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ภาคผนวก  ก 
ตารางและคารอยละของขอมูลพื้นฐานของประชากรบานแปกแซม 

 
1.  ตอนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของประชากร 
ตาราง  จํานวนและรอยละของผูใหสัมภาษณจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 54 57.45 
หญิง 40 42.55 

รวม 94 100 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด 8 8.51 
แตงงาน 69 73.40 
หยา 5 5.32 
หมาย 12 12.77 

รวม 94 100 

อายุ จํานวน รอยละ 

20-30 ป 20 21.27 
20-30 ป 21 22.34 
20-30 ป 20 21.28 
20-30 ป 33 35.11 

รวม 94 100 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ไมไดศึกษา 90 95.75 
ประถมศึกษา  3 3.19 
มัธยมศึกษา 1 1.06 

รวม 94 100 

สภาพการเรียนรู จํานวน รอยละ 

การพูดภาษาไทย   

ไดบาง 49 52.13 
ไมได 45 47.87 

รวม 94 100 
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การเขียนภาษาไทย   

ไดบาง 12 12.76 
ไมได 82 87.24 

รวม 94 100 

การอานภาษาไทย   

ไดบาง 10 10.64 
ไมได 84 89.36 

รวม 94 100 

การติดตอสื่อสารภายในหมูบาน จํานวน รอยละ 
ภาษาลีซอ 85 90.42 
ภาษาพ้ืนเมืองเหนือ 7 7.45 
ภาษาไทย 2 2.13 

รวม 94 100 

การติดตอสื่อสารกับบุคลภายนอก จํานวน รอยละ 
ภาษาลีซอ 72 76.59 
ภาษาพ้ืนเมืองเหนือ 14 14.70 
ภาษไทย 8 8.51 

รวม 94 100 

สมาชิกในครอบครัว จํานวน รอยละ 
1-2  คน 8 8.51 
3-4  คน 32 34.04 
5-6  คน 37 39.36 
7   คนขึ้นไป 17 18.09 

รวม 94 100 

รายไดของสมาชิกในครอบครัว จํานวน รอยละ 
1  คน 36 38.30 
2  คน 41 43.62 
3  คน 16 17.02 
4  คน 1 1.06 

รวม 94 100 

 
 
 



 95 

สถานภาพในครอบครัว จํานวน รอยละ 
เจาของบาน 54 57.46 
ภรรยา 33 35.10 
บุตร/ธิดา 3 3.19 
ผูอาศัย 4 4.25 

รวม 94 100 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
เกษตรกรรม 57 60.64 
รับจาง 33 35.10 
คาขาย 2 2.13 
เล้ียงสัตว 2 2.13 

รวม 94 100 

อาชีพรอง จํานวน รอยละ 
รับจางทั่วไป 78 82.98 
คาขาย 1 1.06 
ทอผา 1 1.06 
เก็บของปา  2 2.13 
อื่น ๆ 12 12.77 

รวม 94 100 

 
การศึกษาขอมูลพื้นฐานของประชากร จํานวน 94  ตัวอยาง  ผูท่ีมาใหการสัมภาษณ 

จํานวน 94 คน ตามจํานวนหลังคาเรือนมากนอยตามลําดับดังนี้ 
ประชากรกลุมตัวอยางท่ีมาใหการสัมภาษณ จํานวน 94 ตัวอยาง  
เพศ เปนเพศชาย จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ  57.45  เพศหญิงจํานวน 40 คน คิดเปน

รอยละ 42.55 คน   
อายุ อายุมากท่ีสุด 50 ปข้ึนไป จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 35.11 รองลงมาอายุ

ระหวาง 20-30 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 21.27 อายุ 31-40 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 
22.34 และ41-50 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ  21.28   

การศึกษา มากท่ีสุด ไมไดศึกษา จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 95.75 รองลงมาช้ัน
ประถมศึกษา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.19 และมัธยมศึกษา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
1.06      
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สภาพการเรียนรู การพูดภาษาไทย  พูดไดบาง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 52.13 พูด
ไมได จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 47.87  การเขียนภาษาไทย  เขียนไมได  จํานวน 82 คน คิด
เปนรอยละ 87.24  เขียนไดบาง จํานวน 12  คน คิดเปนรอยละ 12.76  การอานภาษาไทย อาน
ไมได จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 89.36 อานไดบาง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 10.64  การ 

ติดตอส่ือสารภายในหมูบานมีการใชภาษาลีซอ จํานวน 85  คน คิดเปนรอยละ 90.42 
ภาษาพื้นเมืองเหนือ จํานวน 7  คน คิดเปนรอยละ7.45และภาษาไทย จํานวน 2  คน คิดเปนรอยละ 
2.13  การติดตอส่ือสารกับบุคคลภายนอกหรือเจาหนาท่ีของรัฐใชภาษาลีซอ จํานวน 72  คน คิด
เปนรอยละ 76.59 ภาษาพื้นเมืองเหนือ  14  คน คิดเปนรอยละ 14.70 ภาษาไทย จํานวน 8 คน คิด
เปนรอยละ 8.51   

สมาชิกในครอบครัวมีจํานวนมากท่ีสุด 5-6 จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 39.36 
รองลงมา 3-4 จํานวน 32  คน คิดเปนรอยละ 34.04  7 คนข้ึนไป จํานวน 17 คนคิดเปนรอยละ 
18.09  และ1-2  จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.51 ในครัวเรือนมีจํานวนครอบครัวอยู มากท่ีสุด 1 
ครอบครัว จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 91.49  จํานวน 2 ครอบครัวมี 7  คน คิดเปนรอยละ 7.45   
และ 3 ครอบครัวมี 1 ราย คิดเปนรอยละ  1.06   

สมาชิกในครอบครัวมีรายได มากท่ีสุด  2 คน จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 43.62  
สมาชิก 1 คน จํานวน 36  คนคิดเปนรอยละ 38.30  สมาชิก 3 คน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
17.02   และ 4  คน มี 1 คน คิดเปนรอยละ 1.06    

สถานภาพ แตงงาน จํานวน 69 คน  คิดเปนรอยละ 73.40 หมาย จํานวน 12 คน คิดเปน
รอยละ 12.77 โสด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8.51  หยา จํานวน  5 คนคิดเปนรอยละ 5.32   

สถานภาพในครอบครัว  เจาของบาน จํานวน 64 คนคิดเปนรอยละ 68.09  ภรรยา  
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ24.47  ผูอาศัย จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.25  และบุตรธิดา 
จํานวน 3 คนคิดเปนรอยละ 3.19   

อาชีพหลัก เกษตรกรรม จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ  60.64  รับจาง จํานวน 33  คน  
คิดเปนรอยละ  35.10 คาขายและเล้ียงสัตวอยางละ 2  คนคิดเปนรอยละ 2.13     

อาชีพรอง  รับจางท่ัวไป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 82.98 อ่ืน ๆ (ปลูกขาวโพด ผัก 
ทําไร ปลูกขาว เล้ียงหมู เล้ียงไก จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.77 เก็บของปา จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 2.13  คาขายและทอผามีจํานวน 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ  1.06  ตามลําดับ 

