของ
ทุกคน เพราะตองใชทรัพยากรของชุมชนรวมกัน จึงตองมีการดูแลรักษาของชุมชนรวมกัน เชน โฮมสเตย์ การดูแล
ทรัพยากร กลุมอาชีพ การเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงาน เปนตน  

- เกิดการรื้อฟนความสัมพันธของคนในชุมชน เชน การลงแขก (เอามื้อ) เอาแรงกัน ระหวางครอบครัวทั้งง
ฤดูทํานาและฤดูเก็บเกี่ยว ทําใหลดตนทุนในการผลิตของครัวเรือน และมีการลงแขกที่ไมเปนภาระเลี้ยงดู เชน เจา
ภาพไมตองเตรียมกับขาวเลี้ยง เพราะทุกคนจะมีกับขาวจากบานใครบานมัน ฃ 

- มีการนําเงินบางสวนจากการดําเนินงานของโครงการไถถอนหนี้และกลุมออมทรัพยมาชวยสาธารณประ
โยชนของชุมชน ซึ่งจะตกลงกันในกลุมวาจะหักกี่เปอรเซนตเขาชุมชนเพ่ือใหเปนเงินกองกลางในการพัฒนาชุมชน  
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- เกิดผลรูปธรรมชัดเจน มีคนที่จะปลดหนี้ไดจริง ทําใหคนอ่ืนเริ่มมองเห็นทาง สนใจอยากเขา้โครงการ 

 

 
ปัจจุบันเงินออมของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ในปัจจุบันมี

จำนวนทั้งสิ้น 21 ล้านบาท สามารถปลดหนี้ให้แก่สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ติ๊บปาละสามขาที่เป็นหนี้นอกระบบ

ซึ่งเสียดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 10 ต่อปี นำกลับเข้ามาสู่ระบบที่บริหารจัดการโดยกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ซึ่งดอกเบี้ยจะ

ลดลงเหลือร้อยละ 6 ต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546-2562  

o กำไรที่เกิดจากการบริหารเงินออม ร้อยละ 3 จะถูกจัดสรรเป็นเงินกองกลาง 
o กำไรที่เกิดจากการบริหารเงินออม ร้อยละ 5 จะถูกจัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับลูกหนี้เงินกู้ 
o กำไรที่เกิดจากการบริหารเงินออม ร้อยละ 46 จะถูกจัดสรรเป็นเงินเงินสวัสดิการยามเจ็บป่วย 
o กำไรที่เกิดจากการบริหารเงินออม ร้อยละ 46 จะถูกจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกผู้ออมเงิน 
รายได้จากการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ประมาณ 300,000 บาท/ปี มีกำไรจากการจำหน่ายเห็ดอบแห้ง

ของวิสาหกิจชุมชนปี พ.ศ. 2550-2561 ประมาณปีละ 400,000 บาท 
 

• การศึกษา 

โครงการศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พี่เลี ้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการสนับสนุนของสำนักงาน  
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ได้ดำเนินโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเสร็จสิ้นในระยะ
ที่ 1 (ปี พ.ศ. 2555 - 2559) โดยรับผิดชอบจัดกระบวนการเรียนรู้และคอยหนุนช่วยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใน
พ้ืนที่ทำงานในจังหวัดภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ ลำปาง ลำพูน และแพร่ รวมจำนวน 11 โรงเรียน ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด  
โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา “ทักษะกระบวนการทางปัญญา” ให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่มีความเข้มแข็งทั้งทางด้าน
จิตใจและความรู้ เพื่อก้าวสู่อนาคตของชาติอย่างยั่งยืน ส่วนในโครงการระยะที่ 2 มีเป้าหมายร่วมกับหน่วยจัดการ
กลางในการพัฒนาและหนุนเสริมโรงเรียนต้นแบบ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนเสริม
งามวิทยาคม ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงงานบนฐานวิจัยได้ด้วยตนเอง และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ ลำปาง ลำพูน และแพร่ รวมจำนวน 11 โรงเรียน โดยโรงเรยีน
ในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการมี 8 โรงเรียน ประกอบด้วย 9 

1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (สังกัด สพม.35)  
2. โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง (สังกัด สพม.35)  
3. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (สังกัด สพม.35)  
4. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง (สังกัด สพม.35)  
5. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง (สังกัด สพม.35)  
6. โรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง (สังกัด สพม.35)  
7. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง (สังกัด สพม.35)  
8. โรงเรียนวิชชานารี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (โรงเรียนเอกชนอยู่ในความดูแลของมูลนิธิ  แห่งสภา

คริสตจักรในประเทศไทย และ สพป.ลป.เขต 1) 

 

 
9 รายงานวิจัย โครงการศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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ผลการวิจัยได้พัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และจัดให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่าง

ต่อเนื่อง โดยครูแกนนำในโรงเรียนต้นแบบทั้ง 2 โรงเรียนเป็นผู้นำ และดำเนินกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับศูนย์พ่ี
เลี้ยง เพ่ือเชื่อมต่อองค์ความรู้ในการทำโครงงานบนฐานวิจัยในแนว SEEEM ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และ
ได้ค้นพบข้อเรียนรู้จากการปฏิบัติของครูแกนนำแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) ข้อเรียนรู้เกี ่ยวกับกระบวนการคิดเชิงเหตุและผล ประกอบด้วย การเขียนสะท้อนคิดด้วยล็อกบุ๊ค 
(logbook) การจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระดาษ 3 แผ่น รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
สอดแทรก RBL กระบวนการจัดการเรียนการสอนคิดสิ่งประดิษฐ์ผลิตนวัตกรรม  

2) ข้อเรียนรู ้เกี ่ยวกับการจัดการห้องเรียนเพื ่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู ้โครงงานบนฐานวิจัย  
ประกอบด้วย จิตตปัญญาศึกษา การสร้างแรงบันดาลใจ แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  

ผลจากการขับเคลื่อนโครงการ พบว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะศูนย์พี่เลี้ยงเป็นกลไกที่สำคัญใน
การทำหน้าที่เชื ่อมประสานการทำงานด้านเครือข่ายวิชาการด้วยความเป็นกัลยาณมิตร และมีส่วนร่วมในการ
ทำงานกับเครือข่ายครูแกนนำและภาคีเครือข่ายในระดับต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนางานการศึกษาในเชิงพ้ืนที่ให้เกิดความยั่งยืน 

 
ผลการพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบโดย KM, PLC  

ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์พ่ีเลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ใช้กระบวนการขับเคลื่อน
พัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบโดยใช้เวที PLC ดังนี้  

1. กระบวนการสร้างสายสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย 11 โรงเรียน ด้วยการลงพื้นที่โรงเรียน
ด้วยแนวทางกัลยาณมิตรเรียนรู้การขับเคลื่อนงานของครูแกนนำ นักเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา ผู้บริหาร ครูท่านอ่ืน ๆ 
ในโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และชุมชนในพื้นที่ โดยลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ร่วมกันเป็นระยะ ๆ และมีในส่วนของ
โรงเรียน 9 โรงเรียน นอกจากโรงเรียนต้นแบบ 2 โรงเรียน เมื่อศูนย์พี่เลี้ยงฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้นำ
หนังสือเล่มเล็กหรือเอกสาร รวมทั้งเชื่อมต่อเครือข่าย Face Book ที่โรงเรียนต้นแบบมีคุณครูแกนนำหรือนักเรียน
ที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ มายังโรงเรียนอีก 9 โรงเรียน ในขณะเดียวกันเมื่อโรงเรียน 9 โรงเรียน มีข้อมูล
ความสำเร็จหรือบทเรียนในด้านใด ก็ได้นำไปเชื่อมต่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนต้นแบบทั้ง 2 โรงเรียนด้วยเช่นกัน  

2. การขยายผลเวทีระดมความคิดเพื่อขยายผลศูนย์พี่เลี้ยงเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
และโรงเรียนต้นแบบ (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม) ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่
จังหวัดลำปาง เป็นเวทีเล็ก ๆ และใช้พื้นที่สื่อออนไลน์ PLC ร่วมกัน และร่วมกับโรงเรียนต้นแบบ  

สรุปข้อเรียนรู้ คือ สมัชชาการศึกษานครลำปางมองเห็นคุณค่าองค์ความรู้และกระบวนการขับเคลื่อนงาน
ของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในนครลำปาง
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ผู้มีจิตอาสา และเป็นกำลังสำคัญของสมัชชาการศึกษานครลำปางและสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง มีแนวคิดที่จะ  
ร่วมแบ่งปันการเรียนรู้กับศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โรงเรียนต้นแบบ และ
โรงเรียนเครือข่ายโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โดยยินดีเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน ด้วยการนำ
บทเรียนความสำเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาไปเชื่อมต่อกับโครงการอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาหรือ
การเรียนรู้เพ่ือลูกหลาน 

การดำเนินในระยะที่ 2 ศูนย์พ่ีเลี้ยงฯ มีผลงานการเขียนสะท้อนข้อเรียนรู้จากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันของครูแกนนำในรูปแบบหนังสือเรื ่อง “เคล็ดไม่ลับครูเพาะพันธุ ์ปัญญาบนเส้นทางการเรียนรู ้ด ้วย
กัลยาณมิตร” เผยแพร่สู่สาธารณชน และได้คู่มือการสร้างสายสัมพันธ์กัลยาณมิตรเพาะพันธุ์ปัญญาเพ่ือความยั่งยืน
ในพื้นที่ สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยและกระบวนการทำงานร่วมกันของเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งการเชื่อมต่อ
การทำงานกับสมัชชาการศึกษานครลำปาง เพ่ือสร้างความยั่งยืนในการจัดการศึกษา 

 

  
 

• ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย 

ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดลําปาง 

 
จังหวัดลําปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบกับวิกฤติปัญหาเรื่องหมอกควันและไฟป่าในช่วงฤดูแล้งเป็นประจํา

ทุกปี สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลําปาง ร่วมกับพี่เลี ้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ ่นสถาบันแสนผะหญ๋า  ลําปาง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดลําปาง จึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการพัฒนาและ
ศึกษารูปแบบความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าใน
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จงัหวัดลําปาง เพ่ือเป็นองค์ความรู้นําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดไม่ซํ้าซ้อน ครอบคลุมทุกด้าน และแก้ไขปัญหาได้
อย่างยั่งยืน 10 

สาเหตุของการก่อเกิดไฟป่า จากข้อค้นพบและบทเรียนในการทํางาน ค้นพบว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบันเป็นเพราะการเผาของมนุษย์ อาจมีบ้างนาน ๆ ครั้งที่เกิดจากฟ้าฝ่าหรือไม้เสียดสีกันซึ่งโอกาสมีน้อยมาก  
และไฟป่าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักเกิดจากความตั้งใจให้เกิด มีส่วนน้อยที่เกิดจากความประมาทหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
มูลเหตุจูงใจหลักท่ีทําให้เกิดไฟป่าจากข้อค้นพบมีดังต่อไปนี้  

- ไฟที่เกิดจากการประกอบอาชีพ เช่น การเผาเพื่อขยายพ้ืนที่ในการเกษตรพ้ืนที่ใหม่ การเผาวัชพืช
ในพื้นที่เกษตรแปลงเดิมที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว(ข้าวโพด)  การเผาป่าล่าสัตว์เพื่อเป็นอาชีพเสริม 
เนื่องจากของป่ามีราคาแพง การเผาป่าเพื่อเร่งพืชอาหารบางชนิดจะได้ออกต้นฤดูขายได้ราคาดี  
เผาเพราะเห็ดบางชนิดต้องเผาถึงจะมีเห็ดขึ้นตามฤดูกาล (เห็ดเพาะ) หรือเห็ดถอบ  สําหรับการ
เลี้ยงสัตว์เผาเพื่อให้หญ้าแตกใบอ่อนเพื่อเลี้ยงวัวในฤดูแล้ง  

- ไฟที่เกิดจากความประมาทและมักง่าย ได้แก่ ไฟที่เกิดจากความเคยชินจนติดเป็นนิสัยพอเข้าฤดู
แล้งต้องเผา การเผาเพื่อประโยชน์บางอย่างข้างทางสาธารณะเช่นการเก็บขยะและอื่นๆ  เผาเพ่ือ
ป้องกันไฟลุกลามเข้าพ้ืนที่ทําการเกษตรตัวเองที่ยังไม่ได้เก็บเก่ียวผลผลิต 

- ไฟที่เกิดจากความขัดแย้งในชุมชน การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในชุมชนฝ่ายอนุรักษ์ในชุมชนได้รับการ
คัดเลือก ฝ่ายตรงกันข้ามเผาเพื่อลดความน่าเชื่อถือและกลั่นแกล้ง เกิดความขัดแย้งในการ
บริหารงานชุมชน ไม่ชอบผู้นําในหมู่บ้าน มีความขัดแย้งระหว่างคนที่ประกอบอาชิพเดียวกัน 
ความขัดแย้งระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐ เผาเนื่องจากหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณไม่
ทั่วถึง  

- ไฟที่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งมีโอกาสเกิดน้อยมาก ได้แก่ ฟ้าฝ่า เกิดจากไม้เสียดสีกันนาน ๆ จนเกิด
การติดไฟ  

 
เหตุจูงใจและปัจจัยนําการเผา  

ความจําเป็น ได้แก่ การขาดโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพของคนในสังคม  การขาดทักษะ
และฝีมือในการประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเผา  มีภาระค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาของลูก กําลังส่งลูกเรียน ขาดที่นาต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ในบางพื้นที่นําไปสู่การเผา
เพื่อทําไร่ข้าว มีภาระหนี้สินครัวเรือนที่ต้องหาแนวทางในการปลดเปลื้ยงด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  ขาดโอกาสใน
การเรียนรู้เข้าไม่ถึงกระบวนการเรียนรู้ คาดไม่ถึงว่าการเผาป่าจะมีผลกรัทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม  

 
10 รายงานวิจัย การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดลําปาง. 
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ความอยากที่เกินตัว การผ่อนรถผ่อนสิ่งอํานวยความสะดวกเกินความจําเป็ นและการสร้างหนี้ผูกพันธุ์  
การส่งเสริมจากนโยบายรัฐโครงการประกันราคาการชดเชยต้นทุนการผลิต(ข้าวโพด)  การสนับสนุนการปลูกพืช
พลังงานโดยขาดการวางแผนและกําหนดขอบเขตที่ชัดเจน การขาดข้อมูลความรู้ในการวิเคราะห์ไตรตรองจนขาด
สติ จิตสํานึก และความตระหนัก  

ความโลภที่ไม่มีวันสิ้นสุด การใช้เครื่องมือหนักในการเกษตร เลื่อยยนต์ที่มีการทําลายล้างสูงของผู้มีอันจะ
กินหรือนายทุน การหย่อนยานและขาดการเอาจริงเอาจังในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ  คนในชุมชนที่
อาศัยฟื้นที่ป่าทํามาหากินกับป่า ขาดการรวมตัวเพื่อ สร้างพลังในการปกป้อง ความเชื่อและวัฒนธรรมบางอย่างที่
สร้างอคติท่ีนําไปสู่การเผา เพ่ือมุ่งประโยชน์ส่วนตน  

 
มาตรการในการแก้ไขและข้อค้นพบ  

จากประสบการณ์ในการทํางานการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้ค้นพบวิธีการในการทํางานที่มี
ความแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับโอกาส เวลา สถานการณ์ กลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้าไปทํางานด้วย ซึ่งน่าจะนําไป
ปรับใช้ได้กับการทํางานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของบุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่มีบทบาทและ
สนใจในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพ่ือนําเสนอเป็นทางเลือกในการทํางานสองแนวทาง ดังต่อไปนี้  

ระยะสั้น  
(1) การกําหนดขอบเขตพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านและชุมชนให้ชัดเจน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการป้องกันไฟป่า 

และหมอกควัน ทั้งยังป้องกันการเกี่ยงกันทํางานระหว่างหมู่บ้าน และเวลาออกมาตรการในการบังคับใช้กฎหมาย 
หรือกฎกติกาชุมชน จะได้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นท่ีว่าอยู่ในเขตของหมู่บ้านและชุมชนใด 

(2) การกําหนดแนวเขตหรือการแบ่งโซนพ้ืนที่ของแต่ละบ้าน ระหว่างพื้นที่ทํากิน พ้ืนที่ป่าใช้สอย พ้ืนที่ป่า 
ชุมชน พ้ืนที่ป่าสงวนป่าต้นนํ้า พ้ืนที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกันหลายบ้าน เพ่ือให้เห็นเหตุและปัจจัยการก่อเกิดปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควันให้ชัดขึ้น จะได้กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตรงประเด็น  

(3) การออกกฎกติกาชุมชน เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของคนในชุมชน  
(4) การเก็บข้อมูลผลผลิตจากป่า ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างป่าที่เผากับพื้นป่าที่ไม่มีการเผาว่าธรรมชาติจะ 

ให้ผลผลิตแตกต่างกันอย่างไร เพ่ือใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการ (ดับไฟในใจคน) ก่อนที่จะไปดับไฟป่า  
(5) การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องในชุมชน เป็นการคืนข้อมูลการ  

เปลี่ยนแปลงของการเปรียบเทียบระหว่างป่าที่เผากับป่าที่ไม่ถูกเผา  
(6) การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของคนในชุมชนที่อยู่ใกล้ป่าที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเผา เพ่ือให้คน 

ในชุมชนมีทางเลือกในการประกอบอาชิพที่หลากหลาย และลดการเผาอย่างยั่งยืน  
(7) การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ และการบังคับใช้กฎกติกาของชุมชนอย่างเคร่งคัดและจริงจัง 

ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
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(8) การสร้างภาคีเครือข่ายและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างที่อยู่ที่ยืนให้กับคนทํางาน
และการได้นําเสนอบทเรียนการทํางานของแกนนําในแต่ละพื้นที่จะทําให้คนทํางานเกิดความภาคภูมิใจ เชื่อมั่นใน
ตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองไปเป็น (แฟนพันธุ์แท้) ที่จะเป็นกําลังในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าได้
ในอนาคตในที่สุด 

 
ระยะยาว  
(1) การสร้างความรู้และความเข้าใจ การสร้างเวทีเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นมี

ความสําคัญมากสําหรับการทํางาน ซึ่งมีสองขั้นตอน คือ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีบทบาทในการ
แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและผู้นําในพื้นที่ ผู้นําชุมชน ต้องเน้นคําว่าเวทีแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ใช่
เป็นการฝึกอบรม เพราะเป็นการคิดร่วมกัน หาแนวทางร่วมกัน และคนที่ผ่านเวทีจะมีความรู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแก้ไขปัญหา สุดท้ายจะได้แนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน จนนําไปสู่การปฏิบัติที่จริงจัง เพราะเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จะได้รับรู้ข้อมูลระหว่างกันทั้งคนที่อยู่กับสถานการณ์จริงในพื้นที่กับคนที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหา 
นอกจากจะทําให้ทั้งสองฝ่ายได้นําเสนอข้อมูลที่นําไปสู่การรู้เขารู้เราแล้ว จะทําให้คนที่มีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหา มองเห็นปัญหาได้ลึกขึ้นและกว้างขึ้น ต่างจากเวทีฝึกอบรมที่มุ่งเน้นในการให้ข้อมูลด้านเดียว และบางครั้งใช้
วิทยากรที่หลากลาย และวิทยากรแต่ละคนก็มุ่งเน้นที่จะนําเสนอชุดความรู้ที่แต่ละคนได้เตรียมมา  จนละเลย
ขั้นตอนสําคัญ คือ การมีส่วนร่วม ทําให้ผู้เข้าอบรมเกิดการอึดอัดจนนําไปสู่การต่อต้านอยู่ในใจ สุดท้ายความรู้ที่ใส่
ลงไปในเวทีอบรม ผู้เข้าอบรมไม่ยอมรับ การนําเอาความรู้ไปสู่การปฏิบัติจึงไม่เกิด  ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึง
นําไปสู่ความล้มเหลวในการดําเนินงานในที่สุด  

แต่ถึงแม้การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะจัดทําได้ครบทุกขั้นตอน แต่อย่าคาดหวังว่ าจะเกิดผลสําเร็จจน
เกิดการแก้ไขปัญหาได้ทุกพ้ืนที่ เพราะท่ีมาของคนแต่ละเวทีต่างกัน ทักษะพ้ืนฐานต่างกัน และท่ีสําคัญทักษะในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แต่ละคนต่างกัน กล่าวโดยสรุปคือ การให้ความรู้คนผ่านการบอกเล่าเพื่อนําไปถ่ายทอดต่อนั้น
ต้องติดตามและทําอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู ้ที ่ผ่านเวทีเข้าถึงการปฏิบัติ ให้ชุดความรู้ที ่ได้จากเวทียกระดับเป็น  
ประสบการณ์จากการปฏิบัติ เพ่ือสร้างนักสื่อสารไฟป่าจากประสบการณ์จริง หรือแฟนพันธุ์แท้ข้ึนในชุมชน ซึ่งจาก
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ประสบการณ์ในการทํางานที่ผ่านมาจึงมีการออกแบบในการจัดเวที 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การจัดเวทีเพ่ือเปิด 
ทาง และการลงไปทําเวทีกับคนในพื้นที่ที่เป็นตัวจริงเสียงจริง และมีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาหมอกควันและไฟป่า
โดยตรง คือ ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ เพราะถือเป็นตัวแปรสําคัญ ซึ่งจะทําให้เข้าใจสถานการปัญหาได้ชัดเจนขึ้น
สามารถกําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และสอดคล้องกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เมื่อ
เป้าหมายเกิดความเข้าใจทำให้สามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที โอกาสในการแก้ไขปัญหาให้สําเร็จย่อมจะมีสูงขึ้นจน
เกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ได้ในที่สุด 

(2) การขึ้นทะเบียนป่าที่ชุมชนหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งป่าชุมชน คืนอํานาจในการจัดการป่าให้กับชุมชน มีการ  
ประเมินเป็นระยะ พร้อมกับการสร้างความรู้สร้างความเข้าใจจนกว่าจะแน่ใจว่าชุมชนสามารถดูแลป่าได้อย่างยั่งยืน
ในที่สุด กล่าวโดยสรุปคือ ทั้งสาเหตุ ปัจจัย แรงจูงใจในการเผา ล้วนมาจากคน การทํางานในด้านการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดของคนจึงเป็นแนวทางในการทํางานแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันที่ตรงจุดตรงประเด็นที่สุด เนื่องจาก
พฤติกรรมของคนประพฤติปฏิบัติผ่านแนวคิด กระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจึงมีความสําคัญต่อกระบวนการ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดลําปางเป็นอันดับต้น ๆ หรือจะถือเป็นหัวใจสําคัญก็ว่าได้  

 
 

ข้อเสนอแนะ  

1. การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและยั่งยืนในอนาคต ควรเน้นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่ เพ่ือให้เกิดจิตสํานึกและมีความตระหนักต่อผลกระทบที่เกิดจากฝุ่นควันและไฟ
ป่าให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากเวทีในระดับพ้ืนที่ได้สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ เช่น ประเด็น 
“ประชาชนยังไม่เห็นว่าปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นปัญหา” ดังนั้นแนวทางการป้องกันปัญหาที่สําคัญคือ การ
สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ให้เห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
แท้จริง ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ควนเน้นและให้ความสําคัญต่อกระบวนการนี้เป็นหลัก  

2. การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ควรทําอย่างจริงจังและมีแนวทางการปฏิบัติที ่เป็น  
รูปธรรม ซึ่งควรบูรณาการทั้งงานและงบประมาณ ที่ผ่านยังมีการดําเนินงานที่แยกส่วนและซํ้าซ้อน ทําให้เกิด
ประโยชน์ต่อพ้ืนที่น้อย  
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3. ผลักดันให้ระดับพื้นที่เป็นศูนย์บริหารจัดการลดการเผา เนื่องจากมาตรการประกาศวันห้ามเผาได้ผลใน
บางพื้นที่ แต่อาจไม่ได้ผลในอีกพื้นที่ เนื่องจากสภาพของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน  เชื ้อเพลิงแห้งช้าเร็ว
แตกต่างกัน สาเหตุการเผาแตกต่างกัน ดังนั้นหากผลักดันให้ระดับอําเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ชุมชนเป็นผู้กําหนดวันห้ามเผา และมีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน น่าจะสามารถลดปัญหาการ
เผาในช่วงเกิดวิกฤตหมอกควันได้ 

4. เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่หลักควรให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง
เชื่อถือได้ ให้ถึงในระดับพ้ืนที่ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหา  

5. ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ข้อกําหนดบางประการที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินงานระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและชุมชน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีข้อจํากัดจํานวนมากในการสนับสนุนการดําเนินงานของชุมชน
โดยตรง ทําให้ไม่สามารถดําเนินงานร่วมกับชุมชนหรือสนับสนุนชุมชนได้ตามความต้องการ ถึงแม้จะพบว่าเป็น
แนวทางท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยังยืนก็ตาม  

6. สนับสนุนนโยบายยกย่องเชิดชูชุมชนที่มีการบริหารจัดการดีต่อสาธารณะ สร้างชุมชนต้นแบบ  ทําให้
ชุมชนมีความภาคภูมิใจ และรู้สึกมีเกียรติ ส่งผลให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง  

7. ควรมีระบบการบริหารที่มากกว่า Single Command จากส่วนกลาง การดําเนินนโยบายควรคํานึงถึง
ความเป็นไปได้ และการพัฒนาปัจจัยและข้อจํากัดที่เกี่ยวข้อง เช่น การกําหนดพื้นที่ชิงเผาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุน
เชื้อเพลิง การขาดข้อมูลทางวิชาการ เอกสารเชิงสถิติ ข้อมูลอ้างอิงในการนํามาใช้บริหาร  

8. ควรมีการถอดบทเรียนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพ่ือ
เป็นแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต เช่น เรื ่องทําแนวกันไฟที่ได้ผลดี การสร้างฝายชะลอนํ้า การ
ลาดตระเวนและดับไฟ รวมถึงกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่สําหรับการ
จัดการเชื้อเพลิง  

9. ควรมีการจัดระเบียบการเผา ด้วยการกําหนดพ้ืนที่ เวลา วิธีการ ในการจัดการเชื้อเพลิงและจัดการเผา 
ซึ่งหลายหน่วยงานต้องเข้ามาร่วมกันกําหนด เช่น กรมอุตุนิยมวิทยาที่มีข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศ กรมป่าไม้ กรม
อุทยานฯ ที่มีกําลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมวลชนในพื้นที่ กรมส่งเสริม
การเกษตรผู้ซึ่งพืชเกษตรหลายชนิดถูกร้องเรียนว่ามีส่วนทําให้ไฟไหม้ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดการอย่างเข้มข้น 
จริงจัง ดังนั้นจึงต้องการข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนหลายประการ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อเพลิง สภาพอากาศ 
ความเสี่ยงในพ้ืนที่ บริเวณท่ีมีของป่าในพ้ืนที่ฯ  

ข้อมูลเหล่านี้ต้องนํามาบูรณาการร่วมกันในการจัดการ การถ่ายโอนอํานาจการควบคุมไฟป่าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม มีตัวชี้วัดชัดเจน มีแรงจูงใจและบทลงโทษท่ีชัดเจน เพราะสาเหตุของ
การเกิดไฟไหม้ป่ามาจากคนทั้งสิ้น กระทรวงมหาดไทยควรกําหนดภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดูแล
ปัญหาไฟป่าในพื้นที่จะต้องมาพร้อมด้วยงบประมาณ เครื่องมือ กําลังคน ความรู้ ความสามารถผ่านการฝึกอบรม
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จากหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่หลัก เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดพ้ืนทีเสี่ยง เพ่ือ
วาง "แนวทางการจัดการเชื้อเพลิง" ในช่วงก่อนฤดูไฟป่า และการดําเนินการ "เผาตามกําหนด" ในพ้ืนที่เหล่านี้อย่าง
แน่วแน่และจริงจัง ซึ่งเป็นมาตรการในเชิงรุกที่สําคัญกว่าการตั้งรับคอยดับไฟ 

 

 
 

นวัตกรรมการทำงานทางสังคมองค์กรธุรกิจยุคใหม ่
 
 โครงการ “การผลิตชุดความรู้ในการจัดการทรัพยากร (ดิน น้ำ ป่า) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง” เกิดจากความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
คือ กลุ่มผู้ประกอบการบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ที่ดำเนินกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมปูนในพื้นที่
ดังกล่าว ซึ่งประสบปัญหาการดำเนินงานสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นบริเวณรอบโรงงานปูน งานด้านการจัดการ
ทรัพยากรดิน-น้ำ-ป่า ของชาวบ้านที่ผ่านมาแม้จะมีการสนับสนุนส่งเสริมชุมชนทั้งเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำ การ
จัดการดูแลพื้นที่ป่า เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านและรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับชาวบ้าน แต่
ปัญหาที่พบมาตลอด คือ ไม่ว่าจะทำโครงการแผนงานมากเท่าใด ชุมชนยังประสบปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งเป็น
ประจำ พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ต้องอาศัยน้ำฝนและมักประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงบ่อยครั้ง บางปีไม่สามารถเพาะปลูก
พืชผลได้ทันเวลา ส่งผลให้เกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าตามมาเพราะขาดรายได้ แหล่งน้ำสาธารณะต่าง ๆ ยังขาด
ความร่วมมือช่วยกันดูแลจากชาวบ้าน ชุมชนขาดรายได้ ส่งผลให้ชาวบ้านบางกลุ่มยังมีการตัดไม้ทำลายป่า 
ชาวบ้านเกือบทั้งตำบลประสบปัญหารายจ่ายล้นตัว ปัญหาหนี้สิน เอสจีซีจึงเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองถึงแนวทางการ
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ทำงานกับชุมชนมากขึ้น ทำอย่างไรจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลทรัพยากรได้จริง กระบวนการศึกษา
เครื่องมือการทำงานต่าง ๆ ร่วมกับตัวแทนของ 10 ชุมชนจึงเกิดข้ึนอย่างจริงจัง11 
 การดำเนินงานครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น ซึ่งเน้นการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ทั้งการตั้งคำถาม
วิจัยที่คมชัด เก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ สรุปทดลองปฏิบัติการ ถอดบทเรียนสรุปผล โดยมีพ่ีเลี้ยงงานวิจัยที่
มีประสบการณ์หนุนเสริมทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที ่ของเอสซีจีให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดี ยวกัน ผลที่ได้รับ
ประกอบด้วย 

1. วิธีการและรูปแบบการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า ที่เหมาะสมกับ 10 หมู่บ้านในตำบลบ้านสา 
2. ชุดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากดิน -น้ำ-ป่า ที่เกิดจากการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาเดิมผสมกับ

ความรู้เชิงเทคนิคใหม่ ระบบข้อมูลใหม่ 
3. เครือข่ายการจัดการ ดิน-น้ำ-ป่า ร่วมกันระดับตำบล 
4. เกิดการขยายผลชุดความรู้ เป็นพื้นที่ต้นแบบศึกษาเรียนรู้ของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดลำปาง 
นอกจากนี้ยังทำให้เกิด 
1. กฎกติการ่วมกันของคนในชุมชนระหว่างชุมชน ด้านการใช้น้ำดูแลแหล่งน้ำ ด้านการใช้ป่า ดูแลพื้นที่ป่า 

ชาวบ้านแต่ละชุมชนของ 10 หมู่บ้านในตำบลบ้านสาเกิดการพัฒนาศักยภาพ เป็นผู้เก็บข้อมูลด้านดิน-น้ำ-ป่า และ
ด้านเศรษฐกิจของชุมชนที่เป็นผลผลิตจากการทำเกษตรและจากป่า นำมาวิเคราะห์ร่วมกันอย่างละเอียด จัดทำเป็น
ฐานข้อมูลและเปรียบเทียบทุกช่วงฤดูตลอดปีทุกปี เรียกว่า “หมอดิน หมอน้ำ หมอป่า หมอเศรษฐกิจ” 

2. ชุมชนเกิดจิตสำนึก ลดเรื่องตัดไม้ 100% เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างฝายชะลอน้ำ การป้องกันไฟป่า 
และการดับไฟป่า จนเกิดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพิชิตไฟป่าที่แรกในตำบลบ้านสา มีทีมงานที่แต่งตั้งโดยนายอเภอแจ้ห่ม 

3. ชุมชนสามารถลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดจาก 600 ไร่ ในปี 2560 เหลือ 200 ไร่ ในปี 2561 และคนที่เลิก
ปลูกโดยสิ้นเชิงประมาณ 20 ราย แล้วหันมาปลูกพืชยืนต้นอย่างมะม่วงโชคอนันต์เพิ่มข้ึน 60 ราย  

4. เปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชผสมผสาน ซึ่งเกิดจากการเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายในครัวเรือน
และภาคการผลิต ทำให้เห็นความแตกต่างและนำไปสู่การตัดสินใจ การทดลองและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อลดการใช้
สารเคมี 

5. ระบบฐานข้อมูล วิธีการจัดเก็บ การบันทึกข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลของชุมชน ด้านดิน-น้ำ-ป่า-เศรษฐกิจ
โดยละเอียด เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่ และใช้เป็นข้อมูลการทำงานร่วมของชุมชน 

6. การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจ โดยร่วมบริจาคที่ดิน
เพ่ือแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์จำนวน 15 ไร่ 

 
11 ผลงานวิจัย นวัตกรรมการทำงานทางสังคมองค์กรธุรกิจยุคใหม่. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถ่ิน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 

• ชุมชน ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีการกำหนดแนวเขตป่าชุมชนที่ชัดเจน 
ทำแนวกันไฟรอบบริเวณพ้ืนที่ป่าชุมชน จัดอาสามสมัครเฝ้าระวังไฟป่า และขยายแนวคิดเรื่องการจัดการทรัพยากร
ไปยังหมู่บ้านข้างเคียง ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ เหมืองฝาย จัดทำบ่อพ่วงดึงน้ำมากักเก็บน้ำทำให้ลดปัญหาน้ำ
หลากในช่วงฤดูฝน และลดปัญหาน้ำขาดในช่วงฤดูแล้ง ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพ การอนุรักษ์ป่าทำให้
แหล่งอาหารเพิ่มมากขึ้น คนในชุมชนมีรายได้เสริมจากการค้าขายสินค้าพื้นบ้าน รวมทั้งพืชผักพื้นบ้านและอาหาร
จากป่า มีการจัดการน้ำใหม่เป็นระบบสระพวง มีน้ำใช้จึงเพิ่มพ้ืนที่ปลูกและรอบการปลูกพืชเพ่ือจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
เป็น 4 รอบ/ปี จากที่เคยมีรายได้ 80,000 บาท/ปี/ครัวเรือน เพ่ิมเป็น 200,000 บาท/ปี/ครัวเรือน การพัฒนากลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ การส่งเราการปลูกข้าวพันธุ์ใหม่ การทำโฮมสเตย์กลุ่มแม่บ้านในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้าน
สังคม ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนครอบครัวดีขึ้น ก่อให้เกิดความสามัคคี การเสียสละเอื้อเฟื้อต่อกันในชุมชน 
บริจาคท่ีดินร่วมกัน 15 ไร่ จัดทำแหล่งน้ำสาธารณะ ส่งเสริมเยาวชนกลุ่มทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 

ทั้งนี้ เครือข่ายชุมชนที่ติดต่อกันระหว่างตำบลและอำเอ คือ อำเภอแจ้ห่ม ตำบลบ้านสา กับอำเภอ
เมืองปาน ตำบลบ้านขอ ในการกำหนดแนวทางในการป้องกัน-ควบคุมไฟป่า ทำแนวกันไฟป่าร่วมกันระหว่างบ้าน
สาสบหก ม.2 กับบ้านทุ่งอดุม ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน ควบคุม-ดับไฟป่าทั้ง 13 หมู่บ้าน ตำบลบ้านขอ 
อำเภอเมืองปาน ลดปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปาง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาและ
นักศึกษาในด้านการทำฝายชะลอน้ำ ได้รับรางวัลหมู่บ้านรักษาศีล 5 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านท่องเที่ยว 
ชาวบ้านเป็นวิทยากรฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการประชารัฐของรัฐบาล และได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว 
รวมถึงเกิดงบประมาณสนับสนุนขยายผลต่อยอดงานวิจัย รวมทั้งสิ้นกว่า 11 ล้านบาท  

• บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) 
จำกัด เกิดการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดโดยบรรจุแผนการ
ทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับชุมชน เป็นตัวประเมิน CSR 
ของฝ่ายจัดการชุมชนสัมพันธ์และอนุรักษ์ธรรมชาติ ลด
การสงเคราะห์หรือการให้เปล่าลงแต่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่
ความยั่งยืนต่อไปตามแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ของเอสซีจี มีจำนวนฝายชะลอน้ำเพิ่มขึ้น 14,916 ฝาย 
และแหล่งเรียนรู้ตามโครงการรักษ์น้ำรักป่า  

• บร ิษ ั ท  ป ู นซ ิ เ มนต ์ ไทย  จำกั ด 
(มหาชน) ได้ชุดความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ของเอสซีจีในประเทศไทยและต่างประเทศ 
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โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปูบ่อในพื้นที่สูงสำหรับกักเก็บน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ 
 
 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้ทุนสนับสนุนวิจัยโครงการ “ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้น
จากกระบวนการครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบสระน้ำ
และสายยางยืด” 12 เมื่อปี 2550 ผลงานวิจัยได้องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการประยุกต์ใช้น้ำยางในการปู/เคลือบ
สระน้ำเพื่อป้องกันน้ำซึมลงสู่ผิวดิน สามารถกับเก็บน้ำไว้ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ผลงานวิจัยนี้สนับสนุนการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำแล้วตามนโยบายของรัฐบาล 
การใช้ยางเคลือบสระน้ำยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมภาคต่าง ๆ อาทิ ภาคเกษตรกรรม ซึ่งใช้ยางเคลือบ
สระน้ำในเขตพื้นที่เขตนอกชลประทานที่ขาดแคลนแหล่งน้ำในฤดูแล้ง ทำให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้สำหรับทำ
เกษตรตลอดปี รวมทั้งประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่น ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานรัฐ โรงเรียน บ้ านเรือนที่
ต้องการกักเก็บน้ำเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น บ่อน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค บ่อเลี้ยงปลา/กุ้ง บ่อบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ      
 เทคโนโลยีจากงานวิจัยนี้ได้ผ่านการวิจัยและทดสอบเคลือบบ่อในพื้นที่ต่าง ๆ โดยการวัดผลในเชิงคุณภาพ
และประสิทธิภาพในหลายพื ้นที ่มาอย่างต่อเนื ่อง อาทิ พื ้นที ่ขององค์การสวนยาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ปี 2552 -2553) พื้นที่ภายในโรงงานบริษัท ยู เอส บ่อทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัด
ชลบุรี (ปี 2553-2554) บ่อเลี้ยงปลาในชุมชนบริเวณจังหวัดปัตตานี จำนวน 4 แห่ง (ปี 2555-2556) และบ่อกัก
เก็บน้ำเกาะปุโหลด จังหวัดสตูล (ปี 2556-2557) โดยพบว่าบ่อที่เคลือบด้วยน้ำยางพาราสามารถกักเก็บน้ำได้เป็น
อย่างดี มีปริมาณน้ำขังในบ่อตลอดทั้งปี ผลการทดสอบการใช้งานของมีระดับที่น่าพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี และน้ำที่
กักเก็บในบ่อมีความปลอดภัยสูงสามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้  

ในปี 2557 สกว.ร่วมกับหน่วยงานภาคีประกอบด้วย 1) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 
(สกย.) 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3) ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 4) อุทยานแห่งชาติถ้ำ
ผาไท 5) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง 6) องค์การบริหารส่วนตำบลปงเตา 7) องค์การบริหารส่วนตำบลนา
แก สนับสนุนงานวิจัยโครงการ “การพัฒนาเทคโนโลยีการปูบ่อในพื้นที่สูงสำหรับกักเก็บน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของชุมชนที่สูงอำเภองาว จังหวัดลำปาง” 13โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีบ่อกักเก็บน้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติในพ้ืนที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านร้อง ตำบลปงเตา และ
ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงโดยเฉพาะยาเสพติด การทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างต้นแบบบ่อกักเก็บน้ำ
ด้วยน้ำยางธรรมชาติในพื้นที่ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภายใต้เงื่อนไขสภาพพื้นที่ลาดชันสูง  เพื่อเป็นแนว

 
12 รายงานวิจัย ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นจากกระบวนการครีมม่ิงในระดับอุตสาหกรรมและต้นแบบการประยุกต์ใช้งานในการทำน้ำยางเคลือบสระน้ำและสายยางยืด. มหาวิทยาลัย
สงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
13 รายงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการปูบ่อในพื้นที่สูงสำหรับกักเก็บน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของชุมชนที่สูงอำเภองาว จังหวัดลำปาง. 
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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ทางการจัดสรรทรัพยากรที ่จำเป็นเบื้องต้นให้กับชุมชนพื้นที่ สร้างเครือข่ายและต้นแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรของชุมชนในพื้นท่ี  
 นอกจากเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือนและการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่สูงภาคเหนือตอนบนแล้ว ยังช่วยลดการทำลายทรัพยากรที่
เป็นแหล่งต้นน้ำ เกิดการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ทั้งยังได้สนับสนุนกิจกรรมการเกษตรเพื่อสร้างรายได้และเลี้ยงชีพ
ของชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม ซึ่งคาดหวังผลว่าจะเป็นหนึ่งในกลไก
นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อย่างยั่งยืนต่อไป อีกท้ังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตน้ำยาง
ในภาคเหนือ โดยการเพิ่มทางเลือกในการแปรรูปน้ำยางเป็นวัสดุสำหรับปูบ่อ / สระน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร และช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง 

นอกจากนี้ สกว.และหน่วยงานภาคียังได้จัดให้ม ีการ
ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีบ่อกักเก็บน้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติ
ในพ้ืนที่ที่เหลือ ได้แก่ บ้านแม่คำหล้า ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว 
จ.ลำปาง อีกด้วย เพื่อยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
ของชุมชนบนพื้นที่สูงให้แก่ราษฎรชาวอาข่าและลาหู่ ซึ่งกระแส
โลกาภิวัตน์และทุนนิยมที่ถาโถมเข้ามาในพื้นที่ทำให้ชาวบ้านมี
ค่าใช้จ่ายมากขึ้น เมื่อรายได้หลักไม่มี นอกจากการปลูกข้าวไร่
เพื ่อยังชีพ ทำให้เป็นช่องว่างที ่นายทุนจะเข้ามาส่งเสริมให้

ชาวบ้านปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือเพ่ิมรายได้ แต่เมื่อข้าวโพดราคาตกทำให้ชาวบ้านหันมาค้ายาเสพติด ดังนั้นการ
มุ่งช่วยเหลือวิถีชีวิตไปพร้อมกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องจำเป็น และต้องสร้างองค์
ความรู้ในการปรับตัวให้ชาวบ้านก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “ระเบิด
จากภายใน” และ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้วยการชี้ให้ชาวบ้านเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไขด้วยตนเอง 

การเข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัย สามารถตอบโจทย์การทำเกษตรแบบยั่งยืนและ
รักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นที่ยอมรับของชาวบ้าน โดยมีเป้าหมายในการสร้างแม่แบบสู่เกษตรผสมผสานอย่าง
ยั่งยืนและปลอดสารพิษ ภายใต้ความร่วมมือของชาวบ้าน นักวิจัย และอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท เพื่อลดพื้นที่การ
ปลูกข้าวโพดซึ่งมีต้นทุนสูง แล้วหันมาปลูกไม้ผลยืนต้นโดยจัดโซนนิ่งเพาะปลูกที่เหมาะสม เช่น ชั้นความสูง 800 
เมตรขึ้นไป เหมาะกับการปลูกกาแฟอาราบิกาและไม้ผลบางชนิด เช่น ท้อบางสายพันธุ์ และข้าวไร่ขั้นบันไดที่ใช้น้ำ
น้อย หากชั้นความสูงต่ำกว่า 800-500 เมตร ปลูกไม้ผลเมืองร้อน เช่น ทุเรียนหลงลับแล ลองกอง มังคุด เป็นต้น 

ทั้งนี้นักวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้ผนึกกำลังร่วมกันแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้น โดยมีรัฐบาลเป็น
เจ้าภาพและทหารเป็นผู้ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อประกาศเป็นวาระแห่งชาติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
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เจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และมีรูปแบบเช่นเดียวกับโครงการพัฒนาดอยตุง เพื่อให้เกิดการตื่นตัว
และร่วมกันแก้วิกฤติฟ้ืนฟูประเทศ 

จุดเด่นของยางเคลือบสระน้ำ 

- มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำได้ดี โดยมีอัตราการซึมผ่านของน้ำต่ำมาก 
- มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี 
- วิธีการเคลือบบ่อ / สระง่ายไม่ซับซ้อน ชาวบ้านสามารถทำเองได้เมื่อมีอุปกรณ์วัสดุพร้อม วัสดุที่ใช้

เคลือบสามารถหาได้ง่ายในท้องตลาด ราคาไม่แพง 
- ไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรแปรรูปยางที่ซับซ้อน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เคลื่อนย้ายง่าย ทำให้สะดวกในการ

เข้าถึงแม้พ้ืนที่ที่ห่างไกล รวมทั้งบริเวณพ้ืนที่สูง 
- สามารถใช้กับสระที่มีขนาดและรูปร่างที่หลากหลาย   
- สามารถเพิ่มความแข็งแรงของสระน้ำจากยางเคลือบผ้าใบได้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน

จริง โดยการเพิ่มจำนวนชั้นของผ้าใบ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบเสริมความแข็งแรงเฉพาะตำแหนง่ที่
ต้องการหรือเสริมความแข็งแรงทั้งสระน้ำ 

- ช่วยป้องกันการพังทลายของดินและการเกิดร่องน้ำเซาะบริเวณขอบบ่อได้เป็นอย่างดี  
- ใช้ผลผลิตน้ำยางธรรมชาติเป็นวัสดุดิบหลักในการปูบ่อน้ำ เป็นการสนองตอบต่อนโยบายของ

ภาครัฐในการเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศ 
- ผ่านการวิจัยและทดสอบในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพของวัสดุและการใช้งาน รวมถึงความ

ปลอดภัยของน้ำสำหรับใช้อุปโภค 
- ต้นทุนราคาวัสดุเพียง 250 บาทต่อตารางเมตร 

 
 

การสํารวจรอยเลือ่นมีพลังในเขตพื้นที่ลำปาง-แพร่ และแผ่นดินไหวในจังหวดัลำปาง 
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การศึกษาแผนดินไหวและรอยเลื่อนในประเทศไทยไมได้ทำอยางจริงจังมากนัก การศึกษาสวนใหญเปน 

การศึกษาในภาพรวมบริเวณกวาง และเปนผลงานที่ศึกษาไวคอนขางนานแลวในอดีต ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความ

พรอมทางดานเทคโนโลยีที่มีอยูคอนขางจํากัดกวาในปจจุบัน วิธีการศึกษารอยเลื่อนรอยเลื่อนที่นิยมในปจจุบัน

มักใชวิธีการศึกษาธรณีวิทยาแผนดินไหวโบราณ ซ่ึงเปนการศึกษาท่ีมุงเนนการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนซึ่งเชื่อวากอให

เกิดแผนดินไหว ผลที่ไดทําใหทราบถึงลักษณะการเลื่อนตัวในอดีตของรอยเลื่อน ขนาดของแผนดินไหว และชวง

เวลาที่เกิด ทําใหทราบวารอยเลื่อนที่ศึกษานาจะมีศักยภาพในการเลื ่อนตัวอีกหรือไม่ เพื่อประโยชนในการ

วางแผนปองกันและรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นตอไป  

ประเทศไทยไมอาจจัดอยู่ในเขตที่ปลอดจากแผนดินไหว เนื่องจากหลักฐานการบันทึกประวัติศาสตร์  

จดหมายเหตุ ศิลาจารึก และพงศาวดาร ไดระบุว่าประเทศไทยเคยไดรับผลกระทบจากแผนดนไหวทั้งขนาดปาน

กลางจนถึงขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้ง และยังความเสียหายให้กับพื้นที่ในหลายภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะ

ภาคเหนือและภาคตะวันตก 14 

Hongjaisee (1999) ได้ศึกษาในสวนการประเมินภัยจากการเกิดแผนดินไหว โดยอาศัยขอมูลเกี่ยวกับการ

เกิดแผ่นดินไหวร่วมกับผลการศึกษารอยเลื่อนมีพลัง แสดงในรูปแบบแผนที่ขอบเขตภัยจากการเกิดแผ่นดินไหว 

