
รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการ การพัฒนานโยบายสาธารณะการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูน 

 
การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 
 

1. ความเป็นมา     
จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีประชากร จำนวน  406,385 คนแยกเป็น 

เพศชาย 196,902  คน  และเพศหญิง 209,483  คน  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  8 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอเมือง
ลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนอง
ล่อง1 มีจำนวนทั้งหมด 51 ตำบล 577 หมู่บ้าน 17 ชุมชน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 เทศบาลเมือง 38 
เทศบาลตำบล และ 18 องค์การบริหารส่วนตำบล  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขา และพ้ืนที่ภูเขา 
ที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบเชียงใหม่-ลำพูน หรือที่ราบลุ่มแม่น้ำปิ
งกวง ลี้ และแม่ทา ทั้งนี้จังหวัดลำพูนยังเป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย จากสถิติเกี ่ยวกับการเกษตรของจังหวัดลำพูน ปรากฏว่าจังหวัดนี ้มีพื ้นที ่การเกษตรทั้งหมด 
797,199 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำพูน  ที่ทำรายได้หลักให้เกษตรกร คือ ลำไย หอมแดง และ

 
1  ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน  ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนายน  2560 

องค์กรรับทุน: สถาบันวิจัยหริภุญชัย จังหวัดลำพูน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายอดิศักดิ์  จันทะราชา 
ผู้จัดการโครงการ นายอดิศักดิ์  จันทะราชา 
คณะทำงาน 1. นางกัลยา  ใหญ่ประสาน   ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจยัหริภุญชัย /นายก    

                                   สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน 
2. นางวันเพ็ญ  พรินทรากูล   ผู้ประสานงาน/หัวหนา้สำนักงาน สถาบนัวิจัยหริภุญชัย 
3. นางสาวกนกนันท์  หมื่นสิทธิโรจน์ เจ้าหน้าที่โครงการ 
4. นายเจนณรงค์  กาสุยะ  เจ้าหน้าที่โครงการ 
5. นายกัณตภณ  จงงามวิไล  เจ้าหน้าที่โครงการ 
6. นางจินดารัตน์  สัตย์จริง  เจ้าหน้าที่การเงิน 
7. นางดวงหทัย  จันทะราชา  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 
8. นางสาวศิริขวัญ  อุทา   ผู้ช่วยผู้ประสานงาน 
9. นายอินจันทร์  นันจิตสัก  นักสื่อสารชุมชน 
10. นายศิลาศักดิ์  วินันต์   นักสื่อสารชุมชน 

องค์กรรับทุน: สถาบันวิจัยหริภุญชัย จังหวัดลำพูน 
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2 เดือน (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –  31 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดลำพูน 
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 



กระเทียม  รองลงไปได้แก ่พืชผัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  สำหรับข้าวนั้นส่วนใหญ่ปลูกเพ่ือการบริโภคในจังหวัด ซึ่งยัง
ต้องมีการนำมาจากต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากมีประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม 2 
รวมถึงแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานรับจ้างทั้งภาคเกษตรและงานก่อสร้างในพื้นที่ต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน มี
เกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบยั่งยืน(เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรพื้นบ้าน เกษตรวิถีธรรม เกษตร
ทฤษฎีใหม่ เกษตรปลอดภัย และวนเกษตร) มีจำนวนไม่ถึง 500 ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อเทียบกับ
เกษตรกรทั้งหมดของจังหวัดลำพูน 3 สถานการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำพูนใน
ปัญหาทรัพยากรดินปัญหาทรัพยากรน้ำ ปัญหาทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาทรัพยากรแร่ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
เช่น มลภาวะด้านอากาศและเสียง ขยะมูลฝอยปัญหาที่ดินในจังหวัดลำพูนปัญหาการถือครองที่ดิน กรรมสิทธิ์
การถือครอง การออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินทำกิน และท่ีอยู่อาศัย การบุกรุกที่ดินท้ังจากเอกชน และชาวบ้านที่ดิน
รกร้างว่างเปล่าการใช้ที่ดินไม่ระมัดระวัง มีการใช้สารเคมี และการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  

ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรจังหวัดลำพูนจากการทำเกษตรของเกษตรกรจ าก
วิกฤติการใช้สารเคมีอันตรายในการเกษตร ซึ่งเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว (ท่ีนา และท่ีไร่) และเกษตรแปลงใหญ่ ที่ส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิต ต่อสุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันธุกรรมพื้นบ้านถูกทำลายและสูญหาย 
พื้นที่ป่าถูกนายทุนและชาวบ้านบุกรุกทำลายเพื่อทำการเกษตรและธุรกิจขนาดใหญ่ การเข้ามาจัดการกับพืช
เศรษฐกิจ(ลำไย) แบบครบวงจรของต่างชาติ(คนจีน) สถานการณ์เหล่านี้เป็นปัจจัยหลักในการทำลายแหล่งอาหาร
ของประชาชนที่มาจากการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ การรักษาทรัพยากรดิน น้ำ ป่า เพื่อให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์  
ประกอบกับแนวโน้มการผลิตอาหารที่สนองต่อคนในท้องถิ่นก็นับวันจะลดน้อยถอยลง เนื่องจากสถานการณ์ใน
ยุคสมัยปัจจุบันและพฤติกรรมของการบริโภคคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปเป็นการบริโภคอาหารที่ผลิตเพื่อการบริโภค
ขึ้นเองมาเป็นการซื้อหาอาหารสำเร็จรูปจากตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมถึงการผลิตอาหารที่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงจากการการผลิตอาหารที่เป็นภูมิปัญญาตามภูมินิเวศของชาติพันธุ์ เป็นการพึ่งพาการผลิตเชิง
อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการเข้าถึงอาหารที่หลากหลายโดยทั่วไปได้สะดวกรวดเร็วกับการค้าขายสินค้า
และบริการอย่างสมัยใหม่(Modern Trade)  จากการขยายนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด 
ยางพาราที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง 

ที่ผ่านมา พบว่า การทำเกษตรอินทรีย์ที่ยังมีปัญหาและข้อจำกัดมากมาย ถึงแม้กระแสเรื่องสุขภาพอาหาร
ปลอดภัย(clean food) จะเป็นที ่สนใจของประชาชนทั่วไปในปัจจุบัน แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เกิดความ
ตระหนักรับรู้และไม่สนใจที่จะกลับมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์หรือยั่งยืน เนื่องจากยังไม่มั่นใจ ยังไม่มีและยังเข้า
ไม่ถึงความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ในขณะเดียวกันนโยบาย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังส่งเสริมการ
ทำการเกษตรแบบเคมี เช่น โครงการนาแปลงใหญ่และลำไยแปลงใหญ่ การส่งเสริมการทำเกษตรในระบบ GAP 
การต่ออายุสิทธิบัตรของบริษัทเพ่ือนำเข้าสารเคมีอันตรายทางการเกษตร เป็นต้น ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
ของจังหวัดลำพูน ได้มีการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  บูรณาการการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ในระดับนโยบายจังหวัดได้มีการจัดทำแผนการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลำพูนในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรสู่เมืองเกษตรปลอดภัย ภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนาเกษตรกรในการทำเกษตรแบบยั่งยืน
ตามวิถีพุทธธรรม” ในแผนการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 เพื่อให้เกษตรกรได้ผลิต
สินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารเคมี และใส่ใจการรักษาสุขภาพของตนเอง มีอาหารที่ปลอดภัยถูก
สุขลักษณะทางโภชนาการบริโภคอย่างมั่นใจ พัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
ในการผลิตอาหารปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน และ
พันธุกรรมพ้ืนบ้าน ส่งเสริมให้มีเครือข่าย การจำหน่ายผลผลิต และสินค้าเกษตรยั่งยืนในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน และ

 
2 สำนักงานจังหวัดลำพูน กลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ ข้อมูลบรรยายสรุปจงัหวัดลำพูน 2560,2560 
3 ไมตรี  นันต๊ะจันทร์ นวัตกรรมองค์กรเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั,2554 



พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูนให้มีการขยายผลอย่างมีศักยภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงได้ร่วมกับภาคี
เครือข่าย ในการผลักดันและคัดค้านกฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ. ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ หรือ พ.ร.บ. จีเอ็มโอ (GMO) แสดงเจตนารมณ์และสนับสนุนมติของกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกการต่อ
ทะเบียนสารเคมีพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต และการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

จากสถานการณ์ในเบื้องต้นดังกล่าว การจัดทำนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนประเด็นเกษตร
อินทรีย์ของจังหวัดลำพูน จึงเป็นความท้าทายเป็นอย่างมากถึงแม้จังหวัดลำพูนจะมีต้นทุนความรู้และมีกลุ่ม
เกษตรกรต้นแบบอยู่หลายพื้นที่แต่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเกษตรกรที่มีอยู่แล้วนับว่ามีจำนวนน้อยมาก การ
ขับเคลื่อนประเด็นเกษตรยั่งยืนจึงต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งในส่วนของเกษตรกร ที่ต้องมีความ
เชื่อมั่นต่อแนวคิดและขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง การปรับเปลี่ยนการทำเกษตรของเกษตรกรจากการ
ทำเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่การเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรทั้งหมด การจัดการความรู้ของ
เกษตรกรต้นแบบที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และขยายผลให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
นอกจากนี้การทำการเกษตรอินทรีย์ยังมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่สำคัญที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่ยังมีการ
อนุญาตการนำเข้าสารเคมีอันตรายในการเกษตรดังกล่าวมาแล้ว 

ดังนั้น โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนานโยบายสาธารณะการขับ เคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัด
ลำพูน เป็นการผลักดันการจัดทำนโยบายสาธารณะประเด็นเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด โดย
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับจังหวัด การทบทวนข้อมูลทุน ศักยภาพ องค์ความรู้
ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อให้มีการขับเคลื่อน
งานด้านการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่เป็นพื้นที่รูปธรรมให้กับพื้นที่และหน่วยงานท้องถิ่นในการ
นำไปใช้เพื่อให้เกิดการสนับสนุนและขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว  ลดปัญหาเรื่องการใช้
สารเคมีในพ้ืนที่ ลดผลกระทบต่อสุขภาวะและสภาพแวดล้อมของจังหวัดลำพูน ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์  

1.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดลำพูน 

1.2 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน 
 

3. เป้าหมายการพัฒนา 
      เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data Center) 
 
4. ผลผลิต 

4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง
กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดลำพูน 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู ้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน 

 
 
 
 



5. แนวทางดำเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 

ความต้องการของพ้ืนที ่
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนาและ

ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  
2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่

การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
ตุลาคม 63 พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63  

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูล
ทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการ
ของพ้ืนที ่

23,29 ตุลาคม   

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
องค์ความรู ้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดทำแนวทางการพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

   

     2 .1จ ัดหมวดหม ู ่  องค ์ความรู้  
สถานการณ์ปัญหา 

25-28 ตุลาคม   

     2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบ
ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ทั้งพ้ืนที ่

 14 พฤศจิกายน  

     2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์กับพ้ืนที่  

 16-20 พฤศจิกายน  

    2.4 จ ัดทำยุทธศาสตร ์และแผน
บูรณาการเพื ่อพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

  1 ธันวาคม 

 
 



2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวจังหวัดลำพูน 

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนา
จังหวัดลำพูน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 -2565)4  

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลาพูน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ได้ดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ.2551 และนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด ตามที่คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กำหนด  

แผนพัฒนาจังหวัดลาพูน (พ.ศ.2561 -2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2563 ได้ทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 และ
แผนพัฒนาภาคเหนือ รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทาง การพัฒนาในระยะ 5 
ปี ให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย  ที่กำหนดไว้ จึงกำหนด
ยุทธศาสตร์การการพัฒนาจังหวัด ดังนี้  

เป้าหมายการพัฒนา/วิสัยทัศน์  
เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง  

นิยาม  
“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดลาพูนมีความสุขจากคุณภาพ

ชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่ดี”  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายรวม  
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี  
2. หมู่บ้าน/ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย/วิสัยทัศน์  
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
(1) ตัวชี้วัดความสุข  
(2) ตัวชี้วัดความพอเพียง  
โดยการวัดความสุขของประชาชนในจังหวัดจากคุณภาพชีวิต อ้างอิงตัวชี้วัดที่ปรับปรุงจากดัชนีคุณภาพ

ชีวิตของคณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พชช. (2558) ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน และได้นาเอาแนวคิดคุณภาพชีวิต (quality of life) ของ OECD (The 
Organization for Economic Co-operation and Development) มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะ
ของจังหวัดลาพูน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้  

(1) ความจำเป็นขั้นพ้ืนฐาน  
(2) การพัฒนาทุนมนุษย์  
(3) การเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  

 
4สำนักงานจังหวัดลำพูน. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2563. 



(4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(5) คุณธรรมและความสามัคคีของคนในสังคม 

2) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดลำพูน 
(1) ประวัติความเป็นมา  
จังหวัดลำพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญชัย เป็นเมืองโบราณมีอายุประมาณ 1,343 ปี ข้อมูลตามพงศาวดาร

โยนกเล่าสืบต่อกันมาถึงการสร้างเมืองหริภุญชัยว่าสร้างโดยฤาษีวาสุเทพเป็นผู้เกณฑ์พวกเม็งคบุตร  หรือชนเชื้อ
ชาติมอญ มาสร้างเมืองนี้ขึ้นในพ้ืนที่ระหว่างแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำกวงและแม่น้ำปิง เมื่อสร้างเสร็จได้ส่งทูตไป
เชิญ ราชธิดากษัตริย์เมืองละโว้พระนามว่า “จามเทวี” มาเป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญชัย สืบราชวงศ์
กษัตริย์ต่อมาหลายพระองค์ จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงได้เสียการปกครองให้แก่พ่อขุนเม็งรายมหาราช  ผู้
รวบรวมแว่นแคว้นทางเหนือเข้าเป็นอาณาจักรล้านนา เมืองลำพูนถึงแม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
อาณาจักรล้านนา แต่ก็ได้เป็นผู้ถ่ายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ผู้ที ่เข้ามาปกครอง  ดังปรากฏ
หลักฐานทั่วไป ในเวียงกุมกาม เชียงใหม่ และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความสำคัญในทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมืองลำพูนจึงได้เข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทย มีผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย คือ พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ถึงแก่พิราลัย “เมืองลำพูน” 
จึงเปลี่ยนเป็น “จังหวัด” จึงเปลี่ยนเป็นการบริหารราชการแบบภูมิภาคตั้งแต่นั้นมา 

คำขวัญจังหวัดลำพูน 
“พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภุญชัย” 

ตราประจำจังหวัด 
เจดีย์ในดวงตรา หมายถึง พระธาตุหริภุญชัย ซึ่งกล่าวกันว่ามีพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่
นับเป็นปูชียสถานสำคัญ เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง 

(2) ลักษณะทางกายภาพ  
ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 11 (สายเอเชีย) เป็นระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินสายถนนพหลโยธินเป็นระยะทาง 
724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 18 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา
ตะวันออก อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญ
ของภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือพ้ืนที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ  

ขนาด เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 4,505.822 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 2,816,176.25 ไร่ หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.85 ของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน บริเวณที่กว้างที่สุดประมาณ 
43 กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต้ 136 กิโลเมตร  

 
 
 
 



ตารางแสดงขนาดพื้นที่จำแนกตามราย
อำเภอของจังหวัดลำพูน รายช่ืออำเภอ 

ขนาดพื้นที่ 
(ตร.กม.) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของพื้นที่ทั้งหมด 

ระยะทางห่างจาก
จังหวัด (กม.) 

1. อำเภอเมืองลำพูน  479.825 10.78 - 
2. อำเภอป่าซาง  299.950 6.52 11 
3. อำเภอบ้านโฮ่ง  596.901 13.31 36 
4. อำเภอแม่ทา  762.630 16.68 25 
5. อำเภอลี้  1,701.990 37.96 105 
6. อำเภอทุ่งหัวช้าง  486.129 10.79 105 
7. อำเภอบ้านธิ  129.024 2.72 26 
8. อำเภอเวียงหนองล่อง  49.433 1.24 45 
รวมทั้งสิ้น  4,505.882  100  

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน (ปี 2561) 

อาณาเขต  
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.สารภี อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  
ทิศใต ้ติดต่อกับ อ.เถิน จ.ลำปาง และ อ.สามเงา จ.ตาก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ห้างฉัตร อ.สบปราบ และ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ทิศตะวันตก ติดต่อ
กับ อ.ฮอด อ.จอมทอง อ.หางดง และ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขาและพื้นที่ภูเขาที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

จังหวัด ส่วนหนึ่งของที่ราบแอ่งเชียงใหม่-ลำพูน หรือที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง แม่น้ำกวง เป็นที่ตั้งของอำเภอเมืองลำพูน 
อำเภอป่าซาง ตัวเมืองลำพูนมีระดับความสูง 290.29 เมตร จากระดับน้ำทะเล ปานกลาง และตอนเหนือ ของ
อำเภอบ้านโฮ่ง มีความสูงเฉลี่ย 200 -400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ค่อยลาดสูงขึ้นในตอนกลาง 
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่อำเภอแม่ทา ตอนใต้ของอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง 
และอำเภอลี้ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูง มีระดับ ความสูง ระหว่าง 400 -800 เมตร ขึ้นไป 
ระดับความสูง จะลดลงเมื่อเข้าเขตที่ราบในอำเภอลี้ ที่ระดับ ความสูงประมาณ 400 -800 เมตร แล้วค่อย ๆ ยก
ตัวสูงขึ้นมาทางทิศใต้ ซึ่งเป็นเขตชายแดนติดต่อกับจังหวัดลำปางและจังหวัดตากที่ระดับความสูง 600 -1,000 
เมตร 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดลำพูนออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  
1. พื้นที่ราบเรียบและค่อนข้างราบเรียบ (Flat to nearly flatland)  
พื้นที่ประมาณร้อยละ 12 ของพื้นที่ทั้งหมด มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบมีความ

ลาดเอียงส่วนใหญ่อยู่ระหว่างร้อยละ 0 -2 เป็นบริเวณกว้างทางตอนเหนือของจังหวัดลำพูน ทางฝั่งซ้ายของ
แม่น้ำปิง และบริเวณสองฟากฝั่งแม่น้ำกวง ตั้งแต่ทางตอนใต้ของบ้านสบทา ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซางบาง
แห่งพบที่ราบแคบๆ ระหว่างเขาซึ่งเกิดตามสองฟากของลำน้ำสายต่างๆ เช่น แม่น้ำลี้ และแม่น้ำแม่ทา เป็นต้น 
แต่มีพื้นที่ไม่มากนักโดยปกติแล้วน้ำจากแม่น้ำไม่ค่อยท่วมถึง  ส่วนบริเวณที่ราบเรียบอยู่ต่ำสุดใกล้กับลำน้ำใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณใกล้กับแม่น้ำปิงและช่วงระหว่างแม่น้ำปิงกับแม่น้ำกวง ในฤดูน้ำหลากจะถูกน้ำบ่า
ท่วมเป็นประจำทุกปีส่วนตามริมฝั่งแม่น้ำปิงนั้น ขณะที่น้ำบ่าท่วมตะกอน ขนาดใหญ่ก็จะตกจมอยู่ริมฝั่งน้ำ ทำให้
มีลักษณะเป็นคันดินธรรมชาติแคบๆ ขนานไปกับลำน้ำ มีพ้ืนที่สูงกว่า ที่ราบต่ำห่างฝั่งออกไปเล็กน้อย ซึ่งเป็นที่ตั้ง
บ้านเรือนของราษฎรที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำปิง  



 
2. พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดและลูกคลื่นลอนชัน (Undulating and Rolling terrace)  
พื้นที่ประมาณร้อยละ 24 ของพื้นที่ทั้งหมด มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 350 -600 เมตร มี

สภาพพื้นที่เป็นที่ลอนคลื่นสูงๆ ต่ำๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีหรือภูมิอากาศ ทำให้ทางน้ำไหลกัด
เซาะลึกลงไปในแนวดิ่ง ทิ้งบริเวณที่เป็นดินตะกอนบริเวณเหล่านี้ในปัจจุบันจะมีลำห้วยและทางน้ำไหลผ่านกัด
เซาะอยู่โดยทั่วไป  

 
3. บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อน ( Hills and Mountains)  
เป็นลักษณะภูมิประเทศซึ่งประกอบเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดลำพูน  มีพื้นที่ประมาณ ร้อยละ 64 

ของพ้ืนที่ทั ้งหมด สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันไป  ตั้งแต่บริเวณทิศ
ตะวันออก ซึ่งติดต่อกับเขตจังหวัดลำปาง เป็นแนวลงมาจนถึงทางทิศใต้ของอำเภอลี้ ซึ่งติดต่อกับจังหวัดตาก 
และเลาะลำน้ำแม่ปิงขึ้นไปทางทิศเหนือติดต่อกับเขตจังหวัดเชียงใหม ่ส่วนทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ มี
ความลาดเอียงมากกว่าร้อยละ 16 ขึ้นไป มีความสูง จากระดับน้ำทะเล 600-1,000 เมตร ในบริเวณเนินเขาและ
ภูเขาสูงสลับซับซ้อนของจังหวัดลำพูนนี้ จะมีลำห้วยและทางน้ำเล็ก ๆ อยู่มากมาย แต่ส่วนใหญ่มีน้ำไหลเฉพาะ
ฤดูฝนเท่านั้น  

การใช้ที่ดินของจังหวัดลำพูน 
จังหวัดลำพูนมีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน 2,816,178 ไร่ แบ่งเป็นเนื้อที่ป่า จำนวน 1,592,672 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 56.55 เป็นเนื้อที่การใช้ประโยชน์ทางการเกษตร จำนวน 692,183 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 24.57 และเป็น
เนื้อท่ีใช้ประโยชน์นอกการเกษตร จำนวน 420,467 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.93 

(3) การปกครอง ประชากร  
การแบ่งเขตการปกครอง  
จังหวัดลำพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 577 หมู่บ้าน, 1 องค์การบริหารส่วน

จังหวัด, 1 เทศบาลเมือง, 39 เทศบาลตำบล, 17 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 17 ชุมชน 
ประชากร  
ปี 2561 จังหวัดลำพูน มีประชากร จำนวน 406,168 คน แยกรายละเอียดดังนี้  

-เพศชาย จำนวน 196,196 คน  
-เพศหญิง จำนวน 209,972 คน  
-ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 90.11 คนต่อตารางกิโลเมตร  
 

ข้อมูลประชากรและจำนวนบ้านแยกรายอำเภอปี 2561 อำเภอ ทะเบียนราษฎร์ ปี 2561 
อำเภอ ชาย หญิง รวม จำนวนบ้าน 

1. เมืองลำพูน 68,992 77,546 146,538 74,310 
2. ป่าซาง  26,401 28,706 55,107 23,740 
3. บ้านโฮ่ง  35,166 34,870 70,036 24,501 
4. แม่ทา  19,176 19,853 39,026 16,490 
5. ลี้  19,391 20,671 40,062 15,722 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 

 



(4) ด้านเศรษฐกิจ  
โครงสร้างเศรษฐกิจหลัก  
จังหวัดลำพูนมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านถึง 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำกวง แม่น้ำปิง แม่น้ำลี้ และแม่น้ำแม่ทา ชาว

ลำพูนส่วนใหญ่ จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันมาก สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับผลผลิต
ทางการเกษตร ได้แก่ ลำไย มะม่วง หอมแดง กระเทียม ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ นอกจากนั้นยังมีการ
ประกอบอาชีพในลักษณะการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การทอผ้า แกะสลักไม้ และการจักสานในช่วง
นอกฤดูเก็บเกี่ยวอีกด้วย ส่วนด้านปศุสัตว์ของจังหวัดลำพูนมีลักษณะการเลี้ยงสัตว์เป็นการเลี้ยงแบบรายย่อย
ภายในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ การเลี้ยงเป็นฟาร์มมีบ้างแต่ไม่แพร่หลาย เช่น อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง และ
อำเภอลี้ โดยใช้ทุ่งหญ้าในเขตป่าสงวนและพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ สุกร โค เป็ด กระบือ แพะ ห่าน 
นอกจากนี้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที ่เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญแห่งหนึ ่งของภาคเหนือ  โดย
เศรษฐกิจของจังหวัดจะขึ้นอยู่กับภาคอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ โดยมีสัดส่วนมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมคิดเป็น 
ร้อยละ 68 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รองลงมาเป็นภาคการเกษตร และภาคการค้า ที่ร้อยละ 9 และร้อยละ 
7 ตามลำดับ โดยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นภาคอุตสาหกรรม  การผลิตเพื่อส่งออก ทำให้มี
มูลค่า การลงทุนในแต่ละปีค่อนข้างมาก ทำให้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในภาคเหนือ  

