
 

บทท่ี 4 
บริบทชุมชน 

  
 การวจิยั  การจดัการความรู้เพื่อพ ัฒนาการออกแบบผลิตภ ัณฑ์  และศักยภาพธุรกิจช ุมชน   

กรีศึกษาตาํบลแมโ่ป่ง ตาํบลสันปูเลย อาํเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม  ่ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกบั
บริบทช ุมชน เ ร่ืองประวติัความเป็นมา ความเป็นอยู ่สภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรม 
เศรษฐกจิชมุชน โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม การประกอบอาชีพ     
การพฒันาสง่เสริมอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ สังคมของช ุมชน เพื่อเ ป็นข้อมูลท่ีทําการศึกษาเจาะลึก     
ไปถึงอาชีพดา้นงานหัตถกรรมชมุชนท่ีเป็นกรณีศึกษา และเพื่อเป็นขอ้มลูในการวิเคราะห์ด้านตา่ง  ๆ    
มรีายละเอียดดงัน้ี 
 

1. ประวัติความเป็นมาของอ าเภอดอยสะเก็ด 
อาํเภอดอยสะเกด็ จดัวา่เป็นอาํเภอหน่ึงท่ีมปีระวติัอนัเกา่แก ่ในดา้นภูมิประเทศพุทธประวติั 

และตาํนานความเชื่อมากมายของคนโบราณ อาํเภอดอยสะเกด็ เป็นชื่อเ รียกตามลักษณะ ภูมิประเทศ
ตามการมองเห็น เพราะเป็นภูมปิระเทศท่ีมภีูเขาน้อยใหญม่ากมายอยูเ่ รียงกนั แตม่ีภู เขาอยูลู่กหน่ึง
ท่ีตั้งแยกหา่งออกไปจากภูเขาลูกอ่ืน ๆ จึงเรียกวา่ดอยสะเด็น ตามภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ แปลได้วา่
ภูเขากระเด็น ตอ่มาไดส้ร้างวดัข้ึนบนดอยสะเด็น บ้างก็เ รียกวา่ ดอยเส้นเกศ เพราะเป็นสถานท่ี     
เกบ็พระเกศของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

ตามตาํนานท่ีพญานาคไดส้ร้างเจดีย์ประดิษฐาน      
เส้นพระเกศาไวบ้นภูเขาลูกน้ี  และเ รียกภูเขา   
ลูกน้ีวา่ “ดอยเส้นเกศ” ปัจจุบันยังคงมีวดัตั้งอยู ่
และมีท่ีวา่การอําเภอดอยสะเก็ดตั้งอยูบ่ริเวณ  
เชิงภูเขา  ส่วนคําวา่ดอยสะเก็ดเ ป็นคําท่ีเพี้ ยน   
มาจาก ดอยสะเด็น นั้นเอง 

 
ภาพท่ี 4.1 แผนท่ีอาํเภอดอยสะเกด็ 
                 ในจงัหวดัเชียงใหม ่

                    ท่ีมา : สารานุกรมวกิพีีเดีย, 2551 
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ดอยสะเกด็ไดจ้ดัตั้งเป็นอาํเภอ เมือ่ปี พ.ศ. 2445 โดยมตีาํบลเชิงดอยเป็นศูนย์กลางในอําเภอ 
ปัจจุบนัม ี14 ตาํบล คือ ตาํบลเชิงดอย ตาํบลสันปูเลย ตําบลลวงเหนือ ตําบลป่าป้อง ตําบลสง ่าบ้าน 
ตาํบลป่าลาน ตาํบลตลาดขวญั ตาํบลสําราญราษฎร์ ตําบลแมคื่อ ตําบลตลาดใหญ ่ตําบลแมฮ่ ้อยเ งิน 
ตาํบลแมโ่ป่ง ตาํบลป่าเมีย่ง ตาํบลเทพเสด็จ เทศบาลตาํบลดอยสะเกด็ดูได้ดงัภาพท่ี 4.2 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 เทศบาลตาํบลดอยสะเกด็ อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
 

1.1   ประวัติต าบลแม่โป่ง ต าบลสันปเูลย 
 โดยในกลุม่ตวัอยา่งงานวจิยัม ี2 ตาํบลท่ีเกีย่วขอ้ง  เ ป็นผลมาจากการเ ลือกกลุม่ตัวอยา่ง

ท่ีมคีวามเกีย่วขอ้งดา้นการเลือกตวัอยา่งจากประเภทผลิตภ ัณฑ์ การเ ลือกกลุม่ตัวอยา่งจากห มูบ่้าน   
ในพื้นท่ี และการเลือกกลุม่ตวัอยา่งจากกลุม่ธุรกิจท่ีเกีย่วขอ้ง คือ 

