
 
บทที ่4 

การวเิคราะห์ศักยภาพของชุมชนกบัการจดัการสินทรัพย์ 
ตามแผนพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

  
 ในการวดัมูลค่าเพิ่มของสินทรัพยชุ์มชนจากการจดัการการเรียนรู้เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคชนบทและชุมชนเมือง จงัหวดัเชียงใหม่” ได้ก าหนดแนวทางศึกษาไวก้บัการ
ท างานร่วมกนัขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชนและนกัวิจยั  ในการมีส่วนร่วมเพื่อการ
พฒันาทอ้งถ่ินตามบทบาทหนา้ของแต่ละฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จากการด าเนินงานวิจยัในปี 2552  ท า
ให้ทราบถึงศกัยภาพทางด้านทุนทางเศรษฐกิจ หรือสินทรัพยชุ์มชนในแต่ละพื้นท่ี ของทั้ง 32  
แห่ง ท่ีจะเป็นผูข้บัเคล่ือนบทบาทและแนวทางของการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของ
ภาคชนบทและชุมชนเมือง  จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาถึงศกัยภาพของทอ้งถ่ินกบั
การเรียนรู้เพื่อการจดัการสินทรัพยใ์นชุมชน ในประเด็นไวด้งัน้ี  
 
4.1  ศักยภาพชุมชนต่อการจัดการสินทรัพย์ชุมชนด้านเศรษฐกจิ 
 จากแผนการพฒันาท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจ ภายใต้การด าเนินงานของ ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน จากการจ าแนกประเภทของสินทรัพยชุ์มชน อนัประกอบดว้ย  4 ประเภท ไดแ้ก่ 
ดา้นการเกษตร ดา้นสินคา้และบริการ ดา้นส่ิงประดิษฐ์หรือหัตกรรม ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และท่องเท่ียว มีจ านวนของแผนชุมชนและโครงการทั้งส้ิน 32 แห่ง โดยนักวิจยัได้วิเคราะห์
ศกัยภาพของชุมชนต่อการจดัการสินทรัพย ์ตามศกัยภาพของชุมชนและการประเมินทุนทาง
ปัญญา อนัประกอบไปดว้ย ทุนทางบุคคล ทุนดา้นลูกคา้ ทุนนวตักรรม และทุนความสามารถใน
การผลิต ดว้ยการแสดงผลไว ้ดงัน้ี 
  (1) ศักยภาพชุมชนต่อการจัดการสินทรัพย์ชุมชนด้านเศรษฐกจิการเกษตร 
   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีไดน้ าเสนอโครงการพฒันาดา้น
เศรษฐกิจการเกษตร มีจ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ 
   (1.1) เทศบาลต าบลน า้แพร่  อ าเภอพร้าว  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 
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  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   ได้แก่ ปราชญ์ ณรงชัย ปาระโกน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรียด์อกค า กลุ่มเกษตรอ าเภอพร้าว กลุ่มเกษตรอินทรียล์า้นทอง ผูน้ าชุมชน กลุ่มเยาวชน  
  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอพร้าว สหกรณ์เกษตรอินทรีย์

เชียงใหม่จ  ากดั กลุ่มองคก์รพฒันาเอกชนมูลนิธิ วาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ (YMCA) มหาวิทยาลยั
ต่างๆ เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน  

 2)  ทุนลูกค้า  
  ได้แก่ผูไ้ด้รับประโยชน์ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ได้แก่ 

ชาวบา้นในต าบลน ้ าแพร่ นกัพฒันาชุมชน นกัเรียน นกัศึกษา มหาวิทยาลยั และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินจากจงัหวดัต่างๆ เช่น จ.ร้อยเอด็ จ.สกลนคร จ.สุรินทร์ จ.ก าแพงเพชร เป็นตน้  

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ แผนชุมชนตน้แบบ ส่ือวดิีทศัน์ ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน

เชิงคุณธรรมประจ าต าบลน ้ าแพร่ ภูมิปัญญาด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ องค์ความรู้เก่ียวกับ
การเกษตรอินทรียค์รบวงจร หลกัสูตรและโครงการอาชีพดา้นการผลิตขา้วอินทรีย์ประจ าศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลน ้าแพร่  

 4) ทุนความสามารถในการผลติ 
  ไดแ้ก่ การส่งเสริมและพฒันากลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรียด์อกค าให้

เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนของต าบลน ้ าแพร่ และเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจชุมชนของทุกภาคส่วนในต าบลน ้ าแพร่ ทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต าบลน ้าแพร่ จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาผลิตภณัฑ์ขา้วกลอ้ง
อินทรียใ์ห้เป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานในการผลิตขา้วกลอ้งอินทรียข์องกลุ่ม
วิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ดอกค าได้ใช้หลักของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงสามารถพฒันาศกัยภาพในดา้นการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์
ดอกค าให้เกิดควมเขม้แข็ง สามารถพึ่งพาตนเองและขยายผลองค์ความรู้ดา้นเกษตรอินทรียแ์ก่
หน่วยงานอืนๆได ้
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 5) มูลค่าของสินทรัพย์ชุมชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากเทศบาลต าบลน ้าแพร่ 
  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือกนัทางดา้นการตลาด การผลิตระหว่างกลุ่ม
เกษตรกร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการเกษตรอินทรีย ์ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคีดา้น 
ภูมิปัญญาด้านการผลิตขา้วอินทรีย ์ องค์ความรู้ด้านการเกษตรอินทรียค์รบวงจร แผนชุมชน
ตน้แบบ หลกัสูตรและโครงการอาชีพ  

 6) ความเกีย่วเน่ืองของสินทรัพย์ชุมชน 
  6.1)  ดา้นวถีิชีวติชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว ์
 

   (1.2) องค์การบริหารส่วนต าบลร้องววัแดง อ าเภอสันก าแพง  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
  ไดแ้ก่ ปราชญด์า้นการเกษตรแบผสมผสาน ปราชญด์า้นพิธีกรรมทาง

ศาสนา ปราชญ์ดา้นการจดัท าแผนพฒันาชุมชน ปราชญด์า้นการเมืองการปกครอง ปราชญด์า้น
การแพทยแ์ผนโบราณ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียงต าบลร้องววัแดง กลุ่มผูท้  าเกษตรกร
ต าบลร้องววัแดง ประชาชนต าบลร้องววัแดง ผูน้ าชุมชนของแต่ละหมู่บา้นต าบลร้องววัแดง 

  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย นักวิจัย

ชุมชน นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลร้องววัแดง 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ไดแ้ก่ ส านกังานเกษตรอ าเภอสันก าแพง โรงเรียนในพื้นท่ีต าบล

ร้องววัแดง เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้และองคก์รชุมชน 
 2)  ทุนลูกคา้  
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 ไดแ้ก่ผูไ้ดรั้บประโยชน์ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลร้องววัแดง ตวัแทนจากอ าเภอร้องววัแดง นกัเรียนในพื้นท่ี
ต าบลร้องววัแดง นกัเรียนโรงเรียนสันก าแพง 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนต้นแบบ, ส่ือวีดิทัศน์, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าต าบลร้องววัแดง, หลกัสูตรและโครงการอาชีพเกษตรกรรมแบบ
พอเพียง องคค์วามรู้ดา้นการเกษตรแบบผสมผสาน  

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการท าเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นฐานความ

พอเพียงของเกษตรกรในต าบลร้องววัแดงให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่ง
บูรณาการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชนเชิงของทุกภาคส่วนในต าบลร้องววัแดงทั้ ง บ้าน วดั 
โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลร้องววัแดง จนสามารถสร้างแนวคิดและแนว
ปฏิบติัของการพฒันาสินคา้เกษตรของเกษตรกรในต าบลร้องววัแดงให้เป็นแบรนด์คุณธรรม 
กล่าวคือ รูปแบบการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรต าบลร้องววัแดงไดใ้ช้หลกัของการมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และสามารถพฒันาเศรษฐกิจของต าบลร้องววั
แดงไดอ้ยา่งเขม้แขง็บนพื้นฐานของความพอเพียง  

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลต าบลร้องววัแดงในโครงการท่ีเน่ืองจากการเกษตร เช่น 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์การจดัตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย ์รวม 169  โครงการ เป็นเงินทั้ งส้ิน 850,000 
บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือกนัทางดา้นการตลาด การผลิตระหว่างกลุ่ม
เกษตรกร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการเกษตรอินทรีย ์ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคี ภูมิ
ปัญญาด้านการเกษตรแบบผสมผสานบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนชุมชนต้นแบบ 
หลักสูตรและโครงการอาชีพเกษตรกรรมแบบพอเพียง องค์ความรู้ด้านการเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
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  6.1) ด้านวิถีชีวิตชุมชน เป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบทประชาชนใน
ต าบลร้องววัแดงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าสวน ท าไร่ เล้ียงโค และสุกร 
ประชาชนไดย้ดึหลกัปรัชญา “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัฯในการด าเนินชีวติเป็นปกติ 

  6.2) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นท่ีราบลุ่มและท่ีราบเชิงเขามีคลอง
ชลประทาน แม่กวง น ้ าแม่ออน เหมืองเปา และเหมืองฮ่อ ไหลผ่านเป็นสายหลกัของเกษตรกร
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ทุกชนิด และป่า
สงวนจ านวน 1 แห่ง 

 
   (1.3) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลวง  อ าเภอแม่อาย  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
   ได้แก่ ปราชญ์ชุมชนด้านการผลิตเห็ดหอม ผูน้ าชุมชนต าบล

บา้นหลวง สมาชิกหมู่บา้นพอเพียง กลุ่มเห็ดหอม  
  1.2) ฝ่าย องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลบา้นหลวง นักพฒันา

ชุมชน นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน นกัวชิาการเกษตร นกัวชิาการศึกษา 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่ ท่ีท าการอ าเภอบ้านหลวง  โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน ส านกังานเกษตรประจ าต าบล ส านกังานสหกรณ์ เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้และองคก์ร
ชุมชน 

 2)  ทุนลูกค้า ได้แก่ผูไ้ด้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและภายนอก
ชุมชน คือ ประชาชนต าบลบา้นหลวง นกัเรียนจากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนต าบลบา้นหลวง 
นกัเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลบา้นหลวง นกัเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ ส่ือวดิีทศัน์, ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ า

ต าบลบา้นกลวง, แผนชุมชนตน้แบบดา้นการเกษตรพอเพียง, หลกัสูตรและโครงการอาชีพการ



 6 

ผลิตเห็ดหอม, องคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม และองคค์วามรู้ดา้นการผลิตเห็ดหอม และ
การตลาดแบบชุมชน  ภูมิปัญญาดา้นการจกัสารหมวกจากหญา้กกและการผลิตเห็ดหอม 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  ได้แก่ การพฒันากลุ่มอาชีพหมู่บ้านเห็ดหอมและหมู่บ้านพอเพียง 

บา้นป่าก๊อ ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ให้เกิดความเขม้แข็งและสามารถ
พึ่งพาตนเอง ให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่งบูรณาการการเรียนรู้ของ
หน่วยงานทุกภาคส่วนในต าบลบา้นหลวง ซ่ึงการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพหมู่บา้นเห็ดหอมและ
หมู่บา้นพอเพียงไดส้ร้างงาน สร้างรายไดใ้ห้กบัประชาชนทุกวยัทั้ง เด็กและเยาวชน ผูใ้หญ่และ
ผูสู้งอายุ จนสามารถขยายผลสู่การเป็นฐานทางดา้นการพฒันาเศรษฐกิจของต าบลบา้นหลวงได้
อย่างเขม้แข็ง นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนทั้ง ชาวบา้นใน
ชุมชนบา้นป่าก๊อ กลุ่มอาชีพและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นหลวงให้มีส่วนร่วมใน
การพฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินของตนเองเพิ่มมากข้ึน 

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลต าบลบา้นหลวงในโครงการท่ีเน่ืองจากการเกษตร เช่น 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การอบรมและส่งเสริมเกษตรกรชุมชนส่งเสริมการผลิตและการใช้
สารอินทรียใ์นการผลิต รวม 6  โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 122,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือกนัทางดา้นการตลาด การผลิตระหว่างกลุ่ม
เกษตรกร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการผลิตเห็ดหอม ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคี ภูมิ
ปัญญาดา้นผลิตเห็ดหอม แผนชุมชนตน้แบบด้านการเกษตรพอเพียง, หลกัสูตรและโครงการ
อาชีพการผลิตเห็ดหอม, องค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการกลุ่ม และองค์ความรู้ด้านการผลิต
เห็ดหอม และการตลาดแบบชุมชน, ภูมิปัญญาด้านการจกัสารหมวกจากหญา้กกและการผลิต
เห็ดหอม 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ดา้นวิถีชีวิตชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม 

เป็นหลกั ไดแ้ก่ ท านา ท าไร ท าสวน โดยมีการท านาเป็นอาชีพ  
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  6.2) ดา้นส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ มีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขาและท่ี
ราบลุ่มเหมาะแก่การท านามีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์เป็นตน้ก าเนิดของล าห้วยแม่นาวาง และ ล าห้วย
แม่วงันอ้ย นอกจากน้ียงัเป็นพื้นท่ีรับน ้าแม่นาวางและโล๊ะป่าไคร้และแม่วงันอ้ย จ านวน 6,627 ไร่  

  6.3) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน ้ าแม่ฝาง 
อีกทั้งมีแม่น ้า 2 สาย ล าหว้ย 4 แห่ง และหนองน ้า 7 แห่ง 

 
   (1.4) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาด อ าเภอแม่อาย  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
   ได้แก่ ปราชญ์ชุมชนด้านการผลิตเห็ดหอม ผูน้ าชุมชนต าบล

บา้นหลวง สมาชิกหมู่บา้นพอเพียง กลุ่มเห็ดหอม  
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลบา้นหลวง นักพฒันา

ชุมชน นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน นกัวชิาการเกษตร นกัวชิาการศึกษา 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่ ท่ีท าการอ าเภอบ้านหลวง  โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดน ส านกังานเกษตรประจ าต าบล ส านกังานสหกรณ์  เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้และองคก์ร
ชุมชน 

 2)  ทุนลูกค้า ได้แก่ผูไ้ด้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและภายนอก
ชุมชน คือ ประชาชนต าบลบา้นหลวง นกัเรียนจากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนต าบลบา้นหลวง 
นกัเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลบา้นหลวง นกัเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ ส่ือวดิีทศัน์, ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ า

