
ชุมชนบานดอกบัว : อุทยานแหงความพอเพียง 

รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชนะเลิศระดับประเทศ 

ประวัติความเปนมาของหมูบาน 

บานบัว (ดอกบัว) หมูที่ ๔ ตําบลบานตุน อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เดิมแรก บานดอกบัว เปน

ปา โดยมีปูติ๊บ กับยาสมนา สองผัวเมีย และมีบานปูอีกคนไมทราบชื่อ โดยเริ่มแรกมีบานอยู ๒ หลังเทานั้น

ปูติ๊บ กับ ยาสมมา เดิมเปนคนบานตุนกลาง ประกอบอาชีพทําไรทําสวน เลี้ยงสัตว เห็นพื้นที่ปา แหลงน้ํามี

ความอุดมสมบูรณเหมาะกับการประกอบอาชีพ จึงยายเขามาอยูเปนคนแรก โดยมีปูบัว ติดตามมาอยูดวย จน

ตอนเชาของวันหนึ่ง ปูบัว เปนคนเคี้ยวหมาก ไดลงไปเก็บใบพลูมีเหตุการณไมคาดคิดมากอน คือ เสือไดตระ

ครุบและ กัดปูบัวตาย ณ ที่นั้น ชาวบานจึงตั้งชื่อวา บานบัว(ดอกบัว) มาจนทุกวันนี้ปจจุบันบานบัว (ดอกบัว) มี

ประชากร ๗๖๓ คน จํานวน ๒๑๕ ครัวเรือน แยกเปนชาย ๓๗๙ คน หญิง๓๘๔ คน  

วัตถุประสงคของหมูบาน 

ประชากรบานบัว (ดอกบัว) สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม เชน ทํานา ทําสวน ปลูก

หญา เลี่ยงสัตวและ ไดมีอาชีพเสริมนอกฤดูกาลทํานา คือ การทําหัตถกรรมจักสานเขงไมไผ สุมไก 

ออกจําหนายเมื่อทํากันมากขึ้น ทําใหขายไมไดมากเทาที่ควร ดวยจุดนี้เองคนในชุมชนจึงไดหันมารวมกันจัดตั้ง

เปนกลุมอันกับแรกคือกลุมจักสานขึ้น โดยผูนําหมูบานเปนแกนนําในการจัดตั้ง ทั้งนี้มีการรวมกันศึกษา

วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจ สังคมและ ทรัพยากรของชุมชนดวยเหตุผล และ ความรู ความเขาใจแลวจึงตัดสินใจ

นําไปใชในการทําแผนพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตความ

เปนอยูของชาวบานดอกบัว เปนการอยูรวมกันของชุมชนลานนา สวนใหญจะดําเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและอยู

กันแบบระบบเครือญาติมีวัฒนธรรมการเคารพผูอาวุโสกวาเปนเปนผูนําเพราะมีความรูและประสบการณชีวิต

มากกวาคนรุนหลังๆ ทําใหชาวบานเชื่อฟงและยําเกรง  

ขั้นตอนและรูปแบบการดําเนินการ 

ประชากรในชุมชนรวมกันวางแผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นตามปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการโดยหาความรูเพิ่มเติมตอยอดจากความรูที่มี เขารวม

ฝกอบรมพัฒนาความรูตาง ๆ ที่มีประโยชนสําหรับการประกอบอาชีพจากหนวยงานราชการหรือหนวยงาน

ภาคเอกชน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและนําความรูที่ไดมาถายทอดใหกับสมาชิกทุกคน เพื่อใหเกิด

กระบวนการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ไดมีผลิตผลจากการพัฒนาความรูตางๆดังนี้ 

๑. กลุมจักสานเขงจากไมไผ เปนผลิตภัณฑเดนและเปนที่รูจักทั่วไปของหมูบาน เดิมเปนอาชีพเสริม

ของหมูบานและทํารายไดใหกับครัวเรือนของบานบัวเปนอยางดีสามารถนําไปจําหนายไดหลายพื้นที่ในจังหวัด



และตางจังหวัดและ ปจจุบันทํากันจนกลายเปนรายไดหลักของครอบครัวปจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 

๒๕๖,๘๓๐บาท 

 

๒. กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมือง 

กลุมเลี้ยงโคเปนอีกกลุมอาชีพหนึ่งที่มีคณะกรรมการดําเนินงาน และสมาชิกจํานวน ๔๐ คน ปจจุบันมีเงินทุน

หมุนเวียนเพื่อใหสมาชิกกูเพื่อไปเลี้ยงโค จํานวน ๒๐ คน เปนเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแตละเดือนก็มีการออม