 1.1.1 ต าบลแม่โป่ง 
 ตาํบลแมโ่ป่ง เป็นตาํบลหน่ึงของอาํเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่ตั้งอยูท่าง

ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ของอําเภอดอยสะเก็ด มีพื้น ท่ีทั้งหมด 37,551 ไร่ พื้นเ พเ ดิมของชาวบ้าน      
เป็นคนในทอ้งถ่ิน การตั้งถ่ินฐานตั้งอยูต่ามแนวยาวของถนนมีถนน รพช. และถนนชลประทาน
เข่ือนแมก่วง เป็นเส้นทางติดตอ่ระหวา่งหมูบ่า้นและอาํเภอไดส้ะดวก เป็นตาํบลท่ีมีพื้นท่ีของหมูบ่้าน    
อยูใ่นเขตของศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮอ่งไคร้ เป็นหมูบ่า้นบริวารของศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง  10 หมูบ่้าน 
ราษฎรไดรั้บการสนับสนุนการพฒันาอาชีพอยา่งตอ่เ น่ือง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์กรบริหาร   
สว่นตาํบลแมโ่ป่งตามพระราชบญัญติัสภาตาํบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 เมื่อวนั ท่ี        
2 มนีาคม 2538 สภาพทัว่ไปของตาํบล ตาํบลแมโ่ป่ง ลกัษณะภูมปิระเทศเป็นท่ีราบเชิง เขา และภูเขา 
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มคีวามสูงประมาณ 340 เมตร มลีาํห้วยไหลผา่นมีแหลง่นํ้ าท่ีสําคัญ ได้แก ่อา่งเก็บนํ้ าห้วยฮอ่งไคร้     
อา่งเกบ็นํ้ าห้วยแกว้ คลองชลประทานแมก่วง ตําบลแมโ่ป่ง  ได้รับนํ้ าเ ต็มพื้นท่ีอาณาเขตตําบล      
ทางทิศเหนือ ติดกบัตาํบลป่าเมีย่ง  และตําบลป่าป้อง ทิศใต้ติดกบัตําบลแมฮ่ ้อยเ งิน  ทิศตะวนัออก    
ติดกบัตาํบลสหกรณ์ กิง่อาํเภอแมอ่อน จังหวดัเชียงใหม ่ทิศตะวนัตกติดกบัตําบลป่าป้อง จํานวน
ประชากรของตาํบลในเขต อบต. มจีาํนวน 5,278 คน และจํานวนหลังคาเ รือน 1,826 ห ลังคาเ รือน  
ขอ้มลูอาชีพหลกัของตาํบล ไดแ้ก ่ทาํนา อาชีพเสริม คือ การรับจา้ง และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 

 
  

ภาพท่ี 4.3 สภาพทัว่ไปของตาํบลแมโ่ป่ง อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
 

  
 

ภาพท่ี 4.4 สภาพการประกอบอาชีพของตาํบลแมโ่ป่ง อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่



 77 
 

  สถานท่ีสําคญัของตําบล ได้แก ่เทศบาลตําบลแมโ่ป่ง ศูนย์การเ รียนรู้ช ุมชน
ตาํบลแมโ่ป่ง วดัดอยจอมแจง้ วดักญัน์จนิธยาราม (ป่าไผ)่ วดัใหมม่งคลช ัย (ห้วยบอน)  วดัพระนอน
แมโ่ป่ง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮอ่งไคร้อันเ น่ืองมาจากพระราชดําริ  วดัดอยปลอ่ยนก และ           
วดัแมฮ่อ่งไคร้ เป็นตน้ สถานท่ีสําคญัของตาํบลมีลกัษณะดงัภาพท่ี 4.5 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 เทศบาลตาํบลแมโ่ป่ง อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
 

1.1.2 ต าบลสันปเูลย 
 ตาํบลสันปูเลยอยูใ่นเขตการปกครอง อําเภอดอยสะเก็ด มีหมูบ่้าน 13 หมูบ่้าน 

