
 
 

บทที ่4 
บริบทชุมชน 

  
   โครงการวิจัย วิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์และศกัยภาพของธุรกิจชุมชน
ผลิตภัณฑ์ เ ดินเ ส้นลวดลายตามโครงการ “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ” อ า เภอหางดง                    
จงัหวดัเชียงใหม่ ในบทของบริบทชุมชมมีวตัถุประสงค์ท่ีจะท าการศึกษา  ท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
บริบทชุมชนเร่ืองประวติัความเป็นมา ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมทางสังคม และวฒันธรรม 
โดยเฉพาะเก่ียวกบัเศรษฐกิจชุมชนโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม โทรคมนาคม การศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วฒันธรรม การประกอบอาชีพ  การพฒันาส่งเสริมอาชีพ   สภาพเศรษฐกิจ และศกัยภาพ
ดา้นต่างๆของชุมชน เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีจะท าการศึกษาเจาะลึกไปถึงอาชีพดา้นงานหัตถกรรมชุมชน 
ท่ีก าลังท าการศึกษา และเพื่อเป็นข้อมูลในการท าวิจัยข้อมูลต่างๆ  เพื่อให้สามารถศึกษาต่อ            
ในบทต่อไป   ซ่ึงบริบทชุมชน กรณีศึกษา หมู่ 5 ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 11 ต าบลแหวน หมู่ท่ี 8 
ต าบลบา้นแหวน หมู่ท่ี 2 ต าบลขนุคง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

ประวตัิความเป็นมาของอ าเภอหางดง 
 
 อ าเภอหางดง แต่เดิมมีนามเรียกว่า “แขวงแม่ท่าช้าง” ข้ึนตรงต่อเจ้าผู ้ครอง                  
นครเชียงใหม่ สภาพทอ้งท่ีเป็นป่ารกร้าง ผูค้นปลูกบา้นเรือนอาศยัอยู่เพียงเล็กนอ้ย มีล าน ้ าแม่น ้ า     
ท่าชา้งไหลผา่น ปี พ. ศ .2444 ทางราชการไดจ้ดัเป็นแขวงเรียกวา่ แขวงท่าชา้ง ท่ีท าการแขวงตั้งอยูท่ี่
บา้นก าแพงงาม คือ บริเวณท่ีตั้งท่ีว่าการอ าเภอหางดงปัจจุบนั ต่อมาปี พ. ศ .2481 ถูกยุบเป็นก่ิง             
อ าเภอหางดง  ข้ึนตรงกบัอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อมา พ. ศ .2490 ทางราชการได้ยกฐานะเป็น          
อ  าเภอหางดงจนถึงปัจจุบนัโดยมีค าขวญัอ าเภอว่า เศรษฐกิจดี สตรีแสนสวย ร ่ ารวยหัตถกรรม 
วฒันธรรมมัน่คง หางดงมีจ านวนประชากรทั้งส้ิน รวม 72,710 คน จ านวนประชากรชาย                 
รวม 35,137 คนจ านวนประชากรหญิง รวม 37,573 คน ปัจจุบนั มี 11 ต าบล 
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 ประวตัิต าบลในอ าเภอหางดง 
 ในส่วนของบริบทน้ีมีต าบลท่ีเก่ียวข้อง 2 ต าบล ในโครงการวิจัย  วิเคราะห์                    
การออกแบบผลิตภัณฑ์และศักยภาพของธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กรอบรูปไม้ตามโครงการ              
“หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์” อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ต าบลขุนคง เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอหางดง มีหมู่บ้านทั้ งหมด                    
จ  านวน 8 หมู่บา้น คือ บา้นตน้แกว้ บา้นถวาย บา้นหนองโขง บา้นสารภี บา้นขุนคงหลวง บา้นกาด 
บา้นท่าขนุคง   บา้นท่ามะโก๋ สภาพทัว่ไปของ เป็นต าบลท่ีมีการคมนาคมสะดวก และมีหมู่บา้นท่ีมี
อาชีพในการท าหตัถกรรม ไมแ้กะสลกั เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ เคร่ืองตกแต่งต่างๆ จ านวนประชากร
ในเขต อบต. 4,782 คน และจ านวนหลังคาเรือน 1,292 หลังคาเรือน อาชีพหลักคือการท า                 
การเพาะปลูกท าหตัถกรรม และศิลปกรรม 

 

 
 
 ภาพท่ี 4.1 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุคง 
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 ภาพท่ี 4.2 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุคง 
 

 
 

 ภาพท่ี 4.3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุคง 
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 ต าบลบ้านแหวน  อยูใ่นเขตการปกครองของอ าเภอหางดง มีจ  านวนหมู่บา้นทั้งส้ิน 11 
หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่1 บา้นไร่ หมู่2 บา้นโขงขาว หมู่3 บา้นทา้วบุญเรือง หมู่4 บา้นช่างค านอ้ย  หมู่ท่ี 5 
บา้นช่างค าหลวง หมู่6 บา้นดู่ หมู่7 บา้นป่าหมาก หมู่8 บา้นตน้เฮือด หมู่9 บา้นเด่ือ หมู่10                
บา้นจอมทอง หมู่11 บา้นดู่ สภาพทัว่ไปของต าบลบา้นแหวน อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอหางดง 
ประมาณ 3 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีราบ อยู่ในเขตระบบชลประทาน ราษฎรมีอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนมาก มีพื้นท่ีประมาณ 11.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,320 ไร่                
มีประชากรอยูห่นาแน่นปานกลาง พื้นท่ีบางส่วนเป็นหมู่บา้นจดัสรร  จ านวนประชากรในเขต อบต. 
9,089 คน และจ านวนหลงัคาเรือน 3,835 หลงัคาเรือน อาชีพหลกัคือการ รับจา้ง และคา้ขายอาชีพ
เสริม ท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน และแปรรูปผลผลิตการเกษตร 
 

 
 

 ภาพท่ี 4.4  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน 
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สภาพทางสังคมและวฒันธรรม 
 
 บริบทของสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของอ า เภอหาง  จังหวัดเชียงใหม่             
ประกอบไปด้วย ท่ีตั้งและอาณาเขต ลกัษณะภูมิประเทศ  ประชากรและการปกครอง การเมือง 
โครงสร้างพื้นฐาน  สภาพทางการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม รวมถึงการพฒันา             
ทางสังคม และวฒันธรรมของอ าเภอหางดง  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.   ทีต่ั้งและอาณาเขต 
                       อ าเภอหางดง อยูห่่างจากจงัหวดัเชียงใหม่ 15 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีราบ   
มีระบบชลประทาน จึงมีการท าการเกษตรอยู ่มีพื้นท่ีประมาณ 2.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,643.75 ไร 

ทิศเหนือ  ติดกบั  ต.บา้นแหวน และ ต.น ้าแพร่  
ทิศใต ้  ติดกบั  ต.หารแกว้  
ทิศตะวนัออก  ติดกบั  เทศบาล ต.หางดง และ ต.หนองแก๋ว  
ทิศตะวนัตก  ติดกบั  ต.น ้าแพร่  

 

 
 

 ภาพท่ี 4.5 ลกัษณะทางภูมิประเทศ 
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 2.   ลกัษณะทางภูมิประเทศ 
                        อ  า เภอหางดงแต่ เ ดิม เ รียกว่า  แขวงแม่ท่ าช้าง   ซ่ึ ง ข้ึนตรงต่อเจ้าผู ้ครอง                           
นครเชียงใหม่สภาพพื้นท่ีเป็นป่ารกร้าง มีผูค้นปลูกสร้างบา้นเรือนอยู่เบาบาง  ต่อมา พ.ศ. 2475   
ทางราชการได้เปล่ียนช่ือเป็นอ าเภอหางดง  พ.ศ.2481 ยุบเป็นก่ิงอ าเภอ และพ.ศ.2490 ยกเป็น         
อ าเภอหางดง อ าเภอหางดงอยู่ห่างจากจงัหวดัเชียงใหม่ 15 กิโลเมตร พื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีราบ            
มีระบบชลประทาน จึงมีการท าการเกษตรอยู ่มีพื้นท่ีประมาณ 2.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
1,643.75 ไร่ ทิศเหนือ ติดกบั ต.บา้นแหวน และ ต.น ้ าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ทิศใต้ ติดกับ             
ต.หารแก้ว  อ.หางดง จ.เชียงใหม่ทิศตะวนัออก ติดกบั เทศบาล ต.หางดง และ ต.หนองแก๋ว                
อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ ทิศตะวนัตก ติดกบั ต.น ้าแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
 3.   ประชากรและการปกครอง 
                        ประชากรและการปกครองของ อ าเภอหางดงแสดงไดด้งัตารางท่ี 4.1 
 
    ตารางท่ี 4.1 ประชากรของแต่ละต าบลใน  อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  ปี  พ.ศ.  2548 

ต าบลที ่ ช่ือต าบล ชาย หญงิ รวม ครัวเรือน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

บา้นไร่ 
บา้นโขง และ ยาว 
บา้นทา้วบุญเรือง 
บา้นช่างค านอ้ย 
บา้นช่างค าหลวง 
บา้นปากกอง 
บา้นป่าหมาก 
บา้นตน้เฮือด 
บา้นเด่ือ 
บา้นจอมทอง 
บา้นดู่ 
บา้นดอนไฟ 
บา้นศรีสรร 

390 
356 
659 
381 
496 
243 
253 
423 
271 
372 
315 
160 
300 

369 
377 
718 
403 
549 
251 
246 
521 
320 
341 
358 
161 
324 

759 
733 
1,377 
784 
1,045 
494 
499 
944 
591 
713 
673 
321 
624 

253 
254 
598 
331 
398 
217 
308 
419 
186 
218 
310 
101 
242 

รวม. - 4,619 4,938 9,557 3,835 
 

ท่ีมา ( องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน , 2549 ) 
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 4.    การเมืองและการบริหาร 
                         4.1    การเมือง 