ต าบลบา้นกลวง, แผนชุมชนตน้แบบดา้นการเกษตรพอเพียง, หลกัสูตรและโครงการอาชีพการ
ผลิตเห็ดหอม, องคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม และองคค์วามรู้ดา้นการผลิตเห็ดหอม และ
การตลาดแบบชุมชน  ภูมิปัญญาดา้นการจกัสารหมวกจากหญา้กกและการผลิตเห็ดหอม 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
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  ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผกั
ปลอดสารพิษแม่วางให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้น
เศรษฐกิจชุมชนของทุกภาคส่วนในต าบลบา้นกาดทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต าบลบา้นกาด จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาสินคา้ผกัปลอด
สารพิษของชุมชนบา้นกาด ต าบลบา้นกาดให้เป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผกัปลอดสารพิษแม่วางของชุมชนบา้นกาดได้ใช้หลกัของการมีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานตามพฒันาเศรษฐกิจของต าบล
บา้นกาดดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผกัปลอดสารพิษแม่วางไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลต าบลบา้นหลวงในโครงการท่ีเน่ืองจากการเกษตร เช่น 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การอบรมและส่งเสริมเกษตรกรชุมชนส่งเสริมการผลิตและการใช้
สารอินทรียใ์นการผลิต รวม 6  โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 122,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือกนัทางดา้นการตลาด การผลิตระหว่างกลุ่ม
เกษตรกร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการผลิตเห็ดหอม ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคี ภูมิ
ปัญญาดา้นผลิตเห็ดหอม แผนชุมชนตน้แบบด้านการเกษตรพอเพียง, หลกัสูตรและโครงการ
อาชีพการผลิตเห็ดหอม, องค์ความรู้ด้านการบริหารจดัการกลุ่ม และองค์ความรู้ด้านการผลิต
เห็ดหอม และการตลาดแบบชุมชน, ภูมิปัญญาด้านการจกัสารหมวกจากหญา้กกและการผลิต
เห็ดหอม 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ดา้นวิถีชีวิตชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม 

เป็นหลกั ไดแ้ก่ ท านา ท าไร ท าสวน โดยมีการท านาเป็นอาชีพ  
  6.2) ดา้นส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ มีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขาและท่ี

ราบลุ่มเหมาะแก่การท านามีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์เป็นตน้ก าเนิดของล าห้วยแม่นาวาง และ ล าห้วย
แม่วงันอ้ย นอกจากน้ียงัเป็นพื้นท่ีรับน ้าแม่นาวางและโล๊ะป่าไคร้และแม่วงันอ้ย จ านวน 6,627 ไร่  

  6.3) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน ้ าแม่ฝาง 
อีกทั้งมีแม่น ้า 2 สาย ล าหว้ย 4 แห่ง และหนองน ้า 7 แห่ง 
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   (1.5) เทศบาลต าบลสง่าบ้าน อ าเภอดอยสะเกด็  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
   ได้แก่ ปราชญ์ชุมชนด้านการเกษตรอินทรีย์  กลุ่มผลิตปุ๋ย

อินทรียบ์า้นดอกแดง กลุ่มแกะสลกัไม ้กลุ่มน ้าพริกตาแดง กลุ่มท าเซรามิค ผูน้ าชุมชน  
  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล 
   ได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ประจ าต าเทศบาลต าบลสง่าบ้าน 

นกัพฒันาชุมชน นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน นกัวชิาการเกษตร เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์และแผน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่  อ าเภอดอยสะเก็ด ส านักงานเกษตรอ าเภอดอยสะเก็ด 

มหาวิทยาลยัต่างๆ ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอดอยสะเก็ด เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชน และองคก์รชุมชน 

 2)  ทุนลูกคา้ คือ ผูไ้ดรั้บประโยชน์ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 
ไดแ้ก่ เกษตรกรผูผ้ลิต ประชาชนในเทศบาลต าบลสง่าบา้น นอกจากน้ียงัมีศูนยก์ารเรียนรู้ ประจ า
ต าบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยก์ารเรียนรู้ประจ าต าบลก้ืดช้าง อ.แม่แตง และ
ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ ประจ าต าบลบา้นกลาง อ.สันป่าตอง รวมถึงนกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขตล าปาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เกษตรอ าเภอดอยสะเก็ด และศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจ าต าบล 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ ส่ือวดิีทศัน์, ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ า

เทศบาลต าบลสง่าบา้น, แผนชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรพอเพียง, หลกัสูตรและโครงการ
อาชีพการท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านดอกแดง, องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และ
องคก์ารตลาดแบบชุมชนอุดหนุนซ่ึงกนัและกนั   

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
   ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ
บา้นดอกแดงให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนc]tเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจ
ชุมชนของทุกภาคส่วนในต าบลสง่าบา้นทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
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ต าบลสง่าบา้น จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาสินคา้เกษตรปลอดสารพิษ
ของชุมชนบา้นดอกแดง ต าบลสง่าบา้นให้เป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานของ
กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษบา้นดอกแดงไดใ้ชห้ลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจของต าบลสง่าบ้านด้วยการ
ด าเนินงานของกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษบา้นดอกแดงไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากเทศบาลต าบลสง่าบา้นในโครงการท่ีเน่ืองจากการเกษตร เช่น โครงการพฒันาศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ าเทศบาลต าบลสง่าบา้น การพฒันาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง โครงการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน  เป็นเงินทั้งส้ิน 2,722,800 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็นมูลค่ าของ สินทรัพย์ ท่ี เ กิดจากปัจจัยแวดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือกนัทางดา้นการตลาด การผลิตระหว่างกลุ่ม
เกษตรกร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการเกษตรพอเพียง การผลิตป  ุ ๋๋ยอินทรีย ์ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาคี แผนชุมชนตน้แบบดา้นการเกษตรพอเพียง, หลกัสูตรและโครงการอาชีพการ
ท าปุ๋ยอินทรียชี์วภาพบา้นดอกแดง, องค์ความรู้ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม และองค์การตลาด
แบบชุมชน   

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ดา้นวถีิชีวติชุมชน ส่วนใหญ่อาชีพหลกัของคนในเทศบาลต าบล

สง่าบา้นได้แก่ การท านา ท าสวน ท าไร่ ส่วนอาชีพเสริม ได้แก่ การผลิตร่มสนาม รองเทา้ผา้ 
หมอนสมุนไพร เป็นตน้ 

  6.2) ด้านส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ประกอบไปด้วย ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน หมู่ท่ี 1 ต.บา้ดอกแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีการบูรณาความรู้ 
ความสามารถของชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอ่ืน ท่ีอยูห่่างจากตวัเมืองประมาณ 40 กม.  

  6.3) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่พื้นท่ีทางการเกษตรของหมู่บา้น 
จ านวนกวา่ 500 ไร่ เพื่อใชใ้นการเกษตร 

 
   (1.7) องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม  
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    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน ประกอบดว้ย  
   เกษตรกรผูป้ลูกดอกเบญจมาศ และดอกแอสเตอร์ ผูน้  าหมู่บา้น

ต่างๆ ในต าบล  ประชาชนในต าบลเหมืองแกว้  กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร ปราชญชุ์มชนดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ ปราชญ์ดา้นการนวดแผนไทย – นวดแผนโบราณ หมอพื้นบา้น แพทยแ์ผนโบราณ ดา้น
ส่ิงประดิษฐจ์ากใบตอง ดา้นเคร่ืองจกัรสาน ดา้นการปลูกดอกเบญมาศ  

  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลเหมืองแก้ว นักพฒันา

ชุมชน นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน นกัวิชาการเกษตร นกัวิชาการศึกษา นกัพฒันาชุมชน เจา้หนา
ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน  

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ไดแ้ก่ ส านกังานเกษตรอ าเภอแม่ริม มหาวิทยาลยัต่างๆ พฒันา

ชุมชนอ าเภอแม่ริม โรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลเหมืองแกว้ และองคก์รชุมชน 
 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนต าบลเหมืองแกว้ นกัเรียน- นกัศึกษาในเขตพื้นท่ีต าบลเหมือง
แกว้ ร้านจ าหน่ายดอกไม ้ณ ตลาดวโรรส   

 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ ส่ือวีดิทศัน์, แผนชุมชนต้นแบบการพฒันาด้านการส่งเสริม

อาชีพให้กับประชาชน, หลักสูตรและโครงการส่งเสริมการปลูกดอกเบญจมาศและดอก 
แอสเตอร์, องค์ความรู้ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม และองค์ความรู้ดา้นการปลูกดอกเบญจมาศ
และดอกแอสเตอร์ 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
   ได้แก่ รูปแบบและกระบวนการในการบริหารจัดการของกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกดอกไมบ้า้นดอนตนั ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลเหมืองแกว้ ในดา้นการส่งเสริมเทคนิคการท าเกษตรกรรมท่ีมีความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตดอกเบญจมาศ ดอกแอสเตอร์
อนัเป็นการส่งเสริมความเขม้แข็งและการพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน นอกจากนั้นยงัสามารถน า
แนวทางพฒันาดงักล่าวไปปรับใช้กับการวางแผนเพื่อพฒันากลุ่มอาชีพอ่ืนๆในชุมชนต าบล
เหมืองแกว้ รวมถึงการวางแผนเพื่อพฒันาสังคมใหเ้กิดความคลอบคลุมไดใ้นล าดบัต่อไป 
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 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลต าบลเหมืองแกว้ในโครงการท่ีเน่ืองจากการเกษตร เช่น 
โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ,โครงการจดัอบรมด้านการปลูกดอก
เบญจมาศ ดอกแอสเตอร์ และอ่ืนๆ, โครงการอบรมการท าปุ๋ยหมกัระบบกรองเติมอากาศและ
ปรับปรุงอาคาร, โครงการจดัอบรมลดตน้ทุนการผลิตดา้นการเกษตร , โครงการจดัอบรมการ
เล้ียงสัตว ์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจอยา่งถูกวิธี, โครงการอบรมให้ความรู้การท าการเกษตรแก่
เกษตรกร, รวม 12 โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 1,362,400 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกนัทางดา้นการตลาด และการผลิตระหว่าง
กลุ่มเกษตรกร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการปลูกดอกเบญจมาศและดอกแอสเตอร์ ความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคี องค์ความรู้ด้านการปลูก พฒันาเทคนิคและวิธีการปลูกดอก
เบญจมาศ, แผนชุมชนตน้แบบการพฒันาดา้นการส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชน, หลกัสูตรและ
โครงการส่งเสริมการปลูกดอกเบญจมาศและดอกแอสเตอร์, องคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการ
กลุ่ม และองคค์วามรู้ดา้นการปลูกดอกเบญจมาศและดอกแอสเตอร์ 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ด้านวิถีชีวิตชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง

เป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพรองส่วนใหญ่ได้แก่ การท าเกษตรกรรม ค้าขายและรับราชการ
ตามล าดบั  

  6.2) ด้านส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ มีสภาพเป็นท่ีราบลุ่มทั้ งต าบล มี
แม่น ้าปิงไหลผา่นหมู่ท่ี ไม่มีพื้นท่ีป่าไม ้

  6.3) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ต าบลเหมืองแกว้มีทรัพยากรธรรมชาติ
เพียงแห่งเดียว คือ แม่น ้าปิง 
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 (2) ศักยภาพชุมชนต่อการจัดการสินทรัพย์ชุมชนประเภทสินค้า / บริการ 
   สินทรัพยชุ์มชนประเภทสินคา้และบริการ ประกอบไปดว้ยกลุ่มธุรกิจชุมชน  ท่ี
ท าการผลิตสินคา้ประเภท ผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม สินคา้ประเภทอาหาร ซ่ึงองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีได้น าเสนอโครงการพฒันาด้านเศรษฐกิจท่ีเป็นสินคา้ประเภทน้ีมี
จ านวน 12 แห่ง ไดแ้ก่ 
   (2.1) องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   ประกอบดว้ยกลุ่มแม่บา้นแปรรูปอาหาร กลุ่มมนักลัยา กลุ่มไข่

เคม็ กลุ่มประดิษฐด์อกไมจ้ากดินญ่ีปุ่น กลุ่มหตัถกรรมเชือก กลุ่มท าสมุนไพร ผูน้ าแต่ละหมู่บา้น 
กลุ่มเยาวชน และปราชญชุ์มชนดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นศิลปะพื้นบา้น ศิลปะการป้ัน การตีเหล็ก จกั
สาร ดา้นดนตรีพื้นเมือง ดา้นสมุนไพรพื้นบา้น ดา้นการนวดแผนโบราณ และหมอเมือง  

  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ินประจ าต าบล นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอฝาง พัฒนาชุมชนอ าเภอฝาง 

โรงเรียนฝางชนูปถมัภแ์ละโรงเรียนในพื้นท่ีใกลเ้คียง วดั เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐิจชุมชน
และองคก์รชุมชน 

 2)  ทุนลูกคา้  
  ได้แก่ผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 

ประกอบดว้ยประชาชนในต าบลสันทราย นกัเรียนโรงเรียนฝางชนูปถมัภ ์นกัเรียนในเขตพื้นท่ี
ต าบลสันทราย เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ แผนชุมชนตน้แบบดา้นผลิตภณัฑ์อาหารและหัตถกรรม, ส่ือ

วีดิทัศน์, ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์อาหารและหัตถกรรม, หลักสูตรและ
โครงการอาชีพแปรรูปอาหาร “มนักลัยา” ภูมิปัญญาในดา้นการแปรรูปมนัฝร่ัง การท าอาหารไข่
เคม็ และหตัถกรรมดอกไมป้ระดิษฐแ์ละการถกัเชือก 
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 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มมนักลัยาของชุมชน

บ้านสันต้นดู่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหว่างทุกภาคส่วนในต าบลสันทรายทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลสันทราย จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการ
พฒันาผลิตภัณฑ์มันกัลยาของชุมชนบ้านสันต้นดู่ ให้เป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การ
ด าเนินงานของกลุ่มมนักลัยาของชุมชนบา้นสันตน้ดู่ไดใ้ชห้ลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจของต าบลสันทรายดว้ย
การด าเนินงานของกลุ่มมนักลัยาของชุมชนบา้นสันตน้ดู่ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากอบต.สันทรายในโครงการเก่ียวกบัการพฒันาอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ และลด
ปัญหาทางการเกษตร เช่น โครงการเสริมสร้างพฒันาสินคา้ 1 ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์ , โครงการ
ส่งเสริมอาชีพท าเคร่ืองสืบชะตา, โครงการกองทุนหมุนเวียนวสัดุปัจจยัทางการเกษตร รวม 8 
โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 500,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็นมูลค่ าของ สินทรัพย์ ท่ี เ กิดจากปัจจัยแวดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกันในด้านวตัถุดิบการผลิตระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ัง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคนิคและวิธีการผลิตสินคา้ ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาคีดา้น แผนชุมชนตน้แบบดา้นผลิตภณัฑ์อาหารและหัตถกรรม, หลกัสูตรและ
โครงการอาชีพแปรรูปอาหาร “มนักลัยา”, ภูมิปัญญาในดา้นการแปรรูปมนัฝร่ัง การท าอาหารไข่
เคม็ หตัถกรรมดอกไมป้ระดิษฐแ์ละการถกัเชือก 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1)  ด้านวิถี ชีวิตชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

รองลงมาเป็นการประกอบอาชีพในครัวเรือน  
  6.2) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบมีแม่น ้ าฝาง 

ล าน ้าแม่มาว ล าน ้าหว้ยงูเหมาะต่อการเกษตรกรรม การคา้  
  6.3) ทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ 8 ของพื้นท่ีเป็นป่าชุมชน มีแม่น ้ า

ฝาง ล าน ้าแม่มาว ล าน ้าหว้ยงู และบ่อน ้ามนัดิบจ านวน 2 แห่ง  
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  6.4) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ดา้นการแปรรูปมนัฝร่ัง การท าอาหารไข่เค็ม 
หตัถกรรมดอกไมป้ระดิษฐแ์ละการถกัเชือก 

 
   (2.2) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
   ได้แก่ กลุ่มข้าวแต๋นบ้านสันกอเก็ดและกลุ่มอาชีพต่างๆ ใน

ชุมชน ผูน้ าชุมชน กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน และปราชญ์ชุมชนด้านการอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน และดา้นการพฒันาชุมชน 

  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ไดแ้ก่ นกัวิจยัชุมชน นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลบา้นกลาง 

นกัวชิาการเกษตร นกัวชิาการศึกษา เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่ ทอ้งถ่ินอ าเภอสันป่าตอง ส านักงานเกษตรอ าเภอสันป่า

ตอง ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล นกัเรียนโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 
ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 2)  ทุนลูกคา้  
  ประกอบไปด้วยผูไ้ด้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและภายนอก

ชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนในต าบลบา้นกลาง กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่ม
เด็กและเยาวชน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล  โรงเรียนสันป่าตอง
วทิยาคม ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ส านกังานเกษตรอ าเภอสันป่าตอง  

 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ แผนชุมชนต้นแบบ, ส่ือวีดิทัศน์, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชนดา้นอาหาร, หลกัสูตรและโครงการอาชีพแปรรูปขา้วแต๋นน ้าล าไย 
 4) ทุนความสามารถในการผลิต 

   ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรบา้นสันกอเก็ตให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่ง
บูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนของทุกภาคส่วนในต าบลบา้นกลางทั้ง บา้น วดั โรงเรียน
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และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นกลาง จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของ
การพัฒนาสินค้า เกษตรแปรรูปของ ชุมชนบ้านสันกอเก็ต  ต าบลบ้านกลางให้ เ ป็น 
แบรนดคุ์ณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
บา้นสันกอเก็ตไดใ้ชห้ลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ี เกิดจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ เงิน

สนบัสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลางในโครงการท่ีเน่ืองกบัการส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในต าบล เช่น โครงการอบรมอาชีพ โครงการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
โครงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุกลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มพ่อบา้น กลุ่มเยาวชนและกลุ่มอาชีพอ่ืน  
รวม 8โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 560,000บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือ ความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มอาชีพการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคนิค วธีิการผลิต ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคี แผนชุมชนตน้แบบ 
หลกัสูตรและโครงการอาชีพแปรรูปขา้วแต๋นน ้าล าไย 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ดา้นวิถีชีวิตชุมชน ราษฎรส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรมเป็นอาชีพ

หลกั และมีการรวมตวักนัของกลุ่มแม่บา้น มีร้านสหกรณ์ส าหรับขายสินคา้ท่ีแปรรูปมาจาก
ผลผลิตทางการเกษตร 

  6.2) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็น
พื้นท่ีทางการเกษตร เป็นการปลูกพืชสวน เช่น ล าไย มะม่วง ขา้ว กลว้ย 

  6.3)  แหล่งท่องเท่ียว เป็นโบราณสถานท่ีส าคญั ไดรั้บการข้ึนทะเบียน
โบราณสถานของกรมศิลปากร คือ เวยีงท่ากาน ซ่ึงเป็นเมืองเก่าแก่อายกุวา่พนัปี 

 
   (2.3) องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง  อ าเภอแม่ริม  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
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   ไดแ้ก่ กลุ่มแปรรูปขา้วเกรียบพริกหวาน/ซาโยเต ้กลุ่มผา้ใยกญั
ชงต าบลโป่งแยง กลุ่มเกษตรกรต าบลโป่งแยง ผูน้ าแต่ละหมู่บา้น  

  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ไดแ้ก่ นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลโป่งแยง นกัพฒันาชุมชน 

นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน นกัวิชาการเกษตร นกัวิชาการศึกษา เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและ
แผน นกัพฒันาชุมชน ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจ าต าบล 

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ไดแ้ก่  โรงแรมและ รีสอร์ท ท่ีวา่การอ าเภอแม่ริม ส านกังานการ

ท่องเท่ียว, ศูนยพ์ฒันาสังคมหน่วยท่ี 13 จ.เชียงใหม่, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปทางการเกษตร
บา้นแคว, บา้นผานกกก  (Home Stay, พิพิธภณัฑม์ง้), หน่วยจดัการตน้น ้ าแม่สา (ห้วยดีหมี) และ
เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 2)  ทุนลูกค้า ได้แก่ผูไ้ด้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและภายนอก
ชุมชน คือ ประชาชนต าบลโป่งแยง นกัเรียนจากศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน นกัท่องเท่ียว กลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในต าบลโป่งแยง โรงแรม รีสอร์ท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปทางการเกษตรบา้น
แคว, บา้นผานกกก (Home Stay, พิพิธภณัฑม์ง้) 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ ส่ือวีดิทศัน์, ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจชุมชนดา้นผลิตภณัฑ์อาหาร, 

แผนชุมชนต้นแบบด้านอาชีพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการแปรรูปอาหาร, หลักสูตร
โครงการอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร“ขา้วเกรียบพริกหวาน และซาโยเต ้(ฟักแมว้)” , 
องคค์วามรู้ดา้นการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มแปรรูปพริกหวาน

และซาโยเตข้องชุมชนบา้นโป่งแยงในให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่ง
บูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนของทุกภาคส่วนในต าบลโป่งแยงทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลโป่งแยง จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการ
พฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปพริกหวานและซาโยเต้ของชุมชนบ้านโป่งแยงใน ให้เป็นแบรนด์
คุณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานของกลุ่มแปรรูปพริกหวานและซาโยเตข้องชุมชนบา้นโป่งแยง
ในไดใ้ชห้ลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
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   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าบลโป่งแยงในโครงการท่ีเน่ืองจากการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพ 
ไดแ้ก่ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพแม่บา้นต าบลโป่ง
แยงอบรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน ส่งเสริมกลุ่มผูผ้ลิตพริกหวาน และศูนยต์น้แบบ
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รวม 9 โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 275,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือกนัทางด้านการตลาด ดา้นการผลิตระหว่าง
กลุ่มเกษตรกรกบักลุ่มแปรรูปอาหาร และระหวา่งกลุ่มแปรรูปอาหารดว้ยกนัเอง ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาคี, แผนชุมชนตน้แบบด้านอาชีพผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร และการแปรรูป
อาหาร, หลกัสูตรโครงการอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร“ขา้วเกรียบพริกหวาน และซาโย
เต ้(ฟักแมว้)” และองคค์วามรู้ดา้นการแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ดา้นวิถีชีวิตชุมชน ประชาชนท่ีอยู่อาศยัมีหลากหลายชาติพนัธ์ุ 

จึงมีวฒันธรรมและประเพณี มีลกัษณะการด ารงชีพท่ีแตกต่างกนั ส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลกั 

  6.2) ดา้นส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ มีสภาพทางกายภาพทัว่ไปเป็นภูเขา 
บางส่วนเป็นท่ีราบเชิงเขาและท่ีราบพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุยและแม่สา 

  6.3) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและแม่
สา  

  6.4) ด้านแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ โครงการหลวงแม่สาใหม่ หน่วย
จดัการตน้น ้ าแม่สา (ห้วยดีหมี) หน่วยจดัการตน้น ้ า (ปงไคร้) และบา้นผานกกก (Home Stay, 
พิพิธภณัฑม์ง้)  

 
   (2.4) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอแม่วาง  
    ดว้ยศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
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   ไดแ้ก่ กลุ่มน ้ าพริกตาแดงตราจนัทร์เกษม กลุ่มท ามู่ล่ีไมไ้ผก่ลุ่ม
ท าขา้วแต๋นหลวง ผูน้ าหมู่บา้นของแต่ละหมู่บา้น  

  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน นกัพฒันาชุมชน นกั

ประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลทุ่งรวงทอง นกัวจิยัชุมชน  
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ไดแ้ก่  โรงเรียนบา้นกาดวทิยาคมและโรงเรียนในพื้นท่ีใกล่เคียง 

พฒันาชุมชนอ าเภอ วดั เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษกิจชุมชน และองคก์รชุมชน 
 2)  ทุนลูกค้า ได้แก่ผูไ้ด้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและภายนอก

ชุมชน คือ ประชาชนต าบลบา้นหลวง นกัเรียนจากโรงเรียนบา้นกาดวิทยาคม กลุ่มอาชีพอ่ืนๆใน
ต าบลใกลเ้คียง ร้านขายของฝากในจงัหวดัเชียงใหม่  

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ ส่ือวีดีทศัน์, ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจชุมชนสินคา้หัตถกรรมและ

อาหาร, แผนชุมชนตน้แบบดา้นสินคา้หัตถกรรมและอาหาร, หลกัสูตรและโครงการอาชีพการ
ผลิตน ้าพริกตาแดง, องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นการตีมีดและหมอสมุนไพรโบราณ 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มน ้าพริกตาแดงจนัทร์

เกษมบ้านเตาไหให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจชุมชนของทุกภาคส่วนในต าบลทุ่งรวงทองทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งรวงทอง จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาผลิตภณัฑ์
น ้ าพริกตาแดงของชุมชนบา้นเตาไห ต าบลทุ่งรวงทองให้เป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การ
ด าเนินงานของกลุ่มน ้ าพริกตาแดงจันทร์เกษมของชุมชนบ้านเตาไหได้ใช้หลักของการมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานตามแผนการวิจัย
สามารถพฒันาเศรษฐกิจของต าบลทุ่งรวงทองดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มน ้ าพริกตาแดงจนัทร์
เกษมบา้นเตาไหไดใ้นระดบัหน่ึง 

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งรวงทองในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมอาชีพและการ
แปรรูปอาหาร เช่น โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพกลุ่มแม่บา้นต าบลทุ่งรวงทอง 1



 20 

โครงการ จ านวน 45,000 บาท และโครงการก่อสร้างอาคารศูนยฝึ์กอาชีพและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ต าบล (OTOP) 1 โครงการ จ านวน 700,000 บาท จ านวนทั้งส้ิน 2 โครงการ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 
750,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกนัทางด้านการตลาด,ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภาคี แผนชุมชนตน้แบบดา้นสินคา้หัตถกรรมและอาหาร, หลกัสูตรและโครงการ
อาชีพการผลิตน ้าพริกตาแดง, องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นการตีมีดและหมอสมุนไพรโบราณ 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ดา้นวถีิชีวิตชุมชน ร้อยละ 80 ของประชากรท าเกษตรกรรมเป็น

อาชีพหลกั รองลงมาประกอบอาชีพรับจา้ง 
  6.2) ด้านส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นท่ีราบลุ่ม บางส่วนเป็นล าน ้ า

ธรรมชาติ จ านวน 2 สาย ไดแ้ก่ ล าน ้าวาง และล าน ้าแม่ขาน 
  6.3) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ล าน ้าวาง และล าน ้าแม่ขาน 

 
   (2.5) เทศบาลต าบลท่ากว้าง อ าเภอสารภี  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
   ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปทางการเกษตรบ้านแคว 

ผูสู้งอายุ กลุ่มดนตรีพื้นเมือง ผูน้ าของแต่ละหมู่บา้น และปราชญ์ชุมชนด้านต่าง ๆ คือ ด้าน
สมุนไพรยาตม้ การทอผา้ การยอ้มผา้ ดา้นการจกัสาร ดา้นการขยายพนัธ์ไม  ้

  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล 
   ได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ประจ าต าเทศบาลต าบลท่ากว้าง 

นกัพฒันาชุมชน นกัวิชาการเกษตร เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์และแผน ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีประจ า
ต าบล  

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 



 21 

   ไดแ้ก่  ส านกังานเกษตรอ าเภอสารภี ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคท่ี 1 หน่วยงานสาธารณสุขจงัหวดั และพฒันาชุมชนอ าเภอสารภี โครงการหลวง สารภี
วทิยาคม โรงเรียนในเขตอ าเภอสารภี เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และองคก์รชุมชน 

 2)  ทุนลูกคา้ คือ ผูไ้ดรั้บประโยชน์ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน 
ไดแ้ก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปทางการเกษตรบา้นแคว นกัเรียนโรงเรียนสารภีวิทยาคม และ
นกัเรียนในเขตอ าเภอสารภี วทิยาลยัการอาชีพ มหาวิทยาลยั กลุ่มองคก์รชุมชนอ่ืนใกลเ้คียง ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจ าต าบล และโครงการหลวง 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ ส่ือวดีีทศัน์, ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ า

เทศบาลต าบลสง่าบา้น, แผนชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรพอเพียง, หลกัสูตรและโครงการ
อาชีพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร, องคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม, องคค์วามรู้ดา้น
การพฒันาผลิตภณัฑ ์องคค์วามรู้ดา้นการจดัการผลิต, ภูมิปัญญาดา้นการทอผา้ การยอ้มผา้ ภาษา
ลา้นนา สมุนไพรยาตม้ 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  ได้แก่ การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตรบา้นแควให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่งบูรณาการ
เรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนของทุกภาคส่วนในต าบลท่ากวา้งทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลท่ากวา้ง จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันา
ผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปชุมชนบา้นแคว ต าบลท่ากวา้งให้เป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การ
ด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแควได้ใช้หลักของการมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจสามารถพฒันาเศรษฐกิจของต าบลท่ากวา้งดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรบา้นแควไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

เทศบาลต าบลท่ากวา้ง ในโครงการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการส่งเสริมอาชีพในต าบล เช่น โครงการ
จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัต าบล, โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพใน
ต าบล, โครงการส่งเสริมและพฒันากลุ่มแม่บา้นเกษตรกร รวม 12 โครงการ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 291,000 บาท 
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  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
         เ ป็ นมู ล ค่ า ขอ ง สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ด จ า ก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ื น

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือกนัทางดา้นการตลาด การผลิตระหว่างกลุ่ม
เกษตรกร การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเทคนิคกระบวนการแปรรูปอาหาร ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภาคี แผนชุมชนตน้แบบดา้นการเกษตรพอเพียง, หลกัสูตรและโครงการอาชีพการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตร, องคค์วามรู้ดา้นการบริหารจดัการกลุ่ม, องคค์วามรู้ดา้นการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์และองคค์วามรู้ดา้นการจดัการผลิต 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ด้านวิถีชีวิตชุมชน อาชีพหลักท่ีส าคญัของราษฎรในหมู่บ้าน 

อาชีพท าสวนล าไย, ท าสวนผกั, อาชีพรับจา้ง, อาชีพคา้ขาย ตามล าดบั 
  6.2) ด้านส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ มีลักษณะเป็นท่ีราบ มีล าคลองทุก

หมู่บา้น สภาพโดยทัว่ไปเป็น ดินร่วนและดินร่วนปนทราย เหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม 
 
   (2.6) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแม่สาว อ าเภอแม่อาย  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน ประกอบดว้ย  
    กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มอาชีพตัดเย็บผา้ไทยบ้านสันมะนาว กลุ่ม

แหนมปัญจะ กลุ่มอาชีพผลิตเตา้เจ้ียว ผูน้ าหมู่บา้นแต่ละแห่ง และปราชญ์ชุมชนดา้นต่างๆ คือ 
หมอพื้นบา้น นวดแผนไทย เศรษฐกิจพอเพียง ช่างฝีมือ และดา้นดนตรีพื้นเมือง 

  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ไดแ้ก่ นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลแม่สาว นกัพฒันาชุมชน 

นักประชาสัมพนัธ์ท้องถ่ิน นักวิชาการเกษตร นักวิชาการศึกษา นักพฒันาชุมชน เจ้าหนาท่ี
วเิคราะห์นโยบายและแผน  

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่ ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่อาย ส านักงานพฒันาชุมชน