จากการศึกษาพบวา การใหสัมภาษณเพศชายกับเพศหญิงจะมีความแตกตางกันนอย
มาก  การเขารวมกิจกรรมของหมูบานของชาวเขาเผาลีซอสวนมากเพศหญิงจะเขารวมกิจกรรม
มากกวาผูชาย เชนกรณีนี้เพศมีความแตกตางกันไมมากนัก อายุของประชากรมากท่ีสุด 50 ปข้ึน  
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การศึกษานั้น สวนมากไมไดรับการศึกษา สภาพการเรียนรูเนื่องจากบานแปกแซมอยูหางไกลการ
คมนาคมก็ลําบาก การเรียนรูในดานภาษาจะยังคงใชภาษาของตนเองเปนหลักไมวาดานการพูด 
การเขียน การอาน เชนเดียวกันการติดตอส่ือสารกันภายในหมูบานกับบุคคลภายนอก สวนใหญ
จะใชภาษาของตนเองเปนหลักเชนเดียวกัน ครอบครัวหรือประชากรในครอบครัวสวนมากจะอยู
ท่ีระดับ3-6 คนข้ึนไป สวนจํานวนครัวเรือนในครอบครัวมากท่ีสุดมีเพียง 1 ครอบครัว รายไดของ
สมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุดจะมีจํานวน 2 คน สถานภาพของประชากรสวนมากแตงงานแลว 
และเปนเจาของบานมากท่ีสุด จํานวน 54 คน อาชีพหลักคือการทําการเกษตร อาชีพรองคือการ
รับจาง 

จะเห็นไดจํานวนรอยละท่ีพบในการศึกษาท่ีสูงท่ีสุดคือ การไมไดรับการศึกษา ซ่ึง
การศึกษาเปนปจจัยท่ีสําคัญในการท่ีจะพัฒนาประชากรของชาติและการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนและเกิดความยั่งยืน 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ ชุดท่ี 1 

 
สําหรับ ผูบริหารและเจาหนาท่ีของโครงการสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร  

ปาไมและส่ิงแวดลอมและผูนําชุมชน ผูนําทองถ่ิน  

บานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม 
****************************************************************************
ช่ือ/นามสกุล............................................................................................................ผูใหสัมภาษณ 
ตําแหนง/หนาท่ี.............................................................................................................................. 
สถานท่ีทํางาน................................................................................................................................ 
1. โครงการสาธิตฯ เร่ิมดําเนนิการเม่ือใด (จนท.) พ.ศ....................................................................    
2. วัตถุประสงคของโครงการฯ (จนท.) เพือ่ 
          2.1..........................................................................................................................................              
          2.2..........................................................................................................................................     
          2.3..........................................................................................................................................    
          2.4.......................................................................................................................................... 
    ท่ีต้ังโครงการ (จนท.)...................................................................................................................  
    พื้นท่ีโครงการ(จนท.)..................................ไร   
    หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ (จนท.)  สํานัก.......................................................................... 
3. ในการดําเนนิงานกับชาวบานโครงการสาธิตฯ ไดดําเนินการสรางความรู ความเขาใจ   
    เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมแกชาวบานอยางไร 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
4. การที่จะใหชาวบานชวยอนุรักษปาตนน้าํ แหลงน้ําไดมีการดําเนนิการอยางไร 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
5. โครงการสาธิตฯ ไดมีการถายทอดความรูการเกษตรเนนเร่ืองใดเปนสําคัญ 
6. การจางชาวบานใหมีงานทําของโครงการสาธิตฯ มีการจางงานดานใดบาง 
- การปลูกพืชผัก เชน...................................................................................................................... 
- การปลูกไมดอก เชน..................................................................................................................... 
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- การเล้ียงสัตว เชน........................................................................................................... 
- ลักษณะการจางงาน รายวนั/รายเดือน............................................................................ 
- อัตราคาจาง ผูชาย/ผูหญิง..............................................................................................  

- การจายคาจางรูปแบบใด.............................................................................................. 
- มีการคัดเลือกชาวบานมาทํางานอยางไร 
........................................................................................................................................... 
- งานโครงการสาธิตฯ เร่ิมจางชาวบานต้ังแตเดือนไหนถึงเดือนไหน (เชน เร่ิมปลายฝนตน 

  หนาวไปสัมพันธกับระยะเวลาการถางปาเพื่อทําไรปลูกขาวของชาวบาน 

   หรือไม)........................................................................................................................... 
- การจางงานในชวงนี้มีเหตุผลอยางใดหรือไม 
........................................................................................................................................... 
- การจางของโครงการสาธิตฯ มีการจางแตละคร้ังมีแรงงานจํานวนเทาใด  ............คน   
  คาจาง/วัน/   คน .....................บาท หรือคาจาง/เดือน/คน.......................บาท 

- โครงการสาธิตฯ ไดใหความรูแกชาวบานในเร่ืองใดบาง. (การเกษตร  ปลูกพืช  เล้ียงสัตว   
   หัตถกรรมในครัวเรือน) 
   ........................................................................................................................................... 
- ชาวบานไดนาํความรูไปประยุกตปรับในความเปนอยูและประกอบอาชีพหรือไม  อยางไร 
.............................................................................................................................................. 
- ชาวบานนําผลผลิต (พืชผัก ไมดอกฯลฯ ) มาขายใหโครงการสาธิตฯหรือไม อยางไร 
.............................................................................................................................................. 
- ชาวบานมีความพึงพอใจในงานท่ีทําของโครงการสาธิตฯ หรือไม อยางไร 
.............................................................................................................................................. 
- การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการสาธิตฯในแตละชวงเวลา (เดือน/ป) เปนอยางไร 
.............................................................................................................................................. 
- การปลูกปา การทําแนวกันไฟ  การปองกนัไฟปา มีการจางแรงงานชาวบานหรือไม จางมาก 

  ในเดือนใด 

................................................................................................................................................. 
- ชาวบานทํางานไดผลหรือไม เชน แนวกันไฟ การดแูลปองกันไฟปา 
................................................................................................................................................. 
 



 100 

- ภายหลังการดําเนินงานของโครงการสาธิตฯ  ในดานปาไม แหลงน้าํฯลฯ ผลเปนอยางไรบาง  
  เชน ปาตนน้ําฟนตัว/ไมฟนตัว  มีปามากข้ึน/ลดลง  น้ําในลําหวยไหลตลอดปหรือมีปริมาณ   
  มากข้ึน  /มีน้าํลดลงแหงแลงเปนบางชวงเดือนหรือปริมาณน้ําลดลง หรือไมอยางไร 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
- โครงการสาธิตฯ ไดรับความรวมมือจากชาวบานมากนอยเพียงใด 

...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 
- การมีสวนรวมของชาวบานบางโครงการเปนอยางไร เชน อาสาสมัครปองกันไฟปา  หรือระดม 

   แรงงานชวยกันสรางฝายชะลอความชุมช้ืน (ฝายแมว) 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
7. โครงการสาธิตฯ คิดวามีปญหาในการดําเนินการกับชาวบานในเร่ืองใดท่ีสําคัญ ๆ  
   1) การส่ือสาร ความเขาใจซ่ึงกันและกัน 
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 
   2) ความยากจน ขาดแคลนที่ดินทํากนิ 
..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 
   3) สุขภาพอนามัย โรคภยัไขเจ็บ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
   4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 
   5)  ยาเสพติด 
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 
   6) การโยกยายถ่ินขามเขตแดน 
..................................................................................................................................................... 
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   7) การไมมีสัญชาติของชาวเขา 
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 
   8) ความม่ันคงของประเทศ 
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 
8. ทานคิดวา ผลงานของโครงการสาธิตฯ ท่ีดําเนินการมาแลว  