 ประชากรท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอหางดง  ปัจจุบนัให้ความสนใจในด้าน
การเมืองการปกครองเพิ่มมากข้ึนกวา่แต่ก่อนมาก  เป็นผูท่ี้มีความสนใจกระตือรือร้นท่ีจะใช้สิทธิ  
และหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีผูไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้ ง             
ในระดบัต่างๆ แต่ละคร้ังไม่นอ้ยกวา่  79.75  เปอร์เซ็นตข์องผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  และยงัให้ความสนใจ
ในด้านการเ มืองการบริหารงานของคณะผู ้บ ริหารท้อง ถ่ินมากกว่าในอดีต ซ่ึ ง เท่ ากับ                        
เป็นการตรวจสอบการท างานการบริหารงานของผูบ้ริหาร  ท่ีมาจากการเลือกตั้งและขา้ราชการ       
ส่วนทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการตรวจสอบการท างาน  
 4.2   การบริหาร 
 สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวนชุดปัจจุบนั ไดรั้บการเลือกตั้ง
เม่ือวนัท่ี  31  กรกฎาคม  2548  จ  านวน  26  คน  ฝ่ายบริหารมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                 
1  คน รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นแหวน  2  คน  เลขานุการองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
1 คน ทางฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน                       
และเลขานุการสภา 1  คน มีผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมากกว่า             
75  เปอร์เซ็นตข์องผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีอตัราก าลงัพนกังานและลูกจา้งดงัน้ี 

    พนกังานส่วนต าบล (ขา้ราชการ)     12  คน 
    ลูกจา้งประจ า      2  คน 
    พนกังานจา้งทัว่ไป     4  คน 
    พนกังานจา้งตามภารกิจ    19  คน 
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ตารางท่ี  4.2 รายช่ือคณะกรรมการบริหารองค์การปกครอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ปีพ.ศ. 
2551 
ที่ ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง  

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

นายประเสริฐ  โอสถาพนัธ์ุ 
นายวรวทิย ์ ชยัสวสัด์ิ 
 นายธีระศกัด์ิ คงศิริ 
นายวรวทิย ์ ชยัสวสัด์ิ 
นายสงดั  บูรณภทัรโชติ 
นายอุกฤษณ์  ประสพโชคชยั 

นายอ าเภอ 
ปลดัอ าเภอหวัหนา้ฝ่ายบริหารงานปกครอง 
ปลดัอ าเภอฝ่ายความมัน่คง 
ปลดัอ าเภอฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม 
ปลดัอ าเภอฝ่ายทะเบียนและบตัร 
ปลดัอ าเภอส านกังานอ าเภอ 

 

 ท่ีมา : ศูนยบ์ริการขอ้มูลอ าเภอ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 
 
 5.   โครงสร้างพืน้ฐาน 
   5.1   การคมนาคม 
 การคมนาคมมีถนนท่ีส าคญัผ่านอ าเภอ คือ ถนนเชียงใหม่-ฮอด (ทางหลวง
หมายเลข 108) ถนนคลองชลประทาน ส่วนถนนติดต่อภายในต าบลจะมีทั้ งถนนคอนกรีต              
เสริมไม้ไผ่  และถนนลาดยางเช่ือมต่อระหว่างหมู่บา้น ท าให้การคมนาคมภายในต าบลสะดวก  
ยานพาหนะท่ีใช้มากท่ีสุด คือรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ตามล าดับ การคมนาคมในเขต                
องคก์ารบริหารส่วนต าบลต่างทั้ง 11 ต าลบ ค่อนขา้งสะดวก  เน่ืองจากมีเส้นทางหลกัท่ีแยกออกจาก           
ทางหลวงเชียงใหม่-ฮอดอยู่หลายสาย สู่พื้นท่ีชุมชนทุก ต าบล  หมู่บา้นซ่ึงมียานพาหนะใช้สัญจร       
ไปมาแต่ละวนัเป็นจ านวนมากกรมทางหลวงไดป้รับปรุงขยายถนนให้กวา้งและดีข้ึนกวา่เดิม ท าให ้       
การสัญจรไปมาสะดวกข้ึน แต่มีจุดท่ีต้องด าเนินการเพิ่มเติม เช่น ติดตั้ งสัญญาณไฟจราจร           
(ไฟเขียวไฟแดง) และทางม้าลายตามเขตชุมชนหนาแน่น หรือท่ีท่ีมีการสัญจรพลุกพล่าน               
และบริเวณหนา้สถานศึกษาเป็นตน้ 
 5.2  ไฟฟ้าและโทรคมนาคม 
   ระบบการโทรคมนาคม ผู ้อยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแหวน          
และสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีส าคัญท่ีให้ความสะดวกรวดเร็วในเวลาน้ี  ได้แก่ ระบบโทรศัพท์ของ              
บริษัท ทศท  คอร์เปเรชั่น  จ  ากัด (มหาชน) แต่ตู้โทรศัพท์สาธารณะท่ีให้บริการอยู่ในขณะน้ี          
ยงัไม่เพียงพอแก่ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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  จ านวนหมู่บา้นท่ีมีไฟฟ้าใช ้  จ านวน  13  หมู่บา้น 
  จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช ้  ครบทุกครัวเรือน 
  ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะ   จ านวน   5  แห่ง 
 5.3    การใช้ทีด่ิน 
    อ  าเภอหางดงมีพื้นท่ีทั้งหมด  302 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงอาจแบ่งการใช้ท่ีดิน
ออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
  5.3.1    พื้นท่ีถือครองเพื่อการศึกษา 
  5.3.2    พื้นท่ีถือครองเพื่อการด าเนินกิจการคา้ขายและธุรกิจขนาดยอ่ม 
  5.3.3  พื้นท่ีถือครองเพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา การท าสวน               
ท  าไร่  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใชป้ระโยชน์ลกัษณะน้ีมากท่ีสด  ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต ์
 5.4    การประปา 
    การประปาใหบ้ริการราษฎรในเขตอ าเภอหางดงอยา่งทัว่ถึงแต่นอกจากนั้น 
ยงัมีราษฎรท่ีใชน้ ้ าประปาบาดาลอยูม่าก เน่ืองจากน ้ ายงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  
ซ่ึงในพื้นท่ีการท าการเกษตรกรรม มีความตอ้งการน ้ าใชใ้นการเกษตรสูงในหนา้ร้อนน ้ าไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการประชาชนในเขตอ าเภอหางดง 
 