อ าเภอ ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 ส านกังานสาธารณสุขเชียงใหม่ เครือข่ายศูนยก์าร
เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และองคก์รชุมชน ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนต าบลแม่สาว นกัเรียนจาก
โรงเรียนในพื้นท่ีต าบลแม่สาว และองคก์รชุมชน 
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 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน ประกอบดว้ย กลุ่มอาชีพอ่ืนในชุมชน ประชาชนในต าบลแม่สาว นกัเรียนจาก
ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนต าบลแม่สาว นกัเรียนจากโรงเรียนในพื้นท่ีต าบลแม่สาวและพื้นท่ี
ใกลเ้คียง กลุ่มผูป้ระกอบการ พอ่คา้คนกลาง และหา้งสรรพสินคา้  

 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ ส่ือวีดีทศัน์, แผนชุมชนตน้แบบดา้นผลิตภณัฑ์ชุมชนผา้และ

อาหารแปรรูป, หลกัสูตรและโครงการอาชีพการตดัเยบ็เส้ือผา้ไทย ภูมิปัญญาดา้นหมอพื้นบา้น 
การนวดแผนไทย ดา้นการท าแหนม ส่ิงประดิษฐ์ไดแ้ก่เส้ือผา้ส าเร็จรูปตราพิมพผ์า้ไทย แหนม
หมูตราปัญจะ 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  ไดแ้ก่ การพฒันาระบบของการบริหารจดัการของกลุ่มพิมผา้ไทยบา้น

สันมะนาวให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่ง
บูรณาการกาเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชนของทุกภาคส่วนทั้งชุมชน วดั โรงเรียนและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่สาว รวมถึงการพฒันาแนวคิดในดา้นการประกอบธุรกิจชุมชนท่ี
เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจของต าบลแม่สาว กล่าวคือ ชุมชนเกิดแนวคิดในการสร้าง
งาน สร้างอาชีพให้กบัคนในชุมชนจากการด าเนินงานของกลุ่มพิมผา้ไทย ท าให้คนในชุมชนได้
มีงานและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน นอกจากนั้นกลุ่มไดใ้ชห้ลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจของต าบลแม่สาวสามารถใช้
เป็นตน้แบบในการจดัการเรียนรู้ใหก้บักลุ่มอาชีพอ่ืนๆในชุมชนต่อไปพ 

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สาวในโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมอาชีพ การแปรรูอาหาร
และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์รวม 8 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 760,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็นมูลค่ าของ สินทรัพย์ ท่ี เ กิดจากปัจจัยแวดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกันทางด้านการตลาดของเครือข่ายทาง
การตลาดไทยทัว่ทั้งภาคเหนือ ความร่วมมือของเครือข่ายผูผ้ลิตผา้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิค
การผลิต การออกแบบ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคี แผนชุมชนตน้แบบด้านผลิตภณัฑ์
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ชุมชนผา้และอาหารแปรรูป, หลกัสูตรและโครงการอาชีพการตดัเยบ็เส้ือผา้ไทย ภูมิปัญญาดา้น
หมอพื้นบา้น การนวดแผนไทย ดา้นการท าแหนม  

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ด้านวิถีชีวิตชุมชน คนในต าบลประกอบอาชีพหลากหลาย 

เพราะเป็นท่ีราบบนดอยสูง 
  6.2) ดา้นส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นทั้งท่ีราบและบนดอยสูง สภาพ

ภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมทั้งทางดา้นการเกษตรและมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคญัคือ 
ดอยผา้ห่มปก 

  6.3) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไมด้อยผา้ห่มปก ป่าชุมชน แม่น ้า 
 

   (2.7) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งป๊ี อ าเภอแม่วาง 
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   ประกอบดว้ย กลุ่มหตัถกรรมผา้ทอ กลุ่มหตัถกรรมเฟอร์นิเจอร์

ไมไ้ผ ่กลุ่มผูสู้งอายุต  าบลทุ่งป้ี ผูน้  าหมู่บา้นแต่ละหมู่บา้น ปราชญ์ชุมชนดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้น
ช่างไม ้หตัถกรรมจากไมไ้ผ ่การยอ้มผา้และทอผา้ ดา้นพิธีกรรมทางศาสนา และหมอพื้นบา้น  

  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ไดแ้ก่ นักประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลทุ่งปี นกัพฒันาชุมชน  

นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน นกัวิชาการเกษตร นกัวิชาการศึกษา เจา้หนาท่ีวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบล วดั เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และ
องคก์รชุมชน 

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ไดแ้ก่ พฒันาชุมชนอ าเภอ นกัเรียนโรงเรียนมะกบัตองหลวง 
 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ เยาวชน และประชาชนต าบลทุ่งป้ี นกัเรียนโรงเรียนมะกบัตองหลวง วดั 
เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และองคก์รชุมชน 

 3) ทุนนวตักรรม 
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  ไดแ้ก่ ส่ือวีดุ ๋ ่ ทศัน์, แผนชุมชนตน้แบบดา้นหัตถกรรมและผา้ทอ 
หลกัสูตรโครงการอาชีพผา้ทอพื้นเมือง องค์ความรู้ด้านผา้ฝ้ายทอมือ และเฟอร์นิเจอร์ไมไ้ผ ่
ส่ิงประดิษฐไ์ดแ้ก่ ผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มหตัถกรรมผา้ทอมือ และเฟอร์นิเจอร์ไมไ้ผ ่

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  ไดแ้ก่ การพฒันารูปแบบการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพให้กบักลุ่ม

หตัถกรรมผา้ทอและกลุ่มหตัถกรรมฟอร์นิเจอร์ไมไ้ผบ่า้นทุ่งป๊ี ต าบลทุ่งป๊ี อ าเภอแม่วาง จงัหวดั
เชียงใหม่ ใหเ้ป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน
ทั้งบา้น วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมถึงก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้าง
รายไดใ้ห้กบัชาวบา้นในชุมชนบา้นทุ่งป๊ีไดเ้ป็นอยา่งดี จนเกิดเป็นฐานในการพฒันาเศรษฐกิจท่ี
ส าคญัของต าบลทุ่งป๊ีท่ีมีความเขม้แข็งและสามารถขยายผลไปสู่กลุ่มอาชีพอ่ืนๆในชุมชน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินดา้นเศรษฐกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลทุ่งป๊ี 

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากปัจจัยเงินสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทุ่งป้ีในโครงการท่ีเน่ืองกบัหัตถอุตสาหกรรมและผา้ทอ เช่น  
โครงการส่งเสริมและเพิ่มพูนทกัษะพฒันาอาชีพ โครงการสนบัสนุนกลุ่มพฒันาสตรีอ าเภอแม่
วาง และโครงการจดัซ้ือจกัรเยบ็ผา้อุดสาหกรรมแก่กลุ่มแม่บา้น รวม 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 255,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกนัทางดา้นการตลาด และการผลิตระหว่าง
กลุ่มอาชีพดว้ยกนั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคี แผนชุมชนตน้แบบดา้นหตัถกรรมและผา้
ทอ, หลกัสูตรโครงการอาชีพผา้ทอพื้นเมือง, องคค์วามรู้ดา้นผา้ฝ้ายทอมือ และเฟอร์นิเจอร์ไมไ้ผ ่

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ด้านวิถีชีวิตชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ

รับจา้ง   
  6.2) ดา้นส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะทัว่ไปเป็นท่ีราบสูงมีแม่น ้ า

ไหลผา่นพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับการเกษตร ฤดูหนาวหนาวจดั และฤดูร้อนร้อนจดั   
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  6.3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ป่าชุมชนจ านวน 4 แห่ง 
ประกอบดว้ย บา้นปางข้ีเหล็ก บา้นเด่นนาทราย บา้นแพะประทาน และบา้นหนองป่าคา  

 
   (2.8) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่ริม  
    ดว้ยศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   ประกอบดว้ย กลุ่มอาชีพในต าบลหว้ยทราย ไดแ้ก่ กลุ่มผา้ใยกญั

ชง กลุ่มผา้ถกัโครเชต์ กลุ่มแหนม และกลุ่มท าขนมทองมว้น กลุ่มผูสู้งอายุ ผูน้ าของแต่ละ
หมู่บา้นในต าบล 

  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นกัวิชาการศึกษา นักวิชาการเกษตร ปลดัอบต. นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลห้วยทราย  ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยทีางการเกษตรประจ าต าบล 

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นหนองปลามนั ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 

ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และองคก์รชุมชน 
 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน ได้แก่ ประชาชนต าบลห้วยทราย นักเรียนโรงเรียนบา้นหนองปลามนั และ
โรงเรียนในพื้นท่ีใกล้เคียง ร้านจ าหน่ายเส้ือผา้ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
ประจ าต าบล 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ ส่ือวีดีทศัน์, แผนชุมชนต้นแบบการพฒันาด้านการส่งเสริม

อาชีพให้กบัประชาชน, หลกัสูตรโครงการอาชีพการถกัโครเชและผา้ใยกญัชง และส่ิงประดิษฐ ์
คือ ชุดเส้ือผา้ใยกญัชงส าเร็จรูป และผลิตภณัฑ์จากการถกัโครเชได้แก่ จานรองแกว้ ผา้ปูโต๊ะ 
ปลอกหมอน ปลอกสวมกล่อมทิชชู ผา้คลุมพนกัพิงเกา้อ้ี เป็นตน้ 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  ได้แก่ การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มผลิตภณัฑ์ผา้และ

โครเชต์ห้วยทรายของชุมชนบา้นห้วยทราย ให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และเป็น



 27 

แหล่งบูรณาการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชนของทุกภาคส่วนในต าบลห้วยทรายทั้ ง บ้าน วดั 
โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลห้วยทราย จนสามารถสร้างแนวคิดและแนว
ปฏิบติัของการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้และผลิตภณัฑ์ผา้โครเชต์ของชุมชนบา้นห้วยทราย ต าบลแม่
ริมให้เป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานกลุ่มผลิตภณัฑ์ผา้และโครเชต์ของชุมชน
บ้านห้วยทรายได้ใช้หลักของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึง
สามารถพฒันาเศรษฐกิจของต าบลห้วยทรายดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มผลิตภณัฑ์ผา้และโคร
เชตห์ว้ยทรายของชุมชนบา้นหว้ยทรายใหดี้ข้ึนจากเดิม 

 
 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลห้วยทรายในโครงการดา้นการส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชน
เช่น โครงการส่งเสริมกลุ่มเย็บปักถกัร้อย โครงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ  โครงการอุดหนุน
กิจการแม่บา้นต าบลห้วยทราย และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในต าบลห้วย
ทรายรวม 10 โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 335,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกนัทางดา้นการตลาด และการผลิตระหว่าง
กลุ่มอาชีพดว้ยกนั การแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิควิธีการ, องค์ความรู้ดา้นการตดัเยบ็ผา้จากใยกนั
ชง, แผนชุมชนตน้แบบการพฒันาดา้นการส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชน, หลกัสูตรโครงการ
อาชีพการถกัโครเชและผา้ใยกญัชง 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ด้านวิ ถี ชีวิต ชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม รับจา้งทัว่ไป และรับราชการ ตามล าดบั 
  6.2) ดา้นส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นราบลุ่มมีเนินเขาเต้ีย ๆ มีแม่น ้ า

แม่ริมไหลผา่น พื้นท่ีป่าไมส้มบูรณ์ อากาศเยน็สบายเหมาะส าหรับเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ
และเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

  6.3) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ล าน ้ าและล าห้วย 5 แห่ง พื้นท่ีป่าส่วน
ใหญ่เป็นป่าสงวน  
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   (2.9) เทศบาลต าบลสันติสุข  อ าเภอดอยหล่อ  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   ประกอบดว้ย กลุ่มผา้ทอบา้นใหม่หนองหอย กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่ม

เยาวชนในต าบลสันติสุข ผูน้ าของแต่ละหมู่บา้นในต าบล  
  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล 
   ได้แก่ นักพฒันาชุมชน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิชาการศึกษา นักวิชาการเกษตร นักประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลสันติสุข ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยทีางการเกษตรประจ าต าบล 

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่ วดับ้านใหม่หนองหอย วดัพระสิงห์ วดัวิหารหลวง 

เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และองคก์รชุมชน 
 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนในต าบลสันติสุข วดับา้นใหม่หนองหอย วดัพระสิงห์ วดัวิหาร
หลวง นักเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลสันติสุข หน่วยงานท้องถ่ิน และศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยทีางการเกษตรประจ าต าบล  

 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ ส่ือวีดีทัศน์, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนด้านผ้าและ

เคร่ืองนุ่งห่ม แผนชุมชนต้นแบบด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์ผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม, หลักสูตร
โครงการอาชีพการทอผา้ฝ้ายมือก่ีกระตุก (ส าหรับเป็นเคร่ืองนุ่งห่มพระสงฆ)์  

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  ได้แก่ การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มทอผา้บ้านใหม่

หนองหอยให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจ
ชุมชนของทุกภาคส่วนในต าบลสันติสุขทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลสันติสุข จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอของชุมชน
บา้นใหม่หนองหอย ใหเ้ป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานกลุ่มทอผา้บา้นใหม่หนอง
หอยไดใ้ช้หลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงสามารถพฒันา
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เศรษฐกิจของต าบลสันติสุขดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มทอผา้บา้นใหม่หนองหอยให้ดีข้ึนจาก
เดิม 

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

เทศบาลต าบลสันติสุขในโครงการท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เช่น โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้านบรรจุภณัฑ์และการตลาด โครงการการอบรมวิชาชีพ โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กบักลุ่มแม่บา้นและส่งเสริมผลิตภณัฑ์สินคา้ชุมชน โครงการศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อ าเภอดอยหล่อ รวม 5โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 230,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ไดแ้ก่ ความสามคัคี ความเคารพในตวัผูน้ ากลุ่ม และการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานเพื่อสร้างสรรค์รูปแบบของการทอผา้ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของต าบล,แผน
ชุมชนตน้แบบดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม, หลกัสูตรโครงการอาชีพการทอผา้
ฝ้ายมือก่ีกระตุก (ส าหรับเป็นเคร่ืองนุ่งห่มพระสงฆ)์  

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ด้านวิถีชีวิตชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรมเป็น

อาชีพหลกั และรับจา้งเป็นอาชีพเสริม 
  6.2) ด้านส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบใกล้ภูเขา บาง

พื้นท่ีฤดูร้อนแลง้จดัและขาดแคลนน ้า บางพื้นท่ีฤดูฝนน ้าท่วม 
  6.3) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชน และล าหว้ย 
 

   (2.10) เทศบาลต าบลบ้านแปะ  อ าเภอจอมทอง  
    ดว้ยศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   ประกอบดว้ย กลุ่มทอผา้ฝ้ายบา้นห้วยทราย กลุ่มตดัเยบ็ผา้บา้น

วงัตวง กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มยาวชน กลุ่มแม่บา้นห้วยทราย ผูน้ าของแต่ละหมู่บา้น ปราชญด์า้นการ
ทอผา้และการยอ้มผา้ดว้ยสีธรรมชาติ 
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  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบลบา้นแปะ 
   ไดแ้ก่ นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลบา้นแปะ นกัพฒันาชุมชน 

นกัประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน นกัวิชาการเกษตร นกัวิชาการศึกษา เจา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจ าต าบล 