ไดแ้ก ่หมู ่1 บ้านสันปูเลย หมู ่2 บ้านสันต้นดู ่หมู ่3 บ้านป่าขุย หมู ่4 บ้านยางทอง  หมู ่5 บ้าน       
กอกหมน่ หมู ่6 บา้นป่าเสร้าน้อย หมู ่7 บา้นทา่ร้ัว หมู ่8 บา้นป่าเสร้าหลวง หมู ่9 บ้านสันต้นมว่งใต ้    
หมู ่10 บา้นร้องขุน่ หมู ่11 บา้นยางพระธาตุ หมู ่12 บา้นสันทราย หมู ่13 บ้านป้ายทอง  สภาพทั่วไป
ของตาํบลสันปูเลย มพีื้นท่ีเป็นท่ีราบลุม่เหมาะสมสําหรับการประกอบอาชีพเกษตร กรรม ตั้งอยูท่าง
ทิศตะวนัตกของอําเภอ อาณาเขตตําบล ทางทิศเหนือติดกบัตําบลตลาดขวญั ทิศใต้ติดกบัตําบล     
สันกลาง อาํเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่ ทิศตะวนัออกติดกบัตําบลสําราญราษฎร์ ทิศตะวนัตก 
ติดกบัตาํบลสันนาเมง็ อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม ่จํานวนประชากรของตําบลในเขต อบต.     
มจีาํนวน 9,078 คน และจาํนวนหลงัคาเรือน 3,314 หลังคาเ รือน ข้อมูลอาชีพหลักของตําบล ได้แก ่
การทาํนา  อาชีพเสริม คือ การทาํ หัตถกรรม รับจา้ง สถานท่ีสําคัญของตําบล ได้แก ่วดัเจติยานุสรณ์ 
วดัชยัสถาน วดัชยัสถิตย์ วดัเชฏฐาวรคปุต์ วดัดอนช ัย วดัยางทอง วดัรัตนปัญญารังสิต และวดัวารี
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สุทธาวาส (รังษีสุทธาวาส) วดัศรีสวสัด์ิ วดัสันปูเลย และวดัอัมพวนั  เทศบาลตําบลสันปูเลย เ ป็นต้น 
สภาพทัว่ไปของตาํบลสันปูเลยมดีงัภาพท่ี 4.6 ภาพท่ี 4.7 และภาพท่ี 4.8  
 

 
 

ภาพท่ี 4.6 บริเวณหน้าเทศบาลตาํบลสันปูเลย อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
 

 
 

ภาพท่ี 4.7 ภายในบริเวณเทศบาลตาํบลสันปูเลย อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
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ภาพท่ี 4.8 ภายในบริเวณเทศบาลตาํบลสันปูเลย อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
 

2. สภาพทางสังคม และวัฒนธรรม 
บริบทของสภาพทางสังคม วฒันธรรมตําบลแมโ่ป่ง ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด 

จงัหวดัเชียงใหม ่ ประกอบไปดว้ยท่ีตั้ง และอาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ ประชากร การปกครอง 
การเมอืง โครงสร้างพื้นฐาน สภาพทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม รวมถึงการพัฒนา
ทางสังคม และวฒันธรรมของอาํเภอหางดง มรีายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 
 อาํเภอดอยสะเกด็ตั้งอยูท่างตะวนัออกของจงัหวดัเชียงใหม ่มีเ น้ือท่ี/พื้นท่ี 7 49 ตร.กม. 

อาณาเขตติดตอ่กบัอาํเภอ และจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดตอ่กบัอาํเภอแมแ่ตง และอาํเภอพร้าว 
 ทิศตะวนัออก  ติดตอ่กบัอําเภอเวียงป่าเ ป้า (จังหวดัเชียงราย) และอําเภอเมืองปาน 

(จงัหวดัลาํปาง) 
 ทิศใต ้ ติดตอ่กบัอาํเภอแมอ่อน และอาํเภอสันกาํแพง 
 ทิศตะวนัตก  ติดตอ่กบัอาํเภอสันทราย 
2.2 ลักษณะทางภูมิประเทศ 
 อําเภอดอยสะเก็ด ตั้ง ข้ึนเมื่อ พ.ศ.2445 บ้านเชิงดอย หมูท่ี่ 3 ตําบลเชิงดอย คําวา่     

“ดอยสะเกด็” สันนิษฐานวา่เป็นคาํท่ีเพี้ยนมาจากคาํวา่ “ดอยเส้นเกศ” เ ป็นสถานท่ีเก็บเ ส้นพระเกศา
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา้บริเวณใกล้กบัตัวอําเภอ เ น้ือท่ี /พื้นท่ี 749 ตร.กม. พื้นท่ีส่วนมาก 
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บางส่วนเ ป็นภูเขาท่ีมีป่าไมส้มบูรณ์ บาง ส่วนเป็น ท่ีราบลุม่สลับกนั  มีคลองชลปร ะทาน ท่ีใ ช ้          
ในการทาํการเกษตรมากมายไมว่า่จะมาจาก เข่ือนแมก่วงไหลผา่นในตําบล หรือจากแหลง่ธรรมชาติ
สําคญั ไดแ้ก ่นํ้ าแมก่วง นํ้ าแมด่อกแดง  นํ้ าแมโ่ป่ง นํ้ าแมฮ่อ่งฮกั และหนองบวัพระเจา้หลวง 

