ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ระดับอาเภอ

บ้านทาป่าเปา
หมู่ที่ 6
ตาบลทาปลาดุก
อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน

ข้อมูลทั่วไป
อาณาเขต

การคมนาคม
ประวัติหมู่บ้าน

ทิศเหนือจรด
หมู่บ้านศรีทรายมูล หมู่ที่ 9
ทิศใต้จรด
หมูบ่ ้านทุ่งยาว
ทิศตะวันออกจรด
อาเภอห้างฉัตร
ทิศตะวันตกจรด
อาเภอเมืองลาพูน
ระยะทางห่างจากอาเภอ โดยประมาณ ระยะห่าง 6.3 กม.

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านทาป่าเปา ประมาณ 200 กว่าปีมาแล้วได้แยกตัวมาจาก
บ้านทาปลาดุก โดยมีผู้ก่อตั้ง 8 คน แปดตระกูลมีผู้เฒ่าดังนี้ พ่อน้อยธิ พ่อเฒ่าขัด พ่อเฒ่าปุ ลุงหนาน
โปธิ พ่อเฒ่าสุริน พ่อเฒ่าน้อยเต็ม ลุงหนานแปลงคา พ่อเฒ่าเฮือน 8 คน ได้พากันมาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่
ริมลาน้าแม่ทา และลาห้วยทรายขาวหลวง โดยมีต้นไม้เปามากมายจนตั้งชื่อ หมู่บ้านว่าบ้านทาป่าเปา จากนั้นมี
สมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการจานวน 20 หลังคาเรือน
ปัจจุบันมีจานวน 191 หลังคาเรือน มีประชากรจานวน 743 คน โดยแยกเป็น
ชาย จานวน 364 คน หญิง 379 คน (จากข้อมูล จปฐ.ปี 2558)
ข้อมูล / เศรษฐกิจ / การเกษตร / รายได้
- อาชีพหลัก (1) ทานา ทานาปี จานวน
181
ครัวเรือน
(2) ทาสวนลาไย จานวน
90
ครัวเรือน
(3) รับจ้างทั่วไป
จานวน
102
ครัวเรือน
- อาชีพเสริม (1) ท่องเที่ยว
จานวน
24
ครัวเรือน
(2) ปลูกผัก
จานวน
125
ครัวเรือน
(3) เลี้ยงสัตว์
จานวน
36
ครัวเรือน
รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย 30,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย 26,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
- รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2558) 113,240 บาท/คน/ปี
ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
- พื้นที่อยู่อาศัย 500 ไร่ พื้นที่ทาการเกษตร 1,700 ไร่ ทานาปีละ 1 ครั้ง
- พื้นที่ทานา 700 ไร่ พื้นที่ทาไร่ 1,000 ไร่ พื้นที่ทาสวน 1,000 ไร่
- ป่าชุมชนกี่แห่ง (ระบุ) ป่าชุมชนห้วยทรายขาว ทาป่าเปา จานวน 13,000 ไร่
- แหล่งน้าสาธารณะ 2 แห่ง
ข้อมูลงานประเพณี และกิจกรรมตามวัฒนธรรมต่างๆ เช่น บุญข้าวใหม่,บุญเดือนสิบ, แข่งเรือ, ตักบาตรเท
โวฯ, เข้ากรรม, สงกรานต์, สลากภัทร เป็นต้น
- พิธี/งาน เข้าพรรษา
เดือน กรกฎาคม
- พิธี/งาน สงฆ์น้าพระธาตุดอยกู่เบี้ย
เดือน กุมภาพันธ์
- พิธี/งาน ยี่เป็ง
เดือน พฤศจิกายน
- พิธี/งาน เลี้ยงเสื้อบ้าน
เดือน มิถุนายน

-

พิธี/งาน
พิธี/งาน
พิธี/งาน
พิธี/งาน

เลี้ยงผีขุนน้า
ตานข้าวใหม่
ตักบาตรเทโวร
สงกรานต์

เดือน
เดือน
เดือน
เดือน

มิถุนายน
กุมภาพันธ์
ตุลาคม
เมษายน

การปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น 12 คุ้ม
ข้อมูลการปกครอง
1. นายแสวง
2. นายสนั่น
3. นายเพลิน
4. นายแสวง
5. นายไพบูลย์
6. นายสุรชัย

คาวงษา
หล้าบุญตัน (พ่อหลวงแดง)
ถากาศ
คาวงษา
จาหงษ์
ศรีตั้ง

ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
ตาแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน
ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
ตาแหน่งผู้ใหญ่บ้าน (ปัจจุบัน)

รายชื่ออาสาสมัครเกษตร นายภานุภาค คานาศักดิ์
รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
นายสาคร กันทะวงค์
รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร
1. นายไพบูลย์ จาหงส์
2. นายประสงค์ แจ่มจ้า
รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านหมอพื้นบ้าน
1. นายศรี ธิดุก
2. นายประเสริฐ ปุละเปา
รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปวัฒนธรรม
1. นายสุวรณ ปุละเปา
2. นางยุพิน สุทธดุก
รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านหัตถกรรม
1. นางครองทิพย์ สุทธดุก
2. นางแก้ว โพธิเปา