พบวาที่โอกาสรอยละ 37 ของการเกิดแผนดินไหวรุนแรงเกินคาใด ๆ ค่าความเรงของการสั่นสะเทือนของพื้นดิน

บริเวณด้านตะวนตกของประเทศ มีคาประมาณ 100 แกล โดยเฉพาะในบริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมารมีค่า

ความเรงของพื้นดิน 120-150 แกล สําหรับที่โอกาสรอยละ 10 ของการเกิดแผนดินไหวรุนแรงเกินคาใด ๆ ในชวง

เวลา 100 ปี คาความเรงสูงสุดของพ้ืนดินในพ้ืนที่จังหวัดแพร พะเยา เชยงรายและเชียงใหม่ มีคาประมาณ 0.08 g 

จังหวัดแมฮองสอน ลําพูน ลําปาง และนาน มีคาประมาณ 0.04 g 

การศึกษาวิจัยนี้ไดสำรวจรอยเลื่อนมีพลังในเขตพ้ืนที่จังหวัดลำปางและแพร่ เพ่ือกำหนดตำแหน่งแนวรอย

เลื่อนมีพลัง ทิศทางการวางตัว และลักษณะการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลัง ตลอดจนชวงเวลาของการเลื่อนตัว 

โดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัยขั้นตอนแรกดวยการวิเคราะหเชิงเอกสารของขอมูลธรณีวิทยาแผ่นดินไหว จุดเกิด

แผ่นดินไหว และการเตรียมแผนที่ จากนั้นทำการแปลความหมายภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม (โทร

สัมผัส) เพ่ือใหไดมาซึ่งลักษณะภูมิประเทศอันเปนผลจากการแปรสัณฐานจากรอยเลื่อน และจัดจําแนกรอยเลื่อนย

อยโดยผนวกกับผลการวิเคราะหสภาพภูมิประเทศจากแผนที่ หลังจากนั้นในขั้นตอนที่สองทําการออกภาคสนาม 

เพื ่อตรวจสอบสภาพภูมิประเทศที่ไดจากการแปลความหมายโทรสัมผัส พรอมกับจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ

 
14 รายงานวิจัย ผลการสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fualt) ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและลำปาง-แพร่. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมทรัพยากรธรณี 
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รายละเอียดในพื้นที่คัดสรรจากการแปลความหมายโทรสัมผัส ตอมาจึงทําการขุดรองสํารวจ และศึกษาธรณีวิทยา

ในรองสํารวจและแหลงหินโผล่ เพื่อดูลักษณะการวางตัวของลําดับชั้นตะกอนและลักษณะทิศทางการวางตัวของ

รอยเลื่อน ขั้นต่อมาจึงทําการเก็บตัวอยางตะกอนดินที่สัมพันธกับรอยเลื่อน หลังจากนั้นจึงเตรียมตัวอยางในหอง

ปฏิบัติการและวิเคราะหหาอายุตัวอยางดวยวิธีเรืองแสงความรอน และคารบอน-14 เมื่อไดผลขอมูลของอายุแล้ว

จงึแปลความหมาย ตลอดจนประเมินหาขนาดของแผนดินไหวในอดีตที่เคยเกิดมาแลวและอัตราการเคลื่อนตัวของ

รอยเลื่อนมีพลัง 

จากหลักฐานทางโทรสัมผัสและการวิเคราะหข้อมูลที่มีผู้ศึกษาไว้ก่อนนั้นทำให้คาดว่ากลุ่มรอยล ื่อนลำปาง-

แพร่น่าจะจัดเป็นกลุ่มของรอยเลื่อนมีพลังในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง-แพร โดยประกอบด้วยรอยเลื่อนสำคัญหลาย

รอยที่วางตัวในแนวตะวันออกเฉียเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ ซี่งมีบริเวณเริ่มต้นทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือใกล้เคีย

กัน ส่วนปลายสุดทางด้านตะวันตกเฉียงใต้รอยเลื่อนแทบเลือนหายไป หรือมิฉะนั้นอาจถูตัดด้วยรอยเลื่อนที่วางตัว

ค่อนไปทางแนวเหนือใต้ อีกท้ังบางส่วนอาจแยกสาขาและปรากฏวางตัวใกล้ตะวันออก-ตะวันตกมากขึ้น รอยเลื่อน

หลักในกลุ่มนี้ประกอบด้วย รอยเลื่อนแร่และวังชิ้น ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของกลุ่ม และตรงกลางเป็นรอย

เลื่อนลอง ส่วนด้านตะวันตกสุดเป็นรอยเลื่อนบ้านมาย รอยเลื่อนสบปราบ และรอยเลื่อนใกล้เคียง ต่อเนื่องไปถึง

รอยเลื่อนลำปาง-แพร่ซึ่งอยู่ปลายสุดด้านล่าง ทั้งนี้ รอยเลื่อนในเขตพื้นที่จังหวัดลําปางมีข้อมูลโทรสัมผัสที่ชี้ชัดว่า

รอยเลื่อนนี้มีความยาวรวมประมาณ 180 กม. กวางประมาณ 35 กม. โดยผานอําเภอเถิน สบปราบ วังชิ้น ลอง

และแมเมาะ ประกอบไปดวยรอยเลื่อยยอย 6 รอยเลื่อน มีความยาวตั้งแต 18 กม. ถึง 40 กม. โดยมีรอยเลื่อนบ

านมายยาวมากที่สุด สวนรอยเลื่อนยอยตนงุนนั้นมีความยาวสั้นที่สุด ผลการศึกษาโทรสัมผัสและภาคสนามอยาง

ละเอียดทําใหทราบว่ากลุมรอยเลื่อนลำปางเคยมีการเลื่อนตัวเหลื่อมขางแบบซายเขาและเลื่อนตัวในแนวดิ่ง จาก

การวิเคราะห์อายุแผนดินไหวที่สัมพันธกับรอยเลื่อนสบปราบ พบวาไดเคยเกิดแผนดินไหวในอดีต ในช่วงครั้งหลง

สุด 3 ครั้ง คือ 4,000 ปี 3,000 ปี และครั้งสุดทายมีอายุประมาณ 2,000 ป โดยมีขนาดแผนดินไหวขนาดประมาณ 

7 ริกเตอร์ และมีอัตราการเคลื่อนตัวประมาณ 0.83 มม./ปี 

จากการประเมินพื้นที่ที่มีโอกาสไดรับผลกระทบจากพิบัติภัยจากแผนดินไหวโดยใชขอมูลสารสนเทศภูมิ

ศาสตร พบวานอกจากเขื่อนแมจางในเขตอําเภอแมเมาะ และอางเก็บน้ำขนาดเล็กที่ปรากฏใกลแนวรอยเลื่อนแลว 

ยังมีชุมชนที่ปรากฏใกลรอยเลื่อน เชน อําเภอแมทะ สบปราบ อําเภอลอง และอําเภอเถิน ในเขตจังหวัดลําปาง 

และอําเภอเดนชัย สูงเมน วังชิ้น และอําเภอเมืองแพร ในเขตจังหวัดแพร นาจะไดรับอิทธิพลจากการเลื่อนตัวอีก

ครั้งในอนาคต และอาจสรุปไดวาแนวรอยเลื่อนย่อยลอง สบปราบ แพร่ และวังชิ้น มีความสำคัญมากที่สุดในเชิง

พิบัติภัยจากแผนดินไหว 
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จากข้อมูลการตรวจจับจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวในปัจจุบัน พบว่าเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดปาน

กลางและขนาดเล็กกระจายตัวอยู่บริเวณแอ่งตะกอนทางภาคเหนือของประเทศไทย รวมถึงบริเวณแอ่งลำปาง-แพร่

และพื้นที่ข้างเคียง แสดงถึงความต่อเนื่องทางด้านการแปรสัณฐานของพื้นที่ดัง กล่าวเป็นอย่างดีจนถงปัจจุบัน 

การศึกษารอยเลื่อนที่มีความส ัมพันธ์กับแผ่นดินไหวในอดีตในเขตพ้ืนที่จังหวัดลำปาง-แพร่ ซ่ึงพบว่ามีรอยเลื่อนย่อย

หลายแนวที่ปรากฏความมีพลัง อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวได้สรุปผลเพียงเบื้องต้น จำเป็นต้องทำการศึกษา
วิจัยแต่ละรอยเลื่อนย่อยอย่างละเอียด โดยเน้นหลักในเรื่องการนำข้อมูลการสำรวจข้อมูลธรณีฟิสิกส์ภาคพื้นดิน 
และการตรวจวัดหาอายุการไหวตัวของรอยเลื่อนที่สัมพันธ์กับแผ่นดินไหวหลาย ๆ วิธีเข้าด้วยกัน เพื่อการประเมิน
คาบการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น 
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 ด้านนักวิจัยชุดโครงการลดภัยพิบัติแผ่นดินไหวในประเทศไทยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในพื้นที่ อบต.ทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งฮั้ว อ.

วังเหนือ จ.ลำปาง พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะ หลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาดกลาง (ขนาด 

4.9 ตามข้อมูลของ USGS) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.05 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่จังหวัดลำปาง ระดับ

ความลึก 21 กม. ค่าความเร่งประมาณ 0.1 g หรือต่ำกว่า ในบริเวณรอยเลื่อนพะเยา ลำปาง มีระยะทางจากตัว

เมืองลำปางประมาณ 100 กิโลเมตรทางทิศเหนือ โดยนักวิจัยได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารของ อบต.ทุ่งฮ้ัว 

พบว่ามีการแตกร้าวจากแผ่นดินไหว และตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่

ได้รับผลกระทบ  
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ธรณีพิบัติดังกล่าวได้เกิดการสั่นไหวของแผ่นดินรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 26 ครั้ง รวมถึงการเกิดอาฟเตอร์ช็อกไม่

ต่ำกว่า 5 ครั้ง ขนาด 1.5-2.6 แมกนิจูด ลึกลงไปในดิน 5-12 กม. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ). 

จ.ลำปาง สาขาวังเหนือ ได้สรุปตัวเลขบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายการแตกร้าวของอาคาร

บ้านเรือนกว่า 100 หลังคาเรือน โดยไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งพื้นที่ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบมาก

ที่สุด เนื่องจากโครงสร้างส่วนใหญ่ไม่แข็งแรง เสามีขนาดเล็กเพียง 15 นิ้ว เหล็กเส้นเสริมแรงเก่า เหล็กปลอกมี

ขนาดใหญ ่และท่ีวัดพระเกิด พระธาตุเจดีย์เก่าแก่อายุกว่า 1,300 ปี ซึ่งภายหลังมีการบูรณะและได้สร้างครอบของ

เก่าไว้ โดยส่วนของภายนอกนั้นมีอายุราว 150 ปี ส่วนพื้นที่ ต.วังแก้ว มีบ้านเรือนเสียหาย และหอระฆังวัดบ้านฮ่าง

เสียหาย 1 หลัง ส่วนใหญ่เกิดแตกร้าวบริเวณผนังบ้านปูนและเสา นอกจากนี้ที่ ต.วังเหนือ ยังได้รับรายงานว่ามี

หลังคาโบสถ์ของวัดบ้านใหม่ได้รับความเสียหาย 1 หลัง  

    

 
ตำแหน่งการเกิดและขนาดของแผ่นดินไหว (ดาวสีแดง) และการกระจายตัวของบริเวณที่มีผู้ได้รับรู้การสั่นสะเทือน (วงกลม)  

(ข้อมูลจาก USGS และกรมอุตุนิยมวิทยา และการลงสำรวจ) เส้นสีแดงคือรอยเล่ือนต่างๆในบริเวณภาคเหนือ 
 

 จากภาพแสดงให้เห็นภาพรวมของแผ่นดินไหวและผลกระทบ โดยในรูปแสดงตำแหน่งการเกิดของ
แผ่นดินไหวที่แสดงด้วยดาวสีแดง วงกลมแทนค่าความรุนแรงที่รู้สึกได้ ซึ่งขนาดความรุนแรงจะมากเป็นพิเศษ
บริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหวแต่สามารถรับรู้ได้ในหลายบริเวณในจังหวัดภาคเหนือ ศูนย์กลางแผ่นดินไหวนั้นอยู่ใน
บริเวณรอยเลื่อนพะเยาซึ่งเคยทำให้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 
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พฤษภาคม 2557 และแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2537 จึงนับว่า
รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนอันดับต้น ๆ ในประเทศไทยที่สร้างความเสียหายมาอย่างต่อเนื่อง 

 การสำรวจโครงสร้าง อบต.ทุ่งฮั้ว ที่มีการแตกร้าว พบว่าโดยรวมโครงสร้างของอาคารยังมีความปลอดภัย 

ส่วนที่เสียหายนั้นเป็นเพียงกำแพงปูนและส่วนรอยต่อต่าง ๆ ซ่ึงสามารถซ่อมแซมได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการสั่นไหวยังมี

ต่อเนื่องอยู่นักวิจัยจึงแนะนำว่าไม่ควรเข้าไปในตัวอาคารในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากยังไม่ทราบว่าจะมีการสั่น

ไหวของแผ่นดินรุนแรงเพียงใด ขณะที่ผลการสำรวจความเสียหายของพระธาตุเจดีย์ภายในวัดพระเกิดซึ่งมีอายุ

เก่าแก่ เบื้องต้นพบว่าปลายยอดฉัตรของพระธาตุเจดีย์เกิดการเอียง ส่วนภายในวิหารของวัดมีรูปภาพพุทธประวัติที่

ทางวัดนำติดไว้บริเวณผนังหล่นลงมา 1 รูป และเพดานมีรอยร้าว 2 จุด โดยความเสียหายดังกล่าวทางวัดได้

รายงานให้ทางจังหวัดลำปางได้รับทราบ เพื่อเสนอไปทางกรมศิลปากรในการเข้ามาบูรณะรวมถึงสำรวจและ

ประเมินความเสียหาย ทั้งนื้ ผู้ใหญ่บ้านแม่เลียบได้บันทึกภาพขณะเกิดแผ่นดินไหวที่พระธาตุวัดพระเกิด โดย

ขณะนั้นปลายฉัตรพระธาตุมีฝูงนกพิราบจำนวนมากต่างตกใจเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และ

สังเกตเห็นปลายยอดฉัตรพระธาตุเอนเอียง 
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เจดีย์วัดพระเกิดซ่ึงห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 3 กิโลเมตร อายุหลายร้อยปีได้รับความเสียหายเล็กน้อย สว่นยอดเกิดการเอยีงขึ้น 
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ในส่วนของโบราณสถานเจดีย์วัดพระเกิดที่ได้รับความเสียหายเล็กน้อยนั้น หากมีการศึกษาเพิ่มเติม

เกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างเจดีย์นี้อย่างละเอียด อาจทำให้สามารถทราบถึงรอบการเกิดของแผ่นดินไหวจากรอย

เลื่อนพะเยาได้ดียิ ่งขึ ้น เนื่องจากโบราณสถานส่วนใหญ่ไม่สามารถทนต่อแรงแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ ส่วน

บ้านเรือนประชาชนและอาคารราชการนั้น โดยส่วนใหญ่อาคารที่ได้รับการก่อสร้างตามมาตรฐานวิศวกรรมมีความ

เสียหายน้อยมากและสามารถใช้งานอาคารต่อได้ หากมีการซ่อมแซมอาจอยู่ในส่วนงานสถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่

ปัญหาใหญ่กว่าคืออาคารชาวบ้านซึ่งไม่ได้มีมาตรฐานในการก่อสร้างจึงได้รับความเสียหายค่อนข้างรุนแรงกว่า ซึ่ง

อาคารประเภทนี้มีอยู่เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องมีความพยายามในการส่งเสริมให้อาคารเหล่านี้ได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีขึ้นผ่านการให้ความรู้กับหน่วยงานท้องถิ่นต่อไป 

 ขณะท ี ่น ักว ิจ ัยช ุดโครงการลดภ ัยพ ิบ ัต ิจากแผ ่นด ินไหวในประเทศไทย คณะว ิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาการวิเคราะห์แผ่นดินไหวและแนวรอยเลื่อนในบริเวณอำเภอวังเหนือ 

จังหวัดลำปาง จากแผ่นดินไหวขนาดเล็ก รายงานว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดลำปางในปี 2652 ทำให้

ประชาชนร ับร ู ้ถ ึงแรงส ั ่นไหวได ้ในหลายจังหว ัดภาคเหน ือ เช ่น ลำปาง  เช ียงใหม่  เช ียงราย พะเยา  

แม่ฮ่องสอน และลำพูน รวมทั้งบ้านเรือนในบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวได้รับความเสียหายแตกร้าว

จำนวนหลายหลัง โดยอำเภอวังเหนือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้สำรวจเบื ้องต้นมีราษฎร
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บ้านเรือนเสียหายเล็กน้อย จำนวน 111 หลัง (ต.ทุ่งฮ้ัว 54 หลัง ต.วังแก้ว 57 หลัง) ส่วนใหญ่พบว่าบ้านเรือนมีรอย

แตกร้าวของผนังที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรง 15 

   

 แผ่นดินไหวครั้งนี้มีความน่าสนใจทางด้านแผ่นดินไหววิทยา คือ มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวก่อนหน้าขนาด

เล็กเกิดขึ้นก่อนจะมีแผ่นดินไหวหลัก โดยที่แผ่นดินไหวก่อนหน้าเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 

ตั้งแต่เวลา 12:17 น. ถึง 15:26 น. ซึ่งมีขนาดแผ่นดินไหว 2.0 – 3.3 ML จำนวน 13 เหตุการณ์ และหลังจากนั้น

จึงเกิดแผ่นดินไหวหลักขนาด 4.9 ในเวลา 16:05 น. ในวันเดียวกัน จากนั้นได้เกิดแผ่นดินไหวตามหรืออาฟเดอร์

ช็อกจำนวน 92 ครั้ง ขนาดตั้งแต่ 1.2 – 4.2 ML จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 ตามรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ในการคำนวณหาศูนย์กลางแผ่นดินไหวโดยละเอียด คณะผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม SEISAN (Ottemoller et 

al., 2014)  เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหาขนาดและตำแหน่งของเหตุการณ์แผ่นดินไหวตามที่เกิดขึ้นในเบื้องต้น  ซึ่งจะได้

ความละเอียดทศนิยม 3 ตำแหน่ง หลังจากนั้นได้ใช้โปรแกรม hypoDD (Waldhauser et al., 2000) คำนวณหา

ตำแหน่งของแผ่นดินไหวโดยละเอียดอีกครั้ง ซึ่งจะได้ความละเอียดของศูนย์กลางแผ่นดินไหวเป็นทศนิยมถึง 6 

ตำแหน่ง โดยใช้ค่าความเร็วเฉลี ่ยของแผ่นธรณีในภาคเหนือจากผลการศึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลคลื่น

แผ่นดินไหวที่บันทึกได้ในประเทศไทย เพ่ือการประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหววิทยา โดย

ภาสกร ปนานนท์ และคณะ (2557) ส่วนสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ใช้ในการคำนวณหาศูนย์กลางและขนาด

 
15 ข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์แผ่นดินไหวและแนวรอยเลื่อนในบริเวณอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จากแผ่นดินไหวขนาดเล็ก 
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แผ่นดินไหว จะใช้สถานีตรวจแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณี รวมทั้งสถานีตรวจ

แผ่นดินไหวชั่วคราวที่ติดตั้งในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 วันที่ 23 มีนาคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาได้เข้าพื้นที่ติดตั้งสถานีตรวจแผ่นดินไหวชั่วคราว เพื่อติดตาม

การเกิดแผ่นดินไหวตามขนาดเล็ก จำนวน 3 สถานี ในบริเวณพื้นที่ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยติดตั้งที่ อบต.ทุ่งฮ้ั ว 

(WAN1), อบต.วังแก้ว (WAN2) และบ้านผู้ใหญ่บ้านห้วยกันทา ต.ทุ่งฮ้ัว (WAN3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์

แผ่นดินไหวก่อนหน้า แผ่นดินไหวหลัก และแผ่นดินไหวตาม ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 

2562 เบื้องต้นด้วยโปรแกรม SEISAN จำนวนทั้งสิ้น 134 เหตุการณ์ (กรมอุตุนิยมวิทยารายงาน 106 เหตุการณ์) 

ซึ่งมีข้อมูลเวลาที่คลื่น P เดินทางมาถึงสถานีจำนวน 1,318 ค่า และคลื่น S จำนวน 254 ค่า โดยได้ตำแหน่งของ

แผ่นดินไหวหลักขนาด 4.9 ริกเตอร์ที่ตำแหน่ง 19.260ºN, 99.610ºE ซึ่งอยู่กลางกลุ่มแผ่นดินไหวทั้งหมด 

ทั้งนี้ หลังจาก relocate ด้วยวิธี Double Differential โดยใช้โปรแกรม hypoDD จะเห็นได้ว่ากลุ่มของ

แผ่นดินไหวเล็กลงและสามารถกำหนดขอบเขตรอยเลื่อนได้ชัดเจนมากขึ้น โดยกลุ่มของแผ่นดินไหววางตัวตามแนว

ตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ (NNW-SSE) ทำมุม -10 องศาจากทิศเหนือ ซึ่งจะเห็นว่าสัมพันธ์กับการ

วางตัวของแนวรอยเลื่อนพะเยาที่อยู่ทางทิศตะวันออกห่างออกไปประมาณ 3 – 5 กิโลเมตร และความลึกของ

เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั้งหมดจะอยู่ระหว่าง 3-6 กิโลเมตร 

จะเห็นได้เหตุการณ์แผ่นดินไหวแต่ละครั้งได้ให้บทเรียนสำหรับการเตรียมการเพื่อป้องกันภัยพิบัติที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรม หลักปฏิบัติในการก่อสร้าง  การควบคุมการ

บังคับใช้กฎหมาย การเตรียมการเพื่อรองรับไปภัยพิบัติ บทเรียนต่างๆ จะเป็นประโยชน์ให้กับการเตรียมพร้อมเพ่ือ

รับภัยพิบัติต่อไปในอนาคต เพราะแผ่นดินไหวเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่เป็นภัยที่สามารถลดผลกระทบ

และป้องกันได ้หากมีการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้บทเรียนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และมีการเตรียมการสร้างความรู้

ความเข้าใจที่เหมาะสมแก่ประชาชน 

• เกษตร 

การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในระบบปล่อยตามธรรมชาติจังหวัดลำปาง 

เพ่ือเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตและการตลาดชุมชน 
 

การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ในระบบปล่อยตามธรรมชาติเป็นอาชีพเสริมในจังหวัด
ลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำของเกษตรกรให้ได้ตามข้อกำหนดขั้นต้นในระบบ
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เลี้ยงปล่อยธรรมชาติ รวมทั้งสร้างเครือข่ายการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำปาง เชื่อมโยงสู่
เครือข่ายไก่พื้นเมืองภาคเหนือ และสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำให้เป็นหลักประกันด้านความยั่งยืนใน
การสร้างอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ โดยผลการดำเนินงานมีเกษตรกรเข้าร่วมในโครงการ จำนวน 11 รายใน 4 
ตำบล (ตำบลวังแก้วและตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา ตำบลเสด็จและตำบลป่าขาม 
อำเภอเมือง) 16 
 
การจัดการตลอดโซ่อุปทานของไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดำ) ของเกษตรกร 

ส่วนต้นน้ำ – เกษตรกร 
  1. การปรับปรุงพัฒนาสถานที่เลี้ยงเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มตามข้อกำหนดขั้นต่ำ โดยใช้ข้อกำหนดพื้นฐาน

ของชุดโครงการ มีเพียง 1 ข้อปฏิบัติที่ไม่ได้ทำ คือ “การเก็บอาหารไว้ตรวจนาน 1 ปี” เนื่องจากเกษตรกรใช้อาหาร
สำเร็จเสริมให้เฉพาะในระยะลูกไก่และใช้ต่อเนื่องจนหมด ข้อกำหนดนี้จึงไม่ควรนำมาเป็นมาตรฐานการเลี้ยงไก่
แบบปล่อยอิสระซึ่งมีการจำกัดเรื่องการใช้อาหารสำเร็จรูป ไม่เกินร้อยละ 40 ไปแล้ว อีกทั้งในการเลี้ยงปล่อยนี้ 
เกษตรกรใช้อาหารจากพ้ืนที่ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหารหมุนเวียนไป จึงเป็นไปไม่ได้หากกำหนดให้เก็บไว้ 1 ปี  

2. การสร้างเครือข่ายเกษตรกร เชื่อมโยงระบบการผลิต และการตลาดของเกษตรกรแต่ละราย ไม่ใช่เป็น
การรวมกลุ่มเครือข่ายที่มีรูปแบบ แต่เป็นเครือข่ายในลักษณะความสัมพันธ์ รู้จักกันและประสานงานเมื่อตนเอง
ขาดปัจจัยใด เช่น พันธุ์ไก่จากสหกรณ์เกษตรสบปราบ โครงการ(ตู้ฟักขนาด เล็ก) กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ประดู่ในเครือข่าย 
เช่น วิทยาลัยเกษตรลำพูน กลุ่มเวียงเชียงรุ้ง เป็นต้น ผ่านวิธีการร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา ซึ่งจัดโดยสำนัก
ประสานงานโครงการฯ รวมทั้งการดูงานฟาร์มเครือข่าย/สมาชิกที่ได้ปรับปรุงฟาร์มตามมาตรฐานที่ อำเภอเวียง
เชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และสหกรณ์เกษตร อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อนำมาปรับใช้ตามสภาพพื้นที่ของ
ตน สำหรับการตลาด เป็นการจำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง และบางส่วนจำหน่ายผ่านสหกรณ์ ในปีที่ผ่านมายังไม่มี
ปัญหาในการจำหน่าย จำหนา่ยไก่สดมีชีวิตโดยตรง  

3. การผลิตและต้นทุน จากโครงสร้างต้นทุน-ผลตอบแทนของการเลี้ยงในระบบการเลี้ยงปล่อยอิสระตาม
ธรรมชาติ (Free range) ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่ และการเลี้ยงไก่ประดู่
หางดำขุน คำนวณจากการผลิตไก่ขุน 2 รอบการผลิต ในระยะเวลา 1 ปี เฉลี่ยจากเกษตรกร 11 ราย ในการเลี้ยง
ไก่พ่อแม่พันธุ์เฉลี่ย 18 ตัว (แม่พันธุ์ 15 ตัว พ่อพันธุ์ 3 ตัว แม่พันธุ์ให้ลูกไก่เฉลี่ย 39 ตัวต่อแม่ต่อปี (4 รุ่น/ปี) พบว่า 
ต้นทุนรวมมีมูลค่า 29,288.90 บาท/ปี โดยแบ่งเป็นต้นทุนคงที่ 4,312.20 บาท (ร้อยละ 14.72 ) และต้นทุนผัน
แปรรวม 24,976.70 บาท (ร้อยละ 85.28 ) โดยต้นทุนผันแปรที่สำคัญ ประกอบด้วย ค่าแรงงาน (ร้อยละ 46.73) 
ค่าพันธุ์ไก่ (ร้อยละ 18.44) และค่าอาหาร (ร้อยละ 12.56) ให้ผลผลิตลูกไก่เฉลี่ย 585 ตัว/ปี/ราย โดยมีต้นทุนเงิน

 
16 รายงานวิจัย การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในระบบปล่อยตามธรรมชาติจังหวัดลำปางเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตและการตลาดชุมชน. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 
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สดเฉลี่ย 19.30 บาท/ตัว หรือต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ 50.07 บาท/ตัว ซึ่งค่อนข้างสูง เนื่องจากปริมาณการเลี้ยง
พ่อแม่พันธุ์ที่ค่อนข้างน้อย ทำให้มีต้นทุนแรงงานเฉลี่ยและต้นทุนคงที่ในการผลิตลูกไก่ต่อตัวค่อนข้างสูง (ส่วนนี้ไม่
เป็นต้นทุนเงินสด)  

ส่วนที่เป็นรายได้จริงของเกษตรกร คือ การขายไก่ประดู่ขุน ซึ่งพบว่าจากผลผลิตลูกไก่ 585 ตัว/ปี อัตรา
การตาย 5.16 คงเหลือไก่ขุน 554 ตัว คัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์ 30 ตัว คัดเป็นไก่ขุน 524 ตัว น้ำหนักไก่ขุนเฉลี่ย 
1.5 กิโลกรัมต่อตัว ใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 120 วัน (เฉลี่ย 118.4 วัน) ได้ไก่ขุนน้ำหนักเฉลี่ย 786 กิโลกรัม มี
ต้นทุนรวม 45,441.20 บาท/ปี ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ เท่ากับ 7,450.00 บาท (ร้อยละ 16.39 ) และต้นทุนผัน
แปรรวม 37,991.20 บาท (ร้อยละ 83.61 ) โดยต้นทุนผันแปรที่สำคัญ ประกอบด้วย ค่าแรงงานครัวเรือน (ร้อยละ 
30.12) ค่าอาหาร (ร้อยละ 28.59) และค่าลูกไก่ (ร้อยละ 22.26) เกษตรกรมีรายได้รวมจากการจำหน่ายผลผลิต
ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 79,500 บาท โดยเป็นรายได้เงินสดที่ได้จากการจำหน่ายไก่ขุน 78,600 บาท (น้ำหนักรวม 
786 กก.ราคา 100 บาท/กก.) และจากปุ๋ยมูลไก่ จำนวน 900 บาท (มูลค่าผลพลอยได้) คิดเป็นกำไรในรูปเงินสด 
34,058.80 บาท/ปี ดังนั้นการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรในโครงการ จึงสร้างผลตอบแทนที่เป็นรายได้เฉลี่ย 2,838.23 
บาท/เดือน/ราย  

4. การตรวจหาเชื้อโรคในฟาร์มและสารเคมีตกค้าง การตรวจสอบสารพิษตกค้างโดยวิธี GT test kid ใน
ผัก ไม่พบว่ามีสารเคมีตกค้างเนื่องจากเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชปลอดภัย สำหรับการตรวจหาเชื้อโรคในฟาร์ม 
โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอุจจาระและเลือดมาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ พบว่าการเลี้ยงแบบ all in all out จะไม่ค่อย
พบปัญหาการจิกตีกัน และการให้อาหารโดยมีภาชนะรองรับ แทนการหว่านหรือกองให้กินบนพื้นดิน รวมทั้งไม่
เลี้ยงปะปนกับสัตว์ปีกชนิดอื่น จะพบปัญหาเรื่องพยาธิค่อนข้างน้อยกว่า แต่เกษตรกรบางรายมีวิถีในการเลี้ยงสตัว์
หลายชนิด รวมทั้งมีพ้ืนที่จำกัดจึงแก้ไขโดยการให้ยาถ่ายพยาธิผสมในอาหารให้กิน 1-2 เดือนต่อครั้ง 

5. การวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการตลาด การจัดหาพ่อแม่พันธุ์ไก่ให้สมาชิกรายละ 15-20 
แม่ ทำได้ค่อนข้างล่าช้า และได้ไก่ที่เริ่มรุ่นยังไม่สามารถแยกเพศได้ ปรากฏว่าหลังจากเลี้ยงไปแล้วพบว่ามีสัดส่วน
พ่อแม่พันธุ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ (ได้ตัวผู้มากกว่า) รวมทั้งช่วงเดือนเมษายน ไก่มีอัตราการตายสูงและไข่มี
เปอร์เซ็นต์ฟักต่ำ เนื่องจากอากาศที่ร้อนมาก ทำให้ขาดลูกไก่ทั้งในส่วนของสมาชิกและสหกรณ์สบปราบซึ่งเป็น 
เครือข่ายการผลิตลูกไก่ประดู่หางดำ รวมทั้งบางรายมีปัญหาสุนัขมุดรั้วตาข่ายเข้าไปกัดไก่ 

โครงการได้แก้ปัญหาเรื่องลูกไก่สำหรับอำเภอเมืองและเกาะคา โดยจัดหาตู้ฟักไข่ขนาดเล็ก (168 ฟอง) 
และรวบรวมไข่จากสมาชิกมาฟักเพื่อเรียนรู้และทดสอบตู้ฟักในระยะแรก พบว่าไข่มีเปอร์เซ็นต์การฟักออกดี 
(ประมาณร้อยละ 70) โดยประสานเครือข่ายวิทยาลัยเกษตรลำพูนในการซื้อลูกไก่ประดู่หางดำขอนแก่นเพื่อทำ
พันธุ์จำนวน 100 ตัว และไก่รุ่นจำนวน 50 ตัว เพื่อวางแผนคัดแม่พันธุ์จำนวน 30 ตัว สำหรับผลิตลูกไก่ให้สมาชิก
เดือนละ 100 ตัว วางแผนให้ได้ลูกไก่ 40 ตัว/สัปดาห์ จำหน่ายให้สมาชิกตัวละ 30 บาท อายุประมาณ 1 เดือน  
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สำหรับกลุ่มอำเภอวังเหนือ เกษตรกรคัดแม่พันธุ์ไว้รายละ 15 – 20 โดยยังคงใช้แม่ไก่ฟักตามธรรมชาติ
โดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 รุ่น/ปี ได้ลูกไก่ 9-10 ตัว/แม่/รุ่น และให้แม่ไก่เลี้ยงดูในระยะสัปดาห์แรก หลังจากนั้นจึง
แยกลูกไก่ใส่กรงเลี้ยงดูต่างหาก ซึ่งในแต่ละกรงลูกไก่อาจมีอายุแตกต่างกันบ้างแต่ไม่มากนัก และให้อาหาร
สำเร็จรูปสำหรับลูกไก่ เป็นเวลาประมาณ 4 - 6 สัปดาห์ จึงปล่อยออกมาให้ หากินตามธรรมชาติและอยู่ร่วมกับฝูง
ต่อไป  

กลางน้ำ – การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกในเบื้องต้นจากการ

จำหน่ายของศูนย์อาหารสหกรณ์สบปราบ โดยเน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือง่าย ๆ สำหรับการทดสอบตลาดใน
ร้านจำหน่ายอาหารที่ farmer market ของสหกรณ ์เกษตรสบปราบ สรุปได้ว่ามีการจำหน่ายไก่แช่แข็งเป็นประจำ  
โดยซื้อไก่คืนจากสมาชิกและมีสมาชิกจัดการเรื่องการเชือด สำหรับศูนย์อาหารจะมีเมนูประจำ ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวไก่
ประดู่ ส่วนเมนูอื ่น ๆ ที่แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งโดยใช้ตราผลิตภัณฑ์ภายใต้แปรนด์ของ  SOPRAB 
FARMER จำนวน 5 เมนู ได้แก่ แกงฮังเล ไก่ประดู่ต้มน้ำปลา ต้มส้มไก่ แกงอ่อมไก่ใบยอ และแกงแค ทดลองจำา
หน่ายราคา 50 บาท พบว่าแกงฮังเลได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคค่อนข้างดี สำหรับสมาชิกอ่ืนไม่ได้มีการรวมกลุ่ม 
แต่มีการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายไก่สดและไก่มีชีวิตในตลาดนัดชุมชนและในพื้นที่ โดยไม่ได้มีการแปรรูป
เนื่องจากผลผลิตมีปริมาณไม่มากพอ และเป็นการเลี้ยงโดยใช้การฟักตามธรรมชาติจึงมีไก่ทยอยไปเรื่อย  ๆ มี
การจำาหน่ายในช่วงเทศกาล รวมทั้งฤดูงานต่าง ๆ เช่น ฤดูทำนา ช่วงเก็บเกี่ยว เป็นต้น รวมทั้งใช้บริโภคใน
ครัวเรือน อีกท้ังระยะทางค่อนข้างไกลจึงยังไม่ได้มีการนำมาร่วมจำหน่ายที่สหกรณ์  

ปลายน้ำ – ตลาด  
ข้อมูลการตลาดได้เก็บข้อมูลความต้องการไก่ประดู่ของห้างแม็คโครสาขาลำปาง สหกรณ์เกษตรสบปราบ 

ตลาดนัดชุมชน อำเภอแม่เมาะ และอำเภอเมือง และข้อมูลจากสมาชิกเอง พบว่าห้างแม็คโครต้องการไก่ประดู่
น้ำหนัก 1.3-1.5 กก/ตัว จำนวน 100 กก./เดือน รับซื้อในราคา กก.ละ 158 บาท แต่ฟาร์มต้องมีใบรับรองการ
ปลอดโรคและผ่านการเชือดจากโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน GMP ขณะที่สหกรณ์เกษตรสบปราบซึ่งเป็นเครือข่ายผลิต
ลูกไก่และตลาดเกษตรกรต้องการไก่ประดู่ขนาดน้ำหนัก 1.5-2.0 กก./ตัว จำนวน 200-250 กก./เดือน ฟาร์มต้องมี
มาตรฐานการเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติ และซื้อลูกไก่จากสหกรณ์ไปเลี้ยงขุน โดยรับซื้อไก่มีชีวิตราคา 90 บาท/กก. 
และจ้างสมาชิกในการเชือดและจัดการเป็นไก่แช่แข็งจำหน่ายที่ร้านค้าสหกรณ์ในราคา 140 บาท/กก. ส่วนการ
ผลิตลูกไก่ประดู่หางดำมีกำลังผลิต 250 – 300 ตัว/เดือน ราคาตัวละ 30 บาท (อายุ 1 สัปดาห์)  

ตลาดนัดชุมชนมีการจำหน่ายไก่พื้นเมืองประมาณ 15-20 ตัว/วัน ราคาประมาณ 150 บาท/ กก. แต่
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงเทศกาลกินเจจะลดลงเหลือประมาณ 5-10 ตัว ผู้ซื้อนิยมซื้อไปทำอาหารเมือง
และใช้ในงานประเพณีเป็นส่วนใหญ่ การจำหน่ายตรงของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคในพื้นที่จะมีมาโดยตลอดโดยสั่ง
ล่วงหน้าเพื่อให้เกษตรกรจับไว้ให้ครั้งละ 1-5 ตัว ราคาประมาณ 80 บาท/กก. (จำหน่ายไก่มีชีวิตราคา 100-120 
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บาท/ตัว) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล ฤดูการทำนา เทศกาลงานบุญ โดยเกษตรกรจะคัดไก่ท่ีไม่สมบูรณ์ออกไปก่อน ทำ
ให้เหลือตัวที่แข็งแรงไว้ทำพันธุ์ต่อไป  

 
 

• ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานตำนานม่อนก๋องข้าว บ้านสาสบหก หมู่ที่ 2 

ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 
 

บ้านสาสบหกหมูที่ 2 ตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง เปนชุมชนขนาดกลางสวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยอาศัยน้ำและปาเปนตนทุนในการประกอบอาชีพ น้ำที่่ใชในการประกอบอาชีพการเกษตร
ส่วนใหญมาจากปาตนน้ำหวยหก บริเวณมอนกองขาวซึ่งเปนตนน้ำลําธาร อดีตเป็นพื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของคนในชุมชนสาสบหก แตปจจุบันสภาพปาไดถูกทําลายโดยการตัด
ต้นไม้และการเผาปาดวยความเชื่อผิด ๆ ในการหาของปา ที่ผานมาชุมชนไดมีกิจกรรมตาง ๆ ในการดูแลรักษาป
าในพื้นที่บริเวณปาตนน้ำหวยหก ไมวาจะเปนการสรางฝายชะลอน้ำ (ฝายแมว) การทําแนวปองกันไฟปา การดับ
ไฟปา แตท่ําเฉพาะในกลมุแกนนําชุมชนและกลุมเยาวชน 17 

“มอนกองขาว” มีตํานานเลาขานของคนในชุมชนบานสาสบหกที่บอกเลาถึงการตอสูของบรรพบุรุษซึ่ง
เป็นชาวลั้วะในการกอรางสรางชุมชน รวมถึงปรากฏการณเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับมอนกองขาวซึ่งเป็นภูเขาลูกใหญ่
ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 595 เมตร สูงเดนเปนสงากวาภูเขาลูกอื่น ๆ มีลักษณะคลายจอมปลวกใหญ ม่อนก๋อง
ข้าวเปนแหลงตนน้ำหวยหกที่มีตาน้ำผุดขึ้นจากพื้น มีน้ำไหลรินตลอดทั้งปีทําให้มีความชุมชื้นตลอด เรียกวา “น้ำ
จําตนแหลง” มีคนพบเห็นแสงสีเขียวสุกใสเรียกวาเปนดวงแกวขึ้นลงตามตนไมและลอยไปมา สวนมากเปนบริเวณ

 
17 รายงานวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสืบสานตำนานม่อนก๋องข้าว บ้านสาสบหก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง. นักวิจัยอิสระ  
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วัดและพบเห็นในวันพระ กอนและหลังวันพระตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทําใหมอนกองขาวกลายเปนพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์
ที่ชุมชนเคารพบูชายําเกรง ระมัดระวังสํารวมเม่ือตองขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ และรวมกันริเริ่มสรางพระธาตุขึ้นบนภูเขา
ลูกนี้และใหชื่อวา “พระธาตุมอนกองขาวเตาคํา” สรางขึ้นดวยแรงศรัทธาและความมุงมั่นตั้งใจให้เปนแหลงยึด
เหนี่ยวจิตใจและสรางจิตสํานึกใหคนรุนตอไป  

อยางไรกต็ามคนในชุมชนก็ยังไมคอยทราบตำนานม่อนก๋องข้าวมากนัก และไมมีการบันทึกเปนลายลักษณ
อักษร ทำให้เด็กเยาวชนรุนใหมแทบจะไมมีใครทราบวามีที่มาและมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนสาสบหกอยางไร 
ทําใหชุมชนเห็นรวมกันวาควรมีการสืบสานตํานานมอนกองขาวอยางมีสวนรวมของในชุมชน โดยการรวบรวม
ข้อมูลความรูผ่านการสืบคน้จากผูรแูละหลักฐานตาง ๆ รวมทัง้การดําเนินกิจกรรมสรางความตระหนักใหเห็นคุณค่า
ของตำนานม่อนก๋องข้าว  
 
ผลของการสืบสานถายทอดตํานานมอนกองขาว 

เรื่องราวที่ตอยอดมาระหวางทางของการสืบคนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ คือ ที่มาคนบานสาสบหก เน้น
การมีสวนรวมของการสืบสานตํานานมอนกองขาว มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสรางความตระหนัก เห็นสําคัญของ
ตํานานมอนกองขาวดวยกระบวนการที่หลากหลายในการถายทอดเพื่อเผยแพรตํานานมอนกองขาวสูสาธารณชน 
ในลักษณะรูปแบบตางๆ ดังนี้  

ระดับชุมชน  
1. จัดงานสืบสานตํานานมอนกองขาว มีการเลาขานตํานานมอนกองขาว การประกวดการเขียนเรียงความ

ในหัวขอ “บานสาสบหกกับมอนกองขาว” การประกวดการแตงกลอนแปดในหัวขอ “มอนกองขาวของเรา” และ
ประกวดการขับรองเพลงและซอเกี่ยวกับตํานานมอนกองขาว  

2. การใหนักวิจัยรวมกับเยาวชนอานบทความตํานานเรื่องมอนกองขาวผานเสียงตามสายของหมูบานทุก
เชา สลับกับรายการบันเทิงดวยเพลง ประมาณ 2 สัปดาห  

3. นําบทความตํานานเรื่องมอนกองขาวออกรายการวิทยุชุมชนบานสาแซทเทอรไรท ตําบลบานสา ทาง
สถานีวิทยุชุมชนคลื่น 104.75 MH  

4. แจกหนังสือเลมเล็กและปฏิทินปใหม 2553 ให้ชุมชนสาสบหก ชุมชนใกลเคียง และผูสนใจ 200 ฉบับ  
5. ทําเสื้อพื้นเมืองแขนยาว “รักษน้ำ รักษปา ฮักสาสบหก” และเสื้อยืดแขนสั้น ”เรารัก บานสา” โดยใช

งบประมาณของชุมชนเอง เปนการแสดงถึงความภาคภูมิใจที่สามารถสรางองคความรูเรื่องราวเกี่ยวกับตํานาน
ม่อนกองขาวขึ้นในชุมชนที่จะเลาสืบตอกันไป เพื่อใหลูกหลานไดเกิดความภาคภูมิใจ เปรียบเสมือนเราไดของที่มี 
คุณคาทางปญญาไวใหชุมชน 
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ระดับสถานศึกษา 
1. ตัวแทนนักวิจัยไดรับเชิญเปนครูภูมิปญญาสอนเรื่องราวของประวัติศาสตรทองถิ่น และการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตำนานม่อนกองขาว การอนุรักษน้ำและปาของชุมชนสาสบหก เปนเวลาถึง 36 ชั่วโมง ใหกับ
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบานสา โรงเรียนบานแปน และโรงเรียนแจหมวิทยา  

2. สอดแทรกความรูเชิงประวัติศาสตรทองถิ่นเขากับกิจกรรมของโรงเรียน เชน งานวันเด็กมีการจัด
กิจกรรมใหกับนักเรียนไดศึกษาเรียนรู้ เชน สนับสนุนการแสดงละครเรื่องตํานานมอนกองขาว กิจกรรมประกวดคัด
ไทย แขงขันการวาดภาพระบายสี การแขงขันการตอบปญหา แขงขันการเลาเรื่องตํานานมอนกองขาว แขงขันการ
เขียนหนังสือเลมเล็กที่มีภาพประกอบ การประกวดเรียงความ เปนตน นอกจากนี้ยังไดนําเรื่องราวตํานานฯ เสนอ
ไปยังสถานศึกษาในตําบลเพ่ือใหเปนหลักสูตรทองถิ่น ประยุกตใชในกลมุสาระการเรียนรูตาง ๆ ตอไป  

3. โรงเรียนในกลุมเครือขายโรงเรียนตําบลบานสา มีทั้งหมด 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานแปน โรง
เรียนบานสาแพะ โรงเรียนชุมชนบานสา ไดนําหนังสือเลมเล็กตํานานมอนกองขาวเปนบทเรียนสอนใหกับนักเรยีน
ทุกคน 

 
 
จากการเรียนรูกระบวนงานวิจัยครั้งนี้สมาชิกในชุมชนบานสาสบหกไดเรียนรูกระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการสืบสานตํานานมอนกองขาว ตระหนักเห็นคุณคา ความสําคัญของมอนกองขาว และความคาดหวังที่
อยากจะใหเกิดขึ้น รวมถึงบทบาทของชุมชนในการอนุรักษและสืบสานตํานานมอนกองขาวในหลายระดับ ขณะ
เดียวกันเปาหมายแฝงของการทํางานวิจัย คือ การอนุรักษทรัพยากรบริเวณ มอนกองขาวไดรับการตอบรับไปในตัว 
ทําใหคนหันมาสนใจใหความสําคัญในการดูแลมอนกองขาวมากขึ้น มีกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรอยางตอเนื่อง
ทั้งการทําแนวกันไฟ ทําฝายชะลอน้ำ  

ผลที่เห็นไดชัดเจน คือ ผืนปาสามารถกักเก็บน้ำไดมากขึ้น ชาวบ้านใชประปาน้ำซับ ปามีความชุมชื้น 
ระบบนิเวศเริ่มสมดุล สัตวปา เชน ไกปา หมูปา ออกมาหากินตามไรสวน เปนตน และพืชพรรณเริ่มมีหลากหลาย
มากขึ้น ชุมชนบานสาสบหกกลายเปนแหลงเรียนรูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ มีนักศึกษาและชุมชนที่สนใจ
มาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการปา จัดการน้ำ มีบานพักโฮมสเตย และชุมชนไดรับการสนับสนุนจากทางราชการใน
การใหความรูเกี่ยวกับการปลูกพืชอินทรีย โดยมีองคกรเอกชนอยางปูนซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) ใหการหนุนเสริม สิ่ง
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สําคัญที่สุดที่ทุกคนได คือ ความรัก ความศรัทธา จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เกิดความภาคภูมิใจ
ในบาน เกิดของตน และมีเรื่องราวประวัติศาสตรทองถิ่นที่บอกเลาสูลูกหลาน 

นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสุขภาพรางกาย จากความพยายามในการดูแลปา รักษ
น้ำมาตลอด หลายคนในชุมชนเริ่มตระหนักถึงการกินอยูที่หันมาทางธรรมชาติมากข้ึน ทําใหสมาชิกในชุมชนบางคน
หันมาทําเกษตรอินทรียที่ไมทําลายสุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยในป 2553 มีกลุมเกษตรอินทรียของชุมชนนำร่อง
การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ โดยไดรับความชวยเหลือดานการตลาดและภาชนะบรรจุจากบริษัทปูนซิเมนตไทย
(ลําปาง) จํากัด นอกจากนี้ยังทําใหมีโอกาสไดเชื่อมประสานเครือขายภาคีกลุมตาง ๆ ภายนอกมากขึ้น ส่งผลใหมี 
โอกาสไดรวมโครงการดี ๆ ที่เปนผลดีตอผูปฏิบัติ เชน โครงการงดเหลาเขาพรรษา โดยปฏิญาณตนเลิกเหล้า
ตลอดไป ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ชุมชนเห็นแบบอยางที่ดีจึงเริ่มที่จะลดตาม สงผลตอการลดคาใช
จ่ายในงานศพไดถึงรอยละ 90 และเนนอาหารของทองถิ่นมากข้ึน 
 