2.3 โครงสร้างพืน้ฐาน 
 2.3.1 การคมนาคม 
  การคมนาคมมถีนนสําคญัท่ีตดัผา่นอาํเภอ คือ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1007

สถานีขนสง่ หมายเลขโทรศพัท์ 118 และสถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ 1014  สู่ช ุมชนทุกตําบล   
หมูบ่้านซ่ึงมียานพา หนะใช ้สัญจรไปมา แตล่ะวนัเ ป็นจํานวนมากกรมทา งหลวงได้ปรับปรุ ง        
ขยายถนนให้กวา้งและดีข้ึนกวา่เดิมทาํให้การสัญจรไปมาสะดวกข้ึนแตม่จุีดท่ีต้องดําเ นินการเพิ่มเ ติม  
เชน่ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟเขียวไฟแดง)  และทางมา้ลายตามเขตช ุมชนหนาแน่น หรือ ท่ีม ี  
การสัญจรพลุกพลา่น และบริเวณหน้าสถานศึกษาเป็นตน้  ดงัภาพท่ี 4.9 

 

    
 

ภาพท่ี 4.9 สภาพการคมนาคมในตาํบลสันปูเลย อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
 

2.3.2 ไฟฟ้า และโทรคมนาคม 
 ระบบการโทรคมนาคมในอําเภอดอยสะเก็ด และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญท่ีให้

ความสะดวกรวดเร็วในเวลาน้ี ไดแ้ก ่ระบบโทรศพัท์บริษัท ทศท คอร์เปเรช ั่นจํากดั (มหาชน) แตตู่้
โทรศพัท์สาธารณะท่ีให้บริการอยูใ่นขณะน้ียงัไมเ่พียงพอแกค่วามตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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2.3.3 การใช้ทีด่ิน 
 อาํเภอดอยสะเกด็ มพีื้นท่ีทั้งหมด เ น้ือท่ี/พื้นท่ี 749 ตร.กม. และพื้นท่ีส่วนมาก

เป็นภูเขาท่ีมป่ีาไมส้มบูรณ์ บางส่วนเป็นท่ีราบลุม่สลับกนั  มีคลองชลประทานท่ีใ ช ้ทําการเกษตร
มากมายไมว่า่จะมาจากเข่ือนแมก่วงไหลผา่นตาํบล หรือจากแหลง่ธรรมชาติสําคัญ ได้แก ่นํ้ าแมก่วง 
นํ้ าแมด่อกแดง นํ้ าแมโ่ป่ง นํ้ าแมฮ่อ่งฮกั และหนองบวัพระเจา้หลวง แบง่การใช ้ท่ีดิน เป็น 3 ลักษณะ 
ดงัน้ี 

 1) พื้นท่ีถือครองเพื่อการศึกษาเชน่อุทยาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮอ่งไคร้    
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ภูเขาท่ีมป่ีาไมส้มบูรณ์เ ป็นพื้นท่ีท่ีมีการใชป้ระโยชน์ลกัษณะน้ีมากท่ีสุด 

 2) พื้นท่ีถือครองเพื่อการดาํเนินกจิการคา้ขาย  และธุรกจิขนาดยอ่ม 
 3) พื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตรกรรม ไดแ้ก ่การทาํนา ทาํสวน ทาํไร ่

2.3.4 การประปา 
 การประปาให้บริการราษฎรในเขตอาํเภอดอยสะเกด็ อยา่งทั่วถึง  และยังมีราษฎร

ท่ีใชน้ํ้ าประปาบาดาลอยูม่าก  เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งใชใ้นการเกษตรกรรม การทาํนา ทําสวนและทําไร ่ 
มหีนว่ยงานจดัการตน้นํ้ าในฤดูร้อนเพื่อใชท้าํการเกษตรกรรม ลดปัญหาการกกัเก็บนํ้ าจากแหลง่นํ้ า
ธรรมชาติไวใ้ชเ้องในฤดูร้อนของราษฎรบางส่วนท่ีอยูต่น้นํ้ า 

2.4 การศึกษา ศาสนา ประเพณ ี และวัฒนธรรม 

 2.4.1 การศึกษา 
  อาํเภอดอยสะเกด็ เป็นอาํเภอปลอดผูไ้มรู้่หนังสือ เด็กในวยัเ รียนได้รับการศึกษา