 6.   การศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม การศึกษา 
 6.1    การศึกษา 
        ต าบลบ้านแหวน เป็นต าบลปลอดผูไ้ม่รู้หนังสือ  เด็กในวยัเรียน ได้รับ
การศึกษาภาคบงัคบั  จ  านวนร้อยละ 100 การส่งเสริมด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล          
และประชาชนใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมคนทุกเพศทุกวยั ให้ไดรั้บการศึกษา มีแหล่งให้ความรู้
แก่ชุมชน ดงัน้ี 
  โรงเรียนระดบัประถมศึกษา จ านวน  4 แห่ง 
  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน  1 แห่ง 
  ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น จ านวน 11 แห่ง 
  ศูนยก์ารศึกษาชุมชน จ านวน  1 แห่ง 
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 6.2    ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
       ประชาชนในเขตอ าเภอหางดง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  รองลงมาคือ  
ศาสนาคริสต ์   ประเพณีศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของลา้นนาไทย  ท่ีปฏิบติัสืบทอด
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ไดแ้ก่ 
 6 . 2 . 1  ประ เพณี ป๋ี ใหม่ เ มื อง  รดน ้ า ด าหัวผู ้ สู ง อายุ  แ ห่ ไม้ค  ้ า โพ ธ์ิ                      
(วนัสงกรานต)์ 
 6.2.2    ประเพณีท าบุญตกับาตร เทศกาลวสิาขบูชา 
 6.2.3    ประเพณีท าบุญสลากภตั 
 6.2.4    ประเพณีวนัยีเ่ป็ง (วนัลอยกระทง) 
 6.2.5    ประเพณีปอยหลวง 
 6.2.6    ประเพณีตานขา้วใหม่ วนัเพญ็เดือน 4 เหนือ 
 6.2.7    การสืบสานการตีกลองหลวง กลองสะบดัชยั กลองมองเซิง 
 6.2.8    การสืบสานการฟ้อนเล็บ ฟ้อนก๋ายลาย 
 6.2.9  การท าบุญตักบาตรในวันพระ ว ันส าคัญทางพระพุทธศาสนา            
และวนัส าคญัอ่ืนๆ เช่น วนัพอ่ 5 ธนัวามหาราช วนัแม่ 12 สิงหาคม 
 ลกัษณะของชุมชนในเขตอ าเภอหางดง  เป็นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท                
หรือชุมชนเปิด  แต่การด ารงชีวิตประจ าวนัประชากรส่วนใหญ่ยงัคงความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ  
ให้ความส าคญัและนบัถือผูอ้าวุโส  วิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย  มีการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั      
ท าใหป้ระเพณีวฒันธรรมดั้งเดิมส่วนใหญ่ยงัคงรักษาสืบทอดจนถึงปัจจุบนั 
  