สู่วิกฤติ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ – ปี พ.ศ. ๒๕๓๗
จากการเจริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรม เน้นความเติบโตในด้านวัตถุการพัฒนาที่ไปอย่างรวดเร็ว
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และที่ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2510 – 2519) การตัดไม้
ทาลายป่ามีมากขึ้น ส่งผลกระทบมาถึงช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา) ผลเกิดความแห้ง
แล้ง ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ปัญหาเงิน
เฟ้อ และการว่างงานอย่างกว้างขวาง รวมทั้ง สถานการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว คนในบ้านทาป่าเปาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้นาหลัก บ ว ร ได้แก่ บ้าน
วัด โรงเรียน เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤติของหมู่บ้าน ด้วยการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คนไทย มาใช้ในบ้านทาป่าเปา ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทา
นาสู่วถิ พี อเพียง การจัดทา แผนการสร้างจิตสานึกในการดูแลรักษาป่า การฟื้นฟูให้ป่ากลับมาสมบูรณ์

การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
จากการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน บ้านทาป่าเปา มี
การดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ก่อเกิดผลเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตาบลทาปลาดุก อาเภอ
แม่ทา จังหวัดลาพูน
บ้านทาป่าเปา ดาเนินชีวิต อยู่อย่างพึ่งตนเอง 6 ด้าน ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน ดังนี้
1. การลดรายจ่าย
- ด้านการเงินของครัวเรือน มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อให้รู้รายได้ รายจ่ายและภาวะหนี้สิน
ทาให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ การลด ละเลิก อบายมุข
- การปลูกข้าว ปลูกพืช เพื่อบริโภคในชุมชน
2. การสร้างรายได้
- การปลูกพืชหมุนเวียนหลายชนิด การแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า
- มีกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมูแม่ทา
3. การขยายโอกาส
- ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน โดยเป็นสมาชิก กองทุนการเงินในหมู่บ้าน
- มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มอาชีพ กองทุนหมู่ เพื่อออมเงินและเป็นแหล่งกู้ยืมเงินเพื่อ
ประกอบอาชีพ
4. การเรียนรู้ในการดารงชีวิต
- ครัวเรือนมีการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีความซื่อสัตย์
สุจริต ขยันอดทน มีคุณธรรม
- มีแผนชุมชน คนในชุมชนยึดมั่นในหลักศาสนา
5. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ครัวมีการใช้สารอินทรีย์และชีวภาพในการทาการเกษตร มีการกาจัดขยะของเสียอย่างถูกวิธี
การแยกขยะ
- ชุมชนมีการจัดระเบียบชุมชน กฎระเบียบป่าชุมชน มีกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การเอื้ออาทร การแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
- ชุมชนมีการดูแลช่วยเหลือคนจนผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหา ชุมชนรู้รักสามัคคี

กระบวนการพัฒนา
คนในชุมชนให้ความร่วมมือและยึดหลักการดารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มองค์กร
ชุมชนที่หลากหลาย และพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมต่อยอดการพัฒนา มีกลุ่มออมทรัพย์และสถาบัน
การจัดการเงินทุนชุมชนเข้มแข็ง มีการจัดสวัสดิการ
กิจกรรมที่โดดเด่น
การอนุรักษ์ป่าชุมชน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
การบริหารจัดการชุมชน
นาสู่การ จัดตั้งเป็น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาหรับคนในและนอกชุมชน
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป็นศูนย์สาธิต แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่
โดยมีจุดเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ดังนี้
จุดเรียนรู้ ป่าชุมชนห้วยทรายขาว

จุดเรียนรู้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/สถาบันจัดการเงินทุนชุมชน

จุดเรียนรู้ การปลูกผักปลอดสาร

จุดเรียนรู้ การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา

จุดเรียนรู้ ปุ๋ยชีวภาพ สารไล่แมลง เพาะเห็ด

จุดเรียนรู้ ประเพณีวัฒนธรรม

แผนที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอาเภอแม่ทา
ปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ภาคีการพัฒนา ดังนี้
ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบขั้นที่ 3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน

นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดอบรมของทั้งส่วนราชการ สถานศึกษา เอกชน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมของศูนย์เรียนรู้ฯ คือ
การปรับแนวคิดสู่เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
การเลี้ยงกบ - เลี้ยงปลา – ปลูกผักปลอดสาร
การทาปุ๋ยชีวภาพ สารไล่แมลง-ฮอร์โมน - เพาะเห็ด
การจัดทาบัญชีครัวเรือน นาไปสู่ครอบครัวอบอุ่น
ความรู้เรื่องสถาบันการจัดการเงินทุน /การออม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชุมชน

