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บทที่ 1  
ความเป็นมา 

 
“ผาปัง” เป็นเรื่องที่เล่าขานกันว่า พ้ืนที่ต าบลผาปังเป็นภูเขาหิน เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนจากเหตุ

แผ่นดินไหว หรือฝนตกซะพ้ืนดินมากๆ จึงท าให้หินกร่อน และเม่ือถูกกัดเซาะนานวันเข้าจึงได้พังทลายลงมา (ปัง เป็น
ภาษาค าเมือง หมายถึง พัง) ต าบลผาปังมี 5 หมู่บ้าน 462 ครัวเรือน มีประชากรรวมทั้งต าบลจ านวนทั้งสิ้น 1,673 คน
(ข้อมูล พ.ศ. 2558) อาศัยอยู่ในพื้นที่จริง 1,439 คน มีผู้สูงอายุ 482 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ของประชากรที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่  

เมื่อมีประชากรไม่ถึง 2,000 คน จัดตั้งเป็น “อบต. “ไม่ได้” ตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น” ต้องยุบรวมกับ อบต.แม่พริก ซึ่งมีระยะห่างกันกว่า 25 กิโลเมตร สาเหตุปัจจัยที่ท าให้ต าบลผาปังมีประชากร
น้อยก็เพราะอยู่ในพ้ืนที่เงาฝน ขาดน้ าในฤดูแล้ง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่มีที่ดินท ากินเพียงพอ เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ.2449  กว่า 110 ปี จึงมีการอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ใน    อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย อ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ าเภอจูน จังหวัดพะเยา และอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 

 
 
การเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคมในต าบลผาปังกว่า 110 ปี มีมาตั้งแต่การย้ายถิ่นฐานในยุคแรก มาถึง

ยุคการสร้างโอกาสให้กับตนเอง โดยการไปเรียนหนังสือ และการไปท างานเป็นคนงานสร้างเข่ือนยันฮี และก้าวเข้าสู่
การยุคอุตสาหกรรม ช่างเทคนิค และเข้าสู่ยุคในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ คือ ราษฎรในต าบลผาปังมีการอพยพไป
ท างานในต่างถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีงานรองรับในพ้ืนที่ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการอพยพจากชุมชนชนบทสู่ชุมชน
เมือง ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในเมือง ไม่ยอมกลับถิ่นบ้านเกิดของตนเอง จะกลับบ้านเกิดก็จะกลับเฉพาะเทศกาล เพ่ือมา
เยี่ยมพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ที่ยังมีชีวิตอยู่ ส าหรับครอบครัวที่ไม่มีเครือญาติอาศัยอยู่แล้วก็ปล่อยให้เป็นบ้านร้างจาก 10 
หลังคาเรือนก็มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนเป็น 18 หลังคาเรือน (ข้อมูลในปี 2558) 

ในปี พ.ศ.2537 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการยุบรวมสภาต าบลผาปัง โดยไปรวมกับต าบลแม่พริก ซึ่งมี
ประชากร 7,037 คน รวมต าบลผาปัง 1,673 คน การพัฒนาชุมชนในต าบลผาปังเชิงโครงสร้างในการบริหาร 
งบประมาณส่วนใหญ่ก็ถูกน าไปพัฒนาในพ้ืนที่ต าบลแม่พริก ซึ่งเป็นพ้ืนที่กว้างใหญ่กว่าต าบลผาปัง งบประมาณที่น ามา
พัฒนาต าบลผาปังจึงมีจ านวนน้อยนิด ท าให้ต าบลผาปังขาดโอกาสการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนถึงปัจจุบัน  
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 ผนที่ต าบ ผาปัง 

 
 

รูปที่ 1 :  ผนผัง สดงที่ตัง้ต าบ ผาปังโดยสงัเขป 
 
ชุมชนต าบลผาปังบริสุทธิ์ด้วยสภาพอากาศท่ีดี มีทิวทัศน์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยหลายแห่งและประการส าคัญ

พ้ืนที่ในต าบลผาปังมีป่าธัญญาหารจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเห็ดโคน เห็ดเผาะ และเห็ดอีกหลายชนิดที่ท าให้
เศรษฐกิจของผาปังดีขึ้นรวมไปถึงสัตว์ป่าอนุรักษ์ที่จัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือ อ่ึง แย้ อีกท้ังผักป่า
พ้ืนบ้านเมื่อฝนโปรยปรายลงมา อาหารจากฟ้าประดังมาให้ชาวผาปังต้องมีร้อยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความสุข จาก
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นดอกก้าน ผักหวาน ผักก้อแก้ ผักบอนเต่า ฯลฯ 
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สภา ภูมิประเท   ะ ักษณะภูมิอากา  