 7.   การพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมของอ าเภอหางดง 
    ผลจากการพฒันาประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม  สร้างความกา้วหนา้อยา่งไม่
หยุดย ั้งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ท าให้สังคมไทยตกอยู่ในกระแสวตัถุนิยมยอมรับค่านิยม             
ของต่างประเทศมากข้ึน  ก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นศิลปวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไปจากวฒันธรรมท่ีดีงาม
เรียบง่าย ยดึติดกบัอ านาจความร ่ ารวย  กลายเป็นสังคมบริโภคนิยมนึกถึงประโยชน์ส่วนตนมากกวา่
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาสังคมมากมายในปัจจุบนั 
    อ  าเภอหางดงได้ตระหนักถึงสถานการณ์และปัญหาท่ีตามมา  ส่ิงท่ีจะสามารถ
ป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ ในอ าเภอ ได้เป็นอย่างดี  คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน                    
งานพฒันาสตรี   การจดัตั้งกลุ่มอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม  การจดัตั้งกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 
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และการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน  จึงเป็นส่วนหน่ึงของการ
พฒันาทางสังคมและวฒันธรรม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 7.1  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นเร่ืองเร่งด่วน           
ท่ีตอ้งแก้ไขให้ความยากจนหมดส้ินไปภายในปี 2551 และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบการจดทะ เ บี ยนปัญหาความ เ ดือด ร้อนและความต้องการของประชาชน                         
ในดา้นต่าง ๆ รวม 7 เร่ือง ซ่ึงไดท้  าการจดทะเบียนเรียบร้อย ขณะน้ีรัฐบาลไดจ้ดัตั้งศูนยอ์  านวยการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.)  กระทรวงมหาดไทย   เพื่อเป็นองคก์รหลกัรับผิดชอบ
แก้ไขปัญหาความยากจน  และได้มีการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน                          
ในด้านต่าง ๆ รวม 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านหน้ีสินภาคประชาชน ปัญหาด้านท่ีดินท ากิน ปัญหา 
ดา้นท่ีอยูอ่าศยั ปัญหาดา้นการส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า  
 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณการ และศูนย์อ  านวยการแก้ไข
ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน จะรับตรวจสอบขอ้มูลและความคืบหนา้ของผูล้งทะเบียนแกไ้ขปัญหา
หน้ีสิน รับค าร้องแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน รับประสานกบัอนุกรรมการอ่ืนๆ ในเร่ืองการมีงานท า การมี
ท่ีดินท ากิน การมีงานท าของนกัศึกษา  
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณการ 
 7.1.1. ป รั ชญ า ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญห า ค ว า ม ย า ก จ น  “ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญห า                   
ความยากจนเป็นส่ิงท่ีสามารถแกไ้ขได้โดยวิธีเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส และเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 7.1.2.  แนวคิดการแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 7.1.2.1  แนวคิดเก่ียวกบับทบาทภาครัฐ  
 (1)  การจบัคู่เอาภาคประชาชน – ภาคเอกชนมาเจอกนั 
 (2  เป็นผู ้อ  านวยความสะดวกทุกอย่างเพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนท ามาหากินได้  ประชาชนอยากจะท าอะไร  จะสามารถท าได้  มีข้อกฎหมายหรือมี              
ขอ้กติกาอะไรท่ีเป็นอุปสรรคก็มาแกไ้ข 
 (3)  อะไรท่ีขาดตกบกพร่อง  อะไรท่ีเป็นค่าใช้จ่ายกลางท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดการรวมตวักนั  ท่ีจะสร้างพลงัในการแกไ้ขปัญหาดว้ยกนั  ภาครัฐจะเป็นผูส้นบัสนุน 
 7.1.2.2  แนวคิดการสร้างผูป้ระกอบการใหม่   
 (1) รัฐบาลเน้นให้ประชาชนมีงานท า   สร้างอาชีพให้มีงาน
ท า  มีอาชีพเสริม  และมีก าลงัแขง็แรง   
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 (2)  จะเป็นผู ้ประกอบการเพื่อท างานป้อนให้ธุรกิจตัวเอง     
และเม่ือธุรกิจตวัเองโตแลว้มีเครือข่าย  นัน่คือการสร้างผูป้ระกอบการใหม่ โดยภาคเอกชนเอง 
 7.1.2.3  แนวคิดเร่ืองการปฏิรูปการผลิตทางการเกษตร 
 พิจารณางานเกษตรอะไรท่ีท าแล้วไม่ เป็นประโยชน์   คือ        
ท าแลว้ขาดทุน ท าลายส่ิงแวดลอ้ม  จะเปล่ียนแปลงเพื่อใหท้  าในส่ิงท่ีเป็น 
 7.1.2.4  แนวคิดเร่ืองหน้ีสิน 
 ใหมี้การเจรจาลดหน้ีสินนอกระบบ แลว้เอาหน้ีกอ้นนั้นโอนมา
เป็นของสถาบนัการเงินของรัฐ  แลว้ให้ลูกหน้ีมาเซ็นค ้าประกนัเงิน  แลว้ก็ให้กู ้ แลว้ผอ่นระยะยาว
เท่าท่ีอาชีพเขาพึงมีรายไดเ้พียงพอผอ่น  ดอกเบ้ียลดลงในอตัราท่ีเหมาะสม 
 7.1.2.5  แนวคิดเร่ืองท่ีดิน 
 (1)  การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน   เพื่อให้ประชาชนมีทุน
ประกอบอาชีพ 
 (2)  ถ้ามีท่ีดินครอบครองแล้วไม่ท ากิน  ไม่เป็นประโยชน์       
เป็นท่ีรกร้างวา่งเปล่า  จะตอ้งเสียภาษีในอตัราภาษีกา้วหนา้ 
 (3)  เร่ืองท่ีอยูอ่าศยั 
                 7.2  งานพฒันาสตรี 
 อ าเภอหางดงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพฒันาสตรีเป็นอย่างยิ่ง                        
สตรีเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาคนในชุมชนทุกกลุ่ม  จึงไดส้นบัสนุนและร่วมกบัส านกังานพฒันา