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 อ าเภอจอมทอง 

พฒันาชุมชนอ าเภอจอมทอง และสภาวฒันธรรมต าบลบ้านแปะ โรงเรียนบา้นแปะ นักเรียน
โรงเรียนบา้นห้วยทราย โรงเรียนในพื้นท่ีใกลเ้คียง เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน วดั 
และองคก์รชุมชน 

 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน ได้แก่ ประชาชนในเทศบาลต าบลบ้านแปะ เด็กอนุบาลโรงเรียนบา้นแปะ 
นกัเรียนโรงเรียนบา้นห้วยทราย โรงเรียนในพื้นท่ีใกล้เคียง และเครือข่ายการเรียนรู้ศูนยก์าร
เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และร้านจ าหน่ายผา้  

 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ ส่ือวีดีทัศน์, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนด้านผ้าและ

เคร่ืองนุ่งห่ม, แผนชุมชนตน้แบบการพฒันาดา้นดา้นผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม, หลกัสูตรโครงการ
อาชีพการทอผา้ฝ้าย, ส่ิงประดิษฐ์ทางนวตักรรมคือ ผลิตภณัฑ์จากผา้ทอฝ้ายมือ ไดแ้ก่ ผา้พนัคอ 
กระเป๋าผา้เป็นตน้ 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  พฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มทอผา้บา้นห้วยทรายให้เป็น

ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนของทุกภาค
ส่วนในต าบลบา้นแปะทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นแปะ จน
สามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ฝ้ายทอมือของชุมชนบา้นห้วย
ทราย ต าบลบา้นแปะให้เป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานของกลุ่มชาวบา้นชุมชน
บ้านห้วยทรายได้ใช้หลักของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึง
สามารถพฒันาเศรษฐกิจของต าบลบา้นแปะดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มทอผา้บา้นห้วยทรายได้
อยา่งย ัง่ยนื 

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 



 31 

   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก
เทศบาลต าบลบา้นแปะในโครงการส่งเสริมอาชีพ เช่น โครงการปฏิบติัการเชิงบูรณาการเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์การบรรจุ แพ็คก้ิงฯ โครงการส่งเสริมสนบัสนุนผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาด
กลาง อุตสาหกรรมครัวเรือน รวม 6 โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 600,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือกนัทางด้านการผลิตระหว่างกลุ่มตดัเย็บผา้
บา้นวงัตวงและกลุ่มทอผา้บา้นห้วยทราย ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคี องคค์วามรู้ดา้นการ
ยอ้มสีจากธรรมชาติ องค์ความรู้ดา้นการยอ้ยผา้ฝ้าย, แผนชุมชนตน้แบบการพฒันาดา้นดา้นผา้
และเคร่ืองนุ่งห่ม, หลกัสูตรโครงการอาชีพการทอผา้ฝ้าย 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ด้านวิถีชีวิตชุมชน ประชากรในต าบลบ้านแปะส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 85 ควบคู่ไปกบัการเล้ียงสัตว ์
  6.2) ดา้นส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พื้นท่ีทางดา้นทิศตะวนัตกของต าบล

บา้นแปะ ติดต่อกบัอุทยานแห่งชาติออบหลวงและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์
  6.3) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติ ออบหลวงและอุทยาน

แห่งชาติดอยอินทนนท ์แม่น ้าปิง ล าน ้าแม่สะลาน ล าหว้ยต่างๆ จ านวน 9 แห่ง 
  6.4)  ดา้นแหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ น ้าตกแม่จร เวยีงหินท่ีประทบัและวดั

ราชวิสุทธิวราราม (วดับา้นแปะ) พระธาตุบา้นแปะ ดอยผาช้าง ถ ้ าตอง และหลุมฝังศพมนุษย์
โบราณหมายเลข1 

 
   (2.11) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง  
    ดว้ยศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   ประกอบดว้ย  กลุ่มเยบ็ผา้บา้นห้วยเนียม กลุ่มท ากลว้ยไมบ้า้น

ใหม่สวรรค์ ผูน้  าชุมชนต าบลดอนเปา ประชาชนต าบลดอนเปา ปราชญ์ชุมชนด้านสมุนไพร  
ปราชญชุ์มชนดา้นเคร่ืองจกัรสาน ปราชญชุ์มชนดา้นดนตรีพื้นบา้น   
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  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบล นักพฒันาชุมชน นัก

ประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน นกัวชิาการเกษตร นกัวชิาการศึกษา เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน  
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่ ท้องถ่ินอ าเภอแม่วาง ส านักงานเกษตรอ าเภอแม่วาง  

พฒันาชุมชนอ าเภอแม่วาง วดั และองคก์รชุมชน 
 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน ได้แก่ กลุ่มอาชีพอ่ืน ประชาชนในต าบลดอนเปา ท้องถ่ินอ าเภอแม่วาง 
ส านกังานเกษตรอ าเภอแม่วาง พฒันาชุมชนอ าเภอแม่วาง เครือข่ายของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจ
ชุมชน 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ ส่ือวีดิทัศน์, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนด้านผ้าและ

เคร่ืองนุ่งห่ม, แผนชุมชนต้นแบบด้านผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม, หลกัสูตรโครงการอาชีพการเย็บ
กระเป๋าผา้  

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  พฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มเย็บผา้บา้นห้วยเนียมให้เป็น

ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนของทุกภาค
ส่วนในต าบลดอนเปาทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลดอนเปา จน
สามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาสินคา้ผา้ของชุมชนบา้นห้วยเนียม ต าบล
ดอนเปาให้เป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานของกลุ่มเย็บผา้บา้นห้วยเนียมไดใ้ช้
หลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงสามารถพฒันาเศรษฐกิจ
ของต าบลดอนเปาดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มทอผา้บา้นหว้ยเนียม 

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเปาในโครงการส่งเสริมการตดัเย็บเส้ือผา้พร้อมอุปกรณ์และ
โครงการสนบัสนุนกลุ่มทอผา้พื้นเมือง รวม 2 โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 420,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกนัทางดา้นการตลาด และการผลิตระหว่าง
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กลุ่มทอผา้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการตดัเย็บผา้ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคี แผน
ชุมชนตน้แบบดา้นผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม และหลกัสูตรโครงการอาชีพการเยบ็กระเป๋าผา้ 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ด้านวิ ถี ชีวิต ชุมชน ประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม และรับจา้งทัว่ไป 
  6.2) ดา้นส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบ และบางส่วน

เป็นภูเขา   
    

   (2.12) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทบั อ าเภอแม่แจ่ม  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   ประกอบด้วย  กลุ่มทอผา้บ้านสองธาร กลุ่มผา้ทอกระเหร่ียง 

ผูน้ าชุมชนของแต่ละหมู่บา้น ปราชญชุ์มชนดา้นการทอผา้ตีนจก 
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ นักประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบล นักพฒันาชุมชน นัก

ประชาสัมพนัธ์ทอ้งถ่ิน นกัวชิาการเกษตร นกัวชิาการศึกษา เจา้หนาท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน  
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่  ท้องถ่ินอ า เภอแม่แจ่ม พัฒนาชุมชนอ าเภอแม่แจ่ม 

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ต ารวจตระเวนชายแดน และศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา 
“แม่ฟ้าหลวง”  

 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนในต าบลบา้นทบั เด็กและเยาวชนต าบลบา้นทบั พฒันาชุมชน
อ าเภอแม่แจ่ม โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ต ารวจตระเวนชายแดน และศูนยก์ารเรียนรู้
ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และเครือข่ายของศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ ส่ือวดีีทศัน์ ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจชุมชนดา้นผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม

ต าบลบา้นทบั แผนชุมชนตน้แบบดา้นผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม หลกัสูตรโครงการอาชีพการทอผา้ตีน
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จก องคค์วามรู้ดา้นการทอผา้ องคค์วามรู้ในการยอ้มสีธรรมชาติ และส่ิงประดิษฐ์จากนวตักรรม
คือ ผา้ทอลายตีนจก 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  พฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มทอผา้บา้นสองธารให้เป็นศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม
ระหว่างทุกภาคส่วนในต าบลบา้นทบัทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลบา้นทบั จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาผลิตภณัฑ์ผา้ทอตีนจกของ
ชุมชนบา้นสองธาร ต าบลบา้นทบั ให้เป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานของกลุ่มทอ
ผา้บ้านสองธารได้ใช้หลักของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึง
สามารถพฒันาเศรษฐกิจของต าบลบา้นทบัดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มทอผา้บา้นสองธารได้
อยา่งย ัง่ยนื  

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับในโครงการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมอาชีพผ้าและ
เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นเงินทั้งส้ิน 130,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกันทางด้านการตลาดของกลุ่มผูท้อผา้ใน
อ าเภอแม่แจ่ม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวิธีการทอผา้ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคี แผน
ชุมชนตน้แบบด้านผา้และเคร่ืองนุ่งห่ม, หลกัสูตรโครงการอาชีพการทอผา้ตีนจก ,องค์ความรู้
ดา้นการทอผา้ องคค์วามรู้ในการยอ้มสีธรรมชาติ 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1) ด้านวิ ถี ชีวิต ชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอา ชีพ

เกษตรกรรม (พืชไร่) 
  6.2) ดา้นส่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ มีสภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาสูง มีพื้นท่ีลาด

ชนัมาก เป็นท่ีราบหุบเขาและท่ีราบเชิงเขาเป็นส่วนนอ้ยท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีอยูอ่าศยั และเป็นพื้นท่ี
ท ากินกนัอยา่งถาวร 

  6.3) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชน และล าหว้ยต่างๆ  
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  (3) ศกัยภาพชุมชนต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชนด้านส่ิงประดิษฐ์และหัตถกรรม 
สินทรัพยชุ์มชนประเภทส่ิงประดิษฐ์และหตัถกรรม ประกอบไปดว้ยกลุ่มธุรกิจชุมชน  ซ่ึงองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีไดน้ าเสนอโครงการพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีเป็นสินคา้
ประเภทน้ีมีจ านวน 9 แห่ง ไดแ้ก่ 
 (3.1) องค์การบริหารส่วนต าบลยุหว่า อ าเภอสันป่า 
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  

 กลุ่มเห็ดหอมบา้นก่ิวแลหลวง  กลุ่มแกะสลกัไมข้องต าบลยุหวา่ 
กลุ่มผูสู้งอายตุ  าบลยหุวา่ ผูน้ าหมู่บา้นของแต่ละหมู่บา้น ปราชญชุ์มชนดา้นการแกะสลกัไม ้

  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   เจ้าหน้า ท่ี วิ เคราะ ห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน 

นกัวชิาการศึกษา นกัวชิาการเกษตร นิติกร นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลยหุวา่ นกัวจิยัชุมชน 
  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี  
   ได้แก่  โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมและโรงเรียนในพื้นท่ี

ใกลเ้คียง ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ ส านกังานเกษตรอ าเภอ วดั และองคก์รชุมชน 
 2)  ทุนลูกคา้  
  ประกอบดว้ยผูไ้ดรั้บประโยชน์จากภายในชุมชนและภายนอกชุดม

ชน ประกอบดว้ย ประชาชนในต าบลยหุวา่ นกัเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลยหุวา่ นกัเรียนโรงเรียนสัน
ป่าตองวทิยาคม  เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ส่ือวดีีทศัน์, ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน, แผนชุมชนตน้แบบดา้น

การเกษตรและกลุ่มแกะสลกัไม,้ หลกัสูตรโครงการอาชีพเพาะเห็ดหอม และหลกัสูตรโครงการ
อาชีพการแกะสลกัไม ้

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  ได้แก่ การพฒันาธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนชองทุกภาคส่วนใน
ต าบลยหุวา่ ทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลยุหวา่ จนสามารถสร้าง
แนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาสินค้าและบริการของต าบลยุหว่าให้เกิดเป็นแบรนด์
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คุณธรรม กล่าวคือ การประกอบอาชีพหรือการประกอบธุรกิจชุมชนของคนในต าบลยุหวา่ไดใ้ช้
หลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงสามารถพฒันาศกัยภาพใน
ดา้นการประกอบอาชีพและเสริมสร้างเศรษฐกิจของต าบลยหุวา่ใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลยุหว่า ในโครงการส่งเสริมอาชีพด้านหัตถอุตสาหกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์และกลุ่มอาชีพอ่ืน เช่น โครงการอบรม และส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบา้น ลานค้า
ชุมชน และผลิตภณัฑ์ของทอ้งถ่ิน โครงการส่งเสริมพฒันาดา้นการตลาดและยกระดบัคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์สินคา้ของต าบลยุหวา่ โครงการสนบัสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลยุหว่า บา้นหนองพนัเงิน หมู่ท่ี 13 และโครงการสนับสนุนการพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อการบรรจุผลิตภณัฑเ์ป็นตน้ รวม  9 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,305,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็นมูลค่ าของ สินทรัพย์ ท่ี เ กิดจากปัจจัยแวดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกันในด้านวตัถุดิบการผลิตระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรกบักลุ่มผูผ้ลิต การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคนิคและวิธีการผลิตสินคา้ ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาคีต่างๆ  แผนชุมชนตน้แบบดา้นการเกษตรและกลุ่มแกะสลกัไม,้ หลกัสูตร
โครงการอาชีพเพาะเห็ดหอม และหลกัสูตรโครงการอาชีพการแกะสลกัไม ้

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1)  ด้านวิ ถี ชี วิต ชุมชน ราษฎรส่วนใหญ่ในต าบลยุหว่ าท า

เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั ประกอบดว้ยการท านา ท าสวน ปลูกพืชไร่ อาชีพรองคือ การรับจา้ง 
และคา้ขาย    

  6.2) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นท่ีราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีท า
การเกษตร ไม่มีเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือภูเขา เป็นพื้นท่ีราบทั้งหมด 

  6.3) ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชน 1 แห่ง ล าน ้ าและล าห้วย 2 สาย 
และบึงน ้า หนองน ้าและอ่ืนๆ 2 แห่ง 
 

(3.2) เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเกด็ 
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 



 37 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มแกะสลกัไม ้กลุ่มท าขนมไทย กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ผูน้ าชุมชน

เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ และปราญชุมชนดา้นการแกะสลกั ฉลุลายไมใ้หก้บัวดั โบสถว์หิาร 
  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล 
   เจ้าหน้า ท่ี วิ เคราะ ห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน 

นกัวิชาการศึกษา นกัวิชาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลยุหว่า นกัวิจยัชุมชน ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจ าต าบล 

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ไดแ้ก่ โรงเรียนสันก าแพงวทิยาคม พฒันาชุมชนอ าเภอ เครือข่าย

ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน วดั และองคก์รชุมชน 
 2)  ทุนลูกคา้  
  ประกอบดว้ยผูไ้ดรั้บประโยชน์จากภายในชุมชนและภายนอกชุดม

ชน ประกอบดว้ย ประชาชนทัว่ไป นกัเรียนในเขตพื้นท่ีกลุ่มเด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบล
ส าราญราษฎร์ นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่คือ และเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ส่ือวดีีทศัน์, ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน, แผนชุมชนตน้แบบดา้น