ต าบลผาปังมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสลับเนินเชิงเขา เพราะอยู่ติดเทือกเขาใหญ่อันเป็นเขตแบ่งระหว่าง
อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง กับอ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ลักษณะดินเป็นดินลูกรังปนทราย ที่มีคุณสมบัติดูดซับและ
ระบายน้ าได้ดี ซึ่งเหมาะกับงานเกษตรกรรมที่ใช้น้ าน้อย และเนื่องจากอยู่เชิงเขา เป็นเขตเงาฝน จึงท าให้มีลักษณะ
ภูมิอากาศเป็นเขตร้อนถึงร้อนมากในช่วงฤดูร้อนอุณภูมิสูงสุด 43 องศาเซลเซียส จะเป็นพ้ืนที่ขาดน้ าในฤดูแล้ง ส่วนฤดู
หนาวมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ าสุด 10 องศาเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปี 26 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนตก 
ที่ตกโดยเฉลี่ยประมาณ 1,100 มิลลิเมตรต่อปี 

  
 

โครงสร้าง ้ืนฐาน 
1. การคมนาคม  ะการขนส่งการคมนาคมระหว่างต าบลผาปังกับพ้ืนที่ภายนอก ส่วนใหญ่นิยมเดินทาง

ด้วยรถยนต์และจักรยานยนต์ โดยมีเส้นทางติดต่อเข้า-ออกต าบลผาปัง 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนผาปัง-แม่พริก และ 
ถนนผาปัง-เถิน ซึ่งสภาพเส้นทางและการจราจรขนส่งเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีรถตู้ประจ าทาง 
เถิน-ผาปัง ให้บริการโดยจ ากัดเวลา ส่วนการเดินทางไปต่างจังหวัดสามารถใช้บริการของรถโดยสารบริษัทขนส่ง หรือ
รถโดยสารร่วมบริการได้ที่สถานีขนส่งอ าเภอเถิน ซึ่งอยู่ห่างจากต าบลผาปัง 20 กิโลเมตร หรือเลือกใช้บริการรถตู้
เอกชนเดินทางไปเฉพาะสถานที่ก็ได้ 

2. การประปาต าบลผาปังมีการบริหารจัดการแหล่งน้ าประปาหมู่บ้านหลากหลายรูปแบบ แต่ละหมู่บ้านใช้
ศักยภาพของแหล่งน้ าที่มีอยู่ในชุมชน โดยไม่มีการบริหารจัดการประปาทั้งต าบล เช่น  ระบบประปาภูเขาในหมู่ที่ 1 
ระบบประปาบาดาลในหมู่ที่ 2 ระบบประปาบาดาลและบ่อน้ าตื้นของหมู่ที่ 3 (ขาดน้ าในฤดูแล้ง) ระบบประปาบาดาล
และบ่อน้ าตื้นของหมู่ที่ 4 (ขาดน้ าในฤดูแล้ง)ระบบบ่อน้ าตื้นของหมู่ที่ 5 (ขาดน้ าในฤดูแล้ง) 

   
 
3. การไฟฟ้าต าบลผาปังมีจ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ารวม 462 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีไฟฟ้า

สาธารณะคลอบคลุมถนนในทุกเขตทุกหมู่บ้าน 
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4. การสื่อสารคนในต าบลผาปังส่วนใหญ่ใช้บริการโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย(TOT) 
และโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย AIS และDTAC ซึ่งมีคุณภาพของสัญญานอยู่ในระดับดีมาก และมีการใช้งาน
อินเตอร์เน็ทผ่านสายโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและผ่านสัญญาณข้อมูลเครือข่าย 3G ในบางพ้ืนที่
ต าบล โดยมีคุณภาพสัญญาณอยู่ในระดับพอใช้ 

   
 
5. การสื่อสารมว ชนต าบลผาปังสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ในระดับท่ีสามารถรับชมได้ และยังนิยมใช้

การรับสัญญาณผ่านจานดาวเทียม โดยการใช้บริการเคเบิ้ลทีวี ส าหรับสื่อวิทยุนั้น สามารถรับคลื่นหลักของหน่วยงาน
ต่าง ๆ และคลื่นวิทยุชุมชนได้เป็นระดับดี โดยต าบลผาปังมีสถานีวิทยุชุมชนคนพลังงาน คลื่นความถี่เอฟเอ็ม 100.25 
เมกะเฮิร์ต โดยมีการน าเสนอข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์นอกจากนี้ ยังมีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยผู้น าชุมชนประจ าหมู่บ้าน 