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)  
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (Gross Pvovincil Product : GPP) ปี พ.ศ. 2561 มูลค่าเพิ ่ม ณ ราคา

ประจำปี เท่ากับ 75,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.45 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อ
หัว (GPP per capita) เท่ากับ 185,956 บาทต่อปี 

3) การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดลำพูน  
ด้านเกษตรกรรม 

จุดแข็ง 
- เป็นแหล่งผลิตลำไยที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยเฉพาะลำไยพันธุ์พ้ืนเมือง “พันธุ์

เบี ้ยวเขียว” ที่ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และลำไยยังเป็นที่ต้องการของตลาด  
ต่างประเทศ  

- มีการบริหารจัดการการผลิตลำไยทั้งในฤดูและนอกฤดูเพ่ือสร้างทางเลือกทางการตลาด  
- เกษตรกรมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยมีผลผลิตลำไย 

แปรรูปอบเนื้อสีทอง ได้รับการจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
- กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิตที่มีคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต  
- มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสม แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ การ

รวมกลุ่มผู้ใช้น้ำ 
- แนวโน้มของคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้เข้ามาทำงานภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น (Smart Farmer และ Young 

Smart Farmer) สามารถที่จะต่อยอดเชื่อมโยงกับภาคเอกชนในด้านการทำตลาด  
- เกษตรกรให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยมีมาตรฐาน GAP และมาตรฐาน 

เกษตรอินทรีย ์ 
- มีศักยภาพในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  
- มีบริษัทแปรรูปสินค้าการเกษตรในพื้นที่ ทำให้เกิดทางเลือกทางการตลาด 

  
 
 



จุดอ่อน  
- พื้นที ่เพื ่อการเกษตรมีเพียงร้อยละ 24 ของพื้นที ่ทั ้งหมดของจังหวัด และมีแนวโน้มลดลงเรื ่อยๆ 

เนื่องจากเกษตรกร/ประชาชนเปลี่ยนจากอาชีพการเกษตรไปทำอาชีพอื่น และมีการซื้อขายที่ดินและ 
เปลี่ยนสภาพไปพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์อื่นๆ  

- พ้ืนที่ชลประทานและแหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการในการใช้น้ำเพ่ือการเกษตร  
- ปัจจัยและต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น  
- ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรที่มีทักษะ ค่าจ้างแรงงานสูง  
- จังหวัดลำพูนขาดงานศึกษาวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลักของลำพูน (ลำไย กระเทียม) ให้เป็น 

ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลาย W6 การวิเคราะห์ทิศทางโครงสร้าง
การเกษตรยังไม่ชัดเจน (กลุ่มเกษตรกรที่ยังจำเป็นต้องได้รับการ ช่วยเหลือสนับสนุน /กลุ่มเกษตรกรที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ / กลุ่มเกษตรกรที่สามารถยกระดับเป็น ผู้ประกอบการ) ส่งผลให้การส่งเสริม
และพัฒนายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และ ขาดการต่อยอดขยายผล และทำให้คน
รุ่นใหม่ไม่สนใจในการสืบทอดด้านการเกษตร  

- ขาดการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสามารถในการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในมาตรฐานการผลิต 
เบื้องต้นด้วยตนเอง และระบบการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของภาครัฐยังไม่เพียงพอ  

- การประชาสัมพันธ์แหล่งผลิต แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยในระบบ เกษตรกรรม
ยั่งยืนยังมีน้อย  

- ขาดการบริหารจัดการด้านการตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย  
- การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตยังไม่กว้างขวาง เนื่องจากต้นทุนสูง  
- กลุ่มทุนต่างชาติและคนต่างถิ่นเข้ามาเป็นเจ้าของกิจการภาคเกษตรที่เกี่ยวข้องกับระบบตลาด  
- การผูกขาดด้านการตลาด ส่งผลต่อรายได้ท่ีลงมาถึงเกษตรกรในพื้นที่  

โอกาส  
- นโยบายของรัฐให้ความสำคัญต่อภาคเกษตรกรรม และการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม  
- แผนพัฒนาภาคเหนือให้ความสำคัญในการยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร 

ปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  
- กระแสความนิยมในสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
- การเชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยว  

 
ภัยคุกคาม  
- ภัยธรรมชาติ(ภัยแล้ง อุทกภัย) โรคระบาด ศัตรูพืช  
- คู่แข่งในตลาดสินค้าการเกษตรมากข้ึน เนื่องจากการเปิดเสรีทางการค้าและมีอุปสรรคทางการค้า ที่ไม่ใช่

มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: NTB) ทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ  
- การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศมาจำหน่าย ด้านอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 



4) ตำแหน่ง/จุดเน้นการพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดลำพูน 
“เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” หมายถึง “ประชาชนในจังหวัดลำพูนมีความสุขจาก 

คุณภาพชีวิตและสภาวะแวดล้อมที่ดี” 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด จังหวัดลำพูนกำหนดประเด็นการพัฒนา จำนวน 5 ประเด็น โดยเรียง

ตามลำดับความสำคัญ ดังนี้  
1. เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green City)  
2. เมืองหัตถ นวัตกรรม สร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis)  
3. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City)  
4. เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (Cultural Experience 

Destination)  
5. เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

 
โดยจังหวัดได้มีการกำหนดการพัฒนาไว้ในประเด็นการพัฒนาที่ 3 : เมืองเกษตรสีเขียว (Green 

Agriculture) คือ 
วัตถุประสงค์ : สร้างมูลค่าการเกษตรให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและมูลค่าสูง  

เป้าหมายและตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย (2563-2565) 
1. มูลค่าสินค้าเกษตร ลำไย มะม่วงเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 10 ต่อปี 
2. ลดต้นทุนการผลิตในเกษตรแปลงใหญ่  ร้อยละ 5 ต่อปี 
3. จำนวนแปลงของสินค้าเกษตรลาไยได้ร ับการ

รับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 20 ต่อปี 
 

4. จำนวนแปลงของสินค้าเกษตรได้รับการเตรียมการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 ต่อปี 
 

 
แนวทางการพัฒนา :  
(1) การวิจัยพัฒนา (R&D) ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและบุคลากร  
(2) การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต  
(3) การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
(4) การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด ให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน  

AEC และกลุ่ม Asean+3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความ
ต้องการที่สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่จังหวัดลำพูน 

    1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 
ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร 

/e-mail 
1 สถาบันวิจัยหริภุญชัย 192 ม.2 ต.ต้นธง อ.เมือง

ลำพูน จ.ลำพูน 
นางวันเพ็ญ  พรินทรากูล 
053-563780 
printra@yahoo.com 

2 สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดลำพูน 

192 ม.2 ต.ต้นธง อ.เมือง
ลำพูน จ.ลำพูน 

นางกัลยา  ใหญ่ประสาน 
086-9110731 
lamphun.hri@gmail.com  

3 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ลำพูน 

14 หมู่ที่ 3 ต.เวียงยอง      
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 
51000 

นางยอดขวัญ  วิภาคกิจ 
098-7507971 

4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 263 ถนนลำพูน-เชียงใหม่ 
ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน  
จ.ลำพูน 

นางเบญจพร  เกสรพรม 
081-6832769 

5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ทำการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 125 ม.15 ต.
ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.
ลำพูน 

นายภาณุพงษ์  ไชยวรรณ 
081-9609944 

6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 

192 ม.2 ต.ต้นธง อ.เมือง
ลำพูน จ.ลำพูน 

พระมหาไกรสร โชติปัญฺโญ 
086-1939398 

7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนอง
หาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
50290 

ดร.ชมชวน  บุญระหงษ์ 

8 มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศ
ไทย 

3/13 หมู่ที่ 6 ซอยบางอ้อ 2 
ถนน บางรักน้อย 18 ตำบล 
ไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี 
นนทบุรี 11000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ของพื้นที่จังหวัดลำพูน 

 

ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน

พื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

1. ต.เหมือง
ง่า อ.เมือง
ลำพูน 

ศูนย ์ เร ียนร ู ้ เกษตร
อินทรีย์วิถีพุทธธรรม 
โขงสาละวินลำพูน 

การปลูกข้าวอินทรีย์ 
และแปรรูปข้าวกล้อง
อินทรีย์ 

นางกัลยา  ใหญ่
ประสาน/นายภาณุ
พงศ์  ไชยวรรณ 

ที่ตั้ง 35/7 ม.6 ต.
เหมืองง่า อ.เมือง
ลำพูน จ.ลำพูน 
51000 
เบอร์ติดต่อ 086-
9110731 

2. ต.ทาสบ
เส้า  
อ.แม่ทา 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์
ทาสร้างสุข 

การผลิตพืชผัก
อินทรีย์ 

นายสุเชษฐ์  
พวงมาลัยสร้อย/
นายมานิตย์  แก้ว
พรหมมา/นาย
สุรชัย  แสงบุญ
เรือง 

ที่ตั้ง บ้านทาสบเส้า 
ม. 1 ต.ทาสบเส้า อ.
แม่ทา จ.ลำพูน 
51140 
เบอร์ติดต่อ 085-
5266808 

3. ต.บ้านธิ  
อ.บ้านธิ 

ศูนย์เรียนรู้
เกษตรกรรมยั่งยืน
เทศบาลตำบลบ้านธิ 

การผลิตพืชผัก
อินทรีย์ 

นางสาวฐิติรัตน์  
ปัญโญใหญ่ 
 

ที่ตั้ง 111 ม.1 ต.
บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.
ลำพูน 51180 
เบอร์ติดต่อ 081-
6478520 

4. ต.น้ำดิบ 
อ.ป่าซาง 

ศูนย์เรียนรู้ไร่อิงตะวัน การผลิตพืชผัก
อินทรีย์ 

นางสาวนิษฐ์วดี  
สายหล้า/นายวุฒิ
พงศ์  เรืองอัมพร 

ที่ตั้ง98 ม.15 ต.น้ำ
ดิบ อ.ป่าซาง จ.
ลำพูน 51120 
เบอร์ติดต่อ 092-
492484335 

5. ต.หนอง
ยวง อ.
เวียงหนอง
ล่อง 

บ้านสวนลังกาพินธ์ การผลิตพืชผัก
อินทรีย์/เลี้ยงไก่/
เลี้ยงเป็ด 

นางสาวสุดสวาท  
ลังการ์พินธุ์ 

ที่ตั้ง 9/1 ม.1 ต.
หนองยวง อ.เวียง
หนองล่อง จ.ลำพูน 
51120 
เบอร์ติดต่อ 094-
4404259 

6. ต.บ้านโฮ่ง 
อ.บ้านโฮ่ง 

ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร
พ้ืนบ้านบ้านสัน
ตับเต่า 

สมุนไพรพ้ืนบ้าน/
การแปรรูปสมุนไพร 

นางมาลัย  วงค์
อำนาจ 

ที่ตั้ง 101 ม.11 ต.
บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง 
จ.ลำพูน 51130 
เบอร์ติดต่อ 083-
2066921 



ลำดับ รายช่ือ
ตำบล 

ชื่อแหล่งเรียนรู้เด่น ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน

พื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

7. ต.แม่ตืน 
อ.ลี้ 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์
บ้านห้วยโป่งสามัคคี 

การผลิตผักอินทรีย์ นางวรรณทิภา  
ปัญญากรณ์ 

ที่ตั้ง บ้านห้วยโป่ง
สามัคคี ม.11 ต.
แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 
51110  
เบอร์ติดต่อ 