1) สภาพความเปนอยูของชาวบานอยูในสภาพใด (ดีข้ึนหรือไมดีข้ึน)  อยางไร 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

2) การบุกรุกโคนถางปาเพิ่มข้ึนหรือลดลง เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

3) การจางงานของโครงการสาธิตฯ มีสวนทําใหชาวบานลดพฤติกรรมในการบุกรุกทําลายปา
หรือไม อยางไร 

..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
4) การจางงานของโครงการสาธิตฯ มีสวนทําใหชาวบานมีรายไดเพิ่มข้ึนหรือไมอยางไร 

...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 

5) สภาพของปาเปนอยางไรบาง (ฟนตัว/ไมฟนตัว) 
..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 

6) สภาพของแมน้ําลําธารเปนอยางไรบาง (มีน้ํามากข้ึนหรือลดลง มีน้ําไหลตลอดปหรือ
บางชวงหรือน้าํแลง) 

...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 

7) สภาพของดินในพ้ืนท่ีมีสภาพอยางไร ( การพังทลายของดินลดลงหรือเพิ่มข้ึน) 
..................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 
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8) สภาพของสัตวปาในพื้นท่ีเปนอยางไร (ลดลงหรือเพิ่มข้ึน) 
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 

9) ดานสุขภาพของชาวบานเปนอยางไร (มีโรคภัยไขเจ็บเพิ่มข้ึนหรือลดลง) 
10) สภาพการติดยาเสพติดของชาวบานเปนอยางไร (เพิ่มข้ึนหรือลดลง) 

...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 

11) การแพรระบาดของยาเสพติดเปนอยางไรบาง (เพิ่มข้ึนหรือลดลง) 
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 

12) หนวยงานภาครัฐหนวยงานอ่ืนและองคกรสวนทองถ่ินใหความรวมมืออยางไรหรือไม 
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 

13) โครงการสาธิตฯ จะดําเนินการไปอีกเปนระยะเวลานานเทาใด 
...................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….………............. 

14) โครงการสาธิตฯ ไดแกปญหาตรงเปาหมายหรือไม  เพราะอะไร  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

15) เคยมีความขัดแยงระหวางโครงการสาธิตฯ กับชาวบานในพืน้ท่ีบางหรือไม 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
9. ในพื้นท่ีหมูบานแปกแซมมีการเคล่ือนไหวของกลุมพอคายาเสพติดหรือไม 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
10. ประชาชนในพ้ืนท่ีบานแปกแซมมีผูติดยาเสพติดหรือไม   ถามีจํานวนประมาณเทาใด 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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11. ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………….………............. 
………………………………………………………………………………….………............. 
………………………………………………………………………………….………............. 
………………………………………………………………………………….………............. 
 

ขอขอบพระคณุทุกทานท่ีใหความรวมมือในการใหสัมภาษณในคร้ังนี ้
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ภาคผนวก ค 
แบบสัมภาษณ ชุดท่ี 2 

ประชาชนในพื้นท่ีบานแปกแซม ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 

........................................................................................................................................ 
ตอนท่ี 1    ขอมูลเบื้องตน   
ขอใหทานทําเคร่ืองหมาย  /  ลงใน           ท่ีทานไดรับคําตอบจากการสัมภาษณ 
1. เพศ                            ชาย                                           หญิง 
2. อายุ                            20 – 30 ป               31 – 40 ป              41 – 50 ป            50 ป ข้ึนไป          
3. การศึกษาสูงสุด        ไมไดศึกษา             ประถมศึกษา              มัธยมศึกษา                                     
                                       อนุปริญญา/เทียบเทา            ปริญญาตรี              สูงกวาปริญญาตรี     
4. สภาพการเรียนรูหนงัสือของทาน  
                              การพูด               พดูภาษาไทยไดบาง                พูดไมได 
                              การเขียน             เขียนไดบาง                            เขียนไมได     
                              การอาน               อานไดบาง                          
5. การติดตอส่ือสารภายในหมูบานใชภาษา          ลีซอ                        พื้นเมือง                ไทย 
6. การติดส่ือสารกับุคคลภายนอกหรือเจาหนาท่ีของรัฐใชภาษา   
                                                            ลีซอ                                     พื้นเมือง                    ไทย 
7. สมาชิกในครอบครัวมีจํานวน                           1- 2  คน                                3-4 คน                  
                                                                              5-6 คน                                  7   คนข้ึนไป 
8.ในครัวเรือนมีจํานวนครอบครัวอยู               1 ครอบครัว          2  ครอบครัว          3  ครอบครัว 
9. สมาชิกในครอบครัวท่ีมีรายได จํานวน             1 คน            2 คน            3  คน                4 คน 
10. รายไดของครอบครัว                       ไมถึง 1,000  บาท                          1,000 – 2,000  บาท                     
                                      3,001 – 4,000 บาท               4,001 – 5,000 บาท           5,001 บาท ข้ึนไป  
11. สถานภาพ                โสด            แตงงาน               หยา                   หมาย 
12. สถานภาพในครอบครัว              เจาของบาน          ภรรยา        บุตรธิดา         ญาติ       ผูอาศัย 
13. อาชีพหลัก             เกษตรกรรม (ทําไร ปลูกขาว ขาวโพด)             รับจาง               คาขาย                                     
                                    เล้ียงสัตว                    อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................ 
14. อาชีพรอง             รับจางท่ัวไป                         คาขาย                         ทอผา       
                                   เก็บของปา                           อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 
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ตอนท่ี 2    วิถีชีวิตสภาพความเปนอยูประชากรในหมูบาน 
ขอใหทําเคร่ืองหมาย  /  ลงใน              ท่ีทานไดรับคําตอบจากการสัมภาษณ 
ประวัติการตัง้ถ่ินฐานของหมูบาน 
1. ทานเขามาอาศัยต้ังบานเรือนอยูในหมูบานนี้มานาน                     1 ป                      2 ป                                        
                                                              3 ป                    4 ป                       มากกวา 5 ป 
2. กอนท่ีทานมาอยูท่ีหมูบานนี้ทานอาศัยอยูท่ีใดมากอน    
                           หมูบานอ่ืน                      ประเทศเพ่ือนบาน 
3. สาเหตุท่ีเขามาอาศัยอยูในหมูบานนี้      
                     ตองการที่พักอาศัย                 ตองการที่ทํากนิ                 ท้ังสองอยาง 
4. เม่ือทานเขามาอาศัยอยูในหมูบานนี้สภาพพื้นท่ีของหมูบานและพ้ืนท่ีรอบหมูบานมีสภาพ 
     พื้นท่ีทํากิน           สภาพดอุีดมสมบูรณ           สภาพดปีานกลาง            ไมดีแหงแลง 
      แหลงน้ํา              มีน้ํามาก            มีน้ําปานกลาง           มีน้ํานอย            แหงแลง 
5. ทานเขามาอาศัยอยูท่ีหมูบานนี้กอนหรือหลังกลุมจีนฮอ                  กอน                    หลัง 
6.  สภาพพื้นท่ีปาไม สัตวปา แหลงน้ํา  ในรอบ ๆ พื้นท่ีท่ีทานอาศัยอยู 
                              อุดมสมบูรณ              ปานกลาง              ไมอุดมสมบูรณ 
7.  ลําหวยท่ีหมูบานใชประโยชนมีจํานวน.............ลําหวย 
     - ช่ือลําหวย...........................................................ช่ือลําหวย............................................ 
     - ช่ือลําหวย.......................................................... ช่ือลําหวย............................................. 
การใชประโยชนจากท่ีดิน 
8.ครอบครัวของทานประกอบอาชีพ          
                         เกษตรกรรม  (ทําไร ปลูกขาว ขาวโพด พชืผักตาง ๆ)             เล้ียงสัตว                                           
                         รับจาง                             อ่ืน ๆ.................................................. 
9. การใชท่ีดินในการเกษตร              ปลูกขาว                    พืชไร                   เล้ียงสัตว     
                                                          อ่ืน ๆ.................................... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
10. ผลผลิตทางการเกษตรนําไป                 เล้ียงครอบครัว                  ขาย 
11. ตามขอ 10 นําไปขายไดคร้ังละ...................บาท 
                             ไมถึง 1,000 บาท                         1,000 – 2,000 บาท   
                             2,000 – 3,000 ยาท                        มากกวา 3,000 บาท  
12. ครอบครัวของทานทําการเกษตรพื้นท่ีกี่ไร/ตอป (ไรภาษี) 
                             1 – 2 ไร                2-3 ไร              3-4 ไร                มากกวา 4 ไร 
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13. ในปจจุบันท่ีดินทําการเกษตรของทานอยูหางจากท่ีพกัอาศัยประมาณ             
                               500 เมตร                1 กม.                    2  กม.               มากกวา 2  กม. 
14. การทําการเกษตรของทานใชพื้นท่ีเกาหรือใชพื้นท่ีท่ีทําไดทําการแผวถางใหม 
                           ใชพื้นท่ีเกา                         ใชพื้นท่ีใหม 
15. การถางปาใหมของชาวบานจะเร่ิมในเดอืนใด เดือน........................................................... 
16. การเผาปา/หญาในพืน้ท่ีทําการถางไวในเดือนใด เดือน....................................................... 
17. การเร่ิมเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมในเดือนใด   เดือน............................................................ 
18. การเก็บเกีย่วผลผลิตในเดือนใด เดือน................................................................................. 
19. นอกจากการปลูกขาวแลวทานปลูกพืชผักอ่ืนอะไรบาง 
      ขาวโพด    พืชผักตาง ๆ ....................................................................................................  
20. พืชผักท่ีไดจากการปลูกทานใชเปน                  อาหารสําหรับครอบครัว                     จําหนาย 
21. การปลูกขาวแตละคร้ังไดประมาณ...............ถัง สามารถเล้ียงคนในครอบครัวไดประมาณ 
                1 -  2 เดือน              2- 3 เดือน          3-4  เดือน            4-5 เดือน          มากกวา 5 เดือน 
22. เม่ือขาวท่ีทานไดเพาะปลูกหมดทานหาซ้ือจากท่ีใด 
                 รานคาภายในหมูบาน             รานคาจากหมูบานอ่ืน               ตลาดจากชุมชนใหญ 
23. จากขอ 22  ทานนํารายไดท่ีหามาจากแหงใดนําไปซ้ือขาวมาบริโภคสําหรับครอบครัว 
                     รับจาง                                ขายผลผลิตทางการเกษตร    
                     ขายของปา                          ขายสัตวเล้ียง               ขายผลิตภัณฑจากการถัก/ทอผา 
 