  
 
เ รษฐกิจชุมชนต าบ ผาปัง 

ราษฎรผู้อาศัยในต าบลผาปังส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่เพ่ือการเกษตร มีหน่วยดินหลักคือ 27 โดยต าบลผาปัง
ตั้งอยู่เชิงเขา มีล าห้วยแม่ปุไหลผ่านต าบล จึงมีการหาแหล่งอาหารจากป่าบนเขา หรือล าห้วย โดยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่นั้น
ท าการเกษตรด้วยการปลูกข้าว กระเทียม หอม ถั่วลิสง เป็นต้น รวมถึงใช้พ้ืนที่บางส่วนส าหรับปศุสัตว์และเป็นแหล่ง
อาหารของสัตว์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
เ รษฐกิจการเกษตร การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในต าบลผาปัง คือ เกษตรกรรม เช่น

การท านา หรือกสิกรรม ท าสวน ท าไร่ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น บางส่วน ไป
ท างานต่างถิ่น ประชากรที่ประกอบอาชีพทางเกษตรมี 400 ครัวเรือน ผลิตผลทางเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว 
กระเทียม หอม ถั่วลิสง เป็นต้น 
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ส าหรับอาชีพเสริมด้านการเกษตร ได้แก่ การจัดการวิสาหกิจชุมชน อาทิ การปลูกไผ่ การผลิตสมุนไพร

พ้ืนบ้าน การผลิตอาหาร กล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์ แปรรูปการเกษตร ผลิตถ่านไผ่ประสิทธิภาพสูง เวชสส าอาง 
เป็นต้น  

 
1. การ าณิชย์  ะการบริการ 

1.1 ตลาดเอกชน     จ านวน - แห่ง 
1.2 ร้านขายอาหาร    จ านวน 3 แห่ง 
1.3 ร้านขายของช า    จ านวน 6 แห่ง 
1.4 สถานีน้ ามันขนาดเล็ก    จ านวน 1แห่ง 
1.5 ศูนยจ์ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร  จ านวน 1 แห่ง 
1.6 ร้านบริการซ่อมรถจักรยานยนต์-เครื่องยนต์ จ านวน 2 แห่ง 
1.7 การบริการตัดเย็บเสื้อผ้า   จ านวน 3 แห่ง 
1.8 ร้านบริการตัดผม-เสริมสวย   จ านวน 2 แห่ง 

 

 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนผาปัง
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2. การอุตสาหกรรมในต าบลผาปัง ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนัก แต่มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตรระดับครัวเรือน –อุตสาหกรรมพลังงานระดับชุมชน ซึ่งเป็นการขายผลยกระดับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การเกษตรพึ่งตนเอง เป็นกิจการเพื่อสังคม Social enterprise อาทิ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากไผ่ วิสาหกิจชุมชนผลิต
สมุนไพรไพรพ้ืนบ้าน วิสาหกิจผลิตถ่านไผ่ประสิทธิภาพสูงการผลิตนวัตกรรมพลังงานชุมชนจากถ่านไผ่ และโรงสีข้าว
ชุมชนเป็นต้น 

 
 
3. วิสาหกิจชุมชนต าบลผาปังมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการด าเนิน

กิจการเพ่ือสังคม Social enterprise ตาม พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 โดยมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
ระดับต าบลจ านวน 15กลุ่ม ทั้งนีเ้พ่ือท าให้เกิดแหล่งงานในชุมชนต าบลผาปัง มีงานรองรับ ในพ้ืนที่ เป็นการจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีระบบเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนต าบลผาปัง ในรูปแบบที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต
ประจ าวันและความสมดุลทางธรรมชาติ โดยความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
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4. การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชุมชนในต าบลผาปังอยู่ระหว่างการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่าย การท่องเที่ยว
ชุมชนสีเขียว Green Community ซึ่งเป็นแผน 10 ปีการพัฒนาชุมชนของต าบลผาปัง อันประกอบด้วย 

   
 
 .1 สังคมชุมชนต าบ ผาปัง 

ต าบลผาปังเป็นชุมชนชนบทเป็นเขตพ้ืนที่ที่พ้นจากตัวเมืองออกไปเป็นเขตท่ีมีความเจริญทางด้านวัตถุ
น้อยมีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการเพ่ือด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอาทิ กรรมการหมู่บ้าน กรรมการ
เงินออม กรรมการมูลนิธิฯ กรรมการวิสาหกิจชุมชนลักษณะทั่วไปของสังคมต าบลผาปังจะมีลักษณะดังนี้ 

