
 

บทที ่4 
บริบทชุมชน 

  
การวิจยั การจดัการความรู้เพื่อพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน 

ตาํบลป่าป้อง ตาํบลสง่าบา้น ตาํบลตลาดขวญั ตาํบลเทพเสด็จ อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่   
ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบับริบทชุมชนเร่ืองประวติัความเป็นมา ความเป็นอยู ่สภาพแวดลอ้มทางสังคม
และวฒันธรรม โดยเฉพาะเก่ียวกบัเศรษฐกิจชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา ศาสนา ประเพณี 
วฒันธรรม การประกอบอาชีพ และสภาพเศรษฐกิจเพื่อเป็นขอ้มูลท่ีจะทาํการศึกษาเจาะลึกถึงอาชีพ
หตัถกรรมชุมชน เพื่อเป็นขอ้มูลในการทาํวจิยัดา้นต่าง ๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. ประวตัิความเป็นมาของอ าเภอดอยสะเกด็ 
อาํเภอดอยสะเก็ด จดัวา่เป็นอาํเภอหน่ึงท่ีมีประวติัอนัเก่าแก่ ในดา้นภูมิประเทศพุทธประวติั 

และตาํนานความเช่ือมากมายของคนโบราณ อาํเภอดอยสะเก็ด เป็นช่ือเรียกตามลกัษณะภูมิประเทศ
ตามการมองเห็น เพราะเป็นภูมิประเทศท่ีมีภูเขาน้อยใหญ่มากมายอยู่เรียงกนั แต่มีภูเขาอยู่ลูกหน่ึง
ท่ีตั้งแยกห่างออกไปจากภูเขาลูกอ่ืน ๆ จึงเรียกวา่ดอยสะเด็น ตามภาษาพื้นเมืองภาคเหนือ แปลไดว้า่
ภูเขากระเด็น ต่อมาไดส้ร้างวดัข้ึนบนดอยสะเด็น บา้งก็เรียกวา่ ดอยเส้นเกศ เป็นสถานท่ีเก็บพระเกศ
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ตามตาํนานท่ีว่าพญานาคไดส้ร้างเจดียป์ระดิษฐานเส้นพระเกศา   
ไวบ้นภูเขาลูกน้ี เรียกภูเขาลูกน้ีวา่ “ดอยเส้นเกศ” ปัจจุบนัยงัคงมีวดัตั้งอยู ่มีท่ีวา่การอาํเภอดอยสะเก็ด
ตั้งอยูบ่ริเวณเชิงภูเขา ส่วนคาํวา่ดอยสะเก็ดเป็นคาํท่ีเพี้ยนมาจาก ดอยสะเด็น  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.1 แผนท่ีอาํเภอดอยสะเก็ดในจงัหวดัเชียงใหม่ 

                   ท่ีมา : สารานุกรมวกีิพีเดีย, 2551 
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ภาพท่ี 4.2 สภาพทัว่ไปของอาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ดอยสะเก็ดไดจ้ดัตั้งเป็นอาํเภอ เม่ือปี พ.ศ. 2445 โดยมีตาํบลเชิงดอยเป็นศูนยก์ลางในอาํเภอ 
ปัจจุบนัมี 14 ตาํบล คือ ตาํบลเชิงดอย ตาํบลสันปูเลย ตาํบลลวงเหนือ ตาํบลป่าป้อง ตาํบลสง่าบา้น 
ตาํบลป่าลาน ตาํบลตลาดขวญั ตาํบลสําราญราษฎร์ ตาํบลแม่คือ ตาํบลตลาดใหญ่ ตาํบลแม่ฮอ้ยเงิน 
ตาํบลแม่โป่ง ตาํบลป่าเม่ียง ตาํบลเทพเสด็จ เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ดดูไดด้งัภาพท่ี 4.3 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3 เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.1 ประวตัิต าบลป่าป้อง ต าบลสง่าบ้าน ต าบลตลาดขวญั และต าบลเทพเสด็จ 
ในการวิจยั การจดัการความรู้เพื่อการออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน  

กรณีศึกษาตาํบลป่าป้อง ตาํบลสง่าบ้าน ตาํบลตลาดขวญั และตาํบลเทพเสด็จ อาํเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่ คือ 

1.1.1 ต าบลป่าป้อง 
ตาํบลป่าป้อง อยู่ในเขตการปกครองของอาํเภอสันกาํแพง มีจาํนวนหมู่บ้าน