24. ปฎิทินการเกษตรของชาวเขาเผาลีซอ 

เดือน กิจกรรมในการใชประโยชนจากท่ีดินในรอบป 

มกราคม  

กุมภาพันธ  

มีนาคม  

เมษายน  

พฤษภาคม  

มิถุนายน  

กรกฎาคม  

สิงหาคม  

กันยายน  

ตุลาคม  

พฤศจิกายน  

ธันวาคม  
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25. ครอบครัวของทานไดเล้ียงสัตวหรือไม                          เล้ียง                            ไมเล้ียง 
26. ถามีการเล้ียงสัตวครอบครัวของทานเล้ียงอะไร 
                                           หมู                       เปด                    ไก                    วัว   
                                           ควาย                    มา                       อ่ืน ๆ.......................................... 
27. ทานเล้ียงสัตวไวเพื่อประโยชน    
                       เปนอาหาร                      ขาย                          ใชแรงงาน 
28. ครอบครัวของทานมีรายไดจากอะไรบาง   
                     ขายผลผลิตทางการเกษตร                       ขายผลิตภัณฑจากการถัก/ทอผา  
                      ขายของปา                          รับจาง                        ขายสัตวเล้ียง 
29. แหลงรายไดจากการรับจางจาก   
                      รับจางในหมูบาน          รับจางจากโครงการสาธิตฯ         รับจางจากโครงการปาไม   
30. รายไดจากการรับจางตอวัน/ตอเดือน เทาใด 
                      50 – 100 บาท/วัน                  80-100 บาท/วัน                          80 -120 บาท/วัน                                     
                       100 – 150 บาท/วัน         1.000 – 1,500 บาท/เดือน           1,500 – 2,000 บาท/เดือน   
                     2,000 – 2,500 บาท/เดือน         2,500 – 3,000 บาท/เดือน          มากกวา 3,000 บาท 
31. การจางงานในโครงการสาธิตฯ ทานไดเขาไปรับจางทํางานหรือไม                                       
                                รับจาง                   ไมรับจาง 
32. ทานเขาไปรับจางในโครงการสาธิตฯทานทํางานในดานใด 
                         ปลูกพืชผัก                                    ปลูกดอกไม           
                         เล้ียงสัตว                                       ทํางานไร/แปลงและโรงเรือน    
                         มีหนาท่ีหลายดานแลวแตจะมีการมอบหมายงานในแตละวันหมุนเวียนกันไป 
33. ทานรับจางในโครงการปาไม ทานมีหนาท่ีอะไรบาง  
                     ปลูกปา                                 ทําฝาย                        ทําแนวกันไฟ   
                     อาสาสมัครดูแลไฟปา  อ่ืน ๆ ...........................(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
34. รายไดท่ีไดจากการรับจางเพียงพอตอความเปนอยูในครอบครัวหรือไม 
                                     เพียงพอ                          ไมเพียงพอ 
35. รายไดท่ีไดจากการรับจางทานนําไปใชจายในดานใดบาง 
                      ซ้ือส่ิงของบริโภค                    ซ้ือเคร่ืองอุปโภค              ใชหนี้       
              (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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36. โครงการฯตาง ๆ ไดจางทานหรือสมาชิกในครอบครัว เปนเวลากี่เดือน 
                    1 เดือน                   2 เดือน/คร้ัง                  3 เดือน/คร้ัง                   มากกวา 4 เดือน           
                       ข้ึนอยูกับผูบริหารโครงการวาจะมีการจางเทาใดไมแนนอน 
37. ลักษณะของการจาง 
                       การจางช่ัวคราวรายวัน          การจางช่ัวคราวรายเดือน       การจางช่ัวคราวรายป                                 
                      เปนการจางแบบเหมาจาย         การจางประจํารายเดือน       การจางประจํารายป 
38. สมาชิกครอบครัวของทานทํางานรับจางในโครงการสาธิตฯ .......คน  โครงการปาไม......คน   
39. การจายเงินคาจางทางโครงการฯ จายเปน             
                        รายวัน                      รายสัปดาห                    รายเดือน 
40 การจายเงินคาจางตรงกับเวลาท่ีท่ีทางโครงการกําหนดหรือไม                  
                         ตรง                         ไมตรง 
41. ตามขอ 40 ถาไมตรงรอนาน           
                         10 วัน             15 วัน             1 เดือน             มากกวา 1 เดือน 
42. ในรอบ 1 ป  ไดมีการทําการเกษตรในพื้นท่ี                 
                          1  คร้ัง                         2 คร้ัง                          มากกวา  2  คร้ัง 
43. ทานมีรายไดท่ีนํามาเล้ียงครอบครัวทางอ่ืนหรือไม                    มี                   ไมมี        
44. สามชิกครอบครัวของทานไปทํางานท่ีอ่ืนหรือไม                มี               ไมมี 
45. สมาชิกครอบครัวของทานไปทํางานท่ีอ่ืน          ในตัวเมืองเชียงใหม           ตางจังหวัด 
46. โครงการสาธิตฯ ชวยใหครอบครัวของทานมีความเปนอยู            ดีข้ึน                    ไมดีข้ึน 
47. ทานมีความตองการพื้นท่ีในการทําการเกษตรเพิ่มหรือไม             ตองการ            ไมตองการ 
48. ถาทานมีท่ีดินเพิ่มข้ึนจะทําใหมีความเปนอยู                    ดีข้ีน                ไมดีข้ึน 
49. ท่ีดินทําการเกษตรของทานไดทํามากี่ป               1  ป                   2   ป              
                                                                                   3  ป                   มากกวา 3  ป 
50. การเขาไปรับจางทํางานในโครงการฯตองใชเอกสารใดประกอบหรือไม  
                                 ใช คือ...................................              ไมใช 
51.ในหมูบานมีผูติดยาเสพติดหรือไม                     มี                    ไมมี 
52.  มีคนตางถ่ินหรือคนนอกพื้นท่ีมีการยายเขามาอยูในหมูบาน         มี                ไมมี 
53.ทานมีขอเสนอแนะในการแกปญหาสภาพความเปนอยูของหมูบาน 
     ………………………………………………………………………………………................ 
     …………………………………………………………………………………........................         
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ตอนท่ี 3  ความเห็นตอการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอม 
ขอใหทําเคร่ืองหมาย  /  ลงใน              ท่ีทานไดรับคําตอบจากการสัมภาษณ 
โครงการสาธิตฯ ตามพระราชดาํริ 
1.โครงการสาธิตฯ มีการทดลองและสงเสริมปลูกพืช เล้ียงสัตว มีการฟนฟูปาตนน้ําหรือไม 
                     มีการฟนฟูปาตนน้ํา         ไมมีการฟนฟูปาตนน้ํา               ยังมีการตัดไมทําลายปา 