1. ครอบครัวเป็นหน่วยส าคัญของเศรษฐกิจเป็นทั้งหน่วยการผลิตและหน่วยบริโภคสิ่งของเครื่องใช้และ
อาหารจะผลิตขึ้นใช้เองไม่มีตลาดสด  และยังมีภาระหน้าที่อ่ืนๆเช่นถ่ายทอดความรู้ทางอาชีพอบรมสั่งสอนเรื่อง
คุณธรรมให้แก่สมาชิกในครอบครัวเป็นต้น 

2. สมาชิกของครอบครัวมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นสมาชิกในชุมชนจะให้ความส าคัญในเรื่อง
ความเป็นเครือญาติ เป็นมิตรต่อเพ่ือนบ้านมีการติดต่อกันแบบเป็นกันเองเอ้ือเฟ้ือและจริงใจต่อกัน 

3. ลักษณะของครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยายสมาชิกประกอบด้วยหลายๆครอบครัวซึ่งเป็นเครือ
ญาติกันมาอยู่รวมในครัวเรือนเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกัน 

4. ต าบลผาปังจะใช้วัด โรงเรียน ศูนย์ปัญญาปฏิบัติศึกษา เป็นสถานที่ส าคัญในการประกอบกิจกรรม
ต่างๆทางศาสนาเป็นแหล่งส าคัญในการให้การศึกษาและอบรมบ่มนิสัยแก่ประชาชนค่านิยมในเรื่องคุณความดีทาง
ศาสนาเป็นตัวควบคุมความประพฤติของคนในชุมชนโดยมีวัดจ านวน 3 แห่ง ได้แก่วัดผาปังหลวงวัดผาปังกลางและวัด
บ้านห้วยไร่และชาวต าบลผาปังยังคงสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีแบบชาวล้านนาของบรรพบุรุษสืบเนื่องมาจนถึง
ทุกวันนี้ โดยเอกลักษณ์ท่ีส าคัญคือ ภาษาค าเมือง อาหารการกิน รูปแบบ การสร้างที่พักอาศัย การขับร้องและบรรเลง
ดนตรีพื้นบ้าน เป็นต้น 
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5. ชาวต าบลผาปังส่วนใหญ่จะยึดมั่นในหลักธรรมค าสอนทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆอย่าง

พร้อมเพรียงกันเช่นงานบวชงานศพและงานบุญต่างๆ 

   
 

6. การ ึกษา ต าบลผาปังมีโรงเรียนในสังกัดส านักงานพ้ืนที่การศึกษาล าปาง เขต 2 จ านวน 1 แห่ง คือ 
โรงเรียนผาปังวิทยา สอนในระดับประถมศึกษาตอนต้นชั้นละ 1 ห้องเรียนโดยมีจ านวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 145 คน 
ครูผู้สอน 16 คน นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่งและศูนย์เรียนรู้นอกระบบโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-อเมริกัน 1 แห่ง  
 

   
7. การสาธารณสุข ในเขตต าบลผาปังมีสถานพยาบาลของรัฐ  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จ านวน 1 แห่ง คือ มีบุคลากรด้านสาธารณสุข จ านวน 2 คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 49 คน 
8. การรักษาความปลอดภัยในเขตต าบลผาปังมีสถานีต ารวจชุมชนประจ าต าบล1 แห่ง มีบุคลากร

ต ารวจชุมชน จ านวน 2 คน 
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 .  ทรั ยากรธรรมชาติ  ะสิ่ง วด ้อมต าบ ผาปัง 

ต าบลผาปัง พ้ืนที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ชุมชน แต่ในฤดูแล้ง
จะได้รับผลกระทบจากปัญหาไฟป่า และการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าของกลุ่มมอดไม้ 

 

   
 
ภูมิอากา   
  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในเขตต าบลผาปัง ตลอดทั้งปี ประมาณ 1,100 มิลลิเมตรต่อปี 
 ห ่งน้ า 
  1. หนอง บึง มีจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
   - สระเก็บน้ าป่าช้านาริน คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ าประมาณ 15,000 ลูกบาศก์เมตร 
   - สระเก็บน้ าร้องป่าเปา คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ าประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตร 
   - สระเก็บน้ าห้วยโป่งลุ้น คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ าประมาณ 35,000 ลูกบาศก์เมตร 
   - สระเก็บน้ าร้องแสนเมือง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เมตร 
 

   
 
  2. ค อง ล าธาร ห้วย มีจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ห้วยผาปังห้วยแม่ปุห้วยแม่วอดห้วยแม่ขะยาก 

   
 

 