ทั้งส้ิน 7 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นป่าตึงน้อย หมู่ 2 บา้นป่าไมแ้ดง หมู่ 3 และหมู่ 4 บา้นป่าป้อง    
หมู่ 5 บา้นใตร้้อง หมู่ 6 บา้นดวงดี หมู่ 7 บา้นป่ายาง สภาพทัว่ไปของตาํบลป่าป้องเป็นพื้นท่ีราบ 
พื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีเกษตรกรรม  อาณาเขตตาํบล ทางทิศเหนือติดกบัตาํบลเชิงดอย ทิศใตติ้ดกบั 
ตาํบลสง่าบา้น และตาํบลแม่ฮอ้ยเงิน ทิศตะวนัออกติดกบัตาํบลแม่โป่ง และทิศตะวนัตกติดกบัตาํบล
เชิงดอย และตาํบลสง่าบา้น จาํนวนประชากรของตาํบลในเขต อบต. มีจาํนวน 3,525 คน และจาํนวน               
หลงัคาเรือน 1,335 หลงัคาเรือน ขอ้มูลอาชีพของตาํบล อาชีพหลกั  ได้แก่ การทาํนา การรับจา้ง 
อาชีพเสริม คือ การทาํขา้วซ้อมมือ ข้อมูลสถานท่ีสําคญัของตาํบล ไดแ้ก่ โรงเรียนประถม 2 แห่ง 
โรงเรียนมธัยม 1 แห่ง วดั 5 แห่ง โบสถค์ริสต ์1 แห่ง และสถานีอนามยั 2 แห่ง สภาพทัว่ไปในตาํบล
ป่าป้องมีลกัษณะดงัภาพท่ี 4.4 
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 สภาพทัว่ไปในพื้นท่ีตาํบลป่าป้อง อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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1.1.2 ต าบลสง่าบ้าน 
ตาํบลสง่าบ้าน เป็นตาํบลท่ีแยกออกมาจาก ตาํบลป่าบ้อง อาํเภอดอยสะเก็ด                  

มีทั้งหมด 5 หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 บา้นดอกแดง หมู่ท่ี 2 บา้นท่า หมู่ท่ี 3 บา้นป่าง้ิว และหมู่ท่ี 4               
บา้นป่าฝาง หมู่ท่ี 5 บา้นแพะป่าคา สภาพทัว่ไปของตาํบลเป็นท่ีราบ ลกัษณะชนบทห่างจากตวัเมือง 
ประมาณ 40 กม. ท่ีดินส่วนมากทาํการเกษตรทาํนา อาณาเขตตาํบลทางทิศเหนือติดกบัตาํบลเชิงดอย 
ทิศใตติ้ดกบัตาํบลตลาดใหญ่ และตาํบลสําราญราษฎร์ ทิศตะวนัออกติดกบัตาํบลป่าป้องและตาํบล
แม่ฮอ้ยเงิน ทิศตะวนัตกติดกบัตาํบลตลาดขวญั จาํนวนประชากรของตาํบลในเขต อบต. มีจาํนวน 
4,293 คน และจาํนวนหลงัคาเรือน 1,087 หลงัคาเรือน ขอ้มูลอาชีพของตาํบล ไดแ้ก่ ทาํนา ทาํสวน
ทาํไร่ สถานท่ีสาํคญัของตาํบล ไดแ้ก่ การทาํร่มผา้ หมู่ท่ี 3 ร้านอมตะ หมู่ท่ี 3 (ขายของเก่า) 

 1.1.3 ต าบลตลาดขวญั 
ตาํบลตลาดขวญั ประกาศจดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2539 โดยใช้ท่ีทาํการ

สภาตาํบลตลาดขวญัเดิมเป็นท่ีทาํการตั้งอยู่หมู่ท่ี 1 ตาํบลตลาดขวญั และต่อมาในปี 2544 ไดย้า้ย      
ท่ีทาํการใหม่มาตั้ง ณ เลขท่ี 109 หมู่ท่ี 3 ต.ตลาดขวญั เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2544 ห่างจากท่ีวา่การ
อาํเภอดอยสะเก็ด ประมาณ 6.5 กิโลเมตร โดยห่างจากศูนยร์าชการจงัหวดัเชียงใหม่ ประมาณ 13 
กิโลเมตร ห่างจากเขตอาํเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 8 กิโลเมตร และตาํบลตลาดขวญั ตั้งอยูใ่นเขต
การปกครองของอาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบไปด้วย 6 หมู่บา้น ได้แก่ หมู่ 1       
บา้นพยาดอยแกว้ หมู่ 2 บา้นนํ้ าแพร่ หมู่ 3 บา้นถํ้ า หมู่ 4 บา้นบ่อหิน หมู่ 5 บา้นป่าแงะ หมู่ท่ี 6                        
บา้นพยากหลวง  สภาพทัว่ไปของตาํบลตลาดขวญัมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม พื้นท่ีมี
ความลาดเอียงจากทิศตะวนัตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้พื้นท่ีของตาํบลอยูใ่นเขตรับนํ้ า
โครงการชลประทานแม่กวงอุดมธารา อาณาเขตตาํบล ได้แก่ ทิศเหนือติดกับตาํบลสันป่าเปา   
อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่  ทิศใตติ้ดกบัตาํบลสันปูเลย ทิศตะวนัออกติดกบัตาํบลป่าลาน      
ทิศตะวนัตกติดกบัตาํบลสันนาเมง็ อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวนประชากรในเขต อบต. มี
จาํนวน 3,750 คน แยกเป็นชาย 1,698 คน และหญิง 2,052 คน และมีจาํนวนหลังคาเรือน 1,810 
หลงัคาเรือน อาชีพหลกัของตาํบล ไดแ้ก่ ทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ อาชีพเสริม คือ การรับจา้ง การแปรรูป
อาหาร สถานท่ีสาํคญัของตาํบล ไดแ้ก่ วดับา้นป่าแงะ 