2. จากโครงการสาธิตฯ ทําให                มีการจางงาน        มีการฝกอาชีพ             อ่ืน ๆ  
3. โครงการสาธิตฯ  ทําใหสภาพแวดลอมเปนอยางไร   (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)                 
                      ปาฟนตัว                น้ําในลําหวยเพิ่มข้ึน           แมน้ําลําธารมีน้ําไหลตลอดป               
                      เกิดความแหงแลง          ยังมีการลักลอบตัดไมทําลายปา            
                      อ่ืน ๆ (ระบุ)................................... (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
4. โครงการสาธิตฯ   ทําให เกิดการชะลางพังทลายของดนิ               
                                           เพิ่มข้ึน เพราะ........................................................................                      
                                           ลดลง...................................................................................... 
5.  โครงการสาธิตฯ ทําใหชาวบาน             
                                ลดพื้นท่ีทํากิน              มีการบุกรุกทําลายปาเพื่อเพิม่ท่ีทํากิน               
6. โครงการสาธิตฯ ทําให                   ลดการถางปาและเผาปา             เพิ่มการถางปาและเผาปา         
7. สภาพของปาไมในพืน้ท่ีทานคิดวา                        ปาฟนตัวเพิ่มมากข้ึน                   ปาไมลดลง       
8. การบุกรุกตัดไมทําลายปาเพื่อตองการพืน้ท่ีทํากิน                                      ใช               ไมใช 
9. การบุกรุกตัดไมทําลายปาเปนการกระทําของคนในหมูบาน                      ใช              ไมใช 
10. คนในหมูบานมีความตองการพื้นท่ีทํากิน                      เพิ่ม                    ไมเพิ่มข้ึน 
11. โครงการสาธิตฯ ท่ีอยูในพื้นท่ีทําใหการบุกรุกพื้นท่ีปา                     เพิ่มข้ึน                    ลดลง 
12. น้ําท่ีใชในหมูบานนํามาจากท่ีใด           น้ําจากลําหวย               น้ําจากบอบาดาล              
                                น้ําประปาหมูบาน                อ่ืน ๆ (ระบุ)................................. 
13. สภาพน้ําในพ้ืนท่ีหมูบานอยูในสภาพ                  พอใช                  ไมพอใช 
14. เปรียบเทียบสภาพน้ําในลําหวยปท่ีผานมา                 น้ํามากข้ึน                น้ําลดนอยลง    
15. น้ําท่ีทําการเกษตรมาจาก             ลําหวย               บอบาดาล           น้ําฝน           อ่ืน ๆ 
16.  การจัดการเร่ืองน้ํามีหนวยงานใดเขามาชวยเหลือ                 โครงการหลวงฯ          อบต.                                     
                                       อําเภอ                                 อ่ืน ๆ........................................... 
17. การที่มีหนวยงานโครงการสาธิตฯ ทําใหมีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม           
                                     มี                                  ไมมี 
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18. โครงการสาธิตฯ ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม               
                                      ดี                                  ไมด ี
19. โครงการสาธิตฯ ไดชวยใหความเปนอยูของครอบครัวทาน              
                                    ดีข้ึน                      ปานปลาง                 ไมดีข้ึน 
20. โครงการสาธิตฯ มีสวนทําใหมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของพื้นท่ี              
                                    มี                                       ไมมี 
21. ตามขอ 20 เกิดการเปล่ียนแปลงในทางใด                      
                             ดีข้ึน                           ไมดีข้ึน                          ไมเปล่ียนแปลง 
22. ตามขอ 21 การเปล่ียนเปลง                  มาก            ปานปลาง                   นอย 
23. ทานพบวาในพื้นท่ีบริเวณรอบ ๆ หมูบานมีการลักลอบตัดไมทําลายปา 
                                                                   มี                        ไมมี 
24.  ทานพบวาในพื้นท่ีไดมีการบุกรุกแผวถางปาเพื่อทําท่ีทํากินหรือเล้ียงสัตว 
                                                                   มี                          ไมมี 
25.  การเผาปาในฤดูแลงรอบ ๆ บริวณพื้นท่ีหมูบาน                                                              
                                    มี ทุกป                           มี ไมทุกป                          ไมมี                  
26.  ผูนําหมูบานมีบทบาทและใหความชวยเหลือดานความเปนอยูของลูกบาน 
                                     ดี                             ปานปลาง                        ไมดี 
27. หมูบานของทานมีการใชภูมิปญญาทองถ่ินดูแลปาตนน้ํา ลําธารอยางไรบาง (เชน การเซน
ไหวผีเจาเมือง (อะปาหมูฮี)  ปาหัวน้ํา ชาวลีซอเช่ือวา ปาตนน้ํา สมุนไพร น้ําในลําหวย ของปา 
เปนทรัพยากรของผี ตองบวงสรวงขออนุญาตจากผีกอน  ชาวลีซอดแูลปาใชภูมิปญญาอะไรบาง 
   ………………………………………………………………………………….………............. 
   ..................................................................................................................................................... 
28. ชาวบานมีการรวมกลุมรวมมือดูแลจดัการทรัพยากรธรรมชาติกันอยางไรบาง 
   ..................................................................................................................................................... 
   ..................................................................................................................................................... 
29. หากการปลูกขาว ไมพอกิน ทานจะทําอยางไร 
   ………………………………………………………………………………….………............. 
   ………………………………………………………………………………………….............. 
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30. ทานมีขอเสนอแนะการแกปญหาของการบุกรุกทําลายปาอยางไรบาง 
   ………………………………………………………………………………….………............. 
   ………………………………………………………………………………….………............. 
31. ทานมีขอเสนอแนะในการจัดการปญหาน้ําในลําหวย        
   ………………………………………………………………………………….……….............
   ………………………………………………………………………………………….............. 
32. ตามท่ีโครงการหลวงฯ ไดเขามาชวยเหลือราษฎรในหมูบาน ทานตองการใหมีการ 
      ชวยเหลือเพิ่มเติมในดานใดบาง 
   ………………………………………………………………………………….………............. 
   ………………………………………………………………………………….………............. 
 