เงิน เดือนละ ๒๐ บาท รวมเงินในกลุมประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

 

๓. กลุมหญาแพงโกลา 

กลุมปลูกหญาแพงโกลา เปนกลุมอาชีพอีกกลุมหนึ่งที่ทํารายไดใหกับชุมชนในปหนึ่งๆประมาณ๔๐,๐๐๐ -

๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนหญาที่ใชเลี้ยงโคขุนของบานบัวและ ยังออกจําหนายทั้งในหมูบานและนอกหมูบานอีก

ดวย 

 

๔. กลุมผักตบชวา 

กลุมผักตบชวาเปนกลุมที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสงเสริมรายไดใหกับกลุมสตรีบานบัว ซึ่งจะทําในชวงที่วางจากการทํานา 

และมาทําอาชีพเสริมในการจักสานผักตบชวา ซึ่งปจจุบันกลุมฯมีสมาชิกจํานวน ๔๐ คน ซึ่งจะมีการออมเงินใน

ระยะยาว คือ ๕ ป และมีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุมเปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท โดยใหสมาชิกในกลุมกูยืมไป

ลงทุนในการประกอบอาชีพในอัตรารอยละ ๑ บาท ตอป 

๕.พลังงานทดแทนชีวมวล 

นายเสารแกว ใจบาล ปราชญชุมชนบานบัว ตําบลบานตุน อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา คิดคนพลังงานทดแทน 

ดวยการสรางเตาแกลบชีวมวล ทําใหประหยัดคาใชจายและรักษาสิ่งแวดลอม พลังงานทดแทนชีวมวลคือ

สารอินทรียทั่วไปจากธรรมชาติที่จะสะสมพลังงานเก็บไวในตัวเองและสามารถนําพลังงานของมันที่เก็บสะสม

เอาไวมาใชประโยชนในตัวอยางของสารอินทรียตอนนั้น  เชนเศษยาง  เศษไม  เศษวัสดุเหลือทิ้งจาก

การเกษตรหรือจากการอุตสาหกรรม  เชน  ข้ีเลื่อย  ฟาง  แกลบ  ชานออย  เปนตน 

ประโยชนของการใชเตาแกสชีวมวลแกลบ 

1.ลดการใชแกส lpgซึ่งเปนพลังงานที่ใชแลวหมดไป  

2 ลดคาใชจายในครัวเรือน  

3 ลดการจัดการวัสดุเหลือใชจากโรงสีขาว  

4 แกปญหาดานหมอกควัน  



5 ลดปญหาการเกิดภาวะโลกรอน 6 สงเสริมและเรียนรูภูมิปญญาของชาวบาน 

สวนประกอบของเตาแกสพลังงานชีวมวล  

1 ตัวเตาทําจากยอดใยหินขนาดตางๆตามความตองการ  

2 ทอเหล็กกลองเจาะรูจํานวน 3 ทอนใชทําทอนําอากาศเขาเตา 

 3 พัดลม dc 12 โวลทขนาดเสนผานศูนยกลางใบพัดประมาณ 2 นิ้ว  

4 adapter ระบบ dc 12 โวลทใชเปนแหลงจายไฟใหพัดลมชนิดแบบปรับแรงดันได  

5 ตะแกรงเหล็กสําหรับกรองเปรียบดานลางเตา 68 ที่ไดจากโรงสีขาว 

 

6.ขาวอินทรียบานดอกบัว  เปนขาวอินทรียที่มีคุณภาพและมีคุณคาทางโภชนาการสูง  ปลอดจาก

สารเคมีและมีกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐาน  จนไดรับตราOrganic Rice Thailand ผูบริโภคสามารถมั่นใจ

วา  ไดรับประทานขาวที่มีประโยชนตอรางกายอยางแทจริง ประโยชนของขาวอินทรียบานดอกบัวมีวิตามิน

อุดมสมบูรณไปดวยเกลือแรตางๆ  มีสวนชวยในระบบการทํางานของสวนตางตางของรางกายอยางมี

ประสิทธิภาพ ซอมแซมสวนที่สึกหรอ  เชนวิตามินบี 1 วิตามินบี 2การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร.. การนํา

ผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปและชุดปองกันการลนตลาดของผลิตผลสดซึ่งชวยยกระดับราคาผลิตผลไมให

ตกต่ําการเพิ่มมูลคาของผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูปเปนอาหารระดับอุตสาหกรรมที่สามารถรับวัตถุดิบ

เพื่อผลิตเปนอาหารจํานวนมากได   การผลิตอาหารใหไดมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยตอผูบริโภคการสงเสริม

ใหผลิตภัณฑแปรรูปอาหารใหเปนที่ยอมรับและสามารถขยายตลาดการคาออกไปสูตางประเทศจะชวยเพิ่มพูน

รายไดใหแกพระเทพไดเปนอยางดี 

 

7.เตาอิวาเตะ 

มีการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางฉลาดและรอบคอบที่สามารถชวยลดภาวะโลกรอนเตาอิ

วาเตะสรางเมื่อ  ป 2557 งบประมาณสนับสนุนจากปฏิรูปที่ดิน งบประมาณ 210,000 บาท  เปนเตาเผา

คารบอน  จาก ไมไผ  หรือ ไมทุกชนิด   ขอดีเปนถานลักษณะเปนธรรมชาติ เชน นําสัปปะรสไปเผา ก็จะได

ออกมาเปนถายที่ยังเปนรูปรางของสัปปะรสเหมือนเดิมไมฟนที่ใชเผาถานอาจจะไดจากไมทั่ว ๆ ไป เชน ยูคา

ลิปตัส  กระถินณรงค  กระถินเทพา ฯลฯ โดยไมฟนที่ใชเผาถานนั้น  อาจจะเปนปลายไม หรือเศษที่เหลือจาก

การตัดสาง ซึ่งสวนใหญจะเปนไมที่เหลือใชจากอุตสาหกรรมในโรงงานเยื่อกระดาษ  ราคารับซื้อนั้นอาจจะ

ขึ้นอยูกับระยะทางในการขนสงไม โดยทั่วไปปลายไมจะมีราคาประมาณตันละ 400 – 500บาททั้งนี้วัตถุดิบ 1 

ตัน  เมื่อผานข้ันตอนการผลิตจะไดถานไม ประมาณ 250 กิโลกรัม หรือ 1 ใน 4 

ขั้นตอนการผลิตถาน 



กระบวนการผลิตถานดวยเตาอิวาเตะตามรูปแบบของนายพุฒินันท  พึ่งวงศญาติ รองประธานชมรมสวนปา

ผลิตภัณฑและพลังงานจากไม   มีหลักวิธีการที่ไดคนควัาทดลองจนสามารถควบคุมขั้นตอนการผลิตใหได

มาตรฐานทั้งคุณภาพและปริมาณที่ดี เมื่อเรียงทอนฟนภายในเตาเผาเรียบรอย ขั้นตอนการผลิตถานจะเริ่มตน  

ดังนี้ 

1.ขั้นการไลความชื้นจากไมฟน  (Dehydration)  โดยใชอุณหภูมิ 20 – 270 องศาเซลเซียส 

ขั้นตอนนี้จะใชความรอนจากภายนอกเตา เพื่อใหทอนฟนในเตาเกิดปฏิกิริยายาดูดความรอนและคายความชื้น

ออกมา  โดยการกอเชื้อเพลิง  ดานหนาเตา  เพื่อใหลมรอนไหลเขาภายในเตาเผา  ระยะเวลาในขั้นนี้จะขึ้นอยู

กับปริมาณความชื้นของไมฟน  หากความชื้นมีอยูมากก็ตองใชเชื้อเพลิงและเวลามากขึ้น  ดังนั้นเพื่อเปนการ

ประหยัดเวลาควรจะนําไมฟนผึ่งแดดประมาณ  3 – 4 สัปดาห  เพื่อลดความชื้นลง 

2.ขั้นเปลี่ยนจากไมเปนถาน (Carbonization) โดยใชอุณหภูมิ  270 – 400 องศาเซลเซียส 

ระยะนี้ไมฟนจะลุกไหมและสลายตัวโดยความรอนที่สะสมอยูตัวเองและจะมีควันสีขาวปนออกมาจากปลอง 

ชาวบานเรียกควันระยะนี้วา “ควันบา” ของเหลวที่กลั่นจากควันในระยะนี้ยังไมมีคุณสมบัติในการใชงานและ

จะตองมีการควบคุมอุณหภูมิใหคงที่เปนเวลานาน  โดยการควบคุม อุณหภูมิสามารถทําไดโดยการควบคุม

อากาศที่ชองลมดานหนาเตาควบคุไปกับการใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิ (Thermometer)  บริเวณกําแพงเตา  

ชวงที่อุณหภูมิภายในเตาอยูในชวง 300 – 400 องศาเซลเซียสไมจะสลายตัวกลายเปนถานโดยสมบูรณที่

อุณหภูมิ  400 องศาเซลเซียสขึ้นไป  ซึ่งขั้นตอนเปลี่ยนจากไมเปนถานนี้ควันที่ออกมาจะประกอบดวยสารตาง 