8. ต.แม่ตืน 
อ.ลี้ 

ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน เทศบาลตำบล
แม่ตืน 

การจัดการศัตรูพืช /
การผลิตสารชีวภัณฑ์ 

นายชาติชาย 
บริบูรณ์/ เทศบาล
ตำบลแม่ตืน 

ที่ตั้ง เทศบาลตำบล
แม่ตืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ 
จ.ลำพูน 51110 
เบอร์ติดต่อ 098-
0210036 

9. ต.ทุ่งหัว
ช้าง อ.ทุ่ง
หัวช้าง 

กลุ่มเกษตรกรจาว
สวนอินทรีย์ทุ่งหัวช้าง 

การผลิตผักอินทรีย์/
ผลไม้อินทรีย์(ลำไย/
ชมพู่/สตรอเบอรี่/
อ่ืนๆ ) 

นายสมควร มา
จันทร์ 

ที่ตั้ง 300 ม.3 ต.ทุ่ง
หัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง 
จ.ลำพูน51160 
เบอร์ติดต่อ 089-
2641756 

 

 
3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ 

จังหวัดลำพูน 

ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหตุ กลุ่มเป้าหมาย 
แม่ตืน ป ั ญ ห า ด ้ า น ก า ร ท ำ

การเกษตรเกษตรอินทรีย์มี
น้อย ต้องการความรู ้การ
จ ัดการและเทคโนโลยีที่
ท ันสม ัย  เหมาะก ับการ
พ ั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต
เกษตรอินทรีย์ การพัฒนา
ระบบตลาดสีเขียว 

ส ่ ว น ใหญ ่ ป ร ะกอบอ า ชี พ
การเกษตร มีรายได้ระดับปาน
กล า ง  ย ั ง ข าดกา รพ ัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลิต 
เช ่น น ้ำ ถนน รวมทั ้ ง การ
บร ิหารจ ัดการท ี ่ เหมาะสม
ตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้
เทคโนโลยีท ี ่ เหมาะสม การ
จัดการด้านการตลาดที่ดี 

เกษตรกร  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทาสบเส้า ปัญหาราคาผลผลิตทางการ
การเกษตร ขาดแหล่งน้ำ 
ขาดแคลนแรงงาน และมี
การใช ้สารเคมีในการทำ
ก า ร เ ก ษ ต ร ส ู ง  ค ว า ม
ต ้องการอยากให ้ม ี การ
สน ั บ สน ุ น ผลผล ิ ตท า ง
การเกษตร มีจุดจำหน่าย มี

1.ปัญหาเรื่องลำไย ซึ่งเป็นพืช
เศรษฐกิจ ส่วนใหญ่และต้อง
ส ่งออกจำหน ่ายนอกพ ื ้นที่  
แข่งขันกับอำเภอและจังหวัด
อื่นๆ หากปีใดมี ผลผลิตออกสู่
ตลาดมาก ราคาในท้องตลาด
จะ ตกต่ำประกอบกับปัจจุบัน
ต้องใช้สารเคมีและแหล่งน้ำ

เกษตรกร  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหตุ กลุ่มเป้าหมาย 
การพัฒนาระบบการผลิต 
ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี
ในการผลิต 

เพิ่มขึ้นเรื ่อยๆและขาดแคลน
แรงงาน ในฤดูเก็บเกี่ยวต้นทุน
การผลิตจึงสูง ทำให้ เกษตรกร
ประสบปัญหาขาดทุนทุกปี 
2. ป ัญหาราคาผลผล ิตทาง
การเกษตรอื่นๆราคาตกต่ำไมม่ี
ตลาดกลางในพื ้นท ี ่สำหรับ
จ ำ ห น ่ า ย  ผ ล ผ ล ิ ต ท า ง
การเกษตรโดยตรง ต ้องนำ
ผลผลิต ออกไปจำหน่ายทำให้
ต้นทุนสูง และถูกกดราคา จาก
พ่อค้าคนกลางที ่มารับซื ้อใน
พ้ืนที ่ 
3. ปัญหาการแปรรูปผลผลิต
ท า งก า ร เ ก ษต รแ ล ะ  กา ร
จำหน ่าย ซ ึ ่ งขณะน ี ้ม ี การ
แข่งขันทางด้าน คุณภาพสูง
และมีการแย่งกันจำหน่าย อีก
ทั้งไม่มี การรวมกลุ่มกันอย่าง
เข ้มแข ็งจ ึ งขาดอำนาจการ 
ต ่ อ รอง  และขาดกา ร ว า ง
แผนการผลิต  
4. ปัญหาเรื่องการใช้ทรัพยากร
ดินอย่างไม่เหมาะสม มีการใช้
ปุ๋ยเคมีและการใช้น้ำยาเคมีฉีด
พ่นฆ่าแมลง มีการชะล้างหน้า
ดินสูง 

บ้านธิ ป ั ญ ห า ด ้ า น ก า ร ท ำ
ก า ร เ ก ษ ต ร  ต ้ อ ง ก า ร
เทคโนโลยีที ่ทันสมัยมาใช้
ใ น ก า ร ท ำ ก า ร เ ก ษ ต ร 
ความรู้ในการบริหารจัดการ
ท ี ่ เหมาะสมก ับพ ื ้นท ี ่  มี
แรงงานภาคเกษตรเพียงพอ
ในฤดูเก็บเกี่ยว หน่วยงาน
เข้ามาหนุนเสริมต่อเนื่อง 

1. เกษตรกรย ั งขาดการนำ
เทคโนโลย ีท ี ่ ท ั นสม ัยและ
เหมาะสมมาใช้ในการเกษตร
และปศุสัตว์ 
2.การสนับสนุนการผลิตภาค 
เกษตรกรรมยังไม่ครอบคลุม
และพอเพียง เช ่น แหล่งน้ำ 
ระบบ ชลประทาน ฯลฯ  
3.การใช ้ท ี ่ด ินย ังไม ่ถ ูกต ้อง
เหมาะสมกับการเพาะปลูก 
ขาดการบร ิ ห า รจ ั ดการที่
เหมาะสม 4.ผลิตภัณฑ์สินค้า

เกษตรกร  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหตุ กลุ่มเป้าหมาย 
ชุมชนยังไม่ได้มาตรฐานและ
ขาดการส ่ ง เสร ิม  พ ัฒนาที่
ต่อเนื่อง  
5.ขาดแคลนแร ง ง า น ภ า ค
เกษตร ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว  

ทุ่งหัวช้าง ป ั ญ ห า แ ห ล ่ ง น ้ ำ เ พ่ื อ
การเกษตร ต้องการแหล่ง
น้ำ ระบบการจัดการน้ำที่
เ หมาะสมก ั บพ ื ้ น ท ี ่  มี
เทคโนโลยีการจัดการน้ำที่
ท ั น ส ม ั ย  ป ร ะห ย ั ด  มี
ประสิทธิภาพ 
 

แหล่งน้ำเพื ่อการเกษตร เช่น 
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ ฯลฯ ยังไม ่เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

เกษตรกร  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

น้ำดิบ ป ัญหาราคาผลผล ิ ต ไม่
แน่นอน การทำการเกษตร
ระบบอินทรีย์มีน้อย อยาก
ให้มีการขยายองค์ความรู้
เรื่องเกษตรอินทรีย์มากขึ้น 
อ ย า ก ใ ห ้ ม ี ช ่ อ ง ท า ง
การตลาดท ี ่หลากหลาย 
เหมาะสมกับพ้ืนที่  

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาช ีพการเกษตร  มี รายได้  
ระดับปานกลาง ผลผลิตทาง
การเกษตรมีราคาไม่แน่นอน
ตามกลไกตลาดยัง ขาดการ
พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ที่เอื้อต่อ
การผลิต เช่น น้ำ ถนน ไฟฟ้า 
ฯลฯ 

เกษตรกร  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

บ้านโฮ่ง ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ
เพื่อการเกษตร ขาดแคลน
แรงงานภาคเกษตร ราคา
ผลผลิตตกต่ำ อยากให้มี
ก า ร ส น ั บ ส น ุ น ด ้ า น
การเกษตรอินทรีย์ มีการ
พัฒนาแหล ่งน ้ำ ความรู้  
เทคโนโลย ี  จ ุดจำหน ่าย
ผลผลิต และมีการควบคุม
ราคาผลผลิตที่เป็นธรรม 

เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และทำใน
ระบบเคม ี เป ็นส ่วนใหญ ่  มี
ปัญหาเรื ่องน้ำไม่เพียงพอต่อ
การทำการเกษตร มีการใช้
สารเคมีสูง บ้านโฮ่งเป็นแหล่ง
ผล ิตหอม กระเท ียม ลำไย 
มะม่วง ซึ่งมีการใช้สารเคมีสูง 
และต้องการน้ำมาก 

เกษตรกร  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หนองยวง ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำ
เพ่ือการเกษตร/ปัญหาราคา
ผลผลิต (ลำไย) ราคาตกต่ำ
ต้องการส่งเสริมอาชีพให้แก่ 
ป ร ะช า ช น ใ น ห ม ู ่ บ ้ า น
ต ้ อ ง ก า ร ให ้ ม ี ก า ร จ ้ า ง
แรงงานในท้องถิ ่นเพื ่อแก้
ภาวการณ์ว่างงาน ต้องการ

ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การทำการเกษตร ราคาผลผลิต
ตกต่ำ เนื ่องจากถูกพ่อค้าคน
กลาง เป ็นคนกำหนดราคา 
เกษตรกรไม่มีอำนาจในการ
ต่อรอง ขาดการรวมกลุ ่มใน
การประกอบอาชีพ  

เกษตรกร  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหตุ กลุ่มเป้าหมาย 
ใ ห ้ ม ี ก า ร ส ่ ง เ ส ร ิ ม แ ล ะ
สนับสนุนการจ ัดต ั ้งกลุ่ม
อาชีพในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไข
ปัญหาความ ยากจน 

 
4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่

นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดลำพูน ของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่
การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ระดับจังหวัด  ในประเด็นการขับเคลื่อน
เกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดลำพูนของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพ้ืนที่ 

 

ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบปัญหา/               
ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 

ทุนและศักยภาพ 
นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู ้

ปัญหาการใช้
สารเคมีในการ
ทำการเกษตร
ในพื้นที่ 

มีการใช้
สารเคมีในการ
ทำการเกษตร
จำนวนมาก 
และใช้ไม่
ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

เกษตรกรที่ใช้
สารเคมีและคน
ชุมชน 

- การรณรงค์
ให้ความรู ้
- การทำ
ประชาคม
หมู่บ้านในการ
ลด ละ เลิก 
การใช้สารเคมี
ทาง
การเกษตรใน
ชุมชน 
- การทำ
ข้อตกลงร่วม 

แนวทางการ
ลด ละ เลิก 
การใช้
สารเคมีใน
การทำ
การเกษตร
ของชุมชน 

- องค์ความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย ์
-มีแหล่งเรยีนรู้
เกษตรกรรม
ยั่งยืน 
-มีหน่วยงาน
องค์กรที่ให้การ
สนับสนุนด้าน
เกษตรอินทรีย ์
 
 

-การจัดการ
ศัตรูพืชแบบ
ชีวภาพ 
-แหล่งเรียน
ด้านการทำ
เกษตร
อินทรีย์ในแต่
ละอำเภอ 
 
 
 

ปัญหาด้าน
สุขภาพ 
 
 
 

ปัจจุบัน
ประชาชนมี
อัตราการ
เจ็บป่วยมาก
ขึ้น โดยเฉพาะ
โรคมะเร็ง ซึ่ง
สาเหตุหลักมา
จากการการ
บริโภคอาหาร
ที่ไม่ปลอดภัยมี
สารเคมี
ปนเปื้อน 

ประชาชนท่ัวไป 
หน่วยงาน 
องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
 

-รณรงค์เรื่อง
การดูแล
สุขภาพ
(สุขภาพกาย 
ใจ) 
-ให้
ความสำคญั
กับการบริโภค
อาหาร
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 
-แหล่งอาหาร
อินทรีย์ให้กับ
ประชาชนมาก
ขึ้น 