 

ขอขอบพระคณุทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางด ี
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ภาคผนวก ง 
บรรยายสรุป 

องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง 
ป พ.ศ. 2551 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
 

องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง   
อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม 

 

วิสัยทัศนการพัฒนา 
“ พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  สงเสริมการศึกษา  สงเสริมเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง   

สรางอาชีพ  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี รวมฟนฟูส่ิงแวดลอม ” 
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สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
1.  สภาพท่ัวไป 
     1.1  ลักษณะท่ีตั้ง / สภาพภูมิประเทศ 
 ท่ีตั้ง  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง  ต้ังอยูหมูท่ี  3  บานใหมมะกายยอน  
ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม  อยูหางจากท่ีวาการอําเภอเวียงแหง ระยะทาง  
16 กิโลเมตร  และอยูหางจากอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  ระยะทาง 176  กิโลเมตร  
 สภาพภูมิประเทศ  ลักษณะภมิูประเทศเปนภูเขาสลับกับพื้นท่ีราบระหวางเชิงเขา   
      1.2  อาณาเขตตดิตอ 

        ทิศเหนือ               ติดตอประเทศพมา 
        ทิศตะวนัออก       ติดตอตําบลเมืองนะ        อําเภอเชียงดาว 
        ทิศตะวนัตก         ติดตอตําบลแสนไห        อําเภอเวียงแหง 
        ทิศใต                  ติดตอตําบลแสนไห        อําเภอเวียงแหง 

       1.3  เขตการปกครอง 
 องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง  แบงพื้นท่ีในเขตการปกครองออกเปน  6  หมูบาน  
ดังนี ้
 1.  หมูท่ี  1  บานเปยงหลวง   มีหมูบานบริวาร  คือ  ชุมชนคนจีน  และชุมชนบาน
หลักแตง 
 2.  หมูท่ี  2  บานจอง  มีหมูบานบริวาร  คือ  ชุมชนบานปากลวย 
 3.  หมูท่ี  3  บานใหมมะกายยอน 
 4.  หมูท่ี  4  บานมวงเครือ  
 5.  หมูท่ี  5  บานหวยไคร  มีหมูบานบริวาร  คือ  ชุมชนบานหวยไครใหม  และ
ชุมชนบานหวยลึก 
 6.  หมูท่ี  6  บานแปกแซม มีหมูบานบริวาร  คือ  ชุมชนบานหินแตว 
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2.  ขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง 
           2.1  จํานวนประชากร 

หมูท่ี   ชื่อหมูบาน จํานวน
ครัวเรือน 

ประชากร
(ชาย) 

ประชากร
(หญิง) 

รวม 

1 บานเปยงหลวง 2,186 5,685 5,439 11,124 
2 บานจอง 390 865 777 1,642 
3 บานใหมมะกายยอน 332 617 565 1,182 
4 บานมวงเครือ 216 446 386 832 
5 บานหวยไคร 477 950 903 1,853 
6 บานแปกแซม 94 279 227 506 

รวม 3,695 8,842 8,297 17,139 

ประชากร เม่ือป  2549 3,695 8,724 8,197 16,921 

*ขอมูลตามทะเบียนราษฎร  ณ  เดือนกันยายน  2550 
 

2.2 ทองถ่ินอ่ืนในตําบล 
-    จํานวนเทศบาล          -       แหง 
-    จํานวนสุขาภิบาล       -       แหง 

2.3  สภาพทางเศรษฐกิจ 
อาชีพ  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทํานา  ทําไร  ทําสวน  
            อาชีพรอง  รับจาง 

การพาณิชยกรรมและบริการ      
-  ปมน้ํามันหลอด               12            แหง 
-  ตลาดสด          3            แหง 
-  โรงสี                                          11         แหง 

 -   เกสเฮาท       1           แหง 
2.4 สภาพทางสังคม 

 ประชากรตําบลเปยงหลวง  ท้ังหมด  3,695  ครัวเรือน  แยกเปนชาย  8,724  คน  หญิง  
8,197  คน  ความหนาแนนของประชากรตอพื้นท่ี  เทากับ  112.05  คนตอตารางกิโลเมตร 
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 ประชากรมีหลากหลายทางเช้ือชาติ  ประกอบดวย  ชนพื้นเมือง  ไทไหญ   จีน  ลีซอ  
มูเซอ  ฯลฯ 

 
 

2.5 การศึกษา 
 การศึกษาของตําบลเปยงหลวง  จําแนกตามประเภทของระดับการศึกษา  ดังตอไปนี้ 

ท่ี ประเภท จํานวน 
(แหง) 

จํานวนนักเรียน 
(คน) 

จํานวน
ครูผูสอน 

(คน) 

หนวยงานที่สังกัด 

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอน
วัยเรียน 

7 546 18 อบต.เปยงหลวง 

2 ระดับกอนปฐมศึกษา 4 329 11 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เขต  3   

3 ระดับประถมศึกษา 4 1,856 48                    ” 
4 ระดับมัธยมศึกษา 1 289 7 ” 
5 ศูนยการเรียนชุมชนชาว

ไทยภูเขาแมฟาหลวง 
2 220 4 กรมการศึกษานอก

โรงเรียน 
6 โรงเรียนจีน 1 710 22 - 

 
ศูนยพัฒนาเดก็เล็กกอนวัยเรียน  จํานวน  7  แหง  คือ  

  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.เปยงหลวง  ม.1 
  -  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑวัดฟาเวยีงอินทร  ม.1 

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจอง  ม.2 
  -  ศูนยพัฒนาเด็กบานใหมมะกายยอน  ม.3 
  -  ศูนยพัฒนาเด็กบานมวงเครือ  ม.4 

-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหวยไคร  ม.5 
  -  ศูนยพัฒนาเด็กบานแปกแซม  ม.6 
 
   ระดับกอนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา  จํานวน  4  แหง  คือ 