1.1.4 ต าบลเทพเสด็จ 
ตาํบลเทพเสด็จ เดิมท่ีไม่ไดแ้ยกเป็นตาํบล การปกครองข้ึนอยู่กบัตาํบลป่าเม่ียง 

อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เดิมตาํบลป่าเม่ียง มีจาํนวน 12 หมู่บา้น ปี 2534 ตาํบลเทพเสด็จ 
ไดแ้ยกตวัมามีจาํนวน 7 หมู่บา้น ในขณะนั้น ปัจจุบนัมีหมู่บา้นเพิ่มข้ึนอีก 1 หมู่บา้น รวมเป็นทั้งส้ิน 
8 หมู่บา้น สาเหตุท่ีตั้งช่ือตาํบลว่า “ตาํบลเทพเสด็จ” เพราะว่ามีพื้นท่ีทั้งหมดเป็นภูเขา และตั้งอยู ่    
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ในเขตโครงการหลวง ซ่ึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาเยี่ยม
โครงการหลวงถึง 2 คร้ัง ทางคณะกรรมการสภาตาํบลป่าเม่ียง จึงมีมติตั้งช่ือว่า “ตาํบลเทพเสด็จ” 
ภายหลังท่ีมีการประกาศใช้พระราชบญัญติัสภาตาํบล และองค์การบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537     
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทาํให้สภาตาํบลเทพเสด็จได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นองค์การบริหาร      
ส่วนตาํบลเทพเสด็จ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และราชการส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย ตั้ งแต่วนัท่ี          
23 กุมภาพนัธ์ 2540  สภาพทัว่ไปของตาํบล มีเน้ือท่ีทั้งหมดประมาณ 75,625 ไร่ หรือประมาณ      
121 ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นหุบเขาสลับซับซ้อน เป็นป่าดิบเขา และมีพื้นท่ีมี  
ความลาดชนัมากกว่า 35% มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลระหวา่ง 520 - 1,950 เมตร อาณาเขตตาํบล
ทางทิศเหนือติดกบัตาํบลแม่เจดีย ์อาํเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย  ทิศใตติ้ดกบัตาํบลห้วยแก้ว     
ก่ิงอาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ทิศตะวนัออกติดกบัตาํบลแจซ้อ้น อาํเภอเมืองปาน จงัหวดัลาํปาง  
ทิศตะวนัตกติดกบัตาํบลป่าเมียง อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ จาํนวนประชากรในเขต อบต. 
1690 คน แบ่งเป็นชาย 885 คน หญิง805 คน และจาํนวนหลังคาเรือน 709 หลงัคาเรือน (ข้อมูล         
ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2551) อาชีพหลกัของตาํบล ไดแ้ก่ การทาํกาแฟสด ทาํชา เม่ียง อาชีพเสริม คือ
การทาํหมอนชาหอม ชาหอมสมุนไพร ไมก้วาดดอกหญา้ หมู่บา้นโฮมสเตย ์คา้ขาย สถานท่ีสําคญั
ของตาํบลไดแ้ก่ อบต.เทพเสด็จ วดัก่ิวตํ่า วดับา้นนํ้าโคง้ วดับา้นป่าป่าน วดัแม่ตอน วดับา้นพงษ์ทอง
วดับา้นดง วดับา้นปางไฮ วดักาํแพงหิน ดอยลงักา นํ้ าตกตาดหมอก นํ้ าตกตาดเหมย นํ้ าตกแม่วอง 
โรงเรียนเทพเสด็จวทิยา โครงการหลวงป่าเม่ียง หน่วยเฉพาะกิจปางไฮ หน่วยจดัการตน้นํ้าแม่หวาน 
 