• การท่องเที่ยว 

รูปแบบการจัดการศูนย์เรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วม 

ชุมชนบ้านปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง 
 

‘ชุมชนบ้านปงสนุก’ เป็นชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครลําปาง มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
ยาวนาน สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาภายใต้กระแสความเจริญที่รุกคืบ  จนเป็นที่รู้จักในฐานะของ
แหล่งศิลปกรรมที่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ที่มีผลให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวจากสังคม
ภายนอก อันก่อให้เกิดปัญหาการจัดการและผลกระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิตดั้งเดิม จนอาจนําไปสู่ความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียอัตลักษณ์ชุมชนในที่สุด 

โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านปงสนุก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบการจัดศูนย์เรียนรู้ที่มี
ความสอดคล้องกับองค์ความรู้และบริบทของชุมชน สําหรับใช้เป็นฐานการท่องเที่ยวที่ใช้วัดปงสนุกเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้เกิดการเรียนรู้เชิงศิลปวัฒนธรรมที่แท้จริง โดยกระบวนการศึกษาอาศัยกรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
พ้ืนฐาน ภายใต้การจัดการองค์ความรู้ภายในชุมชน การถ่ายทอดความรู้ การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และการ
พัฒนาบุคลากร ซึ่งมีผลการดําเนินโครงการ ดังนี้ 18 

 
18 รายงานวิจัย รูปแบบการจัดการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปงสนุก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง. นักวิจัยอิสระ 
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การจัดการองค์ความรู้ในชุมชนบ้านปงสนุก โดยการรวบรวมองค์ความรู้วิเคราะห์และจัดทําเป็นชุด
ความรู้ตามเนื้อหาได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ องค์ความรู้ด้านพุทธศิลป์ องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ องค์ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และองค์ความรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรม ที่สามารถกําหนดรูปแบบการถ่ายทอดความรู้แต่ละชุด
ความรู้ที่เหมาะกับความสามารถและองค์ความรู้ของชุมชนได้ 4 ลักษณะ คือ 1) ถ่ายทอดผ่านบุคลากรเป็นผู้ให้
ข้อมูล 2) ถ่ายทอดผ่านสื่อต่าง ๆ 3) ถ่ายทอดผ่านการจัดแสดง 4) ถ่ายทอดผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

โดยมีรูปแบบการถ่ายทอดในแต่องค์ความรู้ดังนี้  
1. ฐานองคความรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน พัฒนาเส้นทางประวัติศาสตร์ในชุมชน เป็นเครื่องมือเล่าเรื่องราว

ชุมชนในอดีตทั้งหมด 12 จุด โดยแต่ละจุดแสดงรายละเอียดด้วยป้ายหรือผู้สื่อความหมาย จัดทําแผ่นพับแสดงแผน
ที่และรายละเอียด  

2. ฐานองค์ความรู้พุทธศิลป์์ จัดห้องแสดงศิลปวัตถุในลักษณะพิพิธภัณฑ์ จํานวน 6 ห้อง แต่ละห้องมีการ
จัดทำป้ายบรรยายรายละเอียด และแผ่นพับแสดงแผนผังการจัดแสดงและข้อมูลองค์ความรู้  

3. ฐานความรู้ประเพณีท้องถิ่น จัดทําปฏิทินประเพณีที่ประกอบด้วย รูปภาพพร้อมรายละเอียดบนแผ่น
ป้าย และจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น รวมทั้งรายละเอียดในรูปเอกสารข้อมูลเป็นเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ โดย
อาศัยวิทยากรเป็นผู้ถ่ายทอดรายละเอียด  

4. ฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดทําหลักสูตรท้องถิ่น “หัตถกรรม  ใบตองกับพุทธศาสนา” และ
หลักสูตรชุมชน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรงานใบตอง หลักสูตรอาหาร ท้องถิ่น หลักสูตรเครื่องจักสาน และ 
หลักสูตรงานกระดาษ โดยอาศัยวิธีการอธิบายและสาธิตพร้อมการฝึกปฏิบัติโดยวิทยากร ประกอบกับข้อมูล
รายละเอียดในรูปเอกสาร 

สําหรับการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานการถ่ายทอด 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์และฟ้ืนฟูองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้ เป็นศูนย์รวมข้อมูลองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับวัดปงสนุกและชุมชนบ้านปงสนุก รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าเป็นที่รู้จัก โดยบริหารจัดการในรูปคณะทํางานจากสมาชิกชุมชนที่หลากหลายกลุ่ม และมีโครงสรา้ง
การบริหารงานที่่ประกอบด้วย ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ฝ่ายการเงิน/ธุรการ ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
และฝ่ายพัสดุ พร้อมกําหนดให้มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานทุกเดือนหรือเพิ่มเป็นวาระหนึ่งในการประชุม 
ชุมชนทุกครั้ง เพ่ือติดตามและประเมินผลการทํางานของศูนย์ฯ  

ส่วนระบบการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์การเรียนรู้ฯ ทําโดยการจัดกลุ่มผู้รับผิดชอบเป็น  รายหลักสูตร
ท้องถิ่นและจัดทําตารางเวรเพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ เช่นเดียวกับระบบการจัด
วิทยากรถ่ายทอดความรู้  ณ ศูนย์การเรียนรู ้ โดยศูนย์การเรียนรู ้ฯ มี  ระบบงานสารบรรณเพื ่อการติดต่อ
ประสานงาน นอกจากนั้นยังมีระบบการทําทะเบียนเครือข่ายและการทําบัญชีวัสดุครุภัณฑ์และบัญชีรายรับ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งรายได้จะรวบรวมฝากธนาคาร และมีคณะกรรมการในการ
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เบิกจ่ายจํานวน 3 คน เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ ตามมติของคณะทํางานและ
ชุมชนบ้านปงสนุก  

ในประเด็นการพัฒนาบุคลากรซ่ึงเป็นองค์ประกอบสําคัญของการดําเนินการ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านปง
สนุกให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้โดยการศึกษา
ดูงานศูนย์การเรียนรู ้ช ุมชนอื ่น เพ่ือใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาและการอบรมให้ความรู ้เพื ่อเพิ ่มความรู้
ความสามารถ อย่างไรก็ตามการพัฒนาศักยภาพจะเกิดขึ้นในลักษณะกระบวนการกล่อมเกลาหรือการซึมซับจาก
การสอนงานที่อาจต้องใช้ระยะเวลานานและความต่อเนื่อง จนเกิดความชํานาญที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติที่เหมาะกับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการถ่ายทอดความรู้ของบุคคลากรในชุมชน 

 
 

ลำปางเซรามิกซิตี้ ชุดโครงการแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาเมืองยั่งยืน 

เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวไทย 4.0 
 

ลำปางเป็นเมืองที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวหลากหลายและสมบูรณ์ยิ่ง เป็นจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมสำคัญ
หลายสาขา และยังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวกระจุกตัวอยู่ในเมืองมากที่สุดในภาคเหนือตอนบน กล่าวคือ
ประมาณครึ่งหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นในลำปางนั้นอยู่ ในอำเภอเมือง นอกจากนี้ลำปางยังมีย่าน
เมืองเก่าที่สมบูรณ์แบบ มีวัดวาอารามและสกุลช่างของตนเอง มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น แต่ในปัจจุบันลำปางมีภาค
เศรษฐกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กมากคือ ไม่ถึงร้อยละ 1 ของขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งท่ีมีกำลังรองรับในด้านที่พัก 
มีโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางอากาศที่สะดวกสบาย เพราะเป็นจังหวัดที่เป็นชุมทางมาก่อน แต่โครงสร้างพื้นฐาน
ภาคท่องเที่ยวจะยังไม่ดีนัก แม้ปัจจุบันจะมีศูนย์การค้าใหญ่มารองรับซึ่งให้ความสะดวก จำนวนผู้มาเยือนลำปางยัง
น้อยกว่าที่ควรจะเป็นมาก โดยนักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 90 เป็นคนไทย มีวันพักเฉลี่ยเพียงประมาณ 2 วัน โดยในปี 
พ.ศ. 2560 ลำปางมีรายรับจากการท่องเที่ยวเพียงประมาณ 3,700 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นลำดับที่ 42 ของประเทศ 
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รายรับนี้คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.14 ของรายได้ท่องเที่ยวของไทย ลำปางจึงนับเป็นเมืองที่มีโอกาสสูงในการนำการ
ท่องเที่ยวมาเป็นปัจจัยใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 19 
 
ผลการศึกษา 

ลำปางเซรามิกซิตี้ 
ลำปางเป็นแหล่งผลิตเซรามิกที่สำคัญของไทย โดยในปี พ.ศ.2560 มีโรงงานจำนวน 220 โรง คิดเป็น

สัดส่วนกว่าหนึ่งในสามของโรงงานเซรามิกทั้งประเทศสูงที่สุดในประเทศไทย โดยผู้ผลิตส่วนใหญ่จะใช้วัตถุดิบที่หา
ได้ในประเทศเป็นส่วนใหญ่และมีรูปแบบของการเป็นคลัสเตอร์เซรามิก ซึ่งมีองค์ประกอบของการส่งต่อการผลิตทั้ง
ห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยผลิตขายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ มียอดขาย
รวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี การวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสการเป็นเซรามิกซิตี้เพ่ือการท่องเที่ยว 
แต่ต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติมในพ้ืนที่สาธารณะในเมืองเพ่ือสร้างอัตลักษณ์เมืองเซรามิกมากข้ึน 

ลำปางเมืองวัฒนธรรม 
ลำปางยังคงความเป็นเมืองโบราณที่สำคัญเมืองหนึ่งในล้านนา มีหลักฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 

งานศิลปกรรม และที่สำคัญ คือ ยังรักษาความเป็นเมืองโบราณไว้ได้ค่อนข้างมาก เหลือสภาพของคูเมือง กำแพง
เมือง มีวัดที่มีสถาปัตยกรรมพม่าที่งดงามแปลกตา เช่น วัดปงสนุกเหนือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม วัดพระ
เจดีย์ซาวหลัง และวัดศรีชุม แม้ว่าลำปางจะเป็นเมืองใหม่สร้างซ้อนทับเมืองเก่า และยังมีหลักฐานที่สะท้อนความ
เจริญรุ่งเหลืออยู่ทุกยุคสมัย ไม่มีสิ่งปลูกสร้างมาบดบังทัศนียภาพมากนัก ทั้งนี้ลำปางมีย่านที่ควรอนุรักษ์โดยอาจ
แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเมืองโบราณระยะที่ 1 เมืองเขลางค์นคร กลุ่มเมืองโบราณระยะที่ 2 เมืองนครรุ่นที่ 2 
กลุม่เมืองโบราณระยะที่ 3 เมืองนครลำปาง กลุ่มวัดและย่านสำคัญท่ีอยู่นอกเมือง 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และความท้าทาย ด้านการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมลำปางเซรามิกซิตี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1) ลำปางมีสิ่งดงึดูดใจที่โดดเด่นกว่าจังหวัดอ่ืนใน
ประเทศไทยใน 2 ด้าน กล่าวคือ รถม้าเป็นสัญลักษณ์
สำคัญของลำปางมายาวนาน เป็นเมืองเดียวที่มีรถม้า
วิ่งประจำ โดยมีจำนวนรถม้าสูงสุดในเมืองไทย กว่า 
100 คัน และยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ 

1) ภาพลักษณ์ท่ีสื่อออกไปไม่ชัดเจน ไม่มี
กลุ่มเป้าหมายหลัก ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เป็น
เอกภาพ ขาด Branding ที่ภาคีภาคเอกชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างขึ้นมาด้วยกัน 
2) ขาดการบูรณาการระหว่างองค์กรในการบริหาร 
จัดการการท่องเที่ยว ผู้บริหารระดับสูงถูกโยกย้าย 

 
19 รายงานวิจัย ชุดโครงการแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวไทย 4.0. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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2) ลำปางมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดเก่าแก่
สวยงาม และมีเมืองเก่าท่ีมีชีวิต (Living Old City) 
ต่อเนื่อง มีกระแสอนุรักษ์เมืองเก่าในชุมชนที่จะช่วย
ขับเคลื่อนเมืองเก่าอย่างถนอมคุณค่า 
3) มีกลุ่มผู้ผลิตเซรามิกใหญ่ที่สุดของประเทศเป็น 
แหล่งของประเทศท่ีมีห่วงโซ่การผลิตจากต้นน้า 
ถึงปลายน้าในจังหวัดเดียว มีพิพิธภัณฑ์และ 
ศูนย์แสดงสินค้าเซรามิก 
4) มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้เรื่องกระเบื้องและเมือง
เก่า 
5) โครงข่ายถนนของไทยส่งให้ลำปางเป็นเมืองที่ 
จำเป็นต้องขับรถยนต์ผ่านของภาคเหนือตอนบน 

บ่อยทำให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง การรวมกลุ่มกันของ 
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวยังไม่เข้มแข็ง ทุน 
ท้องถิ่นไม่ให้ความสำคัญและความสนใจด้านท่องเที่ยว 
3) ระบบขนส่งภายในตัวเมืองยังไม่ดี และยังไม่มี 
ระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงจากเชียงใหม่ที่ดีพอ 
4) ขาดพ้ืนที่สาธารณะภายในตัวเมืองเพ่ือการพักผ่อน 
หย่อนใจ และการทำกิจกรรมสันทนาการ ทั้งสำหรับ
สาธารณชนและนักท่องเที่ยว 
5) การขยายตัวของเมืองและการบุกรุกโบราณสถาน 
สร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีผลกระทบต่อโบราณสถาน 
การรื้อทำลายโบราณสถานหรือการสร้างใหม่ 

โอกาส ภัยคุกคาม 

1) มีมาตรการรัฐที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่าง 
จริงจัง เช่น ททท. ที่เลือกลำปางเป็นหนึ่งในแคมเปญ 
"เมืองต้องห้ามพลาด" และ “ลำปางปลายทางฝัน” 
2) ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ชาวจีนนิยม
มาเที่ยวมากที่สุด รองจากฮ่องกงและมาเก๊า จากสถิติ
นักท่องเที ่ยวในปี 2560 พบว่ามีนักท่องเที ่ยวจีน
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 16 ล้านคน
ครั้ง และในจำนวนนี้มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ถึง 
0.98 ล้านคน ขยายตัวจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 
20.43 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) และ 
แนวโน้มในอนาคตยังมีการเติบโตอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นการเปิดโอกาสใหม่ด้านการท่องเที่ยวที่จะเชื้อเชิญ
เข้ามาเยือนลำปาง 
3) กระแสการตื่นตัวทางศิลปะจากกรณี Street art 
เป็นโอกาสที่ดีที่ทาให้คนเห็นถึงความเป็นไปได้ในการ
สร้างสรรค์อื่น ๆ ทางศิลปวัฒนธรรมนอกเหนือไปจาก
การอนุรักษ์แบบเดิม 

1) โครงการของรัฐที่มากับอภิมหาโครงการที่เร่งด่วน 
และต้องใช้เงินตามงบประมาณตามหน่วยงานและ 
กระทรวงต่าง ๆ ทำให้รัฐยื่นขอเสนอให้ผู้เกี่ยวข้อง 
เร่งดำเนินการจนทำให้งานที่ได้มาเน้นผลงานเชิง 
ปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพที่เกิดจากการร่วมคิด 
ร่วมสร้างของคนลำปาง เพ่ือเชิดชูอัตลักษณ์ลำปาง 
ให้โดดเด่น 
2) การจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดทำให้มีองค์กร 
หลายแห่งทำงานอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันภายใต้เป้าหมายที่
ใกล้เคียงกัน แต่มักจะต่างคนต่างทำ มีลักษณะงาน
ที่ซ้าซ้อนกัน ยกตัวอย่างเช่น ด้านการออกแบบ
ก่อสร้างและผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดมีงบประมาณและโครงการบนพ้ืนที่ของ อปท. 
เป็นต้น ความท้าทายสำคัญคือความสามารถในการ
เชื่อมโยงหน่วยงานทั้งหลายดำเนินการไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีเอกภาพและตอบสนองประชาชนใน
ท้องถิ่น 
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4) โครงการสร้างสนามบินเชิงพาณิชย์ที่อำเภอบ้านธิ 
จังหวัดลำพูน เปิดโอกาสให้ลำปางรองรับนักท่องเที่ยว
ที่ล้นมาจากเชียงใหม่ได้ 
5) การพัฒนาการท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้ลำปางใช้
ยกระดับฐานศักยภาพด้านเซรามิกโดยเฉพาะกลุ่มหัตถ
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน 

3) เกิดการย้ายศูนย์โลจิสติกส์เนื่องจากรถไฟความเร็ว 
สูงสายเหนือ (กรุงเทพฯ-เชียงราย) ไม่ผ่านเมืองลำปาง 
และการเปิดด่านที่บ้านแม่ฮวก จังหวัดพะเยา ทำให้
ใกล้สถานีรถไฟเพียง 10 กิโลเมตร 
4) สภาพภูมิอากาศร้อนและมีฝุ่นละอองจากไฟป่า 
ตอนปลายฤดูหนาว 

 
การพัฒนาแบรนด์เมืองลำปาง 

ประชาคมลำปางได้ร่วมกันเลือกกลุ่มนักท่องเที่ยวเจเนเรชั่นวาย (Generation Y) และสตรีวัยทำงานเป็น
เป้าหมายตลาดใหม ่และได้ร่วมกันพัฒนาแบรนด์ลำปางเซรามิกซิตี้ โดยได้ผลสรุปดังนี้ 

1) Brand DNA: CHARM ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5 ประการ ได้แก่ Charming (เสน่ห์ยั่งยืน) 
Heritage (มรดก) Artistic (ศิลปะ) Relax (ผ่อนคลาย) และ Memories (ความทรงจำวันวาน) 

2) ตำแหน่งแบรนด์ : Lampang Endless Charm 
3) สโลแกน : หลงเสน่ห์ ลืมเวลา 
4) มาสคอต : น้องชามไก่  
5) โลโก้ : “ลำปาง หลงเสน่ห์ ลืมเวลา”  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) ทิศทางพัฒนาเมืองและการท่องเที่ยวของลำปางไม่ชัดเจน 
2) ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเป็นเซรามิกซิตี้ 
3) มีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังไม่ได้รับการเชิดชูอย่างที่ควรจะเป็น ขาดการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานและภาคีภาคเอกชนในการอนุรักษ์เมืองเก่าและย่านประวัติศาสตร์ 
4) หาพื้นที่สาธารณะที่จะทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างประชาชนนักท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
สรุปแผนเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรมเซรามิกซิตี้ 

วิสัยทัศน์ 
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ลำปาง เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีเซรามิกท่ีโจษจันในระดับนานาชาติ 
เป้าหมาย 

1) ลำปางเป็นที่โจษจันในนามเมืองท่องเที่ยวเซรามิกซิตี้ ในระดับชาติภายใน 5 ปี และในระดับนานาชาติ
ภายใน 10 ปี 

2) นักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 2 เท่าของปี 2560 ภายในเวลา 5 ปี และเพิ่มเป็น 5 เท่าของปี 2560 (เทียบเท่า
จำนวนผู้มาเยือนจังหวัดนครสวรรค์และเลยในปัจจุบัน) ภายในเวลา 10 ปี 

3) รายได้จากภาคท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางเพิ่มขึ้น 5 เท่า ภายใน 10 ปี 
4) รายได้จากการขายเซรามิกจากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 10 ของยอดขายทั้งหมดภายในเวลา 5 

ปี และร้อยละ 20 ภายในเวลา 10 ปี 
5) เสนอและขับเคลื่อนวัดพระธาตุลำปางหลวงเพ่ือเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกภายในเวลา 5 ปี 

พันธกิจ 
1) อนุรักษ์เมืองเก่าและย่านประวัติศาสตร์ ส่งเสริมลำปางเซรามิกซิตี้อย่างมีส่วนร่วมโดยภาคีประชารัฐ 
2) ร่วมกันสร้างการท่องเที่ยวลำปางเป็นตัวเร่งของทางเลือกเศรษฐกิจใหม่ตัวใหม่ โดยขับเคลื่อนแผนเมือง

ท่องเที่ยวลำปางเซรามิกซิตี้โดยพลังประชารัฐให้ลำปางเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นอย่างยั่งยืน 
3) ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันวัดพระธาตุลำปางหลวงเพ่ือเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การฟื้นฟูและพัฒนาลาปางให้เป็นเมืองเก่ามีชีวิตและยั่งยืน และมีแหล่งมรดกโลกทาง

วัฒนธรรม (499.50 ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาลำปางให้เป็นเซรามิกซิตี้ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (134.00 

ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประชาสัมพันธ์ลำปางเมืองเก่ามีชีวิตและลำปางเซรามิกซิตี ้ทั ้งในประเทศและ

นานาชาติ (65.12 ล้านบาท) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 698.62 ล้านบาท 
 

แนวทางการพัฒนาในการจัดทำแผนเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม: ลำปางเซรามิกซิตี้ 

➢ บูรณาการการบริหารจัดการ 
1) บูรณาการทุกหน่วยราชการให้สนับสนุนลำปางเซรามิกซิตี้เป็นการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

ตามแนวทางพัฒนาทางเลือกทางเศรษฐกิจใหม ่
2) ปรับปรุงระบบคมนาคมภายในเมืองและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเชียงใหม่และลำพูน 
3) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมให้มีการอนุรักษ์เมืองเก่าอย่างยั่งยืน 
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4) จัดทำเทศบัญญัติควบคุมอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลนครลาปาง 

➢ ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างมีเอกลักษณ์ 
1) ส่งเสริมการใช้มาสคอต โลโก้ และซิตี้แบรนด์ ในการพัฒนาภูมิทัศน์เมือง ตลอดจนการนำเสนอสินค้าที่

ระลึกของเมืองลำปางให้มีเอกลักษณ์ และจัดทำรูปแบบอักขระไทยตามแบบอักษร “ลำปาง” ในโลโก้ ให้ครบ
สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2) สร้างและพัฒนาพื้นที่สาธารณะในเมือง 
3) ส่งเสริมการพัฒนาองค์ประกอบเมืองโดยใช้มาสคอต โลโก้ และซิตี้แบรนด์ 
- ใช้ “ไก่” เป็นรูปแบบประดับตกแต่งไฟทาง วงเวียน ประติมากรรม งานศิลปะ หรือใช้เป็นอนุสาวรีย์หน้า

โรงแรม หรือพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ 

 
นำตัวอักขระไก่ลำปางไปใช้ในการประดับตกแต่ง เช่น การจัดทำลงบนพื้นกระเบื้อง โดยแยกออกเป็น

กระเบื้องดินเผา (สีน้ำตาล – ไม้) และกระเบื้องเซรามิก (ดินขาว – สีขาว)   

 
- ติดตั้งไฟทางที่มีอัตลักษณ์ของไก่และวัฒนธรรมล้านนาเพื่อเอื้อแก่การท่องเที่ยวในเวลากลางคืน  และ

รักษาวิถีดัง้เดิมของลำปางไว้ 
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4) ดึงเอกลักษณ์ของรถม้าลำปางให้โดดเด่นขึ้นในฐานะ “เมืองรถม้าหนึ่งเดียวของประเทศไทย” 
5) ขับเคลื่อนการเสนอให้พระธาตุลำปางหลวงเป็นมรดกโลก 

➢ ส่งเสริมอัตลักษณ์ลำปางเซรามิกซิตี ้
1) การทำแบรนด์ดิ้งลำปางมีภาพลักษณ์เป็นลำปางเซรามิกซิตี้ในความคิดของนักท่องเที่ยวไทย 
2) สร้างบรรยากาศของความเป็นเมืองเซรามิกโดยสร้างจุดสนใจ (Landmark Attractions) รวมทั้งการ

ประดับประดาเมืองที่มีเซรามิกเป็นองค์ประกอบ 
3) การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเซรามิก ซึ่งประกอบด้วยเรื่องราวและเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ที่มี