-  โรงเรียนรัฐราษฎรอุปถัมภ ผูบริหารสถานศึกษา นายสมบูรณ  อิฐประสงค      
-  โรงเรียนบานเปยงหลวง    ผูบริหารสถานศึกษา นายชูศักดิ์  เนยีมทอง 
-  โรงเรียนบานจอง     ผูบริหารสถานศึกษา นายสวัสดิ์  กอนคํา 
-  โรงเรียนบานหวยไคร                              -    - 
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ระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  1  แหง  คือ 
       -  โรงเรียนบานเปยงหลวง ผูบริหารสถานศึกษา   นายชูศักดิ์  เนยีมทอง 

ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง   จํานวน   2  แหง  คือ 
          -  ศูนยการเรียนชุมชนบานหินแตว 
          -  ศูนยการเรียนชุมชนบานแปกแซม  
โรงเรียนจีน  จํานวน  1  แหง  คือ 
          -  โรงเรียนจนีกวงหวับานเปยงหลวง  

2.6 ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
ศาสนา  ประชากรของตําบลเปยงหลวงสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ  99  ศาสนา

อ่ืน  รอยละ 1 คือศาสนาคริสต  การนับถือผีบรรพบุรุษ  และการนับถือตามประเพณชีนเผา   
ศาสนสถานในพื้นท่ี  ไดแก วดั  ศาลเจา  โบสถคริสต 
 -  วัด/สํานักสงฆ     จํานวน     7      แหง  คือ 

วัดฟาเวยีงอินทร    วัดบานเปยงหลวง 
วัดบานหมากกายยอน   วัดบานหนองกอกคํา 
วัดบานมวงเครือ   วัดบานหวยไคร 
วัดจนีวดัล้ิมยี ่

-   ศาลเจา          จํานวน   1      แหง (ศาลเจาเงิน) 
-   โบสถ            จํานวน  5      แหง 
วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน  ตําบลเปยงหลวงประกอบดวยชนเผาหลากหลายชน

เผา  ทําใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินในการเกื้อกูลระหวางประเพณี
เพื่อการสานตอและสืบทอดใหคงอยูเปนมรดกทางวฒันธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

วัฒนธรรมและประเพณีไทใหญ    เชน ปอยสางลอง ดําหัวผูเฒา สงกรานต ไกวปอยหาง
น้ํา  ไกวปอยเทียน  

วัฒนธรรมและประเพณีชาวจีน  เชน  ตรุษจีน  ไหวเจาแมกวนอิม  ไหวศาลเจาเงินทอง 
สารทจีน  

วัฒนธรรมและประเพณีชนเผาลีซอ มูเซอ  เชน ปใหมลีซอ  การไหวผีบรรพบุรุษ 
วัฒนธรรมและประเพณีชนพื้นเมืองลานนา  เชน  ลอยกระทงยี่ เปง  ปใหมเมือง  

เขาพรรษา  ออกพรรษา 
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2.7  สาธารณสุข 
 -  สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน     2    แหง 

สถานีอนามัยบานเปยงหลวง สถานีอนามัยบานจอง 
 -   เจาหนาท่ีสาธารณสุข  จํานวน      4     คน 
 -   อาสาสมัครสาธารณสุข  จํานวน  176   คน 

               -  อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า   รอยละ  86.86 
2.8  กีฬาและนันทนาการ 
     -  สนามกฬีาเอนกประสงค  จํานวน        9       แหง 
 -  สนามฟุตบอล    จํานวน       2     แหง 
 -  สนามเปตอง    จํานวน       3 แหง 
 -  สนามเด็กเลน    จํานวน       7 แหง 
 -  สวนสาธารณะ    จํานวน       2      แหง 
2.9  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-   รถดับเพลิง  ขนาดบรรจุน้าํได   6,000     ลิตร      จํานวน   1    คัน 
-   รถกระเชาอเนกประสงค   จํานวน    1   คัน 
-   พนักงานดบัเพลิง       จํานวน   1    คน 
-   อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภยั จํานวน   7    คน 

2.10   โครงสรางพืน้ฐาน  
               การคมนาคม   มีถนนลาดยาง  จํานวน  1 สาย   คือถนนลาดยางสายบานจอง – หลักแตง  
ระยะทางยาว 9.50 กิโลเมตร  นอกจากนั้น เปนถนนคอนกรีตเสริมไมไผและถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบาน และถนนดินลูกรัง 
              การไปรษณียและโทรคมนาคม  ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข 1  แหง 
              การไฟฟา  หมูบานท่ีไฟฟาเขาถึงจํานวน 5  หมูบาน คือหมูท่ี  1–5  สวนหมูท่ี  6 บาน
แปกแซมยังไมมีไฟฟาใช  ครัวเรือนสวนใหญใชไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย   และมีบางครัวเรือน
ในหมูท่ี  1 – 5  ท่ียังไมมีไฟฟาใช   เนื่องจากมีการขยายครัวเรือนไปอยูนอกเขตขยายไฟฟา 
2.11  แหลงน้ํา  ทรัพยากรธรรมชาติ  สภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอม 

แหลงน้ําธรรมชาต ิ
         -   ลําน้ํา   ลําหวย       จํานวน   15    สาย 
         -   บึง   หนองและอ่ืน ๆ  จํานวน   5   แหง 
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             แหลงน้ําท่ีสรางขึ้น 
-    ฝาย                จํานวน      7          แหง 

-    บอน้ําต้ืน        จํานวน 700          แหง 

-    บอโยก            จํานวน        6          แหง 

-    อางเก็บน้ํา       จํานวน        1          แหง 
             ทรัพยากรธรรมชาต ิ

- มีแรลิกไนท 
- ปาไม 
สภาพภูมิอากาศ 

 ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม  ต้ังอยูบนพื้นท่ีสูง  มีภูเขาลอมรอบ  
สภาพภูมิอากาศท่ัวไป  มีลักษณะหนาวเย็น และช้ืน   
 ส่ิงแวดลอม 
 - ปริมาณการเกิดขยะในพื้นท่ีประมาณ  1,000  กิโลกรัมตอวัน  สามารถจัดเก็บขยะและ
กําจัดขยะได  1,000  กิโลกรัมตอวัน  (บริการจัดเก็บขยะวันเวนวัน) 
 -  รถยนตท่ีใชจัดเก็บขยะ  จํานวน  1  คัน 
 -  พนักงานขับรถและพนักงานจัดเก็บขยะ    จํานวน   4   คน 
 -  กําจดัขยะโดยวิธีฝงกลบ   
 

2.12 ศักยภาพภายในตําบล 
1)  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
 (1)  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง 
        นายรัตน  มูหล่ิง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง 
         นางสาวมณีรัตน       เจายอด เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง 
 (2)   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง 
        นายอนุสรณ  คําอาย ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง 

 นายการุณ  สางกาน รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง 
 นายจามละ     สุแสง  สมาชิกสภาฯ ม.1 
 นางบัวหอม  ม่ันคง  สมาชิกสภาฯ ม.1 
 นายอํานวย  จองเจน  สมาชิกสภาฯ ม.2 
 นางอําพร  ใจดิบ  สมาชิกสภาฯ      ม.3 
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 นายสมบุญ  ปญญาอุต สมาชิกสภาฯ  ม.4 
 นายคําปน  สุณะ  สมาชิกสภาฯ      ม.4 
 นายหลาว  ตังแก  สมาชิกสภาฯ      ม.5 
 นายธงฉัน  ม่ันคง  สมาชิกสภาฯ ม.5 
 นายสมชาย  แซมู  สมาชิกสภาฯ ม.6 
 นายอํานวย  หล่ีเจียะ  สมาชิกสภาฯ      ม.6 
 

