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	 	 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 6	 ตุลาคม	 2563	 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 	 	 วิจัยและนวัตกรรม	 โดยส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรมด�าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ	 (1	 ต�าบล	 1	 มหาวิทยาลัย)	
โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบรูณาการ	ซ่ึงได้มอบหมายให้มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ	 (System	 Integrator)	 จ้างนักศึกษา	 บัณฑิต
จบใหม่	 และประชาชนทั่วไป	 จ�านวน	 20	 คนต่อต�าบล	 รวมทั้งส้ินจ�านวน	 1,400	 คน	 เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที	่ 
ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม		ใน	70	ต�าบล	ใน	11	จงัหวดัภาคเหนอื	ได้แก่จงัหวดัเชยีงใหม่	เชยีงราย	แพร่	แม่ฮ่องสอน	
ก�าแพงเพชร	ตาก	น่าน	พิษณุโลก	ล�าปาง	ล�าพูน	และสุโขทัย		เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง	 ๆ	 ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน	 ได้แก่	 การพัฒนาสัมมาชีพ
และสร้างอาชีพใหม่	 (การยกระดับสินค้า	 OTOP/อาชีพอื่น	 ๆ)	 การสร้างและพัฒนา	 Creative	 Economy 
(การยกระดับการท่องเท่ียว)	 การน�าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน	 (Health	 Care/เทคโนโลยีด้านต่าง	 ๆ)	 
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular	Economy	(การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)	ที่ส่งผลต่อการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของต�าบลเป้าหมาย
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 จึงได้รวบรวมรวบและถอดบทเรียนจาก	 40	 ต�าบล 
มุ่งสู ่ความยั่งยืน	 หลังสิ้นสุดโครงการตามการประเมินศักยภาพของต�าบลตามเป้าหมาย	 16	 ประการ	 
จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
และมหาวิทยาลัยฯ	 หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ที่สนใจติดตามการด�าเนินงานโครงการยก
ระดบัเศรษฐกจิและสงัคมรายต�าบลแบบบูรณาการฯ	และสามารถน�าไปศกึษาประยกุต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศต่อไป
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ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำโครงกำร : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรอนงค์ นิยมธรรม

คณะท�ำงำน :	นางสาววันวิสาข์	 ฉัิมมา	 	 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวัง	COVID
	 							นางสาววสุรัตน์	 ค�าปูนเปรียบ	 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวัง	COVID
	 							นายสินธุ	 	 หงส์ยิ้ม	 	 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลติดตาม/เฝ้าระวัง	COVID
	 							นางสาวมัทนา	 ลุ่มร้อย	 	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
	 							นางสาวลลิตา	 สมาธิ	 													เจ้าหน้าทีข้่อมลูราชการในพ้ืนทีท่ีเ่ป็นข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์
	 							นางสาวอรอุมา	 แสงกล้า														เจ้าหน้าทีข้่อมูลราชการในพ้ืนทีท่ีเ่ป็นข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์
	 							นางสาวนิรชา	 รัตถา	 	 เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่
	 							นางสาวพิจิตรา	 เทาศิริ	 	 เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่
	 							นายปุณณัตถ์	 ทองสุข	 	 เจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะอาชีพใหม่

ต�ำบลโกสัมพีนคร 
อ�าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก�าแพงเพชร  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3

	 							นางสาวนลินี	 กระบวนศรี	 เจ้าหน้าที่พัฒนาสัมมาอาชีพและการสร้างอาชีพใหม่
	 							นางสาวเกศรินทร์	 ขวัญจิตร	 เจ้าหน้าที่พัฒนาสัมมาอาชีพและการสร้างอาชีพใหม่
	 							นางสาวศิริวรรณ	 พรมมี	 	 เจ้าหน้าที่พัฒนาสัมมาอาชีพและการสร้างอาชีพใหม่
	 							นายวัชระพล	 จีนะ	 	 เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้	เทคโนโลยี	นวัตกรรม
	 							นางสาวขนิษฐา	 สุนทรวัฒน์	 เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้	เทคโนโลยี	นวัตกรรม
	 							นางสุชาลี	 	 ม่วงแช่ม		 เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้	เทคโนโลยี	นวัตกรรม
สังกัดหน่วยงำน :	โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ	1	ต�าบล	1	มหาวิทยาลัย	
(มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล	สร้างรากแก้วให้ประเทศ)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

ควำมเป็นมำ  
	 ต�าบลโกสัมพี	 ท่ีตั้งและอาณาเขต	 องค์การบริหารส่วนต�าบลโกสัมพี	 เลขที่	 68	 หมู่	 4	 บ้านมะเดื่อ
ชุมพร	 ต�าบลโกสัมพี	 อ�าเภอโกสัมพีนคร	 จังหวัดก�าแพงเพชร	 ตั้งอยู่ห่างทางทิศเหนือของที่ว่าการอ�าเภอ 
โกสัมพีนคร	จังหวัดก�าแพงเพชร	ระยะทาง	32	กิโลเมตร	มีทั้งหมด	26	หมู่บ้าน	มีเนื้อที่ประมาณ	221,652	ไร่ 
หรือ	350	ตารางกิโลเมตร	
	 อาชีพประชากรคิดเป็นร้อยละ
	 เกษตรกรรม						คิดเป็นร้อยละ	80
	 เลี้ยงสัตว์										คิดเป็นร้อยละ	10
	 ค้าขาย													คิดเป็นร้อยละ	7
	 อื่นๆ															คิดเป็นร้อยละ	3
อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม	ได้แก่

• ท�านาข้าว	ได้แก่	ข้าวนาปรัง	และข้าวนาปี
• ท�าไร่	ได้แก่	ไร่อ้อย	ไร่ข้าวโพด	ไร่มันส�าปะหลัง	ไร่ฝ้าย	ไร่กล้วยไข่	ไร่ถ่ัวเขียว	และไร่ถ่ัวเหลือง
• ท�าสวน	ได้แก่	สวนมะม่วง	ล�าไย	ส้มโอ	มะขามหวาน	มะนาว	ส้มเขียวหวาน	

มีบางส่วนประกอบอาชีพ	การเลี้ยงสัตว์เพื่อเสริมรายได้	และบริโภคในครัวเรือน	มีการเลี้ยงสัตว์	ดังนี้
• ไก่เน้ือ	(รับจ้างบริษัทเล้ียง)
• ไก่พ้ืนเมือง
• เป็ดเทศ
• สุกรขุน	และสุกรพันธ์ุ
• โคพันธ์ุผสมและโคเน้ือ	
• กระบือ



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)4

ข้อที่ เป้าหมาย 16 ประการ เป็นตาม
เป้าหมาย * 

สถานภาพ/สภาพปัญหา 

1 พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะใน
การจัดการสูง 

   - ชุมชนมีกิจกรรมเฝ้าวัง COVID 
  - ชุมชนมีการรณรงค์ร่วมกันฉีดวัคซีน COVID 19 

2 ช่วยให้เกิดการจัดการ
ทรัพยากรอย่างเป็นระบบ 

 - มีการจัดการทรัพยากรน้ำในการทำเกษตรอย่าง
เป็นระบบ 
- มีการเข้าร่วมการทำโคกหนองนาโมเดล 

3 ช่วยให้สามารถวิเคราะห์
วิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
การเงินชุมชน 

 - ในแต่ละหมูบ้านมีการจัดทำสมุดบัญช ี
- รายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน 
 

4 ช่วยในการสร้างสัมมาชีพใน
พื้นที ่

 - มีการทำสัมมาอาชีพภายในหมู่บ้าน ได้แก่ การ
ทำไม้กวาดดอกหญ้า การทำไม้กวาดก้านมะพร้าว 
การทำน้ำยาล้างจาน ตะกร้าจากซองกาแฟ 

5 ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและ
อาหารปลอดภัย 

 - มีศูนย์เรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีประจำหมู่บ้านท่ี
ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน 

6 ช่วยให้มีแหล่งน้ำประจำ
ครอบครัว 

 - มีการขุดสระเพื ่อใช้ในการเลี ้ยงปลาภายใน
ครอบครัว 
- มีการขุดสระน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร 

7 ช่วยจัดการวิสาหกิจขุมชน  - ประชากรในพื้นที่ยึดอาชีพหลักของตนเองเป็น
ทุนเดิม และผันตัวรวมกลุ่มกันทำการเปลี่ยนแปลง 
ทำการแปรรูปผลผลิตหรือทรัพยากร ระบบการ
เรียนรู้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เป็นการ
เพิ่มมูลค่าและตอบสนองความต้องการของตลาด 

8 ฝึกอบรมทักษะอาชีพ  - ประชากรไม่ค่อยให้ความสนใจกับทักษะอาชีพ
ใหม่ เพราะยึดถือในการทำอาชีพหลักเป็นส่วน
ใหญ่ 

9 มีการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 
กายภาพสิ่งแวดล้อม พลังงาน 

 - ทุกหมู ่บ ้านม ีการจ ัดการโครงสร ้าง โดย มี
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน 

10 ส่งเสริมความปลอดภัยใน
พื้นที ่

 - มีการเฝ้าระวัง COVID -19                         - 
มีอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 

11 พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง  - มีการจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอาย ุ
- มีการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ 
- มีการเฝ ้าระว ังผ ู ้ต ิดยาเสพติดเพื ่อนำสู ้ เข้า
กระบวนการบำบัด 

12 พัฒนาระบบสุขภาพคนใน
พื้นที ่

 - มีอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประจำแต่ละ
พื้นที่ดูแลคนเจ็บป่วยในชุมชน 

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 5

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม (ตำมทีโ่ครงกำรได้เลอืกด�ำเนนิกจิกรรม)

1.	 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้	โครงการสร้างโปรตีน	ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักให้ลูกหลาน
2.	 กิจกรรมอบรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยไม่ใช้น�้าเพ่ือป้องกัน	COVID-19
3.	 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิิบัติการวิชาชีพช่างพ้ืนฐาน
4.	 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิิบัติการวิชาชีพช่างติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
5.	 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากอาชีพเสริม	หลักสูตรน�้ากระชายต้าน	COVID-19
6.	 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากอาชีพเสริมด้านสาธารณสุข	ฟ้าทะลายโจรแคปซูล
7.	 กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะครัวเรือน

ข้อที่ เป้าหมาย 16 ประการ เป็นตาม
เป้าหมาย * 

สถานภาพ/สภาพปัญหา 

13 ส่งเสริมศูนย์เรยีนรู้ตำบล  - มีศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจ 
- มีศูนย์การศึกษานอกระบบ (กศน.) 
- มีแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ  

14 ส่งเสริมระบบยุติธรรมใน
ชุมชน 

 - มีการจ ัดอบรมด้านกฎหมายพื ้นฐานให ้แก่
ประชาชนในหมู่บ้าน  

15 ส่งเสริมระบบการสื่อสาร
ชุมชน 

 - มีประกาศเสียงตามสายการแจ้งข่าวสารหมู่บ้าน 
- มีการประชุมประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้าน  
- มีช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ทุกเครือข่าย  

16 ส่งเสริมตำบลทำความดี  - ม ีการสน ับสน ุนการปฏ ิบ ั ต ิ ง านของก ลุ่ ม
อาสาสมัคร เช่น ชรบ. อปพร. ละอาสาสมัครกู้ภัย 
- ประชาชนร ่วมทำกิจกรรมในว ันสำค ัญทาง
ศาสนา  
- การจัดก ิจกรรมของกรมป่าไม ้ในชุมชน ใน
โครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน 

 เป็นไปตามเป้าหมาย 16 ตำบลมุ่งสู้ความยั่งยืน  
 

5.แนวทางการพัฒนาตำบลโดยผ่าน 4 กิจกรรม (ตามที่โครงการไดเ้ลือกดำเนินกิจกรรม) 
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสร้างโปรตีน ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักให้ลูกหลาน 
2. กิจกรรมอบรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือโดยไม่ใช้น้ำเพ่ือป้องกัน COVID-19 
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพช่างพื้นฐาน 
4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพช่างติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
5. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากอาชีพเสริม หลักสตูรน้ำกระชายต้าน COVID-19 
6. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากอาชีพเสริมด้านสาธารณสุข ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 
7. กิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะครัวเรือน 
 
6.วิธีการดำเนนิงาน (วิธีการบริหารจดัการ การนำเทคโนโลยี เครื่องมือ องค์ความรู้ นวัตกรรมมาถา่ยทอด
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และหนว่ยงานเครือขา่ยเขา้ร่วมกิจกรรม) 
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการสร้างโปรตีน ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักให้ลูกหลาน 

- ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ และโคกหนองนาโมเดล ณ ศูนย์
การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองบง โดยได้รับความร่วมมือ จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 21 บ้านหนองบง  
ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน 
2. กิจกรรมอบรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ลา้งมือโดยไม่ใช้น้ำเพ่ือป้องกัน COVID-19 

- ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต.โกสัมพี ในหัวข้อ การผลิตเจลล้างมือ แบบ
ไม่ใช้น้ำเพื่อป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19” และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ

	่



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)6

วิธีกำรด�ำเนินงำน 

 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงกำรสร้ำงโปรตีน ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักให้ลูกหลำน
• ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้	ในหัวข้อเร่ือง	หลักเกษตรทฤษฎีใหม่	และโคกหนองนาโมเดล	ณ	

ศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองบง	 โดยได้รับความร่วมมือ	 จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่	 21	
บ้านหนองบง	 ต.โกสัมพี	 อ.โกสัมพีนคร	 จ.ก�าแพงเพชร	 เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด	30	คน

 2. กิจกรรมอบรมกำรผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือโดยไม่ใช้น�้ำเพื่อป้องกัน COVID-19
• ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี	 ต.โกสัมพี	 ในหัวข้อ	 การผลิตเจลล้างมือ	

แบบไม่ใช้น�า้เพือ่ป้องกนัตนเองจากโรคไวรสัโคโรนาสายพันธุใ์หม่	COVID-19”	และลดผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของประชาชน	 ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง	 
รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันของประชาชนในพื้นที่เพื่ออบรมให้กับกลุ่มประชาชน 
ที่ว่างงาน

 3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิชำชีพช่ำงพื้นฐำน
• โดยการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานช่างพ้ืนฐานให้แก่	 นักเรียนภายในโรงเรียนโกสัมพีวิทยา	

และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ	 จัดท�าโต๊ะอาหารและเตียงนอนที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ให้กับ
โรงเรียนและชุมชน	 หลังจากนั้นจะส่งมอบโต๊ะและเตียงให้กับชุมชนและโรงเรียนตามความ
ต้องการ

 4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิชำชีพช่ำงติดตั้งระบบไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
• ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอโกสัมพีนครและประชาชน	 

ให้ทราบถึงรูปแบบการน�าพลังงานของแสงอาทิตย์มาใช้งาน	 วิธีการติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์	 และวิเคราะห์การน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	 และ
ความคุ้มค่าของการน�าพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์มาใช้ในส�านักงานสาธารณสุข
อ�าเภอโกสัมพีนคร

 5. กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้จำกอำชีพเสริม หลักสูตรน�้ำกระชำยต้ำน COVID-19
• ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต�าบลโกสัมพี	 ให้ทราบถึงการท�าน�้ากระชายต้าน-

COVID-19	 และแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยจะสาธิตวิธีการท�าน�้ากระชายต้านCOVID-19	 ให้
แก่ประชาชน	รวมถึงประโยชน์ของกระชาย

 6. กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้จำกอำชีพเสริมด้ำนสำธำรณสุข ฟ้ำทะลำยโจรแคปซูล
• ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต�าบลโกสัมพี	 	 ได้เรียนรู้ถึงข้ันตอนการน�าฟ้าทะลาย

โจรมาบรรจุแคปซูลซ่ึงอธิบายก่อนว่าฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณทางยาที่ส�าคัญคือสามารถน�ามา
รักษาโรคโควิด-19	 ในผู้ป่วยท่ีแสดงอาการไม่รุนแรงหรือระยะแรกเร่ิมนั่นเอง	 พร้อมทั้งให้ชาว
บ้านได้เรียนรู้ข้ันตอนวิธีการบรรจุจากสถานการณ์จริงและได้ทดลองจากวัสดุอุปกรณ์จริง	 โดย
ต้นฟ้าทะลายโจรทีน่�ามาใช้ในการบรรจแุคปซูล	ทางทมีงานได้ท�าการปลูกและเกบ็เกีย่ว	เพื่อน�า
มาใช้ในการอบรมให้แก่ประชาชนในต�าบลโกสัมพี



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 7

 7. กิจกรรมรณรงค์กำรบริหำรจัดกำรขยะครัวเรือน
• ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต�าบลโกสัมพี	ให้ทราบถึงปัญหาขยะในปัจจุบัน	และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาโดย	อธิบายว่าขยะมีกี่ประเภทให้แก่ประชาชนและวิธีก�าจัดขยะแต่ละ
ประเภทว่าควรจะก�าจดัแบบไหนให้ถกูวธิ	ีสอนประชาชนให้ท�าการคดัแยกขยะในครวัเรอืน	และ
ใช้รถกระจายเสียง	 รณรงค์สร้างจิตส�านึก	 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือนภายใน
ต�าบล	และจัดท�าถังขยะอินทรีย์	ให้แก่ประชาชนในต�าบลโกสัมพี

ผลกำรด�ำเนินงำน 

 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงกำรสร้ำงโปรตีน ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักให้ลูกหลำน
• 	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ได้รับการปลูกฝังในด้านการด�าเนินชีวิตอยู่บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	และสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต
• ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการแลกเปล่ียนเรียน

รู้ร่วมกันของคนในชุมชน
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	สามารถพัฒนาทักษะผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้ในเร่ืองของหลัก

ปรัชญา	เศรษฐกิจพอเพียงและน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตและทักษะอาชีพ
 2. กิจกรรมอบรมกำรผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือโดยไม่ใช้น�้ำเพื่อป้องกัน COVID-19
 สำมำรถเป็นกลุ่มธุรกิจ

• ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือใช้เอง
• ประชาชนสามารถมีรายเสริมได้ในครัวเรือน
• ประชาชนท�าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือโดยใช้สารเคมีในปริมาณท่ีน้อยสุด

 3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิชำชีพช่ำงพื้นฐำน
• ประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นมีความรู้ในวิชาชีพช่างมีทักษะในการใช้อุปกรณ์
• ประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นสามารถน�าความรู้และทักษะต่างๆไปใช้ในชีวิตจริงและสามารถน�าไป

เป็นอาชีพได้
 4. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิชำชีพช่ำงติดตั้งระบบไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์

• ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้วิชาชีพติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
• ผู้เข้าร่วมอบรมได้น�าความรู้วิชาชีพติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น�ามาประกอบอาชีพได้
• ผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาความคุ้มค่าระหว่างการน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า
 5. กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้จำกอำชีพเสริม หลักสูตรน�้ำกระชำยต้ำน COVID-19

• ประชาชนท่ีได้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสรรพคุณของน�้ากระชายมากข้ึน
• ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงวิธีการท�าน�้ากระชายและสามารถน�าสูตรกลับไปท�าทานเองได้ท่ีบ้าน



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)8

 6. กิจกรรมส่งเสริมกำรสร้ำงรำยได้จำกอำชีพเสริมด้ำนสำธำรณสุข ฟ้ำทะลำยโจรแคปซูล  
     สำมำรถเป็นกลุ่มธุรกิจและปรำชญ์ชำวบ้ำนส�ำหรับแหล่งชุมชน

• เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้มีองค์ความรู้ในเร่ืองสรรพคุณ	วิธีการปลูก	วิธีการดูแล	และข้ันตอนการ
ท�าฟ้าทะลายโจรแคปซูล	สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

• เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้ขยายพันธ์ุฟ้าทะลายโจร	 และมีฟ้าทะลายโจรไว้ใช้ในครัวเรือน	 
บนพื้นฐาน	 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และสามารถน�าความรู้ไปปรับใช้ในการ
ด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

• มีการน�าสมุนไพรท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าโดยการท�าแคปซูล	 และยังสร้าง
รายได้เสริมให้กับประชาชนในชุมชน

 7. กิจกรรมรณรงค์กำรบริหำรจัดกำรขยะครัวเรือน สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้และสถำนที่ดูงำน 
     ส�ำหรับผู้ที่สนใจ

• มีการน�าขยะเศษอาหาร	ผักผลไม้	ใบไม้	ซากพืชซากสัตว์	เปียกมาท�าปุ๋ยอินทรีย์	เพ่ือเป็นการลด
การใช้สารเคมีในพืชผลทางการเกษตร

• สามารถน�าขยะรีไซเคิลมาเพ่ิมมูลค่า	เช่น	การท�าส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้	หรือ	น�าขวดท่ีได้
จากการคัดแยกขยะไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ (ผู้ปฏิบัติกำรหลัก Key Actors กำรมีส่วนร่วมของประชำกร 

เป้ำหมำย องค์กรหลักในต�ำบล)

• ได้รับความร่วมมือจากผู้น�าชุมชน/หมู่บ้านและประชาชนในพ้ืนท่ีต�าบลโกสัมพี
• คณะท�างานมีท่ีปรึกษาท่ีมีศักยภาพสูงทุกด้าน
• คณะท�างานมีโครงการ	U2T	ท่ีสนับสนุน
• คณะท�างานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ	 1	 ต�าบล	 1	

มหาวิทยาลัย	(มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล	สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

 ปัญหำอุปสรรค
• ในระหว่างช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัฐ	COVID	ท�าให้การลงพ้ืนท่ีและการจัดกิจกรรม

ได้ไม่เต็มที่
• การมอบหมายงานจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับสภาพการท�างานจริงในพ้ืนท่ี
• การท�างานของส่วนกลางล่าช้า	การส่ือสารขาดความชัดเจน

ข้อเสนอแนะ 
	 หากให้การด�าเนนิการสอดคล้องระหว่างโครงการ	U2T	ร่วมกบั	อบต.	และเมือ่ด�าเนนิการแล้ว 
อบต.	สามารถขยายผลต่อไปได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนหลังสิ้นสุดโครงการ
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1.ขอมูลพื้นฐานตาํบลโกสัมพี 

พื้นท่ี 221,652 ไร หรือ 350 ตารางกิโลเมตร
พื้นท่ีปกครองจํานวน 26 หมูบาน

จํานวน 6,889 ครัวเรือน

จํานวนประชากร 17,639 คน 

ชาย 8,954 คน          หญิง 8,739 คน

สถานศึกษา 14 แหง ศูนยเด็กเล็ก 3 แหง

สาธารณสุข 10 แหง

ศาสนสถาน 22 แหง

TPMAP ความตองการพื้นฐาน 5 มิติ

การพัฒนาพ้ืนที่ กิจกรรมการยกระดับพัฒนาชุมชน

– กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โครงการสรางโปรตีน                                                                                   
ปลูกพืชปลูกผักปลูกรักใหลูกหลาน

– กิจกรรมอบรมการผลิตเจลแอลกอฮอลลางมอื                                                                                        
โดยไมใชน้ําเพ่ือปองกัน COVID-19

– กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวชิาชพีชางพ้ืนฐาน

– กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวชิาชพีชางติดต้ังระบบ                                                                                   
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

– กิจกรรมสงเสริมการสรางรายไดจากอาชีพเสริม                                                                                                                           
หลักสูตรนํ้ากระชายตาน COVID-19 

– กิจกรรมสงเสริมการสรางรายไดจากอาชีพเสริมดานสาธารณสขุ                                                                
ฟาทะลายโจรแคปซูล 

– กิจกรรมรณรงคการบรหิารจัดการขยะครวัเรอืน 

ภาคีเครือขาย 

 องคการบริหารสวนตําบล โกสัมพีนคร 

 ท่ีวาการอาํเภอโกสมัพีนคร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ลานนาตาก

 ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอโกสมัพีนคร  

เกิดการจางงาน 3กลุม ไดแก บัณฑิตจบใหม 10 คน 
ประชาชนท่ัวไป 5 คน นักศึกษา 5 คน

ผลลัพธ

ดานสุขภาพ : ประชาชนไดเรียนรูวิธีการดูแล
ตนเองและการปองกันโรคติดเชื้อไวรัส

ดานอาชีพ : ประชาชนไดรับการพัฒนาและยกระดับ
ความรู ในการแปรรูปวัตถุดิบ เพ่ิมมูลคาสินคาในชุมชน

ศึกษาเพิ่มเติมไดที่

 U2T มหาวิทยาลัยสูตําบลโกสัมพี

ดานสิ่งแวดลอม : ประชาชนในชุมชนเกิดความรวม
มอืในการจัดการขยะภายในครัวเรือน เพ่ือชวยอนุรักษ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.อรอนงค์ นิยมธรรม
Tel: 081-972 7187   Email: nuionano@gmail.com



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)12

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลเพชรชมภู  
อ�าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก�าแพงเพชร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐวุฒิ พำนิชเจริญ

ควำมเป็นมำ

	 ต�าบลเพชรชมภู		 อ�าเภอโกสัมพีนคร		 จังหวัดก�าแพงเพชร	 ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
เกษตรกรเป็นหลัก	พืชที่พบบ่อยในต�าบลเพชรชมภู	ได้แก่		มันส�าปะหลัง		อ้อย		ข้าวโพด		ข้าว		และยังมีผลไม้	
ได้แก่		มะม่วง		ล�าไย	ประชากรบางส่วนก็จะไปรับจ้างตามพื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งก่อสร้างต่าง	ๆ 	นอกจาก
นี้ยังมีอาชีพอื่น	ๆ
	 มีการเลี้ยงสัตว์โดยสัตว์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่เป็น		ไก่		วัว		แพะ		และ	สุกร		ด้วยลักษณะพื้นที่ของต�าบลเพชร
ชมภูมสีภาพภมูปิระเทศประกอบไปด้วยพืน้ทีภ่เูขาอยูบ่รเิวณทศิตะวนัตกของต�าบลซึง่เป็นเขตติดต่อกบัต�าบล
โกสัมพีซึ่งมีเทือกเขาสนามเพียรเป็นแนวแบ่งเขตบริเวณหมู่ที่		1	3		5	และหมู่6		พื้นที่ลาดเชิงเขาบริเวณหมู่3	
และบริเวณฝั่งแม่น�้าปิง	 สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ดอนหรือเป็นที่ราบสูงเป็นพื้นที่ลูกคล่ืนลอนตื้นและ
ลอนลกึ		จากการทีล่งพืน้ทีใ่นต�าบลเพชรชมภ	ู	อ�าเภอโกสัมพีนคร		จังหวดัก�าแพงเพชร	ทางคณะทีมงานโครงการ
ได้ท�าการสอบถามความต้องการของคนในชุมชนและผู้น�าชุมชนชุมชนมีความต้องการให้ทางคณะทีมงานจัด
ท�าโครงการเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพใหม่ๆให้กับบุคคลที่ว่างงานและต้องการอาชีพเสริมใหม่ๆ
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โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

	 ก่อนเริ่มต้นโครงการต�าบลเพชรชมภูมีการประเมินศักยภาพต�าบลบรรลุ	 0	 เป้าหมาย	 ซึ่งเป็นต�าบล
ยากล�าบาก	 จากการประเมินได้มีการออกแบบกิจกรรมเพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพต�าบลในการสร้างสัมมาชีพ
ในพื้นที่	โดยหลักสิ้นสุดโครงการได้บรรลุเป้าหมายเพิ่มเติม	16	เป้าหมาย	ท�าให้ต�าบลเพชรชมภูเป็นศักยภาพ
ต�าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม 

การพัฒนาต�าบลเพชรชมภู	ได้พัฒนาต�าบลในกิจกรรม	
	 1.การพฒันาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	(การยกระดับสินค้า	OTOP/อาชพีอืน่	ๆ )	ผ่านกจิกรรมยก
ระดับและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์	OTOP	ในต�าบลเพชรชมภู	
	 2.การสร้างและพัฒนา	 Creative	 Economy	 (การยกระดับการท่องเที่ยว	 ผ่านกิจกรรมพัฒนาเส้น
ทางและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์	ต�าบลเพชรชมภู)	
	 3.กจิกรรมการน�าองค์ความรูไ้ปช่วยบรกิารชมุชน	(Health	Care/เทคโนโลยด้ีานต่าง	ๆ )	ผ่านกจิกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรูใ้นด้านการท�าเกษตรกรรม	และการออกแบบผลติภณัฑ์ทางการเกษตร		ในต�าบลเพชรชมภ ู
	 4.การส่งเสรมิด้านสิง่แวดล้อม/Circular	Economy	(การเพิม่รายได้หมุนเวยีนให้แก่ชมุชน	ต�าบลเพชรชมภู)

วิธีกำรด�ำเนินงำน 

	 การด�าเนนิงานมหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิกจิกรรมตามแผนท่ีสอดคล้องกบัโจทย์ในการพัฒนาตามตัวชีว้ดั
และสอดความต้องการและบริบทของชุมชน	เป็นหลัก	โดยการบูรณาการองค์ความรู้	 งานวิจัย	จากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการท�างานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์	 สาขาไฟฟ้า	
สาขาวศิวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม	คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร	คณะบริหารธรุกจิและศิลปะ
ศาสตร์	ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	มาส่งเสรมิและถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีนวตักรรมผ่าน
กิจกรรมในแต่ละด้าน	อาทิเช่น	องค์ความรู้ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	อบรมเชิงปฏิิบัติการวิชาชีพ
ช่างพืน้ฐาน	การผลติเจลแลกอฮอล์ล้างมอืโดยไม่ใช้น�า้เพือ่ป้องกนั	Covid-19	การบรหิารจดัการขยะครวัเรอืน	
และการจัดเก็บฐานข้อมูลแผนที่ชุมชนให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศ	เป็นต้น	ให้กับกลุ่มเกษตร	OTOP	ผู้สูงอายุ	
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน	และผู้ที่สนใจ

ผลกำรด�ำเนินงำน

	 จากการด�าเนินงานโครงการผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ในครั้งนี้	 ต�าบลเพชรชมภู	 มุ่งเน้นการอบรมเชิง
ปฏิิบัติการวิชาชีพช่างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เพื่อพัฒนาทักษะผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้มีความรู้
ในเรือ่งของหลกัการตดิตัง้และวธิกีารใช้	ผูเ้ข้าร่วมอบรมได้รบัความรูเ้พือ่ทีจ่ะได้น�าไปประกอบอาชพีและได้น�า
ผลิตภัณฑ์ไปใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว	และสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงในการด�าเนนิชวีติและทกัษะอาชพี	เพือ่พฒันาสมัมาชพี	และสร้างประโยชน์ร่วมกันส่งผลให้เกดิความ
เข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
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ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

	 ปัจจัยความส�าเร็จหลักในการด�าเนินกิจกรรมครั้งนี้	 เกิดจากความร่วมมือของผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็ง	 
ความมส่ีวนร่วมของประชาชนในชมุชน	และความร่วมมอืของกลุ่มวสิาหกิจชมุชน	เกษตรกร	ทีเ่หน็พร้อมต้องกนั
ที่จะพัฒนาชุมชนให้เจริญ	ที่สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร	และการให้การสนับสนุน
และผลักดันการท�างาน	 จากผู้น�าของต�าบลท่ีมีวิสัยทัศน์ในการเห็นประโยชน์จากโครงการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	และได้เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนายกระดับศักยภาพ

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 จากปัญหาหลักในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดโควิด	 19	 ท�าให้การด�าเนินงานไปเป็นไป 
ตามระยะเวลาที่วางไว้	 ท�าให้มีการปรับรูปแบบการท�างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์	 ซึ่งหากมีการด�าเนิน
การขยายผลต่อยอดงานในปัจจบุนัจะสามารถเหน็ผลลัพธ์ในการด�าเนินงานและวดัผลเชงิเศรษฐกจิและสังคม
ได้อย่างชัดเจน
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ

 โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 1 แหง

การดําเนินงานรายตําบล(TSI)การดําเนินงานรายตําบล(TSI)
ตําบลเพชรชมภู อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชรตําบลเพชรชมภู อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร

ขอมูลพื้นฐาน กลไกการดําเนินงาน

TPMAP ความตองการพื้นฐาน 5 มิติ

ที่ปรึกษา

ภาครัฐ/เอกชน

มหาวิทยาลัยและ

ผูจางงาน U2T

คณะทํางาน

ชุมนุม 

ที่ปรึกษา ประกอบดวย นายก

ตําบลเพชรชมภู หนวยงานราชการ

ในพื้นที่อําเภอโกสัมพีนคร 

คณะทํางานชุมนุม ประกอบดวย

กลุมเกษตรกร ตัวแทนผูนําชุมชน

ในตําบล

คณะทํางานมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีลานนาตาก ประกอบ

ดวย  อาจารยและผูจางงาน U2T

1.

2.

3.

ผลลัพธ
เกิดการจางงาน

ผูรับจางไดรับการพัฒนาทักษะ ครบ 20 คน

Digital literacy  Language literacy  Financial literacy  social literacy  

ผลลัพธเชิงสังคม

ขอเสนอแนะ

กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่

          เกิดผลิตภัณฑที่เชื่อมโยงกับเอกลักษณ

ของทองถิ่น  ซึ่งสามารถพัฒนาตอยอดใหเปน

ผลิตภัณฑ OTOP ได และนอกจากนี้สื่อการ

เรียนการสอนเกษตรอินทรีย เพื่อใหความรูแก

ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งแหลง

ทองของตําบล เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การแพรระบายโรคโควิด-2019 

เกิดแหลง เรียนรูและตนแบบในชุมชน

เกิดความรวมมือของกลุมองคกรชุมชน

ใน การพัฒนาเชิงพื้นที่

เกิดการสงเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ

ภายในชุมชน ขอมูล ป 2561-2562 

 การจัดเตรียมองคความรูที่เกี่ยวของกับโครงการ

 การมีสวนรวมแบบบูรณาการในทุกกระบวนการ

กลุมอว. จางงาน สามารถสรางสรรคผลงานและแสดง

ความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอพื้นที ่

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสCOVID -19

ปจจัยที่ทําใหโครงการประสบผลสําเร็จและไมประสบผลสําเร็จ

ประชากร 3,557 คน

ชาย 1,544 คน หญิง 2,013 คน 
 พื้นที่ 102.59 ตารางกิโลเมตร/64,330 ไร

 1,225 ครัวเรือน

สถานศึกษา  3  แหง 

 ศูนยการเรียนรูชุมชน(กศน.) 1 แหง

ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน 1 แหง
 ศาสนสถาน 10 แหง

 ปอมสถานที่ตํารวจ 1 แหง

 กิจกรรมอบรมการผลิตเจลแอลกอฮอลลางมือ โดยไมใชนํ้าเพื่อปองกัน

Covid-19

กิจกรรมการพัฒนาจัดการขยะครัวเรือน

กิจกรรมการฝกอบรมสงเสริมอาชีพกลุมสตรีเพชรชมภู

กิจกรรมอบรมสงเสริมอาชีพผูที่ไดรับผลกระทบ covid-19

 กิจกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพชางพื้นฐาน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพชางติดตั้งระบบไฟฟาพลังงานแสง

อาทิตย

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ผูรับผิดชอบ : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 

                         ตําบลเพชรชมภู อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกําแพงเพชร

เบอรติดตอ   : 099-1969987

หนวยงาน     : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก 

                         กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เปนตําบลที่ยังไมสามารถอยูรอดเปนตําบลที่ยังไมสามารถอยูรอด  

77    เปาหมายเปาหมาย  
  ตําบลมุงสูความยั่งยืนตําบลมุงสูความยัง่ยืน

  11 เปาหมาย11 เปาหมาย   
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลสันกลำง
อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำโครงกำร : ดร. ชไมพร รัตนเจริญชัย 

         คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์

ผู้ร่วมโครงกำร : 1)	ผศ.ดร.	รัตนาพร	นรรัตน์	 คณะวิทยาศาสตร์
	 	 2)	อ.	กุลพรภัสร์	ภาราดรภิบาล	 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
	 	 3)	อ.	สมควร	สงวนแพง	 	 คณะวิศวะกรรมศาสตร์
	 	 4)	อ.	สุวิสา	ทะยะธง	 	 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
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ควำมเป็นมำ 

	 ต�าบลสันกลางตั้งอยู ่ทางทิศตะวันตกเฉีัยงเหนือของอ�าเภอพาน	 อยู ่ห่างจาก	 ตัวอ�าเภอพาน	
ประมาณ	 10	 กิโลเมตร	 และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉัียงใต้ของจังหวัดเชียงราย	 ห่างจากตัวเมืองเชียงราย	 
ประมาณ	40	กิโลเมตร	และห่างจากจังหวัดพะเยา	ประมาณ	45	กิโลเมตร	มีลักษณะทางกายภาพโดยทั่วไป
เป็นทีร่าบ	เชงิเขา	บางแห่งเป็นทีร่าบลุม่	มเีทือกเขากัน้เป็นแนวระหว่างอ�าเภอแม่สรวย	เป็นภเูขาท่ีสูงปานกลาง
สูง	กว่าระดับน�้าทะเลประมาณ	600	-	382	เมตร	ติดกับเขตอุทยานดอยหลวง	มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีป่า
ชุมชนหลายแห่ง	มีป่าพรุเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญ	ได้แก่	ห้วยแม่หนาด	ล�าน�้าแม่คาวโตน	ส�าหรับแหล่ง
น�้าที่ใช้ท�าการเกษตรที่ส�าคัญได้รับน�้า	จากชลประทาน	และน�้าจากธรรมชาติ	ได้แก่	ล�าห้วยแม่หนาด	และอ่าง
เก็บน�้าห้วยผาแดง	ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ร้อยละ	90	มีการท�านาข้าว	ท�าไร่สับปะรด	
แก้วมังกร	และล�าไย	มกีารท�าการประมงเลีย้งปลานลิ	ซึง่ต�าบลสนักลางถือเป็นพืน้ที	่ทีท่�าการเลีย้งปลานลิมาก
ที่สุดในเขตพื้นที่อ�าเภอพาน	และในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	โดยมีพื้นที่การเลี้ยงปลา	จ�านวน	1,848	ไร่	มีจ�านวน	
287	ราย	มมีลูค่าการผลติรายได้รวมต่อปี	550	ล้านบาท	ซ่ึงมแีหล่งน�า้อยูใ่นระบบชลประทานทีดี่	เป็นปัจจยัที่
ส่งเสรมิให้เกษตรกรหนัมาเลีย้งปลานลิ	แต่เกดิปัญหาการจดัการน�า้	การขาดองค์ความรูใ้นการเลีย้งปลา	ท�าให้
ประสบปัญหาในด้านต้นทุนการผลิต	 การบริหารจัดการน�้าและสิ่งแวดล้อม	 ในช่วงเปลี่ยนฤดูของทุกปีจะเกิด
ปัญหาปลาน๊อคน�า้หรอืสภาวะทีป่ลาขาดออกซิเจนอย่างฉัับพลันส่งผลให้ปลาตายจ�านวนมากในระยะเวลาอนั
สั้น	ซึ่งสร้างมูลค่าความเสียหายต่อต�าบลสันกลาง	มากกว่า	3	ล้านบาท	และในปี	2562	ทางองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลสันกลางได้ก่อตั้งสถานีกู้ชีพปลา	โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความสูญเสียเนื่องจากเหตุการณ์ปลา
น๊อคน�้า	 โดยใช้ปั๊มไดโว่ต่อด้วยท่อประปา	หรือที่เรียกว่า	 เครื่องพ่นน�้าแบบหัวน�้าพุ	อย่างไรก็ตาม	การพัฒนา
หัวเติมอากาศที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มอัตราการรอดในเหตุการณ์ปลาน๊อคได้
  

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

	 ในปี	2564	ต�าบลสนักลาง	อ�าเภอพาน	จงัหวดัเชียงราย	ได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นพืน้ทีบ่รูณาการสร้าง
เสรมิชมุชนเข้มแขง็ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	ซึง่ด�าเนนิการขบัเคลือ่นโดยหน่วย
งานสงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดัเชยีงราย	หรอื	One	Home	พม.เชยีงราย	
ร่วมกบั	องค์การบรหิารส่วนต�าบลสนักลาง	และภาคเีครือข่ายทัง้ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชนในพืน้ที่	
โดยต�าบลสันกลางเองนับว่าเป็นพื้นท่ีหนึ่งที่มีความมั่นคง	 เข้มแข็ง	 และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ด้านการพัฒนาสังคม	มีกลุ่มก้อน	ของนักพัฒนาที่ท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ	ทั้ง	บ้าน	วัด	
โรงเรียน/ราชการ	กล่าวคือ	การท�างานแบบ	“บวร”	ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น	 การบูรณาการท�างานท่ีเข้มแข็ง	 ต่อยอดการพัฒนาจนสามารถสร้างนวัตกรรมน�าท้องถิ่นสู่การเป็นต้น
แบบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	พัฒนาคน	และพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม	ผลการประเมินศักยภาพต�าบล
จากหน่วยงานองค์ภาคองค์ภายนอกดังกล่าว	 แสดงให้เห็นศักยภาพต�าบลสันกลางถือเป็น	 “ต�าบลมุ่งสู่ความ
ยั่งยืน”
	 การพฒันาเพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพด้านต�าบลมุง่สูค่วามยัง่ยนื	ทางทมีงานได้มกีารพฒันาเครือ่งเตมิอากาศ
ทีม่ปีระสทิธภิาพในการถ่ายโอนออกซเิจนลงไปในบ่อเลีย้งปลา	ติดต้ังได้ง่ายและใช้วสัดุทีห่าได้ง่ายในท้องตลาด	
โดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงแรงดันโดยฉัับพลัน	(เวนจูรี่)	โดยตั้งชื่อผลิตภัณฑ์	“Happy	Nile”	ซึ่งมีผลทดสอบ
ทัง้ในห้องปฏิบิตักิารในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและในบ่อปลาของเกษตรกร	โดยใช้ระบบตรวจ
สอบสภาพบ่อเพาะเลี้ยงทั้งทางกายภาพ	เคมี	และชีวภาพด้วยเทคโนโลยี	IoT	(เครื่อง	Aqua-IoT)	พัฒนาโดย
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ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	ซึ่งได้ผลยืนยันว่า	Happy	Nile	สามารถ
เตมิออกซเิจนในบ่อปลาในช่วงระยะเวลาวกิฤติได้	ทางทมีงานได้มกีารสอนการสร้างหวัเติมอากาศ	Happy	Nile	
ให้กับเกษตรกรในต.สันกลาง	มากกว่า	60	คน	และสอนการวัดค่าความเป็นพิษในน�้าเพื่อประเมินสถานการณ์
และป้องกนัปลาน๊คอน�า้	โดยมเีกษตรกรจ�านวน	2	คน	สนใจและน�าเครือ่งเติมอากาศ	Happy	Nile	ไปประยกุต์
ใช้ในบ่อของตน	แสดงให้เหน็ผลการประเมนิศกัยภาพของต�าบลสนักลางในด้านต�าบลมุง่สูค่วามยัง่ยนื	เกษตรกร
สามารถน�าไปปรับใช้ในบ่อของตนเองได้ตามความเหมาะสม

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม 

	 1)	กิจกรรมการพัฒนาทักษะในการเลี้ยงปลาแบบใหม่ชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
	 2)	กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า	OTOP	ตลอดห่วงโซ่	ตั้งแต่
วตัถดุบิ	การแปรรปูให้มมีาตรฐานให้เป็นทีต้่องการของตลาด	การพัฒนาบรรจุภณัฑ์	ตราสินค้า	และการพัฒนา
ช่องทางการตลาด			
	 3)	 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่นเพื่อสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน	 เพิ่ม
ประสิทธิภาพงานด้านการเกษตร	
	 4)	 กิจกรรมการจัดท�าบัญชีต้นทุนการเล้ียงปลานิลและบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของสมาชิกในชุมชน	

วิธีกำรด�ำเนินงำน

 กิจกรรมการพัฒนาทักษะในการเล้ียงปลาแบบใหม่ชุมชนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
เมื่อเริ่มโครงการ	 U2T	 ทางทีมงานได้เข้าร่วมประชุมกับทางอบต.สันกลางเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดภายในพื้นที่	 
โดยปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นคือปัญหาปลาน๊อคน�้าก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาล	ทางอบต.สันกลางได้ก่อตั้งทีม
กู้ชีพปลาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบปัญหา	แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทั่วถึงเนื่องจากปัญหาที่
เกิดทวีความรุนแรงขึ้นในทุก	ๆ	ปี	ทางทีมจึงได้เริ่มมีการลงพื้นที่สอบถามข้อมูล	ส�ารวจเกษตรกรที่เกิดปัญหา
ปลาน๊อค	โดยได้ข้อสงัเกตคือหลายๆ	บ่อท่ีเกดิปลาน๊อกน�า้ไม่ได้ตดิตัง้เครือ่งเตมิอากาศท่ีมีประสทิธภิาพไว้	และ
ได้ท�าการสอบถามถึงสาเหตุว่าเกิดจากราคาของเครื่องเติมอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงนั้นมีราคาแพง	 ทางทีม
งานจึงได้มกีารค้นคว้าทดลองและพฒันาเครือ่งเตมิอากาศทีร่าคาถกู	มปีระสทิธภิาพสงูและเกษตรกรสามารถ
ประกอบไว้ใช้ได้เอง	 โดยได้มีการคิดค้นประดิษฐ์ออกมาและทดสอบในห้องปฏิิบัติการของทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 เมื่อได้ท�าการทดลองปรับปรุงและได้ประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ	 จึงได้มีการน�า
เครื่องตัวอย่างไปให้ทีมกู้ชีพปลาน�าไปทดลองใช้เพื่อทดสอบการท�างานในพื้นที่จริง	 จากนั้นได้ร่วมมือกับทา
งอบต.สันกลางจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลานิลที่ถูกต้อง	 และมีการสอดแทรกการท�าหัวเวนจูรี่เข้าไป
ในหลักสูตรและคัดเลือกเกษตรกรอาสาสมัครเพื่อขอทดลองในบ่อเลี้ยงโดยจะท�าการพัฒนาหัวเวนจูรี่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้	โดยได้รับความช่วยเหลือจากทาง	NECTEC	ในการให้ยืมใช้อปุกรณ์วัดค่าน�้าและอากาศ
มาเพื่อช่วยในการเก็บค่าในการทดลอง	และทางทีมจะได้น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ว่าประสิทธิภาพของเครื่องเป็น
อย่างไรในบ่อทดลองของทางเกษตรกร	เมือ่ได้ผลทดลองเป็นทีน่่าพอใจแล้วจงึได้เปิดการอบรมอกีครัง้โดยได้มี
การสอนการท�าหัวเวนจูรี่เวอร์ชั่นใหม่ที่สามารถต่อประกอบกันได้หลายหัว	เกษตรกรสามารถน�าไปปรับใช้ใน
บ่อของตนเองได้ตามความเหมาะสม

• 	เรียนรู้ปัญหาในชุมชนร่วมกับอบต
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• 	ส�ารวจลักษณะการเล้ียงปลาของชาวบ้านในสันกลาง
• 	ออกแบบรูปแบบการเติมอากาศในบ่อปลาในราคาย่อมเยาว์
• 	ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองเติมอากาศ
• 	ถ่ายทอดผ่านการฝึกอบรมร่วมกับ	อบต.สันกลาง	ในการประสานงานหากลุ่มเป้าหมาย
• 	ทดสอบภาคสนามร่วมกับเกษตรกรอาสาสมัครท่ีได้จากการคัดกรองในงานอบรม
• 	พัฒนาเคร่ืองเติมอากาศให้สอดคล้องกับลักษณะบ่อ
• 	ถอดองค์ความรู้ส�าหรับหลักสูตรการฝึกอบรมและรูปแบบท่ีเหมาะสมของเคร่ืองเติมอากาศ

	 แนวทางการพัฒนาจากผลการประเมินศักยภาพต�าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน	 ได้พัฒนาหัวเวนจูรี่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทาง	 NECTEC	 ในการให้ยืมระบบตรวจสอบสภาพบ่อ
เพาะเลี้ยงทั้งทางกายภาพ	เคมี	และชีวภาพด้วยเทคโนโลยี	 IoT	(Aqua-IoT)	ในการบันทึกข้อมูลค่าปริมาณ
ออกซิเจนที่ละลายน�้าในตลอด	 24	 ชั่วโมง	 และน�าองค์ความรู้ท่ีได้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิล	
โดยได้มกีารแนะน�าวธิกีารสร้างหวัเตมิอากาศ	การเปิดปิดเคร่ืองเติมอากาศในระยะเวลาทีเ่หมาะสม	และการ
วัดค่าความเป็นพษิในน�า้เพือ่ประเมนิความเสีย่งจากเหตกุารณ์ปลาน๊อคน�า้และวธิป้ีองกนัปลาน๊อคน�า้โดยการ
บริหารจัดการคุณภาพน�้าในบ่อเลี้ยง

กจิกรรมกำรพัฒนำผลิตภณัฑ์แปรรูปจำกปลำนลิเพือ่เพ่ิมมลูค่ำสนิค้ำ OTOP ตลอดห่วงโซ่ ตัง้แต่วัตถดุบิ 
กำรแปรรูปให้มีมำตรฐำนให้เป็นท่ีต้องกำรของตลำด กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ ตรำสินค้ำ และกำรพัฒนำ
ช่องทำงกำรตลำด   

1.	 ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต�าบล	 สันกลาง	 เพ่ือขอความร่วมมือในการส�ารวจความ
ต้องการของประชาชนในต�าบลสันกลาง	และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

2.	 ลงส�ารวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกร
3.	 น�าความต้องการของกลุ่มเกษตรกรมาท�าการวิเคราะห์
4.	 ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครประชาชนและกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจเข้าร่วม

โครงการ
5.	 ประชุมท�าความความใจและสอบถามความต้องการของสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6.	 ประชุมเพ่ือระดมความคิดและช่วยการตัดสินใจและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีสมาชิกมีความสนใจ

ต้องการผลิตและแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่มๆ	เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์
7.	 ติดต่อวิทยากรและก�าหนดวันจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์วันจัดกิจกรรมในกับสมาชิกกลุ่ม
8.	 จัดกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิลเป็นจ�านวน	2	วัน
9.	 จัดกิจกรรมอบรมหลักการออกแบบ	ตราผลิตภัณฑ์

กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนในท้องถ่ินเพ่ือสำมำรถลดรำยจ่ำยในครัวเรือน  
เพิ่มประสิทธิภำพงำนด้ำนกำรเกษตร  

1.	 ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต�าบล	 สันกลาง	 เพ่ือขอความร่วมมือในการส�ารวจความ
ต้องการของประชาชนในต�าบลสันกลาง	และเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

2.	 ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครประชาชนและกลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจเข้าร่วม
โครงการ

3.	 จัดกิจกรรมฝึกอบรมจ�านวน	 3	 รุ่น	 ได้แก่หลักสูตรช่างซ่อมเคร่ืองยนต์เล็กเพ่ือการเกษตร	



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)20

หลักสูตรฝึกอบรมช่างไฟภายในอาคาร	และหลักสูตรช่างเชื่อมอาร์คโลหะ
4.	 ส่งมอบชุดฝึกและอุปกรณ์การซ่อมบ�ารุงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้เกษตรกรสามารถ

รวมกลุ่มกันใช้งานซ่อมบ�ารุงการเกษตร

กจิกรรมกำรจดัท�ำบญัชต้ีนทนุกำรเลีย้งปลำนลิและบญัชีรับจ่ำยในครัวเรือนเพ่ือควำมมัน่คงทำงเศรษฐกิจ
ของสมำชิกในชุมชน 

1.	 ลงพ้ืนท่ีเพ่ือส�ารวจข้อมูลของกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิล
2.	 ออกแบบคู่มือต้นทุนการเล้ียงปลานิล	ฉับับทดลองใช้
3.	 น�าคู่มือต้นทุนการเล้ียงปลานิลไปมอบให้กับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิล	จ�านวน	10	ราย 

ทดลองใช้	
4.	 ติดตามผลการบันทึกต้นทุน	 รอบ	 1	 เดือน	 และรับฟังปัญหา	 ข้อเสนอแนะ	 จากกลุ่มตัวอย่าง

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล	พร้อมน�าคู่มือมาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน	
5.	 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาแนวทางการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเล้ียงปลานิล
6.	 เผยแพร่	และจัดอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงปลานิล	ในต�าบลสันกลาง	อ�าเภอพาน	จังหวัด

เชียงราย
7.	 ด�าเนินการอบรมการออมและบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน
8.	 ด�าเนินการอบรมการท�าบัญชีและการจัดท�างบการเงินของกองทุนหมู่บ้าน