2. สภาพทางสังคม  และวฒันธรรม 
บริบททางสังคม และวฒันธรรมตาํบลป่าป้อง ตาํบลสง่าบา้น ตาํบลตลาดขวญั และตาํบล

เทพเสด็จ อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบไปดว้ยท่ีตั้ง อาณาเขต ลกัษณะภูมิประเทศ  
ประชากร และการปกครอง การเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สภาพทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี    
และวฒันธรรม รวมถึงการพฒันาทางสังคม และวฒันธรรม มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1   ทีต่ั้งและอาณาเขต 
 อาํเภอดอยสะเก็ดตั้งอยูท่างตะวนัออกของจงัหวดัเชียงใหม่ มีเน้ือท่ี/พื้นท่ี 749 ตร.กม. 

อาณาเขตติดต่อกบัอาํเภอ และจงัหวดัใกลเ้คียงดงัน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกบัอาํเภอแม่แตง และอาํเภอพร้าว 
 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกับอาํเภอเวียงป่าเป้า (จงัหวดัเชียงราย) และอาํเภอเมืองปาน 

(จงัหวดัลาํปาง) 
 ทิศใต ้ติดต่อกบัอาํเภอแม่ออน และอาํเภอสันกาํแพง 
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 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอาํเภอสันทราย  
2.2   ลกัษณะทางภูมิประเทศ 

 อาํเภอดอยสะเก็ด ตั้ งข้ึนเม่ือ พ.ศ.2445 บ้านเชิงดอย หมู่ ท่ี 3 ตาํบลเชิงดอย คาํว่า     
“ดอยสะเก็ด” สันนิษฐานวา่เป็นคาํท่ีเพี้ยนมาจากคาํวา่ “ดอยเส้นเกศ” เป็นสถานท่ีเก็บเส้นพระเกศา
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้บริเวณใกล้กบัตวัอาํเภอ เน้ือท่ี/พื้นท่ี 749 ตร.กม. พื้นท่ีส่วนมาก 
เป็นภูเขาท่ีมีป่าไม้สมบูรณ์ บางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มสลับกัน มีคลองชลประทานท่ีใช้ในการทาํ
การเกษตรมากมายไม่ว่าจะมาจาก เข่ือนแม่กวงไหลผ่านในตาํบล หรือจากแหล่งธรรมชาติสําคญั 
ไดแ้ก่ นํ้าแม่กวง นํ้าแม่ดอกแดง  นํ้าแม่โป่ง นํ้าแม่ฮ่องฮกั และหนองบวัพระเจา้หลวง  

2.3   โครงสร้างพืน้ฐาน 
2.3.1   การคมนาคม 

 การคมนาคมมีถนนสําคญัท่ีตดัผา่นอาํเภอ คือ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1007
สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศพัท์ 118 และสถานีรถไฟ หมายเลขโทรศพัท์ 1014 สู่ชุมชนทุกตาํบล   
หมู่บา้นซ่ึงมียานพาหนะใช้สัญจรไปมา แต่ละวนัเป็นจาํนวนมากกรมทางหลวงไดป้รับปรุงขยาย
ถนนให้กวา้งและดีข้ึนกว่าเดิม ทาํให้การสัญจรไปมาสะดวกข้ึน แต่มีจุดท่ีตอ้งดาํเนินการเพิ่มเติม  
เช่น ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟเขียวไฟแดง) และทางมา้ลายตามเขตชุมชนหนาแน่น หรือท่ีมี   
การสัญจรพลุกพล่าน และบริเวณหน้าสถานศึกษาเป็นตน้ ลกัษณะการคมนาคมระหว่างตาํบล       
ในอาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะ ดงัภาพท่ี 4.5 และภาพท่ี 4.6 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 สภาพการคมนาคมระหวา่งตาํบล ในอาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 4.6 สภาพการคมนาคมระหวา่งตาํบล ในอาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

2.3.2  ไฟฟ้า และโทรคมนาคม 
ระบบการโทรคมนาคมในอาํเภอดอยสะเก็ด และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญท่ี

ให้บริการทางโทรคมนาคม ได้แก่ ระบบโทรศพัท์บริษทั ทศท คอร์เปเรชั่นจาํกัด (มหาชน) แต่                    
ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะท่ีใหบ้ริการอยูใ่นขณะน้ียงัไม่เพียงพอแก่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2.3.3 การใช้ทีด่ิน 
อาํเภอดอยสะเก็ด มีพื้นท่ีทั้งหมด เน้ือท่ี/พื้นท่ี 749 ตร.กม. และพื้นท่ีส่วนมาก