-การลดปัจจัย
เสี่ยงท่ีมผีล
ต่อสุขภาพ
ของ
ประชาชน 
-การเพิ่ม
ทางเลือกใน
การดูแล
สุขภาพท่ี
เหมาะสม 

ความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพ 
ปราชญ์ผูรู้้ บุคคล
ต้นแบบในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองด้วยการ
บริโภคอาหาร
อินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 

สุขภาพ
แข็งแรง 
ห่างไกลโรค
ด้วยการทำ
และบรโิภค
อาหารใน
ระบบเกษตร
อินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบปัญหา/               
ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 

ทุนและศักยภาพ 
นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู ้

ปัญหาการขาด
ความรู้ใน
ระบบเกษตร
อินทรีย์/ขาด
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการ
ผลิตและแปร
รูป 

เกษตรกร
ส่วนมากยัง
ขาดความรู้
ความเข้าในต่อ
การทำเกษตร
อินทรีย์ ขาด
เทคโนโลยีเข้า
มาหนุนเสริม
การทำ
การเกษตรให้
สะดวก 
ประหยดัเวลา 
แรงงานมากขึ้น 
ยังขาดความรู้
ด้านการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตรให้มี
ความน่าสนใจ
และตรงกับ
ความต้องการ
ของตลาด 

เกษตรกร มีการส่งเสรมิ
การสร้างการ
เรียนรู้ให้กับ
เกษตรกรเรื่อง
แนวคิดเกษตร
อินทรีย์ 
เทคนิค 
กระบวนการ
ผลิต และการ
แปรรูป
ผลผลติทาง
การเกษตร 

การพัฒนา
อบรม
เกษตรกรใน
ระบบเกษตร
อินทรีย์ 

ปราชญ์ผูรู้้ด้าน
เกษตรอินทรีย ์
มีแหล่งเรียนรู้ 
องค์ความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีแหล่งเรียนรู้ 
องค์ความรู้
ด้านเกษตร
อินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาด้าน
การตลาด/การ
บรรจภุัณฑ์
ผลผลติทาง
การเกษตร 

ขาดตลาดกลาง
ในพื้นที่เพ่ือจำ
หน่วยผลผลิต
ทางการเกษตร 

เกษตรกร -มีการพัฒนา
ช่องทาง
การตลาดที่
หลากหลาย มี
การ
ประชาสมัพันธ์
ในวงกว้าง 

รูปแบบ
การตลาดที่
เหมาะสมกับ
การผลิตใน
ระบบเกษตร
อินทรีย์ 

จุดจำหน่วยสินค้า 
เช่น ตลาดชุมชน 
กาดก้อมหรภิุญ
ชัยที่มจร.
วิทยาลัยสงฆ์
ลำพูน กาดวัน
ศุกร์ที่ศาลากลาง
จังหวัดลำพูน 

 

ปัญหาด้านการ
รับรอง
มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

เกษตรกรส่วน
ใหญ่ยังไมไ่ดร้ับ
การรับรอง
มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์
เนื่องจากต้องมี
ค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสอบ
แปลง และ
เงื่อนไข
บางอย่าง เช่น 
แนวกันชน 
ระบบน้ำ ทำให้

เกษตรกรใน
ระบบเกษตร
อินทรีย์ 

-มีการ
ตรวจสอบและ
รับรอง
มาตรฐาน
ระดับกลุ่มและ
เครือข่ายพื้นท่ี 

-การรับรอง
มาตรฐานใน
ระดับกลุ่ม
และเครือข่าย
พื้นที่ท่ีได้รับ
การยอมรับ
ควรเป็น
อย่างไร 

กลุ่มคนท่ีมี
ความรู้ ปราชญ์
ชาวบ้านที่
สามารถ
ตรวจสอบและให้
คำแนะนำด้าน
การรับรอง
มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ 
 
 
 
 

เครือข่าย
เกษตรกรรม
ยั่งยืนจังหวัด
ลำพูนที่ไดร้ับ
การยอมรับ
และสามารถ
รับรอง
มาตรฐานใน
ระบบกลุม่ได ้
 
 
 
 



ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบปัญหา/               
ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 

ทุนและศักยภาพ 
นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู ้

ไม่ได้รับรอง
มาตรฐาน 

  

ปัญหาการขาด
แคลนแรงงาน
ภาคเกษตร 

แรงงานในการ
ทำการเกษตร
หายากขึ้น คน
รุ่นใหม่ไม่สนใจ
ในการทำ
การเกษตร 

เกษตรกร พัฒนา
เทคโนโลยีการ
ผลิตที่ใช้
แรงงาน
น้อยลง 
สร้างคนรุ่น
ใหม่ในการทำ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

-การพัฒนา
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมต่อ
การลดต้นทุน
การผลิต 
-การพัฒนา
เกษตรกรคน
รุ่นใหม ่

บุคคลต้นแบบ
การทำการเกษตร
อินทรีย์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปัญหาขาดการ
รวมกลุม่
เกษตรกรใน
ระบบ
เกษตรกรรม
อินทรีย์ที่มีพลัง 

เกษตรอินทรีย์
มีคนทำน้อย 
ทำแบบ
พอเพียง ทำให้
การรวมกลุ่ม
เป็นการ
รวมกลุม่คนที่มี
ใจเหมือนกัน 
เป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
ขาดพลังในการ
ขยายผลสู่
เกษตรกรที่
สนใจ และการ
ขยายสู่ตลาด
ในวงกว้าง ขาด
การทำระบบ
ฐานข้อมูล ทำ
ให้การต่อยอด 
และ/หรือการ
ต่อรองกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐในการ
สนับสนุนกลุ่ม
ไม่มีพลัง 
ยังมีกลุ่มคน
บางกลุ่มยังไม่
เข้าใจเกษตร
อินทรีย์ 

เกษตรกรใน
ระบบอินทรีย์ 
หน่วยงานองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง 

-มีการพูดคุย
แลกเปลีย่น
ข้อมูลกันมาก
ขึ้น 
-มีการจัดทำ
ฐานข้อมูล
เกษตรอินทรีย์
ในพื้นที่ 
-มีการวมกลุม่
และขยายฐาน
สมาชิกให้มาก
ขึ้น 

-การจัดทำ
ระบบ
ฐานข้อมูล
เกษตร
อินทรีย์ที่
สามารถ
นำไปใช้
ประโยชนไ์ด้
ง่าย 
-การพัฒนา
เครือข่าย
เกษตร
อินทรีย์ใน
พื้นที่ให้มี
ความเข้มแข้ง
และมี
ประสิทธิภาพ 

-มีกลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่ท่ีทำ
เกษตรอินทรีย ์
-มีข้อมูล
เกษตรกร 
-มีภาคีหน่วยงาน
ในการหนุนเสริม
การทำงานด้าน
เกษตรอินทรีย ์
 
 

สมาคม
เครือข่าย
เกษตรกรรม
ยั่งยืนจังหวัด
ลำพูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/สาเหตุ 

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบปัญหา/               
ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถามวิจัย/
พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนนุ 

ทุนและศักยภาพ 
นวัตกรรม/
แหล่งเรียนรู ้

ปัญหาด้านการ
ประชาสมัพันธ์ 

การทำ
การเกษตร
อินทรีย์ในพ้ืนท่ี
จังหวัดลำพูน
ขาดการ
ประชาสมัพันธ์ 
ยังไม่เป็นที่รูจ้ัก
ของประชาชน
ในวงกว้าง 
เนื่องจากขาด
สื่อท่ีน่าสนใจ 
ขากการสื่อสาร
ในวงกว้าง ทำ
ให้คนไม่รูจ้ัก
เกษตรอินทรีย์  

เกษตรกร 
หน่วยงานองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง ทีม
สื่อภาครัฐและสื่อ
ภาคประชาชน 

มีการถอด
บทเรียน/ชุด
ความรู้เพื่อ
จัดทำสื่อ
เผยแพร่ให้
ประชาชน
ทั่วไปไดรู้้จัก
มากขึ้น 

รูปแบบการ
สื่อสารที่
เหมาะสมต่อ
การสร้างการ
เรียนรู้ให้กับ
ประชาชนใน
เรื่องเกษตร
อินทรีย์ 

มีองค์ความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์ใน
พื้นที่  
มีผู้รู้ ปราชญ์
ชาวบ้าน และ
พื้นที่ต้นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคในการ
ทำการเกษตร
อินทรีย์ที่
หลากหลาย 
แหล่งเรียนรู้
เกษตร
อินทรีย์ใน
พื้นที่จังหวัด
ลำพูน เช่น 
การทำข้าว
อินทรีย์(โขง
สาละวิน) 
ลำไยอินทรีย์/
กะเทียม
อินทรีย์ (สวน
เกษตร
อินทรีย์ครูดี) 
สตอเบอรี่
อินทรีย์(สวน
(สวนขวัญ
จันทร์) เป็น
ต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2) กรณีตัวอย่าง ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความสำเร็จที่เป็น
แบบปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัดลำพูน 

 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1) เรื่อง ศูนย์เรียนรู้ชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยโป่งสามัคคี (ธรรมนูญสุขภาพบ้านห้วยโป่งสามัคคี) 
1.2) ที่อยู่ บ้านห้วยโป่งสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นางวรรณทิภา  ปัญญากรณ์ 
3) ที่มา แนวคิด 

“ห้วยโป่งสามัคคี” ซื่อหมู่บ้านที่ผสมกันระหว่างคำสองคำ คือคำว่า ห้วยโป่ง และคำว่า สามัคคี ซึ่งเป็น
ลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เมื่อก่อนเป็นลำห้วยที่มีดินโป่ง หรือดินที่มีความเค็มอยู่พอสมควร คนสมัยก่อนก็ชอบ
มาล่าสัตว์ที่นี้เพราะมีสัตว์มากินดินที่โป่งนี้จำนวนมาก เช่น กวาง เก้ง วัว  ควาย กระต่าย เป็นต้น จะมากินดิน
โป่งนี้ในช่วงฤดูแล้ง ประมาณ เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม คนในหมู่บ้านจึงนำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน เพ่ือความ
มั่นคงปกติสุข จึงนำคำว่า สามัคคี นี้มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน เพื่อแสดงถึงการที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงถึง
เสมอด้วยว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจเป็นหมู่คณะ ความสมัครสมานปรองดองกัน 
รู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้ประสานส่งเสริมกัน และมีความพร้อมเพียงของทุกคนคนจึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้
ลุล่วงไปด้วยดี จึงนำคำว่า สามัคคี นี้มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านด้วย 

เดิมบ้านห้วยโป่งสามัคคี มีคนอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บ้านฝาปังมาสร้างก่อน มีพ่อหนานทิ พ่อคำ
แสน พ่อควาย พ่อหนานอุ๊ด พ่อปวน มาลงหลักปักฐานบ้านแม่ตืนในสมัยนั้น พอตั้งบ้านเรือนได้ 7-8 ครอบครัว 
โดยประมาณ ใน พ.ศ 2310 ต่อจากนั้นก็มีครอบครัวเกิดมากขึ้น และมีคนต่างถ่ินมาเที่ยวบ้าน มาหาของกินบ้าง 
เข้ามาถามว่าที่อยู่อาศัยแห่งนี้เรียกอะไร ชาวบ้านก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียกอะไร ก็ตอบตามสภาพที่อยู่บ้าง ต้นไม้ใหญ่
บ้าง อะไรที่จำได้ง่าย ต่อมาได้มีการปรึกษากันว่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าอะไร โดยมีพ่อหนานอุ๊ด เป็นประธานให้
เอาชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งมาเป็นชื่อบ้าน ให้มันเป็นสิริมงคลกันบ้านกับเมือง ให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองใน
ภายหน้า จึงมาหาลือกันว่าการมาอยู่ที่ดินแดงแห่งนี้ ก็เพราะอาศัยแม่น้ำสายใหญ่เป็นสำคัญ คือแม่น้ำลี้ ใน
ปัจจุบัน และมีลำห้วยใหญ่ 3 ลำห้วยด้วยกันคือ ห้วยเรือ ห้วยโป่ง และห้วยแม่ตืน 