ภาคบงัคบั จาํนวนร้อยละ 100 การสง่เสริมดา้นการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบล และประชาชน
ให้การสนับสนุน และสง่เสริมคนทุกเพศทุกวยั ให้ไดรั้บการศึกษา มแีหลง่ให้ความรู้หลกั ๆ ดงัน้ี 

  1) โรงเรียนมธัยม ไดแ้ก ่โรงเรียนดอยสะเกด็วทิยาคม โทร.0-5349-5519 
  2) มหาวทิยาลยั ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วทิยาเขตลานนา 
   อาํเภอดอยสะเกด็ 
   รวมไปถึงภายในทอ้งถ่ินยงัไดรั้บบริการความรู้จากคณะผู้วิจัย จากสาขาวิชา

ศิลปกรรม มหาวทิยาลยัราชภ ัฏเชียงใหม ่ภายใต้การวิจัย เ ร่ือง การจัดการความรู้เพื่อพ ัฒนาการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจช ุมชน ตําบลแมโ่ป่ง  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่   
โดยเป็นการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบผลิตภ ัณฑ์ การจัดการความรู้ การจัดการ
การตลาด การเงิน การบญัชี เป็นตน้  รวมไปถึงการพากลุม่ผูป้ระกอบการไปศึกษาดูงานตามสถานท่ี
ตา่ง ๆ เชน่ ศูนย์สง่เสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 จงัหวดัเชียงใหม ่ หอศิลปวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม ่
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 และศูนย์การคา้เซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซา่ หรือศึกษาดูงานกลุม่ผู ้ประกอบการในอําเภอใกล้เ คียง  
และการจดัประชมุให้ความรู้ดา้นตา่ง ๆ ดงัภาพท่ี 4.10 
 

 
 

ภาพท่ี 4.10 การประชมุของคณะผูว้จิยั และผูป้ระกอบการในทอ้งถ่ิน 
                                            ในการลงพื้นท่ีอาํเภอดอยสะเกด็ 
 

 2.5.2 ศาสนา ประเพณ ี วัฒนธรรม 
  ประชาชนในเขตอาํเภอดอยสะเก็ดส่วนใหญน่ับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ 
ศาสนาคริสต์ ประเพณีศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเ ป็น เอกลักษณ์ของล้านนาไทยท่ีปฏิบัติสืบทอด
ตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั ไดแ้ก ่
  1) ประเพณีป๋ีใหมเ่มอืง รดนํ้ าดาํหัวผูสู้งอายุ แหไ่มค้ํ้าโพธ์ิ (วนัสงกรานต์) 
  2) ประเพณีทาํบุญตกับาตร เทศกาลวสิาขบูชา 
  3) ประเพณีทาํบุญสลากภตั 
  4) ประเพณีวนัย่ีเป็ง (วนัลอยกระทง) 
  5) ประเพณีปอยหลวง 
  6) ประเพณีตานขา้วใหม ่ วนัเพ็ญเดือน 4 เหนือ 
  7) การสืบสานการตีกลองหลวง กลองสะบดัชยั กลองมองเซิง 
  8) การสืบสานการฟ้อนเล็บ ฟ้อนก๋ายลาย 
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  9) การทาํบุญตกับาตรในวนัพระ วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา วนัสําคัญอ่ืน ๆ 
เชน่ วนัพอ่ 5 ธันวามหาราช วนัแม ่12 สิงหาคม 
  ลกัษณะชมุชนในเขตอาํเภอดอยสะเกด็เป็นชมุชนเมืองกึ่งชนบท การดํารงชีวิต
ประจาํวนัประชากรสว่นใหญย่งัคงความสัมพนัธ์แบบเครือญาติให้ความสําคัญ และนับถือผู้อาวุโส  
วถีิชีวติความเป็นอยูเ่ รียบง ่าย มีการพึ่ งพาอาศัยซ่ึงกนัและกนั  ทําให้ประเพณีวฒันธรรมดั้ง เ ดิม      
สว่นใหญย่งัคงรักษาสืบทอดจนถึงปัจจุบนั 

 2.6 การพฒันาทางสังคม  และวัฒนธรรมของอ าเภอดอยสะเก็ด 
  ผลจากการพัฒนาประเ ทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม และการสร้างความกา้วหน้า   
อยา่งไมห่ยุดยั้งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทาํให้สังคมไทยตกอยูใ่นกระแสวตัถุนิยมยอมรับคา่นิยม             
ของตา่งประเทศมากข้ึน  กอ่ให้เกดิปัญหาดา้นศิลปวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปจากวฒันธรรมท่ีดีงาม
เรียบงา่ย ยึดติดกบัอาํนาจความร่ํารวย  กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมนึกถึงประโยชน์ส่วนตนมากกวา่
ประโยชน์สว่นรวม เป็นเหตุให้เกดิปัญหาสังคมมากมายในปัจจุบนั  
  อาํเภอดอยสะเก็ดได้ตระหนักถึงสถานการณ์ และปัญหาท่ีตามมา ส่ิง ท่ีจะสามารถ
ป้องกนัการเกดิปัญหาตา่ง ๆ ในอาํเภอไดอ้ยา่งดี  คือ การพฒันาแหลง่นํ้ า และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบชลประทาน โครงการพัฒนา จัดระเบียบหมูบ่้านและ ช ุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์          
มรีายละเอียดดงัน้ี 