กลุ่มแกะสลกัไม ้,หลกัสูตรโครงการอาชีพการแกะสลกัไม ้และส่ิงประดิษฐ์ทางนวตักรรมไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑไ์มแ้กะสลกัม่ิงไมเ้มืองเหนือ 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  ได้แก่ การพฒันาธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนชองทุกภาคส่วนใน
ต าบลยุหวา่ ทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลส าราญราษฎร์ รวมถึง 
การสร้างเครือข่ายของกลุ่มอาชีพแกะสลกัไมใ้นต าบลส าราญราษฎร์ไดเ้ป็นอย่างดี โดยใช้กลุ่ม
แกะสลกัไมบ้า้นสันตน้ม่วงเหนือ ต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่เป็น
กลุ่มตน้แบบในการเรียนรู้รูปแบบการบริหารจดัการให้กบักลุ่มแกะสลกัไมอ่ื้นๆในต าบลส าราญ
ราษฎร์ ซ่ึงแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจของต าบลส าราญราษฎร์ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจคือ การ
ใชก้ลุ่มแกะสลกัไมบ้า้นสันตน้ม่วงเหนือเป็นตน้แบบของการพฒันาเศรษฐกิจของต าบลส าราญ
ราษฎร์ และขยายผลการพฒันาไปยงักลุ่มแกะสลกัไมอ่ื้นๆในต าบลส าราญราษฎร์ต่อไป 

 5)  มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
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  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

เทศบาลต าบลส าราญราษฎร์ในโครงการท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ เช่น โครงการส่งเสริมกลุ่ม
ท าส่ิวแกะสลกัโครงการส่งเสริมอาชีพหตัถกรรมไมแ้กะสลกั โครงการส่งเสริมอาชีพหตัถกรรม
เคร่ืองจกัสาน และโครงการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้ชุมชนเชิงคุณธรรมเป็นตน้ รวม 25 โครงการ เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 715,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็นมูลค่ าของ สินทรัพย์ ท่ี เ กิดจากปัจจัยแวดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกนัในดา้นวตัถุดิบการผลิต การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านเทคนิคและวิธีการแกะสลกัไม ้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคีด้าน แผนชุมชน
ตน้แบบดา้นกลุ่มแกะสลกัไม ้, หลกัสูตรโครงการอาชีพการแกะสลกัไม ้ 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1)  ดา้นวิถีชีวิตชุมชน มีความเรียบง่าย เป็นสังคมชนบทท่ีชาวบา้น

ในหมู่บา้นรู้จกักนัทุกหลงัคาเรือน มีพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ และประชากรส่วน
ใหญ่ของต าบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

  6.2) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นท่ีราบลุ่ม ท่ีนา เหมาะส าหรับอาชีพ
เกษตรกรรมและเป็นท่ีอยูอ่าศยั มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น ้า ล าคลองไหลผา่น น ้าไม่ท่วมข’ั 

  6.3) ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ยแหล่งน ้ าธรรมชาติ ไดแ้ก่ ล า
น ้า ล าหว้ยจ านวน 6 สาย และหนอบ บึงต่าง ๆจ านวน 2 แห่ง 

  6.4) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน งานแกะสลกั ฉลุลายไมใ้หก้บัวดั โบสถว์หิาร 
 
(3.3)  องค์การบริหารส่วนต าบลโปงทุ่ง อ าเภอดอยเต่า  

    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
   กลุ่มสหกรณ์ผลิตภณัฑ์รากไมบ้า้นแม่บวนดอยเต่า กลุ่มทอผา้

บา้นแม่บวนดอยเต่าผูน้ าของแต่ละหมู่บา้น 
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
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   เจ้าหน้า ท่ี วิ เคราะ ห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน 
นกัวิชาการศึกษา นกัวิชาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลยุหว่า นกัวิจยัชุมชน ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจ าต าบล   

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี ได้แก ส านักงานพฒันาชุมชน อ าเภอ 
สหกรณ์อ าเภอดอยเต่า ส านกังานป่าไมแ้ละอุทยาน  

 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนในต าบลโปงทุ่ง กลุ่มเด็กและเยาวชนของต าบลโปงทุ่ง นกัเรียน
โรงเรียนบา้นแม่ตูบ และเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ ส่ือวีดิทศัน์, ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจชุมชน, แผนชุมชนตน้แบบ

ดา้นหัตถกรรม, หลกัสูตรโครงการอาชีพผลิตภณัฑ์แปรรูปรากไมบ้า้นแม่บวนดอยเต่า และ
ส่ิงประดิษฐ์ทางนวตักรรม คือ ผลิตภณัฑ์จากรากไม ้เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี กรอบรูปและของตกแต่ง
บา้น เป็นตน้ 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  ได้แก่ การพฒันาธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนชองทุกภาคส่วนใน
ต าบลยุหว่า ทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลส าราญราษฎร์ โดยใช้
สามารถบริหารจดัการและจดัสรรผลประโยชน์ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถสร้างความเขม้แข็งใน
กบัเศรษฐกิจชุมชนของต าบลโปงทุ่ง นอกจากนั้นการวิจยัยงัไดส่้งเสริมการสร้างแนวคิดในการ
สร้างเครือข่ายของกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัการแปรรูปรากไมใ้ห้กบั
ชาวบา้นในชุมชนบา้นแม่บวนใต ้ท าให้ชาวบา้นในชุมชนบา้นแม่บวนใตมี้รายไดเ้สริมจากการ
แปรรูปรากไม ้โดยมีกลุ่มสหกรณ์รากไมบ้า้นแม่บวนดอยเต่าเป็นศูนยก์ลางในการจ าหน่ายสินคา้ 
นอกจากนั้นยงัไดส่้งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากรของชุมชน (รากไม)้ ให้ชุมชนสามารถใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื 

 5)  มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลโปงทุ่งในโครงการส่งเสริมอาชีพ เช่น โครงการส่งเสริมอาชีพเกาะ
สลกั-ท าเฟอร์นิเจอร์รากไม้ โครงการพฒันาตลาดนดั และตลาดชุมชนโครงการฝึกอบรมอาชีพ
เยาวชน แม่บา้น และบุคคลทัว่ไป เป็นตน้ รวม 6 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 360,000 บาท 
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  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็นมูลค่ าของ สินทรัพย์ ท่ี เ กิดจากปัจจัยแวดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกนัในดา้นวตัถุดิบการผลิต การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านเทคนิคและวิธีการผลิตสินคา้ ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคีด้าน แผนชุมชน
ตน้แบบดา้นหตัถกรรม, หลกัสูตรโครงการอาชีพผลิตภณัฑแ์ปรรูปรากไมบ้า้นแม่บวนดอยเต่า 
    6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 

  6.1)  ด้านวิถีชีวิตชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ ท านา ท าสวน ท าไร่ 
เป็นอาชีพหลกั 

  6.2) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสลบักบัท่ี
สูง 

  6.3) แหล่งท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ถ ้ าห้วยหก ถ ้ าหมอ้ อ่างเก็บน ้ าแม่หาด 
และอ่างเก็บน ้าแม่ตูบ 

  6.4) ทรัพยากรธรรมชาติประกอบดว้ยป่าชุมชน ล าน ้ าและล าห้วย
หลายสาย  
 

(3.4)  องค์การบริหารส่วนต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
   กลุ่มตีลายแผ่นแร่ (เงินและอลูมิเนียม) กลุ่มแม่บา้นต าบลสัน

ก าแพง ผูน้ าหมู่ของแต่ละหมู่บา้นในต าบล  
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   เจ้าหน้า ท่ี วิ เคราะ ห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน 

นกัวิชาการศึกษา นักประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลยุหวา่ นกัวิจยัชุมชน ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยี
ประจ าต าบล  

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ไดแ้ก่ โรงเรียนสันก าแพงวทิยาคม พฒันาชุมชนอ าเภอ เครือข่าย

ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน วดั และองคก์รชุมชน 
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 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนในต าบล นกัเรียนโรงเรียนสันก าแพงวิทยาคม และประชาชน
ต าบลสันก าแพง และเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ ส่ือวีดีทศัน์, ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนด้านหัตถกรรมตี

ลายแผน่แร่, แผนชุมชนตน้แบบดา้นหัตถอุตสาหกรรม, หลกัสูตรโครงการอาชีพการตีลายแผ่น
แร่ (แผน่เงินและอลูมิเนียม)  

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
   การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพตีลายแผน่แร่เงินและ
อลูมิเนียมของชุมชนบ้านป่าสักขวาง เป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชนเชิง
คุณธรรมระหวา่งทุกภาคส่วนในต าบลสันก าแพงทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต าบลสันก าแพง จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาผลิตภณัฑ์จาก
การตีลายแผ่นแร่เงินและอลูมิเนียมของบา้นป่าสักขวางให้เป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การ
ด าเนินงานของกลุ่มอาชีพตีลายแผ่นแร่เงินและอลูมิเนียมของชุมชนบา้นป่าสักขวางไดใ้ช้หลกั
ของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานสามารถพฒันา
เศรษฐกิจของต าบลสันก าแพงดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพตีลายแผน่แร่เงินและอลูมิเนียม
ของชุมชนบา้นป่าสักขวางไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 5)  มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลสันก าแพงในโครงการท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ เช่น โครงการ
ส่งเสริมการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพย/์กลุ่มอาชีพ  โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่ประชาชนใน
ต าบล โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการผลิต การตลาด การบริหารจดัการ โดยใช้
เทคโนโลยีและองค์ความรู้สมยัใหม่ และโครงการเงินกูเ้ศรษฐกิจชุมชน รวม 7 โครงการ เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 480,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็นมูลค่ าของ สินทรัพย์ ท่ี เ กิดจาก ปัจจัยแวดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่มอาชีพ ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาคีอ่ืนๆ แผนชุมชนตน้แบบดา้นหัตถอุตสาหกรรม, หลกัสูตรโครงการอาชีพการตี
ลายแผน่แร่ (แผน่เงินและอลูมิเนียม) 
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 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  สภาทางภูมิศาสตร์ เป็นท่ีราบลุ่ม ดา้นวถีิชีวติชุมชนเป็นสังคมเมืองก่ึง

ชนบท มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นการตีลายแผน่แร่ (แผน่เงินและอลูมิเนียม) 
 
(3.5) เทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเกด็  

    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
   กลุ่มท าร่มและพดั กลุ่มอาชีพต่างๆ ในเทศบาลต าบลแม่คือ ผูน้ า

ของแต่ละหมู่บา้น  
  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล 
   ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพฒันาชุมชน 

นกัวิชาการศึกษา นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลยุหวา่ นกัวิจยัชุมชน ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยี
ประจ าต าบล  

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ไดแ้ก่ โรงเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลแม่คือและโรงเรียนใน

พื้นท่ีใกล้เคียง พฒันาชุมชนอ าเภอ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน วดั และองค์กร
ชุมชน 

 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนในเทศบาลต าบล นกัเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ วดั องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คือ และเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ ส่ือวีดีทศัน์, ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเทศบาลต าบลแม่

คือ, แผนชุมชนตน้แบบดา้นการผลิตร่มและพดั, หลกัสูตรโครงการอาชีพการท าร่มและพดั 
 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มท าร่มและพดัของชุมชน

บา้นแม่คือให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมระหวา่งทุกภาคส่วนในต าบลแม่คือทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่คือ จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาสินคา้ร่มและ
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พดัของชุมชนบา้นแม่คือให้เป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานกลุ่มท าร่มท าพดัของ
ชุมชนบา้นแม่คือไดใ้ชห้ลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงผล
การด าเนินงานท าใหป้ระชาชนในชุมชนบา้นแม่คือมีงานท าเพิ่มข้ึนและสามารถพฒันาเศรษฐกิจ
ของต าบลแม่คือดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มท าร่มท าพดัของชุมชนบา้นแม่คือไดเ้ป็นอยา่งดี 

 5)  มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

เทศบาลต าบลแม่คือในโครงการท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ เช่นโครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวแหล่งผลิตภณัฑ์ในชุมชนโครงการส่งเสริม
สนบัสนุนเศรษฐกิจพอเพียง  รวม 3 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,400,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็นมูลค่ าของ สินทรัพย์ ท่ี เ กิดจากปัจจัยแวดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่มอาชีพ ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาคีอ่ืนๆ แผนชุมชนตน้แบบดา้นการผลิตร่มและพดั, หลกัสูตรโครงการอาชีพการท า
ร่มและพดั 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1)  ดา้นวิถีชีวิตชุมชน ประชากรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม และรับจา้งทัว่ไป ลกัษณะอุตสาหกรรมในครัวเรือนไดแ้ก่ การแกะสลกั, การท าพดั
ท าร่ม และกระดาษสา 

  6.2) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นท่ีราบอยูห่่างจากอ าเภอดอยสะเก็ดไป
ทางทิศใต ้ประมาณ 9 กิโลเมตร และไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ 

 
(3.6) เทศบาลต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง  

    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   ประกอบด้วย กลุ่มบ้านจ๊างนัก กลุ่มผลิตภัณฑ์จากข้ีเ ล่ือย 

ประชาชนในเทศบาลต าบลบวกคา้ง  
  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล 
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   ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพฒันาชุมชน 
นกัวิชาการศึกษา นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าเทศบาลต าบลบวกคา้ง นกัวิจัยชุมชน ศูนยถ่์ายทอด
เทคโนโลยปีระจ าเทศบาลต าบล   

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่ พฒันาชุมชนอ าเภอ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชน วดั และองคก์รชุมชน 
 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนในเทศบาลต าบลบวกคา้ง นกัเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ วดั 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบวกคา้ง และเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ ส่ือวีดีทศัน์, ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนหตัถอุตสาหกรรม

แผนชุมชนตน้แบบด้านศิลปะประดิษฐ์และของท่ีระลึกงานป้ันข้ีเล่ือยและบา้นจา้ง, หลกัสูตร
โครงการอาชีพผลิตภณัฑจ์ากข้ีเล่ือย 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มผลิตภณัฑ์จากข้ีเล่ือยของ

ชุมชนบา้นร้อยพร้อม ให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม รวมถึงเป็นแหล่ง
บูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหวา่งทุกภาคส่วนในต าบลบวกคา้งทั้ง บา้น 
วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบวกคา้ง จนสามารถสร้างแนวคิดและแนว
ปฏิบติัของการพฒันาผลิตภณัฑ์จากงานป้ันข้ีเล่ือยของชุมชนบ้านร้อยพร้อมให้เป็นแบรนด์
คุณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานกลุ่มผลิตภณัฑ์จากข้ีเล่ือยของชุมชนบา้นร้อยพร้อมไดใ้ชห้ลกั
ของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานสามารถพฒันา
เศรษฐกิจของต าบลบวกคา้งดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มผลิตภณัฑจ์ากข้ีเล่ือยของชุมชนบา้นร้อย
พร้อมใหดี้ข้ึน 

 5)  มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

เทศบาลต าบลบวกคา้งในโครงการท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพ เช่น ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่ม
อาชีพท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีใหเ้ป็นกลุ่มอาชีพท่ีย ัง่ยนื อุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานใหก้บักลุ่มสล่า
พื้นบา้น และสนับสนุนค่าดอกเบ้ียโครงการส่งเสริมอาชีพ  รวม 3โครงการ เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 180,000 บาท 
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  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็นมูลค่ าของ สินทรัพย์ ท่ี เ กิดจากปัจจัยแวดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่มอาชีพ ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาคีอ่ืนๆ แผนชุมชนตน้แบบดา้นศิลปะประดิษฐ์และของท่ีระลึกงานป้ันข้ีเล่ือยและ
บา้นจา้ง, หลกัสูตรโครงการอาชีพผลิตภณัฑจ์ากข้ีเล่ือย 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1)  ดา้นวิถีชีวิตชุมชน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางเกษตรกรรม 