ก่อนที่ชาวโยน (โยนคือ ชาวไตในปัจจุบัน) จะมาอยู่ที่ตรงนี้ มีกลุ่มชนชาติพันธ์ลั๊ว กับกระเหรี่ยง และ
ชาวลาว มาอาศัยอยู่ก่อนตามลำห้วยทั้งสาม ลำห้วยนี้ จึงเรียกลำห้วยนี้ตามกลุ่มชนชาติพันธ์ ลั๊ว กับ กระเหรี่ยง 
และชาวบ้านจึงมีความเป็นตรงกันว่าจะเลือกลำห้วยแม่ตืน มาตั้ งชื่อเป็นบ้านแม่ตืน ปี พ.ศ.2461 ชาวบ้านมี
ความเห็นตรงกัน ว่าควรจะสร้างวัดขึ้นมาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน การสร้างวัดแม่ตืน มีถึง 2 ครั้ง
ด้วยกัน ครั้งแรกสร้างที่กลางบ้านแม่ตืน มีท่านครูบาธรรมชัย เป็นผู้สร้าง ปัจจุบันเป็นวัดร้าง (อยู่ที่บ้านแม่ตืนหมู่ 
3) อยู่มาอีกไม่นาน การสร้างวัดครั้งที่สองก็เกิดขึ้นใหม่ ชาวบ้าน บ้านแม่ตืน ได้ไปขอนิมนต์ ท่านครูบาเจ้าศรี
วิชัย มาสร้างวัดแม่ตืนแห่งใหม่ขึ้นมา ที่บนห้วยด้วน และเป็นวัดแม่ตืน ในปัจจุบัน ต่อมาอีกไม่นาน ความเจริญ
เริ่มเข้ามาในหมู่บ้าน มีถนนตัดผ่าน ประชากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เกิดในหมู่บ้าน และคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาอยู่บา้ง
ทำให้เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรมาก จึงปกครองไม่ทั่วถึง จึงมีการแยกหมู่บ้านกันเกิดขึ้น ซึ่งก็คือ บ้านแม่ตืน หมู่
ที่ 11 หรือเรียกอีกอย่างว่า บ้านห้วยโป่งสามัคคี หมู่ 11 ในปัจจุบัน และภายหลังมีการแยกหมู่บ้านกันอีก 2 หมู่ 
คือบ้านห้วยเรือแม่เอิบ หมู่ที่ 12 กับบ้านบ้านเด่นสวรรค์ หมู่ที่ 16 ในปัจจุบัน 

บ้านห้วยโป่งสามัคคี หมู่ 11 อยู่ห่างจากอำเภอลี้ ระยะทาง 24 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตการปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มีองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล) โดยมีแม่น้ำลี้ไหลผ่านตำบลขนานไปกับถนนทางหลาวง
หมายเลข 106 ลำพูน-ลี้) เนื้อที่ประมาณ 17,675 ไร่ โดยมีแนวเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านเด่นสวรรค์ หมู่ 16 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ทิศใต้  ติดต่อกับ บ้านห้วยเรือแม่เอิบ หมู่ที่ 12 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 



ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านแม่ตืน หมู่ 3 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านแม่ตูบ ตำบลโป่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

ชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคีมีลักษณะทางกายภาพของชุมชนด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขา และทิศ
ตะวันออกจะเป็นที่ลาดเทลดหลั่นลงมาทางบริเวณกลางหมู่บ้าน ซึ่งบริเวณนี้จะมีลำห้วยไหลผ่านจากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ไหลลงสู่แม่น้ำลี้ และมีอีกสองลำห้วย ที่ไหลผ่านบริเวณหมู่บ้านปัจจุบันชาวบ้าน
ได้ทำการ ขุดอ่างที่ลำห้วยโป่ง เพ่ือใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน และบริเวณที่ราบเชิงเขา ทางทิศตะวันตก มีความ
ลาดไม่สูงมากนัก ชาวบ้านใช้ในการปลูกพืชไร่และผลไม้ ต่อจากที่ราบเชิงเขาขึ้นไปจะเป็นภูเขาและป่าไม้ 
           ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ (ป่าไม้ แหล่งน้ำ) 

1. พื้นที่ป่า 
พื้นที่ป่าในบ้านห้วยโป่งสามัคคีตำบลแม่ตืนเป็นเขตป่าสงวน เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากป่าในด้านใช้

สอย เป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหารและสัตว์เลี้ยง ปัจจุบัน ป่าไม้ได้ถูกบุกรุกทำลายเป็นจำนวนมาก เพ่ือนำไม้
ไปใช้ปลูกสร้างบ้านเรือน ทำเครื่องใช้สอยจำหน่ายและเพ่ือการทำเกษตร ปลูกพืชไร่ ไม้ผล เป็นการทำลาสภาพ
นิเวศในพื้นที่ป่า ทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลขาดแคลนน้ำในการเพราะปลูกในช่วงหน้าแล้ง 

2. แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 (1) แม่น้ำลี้ จะไหลผ่านตอนกลางของตำบลแม่ตืนจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ ระยะทาง 20 กิโลเมตร 
 (2) ลำห้วยแม่ตืน (ห้วยสาขาห้วยแม่กึด – ห้วยแม่กองหนัง) ความยาว 10 กิโลเมตร ไหลลงสู่แม่น้ำลี้ที่
ห้วยแม่ตืน 
 (3) ห้วยแม่แนต (ห้วยสาขาห้วยป่าปอย – ห้วยตุม) ความยาว 10 กิโลเมตร ไหลจากดอยชาง ทางทิศ
ตะวันออกลงสู่แม่น้ำลี้ที่บ้านแม่เทย 
 (4) ห้วยแม่แนต (ห้วยสาขาห้วยดินดาก – ห้วยม่วง) ความยาว 12 กิโลเมตร ไหลจากดอยซากทางทิศ
ตะวันออกสู่แม่น้ำลี้ที่บ้านแม่แนต 
 (5) ห้วยแม่ระงอง ไหลจากดอยพอ บ้านวงศ์พัฒนา ทิศตะวันออก ไหลลงสู่น้ำลี้ที่บ้านไร่ ความยาว 14 
กิโลเมตร 

3. แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน  
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น คือ อ่างเก็บน้ำแม่ตืน อยู่ในชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคี หมู่ 11 ใช้น้ำได้เฉพาะการปลูกข้าวนา
ปีครั้งเดียวเฉลี่ย 200 – 300 ไร่ และอ่างเก็บน้ำห้วยมะแหลม ที่บ้านวังมนหมู่ 4 ยังใช้เพื่อการเกษตรเพียง
เล็กน้อย เช่น หอมแดง กระเทียม ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะส่วนใหญ่อ่างเก็บกักน้ำห้วยมะแหลมจะใช้ในการเก็บ
กักน้ำช่วงหน้าแล้งเพียงอย่างเดียว 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคี การใช้สารเคมีรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สารเคมีใช้ในการเกษตร ซึ่งได้ข้อมูลจากร้านค้าสหกรณ์ในหมู่บ้านและจากการสอบถามจากเกษตรกรที่ใช้
จำนวน 150 ครัวเรือน โดยใช้กับพืช เช่น ข้าว หอมแดง กระเทียม ข้าวโพด ลำไย และผักชนิดต่างๆที่ปลูกไว้กิน
และขาย จากการสำรวจคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีแต่ละครัวเรือนเฉลี่ย 25,308 บาท(สองหมื่นห้าพัน
สามร้อยแปดบาทถ้วน) ต่อครัวเรือน ต่อปี (ข้อมูลมกราคม 2560) ตามรายการใช้สารเคมีดังนี้ 
 -ยาฆ่าหญ้า ชนิดเผาไหม้ 520 แกลลอน เท่ากับ 2,600 ลิตรๆ ละ 124 บาท เป็นเงิน 322,400 บาท  
 -ยาฆ่าหญ้า ชนิดดูดซึม 780 แกลลอน เท่ากับ 3,120 ลิตรๆ ละ 122.50 บาท เป็นเงิน 351,000 บาท 
 -ปุ๋ยเคมี จำนวน 2,500 กระสอบ เท่ากับ 125,000 กก.ๆละ 16.40 บาท เป็นเงิน 2,050,000 บาท 
 -สารป้องกันและกำจัดแมลง 120 ลัง เท่ากับ 1440 ขวดๆ ละ 370 บาท เป็นเงิน 532,800 บาท 
 -สารป้องกันและกำจัดโรคพืช 180 ลัง เท่ากับ 2160 ขวดๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 540,000 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,796,200 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 



 จากข้อมูลดังกล่าวฯ ทางสภาผู้นำชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคี ได้ทำการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของ
ปัญหาของคนในชุมชน ซึ่งได้จากการสำรวจข้อมูลจาก อสม.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตืน จาก
กลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่มีอยู่ในชุมชนพบว่า ด้านสุขภาพมีผู ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 89 ราย 
โรคเบาหวาน จำนวน 98 ราย โรคมะเร็ง จำนวน 2 ราย กลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคความดันและเบาหวาน 320 
รายมีสารพิษหรือสารเคมีในเลือด 250 รายจึงเป็นปัญหาซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านครอบครัวของชุมชน 
ครอบครัวขาดความอบอุ่น สูญเสียเวลาและรายได้จากการประกอบอาชีพ จากกรณีที่ป่วยเป็นโรคประจำตัว 
จากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันของแต่ละครอบครัว สภาผู้นำชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคีจึงได้จัดเวที
ประชาคมเพ่ือชี้แจงข้อเท็จจริงสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับคนในชุมชนได้รับทราบการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวร่วมกัน โดยได้นำปัญหาที่ได้จากการสำรวจข้อมูลรวบรวมผลกระทบในชุมชนทั้งด้านความรุนแรงของ
ปัญหา ขนาดของปัญหา ความยากง่ายของปัญหาและความร่วมมือในชุมชน ซึ่งมีพฤติกรรมและสุขภาพไม่
เหมาะสม และปัญหาของคนในชุมชนใช้สารเคมีในการเกษตรเป็นจำนวนมาก ปลูกผักกินเองมีจำนวนน้อยจึง
เป็นที่มาของมติของชุมชนได้ลงความเห็นให้มีการแก้ไขปรับเปลี่ยนเรื่องพฤติกรรมการใช้สารเคมีและการบริโภค
ที่ไม่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วน และต้องดำเนินการรวมกัน
ในชุมชนที่จะต้องดำเนินโครงการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีและให้ความรู้เพ่ือลดการใช้สารเคมีลดลงตามลำดับ มี
การขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์ ต่อยอดการดูแลสุขภาพและการเปิดตลาดสีเขียวในชุมชนในปีต่อๆ มา
เพ่ิมข้ึน 

จากการทำงานของชุมชนสภาผู ้นำชุมชน ทุกกิจกรรมที่ขึ ้นเกิดการเรียนรู ้จากการทำโครงการฯ 
โดยเฉพาะโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ทั้ง การผลิตปุ๋ย การทำน้ำหมัก และสารชีวภัณฑ์ การปลูกผักปลอดสารพิษ 
ทำให้กลุ่มชาวบ้านในชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคีเกิดการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติสนใจและรวมกลุ่มกันทำอย่าง
ต่อเนื่อง การเรียนรู้ของชาวบ้านเองหรือสอบถามจากสภาผู้นำชุมชนอย่างสม่ำเสมอจึงสามารถจึงสามารถ
ขับเคลื่อนโครงการฯ ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ทางสภาผู้นำชุมชนกับการทำงานของชุมชนไม่มีข้อจัดกัด 

ซึ่งในระดับการพัฒนาความสามารถของคนในชุมชน สภาผู้นำชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคีในรอบปีที่ผ่าน
มามีการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรของครัวเรือน มีการออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้
จัดเก็บข้อมูลการใช้สารเคมีของชุมชน , ปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดและผลกระทบด้านเศรษฐกิจ , 
สังคม และสุขภาพของคนในชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จัดเก็บด้วยการใช้ความรู้
จากทุนเดิมที่มีอยู่ในชุมชน และการเชื่อมโยงข้อมูลและเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ตืน โรงเรียนชุมชนชนบ้านแม่ตืน เทศบาลตำบลแม่ตืน  หน่วยจัดการพื้นที่สูง 
อำเภอลี้ ช่วยทำให้เกิดความหลากหลายของแนวคิดเพ่ือการพัฒนางาน และต่อยอดกระบวนการทำงาน รวมถึง
การเชื่อมโยงทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีทั้งภายในและภายนอกชุมชน เข้ามาบริหารจัดการได้เองอย่างเป็นระบบและ
การเปลี่ยนแปลงในประเด็นสุขภาพของคนในชุมชนจึงได้แก่  เกิด “โครงการชุมชนน่าอยู่ด้วยการลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร”  
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยโป่งสามัคคี มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางวรรณทิภา  ปัญญากรณ์ , นายทนงค์  ใจทัน 
2. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ นายสุรพงษ์  ต่อกัน , นายจำรัส  ฟ่องวารินทร์  
3. วิทยากรสนับสนุนการปฏิบัติ ได้แก่ นางอัมไพ พราหมมา 