  2.6.1 การพฒันาแหล่งน ้า  และเพิม่ประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
   การสนับสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ  ผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์
อนักวา้งใหญ ่แผค่ลุมเทือกเขาท่ีสลับซับซ้อน อันเป็นแหลง่กาํเ นิดของต้นนํ้ า ลําธารหลายสาย     
เล้ียงสรรพชีวติประกอบกนัเป็นสภาวะธรรมชาติท่ีสมดุล แตค่วามเจริญทางด้านวตัถุ  และการใช ้
ธรรมชาติอยา่งไมร่ะมดัระวงัทาํให้พื้นท่ีป่าตา่ง  ๆ ได้ถูกทําลายลง ปัจจุบันเหลือพื้นท่ี ป่าสมบูรณ์     
ท่ีเป็นแหลง่อาศยัหากนิของ สัตว์ป่า ท่ีนับวา่หาได้ยาก และส่วนใหญม่ีอาชีพเกษตรกรรม ทําไร่    
เล่ือนลอย รับจา้งตดัไม ้รวมทั้งการลา่สัตว์ป่าเพื่อเ ป็นอาหาร อยา่งขาดความสํานึกตอ่ความสําคัญ
ของทรัพยากรทาํให้สภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ในอดีตเร่ิมสูญสลายลง 
   ผลการดาํเนินงาน กจิกรรม การดาํเนินงาน คือ งานการกอ่สร้างแหลง่นํ้ าในพื้นท่ี
ศูนย์ศึกษาการพฒันาห้วยฮอ่งไคร้ฯ และโครงการพฒันาพื้นท่ีป่าขุนแมก่วงฯ  โครงการพัฒนาพื้นท่ี
ป่าขนุแมก่วงฯ (งานกอ่สร้างฝายทดนํ้ าบ้านตาดเหมยพร้อมระบบส่งนํ้ า)  เ ป็นพื้น ท่ีการพัฒนา       
ตามโครงการ ตั้งอยูท่ี่ตาํบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม ่พื้นท่ีรับประโยชน์จาก    
การพฒันาโครงการน้ีประมาณ 600 ไร ่งบประมาณโครงการ6, 940,000 บาท ระยะเวลาดําเ นินงาน
ภายในปี 2552 
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  2.6.2 โครงการพฒันา และจัดระเบียบหมู่บ้าน และชุมชน ประจ าปี 2552 
   การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  นอกจากจะ
มกีฎหมายควบคมุ และบงัคบัใชใ้ห้เ ป็น หน้าท่ีของเจ้าของอาคารบ้านเ รือน  หรือบุคคลโดยทั่วไป      
ท่ีต้องปฏิบัติตามแล้ว  การส่ง เ สริม และ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประ ชาชนได้ตระหนักถึง
ความสําคญั  และให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบ และความเป็นระเบียบเ รียบร้อยของช ุมชน
ตลอดจนการรักษาอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มภายในชมุชนอยา่งเข้าใจ และยั่ง ยืน  เพื่อให้การดําเ นินงาน
เป็นไปตามอาํนาจหน้าท่ีท่ีกาํหนดใชใ้นมาตรา 50(3) แหง่พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเ ติม 
(ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 และ มาตรา 16(16) (18)  แห่ง  พรบ. กาํหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย
อาํนาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ในการรักษาความสะอาดถนน หรือทางเ ดิน 
และท่ีสาธารณะ รวมทั้งการกาํจัดขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูล ส่ง เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร     
ในการพฒันาทอ้งถ่ิน เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด จึงจัดโครงการพัฒนา และจัดระเบียบหมูบ่้าน     
และชมุชน ประจําปี 2552 เพื่ อสร้างความสามคัคีระหวา่งช ุมชน  และเทศบาล โดยดําเ นินการ         
ใน 4 หมูบ่า้นทุกวนัหยุดนักขตัฤกษ์ และวนัพธุสุดทา้ยของเ ดือน  โดยมีกิจกรรมการทําความสะอาด    
ในหมูบ่า้น และรับประทานอาหารรว่มกนัระหวา่งชมุชน และพนักงานเทศบาล 
   ผลการดาํเนินงานโครงการพฒันา จดัระเบียบหมูบ่า้น และชมุชนประจาํปี 2552 
   1) เทศบาลตาํบลดอยสะเกด็ ให้ความชว่ยเหลือประชาชนผูย้ากไร้ในกรณีฉุกเ ฉิน 
(ภยัหนาว) โดยมปีระชาชนผูย้ากไร้ใน 4 หมูบ่า้นในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด เข้าร่วมโครงการ
ไดรั้บแจกผา้หม่กนัหนาวจํานวน 258 ผืน 
   2) เทศบาลตาํบลดอยสะเกด็ จดัการประชมุสภาสมยัสามญัสมยัท่ี 4 คร้ัง ท่ี 1 และ
คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 2 ธันวาคม 2551 และในวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551 เวลา 9.30 น. ณ สํานักงานเทศบาล
ตาํบลดอยสะเกด็ 
   3) เทศบาลตาํบลดอยสะเกด็ จดัพิธีเปิดซุม้ประตูป้ายหมูบ่้านบ้านโพธ์ิทองเจริญ 
เพื่อปรับปรุงภูมทิศัน์ทางเข้าหมูบ่้านให้สวยงาม โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักด์ิ  เจริญศิริโชติ 
นายอาํเภอดอยสะเก็ดเ ป็นประธานในพิธีเ ปิดป้ายซุ้มประตูหมูบ่้าน หมูท่ี่ 2 บ้านโพธ์ิทองเจริญ 
รวมถึงประชาชนในหมูท่ี่ 2 เขา้รว่มพิธีกวา่ 100 คน 
   4) เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด ได้ทําการเปิดศูนย์สุขภาพช ุมชนตําบลเชิ งดอย    
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2 543 โดยทางเทศ บาลตําบลดอยสะเ ก็ดได้ให้ความสําคัญ           
ในการให้ความชว่ยเหลือแกป่ระชาชนชาวเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด และบริการครอบคลุมพื้นท่ี     
ตาํบลเชิงดอยทั้งหมด 13 หมูบ่า้น ในเร่ืองสุขภาพ สุขอนามยั โดยมีโครงการเปิดศูนย์สุขภาพช ุมชน
ตาํบลเชิงดอย โดยไดรั้บความรว่มมอืของโรงพยาบาลอาํเภอดอยสะเก็ดท่ีให้การสนับสนุนบุคลากร 
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เคร่ืองมอื และเวชภณัฑ์ทางดา้นการพยาบาล โดยในการเปิดศูนย์ดังกลา่ว เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด 
ไดข้ออนุญาตใชพ้ื้นท่ีสํานักงานสหกรณ์การเกษตรจากท่ีราชพัสดุ มีจํานวนพื้นท่ี 3 งาน 62 ตรว. 
พร้อมอาคาร 1 หลงั โดยไดรั้บจากนายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ นายอําเภอดอยสะเก็ดเ ป็นประธาน       
ในพิธีเปิดศูนย์ โดยมปีระชาชนเขา้รว่มงานเปิดศูนย์ดงักลา่วประมาณ 500 คน  
   5) เทศ บาลตําบลดอยสะ เก็ด จัดโครงการศึกษา ดูงานเทศบาลตํา บลบ้าน ธิ    
อาํเภอบา้นธิ จงัหวดัลาํพนู เพื่อเขา้ศึกษาดูงานเกีย่วกบัเร่ือง การคัดแยกขยะมูลฝอย อยา่งเ ป็นระบบ 
เพื่อนํามาประยุกต์ใช ้และปรับปรุงการทํางานของเทศบาล นอกจากนั้ นยังมีการแขง่ขันกีฬ า        
เชื่อมความสามคัคีระหวา่งเทศบาลทั้ง 2 แหง่ 
   6) เทศบาลตาํบลดอยสะเกด็ จดังานวนัเ ด็กแห่งชาติ ประจําปี 2552 ในวนัท่ี 10 
มกราคม 2552โดยในงานประกอบด้วย การแสดงของเ ด็กๆ การเลน่เกมส์  และการจัดกิจกรรม
ทางดา้นสง่เสริมสุขภาพ และความคิดสร้างสรรค์ การแจกของรางวลั จากหน่วยงานตา่ง  ๆ ท่ีให้          
การสนับสนุนกจิกรรมอาทิ โรงพยาบาลอาํเภอดอยสะเกด็ สถานีตาํรวจภูธรอําเภอดอยสะเก็ด กศน. 
ชมรมเคร่ืองบินเล็กจาแมโ่จ ้กองบิน 41 ซ่ึง เ ด็ก ๆ และผู้ปกครองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกวา่ 1,000 คน 
ตา่งไดรั้บความสนุกสนาน ความรู้ และความสุขในวนัเ ด็กแห่งชาติ ตามคําขวญั วนัเ ด็ก “ฉลาดคิด   
จิตบริสุทธ์ิ จุดประกายฝัน ผูกพนัรักสามคัคี” 
   เทศบาลตาํบลแมโ่ป่งยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมอ่ืน ๆ เชน่ กิจกรรมเพื่อส่ง เสริม   
การลดภาวะโลกร้อน กจิกรรมสง่เสริมการลดความรุนแรงทางการเมือง เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 4.11 

 

  
 

ภาพท่ี 4.11 กจิกรรมเพื่อสังคม ในตาํบลสันปูเลย อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
 

3. สภาพเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกจิโดยรวมตําบลแมโ่ป่ง ตาํบลสันปูเลย อาํเภอดอยสะเกด็ มดีงัตอ่ไปน้ี 
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3.1  สภาพเศรษฐกิจทางการเกษตรกรรม 
เน่ืองจากพื้นท่ีของตาํบลแมโ่ป่ง สันปูเลย อาํเภอดอยสะเก็ด เ ป็นภูเขาท่ีมีป่าไมส้มบูรณ์ 

บางสว่นเป็นท่ีราบลุม่สลบักนักบัภูเขา มคีลองชลประทานท่ีใชท้าํการเกษตรมากมายไมว่า่จะมาจาก 
เข่ือนแมก่วงไหลผา่นในตาํบล หรือจากแหลง่ ธรรมชาติท่ีสําคัญได้แก ่นํ้ าแมก่วง แมน่ํ้ าดอกแดง     
นํ้ าแมโ่ป่ง นํ้ าแมฮ่อ่งฮกั และหนองบวัพระเจา้หลวง  สว่นท่ีเ ป็นท่ีราบลุม่ซ่ึง เหมาะแกก่ารประกอบ
อาชีพเพาะปลูก  ทาํให้ประชากรอาํเภอดอยสะเกด็มอีาชีพหลัก คือ การทําการเกษตร ได้แก ่ทํานา 
ทาํสวน เป็นหลกั ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ  ได้แก ่ข้าว กระเทียม ปลาโคเ น้ีอ โคนม ไกเ่ น้ีอ 
และไกไ่ข ่อาชีพรอง ไดแ้ก ่อาชีพรับจา้งทัว่ไป และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เชน่ การผลิต
นํ้ าพริกเผา กนุเชียง แคบหม ูกลว้ยตาก สมนุไพรชง ชาชง แชมพ ูและนํ้ ายาล้างจาน งานหัตถกรรม 
คือ การผลิตโคมไฟ ผลิตภณัฑ์ป้ายชื่อ กรอบรูป แผน่ภาพติดผนัง  ผลิตภ ัณฑ์ผ้าซ่ินทอมือ ถุงยา่ม   
ทอมอื ผา้คลุมไหลแ่ละกระเป๋าผา้ฝ้าย รายไดเ้ฉล่ียของประชากรใ นตําบล 19,650 บาท ตอ่คนตอ่ปี 
ถือเป็นรายไดท่ี้ยงัไมดี่พอสําหรับเกษตรกรเน่ืองจากกลไกการตลาดบางปีก็มีผลผลิตมาก  ทําให้ราคา
ผลผลิตตกตํ่า ขาดการนําเทคโนโลยีมาใชใ้นการเกษตรกรรม ผูบ้ริโภคต่ืนกลัว เ น่ืองจากเกษตรกรใช ้
สารเคมใีนการเกษตรกรรมมากเกนิความจาํเ ป็น เ ป็นต้น  และในตําบลตลาดขวญั และตําบลอ่ืน  ๆ    
ยงัมกีารสง่เสริม และถา่ยทอดเทคโนโลยีสมยัใหมท่ี่เกี่ยวกบัการเกษตร เพื่อการพัฒนาเกษตรกร     
ให้มคีวามรู้ใหมใ่นการทาํเกษตรท่ีไมต่อ้งพึ่งสารเคม ีโดยการเปิดศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาํตาํบล ดงัภาพท่ี 4.12 และภาพท่ี 4.13 

 

 
 

ภาพท่ี 4.12 ศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบลแมโ่ป่ง 
                  อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่
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ภาพท่ี 4.13 สภาพภายในศูนย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตาํบลแมโ่ป่ง  
        อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม ่