ชุมชนอ าเภอหางดง  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมสามารถ
ช่วยเหลือตวัเองและครอบครัวได้  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  กระตือรือร้น และมีความเช่ือมัน่        
ในตนเอง  น าไปสู่การเป็นองค์กรแกนน าในการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน ทั้งทางดา้นสังคม 
เศรษฐกิจการเมือง  การปกครอง  และการอนุรักษ์ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม โดยมีส่วนร่วม           
ในการคิด  ตดัสินใจ  ด าเนินการ  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานพฒันาชุมชนในต าบล 
                            7.2.1  คณะกรรมการพฒันาสตรีต าบลบ้านแหวน   
 คณะกรรมการพฒันาสตรีต าบลบา้นแหวน  ได้จดัตั้งข้ึนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพฒันาสตรี  พ.ศ.  2538 และ 2539 โดยนายอ าเภอหางดงเป็นผู ้             
ลงนามแต่งตั้ง ประกอบดว้ยประธาน กรรมการพฒันาสตรีระดบัหมู่บา้น และกรรมการพฒันาสตรี
ระดบัหมู่บา้นรวมหมู่บา้นละ 2 คน เป็นกรรมการพฒันาสตรี จ านวน 24 คน  
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                           7.2.2  ผลการด าเนินงาน 
                                          7.2.2.1 องค์กรพฒันาสตรีอ าเภอหางดงได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งส่วน
ราชการและเอกชน ด าเนินงานพัฒนาสตรีและร่วมพัฒนาชุมชนในด้านทุกด้าน จนได้รับ             
การคดัเลือกใหเ้ป็น องคก์รสตรีดีเด่นระดบัจงัหวดัเชียงใหม่  ประจ าปี 2543 ผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
ประชุม กพสต. เวียนต าบล  เดือนละ 1 คร้ัง โดย กสพม. จุดด าเนินการเข้าร่วมประชุม                      
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการด าเนินงานสตรี และรับทราบนโยบายของส่วนราชการท่ีเขา้ร่วม
ประชุมร่วมประชุมกบั กรรมการพฒันาสตรีระดบัอ าเภอ สัญจรทุกเดือนๆ ละ 1 คร้ัง เพื่อรับทราบ               
และร่วมก าหนดแนวทางการพฒันาสตรีของอ าเภอหางดง แลว้ปรับใชใ้นเขตต าบล 
 7.2 .2 .2  ร่วมสัมมนาองค์กรสตรีระดับอ า เภอเป็นประจ า ทุกปี               
เพื่อพฒันาศกัยภาพของผูน้ าสตรี 
 7 . 2 .2 . 3  สนับส นุนให้ตัวแทนสตรีลงสมัครและ เ ป็นสมา ชิก              
อ งค์ ก รปกครอง ส่ วนท้อ ง ถ่ินจ านวน  4 คน  แล ะได้ ร่ ว ม เ ป็นกรรมก ารบ ริห ารของ                               
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  7 .2 .2 .4  จัดตั้ งกองทุนพัฒนาสตรีต าบล เพื่อ ส่ง เสริมกิจกรรม             
การพฒันาสตรีต าบล  มีเงินทุนทั้งหมด  65,000 บาท 
  7.2.2.5   ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีท าพวงหรีด  ดอกไมจ้นัทน์ รวมถึง
ดอกไมแ้ห้ง   เน้ือแดดเดียว   ขา้วแตน  หมู่ท่ี 1 มีคณะกรรมการ 5 คน สมาชิก 15 คน เงินทุน              
ของกลุ่ม 3,500 บาท จ าหน่ายในหมู่บ้านภายในต าบลและต าบลใกล้เคียงในอ าเภอหางดง               
ท าการผลิตตลอดปี รายไดเ้ฉล่ียของสมาชิก 3,000 บาทต่อคนต่อปี 
 7.2.2.6   ส่งเสริมกลุ่มอาชีพท าแหนม กุนเชียง แชมพู ถัว่เน่า น ้ าพริก 
ลาบ แคบหมู หมู่ท่ี 4 มีคณะกรรมการ 9 คน สมาชิก 22 คน เงินทุนของกลุ่ม 83,414 บาท เป็นกลุ่ม
ผลิตแหนม และกุนเชียงท่ีมีคุณภาพจนได้รับเคร่ืองหมาย อย. และกุนเชียงได้รับรางวลัชนะเลิศ        
การประกวดอาหารเสริมไอโอดีนจงัหวดัเชียงใหม่  ปี 2544 การผลิตตลอดปี ตลาดจ าหน่ายทั้งใน
อ าเภอและในจงัหวดั รายไดเ้ฉล่ียของสมาชิก 4,000 บาทต่อคนต่อปี 
 7.2.2.7  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพขายข้าวสาร  หมู่ท่ี 6 คณะกรรมการ                
11 คน  สมาชิก  56 คน  เงินทุนกลุ่ม 35,375 บาท  โดยการซ้ือขา้วสารมาจ าหน่ายให้แก่สมาชิก           
และราษฎรในหมู่บา้นรายไดเ้ฉล่ียของสมาชิก 5,000  บาท/คน/ปี 
 7.2.2.8  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพตดัเย็บเส้ือผา้ หมู่ท่ี 9 มีคณะกรรมการ       
15 คน สมาชิก  36 คน เงินทุนกลุ่ม 23,000 บาท รับตดัเย็บผา้ตามออเดอร์ของพ่อค้า                           
ในจงัหวดัเชียงใหม่และล าพนู รายไดเ้ฉล่ียของสมาชิก 18,000 บาทต่อคนต่อปี 
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 7.2.2.9  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพท าโคมไฟ  แหนม  หมู่ท่ี 11  คณะกรรมการ  
9 คน  สมาชิก 19 คน เงินทุนกลุ่ม  7,500 บาท  จ าหน่ายทั้งในหมู่บา้นและตามค าสั่งซ้ือใน         
จงัหวดัเชียงใหม่  รายไดเ้ฉล่ียของสมาชิก 6,000 บาท ต่อ คน ต่อปี 
 7.2.2.10  เป็นแกนน าในการจัดตั้ งกลุ่มออมทรัพย์  เพื่อการผลิต           
จนสามารถจดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์ไดค้รบทุกหมู่บา้น   
 7.2.2.11  จดัฝึกอบรมกลุ่มผูน้ าสตรีกบัการพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน
พึ่งตนเอง โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบา้นแหวน สนบัสนุนงบประมาณ 5,000 บาท 
 7.2.2.12   จดัสัมมนากรรมการพฒันาสตรีและน าทศันะศึกษาดูงานดา้น
กลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย ์จงัหวดัชยันาท จงัหวดัพิษณุโลก เป็นเวลา 3 วนั                             
 7.2.2.13  จัดอบรมการท าดอกไม้แห้ง  ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้สด           
แก่ผูส้นใจ เป็นเวลา 7 วนั โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบ้านแหวนสนับสนุนงบประมาณ                 
25,000 บาท 
 7.2.2.14  ฝึกอบรมกลุ่มสตรีแปรรูปทางการเกษตรด้าน อาหาร          
และขนมแก่ผูส้นใจ  เป็นเวลา 30 วนั โดยสนบัสนุนงบประมาณ 30,000 บาท 
 7.2.2.15  ร่วมกับส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอหางดง  จัดตั้ งศูนย์
จ  าหน่ายผลิตภณัฑก์ลุ่มสตรี  เพื่อเป็นการช่วยเหลือดา้นการตลาดแก่สมาชิก 
 7.2.2.16   เขา้รับการฝึกอบรมผูน้ าสตรีกบัการเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 
 7.2.2.17   เขา้ร่วมการสัมมนาบทบาทสตรีกบัสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่เป็นผูจ้ดั 
 7.2.2.18   เข้าร่วมการฝึกอบรมสตรีกับการเลือกตั้ งและกฎหมาย             
ท่ีประชาชนควรรู้ ของส านกังานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่ 
 7.2.2.19  เข้า ร่วมการฝึกอบรมกับสตรีกับการป้องกันและดูแล              
ผูติ้ดเช้ือเอดส์ผูสู้งอาย ุของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอหางดง 
  7.2.2.20   เขา้ร่วมการฝึกอบรมสตรีกบัวฒันธรรมประเพณีไทยร่วมกบั
ส านกังานศึกษาธิการอ าเภอหางดง 
 7.2.2.21 ใหค้วามร่วมมือกบัองคก์รต่างๆ ในการพฒันาชุมชน ในต าบล 
เช่น การสนบัสนุนอาหารกลางวนัแก่เด็ก ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลในโรงเรียนประถม  
การสนบัสนุนกิจกรรมกีฬาเยาวชนของต าบล 
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 7.2.2.22  ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  ออกตรวจเยี่ยม
ผูสู้งอายแุละกลุ่มผูติ้ดเช้ือในต าบลต่างๆ 
  จากการด าเนินงานพฒันาสตรีของอ าเภอหางดง ท าให้สตรี       
มีความมัน่ใจในการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนทุกดา้น ซ่ึงบรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งและพฒันา
องคก์รสตรีอยูใ่น ระดบัหน่ึง  เห็นไดจ้ากผลงานและกิจกรรมจ านวนมากท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนรางวลั 
และ เ กียรติบัตร ท่ีได้ รับ  ซ่ึ ง เป็นก าลังใจและสร้างความมั่นใจในการพัฒนาสตรียิ่ ง ข้ึน                       
ของอ าเภอหางดง 
                        7.3  จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ประเพณวีฒันธรรม 
    เพื่อเป็นการด ารงรักษาศิลปวฒันธรรมท่ีดีงามของหมู่บา้นเอาไว ้และเป็นการ
ถ่ายทอดไปสู่เด็กและเยาวชน  ท่ีส าคัญคือใช้ประเพณีวฒันธรรมเป็นส่ิงหลอมรวมจิตใจของ              
คนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและกลมเกลียวสามัคคี  กิจกรรมท่ีด าเนินการของกลุ่ม คือ                  
ฟ้ืนฟู และรักษาประเพณีส าคัญทุกประเพณีในหมู่บ้าน  กิจกรรมท่ีด าเนินการจัดทุกปี คือ              
ประเพณีแห่ไมค้  ้าโพธ์ิ  ในเร่ิมแรกจดัภายในหมู่บา้น ปัจจุบนัทุกหมู่บา้นในต าบลเขา้ร่วมกิจกรรม
ทุกปี ซ่ึงมีกิจกรรมในประเพณีน้ีไดแ้ก่ 
   7.3.1  การประกวดขบวนแห่และไมค้  าโพธ์ิ 
   7.3.2  การแข่งขนักีฬาพื้นบา้น 
   7.3.3  การเล่นสะบา้ 
   7.3.4  การจดังานขนัโตก 
   7.3.5  การแสดงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน โดยกลุ่มเยาวชนสืบสานวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินต าบลบา้นแหวน 
   7.3.6  การแสดงละครสะทอ้นปัญหาสังคม  โดยกลุ่มเด็กแสดงละคร 
  7.4  การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลติ  
    เป็นการรวมกลุ่มของคนในหมู่บา้นเพื่อแกไ้ขปัญหาการไม่มีเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพของหมู่บา้น และเพื่อจดัตั้งกองทุนสวสัดิการของหมู่บา้น ใชส้ถานท่ีศาลาวดัชยัวุฒิ
เป็นท่ีท าการกลุ่มทุกวนัท่ี 5 ของเดือน คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จะเปิดท าการรับฝากและกูย้ืมเงิน 
ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ในขณะเดียวกันส่ิงท่ีพิเศษในการช่วยเหลือกนัของสมาชิกจะมีการ          
จดัเล้ียงอาหารกลางวนัแก่กรรมการ และสมาชิกท่ีน าเงินมากฝาก ซ่ึงมีสมาชิกของกลุ่มอาสา           
เป็นเจา้ภาพผลดัเปล่ียนกนัทุกเดือน มีเงินกองทุนสวสัดิการหมู่บา้น ดงัน้ี 
   7.4.1  กองทุนช่วยเหลือผูติ้ดเช้ือเอดส์ จ านวน 800 บาท 
   7.4.2  กองทุนการศึกษา จ านวน 2,340   บาท 
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   7.4.3  กองทุนพฒันาชุมชน จ านวน 1,982   บาท 
   7.4.4  กองทุนผูสู้งอาย ุ จ านวน 750 บาท 
 การด าเนินงานของกลุ่ม  สามารถแก้ไขปัญหาด้านเงินทุนของหมู่บ้านได ้           
ส่ิงท่ีหมู่บา้นได้รับนอกจากเงินทุน คือ ความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือ ซ่ึงกนและกัน รวมไปถึง            
ผูมี้ปัญหาเสพยาบ้า  กลุ่มได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการบ าบัดรักษา ท าให้ผู ้ท่ีบ  าบัดแล้ว               
เกิดความละอายในการกลบัไปเสพใหม่ 
  7.5   การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ 
     มีการประชาสัมพนัธ์ถึงพิษภยัของยาบา้ดว้ยเสียงตามสายของหมู่บา้นทุกวนั 
จดัเดินรณรงค ์ในงานและกิจกรรมหมู่บา้นทุกคร้ัง และจดับอร์ดขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ของหมู่บา้น 
   การด าเนินงานด้านป้องกันยาเสพติดของหมู่บ้าน เน้นการให้ความเข้าใจ           
และช่วยเหลือหากมีผู ้ถูกจับกุม  ผู ้ใหญ่บ้านจะไม่ ให้ความช่วย เหลือในการค ้ าประกัน                           
ผลการด าเนินงาน ท าใหไ้ม่มีผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายในหมู่บา้น 
 