ๆ ที่เกิดใหมหลายชนิด และสามารถกลั่นเปนของเหลว  ที่เรียกวา  “น้ําสมควันไม”  และนําไปใชประโยชนได

หลากหลายโดยจะกลาวถึงตอไป 

 

 

3..ขั้นการทําใหถานบริสุทธิ์   (Refinement) 

โดยทั่วไปกระบวนการเผาไมใหเปนถานจะยุติลงที่อุณหภูมิเพียง  400 องศาเซลเซียสก็จะสามารถนําผลผลิต

มาใชงานได  แตเทคนิคการทําใหถาน บริสุทธิ์นี้ยังคงตองใชอุณหภูมิที่สูงขึ้นกวา  400 องศาเซลเซียสเพื่อ

สลายน้ํามันดิน (Tar)ที่ยังคงเหลืออยูในปริมาณสูงออกจากถาน  ซึ่งจะเปนผลดีเมื่อนําผลผลิตถานที่บรสิทุธิน์ีไ้ป

ใชในการปงยางอาหาร  เพราะน้ํามันดินที่ลดลงจะชวยลดปริมาณสารกอมะเร็ง เมื่อมีการประกอบอาหาร

นั่นเอง  นอกจากนี้ถานบริสุทธิ์ยังมีคุณสมบัติใหพลังงานความรอนสูงกวาถานทั่ว ๆ ไป และเปนที่ตองการของ

ตลาด การควบคุมอุณหภูมิในข้ันนี้จะตองดูแลอยางละเอียดถ่ีถวนในสวนของเหลว (สวนใหญจะเปนน้ํามันดิน)

ที่กลั่นไดจากขั้นตอนนี้  ไมมีผลดีแตอยางได ใหดักเก็บไวเพื่อรอทําลายกอนทิ้ง 

4.การทําใหเย็น  (Cool) 



ระยะเวลาการเผาถานดวยเตาอิวาเตะขนาด  12  คิวบิกเมตรจะเสร็จสมบูรณในชวงเวลาประมาณ 10 วัน จึง

จะสามารถเก็บผลผลิตถานเพื่อจําหนายหรือนําไปใชงานได  โดยหลังจากปดปลองเตาแล ตองปลอยให

อุณหภูมิในเตาลดต่ํากวา  50 ?C  เพราะถานไมที่อุณหภูมิ  60–70 นั้นสามารถลุกติดไฟได  หากไดรับ

ออกซิเจนจากอากาศ  ดังนั้นตองเริ่มเปดเตาที่ปลองควันเพื่อระบายความรอนและกาซที่คงคางอยูในเตาออก

ใหหมดเสียกอนที่จะเปดดานหนาเตาและนําผลผลิตออกจากถานไมทั่ว ๆ ไป ราคาขายที่หนาเตา  อาจจะอยูที่

ประมาณ  กิโลกรัมละ  3 – 4 บาท แตหากเปนถานบริสุทธิ์ที่ปลอดสารกอมะเร็งและใหคาความรอนสูง  (ราว 

7,400 – 7,800 กิโลแคลอรี่/กก)  น้ันสามารถขายไดราคาดีกวา  เปนที่ตองการจากผูบริโภค  โดยลักษณะที่

สังเกตไดวาเปนถานบริสุทธิ์  คือ  พิจารณาจากพื้นผิวบริเวณแกนไม  ที่มักจะพบรอยแตกเปนรูปดอกไมพรอม

กับมีความมันวาว  และหากใชนิ้วสัมผัสจะมีฝุนถานสีดําติดมือมานอยมาก คาความรอนที่สูงจะทําใหสังเกตได

ชัดเจน  เมื่อนําถานมาหุงตม  จะพบวาอาหารนั้นสุกอยางรวดเร็ว ขอดีอีกอยางจะไดน้ําสมควนไม จากการเผา 

นําไปใชประโยชนฉีดไล พนแมลง  1 เตาเผา จะไดน้ําสมควันไม จํานวน 700-800 ลิตร 

 

หนวยงานที่สนับสนุน 

จากการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบานดอกบัว หมูที่ 4 ต.บานตุน อ.เมืองพะเยา 

จ.พะเยา ที่ประสบผลสําเร็จและไดรับรางวัลตาง ๆ  จนเปนศูนยเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงระดับอําเภอ และ

ระดับจังหวัดไดทุกวันนี้ เพราะไดรับความรวมมือจากหนวยงานราชการตาง ๆ ทั้งในระดับอําเภอ และระดับ

จังหวัดที่ไดใหความสนับสนุนดานวิชาการในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบผลสําเร็จตั้งแตกอนเริ่มตน จน

บานดอกบัวไดรับรางวัลตาง ๆ 

 