กิจกรรมที่น่าสนใจ 
4) การส่งเสริมการเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับเมืองเซรามิกในต่างประเทศ 
5) การส่งเสริมให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับเซรามิกในสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ของจังหวัดลำปาง 
6) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกให้มีความหลากหลายตอบสนองต่อความต้องการตลาดคุณภาพ 

สอดคล้องกับตลาดท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน 
7) การส่งเสริมบรรจุภัณฑ์เซรามิกทดแทนการใช้พลาสติก 
8) การจัดพิมพ์รอยมือรอยเท้าเด็กแรกเกิดในจังหวัดลำปางจากเซรามิก 
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แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิทัศน์เมืองเก่าลำปางในย่านที่ควรอนุรักษ์ 
1) พ้ืนที่บริเวณศาลากลางเก่าและบริเวณโดยรอบ (มิวเซียมลำปาง) 
2) พ้ืนที่สองฝั่งแม่น้าวัง ตั้งแต่สะพานช้างเผือกไปจนถึงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
3) พ้ืนที่สองฝั่งแม่น้าวัง บริเวณหลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด และท่าน้ำโรงไฟฟ้าเก่า 
4) พ้ืนที่ย่านรถไฟ-ตลาดเก๊าจาว-สะพานดาและบริเวณริมแม่น้ำวัง 
5) พ้ืนที่สองฝั่งแม่น้ำวัง บริเวณหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามและศาลเจ้าแม่สุชาดา 
 

โครงการ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาเมืองยั่งยืนเพ่ือรองรับท่องเที่ยว 4.0:  

แผนเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม ลำปางเซรามิกซิตี้ 
 

จากสถิติในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่จังหวัดลำปาง 1,280,605 คน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 
5.3 นำรายได้มาสู่ลำปาง 4,302.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.85 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 
2562) แต่เมื่อเทียบอัตราส่วนกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) 
พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวลำปางมีเพียงร้อยละ 9 ส่วนอัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยว มีเพียงร้อย
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ละ 3.5 เท่านั้น การศึกษาดัชนีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ปี 2560 ของ ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 
พบว่าหากพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้โดดเด่นเป็นที่จดจำ จะดึงดูดนักท่องเที่ยวและนำรายได้เข้าสู่
จังหวัดได้อีกมาก โดยจุดที่ควรนำมาสร้างสรรค์ต่อ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม ความเมืองโบราณ และเซรามิก  

ดังนั้นจึงสมควรดึงจุดเด่นนี้มาพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบและในลักษณะของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวแบบต่าง ๆ นอกจากนี้จังหวัดลำปางมีย่านเมืองเก่าที่สมบูรณ์ มีวัดวาอารามของแต่ละสกุลช่างที่เป็นอัต
ลักษณ์ไม่ซ้ำแบบจังหวัด มีสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายและกระจายตัวอยู่ทั ่วจังหวัด มีงาน
หัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์สามารถนำมาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ทันที จึงเกิดการตื่นตัวของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ โดยการสนับสนุนของ สกสว. ในการศึกษาการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0 โดยมีแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง
อย่างยั่งยืนด้วยการท่องเที่ยว ดังที่ได้นำเสนอโครงการพัฒนาจังหวัดลำปางด้วยแผนเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม 
ลำปางเซรามิกซิตี้ คนท้องถิ่นและผู้ประกอบการท้องถิ่นร่วมกันค้นหาแบรนด์ของเมือง ทำให้ได้ Mascot คือน้อง
ชาม และสโลแกน “ลำปาง หลงเสน่ห์ ลืมเวลา” ขึ้นมา20 

โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยว 4.0: แผนเมืองท่องเที่ยว
วัฒนธรรม ลำปางเซรามิกซิตี้ ได้ศึกษาและทบทวน ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองลำปาง  พบว่ามีความสอดคล้องกับ
โครงการ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 3 การประชาสัมพันธ์ลำปางเมืองเก่ามีชีวิตและลำปางเซรามิกซิตี้ ซึ่งมีแผนงานที่
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ โดยโครงการได้มีการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเซรามิกกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
ต่างวัย ทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อให้ได้เส้นทางท่องเที่ยวเซรามิกที่สามารถนำไปโปรโมทและพัฒนาแผนทาง
การตลาดได้จริง รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ  

การศึกษาช่องว่างทางการตลาด ได้มีการสัมภาษณ์ผู้เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยวจังหวัดลำปาง เพ่ือ
วิเคราะห์ทั้งกิจกรรมหลัก (Primary Activities) ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดมีข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง ประกอบด้วย 

1) ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างสรรค์แหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ ๆ และพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายน่าสนใจ เป็นต้น 

2) การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การบูรณาการและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม 
การเพ่ิม/สนับสนุนปัจจัยในการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาความพร้อมของสถานประกอบการ
ต่าง ๆ และยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นต้น 

3) การตลาดและการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ได้แก่ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว สื่อสารและการตลาดจังหวัดลำปางให้มีความน่าสนใจ และบ่ง
บอกถึงเอกลักษณ์ท่ีนักท่องเที่ยวจะต้องมาเท่ียว  

 
20 รายงานวิจัย โครงการ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยว 4.0: แผนเมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม ลำปางเซรามิกซิต้ี.  
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4) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกับแหล่ง
ท่องเที่ยวควรเข้าถึงได้สะดวก ป้าย สัญลักษณ์ในการบอกทางควรมีความชัดเจนสาธารณูปโภค สาธารณูปการด้าน
การท่องเที่ยวต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นต้น 

5) ศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดหลักสูตรอบรมด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
ครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการทุกระดับ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี มาตรฐานและกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น 

6) การสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับพื้นที่เชื่อมโยง ได้แก่ การบูรณษการ ทำงานร่วมกัน ระหว่างกลุ่มการ
ท่องเที่ยวทั้งในเชิงพ้ืนที่หรือรูปแบบการท่องเที่ยว ซึ่งจะสามารถจัดการและบริหารทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพและ
ทุกกลุ่มได้รับประโยชน์ 

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจ Brand Awareness เมืองท่องเที่ยววัฒนธรรม ลำปางเซรามิกซิตี้ ด้วย
แบบสอบถามกับท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ดำเนินการสอบถามจำนวน 2 ครั้ง สรุปผลได้ดังนี้ 

 
 
 

 

 
ประเด็น 

นักท่องเที่ยวทั่วไป นักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวลําปาง 
นักท่องเที่ยวไทย  นักท่องเที่ยว

ต่างชาติ 
นักท่องเที่ยว

ไทย 
นักท่องเที่ยว

ต่างชาติ 
สิ่งแรกท่ีนึกถึงเป็น
อันดับ 

1) รถมา้ 1) วัด 1) รถมา้ 1) วัด 

แรก เมื่อนึกถึงลำปาง 2) วัดพระธาตุลําปาง 2) อัธยาศัยไมตรีของ 2) วัดพระธาตุ
ลําปาง 

2) รถม้า 

 หลวง คนท้องถ่ิน หลวง 3) เซรามิก 
 3) ชามตราไก่ 3) ความสวยงาม 3) เซรามิก  
ความตั้งใจมา ตั้งใจมาเท่ียวลําปาง เป็นทางผ่าน ตั้งใจมาเท่ียวลําปาง ตั้งใจมาเที่ยวลําปาง 
เที่ยวลําปาง (รอยละ 62.87) (ร้อยละ 66.36) (ร้อยละ 73.36) (ร้อยละ 72.13) 
การพักค้างคืนเมื่อ พักค้างคืน พักค้างคืน พักค้างคืน พักค้างคืน 
ไปเที่ยวลําปาง (ร้อยละ 58.81) (ร้อยละ 53.27) (รอ้ยละ 55.59) (ร้อยละ 79.51) 
นอกจากเชียงใหม่
แล้ว 

ใช่ (ร้อยละ 68.56) ไม่แน่ใจ (ร้อยละ ใช่ (ร้อยละ 83.55) ใช่ (ร้อยละ 55.74) 

คิดว่าลําปางเป็นอีก ไม่แน่ใจ 46.73) ไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจ 
จงัหวัดทีต่้องไปเที่ยว (ร้อยละ 27.37) ไม่ใช่ (ร้อยละ 42.06) (รอ้ยละ 12.83) (ร้อยละ 25.41) 
 ไม่ใช่ (ร้อยละ 4.07) ใช่ (ร้อยละ 11.21) ไม่ใช่ (ร้อยละ 3.62) ไม่ใช่ (ร้อยละ 18.85) 
ความตระหนักรู้ว่า ทราบ ไม่ทราบ ทราบ ทราบ 
ลําปางเป็นเมือง (ร้อยละ 72.36) (ร้อยละ 88.79) (รอยละ 84.87) (ร้อยละ 57.38) 
เซรามิก     
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ความตระหนักรู้ว่า ทราบ ไม่ทราบ ทราบ ทราบ 
ลําปางเป็นเมืองรถม้า (ร้อยละ 88.89) (ร้อยละ 78.50) (ร้อยละ 96.05) (ร้อยละ 61.48) 
กิจกรรมที่ต้องการทำ 1) เทีย่ววัดและ 1) เทีย่ววัดและ 1) เที่ยววัดและ 1) เทีย่ววัดและ 
เม่ือมาท่องเที่ยวลำปาง ศาสนสถาน ศาสนสถาน ศาสนสถาน ศาสนสถาน 
 2) เท่ียวน้ำพุร้อน 

ภูเขา 
2) ชิมอาหารท้องถ่ิน 2) แวะชิมกาแฟ 

และ 
2) ชิมอาหารทองถ่ิน 

 น้ำตก ชมธรรมชาติ 3) เที่ยวน้ำพุร้อน 
ภูเขา 

เช็คอินร้านกาแฟ 3) เที่ยวชุมชน อาคาร 

 3) เท่ียวชุมชน อาคาร น้ำตก ชมธรรมชาติ 3) เทีย่วชุมชน 
อาคาร 

เก่าแก่ ถนนคนเดิน 

 เก่าแก่ ถนนคนเดิน  เก่าแก่ ถนนคนเดิน  
การรับรู้ด้านการ 1) มาสคอต “น้อง

ชาม” 
1) Amazing 1) ลําปางเซรามิกซิตี้ 1) ลําปางเซรามิกซิตี้ 

ประชาสัมพันธ์ 2) ลําปางเซรามิกซิตี้ Thailand 2) 12 เมืองต้องห้าม 2) สโลแกน “ลําปาง 
  2) ลําปางเซรามิกซิตี้ พลาด หลงเสน่ห์ ลืมเวลา” 

ความประทับใจ 
เมือ่มาเที่ยวลำปาง 

1) เมืองท่องเที่ยว
วัฒนธรรม 
2) มีรถมาเที่ยวชมเมือง 
3) เมืองเซรามิก 

1) มีรถม้าเที่ยวชม
เมือง 
2) เมืองท่องเที่ยว
วัฒนธรรม/เมืองเซรา
มิก 

1) เมืองท่องเที่ยว
วัฒนธรรม 
2) เมอืงเก่ามีชีวิต 
3) มีรถม้าเท่ียวชม
เมือง 

2) เมืองเก่ามีชีวิต 
3) เมืองเซรามิก 

การกลับมาท่องเที่ยว
ซ้ำ 

กลับมาเที่ยวแน่นอน ไม่แน่ใจ กลับมาเทีย่วแน่นอน กลับมาเที่ยวแน่นอน 

 (ร้อยละ 79.39) (ร้อยละ 50.00) (ร้อยละ 84.54) (ร้อยละ 72.95) 
การแนะนำบอกต่อให้ 
ผู้อื่นมาเท่ียวลำปาง 

แนะนำแน่นอน 
(ร้อยละ 84.73) 

ไม่แน่ใจ 
(ร้อยละ 50.00) 

แนะนำแน่นอน 
(ร้อยละ 85.20) 

แนะนำแน่นอน 
(ร้อยละ 79.51) 

สิ่งที่ควรพัฒนา 
ด้านการท่องเที่ยว 

- ประชาสัมพันธ์ผ่าน
โซเชียลมีเดียให้มากข้ึน 

- ประชาสัมพันธ์ลำปาง 
ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น 

- การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ 

- การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ 
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การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของเมืองลำปาง ในปัจจุบันหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวของ
ลำปาง คือ หน่วยงานภาครัฐ โดยนำหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจากการร่วมระดมความคิดเห็นจาก
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง มีประเด็นที่ทางเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางจะผลักดันให้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5 ประเด็นหลัก คือ มรดกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ประเพณี – วิถีชีวิต – ชาติพันธุ์) เมือง
เซรามิก เมืองรถม้า คุณค่าเมืองเก่า (ผังเมือง คุณค่าสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์) การท่องเที่ยวชุมชน CBT 

การประชาสัมพันธ์โครงการ มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ จัดทำของที่
ระลึกต้นแบบ การทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 
อาทิ Infographic แผ่นพับ โปสเตอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพจการท่องเที่ยวเที่ยวลำปาง การจัดกิ จกรรม 
นิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวลำปางเมืองเซรามิกซิตี้ ด้วยแบรนด์น้องชาม และสโลแกน “ลำปาง หลง
เสน่ห์ ลืมเวลา” ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม 

การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง ทำให้แบรนด์น้องชามและสโลแกน “ลำปาง หลงเสน่ห์ ลืมเวลา” เป็น
ที่รู้จักของคนลำปางและนักท่องเที่ยวมากขึ้น ภายหลังจากโครงการสิ้นสุดลงทางหอการค้าจังหวัดลำปาง สภา
อุตสาหกรรมจังหวัดลำปางและภาคเอกชนยินดีที่จะผลักดันแบรนด์น้องชาม อย่างต่อเนื่องให้เป็นรูปธรรมต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 

จังหวัดลำปางจำเป็นขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วน ในกรอบการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงประเด็น พื้นที่ และกลไก โดยเฉพาะประเด็นสำคัญเรื่องเอกภาพและความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการท่องเที่ยว และความต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้โดดเด่น  สามารถแข่งขันกับกลุ่ม
จังหวัดในระดับเดียวกันได้ ซึ่งทางผู้วิจัยมีข้อเสนอว่าเครื่องมือในการพัฒนากลไก และสร้างรูปธรรมของเอกภาพ
การพัฒนาและความต่อเนื่องได้ มี 3 กลไกหลัก คือ การจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัด
ลำปาง การจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางที่สอดคล้องกับทรัพยากรและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดลำปาง และการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 
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• บทสรุปภาพรวม 
 จากการวิเคราะห์จุดแข็งของจังหวัดลำปาง พบว่าเมืองลำปางเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์แห่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต เป็นเมืองหนึ่งที่ยังไม่ละทิ้งประวัติศาสตร์ และ
ยังคงมีกระบวนการอนุรักษ์โบราณสถาน สถาปัตยกรรม การฟื้นฟูเมืองให้กลับคืนสู่อดีต ควบคู่ไปกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการลงทุนด้านเศรษฐกิจ อันเป็นฐานศักยภาพสำคัญในการส่งเสริมขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลำปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มี
ความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคงเป็นสังคมชนบทภายใต้
วิถีพุทธอันมีวิถีชีวิตและการยึดถือปฏิบัติตนตามครรลองวิถีของชาวพุทธศาสนาอย่างชัดเจน21 
 จากผลงานวิจัยที่นำเสนอมาข้างต้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ในการใช้องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสำคัญโดบเน้นโจทย์ความต้องการของคน
ในพื้นที่ บนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “ระเบิดจากภายใน” 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำในระบบปล่อยตามธรรมชาติจังหวัดลำปางเพื่อเข้าสู่
ระบบมาตรฐานการผลิต และการตลาดชุมชน ที่มุ่งหวังจะมีส่วนในการช่วยพัฒนายกระดับอาชีพของเกษตรกรโดย
คำนึงถึงศักยภาพที่มีในท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือเป็นแนวทางที่เหมาะสมของชุมชนเอง ซึ่งทางกรมปศุสัตว์มีนโยบาย
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้นเมือง (ไก่ประดู่หางดำ) แก่เกษตรกรในจังหวัดลำปาง โดยปัจจุบันไก่พื้น เมืองมากที่สุดใน
จำนวนสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นสัตว์ปีก 3 อันดับแรก  

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดการเชื่อมงานวิจัยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน และการพัฒนาศักยภาพ สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ สอดคล้องกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในโครงการต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และ
สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชน/เอสเอ็มอี ภายใต้แนวคิดการส่งเสริม “เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์" โดยแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้  และการสร้างสรรค์งาน ที่
เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยี  ตลอดจนนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้า
และบริการที่สร้าง “มูลค่าทางเศรษฐกิจ” และ“คุณค่าทางสังคม” ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคใน
ตลาดโลกได้ หรือการสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิด เพ่ือเป็นการนำแนวคิดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ22 
 ขณะที่งานวิจัยด้านการท่องเที ่ยวที ่ได้นำ “เซรามิก” ซึ่งถือว่าเป็นของดีคู ่เมืองลำปาง มาเป็นตรา
สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยววัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับการ

 
21 แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2564 
22 แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564). คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง สำนักงานจังหวัดลำปาง กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด 
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ท่องเที่ยว 4.0 และเป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางที่
มีความโดดเด่นทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมและเชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยว รวมถึงงานวิจัยการจัดการศูนย์
เรียนรู้ชุมชนบ้านปงสนุก ที่นอกจากจะสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของชาวลำปางแล้วยังเป็น
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของระบบนิเวศและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลำปาง จังหวัดลำปางได้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัด โดยใช้หลักการทำงาน AFP (Area :Function :Participation) ภายใต้บทบาทและภารกิจของแต่ละ
หนว่ยงานที่ดำเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ในพ้ืนที่ โดยการบูรณาการองคก์รภาคประชาชนและชุมชนในพื้นท่ี ให้มีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังปัญหา และลดปัญหาตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดลำปางในช่วงหน้าแล้ง 
ปี 2564 เพื่อเป็นการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ จังหวัดลำปางจึงได้กำหนดกรอบแนวคิดการ
ทางาน คือ “ไม่มีการเผา ไม่ต้องดับไฟป่า” 23 ซึ่งนักวิจัยและชาวบ้านก็ได้มีความพยายามที่จะใช้กระบวนการวจิัย
เพื่อท้องถิ่นร่วมกับภาควิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าไปสนับสนุนการจัดการและแก้ปัญหาท้าทายสำคัญดังกล่าว 
เพื่อให้แก้ปัญหาได้ตรงจุดและยั่งยืน ขณะที่การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ได้
เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคเอกชนที่สำคัญอย่าง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จนนำไปสู่การจัดการ
สังคมองค์กรธุรกิจยุคใหม่โดยบรรจุแผนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นร่วมกับชุมชนและเป็นตัวชี้วัดตามแนวทางการ
พัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท หรือการใช้เทคโนโลยีในการกักเก็บน้ำจากน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะเพ่ิมมูลค่า
ให้กับน้ำยางพาราแล้วยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและการทำลายป่าต้นน้ำในพื้นที่ได้อีกด้วย  

จึงถือได้ว่ากระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น และงานวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เป็นเครื่องมือสำคัญในการหนุนเสริมและสนับสนุนศักยภาพของชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหา
อย่างยั่งยืน 
 

ข้อเสนอ 

ทิศทางแนวโน้ม/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ววน. 
ภาคเหนือได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับ

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและนำพาประเทศสู่ความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม
การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ

 
23 แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2564 
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ความสำคัญและเร่งด่วนตามกรอบประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน (Delphi ) 6 ด้าน ได้แก่ 1) สังคม 2) เศรษฐกิจ 3) 
สิ่งแวดล้อม 4) สันติภาพ สิทธิมนุษยชน และความยุติธรรม 5) ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายในและระหว่าง
ประเทศ และ 6) เทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ภาคเหนือยังต้องการการพัฒนาในทุกด้านภายใต้กรอบการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สันติภาพ สิทธิมนุษยชน และความยุติธรรม ความร่วมมือภายใน
และระหว่างประเทศ และเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ ยิ่งไปกว่านั้นประเด็นพัฒนาที่สำคัญยังคงเกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประเด็นพัฒนาสำคัญ (Strategic Issues) การวิเคราะห์สถานการณ์และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็น เช่น รายได้ ระบบสิทธิ และความยากจน เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ยากต่อการ
แก้ไขและสัมพันธ์กับการเกษตร ภัยแล้งและภัยพิบัติสัมพันธ์กับการเกษตร ไฟป่าส่งผลกระทบต่อฝุ ่น PM.5 
โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวเนื่องกับนโยบายรัฐ เกษตรกรรมยั่งยืนและเทคโนโลยี ซึ่งกำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์ด้าน
ระบบการเกษตร เป็นต้น  

ผลสรุปประเด็นพัฒนาสำคัญที่จะนำมากำหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ จากระบบการ
จัดทำข้อมูลสถานการณ์ในแผน ววน.ของพ้ืนที่ ได้แก่  

1) การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรลดลง  

การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นปัญหาของภาคเหนือ โดยมีความเร่งด่วนมากและเป็นความเร่ง ด่วน
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและตอนล่างตามลำดับ รายงานสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2556 ภาคเหนือ บ่งชี้
ว่าการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือมีเพียง 27.5 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.6 ของเนื้อที่ทั้ง
ประเทศ โดยจำแนกเป็นผู้ทำเกษตรในที่ดินตนเองร้อยละ 60.2 ทำเกษตรในที่ดินตนเองและผู้อ่ืนร้อยละ 17.6 และ
ทำการเกษตรในที่ดินของผู้อื่นร้อยละ 22.2 อีกทั้งผู้ถือครองที่ดินมากกว่า 140 ไร่ขึ้นไป มีอยู่เพียงร้อยละ 0.6 
ขณะที่ผู้ถือครองที่ดินต่ำกว่า 40 ไร่ มีร้อยละ 27.1 โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 44.7 ถือครองที่ดิน 10-39 ไร่ และร้อยละ 
12.7 ถือครองที่ดิน 6-9 ไร่ ทั้งนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเพาะปลูกมากถึงร้อยละ 96.8 ส่วนการเลี้ยงปศุสัตว์
มีร้อยละ 16.1 และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพียงร้อยละ 4.0 จังหวัดที่มีผู้ถือครองที่ดินมากที่สุด คือ นครสวรรค์  ใน
เนื้อที่ 3.6 ล้านไร่ รองลงมา คือ เพชรบูรณ์ในเนื้อที่ 2.8 ล้านไร่ สุโขทัย และเชียงราย ในเนื้อที่ 2.6 ล้านไร่ และ 
พิษณุโลกในเนื้อที่ 2.2 ล้านไร่ จังหวัดที่มีผู้ถือครองน้อยที่สุด คือ แม่ฮ่องสอนในเนื้อที่ 0.4 ล้านไร่ รองลงมา คือ 
ลำพูน และลำปาง ในเนื้อท่ี 0.5 และ 0.9 ล้านไร่ ส่วนจังหวัดที่เหลือถือครองในเนื้อที่ระหว่าง 1-2 ล้านไร่24  

มีการคาดการณ์แนวโน้มการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรจะลดลง เนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง ที่อยู่
อาศัย กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ธุรกิจการซื้อขายที่ดิน การจัดสรรการถือครองที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม
โดยเฉพาะเขตป่าสงวนและอนุรักษ์ รวมไปถึงปัญหาความไม่คุ้มทุนจากการทำเกษตร นอกจากนี้สาเหตุส่วนหนึ่งยัง
เกิดจากความด้อยประสิทธิภาพเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดการระบบสิทธิทำ

 
24 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2556 
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กินโดยเฉพาะเขตป่าอนุรักษ์ ข้อจำกัดทางกฎหมายที่ให้อิสระในการครอบครองที่ดินของคนทุกกลุ่ม ผลที่ตามมาคือ 
ผลผลิตทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของคนท้องถิ่นลดลง โดยเฉพาะข้าวที่เป็นอาหารหลัก ต้องมีการ
นำเข้าอาหารเพิ่มขึ้น รายได้ของเกษตรกรลดน้อยลง ค่า GDP ภาคเหนือต่ำลง เกิดปัญหาสังคม ความยากจน 
สุขภาพย่ำแย่ และสังคมวัฒนธรรมในชุมชนล่มสลาย  