สภาพเศรษฐกจิ 
 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของอ าเภอหางดง ประกอบไปด้วย  สภาพเศรษฐกิจ             
ทางการเกษตร  การอุตสาหกรรม การพาณิชย ์ การเมืองและการบริการ 
 1. สภาพเศรษฐกจิทางการเกษตรกรรม 
  เน่ืองจากพื้นท่ีของ อ าเภอหางดงเป็นท่ีราบกลุ่มซ่ึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพ
เพาะปลูก  ท าให้ประชากร อ าเภอหางดง มีอาชีพหลกัคือ การท าการเกษตร ไดแ้ก่ ท านา ท าสวน 
เป็นหลกั ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคญัคือ ขา้ว ล าไย  ถัว่เหลือง  อาชีพรองได้แก่ อาชีพรับจา้ง
ทัว่ไป  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คือ การผลิตแหนม กุนเชียง แคบหมู  และงานหตัถกรรม  
คือ การผลิตโคมไฟ  งานแอนติก  รายได้เฉล่ียของประชากรในต าบล  19,650 บาท ต่อคนต่อปี             
ซ่ึงถือเป็นรายได้ท่ียงัไม่ดีพอส าหรับเกษตรกร เน่ืองจากกลไกการตลาด บางปีก็มีผลผลิตมาก                
ท าให้ราคาผลผลิตตกต ่า  ขาดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเกษตรกรรม  ผู ้บริโภคต่ืนกลัว 
เน่ืองจากเกษตรกรใชส้ารเคมีในการเกษตรกรรมมากเกินความจ าเป็น เป็นตน้ 
 2. สภาพเศรษฐกจิทางอุตสาหกรรม 
  โรงงานอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนอ า เภอหางดง ซ่ึ ง เ ป็น                 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด เล็ก  มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีส าคัญ ได้แ ก่                                  
บริษัทอาหารภาคเหนือ  จ ากัด  ท่ีตั้ ง   หมู่ ท่ี  1 ต าบลหนองตอง  และบริษัทสันติภาพ                               
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เทรดด้ิง จ ากดั ท่ีตั้ง หมู่ 9 ต าบลหนองควาย โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การแกะสลกั
จากไมแ้อนติค โรงงานอิฐบล็อก โรงสีขา้ว เป็นตน้ 