เป็นภูเขาท่ีมีป่าไมส้มบูรณ์ บางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มสลบักนั มีคลองชลประทานท่ีใช้ทาํการเกษตร
มากมาย ไม่วา่จะมาจากเข่ือนแม่กวงไหลผา่นตาํบล หรือจากแหล่งธรรมชาติสําคญั ไดแ้ก่ นํ้ าแม่กวง 
นํ้าแม่ดอกแดง นํ้าแม่โป่ง นํ้าแม่ฮ่องฮกั และหนองบวัพระเจา้หลวง แบ่งการใชท่ี้ดิน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 1) พื้นท่ีถือครองเพื่อการศึกษา เช่น อุทยานศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ 
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ภูเขาท่ีมีป่าไมส้มบูรณ์เป็นพื้นท่ีท่ีมีการใชป้ระโยชน์ลกัษณะน้ีมากท่ีสุด 

 2) พื้นท่ีถือครองเพื่อการดาํเนินกิจการคา้ขาย  และธุรกิจขนาดยอ่ม 
 3) พื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนา ทาํสวน ทาํไร่ 

2.3.4 การประปา 
การประปาใหบ้ริการราษฎรในเขตอาํเภอดอยสะเก็ด อยา่งทัว่ถึง และยงัมีราษฎร

ท่ีใชน้ํ้าประปาบาดาลอยูม่าก เน่ืองจากจาํเป็นตอ้งใชใ้นการเกษตรกรรม การทาํนา ทาํสวนและทาํไร่  
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มีหน่วยงานจดัการตน้นํ้ าในฤดูร้อนเพื่อใชท้าํการเกษตรกรรม ลดปัญหาการกกัเก็บนํ้ าจากแหล่งนํ้ า
ธรรมชาติไวใ้ชเ้องในฤดูร้อนของราษฎรบางส่วนท่ีอยูต่น้นํ้า 

2.4  การศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม  
2.4.1 การศึกษา 

อาํเภอดอยสะเก็ด เป็นอาํเภอปลอดผูไ้ม่รู้หนงัสือ  เด็กในวยัเรียนไดรั้บการศึกษา
ภาคบงัคบั จาํนวนร้อยละ 100 การส่งเสริมดา้นการศึกษา องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และประชาชน
ใหก้ารสนบัสนุน และส่งเสริมคนทุกเพศทุกวยั ใหไ้ดรั้บการศึกษา มีแหล่งใหค้วามรู้หลกั ๆ ดงัน้ี 

1) โรงเรียนมธัยม ไดแ้ก่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวทิยาคม โทร.0-5349-5519 
2)  มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตลานนา  
      อาํเภอดอยสะเก็ด 
รวมไปถึงภายในทอ้งถ่ินยงัได้รับบริการความรู้จากคณะผูว้ิจยั จากสาขาวิชา

ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้การวิจัย เร่ือง การจัดการความรู้เพื่อพฒันา            
การออกแบบผลิตภณัฑ์ และศกัยภาพธุรกิจชุมชน ตาํบลป่าป้อง อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่    
โดยเป็นการจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ การจดัการความรู้ การจดัการ
การตลาด การเงิน การบญัชี รวมไปถึงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เช่น หอศิลปวฒันธรรมเชียงใหม่ 
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลแอร์พอร์ท หรือกลุ่มผูป้ระกอบการในตาํบลใกลเ้คียง เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 4.7 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 การบริหารความรู้แก่ทอ้งถ่ินของคณะผูว้จิยั จากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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2.4.2 ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
 ประชาชนในเขตอาํเภอดอยสะเก็ด ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ 

ศาสนาคริสต ์ประเพณีศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ลา้นนา ท่ีสืบทอดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
1) ประเพณีป๋ีใหม่เมือง รดนํ้าดาํหวัผูสู้งอาย ุแห่ไมค้ ํ้าโพธ์ิ (วนัสงกรานต)์ 
2) ประเพณีทาํบุญตกับาตร เทศกาลวสิาขบูชา 
3) ประเพณีทาํบุญสลากภตั 
4) ประเพณีวนัยีเ่ป็ง (วนัลอยกระทง) 
5) ประเพณีปอยหลวง 
6) ประเพณีตานขา้วใหม่ วนัเพญ็เดือน 4 เหนือ 
7) การสืบสานการตีกลองหลวง กลองสะบดัชยั กลองมองเซิง 
8) การสืบสานการฟ้อนเล็บ ฟ้อนก๋ายลาย 
9) การทาํบุญตกับาตรในวนัพระ วนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา และวนัสําคญั