ผลกำรด�ำเนินงำน

	 ผลการด�าเนินงานกิจกรรมท่ี	 4	 กิจกรรมการจัดท�าบัญชีต้นทุนการเลี้ยงปลานิลและบัญชีรับจ่ายใน
ครัวเรือนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสมาชิกในชุมชน
	 1)	 ได้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นส�าหรับเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ	 ซ่ึงมีเนื้อหาท่ี
ทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์	จ�านวน	1	หลักสูตร
	 2)	เกษตรกรท่ีเข้ารบัการอบรมมคีวามมัน่ใจในการใช้นวตักรรมในการพฒันาการเลีย้งปลานลิ	จ�านวน	60	คน
	 3)	สามารถลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ปลาน็อคได้ประมาณ	50	%
	 4)	 เกิดเกษตรกรท่ีมีต่อยอดน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการยกระดับการเลี้ยงปลานิล	
จ�านวน	2	ราย
	 5)	ทมี	U2T	ต.สนักลาง	ได้รบัรางวลัชนะเลศิระดับประเทศในการแข่งขนั	National	Hackathon	2021
	 6)	จากการด�าเนนิกจิกรรม	พฒันาทกัษะอาชพีใหม่	ทางโครงการได้จดักจิกรรมการแปรรปูผลติภัณฑ์
จากปลานลิ	ทางสมาชกิกลุม่จงึได้จดัการแปรรูปผลิตภณัฑ์เป็น	ปลานลิผงกบัน�า้พริกเผาปลานลิ	ซ่ีงปลานลิผง
สามารถน�าไปใช้เป็นเมนูอาหารหลักหรือน�าไปประกอบเป็นอาหารและเคร่ืองเคียงได้ทั้งยังมีอายุในการเก็บ
รักษาเป็นไปเวลานาน	ส่วนน�้าพริกเผาปลานิล	สามารถน�าไปท�าเป็นเมนูหารหลักได้	ทั้งผลิตภัณฑ์ทั้ง	2	อย่าง
ยังมีคุณประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการมากและมรโปรตีนสูงอีกด้วย
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	 7)	 การจัดท�าบัญชีต้นทุนการเลี้ยงปลานิล	 ซึ่งได้มีการด�าเนินการอบรมได้มีการมอบคู่มือการจัดท�า
บัญชีต้นทุนการเลี้ยงปลานิลให้แก่เกษตรกรผู้เล้ียงปลานิลเพ่ือน�าไปใช้ในการจดบันทึกต้นทุน	 ท�าให้ทราบถึง
รายได้	 ต้นทุน	 และก�าไรในการเล้ียงปลานิลแต่ละรอบการเล้ียงที่แท้จริง	 ท�าให้สามารถน�าข้อมูลต้นทุนที่ได้
บันทึกไว้มาหาแนวทางในการลดต้นทุนการเล้ียง	 ส่งผลให้เกษตรกรผู้เล้ียงปลานิลบริหารจัดการต้นทุนการ
เลี้ยงได้อย่างประหยัดและเหมาะสมมากขึ้น
	 8)	 การจัดท�าบัญชีรับจ่ายในครัวเรือน	 ซ่ึงได้มีการด�าเนินการอบรมการออมและบัญชีรับจ่ายในครัว
เรือน	 ท�าให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการออม	 และการบันทึกบัญชีรับจ่ายในครัว
เรือน	อันจะน�าไปสู่การหาแนวทางในการเพิ่มรายได้	ลดรายจ่าย	และรู้จักการออมของครัวเรือนมากขึ้น	โดย
การจัดอบรมครั้งนี้ได้มีการมอบสมุดบัญชีครัวเรือน	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมน�าไปจดบันทึกรับ	จ่ายในครัวเรือน
ของตนเอง
	 9)	การท�าบญัชแีละจดัท�างบการเงินของกองทุนหมูบ้่าน	ซ่ึงได้มกีารด�าเนนิการอบรมให้ความรู้ท้ังภาค
ทฤษฎแีละภาคปฏิิบัตแิก่กรรมการของกองทนุหมูบ้่านทัง้หมด	18	หมูบ้่านในต�าบลสนักลาง	โดยการอบรมแบ่ง
เป็น	2	หัวข้อ	คือ	การจัดท�าบัญชีและจัดท�างบการเงินของกองทุนหมู่บ้านด้วยมือ	และการจัดท�าบัญชีและจัด
ท�างบการเงินของกองทุนหมู่บ้านด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	 ซึ่งในการอบรมท�าให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจ	สามารถบันทึกบัญชีและจัดท�างบการเงินได้อย่างถูกต้อง
	 10)	จากการด�าเนนิกจิกรรม	พฒันาทกัษะอาชพีใหม่	ทางโครงการได้จดักจิกรรมการแปรรปูผลติภัณฑ์
จากปลานิล	 ทางสมาชิกกลุ่มจึงได้จัดการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็น	 ปลานิลผงกับน�้าพริกเผาปลานิล	 ซี่งปลานิล
ผงสามารถน�าไปใช้เป็นเมนูอาหารหลักหรือน�าไปประกอบเป็นอาหารและเครื่องเคียงได้ทั้งยังมีอายุในการ
เก็บรักษาเป็นไปเวลานาน	 ส่วนน�้าพริกเผาปลานิล	 สามารถน�าไปท�าเป็นเมนูอาหารหลักได้	 ทั้งผลิตภัณฑ์ทั้ง	
2	อย่างยังมีคุณประโยชน์คุณค่าทางโภชนาการมากและมีโปรตีนสูงอีกด้วย

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

	 ผูป้ฏิบิตักิารหลกัทีท่างทมีได้มส่ีวนร่วมด้วยหลายฝ่ายคอื	ในด้านการลงพ้ืนทีเ่ก็บข้อมลูหาสาเหตุเพือ่
ป้องกันเหตุปลาน๊อคน�้าจะเป็นทางทีมกู้ชีพปลา	 โดยทางทีมกู้ชีพปลาจะมีข้อมูลบ่อปลาของเกษตรกรท่ีเกิด
เหตุปลาน๊อคน�้า	 ท�าให้เราลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลปลาน๊อคน�้าได้ทันที	 และน�าข้อมูลที่ได้มาสรุปหาสาเหตุหลัก
ที่ท�าให้เกิดเหตุปลาน๊อคน�้าและจะได้หาวิธีแก้ไขหรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นของมันได้	 ในส่วนของการจัด
อบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาที่ถูกต้องก็ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจากทางกรมประมง	 เกษตรกร
ตวัอย่างและนกัวิชาการด้านการเลีย้งสตัว์น�า้	และในส่วนของการคดิค้นและทดลองประดษิฐ์หวัเวนจรูีท่างทมี
ได้รบัการสนบัสนนุจากทางมหาลัยเทคโนโลยรีางมงคลล้านนาในส่วนของการใช้ห้องปฏิิบตัแิละการสนบัสนนุ
จากทาง	NECTEC	ในส่วนของการเกบ็ข้อมูลในพ้ืนทีบ่่อเล้ียงปลาของทางเกษตรกรตัวอย่าง	จากความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนและความตั้งใจของทีมงานผู้จ้างงาน	U2T	ต�าบลสันกลาง	ที่ต้องการจะยกระดับการเลี้ยงปลานิล
ของ	ต�าบลสันกลางโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	จนท�าให้ทีม	U2T	ต.สันกลาง	ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
ประเทศในการแข่งขัน	National	Hackathon	2021			
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ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 ปัญหาทีพ่บคอืเกษตรกรในพืน้ทีน่ัน้ส่วนใหญ่จะเป็นผูส้งูอายแุละมปีระสบการณ์เลีย้งปลามานาน	การ
ที่ทางทีมจะน�าความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้าไปช่วยในการเลี้ยงปลาอาจจะต้องใช้เวลา	 เพราะหมายถึง
ต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นของทางเกษตรกรที่จะต้องแบกรับ	 แต่ถ้าหากเราสามารถสร้างเกษตรกรต้นแบบหลายๆ	 คน
ที่น�าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ที่เราสอนไปใช้และเกิดประโยชน์ได้จริง	 จะท�าให้มีเกษตรกรคนอื่น	 ๆ	กล้า
น�าความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 มาใช้ในบ่อของตนเพิ่มมากขึ้น	 และการแพร่ระบาดของโควิดเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่เป็นปัญหาเนื่องจากการลงพื้นที่ส�ารวจเก็บข้อมูลต้องหยุดลงเป็นช่วง	ๆ	เมื่อตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิดภายใน
ต�าบลสนักลางและบริเวณใกล้เคยีง	และปัญหาสดุท้ายทีท่างทมีพบคอืเกษตรกรนัน้มกีารประกอบหลายอาชีพ	
เช่นมีการท�านาควบคู่ไปด้วย	ท�าให้การเชิญชวนเกษตรกรมาเข้าร่วมอบรมต้องค�านึงถึงช่วงเวลาต้องเว้นไม่จัด
อบรมในช่วงทีม่เีกษตรกรเริม่ท�านา	นอกจากนีเ้นือ่งช่วงทีม่กีารจดักจิกรรมเป็นข่วงเวลาทีก่ลุม่เกษตรกรทีเ่ป็น
สมาชิกมีการนก�าปลาออกจากบ่อจึงส่งผลให้บางคนต้องขอสละสิทธิ์	 และเวลาจัดกิจกรรมเป็นเวลาที่สมาชิก
ให้อาหารปลาจึงท�าให้ต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมช้าและยังมีปัญหาเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส	โค
วิด-19	ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการตามระยะเวลาที่ก�าหนดไว้แผนงานได้
	 ข้อเสนอแนะส�าหรบัการด�าเนนิงานในระยะต่อไปเพ่ือให้เกดิแนวทางการเชือ่มโยงผลการด�าเนนิงานสู่
เครอืข่ายระหว่างต�าบล	โดยการจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูด้้านการเลีย้งปลานลิภายในต�าบลสนักลางเพือ่ให้สามารถ
ขยายผลการส่งเสรมิการเลีย้งปลานนิลด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมไปสูต่�าบลอ่ืนในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงรายและ
พื้นที่ใกล้เคียง

กิจกรรมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกปลำนิลเพื่อเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ OTOP
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กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนในท้องถิ่นเพื่อสำมำรถลดรำยจ่ำย 
ในครัวเรือน เพิ่มประสิทธิภำพงำนด้ำนกำรเกษตร

กิจกรรมการบันทึกต้นทุนการเลี้ยงปลานิล
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1 .ที�ตั�งและสภาพภูมิศาสตร์
     1 . 1 เนื�อที� ตําบลสันกลางมีพื� นที�ประมาณ 77.91 ตารางกิ โลเมตร หรือประมาณ 48,693.75 ไร่ 
จํานวน ประชากร 6,246 คน จํานวนครัวเรือน 2,238 คน
     1 .2 อาณาเขต
          ทิศเหนือ ติดกับ ตําบลทรายขาวและตําบลเจริญเมือง
          ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลสันติสุข
          ทิศตะวันตก ติดกับ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และตําบลแม่พริก อํา เภอแม่สรวย
          ทิศใต้ ติดกับ ตําบลเมืองพาน และตําบลป�าหุ่ง
     1 .3 ลักษณะภูมิประเทศ
         สภาพโดยทั�วไปเป�นที� ราบเชิงเขา บางแห่งเป�นที� ราบลุ่ม มี เทือกเขากั�น เป�นแนวระหว่างอํา เภอ  แม่สรวย เป�นภู เขาที�สูงปานกลางสูงกว่าระดับนํ�าทะเล
ประมาณ 600 – 782 เมตร มีอุทยานดอยหลวง มีป� า ไม้ที�อุดมสมบูรณ์ จนได้รับรางวัลป�า เฉลิมพระเกียรติ และมีป� าชุมชนหลายแห่ง มีป� าพรุ เป�นแหล่งต้นนํ�า
ลําธารที�สําคัญ ได้แก่ ห้วยแม่หนาด ลํานํ�าแม่คาวโตน สําหรับแหล่งนํ�าที� ใช้ทําการเกษตรที�สําคัญ ในทิศตะวันออกได้รับนํ�าจากชลประทานแม่ลาว และทางทิศ
ตะวันตกที� ราบเชิงเขา ส่วนมากจะได้รับนํ�าจากธรรมชาติ  ลําห้วยแม่หนาดและอ่างเก็บนํ�าห้วยผาแดง

กลไกการทํางาน
เรียนรู้ป�ญหาในชุมชนร่วมกับเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น
สํารวจลักษณะป�ญหาที�พบในพื� นที� และวิ เคราะห์หาสาเหตุของป�ญหา
ออกแบบกระบวนการและรูปแบบการแก้ป�ญหาที� เกิดขึ�น ในชุมชน โดยใช้  
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมและวิธีการแก้ ไขป�ญหาที�สอดคล้องกับความต้องการ
ของคนในชุมชน
การนําองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ ใช้ ในพื� นที� ถ่ายทอดผ่านการ
ฝ�กอบรมร่วมกับ อบต .สันกลาง ในการประสานงานหากลุ่มเป� าหมาย
ทดสอบภาคสนามร่วมกับเกษตรกรอาสาสมัครที� ได้จากการคัดกรองในงานอบรม
ติดตามเก็บข้อมูลผลการทดลองใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการบันทึกต้นทุน
การเลี�ยงปลานิล
ถอดองค์ความรู้สําหรับหลักสูตรการฝ�กอบรมและเผยแพร่
สรุปผลการดํา เนินงานและนํา เสนอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น และสรุปรูปเล่ม
รายงาน

ข้อมูลพื� นที�

TPMAP ความต้องการพื�นฐาน 5 มิติ

1) เกษตรกรได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบการอาชีพ
2) เกษตรมีทักษะในการจดบันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
3) เกิดการจ้างงานภายในชุมชนและผู้รับจ้างสามารถพัฒนา
ทักษะการประกอบอาชีพในระหว่างการดําเนินโครงการ
4) ฐานข้อมูลที�จัดเก็บทําให้ทราบถึงป�ญหาในชุมชนและ
สามารถนําไปวางแผนการดําเนินงานเพื�อแก้ไขป�ญหาชุมชน
ได้ในอนาคต

ผลลัพธ์ เชิงสังคม

ผลลัพธ์ เชิงเศรษฐกิจ
1) ลดความสูญเสียที� เกิดจากป�ญหาปลาน๊อคนํ�า
ได้ร้อยละ 50
2) ลดต้นทุนการดูแลรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์
การเกษตรได้ร้อยละ 10
3) สามารถนําข้อมูลต้นทุนการเลี�ยงปลานิลที�
บันทึกได้ ไปวางแผนและควบคุมต้นทุนสําหรับการ
ผลิตในรอบถัดไป
4) สร้างมูลค่า เพิ� มให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ปลานิลให้ผลิตภัณฑ์มีมีมูลค่า เพิ� มสูงได้คิดเป�น
ร้อยละ 60 โจทย์พื� นที� 

          ตําบลสันกลางถือเป�นพื� นที� ที�ทําการ
เลี�ยงปลานิลมากที�สุดในเขตพื� นที�อํา เภอพาน และ
ในพื� นที�จังหวัดเชียงราย ซึ�งตําบลสันกลางถือเป�น
พื� นที� ที�ทําการเลี�ยงปลานิลมากที�สุดในเขตพื� นที�
อํา เภอพาน โดยมีพื� นที�การเลี�ยงปลา จํานวน
1 ,848 ไร่ มีจํานวน 287 ราย มีมูลค่าการผลิต
รายได้รวมต่อป� 550 ล้านบาท ป�ญหาที� เกษตร
พบคือป�ญหาต้นทุนการเลี�ยงปลานิลเพิ� มสูงขึ�น
และป�ญหาปลาน๊อคนํ�าส่งผลให้ เกษตรกรที�ประสบ
ป�ญหาสูญเสียรายได้และเกิดการขาดทุน

กิจกรรมการดํา เนินงาน
          ทีมงาน U2T ตําบลสันกลางได้
เข้ า ไปศึกษาสาเหตุของป�ญหาปลาน๊อคนํ�า
ร่วมกับสถานีกู้ชีพปลา จึงได้ เกิดการ
พัฒนาหัวเติมอากาศแบบเปลี�ยนแปลงแรง
ดันโดยฉับพลัน ( เวนจูรี� ) และการวัด
คุณภาพนํ�า เพื� อวิ เคราะห์ความเป�นพิษและ
จัดการคุณภาพนํ�า ในบ่อเลี�ยง และมีการส่ง
เสริมให้ เกษตรกรจดบันทึกต้นทุนการเลี�ยง
ปลานิลตลอดทั�งกระบวนการเพื� อหา
แนวทางในการลดต้นทุน นอกจากนี�ยังมี
การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลานิล
เพื� อเพิ� มมูลค่า ในช่วงที�ปลาล้นตลาด และ
เสริมทักษะด้านไฟฟ�าและการเชื�อมโลหะเพื� อ
ซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร

การพัฒนาพื� นที�

เกิดการจ้างงาน ประชาชน 6 ตําแหน่ง บัณฑิตจบใหม่ 12 ตําแหน่ง และนักศึกษา 6 ตําแหน่ง
มีการพัฒนาการเลี�ยงปลานิลแบบใหม่ ในชุมชน ทักษะการแปรรูปอาหาร ทักษะด้านไฟฟ�า การ
เชื�อมโลหะ การซ่อมเครื�องยนต์ เล็กทางการเกษตร การจดบันทึกต้นทุนปลานิลและการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมโดยการลดความสูญเสียในกระบวนการเลี�ยงปลานิล การบริหาร
จัดการต้นทุน การสร้างมูลค่า เพิ� มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และลดต้นทุนทางการเกษตร
ได้ฐานข้อมูลชุมชนเพื� อให้ส่วนท้องถิ�นสามารถนําไปใช้ ในการพัฒนาและแก้ ไขป�ญหาของชุมชน
จัดเก็บข้อมูลในระบบ U2T CBD (COMMUNITY BIG DATA) ได้ 218 ข้อมูล

ผลลัพธ์

การดําเนินงานรายตําบล TSIการดําเนินงานรายตําบล TSI

ผู้รับผิดชอบ ดร.ชไมพร รัตนเจริญชัย เบอร์ติดต่อ 0810216656  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศักยภาพตําบลศักยภาพตําบล ตําบลอยู่รอดตําบลอยู่รอด  ตําบลสู่ความตําบลสู่ความ
ยั�งยืนยั�งยืน  

10 ตัวชี�วัด 16 ตัวชี�วัด



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)26

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลหัวง้ม
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ผู้รับผิดชอบ 