ตั้งถ่ินฐานบา้นเรือนเกาะกลุ่มไปตามเส้นทางคมนาคมภายในต าบล 
  6.2) ส่ิงบ่ง ช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นท่ีราบลุ่มลาดเตียนไปทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต ้มีถนนของทางหลวงชนบทสามสายท่ีส าคญัผา่นภายในต าบล 
  6.3) ทรัพยากรธรรมชาติ ดินมีความเหมาะสมในการเพาะปลูก

โดยเฉพาะขา้ว และพืชสวน มีน ้าค่อนขา้งสมบูรณ์ไดแ้ก่ ล าน ้ า และล าห้วย 9 แห่ง บึง หนองและ
อ่ืนๆจ านวน 80 แห่ง 

 
(3.7) องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีง อ าเภอฝาง  

    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   ประกอบดว้ย กลุ่มตีลายแผ่นแร่และโลหะชุบเงินบา้นแม่ใจใต ้

ผูน้  าของแต่ละหมู่บา้น กลุ่มอาชีพอ่ืนๆในต าบล 
  1.2)  ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพฒันาชุมชน 

นกัวิชาการศึกษา นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลเวียง นกัวิจยัชุมชน ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยี
ประจ าเทศบาลต าบล   

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่ พฒันาชุมชนอ าเภอ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชน วดั และองคก์รชุมชน 
 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนในเวยีง นกัเรียนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ องคก์รศาสนาในต าบล 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีง ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจ าเทศบาลต าบล  และเครือข่ายศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ ส่ือวีด่ีทศัน์, ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนหตัถอุตสาหกรรม

เคร่ืองโลหะชุบเงิน, แผนชุมชนตน้แบบด้านหัตถอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เคร่ืองโลหะชุบเงิน, 
หลกัสูตรโครงการอาชีพการการตีลายแผน่แร่ (ทองเหลืองและเงิน) 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มตีลายแผน่แร่และโลหะชุบ

เงินบา้นแม่ใจใตใ้ห้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้น
เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหวา่งทุกภาคส่วนในต าบลเวียงทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต าบลเวียง จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบัติของการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ตีลายแผ่นแร่และโลหะชุบเงินของชุมชนบ้านแม่ใจใต้ ต าบลเวียงให้เป็นแบรนด์
คุณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานของกลุ่มตีลายแผน่แร่และโลหะชุบเงินบา้นแม่ใจใตไ้ดใ้ชห้ลกั
ของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานสามารถพฒันา
เศรษฐกิจของต าบลเวียงดว้ยการด าเนินงานของกลุ่มตีลายแผน่แร่และโลหะชุบเงินบา้นแม่ใจใต้
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 5)  มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงในโครงการเก่ียวกบัส่งเสริมอาชีพ เช่น โครงการสนบัสนุนทุนแก่
กลุ่มอาชีพในต าบล โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้ชุมชนโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ รวม  
โครงการ เป็นตน้ รวม 6 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 100,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
  เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัแวดล้อมอ่ืนนอกเหนือจาก

ปัจจยัเงินทุน ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือกนัระหว่างกลุ่มอาชีพ ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีอ่ืนๆ 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การผลิตและออกแบบผลิตภณัฑ์การตีลายแผน่แร่ (ทองเหลือง/เงิน) และ
การท าธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรมระหวา่งกลุ่มอาชีพในชุมชนต าบลเวียงแผนชุมชนตน้แบบดา้น
หตัถอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เคร่ืองโลหะชุบเงิน, หลกัสูตรโครงการอาชีพการการตีลายแผ่นแร่ 
(ทองเหลืองและเงิน) 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
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  6.1)  ด้านวิถีชีวิตชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประกอบอาชีเกษตรกรรม, รับจา้ง, คา้ขาย, รับราชการและอ่ืน ๆ 

  6.2) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่คลา้ยกบักน้กระทะ 
โดยมีภูเขาสูงอยูร่อบ ๆ มีลกัษณะสภาพภูมิอากาศค่อนขา้งเยน็เกือบทั้งปี อุณหภูมิเฉล่ียตลอดทั้ง
ปี 23.8 องศาเซลเซียส 

  6.3) ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไมชุ้มชน ป่าสงวน โดยมีแม่น ้ าหลาย
สายไหลผา่น เช่น แม่น ้าฝาง ล าน ้าใจและล าน ้าแม่หลกัหม่ืน 

 
(3.8) เทศบาลต าบลทุ่งต้อม อ าเภอสันป่าตอง  

    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 
 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   กลุ่มอาชีพสตรีผลิตภณัฑ์กระดาษสาบา้นไร่ (เสน่ห์สา บา้นไร่)

กลุ่มผา้นวมเยบ็มือบา้นแม่กุง้หลวง กลุ่มหตัถกรรมเพน้ทผ์ ้าบา้นศรีโพธ์ิงาม กลุ่มขา้วแต๋นบา้น
ป่าลาน 

  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล 
   ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพฒันาชุมชน 

นกัวชิาการศึกษา นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลทุ่งตอ้ม นกัวจิยัชุมชน ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยี
ประจ าเทศบาลต าบล   

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่ พฒันาชุมชนอ าเภอ เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

ชุมชน วดั และองคก์รชุมชน 
 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนในเทศบาลต าบลทุ่งตอ้ม เด็กนกัเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล
ทุ่งตอ้ม และเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 
 3) ทุนนวตักรรม 
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  ได้แก่ ส่ือวีดีทัศน์, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน,แผนชุมชน
ตน้แบบการพฒันาด้านศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจชุมชนด้านสินคา้หัตถกรรม, หลกัสูตรโครงการ
อาชีพผลิตภณัฑก์ระดาษสา 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มกระดาษสาบา้นไร่ให้เป็น

ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนของทุก
ภาคส่วนในต าบลทุ่งตอ้มทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลทุ่งตอ้ม 
จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาผลิตภณัฑ์ของกระดาษสาของชุมชนบา้น
ไร่ ต าบลทุ่งตอ้ม ใหเ้ป็นแบรนดคุ์ณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานของกลุ่มกระดาษสาบา้นไร่ได้
ใชห้ลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

 5)  มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

เทศบาลต าบลทุ่งตอ้มในโครงการส่งเสริมอาชีพ เช่น ฝึกอบรมและสร้างอาชีพตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนบัสนุนและส่งเสริมอาชีพตามโครงการของกลุ่มผูสู้งอายุสนบัสนุน
โครงการพฒันากลุ่มอาชีพ  สนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีตามโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน และโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภณัฑชุ์มชนและทอ้งถ่ิน ปี  2552 รวม 5 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 410,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็ นมู ล ค่ า ของ สินท รัพย์ ท่ี เ กิ ดจ าก ปั จ จัย แ วดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่มอาชีพ ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาคีอ่ืนๆ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการผลิตและออกแบบผลิตภณัฑ์ และการท าธุรกิจ
ชุมชนเชิงคุณธรรมระหวา่งกลุ่มอาชีพในชุมชนต าบลทุ่งตอ้ม แผนชุมชนตน้แบบการพฒันาดา้น
ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจชุมชนดา้นสินคา้หตัถกรรม, หลกัสูตรโครงการอาชีพผลิตภณัฑ์กระดาษสา
    6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 

  6.1)  ด้านวิ ถี ชีวิต ชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอา ชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั 

  6.2) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ลกัษณะทัว่ไปเป็นพื้นท่ีราบท าการเกษตร
มีคลองส่งน ้าชลประทานไหลผา่น 
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  6.3) ทรัพยากรธรรมชาติ ล าน ้ า ล าห้วย จ านวน 3 แห่งและบึง หนอง
และอ่ืนๆ จ านวน 5 แห่ง  

 
 (3.9) เทศบาลต าบลสันผกัหวาน อ าเภอหางดง  
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   ได้แก่ กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล กลุ่มเด็กและ

เยาวชนเทศบาลต าบลสันผกัหวาน กลุ่มผูสู้งอาย ุกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ  
  1.2) ฝ่ายเทศบาลต าบล 
   ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพฒันาชุมชน 

นักวิชาการศึกษา นักประชาสัมพนัธ์ประจ า เทศบาลต าบลสันผกัหวาน นักวิจยัชุมชน ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจ าเทศบาลต าบล   

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการในพื้นท่ี พฒันาชุมชนอ าเภอ เครือข่ายศูนย์

การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน วดั และองคก์รชุมชน 
 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนในพื้นท่ี เด็กและเยาวชนในเทศบาลต าบลสันผกัหวาน และ
เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ ส่ือวีดีทัศน์,  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนด้านสินค้า

หตัถกรรม  แผนชุมชนตน้แบบดา้นสินคา้หตัถกรรม, หลกัสูตรโครงการอาชีพประติมากรรมดิน
เผา 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  การพฒันารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มปติมากรรมดินเผาบา้นป่า

ตาลให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน และเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชน
ของทุกภาคส่วนในต าบลสันผกัหวานทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต าบลสันผกัหวาน จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาสินคา้ตุ๊กตาดินเผาของ
ชุมชนบา้นป่าตาล ต าบลสันผกัหวานให้เป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การด าเนินงานของกลุ่ม
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ปติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาลได้ใช้หลักของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงาน ซ่ึงผลการด าเนินงานสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของต าบลสันผกัหวานด้วยการ
ด าเนินงานของกลุ่มปติมากรรมดินเผาบา้นป่าตาลไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 5)  มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

เทศบาลต าบลสันผกัหวานในโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆ ในเทศบาลต าบล เช่น  โครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง โครงการพฒันาการสร้างและพฒันาการรวมกลุ่ม (Cluster) 
และโครงการฝึกอบรมความรู้ดา้นการบริหารจดัการกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้และบริการในทอ้งถ่ิน เป็น
ตน้ รวม 7 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,128,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็นมูลค่ าของ สินทรัพย์ ท่ี เ กิดจากปัจจัยแวดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกนัในด้านการผลิต แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
เทคนิคและวิธีการผลิตสินคา้แก่เด็กและเยาวชน  ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคีดา้น แผน
ชุมชนตน้แบบดา้นสินคา้หตัถกรรม, หลกัสูตรโครงการอาชีพประติมากรรมดินเผา 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1)  ดา้นวิถีชีวิตชุมชน เป็นชนบทก่ึงเมือง มีโรงงานอุตสาหกรรม

จ านวนมากในพื้นท่ี 
  6.2) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอหางดงประมาณ 6 

กม. มีพื้นท่ี 13 ตารางกิโลเมตร (8,862 ไร่) สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบ 
  6.3) ทรัพยากรธรรมชาติ ล าห้วย จ านวน 3 แห่งและบึง หนองและ

อ่ืนๆ จ านวน 2 แห่ง  
 

  (4) ศกัยภาพชุมชนต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชนดา้นทรัพยากรธรรมชาติและการ
ท่องเท่ียว  สินทรัพย์ชุมชนด้านการท่องเท่ียว ประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจชุมชน  ซ่ึงองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่ ไดน้ าเสนอโครงการพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีเป็นสินคา้
ประเภทน้ีมีจ านวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 
 (4.1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยแกว้ อ าเภอแม่ออน 
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ไดแ้ก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย คือ 
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  1.1) ฝ่ายชุมชน  
   ไดแ้ก่ กลุ่มโฮมสเตยแ์ม่ก าปอง กลุ่มท าหมอนใบชา ผูน้ าชุมชน

ต าบลหว้ยแกว้ ผูน้  าแต่ละหมู่บา้นในต าบล 
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพฒันาชุมชน 

นกัวชิาการศึกษา นกัวชิาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลหว้ยแกว้ นกัวิจยัชุมชน ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจ าเทศบาลต าบล   

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่ องค์กรชุมชน โรงเรียนในพื้นท่ี พัฒนาชุมชนอ าเภอ 

เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 
 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนในพื้นท่ี เด็กและเยาวชนในห้วยแกว้ เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้
เศรษฐกิจชุมชน และนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ ส่ือวีดีทศัน์, ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนดา้นการท่องเท่ียว

เชิงอนุรักษ์แม่ก าปอง  แผนชุมชนตน้แบบด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แม่ก าปอง, หลกัสูตร
โครงการอาชีพการบริการดา้นการท่องเท่ียวของโฮมสเตยบ์า้นแม่ก าปอง 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  การพฒันาระบบการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และ

ระบบการใหบ้ริการท่ีพกัแบบโฮมสเตยท่ี์มีประสิทธิภาพในชุมชนบา้นแม่ก าปอง ต าบลห้วยแกว้ 
โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานและสร้าง
ความเขา้ใจร่วมกนั ประกอบกบัการสนบัสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแกว้ ท าให้
ปัจจุบนัชุมชนบ้านแม่ก าปองมีระบบการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และการ
ให้บริการท่ีพกัแบบโฮมสเตยท่ี์มีคุณภาพและมีความปลอดภยัส าหรับนักท่องเท่ียว ซ่ึงชุมชน
บา้นแม่ก าปองสามารถบริหารจดัการไดด้ว้ยชุมชนเอง รวมถึงชุมชนบา้นแม่ก าปองยงัใชแ้นวคิด
ในการเรียนรู้วิถีการด าเนินชีวิตแบบงพอเพียงบนพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชนให้
ย ัง่ยนื 

 5) มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
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   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแกว้ในโครงการเก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมอาชีพ  เช่น สนับสนุนกิจกรรมหมู่บา้นเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเอง, วิสาหกิจ ชุมชนและกองทุนหมุนเวียน ก่อสร้างและติดตั้งซุ้มป้ายช่ือต าบล/ป้าย
หมู่บา้น/บา้นช่ือซอยพร้อมป้าย ประชาสัมพนัธ์สถานท่ีท่องเท่ียว รวม 3 โครงการ เป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 380,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เ ป็นมู ลค่ าของ สินทรัพย์ ท่ี เ กิดจากปัจจัยแวดล้อม อ่ืน

นอกเหนือจากปัจจยัเงินทุน ได้แก่ ความช่วยเหลือกันในด้านวตัถุดิบการผลิตระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรผูป้ลูกมนัฝร่ัง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นเทคนิคและวิธีการผลิตสินคา้ ความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาคีดา้น แผนชุมชนตน้แบบดา้นการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์แม่ก าปอง, หลกัสูตร
โครงการอาชีพการบริการดา้นการท่องเท่ียวของโฮมสเตยบ์า้นแม่ก าปอง 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1)  ดา้นวถีิชีวติชุมชน  
  6.2) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นท่ีราบเชิงเขาและพื้นท่ีภูเขาลอ้มรอบ

ไปดว้ยเขตป่าสงวนแม่ออน 
  6.3) ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดว้ยพื้นท่ีป่าไม ้47,069 ไร่ น ้ าตก 

8 แห่ง ล าน ้า ล าหว้ย 10 แห่ง และบึง หนองและอ่ืนๆ 1 แห่ง 
 
 (4.2)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง 
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
   ประกอบดว้ย กลุ่มเตา้เจ้ียวบา้นสบเลิม กลุ่มแปรรูปกล้วยและ

มนัฝร่ังบา้นเป้า กลุ่มไมแ้กะสลกับา้นแม่โจ ้ กลุ่มเคร่ืองเล่นสมองกลบา้นแม่เลิม กลุ่มหตัถกรรม
บา้นก๊างหงส์ กลุ่มเยบ็ผา้พื้นเมืองบา้นสบเลิม กลุ่มแม่โจบ้า้นดินแอนด์โฮมสเตย ์ผูน้  าของแต่ละ
หมู่บา้น กลุ่มอาชีพอ่ืนๆในต าบล 