อ่ืนๆ เช่น วนัพอ่ 5 ธนัวามหาราช วนัแม่ 12 สิงหาคม 
ลกัษณะชุมชนในเขตอาํเภอดอยสะเก็ด เป็นชุมชนเมืองก่ึงชนบท การดาํรงชีวิต

ประจาํวนัประชากรส่วนใหญ่ยงัคงความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ ให้ความสําคญั และนบัถือผูอ้าวุโส  
วิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย  มีการพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกนัและกัน ทาํให้ประเพณีวฒันธรรมดั้ งเดิม    
ส่วนใหญ่ยงัคงรักษาสืบทอดจนถึงปัจจุบนั 

2.5 การพฒันาทางสังคม และวฒันธรรมของอ าเภอดอยสะเกด็ 
จากการพฒันาประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม สร้างความกา้วหนา้อย่างไม่หยุดย ั้ง

ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ทาํใหส้ังคมไทยตกอยูใ่นกระแสวตัถุนิยมยอมรับค่านิยมของต่างประเทศ
มากข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาดา้นศิลปวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปจากวฒันธรรมท่ีดีงามเรียบง่าย ยึดติด
กบัอาํนาจความร่ํารวย กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมนึกถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม เป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาสังคมมากมายในปัจจุบนั 

อาํเภอดอยสะเก็ดไดต้ระหนกัถึงสถานการณ์ และปัญหาท่ีตามมา ส่ิงท่ีสามารถป้องกนั
ปัญหาต่าง ๆ ในอาํเภอไดอ้ยา่งดี  คือ การพฒันาแหล่งนํ้ า และเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
โครงการพฒันาจดัระเบียบหมู่บา้นและชุมชน การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.5.1 การพฒันาแหล่งน า้ และเพิม่ประสิทธิภาพระบบชลประทาน 
การสนบัสนุนโครงการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ผืนป่าท่ีอุดมสมบูรณ์

อนักวา้งใหญ่ แผ่คลุมเทือกเขาท่ีสลับซับซ้อน อนัเป็นแหล่งกาํเนิดของต้นนํ้ า ลาํธารหลายสาย     
เล้ียงสรรพชีวิตประกอบกนัเป็นสภาวะธรรมชาติท่ีสมดุล แต่ความเจริญทางดา้นวตัถุ และการใช้
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ธรรมชาติอย่างไม่ระมดัระวงัทาํให้พื้นท่ีป่าต่าง ๆ ได้ถูกทาํลายลง ปัจจุบนัเหลือพื้นท่ีป่าสมบูรณ์      
ท่ีเป็นแหล่งอาศยัหากินของสัตวป่์า ท่ีนบัวา่หาไดย้าก ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทาํไร่เล่ือนลอย 
รับจา้งตดัไม ้รวมทั้งการล่าสัตวป่์าเพื่อเป็นอาหาร อยา่งขาดความสาํนึกต่อความสาํคญัของทรัพยากร
ทาํใหส้ภาพป่าท่ีอุดมสมบูรณ์ในอดีตเร่ิมสูญสลายลง 

 ผลการดาํเนินงาน คือ งานก่อสร้างแหล่งนํ้ าศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ 
และโครงการพฒันาพื้นท่ีป่าขุนแม่กวงฯ โครงการพฒันาพื้นท่ีป่าขุนแม่กวงฯ (งานก่อสร้างฝาย    
ทดนํ้าบา้นตาดเหมยพร้อมระบบส่งนํ้า) นบัเป็นพื้นท่ีการพฒันาตามโครงการตั้งอยูท่ี่ตาํบลเทพเสด็จ         
อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ พื้นท่ีรับประโยชน์จากการพฒันาโครงการน้ีประมาณ 600 ไร่ 
งบประมาณโครงการ 6, 940,000 บาท ระยะเวลาการดาํเนินงานภายในปี 2552  

2.5.2 โครงการพฒันา  และจัดระเบียบหมู่บ้าน  และชุมชน ประจ าปี 2552 
การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง นอกจาก 