   สังกัดหน่วยงำน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงราย
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	 	 	 อาจารย์สมควร		 	 สงวนแพง		 (หัวหน้ากิจกรรมที่	3)
	 	 	 ดร.	สุบิน		 	 ใจทา		 	 (หัวหน้ากิจกรรมที่	4)
	 	 	 อาจารย์กนกพงษ์		 ศรีเที่ยง			 (หัวหน้ากิจกรรมที่	5)
	 	 	 ดร.	กรวิกา		 	 ไชยวงค์			 (หัวหน้ากิจกรรมที่	6)
	 	 	 นางสาวจิรารัตน์	 	 ธรรมอุโมง		 (บัณฑิตจบใหม่)
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นางสาวศิริลักษณ์	 ศรีธิมัด			 (บัณฑิตจบใหม่)
นางสาวอมรรัตน์		 ถาอินทร์		 (บัณฑิตจบใหม่)
นางสาวจารียา		 	 มูลนาวา		 (บัณฑิตจบใหม่)
นายณัฐกานต์		 	 ธรรมอุโมง		 (บัณฑิตจบใหม่)
นายรุ่งวิกรัย		 	 ปัญญาหลง		 (บัณฑิตจบใหม่)
นายพงศกร		 	 วรรณชัย		 (บัณฑิตจบใหม่)
นางสาวศิโรรัตน์			 เทโวขัติ			 (บัณฑิตจบใหม่)
นายบรรเจิด		 	 กันทากาศ		 (บัณฑิตจบใหม่)
นายณัฐวุฒิ		 	 บุญยืน		 	 (บัณฑิตจบใหม่)
นายอดิรุจ		 	 ใจปาละ		 (บัณฑิตจบใหม่)
นายศักดิ์กราวุฒิ			 อุโมงค์	 	 (บัณฑิตจบใหม่)
นางสาวมินตา		 	 แตงประวัติ		 (บัณฑิตจบใหม่)
นางสาววิภารัตน์			 ศรีนาวา		 (นักศึกษา)
นายอนุชา		 	 ค�าวงศ์ษา		 (นักศึกษา)
นายวิทยา		 	 ข่าวประเสริฐ		 (นักศึกษา)
นายสุธี			 	 แปงเรือน		 (นักศึกษา)
นางสาววรรณวลี		 เดชะคุ้ม		 (นักศึกษา)
นางสาวจันทิมา	 	 	ศิริวรรณ			 (นักศึกษา)
นางศลิษา		 	 ศรีสันทราย		 (ประชาชน)
นางสาววรารัตน์			 ธรรมเสน		 (ประชาชน)
นายถาวร		 	 ริมวังตะกูล		 (ประชาชน)
นายสมิง		 	 ก๋าสกุล			 (ประชาชน)
นางสาวพัชรา		 	 อุปตา		 	 (ประชาชน)

ควำมเป็นมำ (ข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญของต�ำบล)

	 	ต�าบลหัวง้ม	นับเป็นต�าบลที่เก่าแก่ต�าบลหนึ่งของอ�าเภอพาน	มีพื้นที่	61.2	ตารางกิโลเมตร	เริ่มก่อ
ตั้งเมื่อ	 พ.ศ.	 2548	 โดยมี	 พระยาใจ	 เช้ือเมืองพาน	 เป็นผู้ตั้งชื่อต�าบล	 โดยใช้ดอยหัวง้ม	 หรือดอยด้วน	 เป็น
สญัลกัษณ์ของการตัง้ชือ่ต�าบล	ต�าบลนีต้ัง้พร้อม	ๆ 	กบัต�าบลแม่ใจ	ต�าบลฝ่ังตืน้	ต�าบลป่าแดด	ต�าบลแม่คาวโตน 
ขณะนี้ชื่อต�าบลต่าง	ๆ	บางต�าบลกลายเป็นชื่ออ�าเภอไปแล้ว	เช่น	ต�าบลแม่ใจ	เป็นอ�าเภอแม่ใจ	ต�าบลป่าแดด
เป็นอ�าเภอป่าแดด	 ต�าบลฝั่งตื้น	 เป็นต�าบลทานตะวัน	 และต�าบลม่วงค�า	 เป็นต้น	 ข้อมูลสถานที่ส�าคัญของ
ต�าบลประกอบไปด้วย	องค์การบริหารส่วนต�าบลหัวง้ม	สถานีอนามัยประจ�าต�าบลหัวง้ม	วัดจ�านวน	30	แห่ง	
และโรงเรียนจ�านวน	 1	 โรงเรียน	 ซึ่ง	 เขตการปกครองของต�าบลหัวง้มประกอบไปด้วย	 33	 หมู่บ้าน	 ได้แก	่ 
หมู่ที่1	บ้านป่างิ้ว	หมู่ที่	2	บ้านป่าคา	หมู่ที่	3	บ้านบวกปลาค้าว	หมู่ที่	5	บ้านหนองฮ่าง	หมู่ที่	5	บ้านสันปลาดุก	 
หมูท่ี๖่	บ้านป่าแดง	หมู่ที	่7	บ้านสนัหลวง	หมู่ที	่8	บ้านบวกขอน	หมูท่ี	่9	บ้านดงเจริญ	หมูท่ี	่10	บ้านกูสู่ง	หมูท่ี3่3 
บ้านห้วยตุ้ม	หมู่ที่	12	บ้านป่าข่า	และ	หมู่ที่	33	บ้านป่าส้าน	มีประชากรทั้งหมด	3,807	ครัวเรือนภาพรวม
ต้านเศรษฐกิจของประชากรต�าบลหัวง้ม	ส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	 ได้แก่	ท�านาท�าไร่,	
ท�าสวน	ตลอดจนเลี้ยงสัตว์



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)28

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

	 จากการประเมิน	 16	 ประเด็นแสดงให้เห็นผลการประเมินศักยภาพต�าบลในด้านต�าบลมุ่งสู่ความ
ยั่งยืน	ต�าบลหัวง้มได้ผ่านการประเมินทั้งหมด	15	ประเด็น	ได้แก่	1.องค์กรชุมชน	ต�าบล	มีสมรรถนะในการ
จัดการสูง	2.การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ	3.ความสามารถวิเคราะห์	รายรับ-รายจ่าย	4.เกษตรทฤษฎี
ใหม่	5.สระน�า้ปะจ�าครอบครวั	6.การจดัการวสิาหกจิชมุชน	7.การฝึกอบรมทกัษะอาชพี	8.การฝึกอบรมทกัษะ
อาชีพ			9.ต�าบลปลอดภัย		10.พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง	11.ระบบคุณภาพต�าบล	12.ศูนย์เรียนรู้ต�าบล	
13.ระบบความยุติธรรมชุมชน	14.ระบบสื่อสารชุมชน	สื่อดิจิทัล	15.ต�าบลท�าความดี	และไม่ผ่านการประเมิน	
ได้แก่	1.สัมมาอาชีพเต็มพื้นที่		สภาพปัญหาคือจากการประเมินสภาพต�าบล	ปี63/64	พบว่าประชากรร้อยละ	
52.45	มีสัมมาอาชีพ	และร้อยละ	47.55	ไม่มีสัมมาอาชีพ	
	 จากตัวชี้วัดที่	6.การจัดการวิสาหกิจชุมชน	ด้านกิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนเพื่อการท่อง
เที่ยว	ได้ท�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์	โดยการ	ออกแบบโลโก้	พัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่าย	และ	พัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์	ให้กบัผลติภณัฑ์ต่างๆในชมุชน	ท�าให้ผลิตภณัฑ์เป็นทีรู้่จัก	และมช่ีองทางการจัดหน่ายเพ่ิมขึน้	โดยมกีาร
จดัอบรมเชงิปฏิบิตักิารการพฒันาสนิค้าและการตลาด	ท�าให้ประชาชนทีไ่ด้เข้าร่วมอบรม	ได้เรียนรู้การพฒันา
ผลิตภัณฑ์	 และผลิตภัณฑ์เป็นตัวกลางในกระจายข่าวสารและโปรโมชั่นของสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว	
และเป็นวงกว้าง	อกีทัง้ยงัลดต้นทนุของการโปรโมทผลิตภณัฑ์ในการท�าตลาดออนไลน์	ส่งผลให้ต�าบลเกดิการ
พัฒนาด้านต�าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน
 

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม 

 การร่วมด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่	 สังคมและเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเป็น
ปึกแผ่น	และด�าเนินการไปในแนวทางที่ชุมชนต้องการ	จากการส�ารวจพื้นที่	ต�าบลหัวง้ม	อ.พาน		จ.เชียงราย	
เป็นชุมชนที่มีจุดเด่นในการสามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน	 ด้วยทรัพยากรที่โดดเด่น		 
วิถีชีวิตชนบทที่น่าเข้ามาศึกษาเรียนรู้	 ไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มประกอบอาหาร	 การจักสาน	 การท�าของที่
ระลึก	 	 ตลอดจนภูมิทัศน์ของชุมชนที่มีศักยภาพในการจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแหล่งใหม	่	
แนวทางการบรหิารจดัการเพือ่เสรมิสร้างรากฐานและมภีมูคุ้ิมกนัทีดี่ทีใ่ห้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองแบบยัง่ยนืนัน้		 
ได้ด�าเนินการในรูปแบบของกิจกรรมที่มีชุมชนเป็นตัวขับเคล่ือน	ประกอบกับการน�าองค์ความรู้เชิงวิชาการ		 
การวิจัย	 การค้นหาจุดเด่นของทรัพยากรในชุมชนเป็นกลไกส�าคัญท�าให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน	 โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 เชียงราย	 และหน่วยงานภาครัฐ	 ผู้น�าชุมชน	 ผู้
ประกอบกิจการภาคเอกชนมีส่วนสนับสนุน	ได้แก่	
	 1.	กิจกรรมพฒันาสนิค้าและบรกิารชมุชน	การกลุม่ฝีมอืต่างๆในชมุชน	ให้เป็นผลติภณัฑ์เพือ่การท่อง
เท่ียว	ของทีร่ะลกึเพือ่ยกระดบัผลิตภัณฑ์ในชมุชนด้วยการจดัการกลยทุธ์ทางการตลาด	เพ่ือสร้างความได้เปรยีบ
ในการแข่งขัน	เช่น	ผลิตภัณฑ์ข้าวชาวนาขาเดฟ	หมวกปักมือ	น�้ามันนวดสมุนไพร	By	คุณยักษ์	เป็นต้น	ท�าให้
มียอดการสั่งสินค้าเพิ่มมากขึ้น	สร้างรายได้เพิ่มขึ้น	และเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า	การซื้อขายกับชุมชนเครือ
ข่ายที่เปิดกว้างมากขึ้นโดยผ่านระบบออนไลน์	
	 2.	กจิกรรมการจดัการการท่องเทีย่ววถิชีมุชน	โดยการจัดกจิกรรมและออกแบบเส้นทางการการท่อง
เที่ยวโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน	 จัดเส้นทางการท่องเที่ยว	 และพัฒนาจุด
จ�าหน่ายสินค้าเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวในชุมชนเพื่อสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนผ่านการน�า
เสนอเอกลักษณ์ของชุมชน	
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	 3.	 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถ่ิน	 โดยส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานในชุมชน	
3	 ช.	 ช่างไฟฟ้า	 ช่างเชื่อมโลหะ	 ช่างบ�ารุงรักษาเครื่องจักร	 เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานช่างพื้นฐานในชุมชนให้ได้
มาตรฐานฝีมือแรงงาน	ส่งเสริมให้ช่างท้องถิ่นสามารถสอบวัดระดับเพื่อขอรับใบรับรองฯ	ท�าให้	ยกระดับราย
ได้มากขึ้นตามระดับทักษะฝีมือแรงงาน	
	 4.	กิจกรรมส่งเสริมการออมในครัวเรือน	ท�าให้ครัวเรือนสามารถวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินและจัด
ท�าบัญชีครัวเรือน	 สามารถวางแผนทางการเงินได้ดีขึ้น	 โดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นและยอดหนี้ครัวเรือน
ลดลง	พ้นจากความยากจนและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	

วิธีกำรด�ำเนินงำน

		 1.	กจิกรรมพฒันาสนิค้าและบรกิารชมุชน	มกีารด�าเนนิงานโดยการลงพืน้ทีส่�ารวจผลติภณัฑ์ในชมุชน
พืน้ทีต่�าบลหวัง้ม	อ�าเภอพาน	จงัหวดัเชยีงราย	ได้แก่	ดอกไม้มงคล	กระเป๋า	handmade	แคบหมแูละหมหูวาน
(สตูรต้นต�ารบั)	จานใบไม้	หมวกจากใบลาน	ฆ้อง	ตุงประเพณ	ีเป็นต้น	การจัดกจิกรรมอบรมเชงิปฏิบิติัการการ
พัฒนาสินค้าและการตลาด	 กิจกรรมอบรมการตัดต่อวิดีโอออนไลน์	 และการท�าVideo	 Clip	 –	 Live	 สดให้			
โดนใจลูกค้า
	 2.	กจิกรรมการจดัการการท่องเทีย่ววถิชีมุชน	มกีารด�าเนนิงานโดยการลงพืน้ทีส่�ารวจแหล่งท่องเทีย่ว
ในชุมชนพื้นท่ีต�าบลหัวง้ม	 อ�าเภอพาน	 จังหวัดเชียงราย	 การจัดกิจกรรมอบรมการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน	
หัวข้อ	 “กิจกรรมแผนท่ีเดินทางพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน”	 การถ่ายทอดองค์ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการ
จัดการท่องเที่ยว	 องค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเท่ียว	 และการวิเคราะห์ศักยภาพ
การท่องเท่ียวของชุมชน	 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	 3	 กลุ่มคือ	 กลุ่มผู้น�าชุมชน	 กลุ่มอาชีพผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	
และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวหรือผู้สนใจ	
	 3.	กจิกรรมส่งเสรมิและพัฒนาฝีมอืแรงงานในท้องถ่ิน	มกีารด�าเนนิงานโดยการจัดกจิกรรมพัฒนาฝีมอื
แรงงาน	การถ่ายทอดองค์ความรูท้กัษะงานช่าง	3	ด้าน	คอืหลกัสตูรแรกช่างซ่อมเคร่ืองยนต์เลก็เพือ่การเกษตร	
หลักสูตรที่สองช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร	และหลักสูตรที่สามช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
ทั้ง	3	หลักสูตรมีการให้ความรู้ทางทฤษฎีและการลงมือปฏิิบัติ
	 4.	 กิจกรรมส่งเสริมการออมในครัวเรือน	 มีการด�าเนินงานโดยการลงพื้นที่แจกแบบตอบรับเข้าร่วม
อบรมกจิกรรมส่งเสริมการจดบญัชรีายรบั-รายจ่าย	และสร้างการออมส�าหรับครัวเรือน	การจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การจดบัญชีรายรับรายจ่ายและสร้างการออมส�าหรับครัวเรือน	การถ่ายทอดองค์ความรู้แบ่งเป็น	2	หลักสูตร	
คือ	 ด้านครัวเรือนจะได้รู้จักช่องทางการออมเงิน	 และการลงทุนในรูปแบบต่าง	 ๆ	ที่ชาวบ้านประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้	 และด้าน	 กลุ่มอาชีพและเกษตรกรรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัว	 และเตรียมพร้อม
เรื่องของการจัดท�าบัญชี

ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 ผลการด�าเนินงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ	 (1ต�าบล	 1	
มหาวิทยาลัย)	โดยผ่านทั้ง	4	กิจกรรม	มีผลการด�าเนินงานดังนี้
	 1.กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน	ผลการด�าเนินงานผ่านการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิิบัติการ 
การพฒันาสนิค้าและการตลาด	และกจิกรรมอบรมการตดัต่อวดิโีอออนไลน์	และการท�า	Video	Clip	–	Live	สด 
ให้โดนใจลูกค้า	 ผู้เข้าอบรมมีความรู้	 ความเข้าใจเน้ือหาการอบรมมากขึ้น	 อีกทั้งกิจกรรมพัฒนาสินค้า	 และ
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บริการชุมชน	ได้ผลด�าเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์หลัก	พัฒนาทั้งบรรจุภัณฑ์	ตราสินค้า	ปรับปรุงลวดลาย
ให้ทันสมัยตามเทรนแฟชั่น	และพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์	เป็นที่จดจ�า	เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ตลาด
	 2.กิจกรรมการจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชน	 ผลการด�าเนินงานผ่านการจัดกิจกรรมอบรมการจัด								
การท่องเที่ยววิถีชุมชน	หัวข้อ	“กิจกรรมแผนที่เดินทางพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน”	การถ่ายทอดองค์ความรู้
เบือ้งต้นเก่ียวกบัการจัดการท่องเทีย่ว	องค์ประกอบและแนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเทีย่ว	และการ
วิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน	ผู้เข้าอบรมมีความรู้	ความเข้าใจเนื้อหาการอบรมมากขึ้น	และท�า
กิจกรรมระดมความคิดวิเคราะห์ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนตัวเอง	จากการระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่
อยากให้เป็นในต�าบลหัวง้ม	หัวข้อกิจกรรมต่อไปคือของดีในชุมชนมีอะไรบ้าง	โดยแบ่งออกเป็น	5	หัวข้อย่อย	
ได้แก่

1.	 ส่ิงท่ีน่าสนใจในชุมชน	เช่น	ประเพณีท้องถ่ิน	สู่ขวัญควาย	(ปางควาย)	เคร่ืองจักรสาน	แห่แค่
2.	 การเข้าถึงชุมชน	เช่น	รถยนต์	รถจักรยานยนต์	เว็บไซต์การแนะน�าการท่องเท่ียว
3.	 ท่ีพักในชุมชน	เช่น	อาคารหมู่บ้าน	ศาลาวัด	ท่ีพักตามท่ีทางหมู่บ้านจัดให้
4.	 มาในชุมชนแล้วท�าอะไรได้บ้าง	เช่น	สืบชะตา	ท�าขนมท้องถ่ินกับผู้สูงอายุ	ชมควาย	
5.	 ส่ิงอ�านวยความสะดวก	 เช่น	สัญญาณโทรศัพท์	คลินิก	ร้านอาหาร	รพ.สต.	ร้านค้า

	 อกีทัง้กจิกรรมการจดัการการท่องเทีย่ววิถชีมุชน	ได้ผลด�าเนนิงานการท�ากจิกรรมการสร้างโปรแกรม
ท่องเทีย่วต�าบลหวัง้ม	อ�าเภอพาน	จงัหวดัเชยีงราย	โดยแบ่งโปรแกรมท่องออกเป็น	2	โปรแกรม	คอื	One	Day	
Trip	และ2	Days	1	Night	Trip
	 3.		กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น	ผลการด�าเนินงานผ่านการจัดกิจกรรมอบรม
แบ่งเป็น	3	หลกัสตูร	หลกัสตูรแรกช่างซ่อมเครือ่งยนต์เลก็เพือ่การเกษตร	หลกัสตูรทีส่องช่างตดิตัง้ไฟฟ้าภายใน
อาคาร	และหลกัสตูรท่ีสามช่างเชือ่มอาร์กโลหะด้วยมอื	ผูเ้ข้าอบรมมคีวามรู้	ความเข้าใจเนือ้หาการอบรมมากขึน้	
ได้ผลการด�าเนนิงานการเรยีนรูทั้กษะช่าง	คอืการลงปฏิบิติัการซ่อมเครือ่งตัดหญ้าและเชค็ระบบเครือ่ง	การติด
ตัง้ไฟฟ้าทีถ่กูวธิแีละปลอดภยั	และสดุท้ายการเชือ่มอาร์กโลหะด้วยมอื	มกีารเชือ่มชัน้วางรองเท้า	และส่งมอบ
ให้กบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัง้ม	เมือ่อบรมครบหลกัสตูรแล้วได้มกีารมอบเกยีรตบิตัรให้แก่ผูเ้ข้าร่วมอบรม
	 4.		กิจกรรมส่งเสริมการออมในครัวเรือน	ผลการด�าเนินงานผ่านการจัดกิจกรรมอบรมด้านครัวเรือน
จะได้รู้จกัช่องทางการออมเงนิ	และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ	ทีช่าวบ้านประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถงึได้	และ
ด้านกลุ่มอาชีพและเกษตรกรรมจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัว	และเตรียมพร้อมเรื่องของการจัดท�าบัญชี			
ผู้เข้าอบรมมีความรู้	ความเข้าใจเนื้อหาการอบรมมากขึ้น	ได้ผลการด�าเนินงานการเรียนรู้การจดบันทึกรายรับ
รายจ่าย	วธิกีารคดิ	แยกประเภทค่าใช้จ่าย	การส่งเสรมิการออมในครวัเรือน	และส่งมอบสมดุบญัชรีายรบั-ราย
จ่ายให้กับผู้เข้าอบรม	

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

	 จุดเปลี่ยนส�าคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคม	 และมุ่งให้	 “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”	 และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความ
สุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมท้ัง	 ปรับเปล่ียนวิธีการพัฒนาแบบแยกส่วนมาเป็นบูรณาการแบบองค์
รวม	 เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 อย่างไรก็ตามในปีแรกของ
แผนฯ	ประเทศไทยต้อง	ประสบวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง	และส่งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็นอย่างมาก	 
จึงต้องเร่งฟ้ืนฟเูศรษฐกิจให้มเีสถยีรภาพมัน่คง	และลดผลกระทบจากวกิฤตทีก่่อให้เกดิปัญหาการว่างงานและ 
ความยากจนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 31

	 แนวทางการพัฒนาที่เป็นปัจจัยความส�าเร็จ	และการมีส่วนร่วมของประชากรเป้าหมาย	องค์กรหลัก
ในต�าบลคือ	

1.	 	การพัฒนาศักยภาพของคน
2.	 การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน
3.	 การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบทเพ่ือ	 ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอย่างทั่วถึง
4.	 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา	คนและคุณภาพชีวิต
5.	 การจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
6.	 การพัฒนาประชารัฐ	 เป็นการพัฒนาภาครัฐให้มีสมรรถนะ	 และพันธกิจหลักในการเสริมสร้าง

ศักยภาพและสมรรถนะ	ของคนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
7.	 การบริหารจัดการเพ่ือให้มีการน�าแผนพัฒนาฯไปด�าเนินการ	ให้เกิดผลในทางปฏิิบัติด้วยแนวทาง

การแปลงแผนไปสู่การ	ปฏิิบัติ
 
	 ปัจจยัทีส่นบัสนนุให้การด�าเนนิงานของกลุม่ประสบความส�าเร็จท่ีสนบัสนนุให้การด�าเนนิงานของกลุม่
ประสบความส�าเร็จ	ได้แก่
	 1.ผูน้�าหรอืคณะกรรมการ	ต้องมคีวามเสยีสละ	ซือ่สตัย์	เป็นทีย่อมรบัของคนในชมุชน	รบัฟังความคิด
เห็นของสมาชิก	เน้นการมีส่วนร่วมยืดถือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลัก	และสามารถแก้ไขปัญหาเฉัพาะหน้า
ให้แก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังสามารถจัดหาเงินทุนและตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน	 มีการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส	ตรวจสอบได้และความยุติธรรม	
	 2.สมาชิกกลุ่มหรือคนในชุมชน	มีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการร่วมคิด	ร่วมท�าในกิจกรรม
ทีไ่ด้รบัมอบหมาย	มจีติส�านกึท่ีดต่ีอกลุม่ในการร่วมกนัพัฒนาและร่วมท�ากจิกรรมในชมุชน	ตลอดจนการมพีืน้
ฐานการนับถอืศาสนาและวฒันธรรมทีเ่หมอืนกนั	ซึง่จะท�าให้คนในชมุชนมคีวามผกูพนัและมีความเอือ้เฟ้ือต่อ
กันยิ่งขึ้น	
	 3.การมีทรพัยากรธรรมชาตใินท้องถิน่ทีเ่อือ้อ�านวยต่อการผลติ	โดยการน�าปัญญาท้องถิน่มาประยกุต์
ใช้ในการดัดแปลงทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถ่ินให้เป็นสินค้าส่งออก	 ท�าให้คนในชุนชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	แนวทางการพัฒนาต่อไป

 ปัญหำและอุปสรรค

	 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวิด	 19	 จึงส่งผลให้ด�าเนินงานต่าง	 ๆ	 ไปเป็นด้วย
ความล่าช้าและหยุดชะงักไป	รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ	ไม่ว่าจะเป็นองด์การบริหารส่วน
ต�าบลหัวง้ม	ผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน	ก�านัน	รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่	ท�าให้เกิดความติดขัด	และเวลา
ในการด�าเนินงานไม่เพียงพอ	เนื่องด้วยช่วงที่จัดอบรม	มีการก�าเนินงานตรงกับช่วงท�านาของประชาชนท�าให้
เกิดปัญหาในการหาคนเข้าร่วมอบรม	ท�าให้บางกิจกรรมท�ากิจกรรมได้ไม่ต่อเนื่อง
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ข้อเสนอแนะ

	 เนื่องด้วยปัญหาและอุปสรรคเจอปัญหาในด้านของเวลาในการด�าเนินกิจกรรมไม่เพียงพอ	 ดังนั้นจึง
อยากให้มีการขยายระยะเวลาในการด�าเนินโครงการ	 เพื่อให้มีการด�าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุวัตถุประสงค์	 โดยเสนอให้	 มีการเชื่อมโยงผลการด�าเนินงานระดับต�าบลสู่เครือข่ายระหว่างต�าบล		
ด้วยการมีปฏิิสัมพันธ์	 เรียนรู้	 แบ่งปัน	 	 ให้เกิดความเข้าใจ	น�าการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้	 ขยายผลจาก	
“ชุมชนที่ไม่รู้”	ไปสู่	“ชุมชนแห่งการเรียนรู้”	และ	กลายเป็น	“ชุมชนแห่งองค์ความรู้”	ต่อไป

แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสงัคมรายต�าบลแบบบรูณาการ	1	ต�าบล	1	มหาวทิยาลยั	ในต�าบลหวั
ง้ม	มีการเชื่อมโยงในการด�าเนินกิจกรรมทั้งหมด	ท�าให้การด�าเนินงานต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ผ่านมา	เกิดการ
สร้างอาชพี	แก้ไขปัญหาความยากจน	และท�าให้ต�าบลมงสู่ความยัง่ยนื	ควรจะมกีารติดตามและด�าเนนิงานต่อไป 
 

  

รูปภาพที่	1	ลงพื้นที่พัฒนาสินค้าและบริการชุมชน

  

รูปภาพที่	2	จัดกิจกรรม	Kick	off	เพื่อเตรียมจัดงานผ้าป่ากองฟาง
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รูปภาพที่	3	จัดกิจกรรมอบรมฝีมือแรงงาน
  

รูปภาพที่	4	กิจกรรมส่งเสริมการออมในครัวเรือน



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)34
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลป่ำอ้อดอนชัย
อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำโครงกำร : นำงสุจิตตำ  หงษ์ทอง

ผู้ร่วมโครงกำร			1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นฐ	พชรธนนนท์
	 	 2.	อาจารย์พิทธินันท์	สมไชยวงค์
	 	 3.	อาจารย์ทักษ์	หงษ์ทอง
	 	 4.	อาจารย์ชนนพร	ยะใจมั่น
	 	 5.	ดร.แววดาว	พรมเสน
	 	 6.	อาจารย์อมรรัตน์	ปิ่นชัยมูล
	 	 7.	อาจารย์เพลิน	จันสุยะ
	 	 8.	อาจารย์ธีรวัฒน์	ผุสดี



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)36

ควำมเป็นมำ

	 ต�าบลป่าอ้อดอนชัยเป็นต�าบลหนึ่งใน	 15	 ต�าบล	 ของอ�าเภอเมืองเชียงราย	 จังหวัดเชียงราย	 
มทีีต่ัง้อยูท่างทิศตะวันตกเฉัยีงใต้ของท่ีว่าการอ�าเภอเมอืงเชยีงราย	มรีะยะห่างจากอ�าเภอเมอืงเชยีงราย	จดุใกล้
สุดประมาณ	7	กิโลเมตร	และจุดไกลสุดประมาณ	22	กิโลเมตร	สภาพพื้นที่ย่านกลางของต�าบลเป็นที่ราบลุ่ม	
พื้นที่ด้านทิศใต้เป็นเนินเขาสลับทุ่งโล่งติดกับเทือกเขาดอยปุย	ทิศตะวันตกติดเทือกเขาดอยฮาง	บริเวณที่ราบ
ลุ่มย่านกลางของต�าบลมีแม่น�้าแม่ลาว,น�้าแม่กรณ์ไหลผ่าน	 เป็นย่านท่ีต้ังท่ีอยู่อาศัย	 และประกอบกสิกรรมท่ี
ส�าคญัของต�าบล	ต�าบลป่าอ้อดอนชยั	มกีารปกครองแบ่งออกเป็น	21	หมูบ้่าน	มปีระชากรทัง้หมด	3,926	ครัว
เรือน	จ�านวน	10,502	คน	ร้อยละ	35	ของประชากรมีอาชีพรับจ้างทั่วไป	ร้อยละ	22	ของประชากรมีอาชีพ
เกษตรกรรม	ซึง่มคีรวัเรอืนทีป่ระกอบอาชพีเกษตร	อยูใ่นเขตชลประทาน	โดยท�าการเกษตรแบบผสมผสานหรือ
มีการบริหารจัดการที่ดินตามหลักทฤษฎีใหม่	มีผู้ว่างงานร้อยละ	10	ของประชากร	ในพื้นที่เทศบาลต�าบลป่า
อ้อดอนชัยมกีลุม่อาชพีในพืน้ที	่15	กลุม่อาชพี	เช่น	พฒันาอาชพีด้านการตดัเยบ็บ้านสนัสล	ีหตัถกรรมบ้านหน
องแสล๊บ	สมุนไพร	สวนเห็ดรัตนะ	ข้าวแต๋นแฟนซี	เป็นต้น	ระบบสาธารณสุข	สถานบริการด้านสาธารณสุขใน
พื้นที่	เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	2	แห่ง		สถานพยาบาลเอกชน/ร้านขายยาแผนปัจจุบัน	7	แห่ง	มีสถาน
ที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	คือ	วัดร่องขุ่น	หนองคือเวียง	อาศรมไผ่มรกต
	 มีประเพณีที่น่าสนใจ	ประเพณีปีใหม่ลีซู	บ้านปุยค�า	หมู่ที่	14	ต�าบลป่าอ้อดอนชัย	มีชาวเขาเผ่าลีซอ
อาศัยอยู่	ซึ่งวิถีชีวิตชอบอาศัยอยู่บนที่สูง	โดยในแต่ละปีชนเผ่าลีซอ	จะมีประเพณีที่ส�าคัญ	คือ	เทศกาลฉัลอง
ปีใหม่ของชนเผ่าลีซอ	หรือ	โข่เซยี่ยอาบา	เป็นเทศกาลปีใหม่ที่มี	ความส�าคัญของชาวลีซอมาก	ซึ่งมีความเชื่อ
ว่าเป็นวนัเริม่ต้นส�าหรบัชวีติใหม่	และสิง่ใหม่ๆหรือเรียกว่าฉัลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่เข้ามากบัตัวเอง	ใน
งานเทศกาลปีใหม่ลีซอนั้นมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างได้แก่	การท�าบุญศาลเจ้า	การขอศีลขอพรจากเทพเจ้า		
และจากผู้อาวุโส	มีการละเล่นต่าง	ๆ	การร้องเพลง	การเต้นร�า		จังหวะการเต้นร�า	ก็เป็นจังหวะเฉัพาะของชน
เผ่าลซีอ	โดยมเีครือ่งดนตรท่ีีใช้ประกอบการเต้นร�า	ได้แก่	ซงึ	“ชอืบอื”		แคนน�า้เต้า	“ฟูว่หลวู”	มหีลายประเภท	
มีทั้งแคนสั้น	และแคนยาว	และขลุ่ย	“จู่วหลู่ว”	เป็นต้น
	 ประเพณีปีใหม่ลาหู่	 ชาวลาหู่	 	 หรือมูเซอ	 	 ได้อพยพย้ายเข้ามาตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีบ้านปุยค�า	 หมู่ที่	 14	
ต�าบลป่าอ้อดอนชัย					มีประชากรประมาณ	60	หลังคาเรือน	ซึ่งมีวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย	และภาษาเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง	นอกจากนั้นยังมีประเพณีต่างๆ	ที่ควรสืบสาน		และถ่ายทอดให้เด็กชนเผ่าลาหู่รุ่นใหม่	
ได้สบืทอดต่อไป	อาทเิช่น	ประเพณกีนิวอ	(เขาะจ๊ะเว)		ประเพณกีนิข้าวใหม่	ประเพณกีนิวอ	การละเล่นลกูข่าง	
และการละเล่นโยนผ้า	เป็นต้น	
	 จดุเด่นต�าบลป่าอ้อดอนชัย	มสีถานท่ีท่องเทีย่วทีส่�าคญัระดบัโลก	คอื	วดัร่องขุ่น	ออกแบบและก่อสร้าง
โดยอาจารย์เฉัลิมชัย	 โฆษิตพิพัฒน์	 ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้	 เริ่มสร้าง
ตั้งแต่	 พ.ศ.2540	 ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก	3	สิ่งคือ	 ชาติ	 :	 ด้วยความรักบ้านเมือง	 รักงาน
ศิลป์	 จึงหวังสร้างงานศิลปะท่ียิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน	 	 ศาสนา	 :	 ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์
เฉัลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น	จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา	พระมหากษัตริย์	:	จากการเข้าเฝ้าฯ	
ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดุลยเดชหลายครัง้	ท�าให้เฉัลมิชยัรักพระองค์ท่านมาก	จากการ
พบเหน็พระอจัฉัรยิะภาพทางศลิปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน	จนบงัเกดิความตืน้ตันและส�านกึในพระ
มหากรุณาธิคุณ	จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจ�ารัชกาลพระองค์ท่าน
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โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

	 ต�าบลป่าอ้อดอนชัย	 เป็นต�าบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก	คือ	 วัดร่องขุ่น	 เทศบาลต�าบลป่า
อ้อดอนชยั	ได้รบัความมอืจากพฒันาชมุชน	ต�าบลป่าอ้อดอนชยั	ในการพัฒนาผลิตภณัฑ์เพ่ือน�ามาจ�าหน่ายใน
แหล่งท่องเทีย่วส�าคญั	อกีท้ังต้องการเสรมิสร้างศกัยภาพให้กับผลติภณัฑ์ของชมุชน	ให้เกดิการสร้างงาน	สร้าง
รายได้	ส่งผลให้ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รบัการพัฒนาคณุภาพชวีติทีดี่ขึน้	การบรูณาการท�างานทีเ่ข้มแขง็	ต่อยอด
การพัฒนาจนสามารถสร้างนวัตกรรมน�าท้องถ่ินสู่การเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	 พัฒนาคน	 และ
พัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม	 ผลการประเมินศักยภาพต�าบลจากหน่วยงานองค์ภาคองค์ภายนอกดังกล่าว	
แสดงให้เห็นศักยภาพต�าบลป่าอ้อดอนชัยถือเป็น	“ต�าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน”
	 การพัฒนาเพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพด้านต�าบลมุง่สูค่วามยัง่ยนื	ทมีงานได้พฒันาสัมมนาชพี	พฒันาทกัษะ
อาชีพ	และการพัฒนาผลิตภัณฑ์	ตราสินค้า	ส่งผลให้	มีชาวบ้านมีอาชีพ	การปักผ้าเพิ่มขึ้น	5	ราย	และมีการ
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	1	วิสาหกิจชุมชน		มีการตั้งชื่อตราสินค้าขึ้น	เพื่อเป็นต้นแบบ	“รักษ์ปุยค�า”	มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจ�าหน่ายในสถานที่ท่องเที่ยว	มีรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้าน
อื่นต่อไป