           มีแหล่งเรียนรู ้การทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีสถานที่ประชุม
แลกเปลี่ยน มีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชน(ในครัวเรือนเกษตรกร) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ตืน 
โรงเรียนชุมชนชนบ้านแม่ตืน เทศบาลตำบลแม่ตืนเข้ามาสนับสนุนทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
แหล่งเรียนรู้สนับสนุนด้านวิชาการให้กับกลุ่ม 



5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนน่าอยู่บ้านห้วยโป่งสามัคคี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการชุมชนอย่างบูรณาการ โดย

มีการทำเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ของกิจกรรม มีการพัฒนาแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย จุดสาธิตการทำ
การเกษตร มีการเปิดตลาดสีเขียว มีการเชื่อมภาคีเครือข่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งงบประมาณโครงการและความรู้ด้าน
วิชาการดังนี้ 
 -โครงการสัมมาชีพชุมชนโดยพัฒนาชุมชน(โครงการการปลูกผักในครัวเรือนโดยไม่ใช้สารเคมี) ค้นหา
ครัวเรือนต้นแบบ 20  ครัวเรือน มีการอบรมให้ความรู้ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ ผลที่ได้ ได้ครัวเรือนต้นแบบ
สัมมาชีพ 20 ครัวเรือน 
 -โครงการ 9101  ตามรอยพ่อเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยืนโดยคณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนเป็น
คณะกรรมการร่วมของโครงการ 9101 มีการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ฮอร์โมน การต่อยอดโครงการ 9101
ตามรอยพ่อเพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนเนื่องจากโครงการ 9101 ได้รับเลือกเป็นโครงการเด่นของอำเภอลี้ จึง
ได้รับคัดเลือกให้รับโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด โดยได้รับอุปกรณ์การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด มีการรวมกลุ่มเกษตรกรในโครงการและ
ชุมชนใกล้เคียงเพื่อฝึกอบรมและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 -ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเทศบาลตำบลแม่ตืน(ศจช.)  เพ่ือผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือทดแทนสารเคมี 
ซึ่งครัวเรือนในโครงการจำนวน   60 ครัวเรือน เข้าร่วมการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีการรวมกลุ่มและขยายไปยัง
ชุมชนอื่นในเขตเทศบาล เทศบาลเห็นความสำคัญให้ความร่วมมือในการสร้างอาคารศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ขึ้น 
 -โครงการไทยนิยมยั่งยืนจากการที่คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนได้เป็นวิทยากรโครงการและโครงการ
สร้างอาชีพแก่ผู ้มีรายได้น้อยโดยเน้นสุขภาพและการปลูกผักกินเองโดยไม่ใช้สารเคมีกลุ่มสมาชิกได้เลื อก
โครงการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า มีงบประมาณ โครงการละ 150,000 บาทเพ่ือ
จัดซื้ออุปกรณ์ในการผลิตหัวเชื้อการทำสารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อราบีวาเรีย และราไตโคเดอร์มา เป็นการยกระดับ
การผลิตสารชีวภัณฑ์ 
 -สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูน(สช) จากการที่ชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคีมีกฎกติกาของชุมชนทำให้
คณะทำงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำพูนเห็นความสำคัญได้เลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบประเด็นสุขภาพระดับชุมชน 
 -โครงการส่งเสริมการกินผักและผลไม้ที่ปลอดภัยของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนโดยสมาชิกในโครงการ
ปลูกผักเพ่ือทำอาหารกลางวัน 

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้สมาชิกชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ
ทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น หน่วยงานภาคีต่าง ๆ และภาควิชาการ เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน 
ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของตนเองได้   การ
พัฒนาระบบการผลิตของตนเองโดยระบบการทำการเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี  ส่งเสริมการผลิตอาหาร
ปลอดภัย การสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน และใกล้เคียง เกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมของเทศบาลตำบลแม่ตืน โดยสนับสนุนกำลังบุคลากรเข้าร่วมในกระบวนการ
ดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานให้เข้าสู่พันธกิจปกติ เพ่ืออำนวยการ และประสานงาน เพ่ือพัฒนา
กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ให้กับกลุ่ม เทศบาล
ตำบลแม่ตืนมีศูนย์จัดการศัตรูพืช เรื่องการขยายเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ เช่น บีวาเรีย ไตโคเดอร์มา ปุ๋ยน้ำอินทรีย์
ชีวภาพ ฮอร์โมนบำรุงพืช ปุ๋ยอินทรีย์/ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน 

 



7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 
จุดเปลี่ยนแรก การเข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเรื่องการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตร

อินทรีย์ลุ่มน้ำลี้ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (สกว.) ได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเก็บข้อมูล พัฒนาระบบการผลิตจากเคมีเป็นการผลิตระบบอินทรีย์ มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวบรวมปราชญ์ผู้รู้ การไปศึกษาดูงานจากพื้นที่ต้นแบบต่าง ๆ พัฒนาบุคคลต้นแบบในการ
ทำการเกษตร พัฒนาวิทยากรด้านเกษตร แต่ช่วงแรกความสนใจยังน้อย จากที่เข้าร่วมโครงการ 30 กว่าคน 
เหลือเพียง 12 คน แต่มีการขับเคลื่อนมากลุ่มเล็ก ๆ พัฒนาการผลิตในพื้นที่ต่อมา มีการเชื่อมกับเครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูนในพัฒนาความรู้ พัฒนาด้านตลาด/รับรองมาตรฐาน และเครือข่ายระดับจังหวัด
ด้านต่างๆ  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  การเข้าร่วมโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2560 สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เรียนรู้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน การเรียนรู้จากพื้นที่
อื่น ๆ และเทคนิค เครื่องมือจาก สสส. ทำให้มีการรวมกลุ่มกันมากขึ้น มีการลงมือทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพต่างๆ 
และประกาศการไม่ให้ใช้ยาฆ่าหญ้าในบริเวณหมู่บ้าน และห้ามติดป้ายโฆษณายาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ในชุมชน 

จุดเปลี่ยนครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 การประชุมและการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน ได้มีข้อเสนอต่อการยกระดับพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยโป่งสามัคคีในการจัดทำธรรมนูญ
สุขภาพชุมชน ได้แก่ เกษตรกรปัจจุบันต้องมีการเรียนรู้เทคนิควิธีการในการทำเกษตรที่ปลอดภัยต่อตนเองและ
ผู้บริโภค ต้องหาแนวร่วม รวมกลุ่มกันเรียนรู้ เกษตรกรต้องมีการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ มีการวางแผนแบบ
บูรณาการร่วมกัน เกษตรกร กลุ่ม ชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ เครือข่าย เกษตรกรต้องแสวงหาโอกาสต่างๆ ที่จะช่วย
ให้ตนเองมีความรู้ เข้าถึงผู้บริโภค รู้จักช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับผลผลิตของตนเอง  เกษตรกรหรือผู้ที่
สนใจต้องการทำเกษตรอินทรีย์ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือเข้ามาปรึกษาได้
ที่เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน ซึ่งมีผู ้ที ่มีความรู้ให้คำแนะนำ มีเกษตรกรต้นแบบที่ทำประสบ
ความสำเร็จแล้ว มีพื้นที่ต้นแบบให้เรียนรู้ เกษตรกรจะต้องศึกษา เรียนรู้ถึงระบบนิเวศน์ของพื้นที่ตนเองอย่าง
เข้าใจ จึงจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการทำ
เกษตรที่ง่าย เหมาะสมต่อรูปแบบการทำเกษตรของตนเอง ชุมชนที่มีผู้นำให้ความสนใจและให้ความสำคัญของ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมี จะมีการทำข้อตกลงกับคนในชุมชนในการใช้สารเคมีในเขตชุมชน แต่หาก
ชุมชนไหนผู้นำไม่เข้าใจไม่รู้เกษตรกรเองหรือคนในชุมชนต้องเข้มแข็งลุกขึ้นมาผลักดันเรื่องเหล่านี้ให้ผู้นำเข้าใจ
แล้วสนับสนุน โรงเรียน ผู้ปกครอง ต้องเห็นความสำคัญ และสามารถนำเอาอาหารกลางวันที่สะอาดปลอดภัย
จากสารเคมีบรรจุไว้ในเมนูอาหารของโรงเรียนได้ทุกวัน และทางเทศบาลตำบลแม่ตืนเห็นความสำคัญและให้การ
สนับสนุน พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลแม่ตืน เป็น “แม่ตืนโมเดล” ในการสร้างพื้นที่
อาหารปลอดภัยในชุมชน 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ชาวบ้านได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้ง เทศบาลตำบลแม่ตืนโรงเรียน
แม่ตืน และภาคีความร่วมมือส่วนสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน สสส. สามารถคิด วิเคราะห์ 
เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ในการพัฒนาการผลิต การลด
ต้นทุนการผลิต การประกาศข้อตกลงร่วมของสมาชิกในชุมชน มีการกำหนดกฎระเบียบข้อปฏิบัติของชุมชน
บ้านห้วยโป่งสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ดังนี้ 
 1. ห้ามติดป้ายสารเคมีในชุมชน 
 2. ห้ามพ่นสารเคมีในหมู่บ้าน 
 3. ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในสถานที่วัดและโรงเรียนเป็นเขตปลอดเหล้าและบุหรี่ 
 4. กรณีเลี้ยงไก่ต้องดูแลให้อยู่ในขอบเขต (บ้าน) 



 5. ห้ามเผาถ่านในหมู่บ้านเด็ดขาด 
 6. ห้ามทิ้งขยะในลำน้ำ 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ และปรับปรุงให้ดีขึ้น สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ปัจจุบัน
ชาวบ้านได้รวมกลุ่ม และมีปราชญ์ชาวบ้านคนอื่นๆ เข้ามาร่วมในกลุ่ม มีการเปิดตลาดสีเขียวในพื้นที่เป็นแหล่ง
อาหารปลอดภัยในกับคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง 
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอ่ืน ๆ 

สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเทศบาลตำบลแม่ตืน “แม่ตืนโมเดล” ในการสร้างพ้ืนที่ตำบลแม่ตืนเป็น
ตำบลที่เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย คนในชุมชนมีสุขภาพดี 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

  กระบวนการถ่ายทอดความรู้เกษตรกรรมยั่งยืน ด้านเนื้อหาการถ่ายทอดยังไม่มีการบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีเอกสารความรู้ เทคนิคต่าง ๆ อยู่  ใช้การถ่ายทอดโดยการบอกเล่า  การให้แนวคิด เทคนิค 
ความรู้ด้านการทำการเกษตร การทำปุ๋ย การทำฮอร์โมน เป็นต้น มีการสาธิตให้ดู ให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองทำ และ
การพาไปดูพ้ืนที่จริง สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดเป็นบุคคลที่ที่มีความเชี่ยวชาญถ่ายทอด มีเอกสาร มีชุดถ่ายทอด
ความรู้อยู่ประมาณหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ มีสถานที่ลงไปศึกษาเรียนรู้ ที่สามารถขยายความรู้ให้กับบุคคลและ
ชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีสนใจได้ 

 
 

4.3) แผนบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัดลำพูนประเด็นการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