อย่างไรก็ตามรัฐเองก็มีการทบทวนและแก้ไขข้อกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าชุมชน ป่า
อนุรักษ์ และการจัดสรรที่ดินท้ากิน นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการโฉนดชุมชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม
และชุมชนที่นำร่องการจัดการที่ดิน และมีฐานความรู้และเครือข่ายนักวิชาการในการจัดการที่ดิน ซึ่งเอื้อต่อการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับท่ีดินด้วยเช่นกัน  
➢ Strategic direction  
- การออกแบบและวางแผนการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วม  
- การจัดท้าฐานข้อมูล (Big data) เกี่ยวกับการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างเป็นธรรม  
➢ Strategic partners  
ประกอบด้วย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองท้องถิ่น 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ภาคประชาสังคม NGO ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ธนาคารที่ดิน คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

2) ระบบเกษตรที่ไม่เอื้อต่อความม่ันคงทางอาหาร  

ระบบเกษตรที่ไม่เอื้อต่อความมั่นคงทางอาหารของภาคเหนือเป็นประเด็นที่มีความเร่งด่วนมาก ผลการ
วิเคราะห์ พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือต้องเผชิญกับปัญหาจากการทำเกษตรแบบไม่ยั่งยืนเรื่อยมา นโยบายที่
มุ ่งเน้นการส่งเสริมเกษตรพาณิชย์เพื ่อความเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าการทำเกษตรแบบยังชีพ ส่งผลให้
เกษตรกรส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนสู่การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด กะหล่ำปลี และพืชพลังงาน เช่น อ้อย มัน
สำปะหลังทดแทนการปลูกข้าวและพืชอาหาร ผลที่ตามมา คือ เกิดการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะใน
เขตป่าอนุรักษ์และมีการใช้สารเคมีอย่างหนัก ซึ่งก่อเกิดความเสื่อมโทรมของดินน้ำป่าจนผลผลิตตกต่ำและสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ อีกท้ังระบบเกษตรเชิงเดี่ยวยังนำมาซึ่งการผูกขาดระบบตลาดของพ่อค้าคนกลางและ
ชาวจีนที่เป็นผู้กำหนดราคาลำไยในภาคเหนือตอนบน  

นอกจากนี้ยังมีการทำเกษตรในรูปแบบพันธะสัญญาที่ส่งผลต่อการทำลายป่าต้นน้ำ และต้องอาศัยต้นทุน
พันธุ์พืชและสัตว์ และปัจจัยการผลิตจากภายนอก ขณะที่รายรับไม่แน่นอน รวมทั้งเกษตรกรไม่ได้รับการส่งเสริม
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ระบบการเกษตรในพื้นที่ป่าและการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น ทั้งที่มีศักยภาพด้านการปลูกข้าวและเกษตร
ปลอดภัย เกษตรกรจึงต้องเผชิญกับต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ขณะที่ผลผลิตและรายได้ตกต่ำ รายจ่ายสูงกว่า
รายได้จากการใช้ชีวิตตามทุนนิยมเสรี ยิ่งไปกว่านั้นเกษตรกรนอกเขตชลประทานยังต้องเผชิญกับน้ำไม่เพียงพอใน
ฤดูแล้งจนต้องจ่ายค่าสูบน้ำเพ่ิมข้ึน เกษตรกรยังต้องจ่ายค่าแรงงานเพ่ิมข้ึนจากการที่แรงงานครอบครัวเคลื่อนย้ายสู่
เมืองโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ และจ่ายค่าเช่านาหลังขายที่นาไปโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งสัมพันธ์กับปัญหาการ
ถือครองที่ดินที่กล่าวถึง  

สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนความไม่มั่นคงทางอาหารที่ผูกโยงอยู่กับปัญหาในระบบการเกษตรที่เกิดจากหลาย
ปัจจัย ได้แก่ การขายที่ดินเพื่อการเกษตรจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การถือครองที่ดิน
เพื่อการเกษตรที่ไม่เป็นธรรม การผลิตที่ไม่คุ้มทุน ระบบการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับภูมินิเวศ การจัดการตลาดที่ไม่
เป็นธรรมและยึดโยงอยู่กับพ่อค้าคนกลางและภาคอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตตามทุนนิยม
เสรี อีกทั้งยังเผชิญกับข้อจำกัดด้านสิทธิในเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน การขาดความรู้ในการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านและ
ความมั่นคงทางอาหาร การสร้างคนรุ่นใหม่ และกฎหมายส่งเสริมการใช้สารเคมี ผลกระทบที่ตามมา คือ การนำเข้า
อาหารเพิ่มขึ้น การเสียดุลรายได้ เกษตรกรต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านอาหารมากกว่าการพึ่งพาตนเองด้านอาหาร 
อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสการพัฒนาความมั่นคงทางอาหารหลายประการ ได้แก่ นโยบายรัฐให้การส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์และความมั่นคงทางอาหาร แม้จะขาดการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ภาคเหนือตอนล่างยังมีศักยภาพการ
ปลูกข้าว ภาคเหนือตอนบนเป็นแหล่งพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองในระบบไร่หมุนเวียน พืชผัก ไม้ผล เกษตรพอเพียง 
เกษตรพึ่งตนเอง เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นครัวของโลกได้ มีเครือข่ายเกษตรกรรม
ยั่งยืนและเครือข่ายเกษตรกรคนรุ่นใหม่  

➢ Strategic direction  
- การสร้างความตระหนักของเกษตรกรต่อการทำเกษตรอย่างต่อเนื่อง สร้างพื้นที่อาหารปลอดภัยในการ

สร้างความม่ันคงทางอาหาร  
- การพัฒนาฐานข้อมูลปัจจัยการผลิตของชุมชนสู่การกำหนดนโยบายการพัฒนาที่สอดคล้องกับทรัพยากร

ในท้องถิ่น  
- การสร้างนวัตกรรมความคิดเกี่ยวกับความม่ันคงทางอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืน การค้นหาคุณค่าของ

เกษตรผสมผสานและวนเกษตรวิถีดั้งเดิม และเกษตรกรรมยั่งยืนแบบครบวงจรจากแปลงปลูกสู่การตลาดสู่ผู้บริโภค  
- การขยายแนวทางการขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- การส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงเพ่ือความมั่นคงทางอาหาร  
- การจัดการดินน้ำป่าเพ่ือการเกษตร และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน  
- การปรับตัวต่อปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- การให้ความรู้การทำเกษตรในพื้นที่จำกัด  
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- การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ความรู้ และนวัตกรรมด้านการผลิตและการตลาด  

➢ Strategic partners  
ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กร และสถาบันการเกษตร  สำนักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์การมหาชน) หร ือ สวก. มหาว ิทยาล ัยในพื ้นที ่ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง เช ่น มหาว ิทยาล ัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด เอกชน เช่น บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ สภาเกษตรกร กรมชลประทาน กรมที่ดิน กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 

3) ระบบการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมและไม่ตอบสนองท้องถิ่น  

ระบบการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมและไม่ตอบสนองท้องถิ่นเป็นประเด็นเร่งด่วนมากอีกเรื่องของภาคเหนือ 
และเป็นความเร่งด่วนมากของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า นโยบายด้านการศึกษายังไม่มีการส่งเสริมความเท่าเทียมและการตอบสนองท้องถิ่นให้ทั่วถึง  เนื่องจากการ
มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในระบบมากกว่านอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เน้นการจัดการศึกษาแบบแยก
ส่วน และมีแนวคิดการรวมศูนย์มากกว่าการกระจายอำนาจการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น มีการยุบ
โรงเรียนในหมู่บ้านด้วยเกณฑ์ชี้วัดด้านจำนวนนักศึกษาและการใช้งบประมาณ เน้นการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลางมากกว่าหลักสูตรเฉพาะท้องถิ่น จนทำให้ขาดเนื้อหาที่สอดคล้องกับบริบทสังคมและชุมชนเพ่ือ
นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน บริบทคนพื้นที่สูง อีกทั้งมีการใช้กฎระเบียบและ
ตัวชี้วัดด้านการศึกษาที่เป็นมาตรฐานกลางเฉพาะในระบบเท่านั้น  ซึ่งเน้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็น
คะแนนมากกว่าเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติหรือชีวิตจริง ขาดการสนับสนุนการจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ อย่าง
บูรณาการและมีส่วนร่วม ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างในการเข้าถึงความรู้และการสร้างการเรียนรู้ ขาดการพัฒนา
สมรรถะคนในท้องถิ่นให้เป็นครูและบุคลากรด้านการศึกษา  

สิ่งเหล่านี้นำมาซึ่งค่านิยมการแข่งขันด้านคะแนนมากกว่าการเรียนรู้ และค่านิยมการส่งบุตรเข้าเรียนใน
ระบบเพื่อความมั่นคงในการประกอบอาชีพ อีกทั้งเป็นการผลักดันให้คนออกจากท้องถิ่นเพื่อหางานท ำหลังจบ
การศึกษามากกว่าการสร้างโอกาสในการท้างานในท้องถิ ่น  ขณะที่อาชีพรองรับไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้จบ
การศึกษา คนรุ่นใหม่ยังขาดความเข้าใจรากเหง้า/ภูมินิเวศ/ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างจิตสำนึกท้องถิ่น 
แล้วกลับไปประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น นอกจากนี้ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคม
เข้าถึงยากและฐานะยากจนโดยเฉพาะคนชนเผ่าและผู้ด้อยโอกาสยังขาดโอกาสทางการศึกษาและเข้าไม่ถึงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีใหม่ กลายเป็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างคนเมืองและคนชนบท 
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ความเหลื่อมล้ำเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มขึ้นในโลกยุคดิจิ ทัลและสถานการณ์โควิด-19 ที่ต้องการการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ 

 

 
 
➢ Strategic direction  

- การส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา  
- การขยายและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลกลุ่มชาติพันธุ์และคนด้อยโอกาส  
- การกระจายอำนาจการศึกษาสู่ท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการศึกษาโดยคนท้องถิ่น  
- การพัฒนาทักษะชีวิตและเทคโนโลยี/การพัฒนาหลักสูตรเพื่อชีวิต/การสร้างโอกาสในการประกอบ

อาชีพ/การสร้างความม่ันคงทางอาหาร การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส  
- การส่งเสริมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และรับรองการศึกษาทางเลือกและการศึกษานอกระบบเพื่อสร้าง

โอกาสการประกอบอาชีพสร้างรายได้ด้วยอาชีพสุจริต  

นโยบายการศกึษา 

และสร้างการมีส่วนร่วม 

- การใช้หลักสตูรแกนกลางมากกวา่หลักสตูรท้องถิ่น 

- การเน้นวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามมาตรฐาน 
ส่วนกลางในระบบท่ีเป็นคะแนนมากกว่าการเรียนรู ้

การสร้างหลักสูตรการเรียนรู ้
- ขาดการพัฒนาคนทองถิ่นให้เป็นครู/บุคลากรดา้น
การศึกษา 

ระบบการศกึษาท่ีไม่เท่าเทียมและไม่
ตอบสนองท้องถิ่น 

การ
เรียนรู้ และนิยมการเรียนในระบบ 

- ผลักดันคนออกจากท้องถิ่นเพื่อหางานทำ 

- คนขาดความรู้ความเข้าใจท้องถิน่และ
จิตสำนึกในการทำงานและพัฒนาท้องถิ่น 

- เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่าง 

คนเมืองและคนชนบท 

 
ข้อจ่ากัด 
- การกระจายสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้และเทคโนโลยีในพ้ืนทีห่่างไกลและเข้าถงึยาก 

- การขาดแคลนทุนการศึกษาจากความยากจน 

- การสร้างโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนที่ การคมนาคมเข้าถึงยาก 
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- การสร้างการมีสร้างร่วมของชุมชนหรือท้องถิ่นด้วยตามแนวคิด Inclusive education การจัดระบบ
การศึกษารูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับนิเวศวัฒนธรรมของพื้นที่ เช่น การศึกษาของชนเผ่าพื้นเมือง ( indigenous 
education) และพหุวัฒนธรรมและการสร้างการเรียนรู้แบบ lifelong learning เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึง
การศึกษา 
➢ Strategic partners  

ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย เช่น จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./อบต.) กระทรวงศึกษา 
เช่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษา) กองทุนเพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สภาการศึกษาทางเลือก สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
วัฒนธรรม (วัฒนธรรมจังหวัด) พลังงานจังหวัด พม.จังหวัด มหาวิทยาลัยในพื้นที่ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร ม ภาคเอกชน ผู้ประกอบทรงธุรกิจ เอสซีจี 

  

4) ขาดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนบนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ภาคเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ถึง 56.38 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52.5 ของพื้นที่ภาค (กรมป่าไม้ :ปี 2560) และมี
พ้ืนที่เกษตรขนาดเล็กและเป็นพ้ืนที่ต้นน้้า มีระบบนิเวศและวัฒนธรรมที่ดี มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
และทุนทางสังคมชุมชนเป็นจุดเด่นของชุมชน การขาดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนบนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติเป็นประเด็นเร่งด่วนมากของพ้ืนที่ภาคเหนือ ในภาพรวมเศรษฐกิจภาคเหนือมีบทบาทด้าน
อุตสาหกรรมน้อย แต่มีจุดเด่นด้านหัตถกรรมและการแปรรูปรวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ธรรมชาติโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ผลิตภัณฑ์มวลรวมแบบลูกโซ่อยู่ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ แต่กลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่/ลำพูน/ลำปาง/แม่ฮ่องสอน) และ 2 (เชียงราย/พะเยา/น่าน/แพร่) มีค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมสูงที่สุดตามลำดับ และอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ อีกทั้งภาคเหนือยังได้รับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาคต่าง ๆ และกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงที่ครอบคลุม
การค้าชายแดน อย่างไรก็ตามการเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาคและการวัดการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยค่า GDP 
สะท้อนภาพช่องว่างคนรวยกับคนจน การกระจายรายได้ที่ไม่ทั่วถึง เกิดความยากจน การจัดสรรและบริหารจัดการ
ทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงและห่างไกล ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเศรษฐกิจชุมชนเป็นฐานการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญ 

แม้รัฐจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนบนฐานนิเวศและทรัพยากร แต่ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนเท่าที่ควร จากการขาดการออกแบบระบบห่วงโซ่คุณค่าและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนให้
หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทเฉพาะท้องถิ่น อีกทั้งโครงสร้างระบบเศรษฐกิจยังเป็นลักษณะผูกขาดการใช้
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ทรัพยากรและเอื้อต่อระบบทุนใหญ่ มีการส่งเสริมการผลิตและอาชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจในแบบเดียวกัน 
ประกอบกับปญัหาของระบบการศึกษาท่ีไม่เอ้ือต่อการสร้างงานและอาชีพในท้องถิ่น ปัญหาของระบบการผลิตที่ไม่
แน่นอนและการตลาดที่ไม่เป็นธรรมในภาคการเกษตร ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ข้อจ้ากัดของกฎหมายที่ไม่
เอ้ือต่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานนิเวศวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ และจำกัดสิทธิการเข้าถึงและจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชน  

ดังนั้นรัฐควรมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนบนฐานนิเวศวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนต่อการเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการใช้ความรู้/การจัดการในการปรับตัว  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำฉับพลันและต่อเนื่อง พัฒนาการ
จัดสรรทรัพยากรและบริหารการใช้ประโยชน์ที่เอื ้อต่อการประกอบอาชีพของชุมชนอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
รวมทั้งขยายโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงเครือข่ายออนไลน์ และพัฒนาตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน ทั้งนี้เนื่องด้วยภาคเหนือมีจุดเด่นของระบบนิเวศ ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทาง
สังคมวัฒนธรรมของชุมชนที่สามารถนไปสู่การสร้างรายได้และฐานเศรษฐกิจ รวมทั้งมีศักยภาพในการเชื่อมโยง
ฐานเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยว การผลิตอาหาร และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 

 
 

   การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนที่ไม่สอดคล้องกับนิเวศวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ  

- ขาดความหลากหลายในระบบเศรษฐกิจ  
- ขาดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในบริบทเฉพาะของชุมชน  
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- ความเหลื่อมล้ำของรายได้  
 -ความยากจนจากเศรษฐกิจที่ไม่ม่ันคง  
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจมหภาค  
- การผูกขาดระบบเศรษฐกิจ/เอื้อระบบทุน  
- การกระจายทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม  
- การส่งเสริม/ออกแบบ/ระบบการผลิต/ธุรกิจ/กิจกรรมเศรษฐกิจให้เป็นรูปแบบเดียวกัน  
- การใช้ GDP เป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจ  

  ข้อจำกัด  
- กฎหมายที่จำกัดสิทธิการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรโดยชุมชน  
- ระบบการศึกษาท่ีไม่เอ้ือต่อการสร้างงานในท้องถิ่น  
- ระบบการผลิตไม่แน่นอน ตลาดไม่เป็นธรรม  
- ขาดการพัฒนาตามบริบทพ้ืนที  

➢ Strategic direction  
- การสนับสนุนการจัดการเศรษฐกิจและสวัสดิการโดยชุมชน รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ในการปรับตัวและใช้

ความรู้ในการจัดการเศรษฐกิจตนเองบนฐานนิเวศวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่  
- การสร้างเครือข่ายการจัดการเศรษฐกิจและตลาดที่เข้มแข็งเพ่ือลดการผูกขาด  
- การส่งเสริมอาชีพและลดความเหลื่อมล้้าทางรายได้  
- การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ความรู้ และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ  
- การสร้างผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
-  การสร้างระบบเศรษฐกิจที่มีความมั่งคงรอบด้าน เช่น ความมั่นคงของมนุษย์ อาหาร การเงิน ความรู้ 

เป็นต้น รวมทั้งระบบเศรษฐกิจเกื้อกูลภายใต้แนวคิดเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม  
➢ Strategic partners  

ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ททท. กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด/อบจ. อบจ. อบต.) กระทรวง
พาณิชย์ (พาณิชย์จังหวัด) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพัฒน์
ภาคเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทยภาคเหนือ หอการค้า เครือวิสาหกิจชุมชน สภาอุตสาหกรรม เครือข่าย
เกษตรกรรมยั ่งยืน สภาชนเผ่าพื้นเมือง อุทยานวิทยาศาสตร์ เครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่  กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
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5) ค่า PM ที่สูงต่อเนื่อง  

ค่า PM 2.5 ที่สูงต่อเนื่องเป็นปัญหาของภาคเหนือโดยมีความเร่งด่วนมาก และเป็นความเร่งด่วนของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบนมาก แม้ความเร่งด่วนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจะอยู่ระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องจากภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด และมีจุดความร้อนสูงสุดของประเทศระหว่างเดือน
มกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี ในปี 2558 2559 และ 2560 จุดความร้อนเท่ากับ 4 ,406 จุด 5,851 จุด และ 
2,471 จุด และในปี 2561 มีจำนวนจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 4,722 จุด โดยพบมากท่ีสุดในจังหวัดตาก รองลงมา 
คือ แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ กระจายอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติมากที่สุด รองลงมาคือพื้นที่อนุรักษ์ อีกทั้งยัง
รุนแรงขึ้นในปี 2562 จุดความร้อนสะสมทั้งหมด 10 ,217 จุด โดยพบมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย รองลงมา คือ 
แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ โดยพบมากในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอนุรักษ์เช่นกัน 

สำหรับสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าในภาคเหนือโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2558-2560 มาจากการเก็บหาของ
ป่าเฉลี่ยร้อยละ 66.80 การล่าสัตว์เฉลี่ยร้อยละ 16.17 การเผาไร่เฉลี่ยร้อยละ 12.70 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 5.69 เช่น 
ความประมาท/คึกคะนอง ความขัดแย้ง การทำไม้ นักท่องเที่ยว ร้อยละ 5.93 ในช่วงเวลาของการเกิดไฟป่านี้
สัมพันธ์กับการเกิดหมอกควันและปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนต่อลูกบาศก์เมตร มีรายงานปี 2558 
ถึง 2560 ว่าภาคเหนือตอนบนมีวันที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานจำนวน 42 วัน 61 วัน และ 38 วัน ตามลำดับ จำนวน
วันเกินมาตรฐานสูงสุดอยู่ในลำปาง 84 วัน รองลงมาเป็นแม่ฮ่องสอน 65 วัน เชียงราย 64 วัน เชียงใหม่ 47 วัน 
ตาก 41 วัน พะเยา 40 วัน น่าน 33 วัน แพร่ 31 วัน และล้าพูน 19 วัน25 

สถานการณ์หมอกควันมีความสัมพันธ์กับสภาวะการเจ็บป่วยของประชากรในพื้นที่ โดยเฉพาะโรคที่
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง โรคตาอักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด จากการวิจัยผลกระทบมลพิษต่อ
สุขภาพในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ พบว่าการตายรายวันและความเจ็บป่วยของประชาชน สัมพันธ์กับปัทหา
หมอกควันในช่วงเดือน มีนาคม - เมษายน ปี 2559 และ 2560 และพบว่าการเพิ่มขึ้นของ PM2.5 ทุกๆ 10 
ไมโครกรัม ทำให้อัตราการเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.15 นอกจากนั้นการเพ่ิมข้ึนของ PM10 และ PM2.5 ยังสัมพันธ์
กับการนอนโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ในปี 2549-2552 ได้มีการศึกษาสถิติการรับการรักษาในห้อง
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่าคนไข้ท่ีเป็นหอบหืดกับถุงลมโป่งพองก้าเริบมากข้ึนในช่วง
นี้ด้วยเช่นกัน  

การเกิดไฟป่านี้สะท้อนการขาดประสิทธิภาพเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการป่า การขาดการส่งเสริม
และการใช้ประโยชน์อย่างชาทฉลาดและยั่งยืนภายใต้ระบบนิเวศของป่า การไม่ยอมรับองค์ความรู้ และวัฒนธรรม
การจัดการดินน้้าป่าเพื่อยังชีพของท้องถิ่น การขาดการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการอย่างแท้จริง การขาดการ
แก้ปัญหาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างจริงจัง การแก้ปัญหาแบบรวมศูนย์ การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด 

 
25 (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561)  
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การส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรเชิงพื้นที่ ปัญหาฝุ่น
ละอองนี้ส่งผลด้านลบต่อสุขภาพ การท่องเที่ยว การดำรงชีพ เศรษฐกิจ และซ้ำเติมความยากจน รวมทั้งความ
ขัดแย้งทางสังคมโดยเฉพาะคนเมืองและคนชนบท 

➢ Strategic direction  
 -การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตป่าเพ่ือลดการเผาป่าเพ่ือยังชีพ  
- การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ความรู้ และนวัตกรรมในการท้าเกษตรที่ลดการเผาและการลดหมอกควัน

จากการเผาวัสดุทางการเกษตร  
- การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือจัดการกับปัญหาหมอกควันข้ามแดน  
- การพัฒนาระบบการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง  
- การส่งเสริมการกระจายอ้านาจแก่ อปท. ในการจัดการกับไฟป่าและฝุ่น  
- การสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการจัดการปัญหาฝุ่นเพื่อสร้างการเรียนรู้และปรับเปลี ่ยน

พฤติกรรมของคน  
➢ Strategic partners  

ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาลมหายใจ กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ภาคเอกชน กระทรวงต่างประเทศ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม เครือข่ายชุมชน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณะสุข สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเด็นสำคัญของแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ภูมิภาค: ภาคเหนือ ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565-2568) 

Strategic issue 
 

สาเหตุของปัญหา/ที่มาของ
โอกาส 

 

ช่องว่าง 
 

โอกาสและศักยภาพ 
 

Knowledge Gap Strategic direction 
 

Strategic 
partners 

1. การถือครอง
ที่ดินเพื่อ
การเกษตรลดลง 

- ที่ดินในเขตป่ากับพ้ืนที่ทำกิน
ของชาวบ้านการจัดการระบบ
สิทธิในที่ดินทำกินของรัฐ
โดยเฉพาะในเขตป่าอนุรักษ์ 
- กฎหมายที่ดินที่ไม่ได้จำกัด
การถือครองที่ดินของคนแต่
ละกลุ่ม 
- ที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่
ทำกินของชาวบ้านพบปัญหา
ความไม่คุ้มทุนของการทำ
เกษตรต้นทุนสูง ทั้งเมล็ดพันธุ์ 
แรงงาน ค่าปุ๋ยค่ายา เพราะ
ปลูกพืชเคมีเป็นหลัก และไม่
สามารถควบคุมราคาผลผลิต
ได้ เจอภาวะหนี้สินมากข้ึน ซึ่ง
ทำให้คนขายที่ดินมากข้ึน 