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม

	 1)	การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่	(การยกระดับสินค้า	OTOP/อาชีพอื่นๆ)	ได้ด�าเนิน
กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน	บูรณาการร่วมกับกลุ่มอาชีพสตรีในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
การท่องเที่ยว	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	กลุ่มผู้สูงอายุ	กลุ่มเยาวชน	ให้มีองค์ความรู้สามารถสร้าง
งาน	สร้างอาชีพได้	ได้อบรมการปักผ้า	ให้เป็นลวดลายต่าง	ๆ	การท�าผ้า	eco	printing	การใช้วัสดุธรรมชาติ	
ให้เกิดลวดลายบนผืนผ้า	และการส่งเสริมอาชีพการท�าสายคล้องแมส	มีการพัฒนาตราสินค้าให้เกิดขึ้น	คือ	
แบรนด์	“รักษ์ปุยค�า”	มีผลิตภัณฑ์
	 2)	 การสร้างและพัฒนา	 Creative	 Economy	 (การยกระดับการท่องเที่ยว)	 ได้บูรณาการร่วมกับ
หมู่บ้านปุยค�า	ท�าเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	ภายใต้โครงการรักษ์ปุยค�า
	 3)	การน�าองค์ความรูไ้ปช่วยบรกิารชมุชน	(Health	Care/เทคโนโลยด้ีานต่างๆ)	ได้ด�าเนนิงานร่วมกบั
โรงพยาบาลส่งเสริมประจ�าต�าบล	 และโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดในการเข้าช่วยเหลือการให้บริการฉีัดวัคซีน	
อีกทั้งมีกาน�าองค์ความรู้ด้านบัญชีโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในครัวเรือน	ให้ครัวเรือนสามารถวิเคราะห์
สุขภาพทาการเงินและจัดท�าบัญชีครัวเรือน	 และพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นในครัวเรือน	 กับ
การดูแลตู้ควบคุมให้กับช่างประปาประจ�าหมู่บ้าน
	 4)	การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular	Economy	 (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)	 ให้แก่
ชุมชน	 เป็นการพัฒนาภายใต้กิจกรรม	 “ขยะเป็นมิตร”	 ได้อบรมให้ความรู้เบื้องต้นการแยกขยะ	 การจัดการ
เศษอาหารน�าไปเลี้ยงใส้เดือน	เพื่อให้เกิดมูลใส้เดือนและน�าไปเป็นปุ๋ยในแปลงเกษตร	เศษอาหารบางชนิดน�า
ไปท�าน�้าหมักชีวภาพ	การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการเศษกิ่งไม้	ใบไม้	ให้เป็นถ่าน	เพื่อน�าไปพัฒนาเป็นน�้า
ด่าง	น�้าส้มควันไม้	และการจัดการขยะพลาสติก	โดยน�าเทคโนโลยี	นวัตกรรม	การประดิษฐ์	เครื่อง	pyrolysis	
เปลี่ยนพลาสติกเป็นน�้ามัน	



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)38

วิธีกำรด�ำเนินงำน 

	 1)	การพัฒนาสมัมาชพีและสร้างอาชพีใหม่	(การยกระดับสินค้า	OTOP/อาชพีอืน่ๆ)	ได้ด�าเนนิกิจกรรม
การพฒันาสนิค้าและบรกิารชมุชน	บรูณาการร่วมกบักลุม่อาชพีสตรใีนชมุชนให้เป็นผลิตภณัฑ์เพือ่การท่องเทีย่ว	
กจิกรรมส่งเสรมิและพฒันาอาชพี	กลุม่ผูส้งูอาย	ุกลุ่มเยาวชน	ให้มอีงค์ความรู้สามารถสร้างงาน	สร้างอาชพีได้	
ได้อบรมการปักผ้า	ให้เป็นลวดลายต่าง	ๆ	การท�าผ้า	eco	printing	การใช้วัสดุธรรมชาติ	ให้เกิดลวดลายบน
ผนืผ้า	และการส่งเสรมิอาชพีการท�าสายคล้องแมส	มกีารพฒันาตราสนิค้าให้เกดิข้ึน	คอื	แบรนด์	“รกัษ์ปยุค�า”	 
มผีลติภณัฑ์	มกีารน�าองค์ความรู	้นวตักรรมมาถ่ายทอดให้กบักลุ่มเป้าหมาย	หมูบ้่านป่าตึงงาม	หมูบ้่านริมลาว	
หมู่บ้านปุยค�า	หมู่บ้านห้วยทราย	หมู่บ้านสันสลี	หมู่บ้านหนองหม้อ	หมู่บ้านป่าอ้อ	มีกลุ่มสตรี	กลุ่มผู้สูงอายุ	
ได้เข้าร่วมกับพัฒนาทักษะ
	 2)	 การสร้างและพัฒนา	 Creative	 Economy	 (การยกระดับการท่องเที่ยว)	 ได้บูรณาการร่วมกับ
หมู่บ้านปุยค�า	 ท�าเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	 ภายใต้โครงการรักษ์ปุยค�า	 มีการขับเคลื่อน	
เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่	 ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 ได้รับความร่วมมือกับหน่วยพิทักษ์ป่าต้น
น�้าแม่ปืม	หน่วยพิทักษ์ป่าดอยตุง	และมีชาวบ้าน	หมู่บ้านปุยค�า	ร่วมพัฒนาและยกระดับเบื้องต้น	การจัดการ
เส้นทางท่องเที่ยว
	 3)	การน�าองค์ความรูไ้ปช่วยบรกิารชมุชน	(Health	Care/เทคโนโลยด้ีานต่างๆ)	ได้ด�าเนนิงานร่วมกบั
โรงพยาบาลส่งเสริมประจ�าต�าบล	 และโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดในการเข้าช่วยเหลือการให้บริการฉีัดวัคซีน	
อีกทั้งมีกาน�าองค์ความรู้ด้านบัญชีโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในครัวเรือน	ให้ครัวเรือนสามารถวิเคราะห์
สุขภาพทาการเงินและจัดท�าบัญชีครัวเรือน	 และพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นในครัวเรือน	 กับ
การดูแลตู้ควบคุมให้กับช่างประปาประจ�าหมู่บ้าน	
	 4)	การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular	Economy	 (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)	 ให้แก่
ชุมชน	 เป็นการพัฒนาภายใต้กิจกรรม	 “ขยะเป็นมิตร”	 ได้อบรมให้ความรู้เบื้องต้นการแยกขยะ	 การจัดการ
เศษอาหารน�าไปเลี้ยงใส้เดือน	เพื่อให้เกิดมูลใส้เดือนและน�าไปเป็นปุ๋ยในแปลงเกษตร	เศษอาหารบางชนิดน�า
ไปท�าน�้าหมักชีวภาพ	การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการเศษกิ่งไม้	ใบไม้	ให้เป็นถ่าน	เพื่อน�าไปพัฒนาเป็นน�้า
ด่าง	น�้าส้มควันไม้	และการจัดการขยะพลาสติก	โดยน�าเทคโนโลยี	นวัตกรรม	การประดิษฐ์	เครื่อง	pyrolysis	
เปลี่ยนพลาสติกเป็นน�้ามัน	มีการน�าองค์ความรู้	และนวัตกรรม	มาถ่ายทอดให้กับชุมชน	ทั้ง	21	หมู่บ้าน

ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 ผลผลิตตามตัวชี้วัดของกิจกรรมพัฒนาสินค้า	 และบริการชุมชน	 บูรณาการร่วมกับกลุ่มอาชีพสตรี	
ในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว	เกิดการบูรณาการกลุ่มอาชีพสตรีในการพัฒนาสินค้า	OTOP	ให้
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว	ของที่ระลึกและบริการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า	เช่น	ผ้าปัก	ผ้า	eco	
printing	กระเป๋าผ้า	3	ชนดิ	มกีารพฒันาบรรจภุณัฑ์	และตราสนิค้า	(Brand)	ทีเ่หมาะสมภายใต้แบรนด์	“รกัษ์
ปุยค�า”	
	 ผลผลิตตามตัวชี้วัดของกิจกรรม	 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการจัดการขยะ	 
“ศรีไวโมเดล”	 เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน	 ได้เครื่อง	 pyrolysis	 เปลี่ยนพลาสติกเป็นน�้ามันเพื่อใช้การเกษตร	 
เตาเผาขยะ	1	เครื่อง	
	 ผลผลติตามตวัชีว้ดัของกจิกรรม	กจิกรรมถ่ายทอดองค์ความรูก้ารจดัการขยะสงัคม	เพือ่สภาพแวดล้อม
ในชมุชน	ภายใต้กจิกรรม	โครงการขยะเป็นมติร	ครัวเรือนมกีารบริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม	สามารถ
จัดการขยะให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด	มีครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านละ	1	ครัวเรือน	ของต�าบลป่าอ้อดอนชัย
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	 ผลผลิตตามตัวชี้วัดของกิจกรรม	 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 กลุ่มเยาวชน	 
ให้มีองค์ความรู้สามารถสร้างงาน	สร้างอาชีพได้	มีการส่งเสริมอาชีพ	ให้กลุ่มผู้สูงอายุ	กลุ่มสตรี	กลุ่มเยาวชน	 
มอีาชพีรบัปักผ้า	ท�าสายคล้องแมสจ�าหน่าย	เลีย้งใส้เดอืนเพือ่น�ามลูให้เดอืนมาจ�าหน่าย	สร้างอาชพี	ได้	3	อาชพี
มแีหล่งเรยีนรูแ้ละหลกัสตูรการเรยีนรูข้องชมุชนทีม่าจากเรือ่งเด่น	คนเด่น	จนได้รับการยอมรับเป็น	ศนูย์เรียน
รูด้้านการแก้ไขปัญหาความยากจนจ�านวน	1	แหล่งเรียนรูแ้ละจ�านวนหลกัสตูรการเรยีนรู้	2	หลกัสตูร	เรือ่งการ
ปักผ้า	และการท�าผ้า	eco	printing	
	 เรื่องเด่น	 การพัฒนาสัมมาชีพให้กับกลุ่มสตรี	 ได้มีการพัฒนาสินค้าสามารถจ�าหน่ายได้ที่วัดร่องขุ่น	 
มีการพัฒนาทักษะ	เพื่อให้เกิดรายได้	จากการปักผ้า	ท�าผ้า	eco	printing	ประกอบด้วย	หมู่ที่	14	บ้านปุยค�า	,	
หมู่ที่	17	บ้านดงเจริญ,	หมู่18	บ้านป่าตึงงาม,	หมู่ที่	3	บ้านริมลาว,	หมู่ที่	1	บ้านร่องขุ่น,	หมู่ที่	11	บ้านป่าอ้อ 
เพื่อท�าให้ต�าบลป่าอ้อดอนชัย	อ�าเภอเมือง		จังหวัดเชียงราย	เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว	
	 เนื่องจาก	 ต�าบลป่าอ้อดอนชัย	 มีวัดร่องขุ่น	 เป็นจุดเด่นส�าคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม	 วัดเป็น
วัฒนธรรมของไทยอันงดงาม	นอกจากจะใช้เป็นศาสนสถานในการประกอบพิธีทางศาสนาแล้วยังแฝงไปด้วย
ศิลปะอันงดงาม	 และหนึ่งในวัดท่ีงดงามมีชื่อเสียงระดับต้น	 ๆ	 ในประเทศไทยที่เมื่อเหล่านักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติได้เข้ามาแล้วต้องไปเยี่ยมชมกันให้ได้	 แม้แต่คนไทย	 ก็ยังต้องทึ่งในสถาปัตยกรรมอันงดงามนั่นก็คือ	 
วดัร่องขุน่	จงัหวดัเชยีงราย	ฝีมือการออกแบบและก่อสร้างโดย	อาจารย์เฉัลมิชยั	โฆษติพพิฒัน์	ผูม้ชีือ่เสยีง	และ
ศลิปินแห่งชาตสิาขาทศันศลิป์	(จติรกรรม)	เพ่ือเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	รัชกาลที	่9	
อยากสร้างศิลปะอันเป็นตัวแทนแห่งศาสนาพุทธหรือที่เรียกว่า	พุทธศิลป์	จึงได้ริเริ่มบูรณะก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี
พุทธศักราช	2540	จนกระทั่งปัจจุบันนี้	วัดร่องขุ่นได้กลายเป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่งดงามราวกับท่อง
อยู่บนสวรรค์	 ด้วยการก่อสร้างท่ีเน้นสีขาวไปทั้งหมดซึ่งแสดงถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจ	 ท�าให้ชาวต่างชาติ
เรียกวัดร่องขุ่นอีกชื่อหน่ึงว่า	White	 Temple	 และเชื่อมโยงการท่องเท่ียวจากวัดร่องขุ่นเข้าสู่หมู่บ้านปุยค�า	 
ในโครงการ	 “รักษ์ปุยค�า”	 ได้มีการสร้างและพัฒนาตราสินค้า	 และบรรจุภัณฑ์	 เพื่อส่งเสริม	 การสร้างงาน	 
สร้างอาชีพ	 และต่อยอด	 ในด้านการท่องเท่ียวอีกด้วย	 น�าสินค้าจากการพัฒนา	 และฝึกอาชีพ	 ให้ชุมชน	 
เพื่อสร้างรายได้จากการน�าสินค้ามาวางจ�าหน่าย	ที่ร้านค้าวัดร่องขุ่น	ท�าให้ชุมชนมีรายได้ต่อเนื่อง

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

	 ปัจจยัความส�าคญั	กลุม่พฒันาสตร	ีมอีาชพี	เกดิกลุม่วสิาหกจิชมุชนขึน้	มผีลติภณัฑ์จ�าหน่ายทีว่ดัร่องขุน่ 
มีผู้ปฏิิบัติงานหลัก	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	การมีส่วนร่วมของเทศบาลต�าบลป่าอ้อดอนชัย	
ก�านันผู้ใหญ่บ้าน	 21	 หมู่บ้าน	 กลุ่มพัฒนาสตรีต�าบลป่าอ้อดอนชัย	 กลุ่มชมรมผู้สูงอายุต�าบลป่าอ้อดอนชัย	 
โรงพยาบาลส่งเสริมต�าบลป่าอ้อดอนชัย	

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด	 ท�าให้ปัญหาการเข้าพื้นที่	 และการเข้าถึงชุมชน	 อีกทั้งกลุ่มผู้สูง
อายุ	 ไม่สามารถออกมาร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ได้	 และจ�านวนของผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถจะจัดได้ใน
จ�านวนทีม่าก	ท�าให้ต้องกระจายคนมาร่วมงาน	และร่วมการฝึกอบรม		ทัง้นีท้างคณะผูด้�าเนนิโครงการต้องการ
เชื่อมโยงเครือข่ายจากต�าบลสู่ต�าบล	 เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้	 การถอดบทเรียน	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 
ร่วมกับกลุ่มสตรีต�าบลป่าอ้อดอนชัย	ประมาณ	500	คน	และเทศบาลต�าบลป่าอ้อดอนชัย



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
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ตำบลปาออดอนชัย
      เริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ.2347

             พื้นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม

มีทั้งหมด 21 หมูบาน มีประชากร 11,283 คน 3,926 ครัวเรือน

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัวและรับราชการ

สถานที่ทองเที่ยวขึ้นชื่อ: วัดรองขุน สรางโดยอาจารยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน

การประเมินศักยภาพตำบล เนนการสรางการมีสวนรวม สรางการเรียนรู

ระหวางมหาวิทยาลัยและเทศบาลตำบลปาออดอนชัย ไดวิเคราะหศักยภาพ

ตามเปาหมาย 16 ประเด็น มีประเด็นควรไดรับการพัฒนา

นำไปสูการดำเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ดานสุขภาพ
คนอายุ 6 ปขึ้นไป

ออกกำลังกายอยางนอย
สัปดาหละ 3 วัน
วันละ 30 นาที 

7,115 คน

ดานการศึกษา
คนอายุ 15-59 ป

อาน เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอยางงายดาย

7,571 คน

ดานความเปนอยู
ครัวเรือนมีการ

จัดการบานเรือน
เปนระเบียบเรียบรอย

และสุขลักษณะ
3,673 ครัวเรือน

ดานรายได
รายไดเฉลี่ย

ของครัวเรือน
ในแตละป

83,807 บาท

ดานการเขาถึง
สัวัสดิการรัฐ

ผูสูงอายุไดรับการดูแล
จากครอบครัว
ชุมชน ภาครัฐ

หรือภาคเอกชน
2,306 คน

โจทยปญหาและแนวทางการพัฒนาตำบล

สัมมาชีพ
และสรางอาชีพใหม

พัฒนาศักยภาพ
ของตำบล

ดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

พัฒนาชุมชน
ใหมีสมรรถนะ

ในการจัดการสูง

วิเคราะหการเงิน
ในครัวเรือน

การพัฒนาเพื่อสงเสริมศักยภาพดานตำบลมุงสูความยั่งยืน

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมพัฒนาสินคา และบริการชุมชน บูรณาการรวมกับ

กลุมอาชีพสตรีในชุมชน ใหเปนผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยว

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการจัดการขยะ

“โครงการขยะเปนมิตร”เพื่อสรางรายไดในชุมชน

กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมถายทอด องคความรูการจัด การขยะเพื่อพัฒนา

และจัดการสิ่งแวดลอม

กิจกรรมที่ 5
กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุมผูสูงอายุ กลุมแมบาน

กลุมเยาวชน ใหมีองคความรูสามารถสรางงาน สรางอาชีพได

กิจกรรมที่ 4
กิจกรรมสงเสริมการออมในครัวเรือน ใหครัวเรือน

สามารถวิเคราะห สุขภาพทาง...การเงินและจัดทำบัญชีครัวเรือน

ผูรับผิดชอบโครงการ: นางสุจิตตา หงษทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงราย โทร.0646247463

สรุปและรายงาน

ผลการดำเนินงาน

ประเมินผลโครงการ

ใหเปนไปตามตัวชี้วัด 

กลไก
การดำเนินงาน

วิเคราะหศักยภาพตำบล 

ตามเปาหมาย 16 ประเด็น และ

สำรวจความตองการของชุมชน

หนวยงานภาคีเครือขาย และ            

กำหนดกลุมเปาหมาย       

พื้นที่ในการดำเนินการ

ดำเนินการวางแผน

    การดำเนินกิจกรรม

5 กิจกรรม          

ใหบรรลุตามเปาหมาย    

นำองคความรู นวัตกรรม
เทคโนโลยี ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ของคณาจารยและหนวยงานภาคีเครือขาย