(1) การประชุมคณะทำงานประเด็น
เพื ่อกำหนดรายละเอียดการ
ขับเคลื่อนในพ้ืนที่  

พ.ย.63 -
ส.ค.64 

ความรู้ความเข้าใจ และ
แผนการขับเคลื่อน
กิจกรรม 

คณะทำงานสมัชชา
สุขภาพจังหวัดลำพูน 

(2) ประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่
หลากหลายครอบคลุมตามชาติ
พันธุ์ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันทบทวน
ความร ู ้  พ ื ้นท ี ่ต ้นแบบ และ
แนวทางการยกระดับความรู้
เพื ่อจัดทำนโยบายสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมในระดับพื ้นที่ 
และระดับจังหวัด 

พ.ย.63 -
ส.ค.64 

- กา รส ร ้ า ง ค ว า ม รู้
ค ว าม เข ้ า ใจ  และ
ความร่วมมือต่อการ
ขับเคล ื ่อนประเด็น
ค ว ามม ั ่ น ค ง ด ้ า น
อาหารบนฐานนิเวศ
วัฒนธรรมชาติพันธุ์
ของคนลำพูน 

- การสน ับสน ุนของ
หน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

คณะทำงานสมัชชา
สุขภาพจังหวัดลำพูน 

(3) การหนุนเสริมการขับเคลื ่อน
การจัดการตนเองของชุมชนใน

พ.ย.63 -
ส.ค.64 

- การพัฒนา ยกระดับ
ความร ู ้ ของพ ื ้ นที่
ร ูปธรรมในประเด็น

คณะทำงานสมัชชา
สุขภาพจังหวัดลำพูน 



กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
เร ื ่องความมั ่นคงด้านอาหาร
ของชุมชนตามบริบทของแต่ละ
ชาติพันธุ์(นิเวศวัฒนธรรม) ทั้ง
ในระดับพื ้นที ่และหน่วยงาน 
เป็นกิจกรรมการสนับสนุนด้าน
ความรู้การทำเกษตรแบบยั่งยืน 
เช่น การสร้างความตระหนักแก่
เกษตรกร และผู้บริโภคในการ
ใช ้สารเคม ีการเกษตร  และ
ความรู้การทำเกษตรแบบยั่งยืน  

คว ามม ั ่ น ค ง ด ้ า น
อาหาร การเกษตร
อินทรีย์ภายใต้นิเวศ
วัฒนธรรมตามชาติ
พ ั น ธุ์  4 ชาต ิ พ ั น ธุ์  
(ยอง/ลื้อ ปกาเกอญอ 
โยน และมอญ 

- การจ ัดการความรู้
เ พ ื ่ อ ก า ร จ ั ด ท ำ
นโยบายสาธารณะใน
แต่ละระดับ (ชุมชน 
ตำบล และจังหวัด)  

(4) จ ั ดสร ุ ปผลการข ับ เคล ื ่ อน
ประเด็น 

พ.ย.63 -
ส.ค.64 

- นโยบายสาธารณะใน
พ้ืนที่ด้านความมั่นคง
ทางอาหารของ 4
ชาติพันธุ์  

- นโยบายสาธารณะใน
แต่ละระดับ ได ้แก่  
ระดับช ุมชน ระดับ
ต ำบล  และร ะดั บ
จังหวัด 

คณะทำงานสมัชชา
สุขภาพจังหวัดลำพูน 

 
4.4) รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาค

ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่จังหวัดลำพูน 
กลไกการดำเนินงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ/คณะทำงาน/หน่วยเลขานุการกิจ ฯลฯ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

1. พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย 
2. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
3. ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
5. ดร.ชยันต์  วรรธนะภูติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. นายนพพร  นิลณรงค์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ 
 
 
 
 



คณะกรรมการดำเนินการ  

1. นางกัลยา  ใหญ่ประสาน  นายกสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน  ประธาน  
2. นายจรูญ  คำปันนา    นายกสมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน  รองประธาน1 
3. พระมหาไกรสร  โชติปัญโญ  ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการ มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน    รองประธาน2 
4. นายอดิศักดิ์  จันทะราชา   ประธานมูลนิธิสวนพุทธธรรมลำพูน  กรรมการ 
5. นางบุพพัณฑ์  คำธิตา  คณะกรรมการสมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กรรมการ 
6. นายบุญส่ง  เวศยาสิรินทร์   รองประธานถาบันวิจัยหริภุญชัย   กรรมการ 
7. นายอุดม  สุริยะวงศ์   ประธานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ กรรมการ 
8. นางแสงจันทร์  มโนสร้อย  ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมยั่งยืน  กรรมการ 
9. นางวรรณทิภา  ปัญญาภรณ์  ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรกรรมยั่งยืน  กรรมการ 
10. นางสุธรรม  วิรุฬหมาลย์   เลขานุการ สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดลำพูน กรรมการ 
11. นายรักษา  สุทธิพงศ์    เลขาธิการ มูลนิธิพิทักษ์สตรีและเด็ก กรรมการ 
12. ประธานเครือข่ายสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำพูน     กรรมการ 
13. นายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)     กรรมการ  
14. นายธีร์นวัช  คุณโย    ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน  กรรมการ 
15. ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดลำพูน      กรรมการ 
16.  ประธานเครือข่ายชาติพันธุ์จังหวัดลำพูน     กรรมการ 
17.  นางสาวศรีจันทร์  ญาณรังษี  ผู้จัดการร้านอาหารครัววันดี  กรรมการ 
18. นางสาวละเอียด  จันทร์ดี    กำนันตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง  กรรมการ 
19. นายมนู ศรีประสาท    รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน   กรรมการ  
20. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน      กรรมการ 
21. นายธวัชชัย  กันทะวันนา   หัวหน้ากองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ริมปิง กรรมการ 
22. ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน       กรรมการ 
23. วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน       กรรมการ 
24. เกษตรจังหวัดลำพูน        กรรมการ 
25. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน        กรรมการ 
26. ผู้อำนวยการ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน กรรมการ 
27. ประธานพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อสว.)     กรรมการ 
28. ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน      กรรมการ  
29. ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาเขต 1 ลำพูน    กรรมการ 
30. ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาเขต 2 ลำพูน    กรรมการ 
31. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน     กรรมการ 
32. นางสาวกรรณิการ์  ด่านไพบูลย์  ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอี จังหวัดลำพูน/ 

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดทองพูนฟู้ด       กรรมการ 

33. นายพงศ์ช์นรินทร์  จินดา เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณะสุขเทศบาลเมืองลำพูน กรรมการ 
34. นางสาวอรศิริ  ศิริสุทธา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหนาม  กรรมการ 
35. นายสุพจน์  ป้อมชัย  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน    กรรมการ 



36. นายอุทิศ  กันทะอุโมงค์ ประธานกลุ่มเกษตรกร 84 ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอุโมงค์  กรรมการ 
37. นายบัญญัติ  ตะนาวศรี อาสาสมัครหมอพ้ืนบ้าน/แพทย์ทางเลือก   กรรมการ 
38. นายภาณุพงศ์  ไชยวรรณ์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาค

ประชาชนจังหวัดลำพูน       กรรมการ 
39. คุณสลักจิต  คำใส คณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพ้ืนที่สูงชัน(เขาหัวโล้น)ในพื้นที่

อนุรักษ์จังหวัดลำพูน        กรรมการ 
40. นายสมควร  มาจันทร์ สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน  กรรมการ 
41. นายวิเศษ  สุจินพรัห์ม คณะกรรมการสถาบันวิจัยหริภุญชัย   กรรมการ 
42. นายณธรรม  เบญจวิทยาธรรม คณะกรรมการสมาคมพัฒนาภูมปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กรรมการ 
43. นายตระการชัย  ธรรมานุวงศ์  คณะกรรมการสมาคมพัฒนาภูมปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กรรมการ 
44. นายศราวุธ  จันตาเวียง คณะกรรมการสมาคมพัฒนาภูมปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน กรรมการ 
45. นางสาวนิษฐ์วดี  สายหล้า  สมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน กรรมการ 
46. นางมาลัย  วงศ์อำนาจ ประธานศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรบ้านสันตับเต่า  กรรมการ 
47. นายศิลาศักดิ์  วินันต์ คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรบ้านสันตับเต่า  กรรมการ 
48. นางสาวศิริขวัญ  อุทา ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำพูน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
49. นางวันเพ็ญ  พรินทรากูล  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำพูน  กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะทำงาน/หน่วยเลขานุการกิจ 

1. นางวันเพ็ญ  พรินทรากูล   
2. นางสาวศิริขวัญ  อุทา 
3. นางจินดารัตน์  สัตย์จริง 
4. นางพิมพ์พันธุ์  จงสิริวัฒน์ 
5. นายนฤเทพ  พรหมเทศน์ 
6. นายอินจันทร์  นันจิตสัก 
7. นางสาวกัญญารัตน์  สุริยะวงค์ 
8. นางสาวกนกนันท์  หมื่นสิทธิโรจน์ 
9. นายเจนณรงค์  กาสุยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.5) ข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
      - ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัดลำพูน 
ชื่อภาคีความร่วมมือ การสนับสนุน 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
(อบจ.)  

- สนับสนุนการขับเคลื ่อนเกษตรอินทรีย์  ในการบรรจุ 
แผนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน(อบจ.) แผนงานประปี 2564 (ได้รับการ
อนุมัติจากสภาฯ) 

2. คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน - การสนับสนุนอาหารในชุมชนในการเพาะปลูก การเป็น
ศูนย์ที่พึ่งทางจิตใจให้กับประชาชน “ศูนย์ที่พึ่งทางใจ” 
และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมัชชา
ลำพูน เช่น งานบุญข้าวใหม่  

3. สำน ักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลำพูน  

- แผนการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดลำพูน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560-2564 

4. มจร.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  - การจัดทำตลาดสีเขียว “กาดก้อมหริภุญชัย” สนับสนุน
ชุมชนเกษตรกรรมรอบ ๆ มหาวิทยาลัยในการผลิตพืชผัก
อาหารปลอดภัย 

- สนับสนุนพระ อสว.ในการขับเคลื่อนการช่วยเหลือชุมชน
ในช่วงภาวะวิกฤติ ในการผลิตอาหารในพื้นที่วัด และ
ชุมชน พร้อมกับวางแนวทางในการจัดทำ “ศูนย์ฟื ้นฟู
สุขภาพจิต” ในพ้ืนที่วัดนำร่อง 

- การพัฒนาเครือข่ายพระคิลานุปัฏฐากในการดูแลสุขภาวะ
พระสงฆ ์

5. สำน ักงานสาธารณส ุขจ ังหวัด
ลำพูน 

การจัดทำยุทธศาสตร์/แผนการขับเคลื ่อนอาหารปลอดภัยใน
จังหวัดลำพูน 

6. เทศบาลเมืองลำพูน การสนับสนุนการจัดทำตลาดเกษตรสีเขียวในพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองลำพูน ในโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่จะเปิด
ปลายปี 2563   

7. วัดป่าพุทธพจน์หริภุญชัย ในบรม
ราชูปถัมป์  

สนับสนุนการผลิตพืชผักอาหารปลอดภัยในชุมชนพัชรธรรม 4 
ชุมชน  

8. หน่วยจัดการระดับจังหวัด(โหนด) 
จังหวัดลำพูน สสส.สำนัก 6  

สนับสนุนการจัดทำโครงการส่งเสริมผลิตและบริโภคผักใน
ครัวเรือน จำนวน 7 ชุมชน ปี 2563 

9. กองทุนเพื ่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา(กสศ.) ภายใต้โครงการ
การโครงการส่งเสริมการเร ียนรู้
การทำเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรราย
ย่อย  

สนับสนุนการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรรายย่อยจำนวน 
66 ราย ในจังหวัดลำพูน ปี 2563-2564 



ชื่อภาคีความร่วมมือ การสนับสนุน 
10.ม ูลน ิธ ิ เกษตรกรรมย ั ่ งย ืนแห่ง

ประเทศไทย 
- การสนับสนุนการจัดทำตลาดสีเขียว การจัดทำระบบ

ฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้บริโภค และการถอดความรู้การ
จัดทำตลาดสีเขียวในจังหวัดลำพูนในช่วงสถานการณ์การ
ระบาดไวรัสโควิด 19  

- การถอดความรู้การผลิตลำไยอินทรีย์ของเกษตรกรใน
จังหวัดลำพูน 

11.กองทุนภาคประชาสังคม - การสนับสนุนการจัดทำตลาดสีเขียวของเกษตรกร  
 

 