- แนวคิดการจัดการที่ไม่
เอ้ือต่อวิถีชีวิต บริบท
ความหลากหลายของ
กลุ่มคน และการไม่มี
ส่วนร่วมการจัดการ
ทรัพยากรของชุมชน 
- ข้อจำกัดทางกฎหมาย
ที่ล้าสมัย ซึ่งเป็น
กฎหมายที่สร้างเหลื่อม
ล้ำ และทำให้ที่ดินเป็น
สินค้า 
- เกษตรกรพ่ึงพาปัจจัย
การผลิตภายนอก และ
เผชิญกับการตลาดแบบ
ผูกขาด 

- การแก้กฎหมาย
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ป่าชุมชน คทช. และ
ป่าอนุรักษ์ 
- ระบบการจัดการ
โฉนดชุมชน 
- เครือข่ายภาค
ประชาสังคมและ
ชุมชนที่นำร่องการ
จัดการทีดิ่น 
- ฐานความรู้และ
เครือข่ายนักวิชาการ
ด้านการจัดการที่ดิน 

- ความมั่นคงของสิทธิ
การใช้ที่ดิน ระบบการ
ผลิตที่ลดการพ่ึงพา
ภายนอก 
- ผลกระทบของ 
พ.ร.บ. อุทยาน
แห่งชาติ 2562 ต่อ
ชุมชนดั้งเดิม 
- การสำรวจ
สถานะการถือครอง
ที่ดินของเกษตรกรที่
ถูกกฎหมายเพ่ือ
กำหนดแนวทางสร้าง
ความม่ันคงในที่ดินทำ
กิน รวมถึงการถือ
ครองที่ดินและ

- การออกแบบและ
วางแผนการจัดการ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างมีส่วนร่วม 
- การจัดทำฐานข้อมูล 
(Big data) เกี่ยวกับ
การถือครองและใช้
ประโยชน์ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือการจัดสรรที่ดิน
เพ่ือการเกษตรอย่าง
เป็นธรรม 

- ก.ทรัพยากรฯ 
- ก.มหาดไทย  
- ส.ป.ก. 
- ภาคประชาสังคม 
/ NGO 
- กลุ่มเครือข่าย
ชุมชนหมู่บ้าน 
- เอกชน  
- องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  
- มหาวิทยาลัยใน
พ้ืนที่  
- GISTDA 
- ธนาคารที่ดิน  
- กระทรวง อว. 
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- การบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดินขาด
ประสิทธิภาพ 

- มีฐานข้อมูลคนละชุด
และขาดการวาง
แผนการใช้ที่ดินร่วมกัน 

ทรัพยากรในระดับ
ตำบล 
- ปัญหาการถือครอง
ที่ดินและนโยบายการ
เข้าถึงการลงทุนของ
รายย่อย 
- ปัจจัยที่ทำให้การ
จัดการทรัพยากร
ชุมชนไม่เป็นธรรม 
หรือทำให้ข้อเสนอ
ชุมชนไม่ถูกนำไป
กำหนดนโยบาย 
- สิทธิชุมชนในการ
จัดการทรัพยากรเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเอง 
- การแก้ปัญหาที่ดิน
ของผู้ไร้ที่ทำกิน การ
จัดการการถือครอง
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ที่ดิน (การจำกัดการ
ถือครองที่ดินของคน
แต่ละกลุ่มอาชีพ) และ
การชะลอการเปลี่ยน
ของที่ดินเพ่ือ
การเกษตร 
- การวิจัยเกี่ยวกับ
ผลดีผลเสียของการ
สูญเสียที่ดิน 
- Digital Lending 
การจัดทำธนาคาร
ที่ดิน 
- การพัฒนา
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมการเกษตร
ในพ้ืนที่จำกัด การ
สร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
สินค้าเกษตร การ
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จัดการระบบตลาด / 
โลจิสติกส์ การพัฒนา
ยารักษาโรคจาก
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
การพิทักษ์สายพันธุ์
พืชและสัตว์ท้องถิ่น  
-กระบวนการผลิตข้าว
ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลาย
น้ำ และการเก็บและ
ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว
ท้องถิ่น 

2. ระบบ
การศึกษาที่ไม่เท่า
เทียมและไม่
ตอบสนองท้องถิ่น 

- ระบบการศึกษาเป็นการรวม
ศูนย์ความรู้หรือทักษะไว้กับ
สถานศึกษาของรัฐ ไม่มีความ
สอดคล้องกับบริบทสังคม 
หรือชุมชน ที่สามารถนำองค์
ความรู้หรือทักษะไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เช่น บริบท

- กฎระเบียบหรือ
เงื่อนไขหรือตัวชี้วัด
การศึกษาในระบบ 
- พ้ืนที่ห่างไกลเข้าไม่ถึง
การศึกษาและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 

- มีสถาบันการศึกษา
และเครือข่าย
นักวิชาการท่ีพร้อม
พัฒนาคนและวิชาชีพ 
- เครือข่ายการจัด
การศึกษานอกระบบ

- การจัดการศึกษาที่
สร้างจิตสำนึกรักบ้าน
เกิด รักเพ่ือนมนุษย์ 
และกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็น
เหตุเป็นผล 

- การวิจัยเชิง
โครงสร้างและระบบ
การศึกษาเพ่ือการ
บริหารการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 

- ก.มหาดไทย
(จังหวัด) 
- ก.ศึกษาธิการ 
- ก.สาธารณสุข 
- ก.วัฒนธรรม 
(สภาวัฒนธรรม
จังหวัด) 
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พ้ืนที่สูง หรือความรู้จัดการ
ทรัพยากรชุมชน เป็นต้น 
- การจัดการหลักสูตรการ
เรียนรู้ไม่ได้เกิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ท้องถิ่น ทำให้เป็น
การสร้างความแตกต่างทาง
ช่องทางการเข้าถึงความรู้และ
การจัดหาแหล่งความรู้ที่
ชุมชนในชนบทเข้าถึงได้น้อย
กว่าชุมชนเมือง   
- ปัญหาค่านิยมส่งลูกเรียนใน
ระบบ การแข่งขันสูง การขาด
ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี 
ให้ความสำคัญกับการเรียนใน
ห้องมากกว่าชีวิตจริง  
- การจัดการศึกษาล้าหลัง/ไม่
สร้างการเรียนรู้ การมีงานทำ/

- ความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาระหว่าง
คนเมืองและชนบท 
- ขาดการบูรณาการ
หลักสูตรท้องถิ่น และ
การสร้างการมีสร้างร่วม
ของชุมชนหรือท้องถิ่น  
- การออกแบบ
การศึกษาท่ีใช้ผู้เรียน
เป็นฐาน ไม่ใช่เอาความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงานเป็นเกณฑ์ 
- การออกแบบ
การศึกษาหรือเรียนรู้ที่
เท่าเทียมและท่ัวถึงทุก
พ้ืนที่  

และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
- องค์กรพัฒนา
เอกชนที่ส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา 
- นโยบายด้านการ
พัฒนาคนและ
การศึกษาระดับชาติ
หลายด้านที่เน้นการ
พัฒนาทางการศึกษา 

- การจัดระบบ
การศึกษารูปแบบใหม่
ที่สอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากรให้เหมาะสม
และการกระจาย
อำนาจ 
- การสร้างการเรียนรู้
แบบ Lifelong 
Learning เพ่ือเปิด
โอกาสให้ทุกคนเข้าถึง
การศึกษา  
- การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา และการ
ปรับเนื้อหาใน
หลักสูตรการเรียน
ออนไลน์ 
- การศึกษาทางเลือก
กับความม่ันคงของ

- การส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือ
การศึกษา 
- การเพ่ิมโอกาสใน
การเข้าถึงการศึกษา
ในพ้ืนที่ห่างไกลและ
คนด้อยโอกาส 
- การมุ่งเน้นการจัด
การศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้และสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่นโดย เฉพาะ
คนด้อยโอกาส 
- การพัฒนาทักษะ
ชีวิตและเทคโนโลยี
ของเด็กด้อยโอกาส 
การพัฒนาหลักสูตร

- ก.ดิจิทัล 
- อว. 
- อปท.ท้องถิ่น 
- กศจ.  
- เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
- กสศ. 
- ตชด.  
- สภาการศึกษา
ทางเลือก 
- กศน. 
- Science Park 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาสังคม 
- ภาคชุมชน 
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เป็นผู้ประกอบการหลังจบ
การศึกษา 
- การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
หลักสูตรส่วนกลางและการ
แข่งขันทางการเรียนมากกว่า
เนื้อหาในท้องถิ่น ซึ่งผลักดัน
ให้คนออกจากท้องถิ่นมากกว่า
การปลูกฝังจิตสำนึกรัก
ท้องถิ่นและกลับคืนถิ่น 
 

- การสร้างบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีเป็นคนใน
ชุมชนท้องถิ่น  
- การกระจายอำนาจ
และการสร้างการมีส่วน
ร่วมทางการศึกษาสู่
ชุมชนท้องถิ่น โดย
ท้องถิ่นสามารถจัด
การศึกษาของเด็ก หรือ
ทุกคนในชุมชนท้องถิ่น 
- การแยกระบบ
การศึกษาหรือการ
เรียนรู้ออกจากชุมชน   
 

ชีวิตและปัญหาความ
เหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา 
- การสร้างการเรียนรู้
จากการค้นคว้าด้วย
ตนเอง และการ
ประเมินตนเอง โดยมี
ครูให้คำแนะนำ 
- การศึกษาเกี่ยวกับ
ความสุขจากการเรียน 
- การศึกษาของชนเผ่า
พ้ืนเมือง แนวคิด 
Inclusive 
education และ
การศึกษาทวีภาษ/พหุ
ภาษา 
- งานวิจัยเกี่ยวกับแรง
พหุวัฒนธรรมและ 

เพ่ือชีวิต/การสร้าง
อาชีพ/การสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร การ
สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับเด็กด้อย
โอกาส 
- การจัดการศึกษาโดย
ชุมชน (หลักสูตร
ท้องถิ่น) 
- การศึกษาชุมชนบน
ฐานการวิจัยเพื่อ
ชุมชน 
- การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนทุกด้าน
นอกจากทักษะทาง
ปัญญาในโรงเรียนโดย
การพัฒนาทักษะ
อาชีพ เพื่อให้เห็น
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Indigenous 
Education 

ความสำคัญของอาชีพ
ท้องถิ่น และสร้าง
รายได้ด้วยอาชีพสุจริต 
- การส่งเสริม
การศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 การศึกษา
ทางเลือก การศึกษา
นอกระบบ 
- การสร้างสนามเด็ก
เล่นทางปัญญา 

3. การพัฒนา
ระบบเกษตรที่ไม่
เอื้อต่อความม่ันคง
ทางอาหาร 

- ความไม่สมดุลของการผลิต
และรายได้ของเกษตรกร (การ
กำหนดราคา การต่อรองราคา 
ต้นทุนการผลิต) ทำมากได้
น้อย 
- ระบบการเกษตรกรรมให้
ปัจจุบันไม่สอดคล้องกับระบบ

- ขาดระบบการจัดสร้าง
ความรู้ด้านการเก็บเมล็ด
พันธุ์ และการปกป้อง
สิทธิ์การเป็นเจ้าของร่วม
ในเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน  
- การพัฒนาชุดความรู้
ด้านความมั่นคงทาง
อาหารให้สอดคล้องกับ

- ฐานความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตสารชีวภาพ
เพ่ือการเกษตร 
อาหารยั่งยืน ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการระบบเกษตร 
เกษตรอินทรีย์ 

- การบริหารจัดการ
ระบบการผลิตแบบ
ครบวงจร 
- รูปแบบการเกษตร
บนพื้นที่ลาดชัน การ
ปรับใช้เทคโนโลยีให้
สอดคล้องกับความรู้

- พัฒนาฐานข้อมูล
ปัจจัยการผลิตของ
ชุมชนสู่การกำหนด
นโยบายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับ
ทรัพยากรในท้องถิ่น 
- การสร้างพื้นที่
อาหารปลอดภัยและ

- ก.เกษตร 
- องค์กรและ
สถาบันการเกษตร 
- สวก. 
- มหาลัยที่
เกี่ยวข้อง (แม่โจ้ 
มช. มน. มรภ. 
กศน.) 
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นิเวศ และไม่สามารถสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารได้ 
- ระบบอุตสาหกรรม
การเกษตรส่วนใหญ่เป็นการ
พัฒนาโดยทุนไม่ก่ีรายที่เข้ามา
ดำเนินงานตลอดห่วงโซ่
อาหาร โดยมีความเชื่อมโยง
กับเกษตรกรรายย่อยจำนวน
มาก (เกษตรพันธะสัญญา) 
หากไม่มีการบริหารจัดการ
ร่วมหรือการสร้างความเข้าใจ
ด้านระบบเกษตรกรที่เอ้ือต่อ
การสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร และการกระจายการ
จัดการไปสู่เกษตรกรรายย่อย
ก็ไม่สามารถสร้างความมั่นคง
ทางอาหารได้  

การพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมที่มี
ฐานเศรษฐกิจแบบ
เกื้อกูล  
- การขาดการพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่อย่าง
จริงจัง หรือการสร้าง
การทดแรงของแรงงาน
ภาคการเกษตรกรรม 
- การบูรณาการทำงาน
ต่อการขับเคลื่อนระบบ
เกษตรกรรมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
น้อยและไม่ประสบ
ความสำเร็จ (ต้นน้ำ
จนถึงปลายน้ำ) 
- กฎหมายการจำกัดการ
ใช้สารเคมีหรือสารกำจัด

และการพ่ึงพาตนเอง
ด้านการเกษตร 
-เครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืน
และกลุ่ม/เครือข่าย
คนรุ่นใหม่ 
-นโยบายที่สนับสนุน
ความมั่นคงทาง
อาหาร 

ท้องถิ่นด้าน
การเกษตร 
-การสร้างองค์ความรู้
ด้านการเกษตรของคน
รุ่นใหม่ที่มีแนวโน้ม
กลับไปทำงานในพ้ืนที่
จากผลกระทบโควิด-
19 ซึ่งจะช่วย
พัฒนาการเกษตรให้ดี
ขึ้น และเป็นโอกาส
ของการสร้างงานใน
ท้องถิ่น 
 
 

ความมั่นคงทางอาหาร
เพ่ือสร้างความ
ตระหนักต่อการรักษา
ที่ดิน 
- การสร้างนวัตกรรม
ความคิดเกี่ยวกับความ
มั่นคงทางอาหารและ
เกษตรกรรมยั่งยืน 
การค้นหาคุณค่าของ
เกษตรผสมผสานและ
วนเกษตรวิถีดั้งเดิม  
- การขยายแนว
ทางการขับเคลื่อน
ความมั่นคงทางอาหาร
โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- อบจ. 
- ภาคเอกชน เช่น 
เบทาโกร ซีพี 
- สภาเกษตรกร 
- กรมชลประทาน  
- ก.มหาดไทย 
- อว. 
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- ปัญหาแรงงานในภาคการ
เกษตรกรรมเริ่มมีอายุเฉลี่ย
เพ่ิมสูงขึ้น และการเข้ามาของ
เกษตรกรรุ่นใหม่น้อยลง 
ส่งผลต่อการการผลิตสินค้า
เกษตรกรรม และความมั่นคง
ทางอาหาร  
- ผลกระทบของเกษตร
พาณิชย์และระบบการผลิต
เชิงเดี่ยว และใช้สารเคมีเพ่ือ
การค้า ซึ่งส่งผลต่อการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
และความเสื่อมโทรมของดิน
น้ำป่าจนถึงคุณภาพชีวิต 

ศัตรูพืช และการส่งเสริม
การใช้สารชีวภาพอย่าง
กว้างขวาง 
- การให้คำจำกัดความ
ของการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมที่สร้าง
ความมั่นคงทางอาหารที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของ
ชุมชน เช่น ระบบไร่
หมุนเวียน หรือระบบวน
เกษตร เป็นต้น   
- การถือครองที่ดินเพ่ือ
การเกษตร   

- การจัดการ
เกษตรกรรมยั่งยืน
แบบครบวงจร 
- การส่งเสริม
การเกษตรแบบ
พอเพียงเพ่ือความ
มั่นคงทางอาหาร 
- การจัดการดินน้ำป่า
เพ่ือการเกษตร 
- การปรับตัวต่อ
ปัญหาภัยแล้งและภัย
พิบัติเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
- การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี ความรู้ 
และนวัตกรรมด้าน
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การผลิตและ
การตลาด 

4. ขาดการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐาน
นิเวศวัฒนธรรม
และทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

- โครงสร้างของระบบ
เศรษฐกิจที่มีการผูกขาด
ทรัพยากรและเอ้ือต่อระบบ
ทุนใหญ่  
- ภาคการเกษตรไม่มีการ
เชื่อมโยงในด้านอ่ืน ๆ 
- ระบบการศึกษาไม่ได้เอ้ือ
ต้องการสร้างงานในชุมชน
ท้องถิ่น 
- กฎหมายไม่ได้เอ้ือต้องการ
พัฒนาชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
- ฐานคิด หรือวิธีคิดของการ
ออกแบบในการพัฒนาบน

- ขาดการกระจายรายได้
ที่ไม่เป็นธรรม มีการ
กระจุกตัวของรายได้ใน
เมืองหลักที่มีศักยภาพ
การพัฒนา เช่น 
เชียงใหม่ เชียงราย เป็น
ต้น 
- การออกแบบห่วงโซ่
คุณค่าที่ยังไม่เพียงพอใน
ระดับพ้ืนที่ของชุมชน 
- การออกแบบระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือ
การเลี้ยงดูตัวเองยังไม่
เหมาะสม เช่น การทำ
น้ำดื่ม การผลิตอาหาร 
เป็นต้น 

- มีระบบนิเวศและ
วัฒนธรรมที่ดี มี
ความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และทุนทางสังคม
ชุมชนเป็นจุดเด่นของ
ชุมชน 
- ความสามารถใน
การเชื่อมโยง
ฐานเศรษฐกิจชุมชน 
ได้หลากกหลายมิติ 
เช่น ท่องเที่ยว การ
ผลิตอาหาร 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
- มีต้นทุนทาง
วัฒนธรรมที่มี

- การสร้างงานหรือ
ประกอบการในพ้ืนที่
โดยใช้ภูมิปัญญาและ
ทรัพยากรท้องถิ่น 
- บทบาทของเยาวชน
ในระบบเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการจัดการ
ตลาดแบบใหม่ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนชนเผ่ากับ
เศรษฐกิจหลาย
ประเภท และการ
สร้างนวตกรรมการ
ประกอบอาชีพตาม
ประเพณีและโอกาส
ทางการตลาด 

- การสนับสนุนการ
จัดการเศรษฐกิจและ
สวัสดิการโดยชุมชน 
- การสร้างเครือข่าย
การจัดการเศรษฐกิจ
และตลาดที่เข้มแข็ง
เพ่ือลดการผูกขาด 
- การส่งเสริมอาชีพ
และลดความเหลื่อม
ล้ำทางรายได้ 
- การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี ความรู้ 
และนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

- ก.มหาดไทย 
- สภาพัฒน์
ภาคเหนือ 
- กรมชลประทาน 
- ธนาคารออมสิน  
- ธ.ก.ส. 
- ททท. 
- หอการค้า  
- เครือวิสาหกิจ
ชุมชน  
- สภาอุตสาหกรรม 
เครือข่าย
เกษตรกรรม/เครือ
ยั่งยืน 
- สภาชนเผ่า
พ้ืนเมือง 
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ฐานเศรษฐกิจชุมชนและ
วัฒนธรรม  
- การเป็นตลาดไม่เป็นธรรม
และไม่มีความยั่งยืน   
- ขาดการจัดการมลภาวะด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ
หมอกควัน แหล่งน้ำ เป็นต้น  

- ขาดการเชื่อมโยงของ
การพัฒนาทั้งระบบของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน  
- ขาดการจัดการใน
ระดับเหนือชุมชน เช่น 
การส่งเสริมอาชีพที่
เหมือนกัน เป็นต้น   

ศักยภาพการพัฒนาสู่
การสร้างรายได้ และ
สร้างเศรษฐกิจ 

- การพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยชุมชนบนฐาน
นิเวศวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และผลกระทบจาก
นโยบายรัฐต่อการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนพื้นที่สูง 
- การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนและ
พัฒนาองค์ความรู้
เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
ต้านทานสถานการณ์
ภายนอกและพ่ึงพา
ตนเองได้ 
- การจัดการน้ำของ
ชุมชนที่เชื่อมโยงกับ

- สร้างผู้ประกอบการ 
คนรุ่นใหม่ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
- การสร้างระบบ
เศรษฐกิจที่มีความมั่ง
คงรอบด้าน เช่น 
ความมั่นคงของมนุษย์ 
อาหาร การเงิน 
ความรู้ เป็นต้น  
รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ
เกื้อกูลภายใต้แนวคิด
เศรษฐศาสตร์
วัฒนธรรม  

- อุทยาน
วิทยาศาสตร์ 
- ภาคประชาสังคม 
- กลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ 
- Science Park 
- อว. 
- เครือข่าย
มหาวิทยาลัยใน
พ้ืนที่ 
- กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
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คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจชุมชนและ
ความมั่นคงใน
ครัวเรือน 

5. ค่า PM ที่สูง
ต่อเนื่อง 
 

- การเผาป่าเพื่อปรับพื้นที่
การเกษตรและการเก็บหาของ
ป่า หรือเผาด้วยความคึก
คะนองโดยเฉพาะในเขตอนุ
รักษ่ รวมไปถึงมลพิษจากการ
คมนาคมขนส่ง และปัญหา
หมอกควันข้ามแดน 
- การจัดการกับปัญหาโดย
ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการไม่ยอมรับ
การจัดการป่าของชุมชน 
- การขาดการบูรณาการการ
แก้ปัญหาระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ 

- ความขัดแย้งระหว่าง
คนเมืองและคนชนบท
จากความไม่เข้าใจถึง
สาเหตุและวิถีชีวิตที่
สัมพันธ์กับการเกิดฝุ่น 
PM 
- ฝุ่น PM สามารถ
แพร่กระจายข้ามพ้ืนที่ได้
อย่างรวดเร็วและ
กว้างขวาง ซึ่งยากต่อ
การระบุแหล่งกำเนิด
และการควบคุม 
- แนวคิดการจัดการของ
รัฐแบบแยกส่วนและ

- เทคโนโลยีการ
ตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ 
- เครือข่ายชุมชน
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และหมอกควันไฟป่า 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับ
มลพิษทางอากาศ
และการจัดการ 

- การปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหาหมอก
ควันโดยความร่วมมือ
ของชุมชนและทุกภาค
ส่วน  
- การสร้างความ
ตระหนักต่อสุขภาพที่
ดีจากการไร้ฝุ่นควัน 
- วิถีของคนพ้ืนบ้าน
กับปัญหาหมอกควัน 
- การกระจายอำนาจ
การจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรให้กับชุมชน 

- การค้นหาสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหาฝุ่น 
PM เพ่ือวางแผนการ
จัดการอย่างเป็นระบบ 
- การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนในเขตป่าเพ่ือลด
การเผาป่าเพื่อยังชีพ 
- การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี ความรู้ 
และนวัตกรรมในการ
ทำเกษตรที่ลดการเผา
และการลดหมอกควัน
จากการเผาวัสดุ
ทางการเกษตร  

- เครือข่ายสภาลม
หายใจ  
- ก.มหาดไทย 
(จงัหวัด) 
- ก.ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
จังหวัด 
- อว. 
- Science Park 
- มหาวิทยาลัยลม
หายใจเดียวกัน 
- ภาคเอกชน 
-ก.ต่างประเทศ 
- พอช. 
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- การทำเกษตรเชิงเดี่ยวที่
ส่งผลให้ชุมชนจำเป็นต้องบุก
รุกแผ้วถางป่าโดยการเผา  

ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
- ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการทรัพยากร
เชิงพ้ืนที่ และการ
ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้อง
ในพ้ืนที่  
- ขาดการจัดการ
เชื้อเพลิงชีวมวลที่
เหมาะสม  
- การรวมศูนย์การ
จัดการในการบริหาร
พ้ืนที่ไฟป่าหมอกควันที่มี
การใช้อำนาจทาง
กฎหมายเพียงอย่างเดียว  

- การสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้านเพ่ือจัดการ
กับปญัหาหมอกควัน
ข้ามแดน 
- การพัฒนาระบบ
การเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่
สามารถสร้างรายได้ที่
มั่นคง 

- อปท.ท้องถิ่น 
  
 

 

 
 