จะมีกฎหมายควบคุม และบงัคบัใชใ้ห้เป็นหนา้ท่ีของเจา้ของอาคารบา้นเรือน หรือบุคคลโดยทัว่ไป  
ท่ีต้องปฏิบัติตามแล้ว การส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสําคญั และให้ความร่วมมือในการจดัระเบียบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
ตลอดจนการรักษาอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มภายในชุมชนอย่างเขา้ใจ และย ัง่ยืน เพื่อให้การดาํเนินงาน
เป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดใช้ในมาตรา 50(3) แห่งพรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 12) พ.ศ. 2546 และ มาตรา 16(16) (18) แห่ง พรบ. กาํหนดแผน ขั้นตอนการกระจายอาํนาจ
ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 การรักษาความสะอาดถนน หรือทางเดิน ท่ีสาธารณะ 
รวมทั้งการกาํจดัขยะมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด จึงจดัโครงการพฒันาและจดัระเบียบหมู่บา้นและชุมชนประจาํปี 2552 เพื่อ
สร้างความสามคัคีระหวา่งชุมชน และเทศบาล ดาํเนินการใน 4 หมู่บา้นทุกวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์และ
วนัพุธสุดท้ายของเดือน โดยมีกิจกรรมการทาํความสะอาดในหมู่บ้าน และรับประทานอาหาร
ร่วมกนัระหวา่งชุมชน และพนกังานเทศบาล 

 ผลการดาํเนินงานโครงการพฒันา จดัระเบียบหมู่บา้น และชุมชนประจาํปี 2552 
1) เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้ในกรณีฉุกเฉิน 

(ภยัหนาว) โดยมีประชาชนผูย้ากไร้ใน 4 หมู่บา้นในพื้นท่ีเทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด เขา้ร่วมโครงการ
ไดรั้บแจกผา้ห่มกนัหนาวจาํนวน 258 ผนื 

2) เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด จดัการประชุมสภาสมยัสามญัสมยัท่ี 4 คร้ังท่ี 1 และ
คร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2551 และวนัท่ี 29 ธันวาคม 2551 เวลา 9.30 น. ณ สํานกังานเทศบาล
ตาํบลดอยสะเก็ด 
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3) เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด จดัพิธีเปิดซุ้มประตูป้ายหมู่บา้นบา้นโพธ์ิทองเจริญ 
เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์ทางเขา้หมู่บา้นให้สวยงาม โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศกัด์ิ เจริญศิริโชติ 
นายอาํเภอดอยสะเก็ดเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายซุ้มประตูหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 บ้านโพธ์ิทองเจริญ 
รวมถึงประชาชนในหมู่ท่ี 2 เขา้ร่วมพิธีกวา่ 100 คน 

4) เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด ได้ทาํการเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนตาํบลเชิงดอย     
ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2543 ซ่ึงทางเทศบาลตาํบลดอยสะเก็ดยงัได้ให้ความสําคัญ         
ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาวเทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด และบริการครอบคลุมพื้นท่ี    
ทั้งตาํบลเชิงดอยรวมทั้งหมด 13 หมู่บา้น ในเร่ืองสุขภาพ สุขอนามยั โดยมีโครงการเปิดศูนยสุ์ขภาพ
ชุมชนตาํบลเชิงดอย โดยความร่วมมือของโรงพยาบาลอาํเภอดอยสะเก็ด ท่ีได้ให้การสนับสนุน
บุคลากร เคร่ืองมือ  และเวชภณัฑ์ดา้นการพยาบาล การเปิดศูนยด์งักล่าว เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด                    
ไดข้ออนุญาตใช้พื้นท่ีสํานักงานสหกรณ์การเกษตรจากท่ีราชพสัดุ มีจาํนวนพื้นท่ี 3 งาน 62 ตรว. 
พร้อมอาคาร 1 หลงั โดยได้รับจากนายสุรศกัด์ิ เจริญศิริโชติ นายอาํเภอดอยสะเก็ดเป็นประธาน     
ในพิธีเปิดศูนย ์โดยมีประชาชนเขา้ร่วมงานเปิดศูนยด์งักล่าวประมาณ 500 คน 

 5) เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด จัดโครงการศึกษาดูงานเทศบาลตาํบลบ้านธิ    
อาํเภอบา้นธิ จงัหวดัลาํพูน เพื่อเขา้ศึกษาดูงานเก่ียวกบัเร่ือง การคดัแยกขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ 
เพื่อนาํมาประยุกต์ใช้  และการปรับปรุงการทาํงานของเทศบาล นอกจากนั้นยงัมีการแข่งขนักีฬา
เช่ือมความสามคัคีระหวา่งเทศบาลทั้ง 2 แห่ง 