ปจจัยที่ทําใหเปนชุมชนตนแบบ 

 ความรวมมือในชุมชนที่ชัดเจนและมีความหลากหลาย และครบวงจร 

ปญหาและอุปสรรค 

 ปญหาในดานการผลิตสินคา เชน ขาดเครื่องมือที่ทันสมัย  (การจักตอก) และขาวอินทรีย ทําในพื้นที่

จํากัดในชวงฤดูกาล   

ความคาดหวังรางวัลเกียรติยศ 

1.  ไดรับรางวัลถวยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจากการประกวดผลงานตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 

2. โครงการสรางฝายเก็บน้ําตามโครงการยุทธศาสตรอยูดีมีสุข ป 2551 เปนเงิน 500,000 บาท 

3. โครงการปรับแผนชุมชน เปนเงิน 10,000 บาท 



4. ไดรับรางวัลตามโครงการเชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็นเปน

สุข ประจําป 2551 ระดับจังหวัดพะเยา โดยมีองคประกอบกิจกรรม ดังนี้  

- หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดพะเยา 

- หมูบานเขียวขจี 

- หมูบานคานิยม 6 ประการ 

- ผูนําสตรีดีเดน 

- ผูนําวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 

- หมูบานพึ่งตนเองระดับอําเภอ 

- หมูบานพึ่งตนเองระดับจังหวัด 

- หมูบานผลิตภัณฑ OTOP ดีเดน 

- หมูบานกลุมอาชีพดีเดน 

6. ไดรับรางวัลหมูบานพึ่งตนเองระดับอําเภอเมืองพะเยา ป 2551 

6. ไดรับรางวัลหมูบานพึ่งตนเองระดับจังหวัดพะเยา ป 2551 

7. โครงการสนับสนุนหมูบานพึ่งตนเองระดับอําเภอ จํานวน 50,000 บาท 

8. โครงการสนับสนุนหมูบานพึ่งตนเองระดับจังหวัด เปนเงิน 100,000 บาท 

9. โครงการสนับสนุนหมูบานเขียวขจี จากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ เปนเงิน 10,000 บาท 

10. ไดรับรางวัลหมูบานมั่งมีศรีสุขระดับอําเภอเมืองพะเยา ป 2552 

11. ไดรับรางวัลหมูบานมั่งมีศรีสุขระดับจังหวัดพะเยา ป 2552 

12. นายบาล บุญก้ํา ผูใหญบานหมูที่ 4 ไดรับรางวัลคนดีศรีพะเยา ป 2551 

13. นายบาล บุญก้ํา ผูใหญบานหมูที่ 4 ไดรับรางวัลผูใหญบานดีเดนระดับจังหวัดพะเยา ป 2552 

14. เปนศูนยเรียนรูในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของอําเภอและจังหวัด 

15. เปนสถานที่ดูงานของบุคคลทั่วไป 

 

รางวัลชนะเลิศถวยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  รางวัลเกียรติยศ  ถวยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยู จากการ

ประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่  2 



ชุมชนไดนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตแลว สงผลใหชุมชนไดรับการคัดเลือก

จากหนวยงานราชการ ทั้งไดรับเปนเงินรางวัลและโลเกียรติยศ หลายรางวัล เปนหมูบานที่ผาน ระบบ มชช. ป 

2551 โดยมีนายบาล บุญก้ํา เปนผูใหญบาน และมีผลงานเดน คือ บานดอกบัว เปนหมูบานที่ชนะเลิศตาม

โครงการเชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข ” และ

ชนะเลิศหมูบานพึ่งตนเอง ระดับจังหวัดพะเยา ในป 2551 และผูใหญบานไดรับการคัดเลือกเปนผูใหญบาน

ดีเดน ประจําป 2551 อีกทั้งกลุมจักสานเขง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทกลุมอาชีพดีเดน ตามโครงการ

เชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็นเปนสุข ” ประจําป 2551 

ในป 2552 บานบัว(บานดอกบัว) เปนหมูบานที่ไดรับการคัดเลือกเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ตนแบบ 

ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” ตัวอยางจังหวัดพะเยา 

 

ความตองการที่อยากใหสนับสนุนทั้ง หนวยงานใด รูปแบบใด 

ทางชุมชนอยากจะไดหนวยงานที่จะมาสนับสนุนเรื่องขาวอินทรีย ในดานวิชาการ ซึ่งชุมชนยังไมมีการขยายใน

สวนนี้ และการสนับสนุนเครื่องมือสําหรับการผลิตภัณฑ เชน เครื่องมือในการจักตอก สําหรับสานสุมไก เปน

ตน 