(3)   บุคลากร  (พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง)       จํานวน    63        คน 
สํานักปลัด  จํานวน     47   คน  ประกอบดวย 
นางจันทนา   ทิพยกาญจนกุล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
นางสาวพัชรินทร บุญคุม   เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน     
นางศรีพลอย เพชรหวาโงะ  นักพัฒนาชุมชน    
นางสาวกัลยาณ ี โกวิทยแสงทอง  นักวิชาการเกษตร    
นายศรีไพร  เปงยาวงษ  ผูชวยนกัวิชาการเกษตร   
นางศิริพร  วงศจําปา  ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ    
นางสาวสุภาวณิี        สันนิถา  ผูชวยนกัวิชาการศึกษา                 
นางสาวนฤมล         ไทรตระกูล  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
นายทองคํา                     ทองเซ  พนักงานขับรถ    
นายไพบูลย  วงศจําปา  พนักงานดับเพลิง  
นายสมจิตร  ตันเหน   ภารโรง     
นางสุมาลี                 ราหมัน     คนงานท่ัวไป                                                       
นายสมศักดิ์              ชุมเตียม                             ยาม                                                                      
ผูชวยครูผูดูและเดก็อนุบาลและปฐมวยั จํานวน 33  คน 
 

        สวนการคลัง จํานวน     5       คน  ประกอบดวย 
        นางสายน้าํผ้ึง แปงศรี  หัวหนาสวนการคลัง    

นางสาวอรุณ ี แกวมูล  ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี   
นางสาวประภาพร จําปา  ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี   
นางกัลยาณ ี  ทรตัน  ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได   
นางเรียง  เปงยาวงษ ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ    
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                     สวนโยธา  จํานวน     2   คน    ประกอบดวย 
วาง  หัวหนาสวนโยธา       
นายนิพนธ  พูนน ุ  ผูชวยชางโยธา                  
นายเจษฎา  สุวรรณเลิศ ผูชวยชางโยธา     
 

(4)    ระดับการศึกษาของบุคลากร 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา             จํานวน   37 คน 
ปริญญาตรี                                  จํานวน   17  คน 
สูงกวาปริญญาตรี                       จํานวน    -   คน 

 

(5)   รายไดขององคการบริหารสวนตําบล   
ประจําปงบประมาณ 2550 จํานวนเงิน  52,747,747.00    บาท    แยกเปน 
-  รายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเกบ็เอง  จํานวนเงิน      425,205.49     บาท 
-  รายไดท่ีสวนราชการตาง  ๆ  จัดเก็บให          จํานวนเงิน  23,310,166.00     บาท 
-  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                   จํานวนเงิน  23,310,166.00     บาท 
-  เงินสํารองรายรับป 2549                            จํานวนเงิน     5,131,500.00     บาท 

     2.13  ศักยาภาพของชุมชนและพื้นท่ี 
1) การรวมกลุมของประชาชน   จาํนวน    19  กลุม  คือ 

-   กลุมอาชีพ                           14    กลุม 
      -  กลุมออมทรัพย                     5     กลุม 

2) จุดเดนของพืน้ท่ี  
-  พื้นท่ีของตําบลเปยงหลวงมีแนวเขตติดตอกับประเทศพมา เหมาะแกการคาขาย

ชายแดน  บริเวณจุดผอนปรนบริเวณชองหลักแตง  บานเปยงหลวง หมูท่ี  1 ซ่ึงราษฎรท่ีอาศัยอยู
ตรงขามชายแดนตองอาศัยสินคาอุปโภค – บริโภคจากฝงไทย 

-  เปนสถานท่ีต้ังของสถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร  ปาไม  ส่ิงแวดลอม อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระราชินีนาถ  สามารถพัฒนาเปนสถานท่ีทองเท่ียวเพื่อ
การศึกษาเรียนรูและวิจัย  ดานการเกษตร  ปาไม  ส่ิงแวดลอม สําหรับนักศึกษาและประชาชน
ท่ัวไป 

-  การพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีคอนขางสมบูรณ  และอากาศ
บริสุทธ์ิ มีน้ําตกแมแตง ถํ้า มีขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยภูเขา เผามูเซอ ลีซอ ชาวไทย
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ใหญ  ชาวจีน และมีโบราณสถาน เชน  วัดฟาเวียงอินทร บริเวณชองหลักแตงบานเปยงหลวง  
เหมาะแกการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและวัฒนธรรมชนเผา 

-  มีแหลงแรถานหินลิกไนต ท่ีคุณภาพดีสามารถนํามาพัฒนาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

3)  สถานท่ีทองเท่ียวของตําบลเปยงหลวง 
-  วัดฟาเวียงอินทร   วัดเกาแกในลัทธิมหานิกาย  ต้ังอยูครอมเขตแดนระหวาง

ชุมชนไทใหญหลักแตงของประเทศไทยกับปางก๋ํากอรัฐฉาน  ประเทศเมียรมารท่ีต้ังของวัดเปน
เนินเขาสองลูก  เนินเขาทางฝงไทยเปนท่ีต้ังของพระเจดีย “มารชินะเจดีย”  ลักษณะเปนเจดียแบบ
สถาปตยกรรมไทยใหญ 

-  วัดล้ิมยี่  เปนศาสนสถานของชาวจีนฮอ  ชาวไทใหญ และคนพื้นเมือง  ตัววัดเปน
สถาปตยกรรมจีน  ในวิหารมีพระพุทธรูปและรูปปนขนาดใหญของพระโพธิสัตวกวนอิม และรูป
ปนตาง ๆ ตามความเช่ือของคนจีน 

-  จุดชมวิวศาลเจาเงินทอง หรือศาลเจาดอยมังกร ต้ังอยูบนภูเขาดานหลังอางเก็บน้ํา
หวยอ่ึงจง  ภายในมีศาลเจา  รูปปนของเทพเจาและรูปวาดเร่ืองราวเกี่ยวกับเทพเจาของจีน เม่ือ
มองลงมาจากยอดเขาจะเห็นภาพมุมกวางของบานเปยงหลวงท้ังหมด 

-  สถานีสาธิตและถายทอดการเกษตร ปาไม ส่ิงแวดลอมตามแนวพระราชดําริของ
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการใชท่ีดินบน
พื้นท่ีสูง  สงเสริมใหชาวเขารูจักวิธีทําการเกษตรที่ถูกตองเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  
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ภาคผนวก จ 
ประมวลภาพถายท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 

 

 
พลับพลาท่ีประทับในโครงสถานีสาธิตฯ 

 

 
พื้นท่ีบริเวณหนาพลับพลาท่ีประทับ 
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ผลผลิตจากการดําเนินงานดานการเกษตรของโครงการสถานีสาธิตฯ 
 
 

 
 

แปลงผักในพ้ืนท่ีโครงการสถานีสาธิตฯ 
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แปลงปลูกกะหลํ่าปลีในพืน้ท่ีโครงการสถานีสาธิตฯ 
 
 

 
 

โครงการปศุสัตว เล้ียงแกะในโครงการสถานีสาธิตฯ 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ – สกุล                             นางปนัดดา   มานิตย 
 
วัน เดือน ปเกดิ                    3  ตุลาคม  2510 
 
ประวัติการศึกษา                   ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวทิยาลัยนเรศวร 
 
ประวัติการทํางาน                 เจาของ/ผูจัดการตลาดสดปาเหมือด อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 