 6) เทศบาลตาํบลดอยสะเก็ด ไดจ้ดังานวนัเด็กเเห่งชาติ ประจาํปี 2552 ในวนัท่ี 10 
มกราคม 2552 โดยในงานประกอบด้วย การแสดงของเด็ก ๆ การเล่นเกมส์ และการจดักิจกรรม
ทางดา้นส่งเสริมสุขภาพ ความคิดสร้างสรรค ์การแจกรางวลัจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีให้การสนบัสนุน
กิจกรรมอาทิ โรงพยาบาลอาํเภอดอยสะเก็ด สถานีตาํรวจภูธรอาํเภอดอยสะเก็ด กศน. ชมรม
เคร่ืองบินเล็กจากแม่โจ้ กองบิน 41 ซ่ึงเด็ก ๆ และผูป้กครองท่ีเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน        
ต่างไดรั้บความสนุกสนาน ความรู้ และความสุขในวนัเด็กแห่งชาติ ตามคาํขวญัวนัเด็ก “ฉลาดคิด   
จิตบริสุทธ์ิ จุดประกายฝัน ผกูพนัรักสามคัคี” 
 

3. สภาพเศรษฐกจิ 
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมในตาํบลป่าป้อง ตาํบลสง่าบา้น ตาํบลตลาดขวญั ตาํบลเทพเสด็จ 

อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 
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3.1 สภาพเศรษฐกจิทางการเกษตรกรรม 
 เน่ืองจากพื้นท่ีของตาํบลป่าป้อง ตาํบลสง่าบ้าน ตาํบลตลาดขวญั ตาํบลเทพเสด็จ   

อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นภูเขาท่ีมีป่าไมส้มบูรณ์ บางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มสลบักบัภูเขา   
มีคลองชลประทานท่ีใชท้าํการเกษตรมากมายไม่วา่จะมาจากเข่ือนแม่กวงไหลผา่นในตาํบล หรือจาก
แหล่งธรรมชาติ คือ นํ้ าแม่กวง แม่นํ้ าดอกแดง นํ้ าแม่โป่ง นํ้ าแม่ฮ่องฮกั และหนองบวัพระเจา้หลวง  
ส่วนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มซ่ึงเหมาะ แก่การประกอบอาชีพเพาะปลูก ทาํให้ประชากรอาํเภอดอยสะเก็ด      
มีอาชีพหลกั คือ การทาํการเกษตร ไดแ้ก่ ทาํนา ทาํสวน เป็นหลกั ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคญั คือ 
ขา้ว กระเทียม ปลาโคเน้ีอ โคนม ไก่เน้ีอ และไก่ไข่ อาชีพรอง ไดแ้ก่ อาชีพรับจา้งทัว่ไป การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น การผลิตนํ้ าพริกเผา กุนเชียง แคบหมู กล้วยตาก สมุนไพรชง ชาชง 
แชมพู และนํ้ ายาลา้งจาน งานหตัถกรรม คือ การผลิตโคมไฟ ผลิตภณัฑ์ป้ายช่ือ กรอบรูป แผ่นภาพ
ติดผนงั ผลิตภณัฑ์ผา้ซ่ินทอมือ ถุงย่ามทอมือ ผา้คลุมไหล่ กระเป๋าผา้ฝ้าย รายไดเ้ฉล่ียของประชากร
ในตาํบล 19,650 บาท ต่อคนต่อปี ถือเป็นรายได้ท่ียงัไม่ดีพอสําหรับเกษตรกร เน่ืองจากกลไก
การตลาด บางปีมีผลผลิตมากทาํให้ราคาผลผลิตตกตํ่า ขาดการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตร     
ทาํใหผู้บ้ริโภคต่ืนกลวั เน่ืองจากเกษตรกรใชส้ารเคมีในการเกษตรกรรมมากเกินความจาํเป็น เป็นตน้ 
สภาพทัว่ไปของทอ้งถ่ินตาํบลป่าป้อง ในการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน ดงัภาพท่ี 4.6 และ
ภาพท่ี 4.7 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 สภาพการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน ตาํบลป่าป้อง 
                             อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาพท่ี 4.7 สภาพการประกอบอาชีพของคนในทอ้งถ่ิน ตาํบลป่าป้อง 
                             อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
และในตําบลป่าป้อง และตําบลอ่ืน ๆ ยงัมีการส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยี

สมยัใหม่ท่ีเก่ียวกบัการเกษตร เพื่อเป็นการพฒันาเกษตรกรให้มีความรู้ใหม่ ในการทาํเกษตรกรรม   
ท่ีไม่ตอ้งพึ่งสารเคมี โดยการเปิดศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบล ดงัภาพท่ี 4.8 

 

    
 

ภาพท่ี 4.8 ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจาํตาํบล อาํเภอดอยสะเก็ด 
                                   จงัหวดัเชียงใหม่ 
     ท่ีมา : วนิยั โสมดี, 2551 