  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริการส่วนต าบล 
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    ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นกัพฒันาชุมชน 
นกัวชิาการศึกษา นกัวิชาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลบา้นเป้า นกัวิจยัชุมชน และ
ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจ าเทศบาลต าบล  

  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ได้แก่ โรงเรียนแม่แตงวิทยาคม องค์กรชุมชน หน่วยงานด้าน

สาธารณสุข พฒันาชุมชนอ าเภอ 
 2)  ทุนลูกคา้ ประกอบดว้ยผูไ้ดรั้บประโยชน์ภายในชุมชนและภายนอก

ชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนในต าบลบา้นเป้า กลุ่มเยาวชนบา้นดินแม่โจ ้ กลุ่มแม่บา้นต าบลบา้นเป้า 
และกลุ่มอาชีพต่างๆในต าบล กลุ่มเด็กและเยาวชนต าบลบ้านเป้า นักเรียนโรงเรียนแม่แตง
วทิยาคม และเครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ ส่ือวีดีทศัน์, ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนด้านการเกษตร 

เมล็ดพนัธ์และการท าบา้นดิน  แผนชุมชนตน้แบบดา้นการเกษตร เมล็ดพนัธ์และการท าบา้นดิน, 
หลกัสูตรโครงการอาชีพการสร้างโฮมสเตยบ์า้นดิน 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  การพฒันารูปแบบการด าเนินงานท่ีมีศกัยภาพให้กบักลุ่มแม่โจบ้า้น

ดิน ต าบลบา้นเป้า ให้เกิดความเขม้แข็งและสามารถพึ่งพาตนเอง โดยชาวบา้นในชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลบา้นเป้าเห็นถึงความส าคญัของการมีส่วนร่วมในการพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชน ซ่ึงมีกลุ่มแม่โจ้บ้านดินเป็นกลุ่มต้นแบบในการด าเนินงานและเป็น
ศูนยก์ลางในการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างแนวคิดของ
ชุมชนในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถ่ินต่อไป 

 5)  มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้าในโครงการเก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมอาชีพ  เช่น โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และสถานท่ีท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษภ์ายในต าบลบา้นเป้า โครงการส่งเสริมอาชีพและทกัษะของกลุ่มเยาวชน โครงการ
ส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายแุละคนพิการในดา้นต่างๆ เป็นตน้ รวม 6 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 
520,000 บาท 
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  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัแวดล้อมอ่ืนนอกเหนือ 

จากปัจจัยเงินทุน ได้แก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านเทคนิคและวิธีการสร้างบ้านดิน ความ
ช่วยเหลือของทุกภาคส่วนในชุมชน ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาคีดา้น แผนชุมชนตน้แบบ
ดา้นการเกษตร เมล็ดพนัธ์และการท าบา้นดิน, หลกัสูตรโครงการอาชีพการสร้างโฮมสเตยบ์า้น
ดิน 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1)  ด้านวิ ถี ชีวิตชุมชน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน

เกษตรกรรม 
  6.2) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ พื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน และ

เขต สปก. พื้นท่ีราบส่วนนอ้ยใชเ้ป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัและท าการเกษตรมีน ้าสมบูรณ์  
  6.3) ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไมส้งวน สายแร่แมงกานิส (หมู่ท่ี 3 ) 

และล าน ้า ล าหว้ย จ านวน 2 แห่ง 
 
 (4.3)  องค์การบริหารส่วนต าบลกืด้ช้าง อ าเภอแม่แตง 
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
   ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์บา้นแม่หมาใน กลุ่มนวดสมุนไพรต าบลก้ื

ดชา้ง กลุ่มโฮมสเตยต์  าบลก้ืดชา้ง กลุ่มเกษตรบา้นสบก๋าย และผูน้ าชุมชนในต าบลก้ืดชา้ง 
  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพฒันาชุมชน 

นกัวิชาการศึกษา นกัวิชาการเกษตร นกัประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบลก้ืดชา้ง นกัวิจยัชุมชน ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยปีระจ าต าบล 

  1.3) หน่วยงานภาคี 
   ไดแ้ก่ มูลนิธิศุภนิมิต โปรแกรม เอ ดี พี แม่แตง  โครงการหลวง

ม่อนเงาะ ศูนยพ์ฒันาสังคมและความมัน่คงมนุษย ์ท่ี 13 จ.เชียงใหม่ ส านักงานส่งเสริมและ
สนบัสนุนวชิาการ10  จ.เชียงใหม่  ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่   มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, ศูนยส่์งบ ารุงโครงการสนองพระราชด าริท่ี 16 จ.เชียงใหม่ ศูนยก์ารศึกษา
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ตามอธัยาศยัอ าเภอแม่แตง ส านกังานเกษตรอ าเภอแม่แตง ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอแม่แตง 
ผูป้ระกอบการการท่องเท่ียวในชุมชน  

 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน ไดแ้ก่ ประชาชนในต าบลก้ืดชา้ง นกัเรียนโรงเรียนแม่แตงวิทยาคมและโรงเรียน
ในพื้นท่ีใกลเ้คียง สถานีอนามยั เครือข่ายศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชน ปางชา้งแม่ตะมาน ปาง
ชา้งแม่แตง โรงเรียนฝึกควาญช้างบา้นช้างไทย ปางช้างแม่แตงทวัร์ ปางช้างห้วยน ้ าดงั ปางช้าง
ปางป่าคา น ้าหยาดรีสอร์ท แก่งก้ืด และหน่วยงานภาคีต่างๆ 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ไดแ้ก่ ส่ือวีดิทศัน์, ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจชุมชนดา้นการท่องเท่ียวเชิง

นิเวศและการอนุรักษ์, แผนชุมชนต้นแบบด้านพฒันากลุ่มอาชีพและแหล่งท่องเท่ียวและ
หลกัสูตรโครงการอาชีพการบริการดา้นการท่องเท่ียวในชุมชนต าบลก้ืดชา้ง 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  การพฒันาธุรกิจการบริการดา้นการท่องเท่ียวของต าบลก้ืดชา้งให้เป็น

ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนของทุกภาค
ส่วนในต าบลก้ืดช้างทั้ง บา้น วดั โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลก้ืดช้าง จน
สามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการพฒันาการให้บริการดา้นการท่องเท่ียวของต าบล 
ก้ืดชา้งใหเ้ป็นแบรนด์คุณธรรม กล่าวคือ การให้บริการดา้นการท่องเท่ียวของต าบลก้ืดชา้งไดใ้ช้
หลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซ่ึงสามารถพฒันาเศรษฐกิจ
ของต าบลก้ืดชา้งไดอ้ยา่งเขม้แข็งบนพื้นฐานของความพอประมาณ ลดความเส่ียงทางธุรกิจและ
สร้างวถีิแห่งความสุขในชุมชนต าบลก้ืดชา้งไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 5)  มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเป้าในโครงการเก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมอาชีพ  เช่น โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวบริเวณแก่งก้ืด
แม่ตะมาน  โครงการฝึกอบรมวชิาชีพกลุ่มสตรีเยาวชน มคัคุเทศน์ และผูสู้งอายุ  อุดหนุนงบประ
มานกลุ่มอาชีพสหกรณ์ร้านคา้บา้นแม่หมาในและกลุ่มท าฟอร์นิเจอร์จากเศษไม ้บา้นป่าขา้ว
หลาม โครงการผลิตกอ้นเช้ือเพลิงเขียวและถ่านอดัแท่งจากมูลช้าง เป็นตน้ รวม 20 โครงการ 
เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,380,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
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   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัแวดล้อมอ่ืนนอกเหนือ 
จากปัจจยัเงินทุน ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือของทุกภาคส่วนในชุมชน ความช่วยเหลือดา้นวิชาการ
จากหน่วยงานภาคีต่างๆ แผนชุมชนต้นแบบด้านพฒันากลุ่มอาชีพและแหล่งท่องเท่ียวและ
หลกัสูตรโครงการอาชีพการบริการดา้นการท่องเท่ียวในชุมชนต าบลก้ืดชา้ง 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1)  ด้านวิถีชีวิตชุมชน อาชีพหลักของประชากรในต าบลก้ืดช้าง 

ไดแ้ก่ ท าการเกษตร เช่นการท านา ท าสวน (ล้ินจ่ี ส้ม กะหล ่าปลี กระทอ้น เงาะ ขิง ขา้วไร่ ล าไย   
ขา้วโพด ถัว่เหลือง กาแฟ เสาวรส) และการรับจา้งทัว่ไป 

  6.2) ส่ิ งบ่ ง ช้ี ท า ง ภู มิ ศ าสต ร์  ลักษณะ ภู มิประ เทศ เ ป็นภู เ ข า
สลบัซบัซอ้น พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาอยูใ่นเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติหว้ยน ้าดงั 

  6.3) ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติห้วยน ้ าดงั ป่าชุมชุม 
น ้าตก ถ ้า แร่ธาตุ แม่น ้าแตง 

  6.4) ด้านแหล่งท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัได้แก่อุทยาน
แห่งชาติห้วยน ้ าดงั ก้ืดแม่ตะมาน ปางชา้งแม่ตะมาน ปางชา้งแม่แตง โรงเรียนฝึกควาญชา้งบา้น
ชา้งไทย ปางชา้งแม่แตงทวัร์ ปางชา้งหว้ยน ้าดงั ปางชา้งปางป่าคา น ้าหยาดรีสอร์ท แก่งก้ืด น ้ าตก
ห้วยสถานและกิจกรรมการท่องเท่ียวต่างๆ เช่นล่องแพไมไ้ผบ่า้นป่าขา้วหลาม ล่องแพยางบา้น
สบก๋าย โฮมสเตย ์กิจกรรมเดินป่า ป่ันจกัรยานเสือภูเขา ชมวถีิชีวติชาวไทยภูเขาเผา่ต่างๆ 
 
 (4.4)  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง 
    ศกัยภาพของชุมชนท่ีส่งผลต่อการจดัการสินทรัพยชุ์มชน ดงัน้ี 

 1) ทุนบุคลากร ประกอบดว้ยบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
  1.1) ฝ่ายชุมชน 
   ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมเกมส์ไม้ กลุ่มผูป้ระกอบการช้าง กลุ่ม

ผูป้ระกอบการแพ กลุ่มผูป้ระกอบการร้านคา้ กลุ่มหัตถกรรมเรือใบจ าลอง กลุ่มผูป้ระกอบการ
โฮมสเตย ์กลุ่มผา้ทอกระเหร่ียง ผูน้ าชุมชนต าบลแม่วนิ 

  1.2) ฝ่ายองคก์ารบริหารส่วนจ าบล 
   ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพฒันาชุมชน 

นกัวิชาการศึกษา นกัวิชาการเกษตร  นักพฒันาการท่องเท่ียว นักประชาสัมพนัธ์ประจ าต าบล 
แม่วนิ นกัวจิยัชุมชน ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยปีระจ าต าบล  
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  1.3) ฝ่ายหน่วยงานภาคี 
   ไดแ้ก่ โรงเรียนหลวงพฒันาขุนวาง โรงเรียนบา้นใหม่วงัผาปูน 

นักเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคี โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ 
หน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการในพื้นท่ีต าบลแม่วนิ 

 2)  ทุนลูกค้า ประกอบด้วยผู ้ได้รับประโยชน์ทั้ งภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน นักเรียนโรงเรียนหลวงพฒันาขุนวาง นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่วงัผาปูน 
นกัเรียนโรงเรียนแม่วนิสามคัคี นกัเรียนโรงเรียนบา้นกาดวทิยาคม และประชาชนต าบลแม่วนิ 

 3) ทุนนวตักรรม 
  ได้แก่ ส่ือวีดีทัศน์,  ศูนย์เ รียนรู้เศรษฐกิจชุมชนสินค้าด้านการ

ท่องเท่ียว, แผนชุมชนตน้แบบดา้นการท่องเท่ียว และหลกัสูตรโครงการอาชีพการผลิตเกมส์ไม ้
และเรือใบจ าลอง 

 4) ทุนความสามารถในการผลิต 
  การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของกลุ่มชุมชนบ้านสบวินท่ี

ประกอบธุรกิจดา้นการให้บริการท่องเท่ียวให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิง และเป็น
แหล่งบูรณาการเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจชุมชนของทุกภาคส่วนในต าบลแม่วินทั้ง บา้น วดั โรงเรียน
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต าบลแม่วิน จนสามารถสร้างแนวคิดและแนวปฏิบติัของการ
พฒันารูปแบบการให้บริการดา้นการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นสบวิน กล่าวคือ การด าเนินงาน
ของกลุ่มชุมชนบา้นสบวนิไดใ้ชห้ลกัของการมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวทางในการให้บริการ
กบันักท่องเท่ียว ซ่ึงผลการด าเนินงานตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจของต าบลแม่วินสามารถ
พฒันาเศรษฐกิจไดด้ว้ยการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

 5)  มูลค่าของสินทรัพยชุ์มชน 
  5.1) สินทรัพยมี์มูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัเงินทุนสนับสนุนจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วินในโครงการเก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการส่งเสริมอาชีพ เช่น โครงการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ของต าบลแม่วิน โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ืองเก่ียวกับภัย
ธรรมชาติ เป็นตน้ รวม 13 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 700,000 บาท 

  5.2) สินทรัพยไ์ม่มีมูลค่า 
   เป็นมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เกิดจากปัจจยัแวดล้อมอ่ืนนอกเหนือ 

จากปัจจยัเงินทุน ไดแ้ก่ ความช่วยเหลือของทุกภาคส่วนในชุมชน ความช่วยเหลือดา้นวิชาการ
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จากหน่วยงานภาคีต่างๆ ความช่วยร่วมมือจากผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวในต าบลแม่วิน แผน
ชุมชนตน้แบบดา้นการการท่องเท่ียว และหลกัสูตรโครงการอาชีพการผลิตเกมส์ไม ้และเรือใบ
จ าลอง 

 6) ความเก่ียวเน่ืองของสินทรัพยชุ์มชน 
  6.1)  ดา้นวถีิชีวติชุมชน ราษฎรส่วนมากเป็นชาวเขาชนเผา่ต่างๆไดแ้ก่ 

ชาวปกาเกอะญอ (กระเหร่ียง) 12 หม ู๋บ าน ชาวม ง 2 หม ู๋บ าน คนพื้นราบ 4 หม
ู๋บ าน หม ู๋บ านกระเหร่ียงรวมกบัคนพื้นราบ 1 หม ู๋บ าน 

  6.2) ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปของต าบลแม่วิน
เป็นภูเขา และประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวเขา 

  6.3) ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าชุมชน น ้ าตก 12 แห ง, ถ ้า 2 แห ง 
เข่ือนและอ างเก็บน ้า 4 แห ง 

  6.4) ดว้ยแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาติได แก  
น ้ าตก ถ ้ า เข่ือน อ างเก็บน ้ า มีการให บริการนักท องเท่ียวด านทวัร ป า (home 
stay) แหล่งท่องเท่ียดา้นวฒันธรรม ไดแ้ก่ วดัเก าแก โบราณสถาน ส านักสงฆ  ศูนย
หตัถกรรมภูมิป ญญาท องถ่ิน สัมผสัวถีิชาวบา้น  

 