                  เขามาประยุกตในกิจกรรม ทั้ง 5 กิจกรรม
           การขับเคลื่อนโดยทีมงาน U2T

      ตำบลปาออดอนชัย และ

  หนวยงานสนับสนุนในพื้นที่

1.เกิดการจางงานในระยะเวลา 11 เดือน สำหรับบัณฑิต 10 คน (1,650,000) ประชาชน 5 คน (495,000) นักศึกษา 5 คน

(275,000) และการจางงานเพิ่มในระยะเวลา 3 เดือน บัณฑิต 2 คน (90,000) ประชาชน 3 คน (8,1000) นักศึกษา 3 คน (45,000)

2.เกิดการพัฒนาทักษะดานตางๆแกประชาชนและผูปฎิบัติงานในตำบลปาออดอนชัย
-พัฒนาทักษะดานอาชีพผูสูงอายุ กลุมสตรี กลุมเยาวชน -การบริหารจัดการขยะในชุมชน -ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน สูผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค

ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี กลุมอาชีพกลุมสตรี -การถายทอดเทคโนโลยี เครื่อง pyrolysis เปลี่ยนพลาสติกเปนน้ำมัน

-การสงเสริมการจัดการการเงินดวยระบบบัญชี

3.Community Big Data
-16 เปาหมายและ 31 ตัวชี้วัด จัดเก็บขอมูลไดจำนวน 3,926 ครัวเรือน

-จัดเก็บขอมูลระบบ CBD ได 363 ขอมูล

ปญหาและอุปสรรค
ขอเสนอแนะ และ

แนวทางการพัฒนา 

เน่ืองจากสถานการณโรคระบาด

ทำใหปญหาการเขาพ้ืนท่ี และการ

เขาถึงชุมชน อีกท้ังกลุมผูสูงอายุ

ไมสามารถออกมารวมกิจกรรม

ไดอยางเต็มที่ได และจำนวนของ

ผูเขารวมประชุมไมสามารถ จะ

จัดไดในจำนวนที่มาก ทำใหตอง

กระจายคนมารวมงาน และ

รวมการฝกอบรม 

ผลผลิตตามตัวชี้วัดของกิจกรรมพัฒนาสินคา และบริการชุมชน บูรณาการรวมกับกลุมอาชีพสตรี ในชุมชนใหเปน

ผลิตภัณฑเพ่ือการทองเท่ียว เกิดการบูรณาการกลุมอาชีพสตรีในการพัฒนาสินคา OTOP ใหเปนผลิตภัณฑเพ่ือ

การทองเที่ยวของที่ระลึกและบริการที่ไดรับการพัฒนาผลิตภัณฑผา เชน ผาปก ผา eco printing กระเปาผา 3 ชนิด

มีการพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสินคา (Brand) ที่เหมาะสมภายใตแบรนด “รักษปุยคำ” 

ผลผลิตตามตัวชี้วัดของกิจกรรม กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพ กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน ใหมีองคความรู
สามารถสรางงาน สรางอาชีพได มีการสงเสริมอาชีพ ใหกลุมผูสูงอายุ กลุมสตรี กลุมเยาวชน มีอาชีพรับปกผา
ทำสายคลองแมสจำหนาย เลี้ยงใสเดือนเพื่อนำมูลใหเดือนมาจำหนาย สรางอาชีพ ได 3 อาชีพ มีแหลงเรียนรู
และหลักสูตรการเรียนรูของชุมชนที่มาจากเรื่องเดน คนเดน จนไดรับการยอมรับเปน ศูนยเรียนรูดานการ
แกไขปญหาความยากจนจำนวน 1 แหลงเรียนรู และจำนวน หลักสูตรการเรียนรู 2 หลักสูตร เรื่องการปกผา
และการทำผา eco printing 

ผลผลิตตามตัวชี้วัดของกิจกรรม กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการจัดการขยะ

“ขยะเปนมิตร เพื่อสรางรายไดในชุมชน ไดเครื่อง pyrolysis เปลี่ยนพลาสติก

เปนน้ำมันเพื่อใชการเกษตร เตาเผาขยะ 1 เครื่อง

ผลผลิตตามตัวชี้วัดของกิจกรรม กิจกรรมถายทอดองคความรูการจัดการขยะ เพื่อสภาพแวดลอมในชุมชน

ภายใตกิจกรรมโครงการขยะเปนมิตร ครัวเรือนมีการบริหารจัดการขยะอยางเปนรูปธรรม สามารถจัดการขยะ

ใหเหลือทิ้งนอยที่สุด มีครัวเรือนตนแบบหมูบานละ 1 ครัวเรือน ของตำบลปาออดอนชัย

ผลลัพธ

ศักยภาพตำบล ตำบลที่อยูรอด ตำบลมุงสูความยั่งยืน



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)42

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลจอมหมอกแก้ว 
อ�าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ

	 1.	นางสาวภัทราพร			 สมเสมอ			 หัวหน้าโครงการ		คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
	 2.	นางสาวกรปภา			 จันทาพูน	 คณะท�างาน	 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
	 3.	นางณิชพัณณ์			 ปิตินิยมโรจน์	 คณะท�างาน	 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
	 4.	นางชนนพร			 	 ยะใจมั่น		 คณะท�างาน	 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
	 5.	นายสมควร			 	 สงวนแพง	 คณะท�างาน	 คณะวิศวะกรรมศาสตร์
	 6.	นายกนกพงษ์				 ศรีเที่ยง		 คณะท�างาน	 คณะวิทยาศาสตร์และ
	 	 	 	 	 	 	 	 เทคโนโลยีการเกษตร



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 43

ควำมเป็นมำ 

	 จากการศึกษาข้อมูลศักยภาพของต�าบลจอมหมอกแก้ว	พบว่า	 ต�าบลจอมหมอกแก้ว	 อ�าเภอแม่ลาว	
จงัหวดัเชยีงราย	ปกครองหมูบ้่านจ�านวน	11	หมูบ้่าน	(เฉัพาะหมู	่3	บ้านห้วยส้าน	ทีบ่างส่วนอยูก่ารปกครองของ
เทศบาลต�าบลป่าก่อด�า)	มีอาสาสมัครสาธารณสุข	(อสม.)	ทุกหมู่บ้าน	คนในชุมชน	ร้อยละ	80	ของประชากร
เป็นเกษตรกร	สถานทีท่่องเทีย่วส�าคญัของต�าบลได้แก่	พระธาตจุอมหมอกแก้ว	และสถานเีพาะเลีย้งสตัว์ป่าแม่
ลาว	มีการรวมกลุ่มทางอาชีพเป็นวิสาหกิจชุมชนหลายกลุ่ม	เช่น	กลุ่มจักสาน	เย็บผ้า	ไม้กวาด	กะลามะพร้าว	
นวด	ว่านสมุนไพร	เป็นต้น	มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน	ภาษาถิ่น	ดนตรีพื้นเมือง	หมอเมือง	มีสินค้าพื้นเมือง	และ
ของทีร่ะลกึเป็นกล้วยตากแม่ลาว	ข้าวกล้องซ้อมมือ	และลกูประคบสมนุไพร	มกีารรวมกลุม่กนั	และจดทะเบยีน
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชน	โดยมีนายมานพ		ค�าน้อย	เป็นประธาน	แบ่งออกเป็น	กลุ่มรวมคนเมืองจอม
หมอกแก้ว	กลุม่จกัสาน	กลุม่ผลติผลทางการเกษตรตามรอยพ่อ	มสีถานทีท่่องเท่ียวทางวฒันธรรมทีเ่ป็นทีรู่จ้กั 
ได้แก่	 วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว	 (หนึ่งในพระธาตุ	 9	 จอม	 ของจังหวัดเชียงราย)	 และยังมีวัดดงมะเฟือง	 
ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่	 เพราะเป็นวัดที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการแผ่นดินไหว	 และ
ได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่เป็นหอค�าหลวงจ�าลอง	 มีโรงเรียนผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง	 ศูนย์มิตรภาพบ�าบัดวัดท่าต้นตัน	 
วดัท่าต้นตนับรกิาร	นวด	อบ	ประคบ	แช่เท้า	ด้วยสมนุไพรชมุชน	โดยกลุม่ผูส้งูอาย	ุมสีถานทีท่่องเทีย่ว	และทีพ่กั	
โฮมสเตย์	หลายจุดที่สามารถท�าการเชื่อมโยงได้	 เช่น	บ้านทรงศิลป์	ร้านค้าจ�าลอง	ศิลปะย้อนยุค	พิพิธภัณฑ์
ของใช้โบราณย้อยอดีต	50	ปีที่ผ่านมา	บ้านศิลปิน	เปิดให้ชมงานศิลปะ	ผสมผสานแนวใหม่ซึ่งได้รับเกียรติเปิด
งานโดยผูว่้าจงัหวดัเชยีงราย	และร้านกาแฟ	แนววนิเทจ	ม่อนฝ้ายไหมอร่ีี	การปลกูหม่อนเล้ียงไหมสายพันธุอ์รีี่	
แห่งเดยีวในเชยีงราย	ทีม่คีณุสมบตัพิเิศษเส้นไหมมคีวามมนัวาวสวยงามกว่า	ไหมปกติ	2	เท่า	การแปรรูป	และ	
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	Gumpor	Art	Studio	ร้านกาแฟ	และแกลอรี่แสดงงานศิลปะ	เปิดรับการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะ	 ครอบครัว	 กลุ่มทัวร์	 เฮือนชมจันทร์	 เป็นอู่อารยธรรม	 การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	 ดนตรีพื้นเมือง	 
วิถีชีวิตและเฮือนชมจันทร์	 บ้านไม้สไตล์ล้านนาการแสดงของใช้พื้นบ้านที่ได้สะสมไว้มากมาย	 ชุมชนต้องการ
ให้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	 มีกิจกรรมฐานเรียนรู้จัดเส้นทางท่องเท่ียว	 โปรแกรมท่อง
เทีย่ว	โดยมีศนูย์กลางท่องเท่ียว	สามารถน�าผลติภณัฑ์ทีผ่ลติได้ไปจ�าหน่าย	และสามารถสร้างรายได้ให้กบัชมุชน
ได้อย่างยั่งยืน	ร่วมถึงการพัฒนาความรู้ให้กับชุมชนให้สามารถดูแล	ตรวจสอบ	แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานเกษตร	
การไฟฟ้า	งานประปาของชุมชน	และการออมในครัวเรือน	การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน	โดยใช้ทรัพยากร
ในชุมชนเป็นฐาน	เช่น	การท�าเห็ดป่าโดยใช้พื้นที่ป่าชุมชน	เป็นต้น	 	

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

	 จากข้อมลูในการวเิคราะห์สถานะสภาพปัญหาของพ้ืนทีเ่ป้าหมาย	ประกอบกบัข้อมลูทีห่น่วยงานต่างๆ	
เข้าไปด�าเนินกิจกรรม	 เพื่อน�ามาก�าหนดโจทย์การพัฒนาที่โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต�าบลจะเข้าไปด�าเนินการ	
คณะท�างานได้จดักจิกรรมเพือ่แก้ปัญหาความยากจนผ่านกจิกรรม	5	กจิกรรม	ซึง่ผลจากการประเมนิศกัยภาพ
ต�าบลตามเป้าหมาย	16	เป้าหมาย	โดยก่อนเข้าด�าเนนิกจิกรรมได้ท�าการประเมนิต�าบลสามารถบรรล	ุ11	-	13	
เป้าหมาย	เป็นต�าบลมุ่งสู่ความพอเพียง	และเมื่อด�าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นต�าบลจอมหมอกแก้วสามารถ	บรรลุ	
14	-	16	เป้าหมาย	เป็นต�าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน	(เกิดจากการด�าเนินกิจกรรม	13	เป้าหมาย	และกิจกรรมที่มีอยู่
แล้ว	3	เป้าหมาย)	
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แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม 

	 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ	ต�าบลจอมหมอกแก้ว	อ�าเภอแม่ลาว	
จงัหวดัเชียงราย	ได้ด�าเนนิการจ้างงานตามภารกจิต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	จ�านวน	20	อตัรา	และได้จัดกจิกรรม
เพื่อตอบโจทย์การยกระดับชุมชน	4	ด้าน	ทั้งหมด	5	กิจกรรม	ได้แก่	
	 1.กิจกรรมการจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนเชิงสร้างสรรค์	ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	สร้าง
นวัตกรรมการท่องเที่ยว	น�าเสนอเอกลักษณ์ของชุมชน	
	 2.กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน	บูรณาการกลุ่มฝีมือต่าง	ๆ	ในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
การท่องเที่ยว	ของที่ระลึกและบริการ	
	 3.กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาท้องถ่ิน	 ด้วยการส่งเสริมการเพาะเห็ด	 ส�านึกรักบ้านเกิด	 ผลิตอาหาร
ปลอดภัย	สร้างงาน	สร้างเงิน	เพิ่มรายได้โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นฐาน	
	 4.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถ่ิน	 โดยส่งเสริมและพัฒนาฝีมืองแรงงานในชุมชน	
3	ช.	ช่างไฟฟ้า	ช่างเชื่อมโลหะ	ช่างบ�ารุงรักษาเครื่องจักร	
	 5.กิจกรรมการจดบัญชีรายรับรายจ่ายและสร้างการออมส�าหรับครัวเรือน	 ให้ครัวเรือนสามารถ
วิเคราะห์สุขภาพทาการเงินและจัดท�าบัญชีครัวเรือน	

 

วิธีกำรด�ำเนินงำน

1. กิจกรรมกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวในชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์
	 1.	จัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
	 2.	วิเคราะห์	SWOT	ของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อมองหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
	 3.	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
	 4.	จัดท�า		focus	group	ทดลองท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยว
	 5.	ด�าเนินการประชาสัมพันธ์	แหล่งท่องเที่ยว
	 6.	จัดท�ารูปเล่ม	E-Book	แนะน�าแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบล
	 7.	จัดท�าเส้นทางการท่องเที่ยวและคู่มือผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
 
2. กิจกรรมพัฒนำสินค้ำและบริกำรชุมชน

1.	 วิเคราะหศั์กยภาพผลติภัณฑ์ในพ้ืนท่ี	เพ่ือวิเคราะหศั์กยภาพเชิงลึกของผลติภัณฑ์น้ันๆเพ่ือน�าไป
สู่กระบวนการอื่นต่อไป

2.	 พัฒนา+Upskill	มีการจัดอบรมให้ค�าปรึกษาช้ีแนะสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ประกอบการ
3.	 วิเคราะห์คัดกรองข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ยกระดับสินค้าเป็นต้นแบบ
4.	 Work	shop	เชิงลึกโดยผู้เช่ียวชาญด�าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์	(โลโก้,	บรรจุภัณฑ์)
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3. กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนำท้องถิ่น
1.	 ลงพ้ืนท่ีส�ารวจข้อมูลความต้องการสายพันธ์ุเห็ดในชุมชน
2.	 ช้ีแจงรายละเอียดการอบรมการเพาะเห็ดให้ผู้น�าชุมชนเพ่ือให้ผู้น�าชุมชนประสานงานกับชาวบ้าน

ที่มีความสนใจการเพาะเห็ดเข้าร่วมอบรม
3.	 เกิดการอบรมการเพาะเห็ด	การสร้างโรงเรือน	โดยมีผู้เช่ียวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้
4.	 เกิดการพัฒนาโรงเรือนและการท�าเช้ือเห็ดนางฟ้าโดยใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินและมีเทคโนโลยี

สปิงเกอร์กึ่งอัตโนมัติเข้ามาร่วมด้วย
5.	 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่ชาวบ้านใน	ต�าบลจอมหมอกแก้ว
6.	 น�าเห็ดท่ีได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด

4. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำฝีมือแรงงำนในท้องถิ่น (3 ช.)
	 1.จัดท�าหลักสูตรอบรม	3	หลักสูตรตามความต้องการ	ของมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
	 2.จัดซื้อท�าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
	 3.วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรมตามระเบียบราชการ
	 4.	จัดฝึกอบรมทั้ง	3	หลักสูตร
	 5.	จัดท�ารายงานสรุปผลรวมการจัดกิจกรรมฝึกอบรม

5. กิจกรรมกำรจดบัญชีรำยรับรำยจ่ำยและสร้ำงกำรออมส�ำหรับครัวเรือน
1.	 รับทราบปัญหาประชาชนในต�าบลจอมหมอกแกว้ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี	

เกี่ยวกับการจัดท�าแบบฟอร์มบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชี
2.	 ปรึกษากับผู้น�าชุมชนเพ่ือเข้ามาจัดกิจกรรมส่งเสริมกรจดบัญชีรายรับรายจ่ายและสร้าง

การออมส�าหรับครัวเรือน
3.	 รวบรวมผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมการจัดท�าบัญชีครัวเรือนในต�าบลจอมหมอกแกว้
4.	 จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อตามรอยพ่อสู่เศรษฐกิจพอเพียง	และหัวข้อบัญชีครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 1.	 เกิดการจ้างงานในของคนชุมชน	 เกิดรายได้แก่คนในชุมชนจากการเป็นการท่องเท่ียว	 ลดปัญหา
การว่างงาน	ยกระดับเศรษฐกิจในชุมชน
	 2.	ผูป้ระกอบการมคีวามเข้าใจในการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วให้ยัง่ยนื	มคีูม่อืส�าหรบัผูป้ระกอบการเพือ่
ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 3.	มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ทางวัฒนาธรรม	ได้แก่	วัดดงมะเฟือง
	 4.	องค์การบริหารส่วนต�าบลได้ฐานข้อมูลในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว
	 5.	เกดิภาคเีครอืข่ายความร่วมมอื	มหาวทิยาลยั	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	โรงพยาบาล	เกษตรต�าบล
ผู้ประกอบการ	และชุมชน	



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)46

	 6.	พฒันาสร้างแบรนด์ได้	4	แบรนด์และพฒันาบรรจุภณัฑ์	4	ผลติภณัฑ์	ได้แก่	บรรจภุณัฑ์และตราสิน
ค้าผลิตภัณฑ์สมุไพรกันยุง	 บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์น�้าอ้อย	 บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์
กะลา	และผ้ากนัเป้ือนท่ีดไีซน์แบบการใช้งานแบบ	3	in	1	ให้มคีวามทนัสมยัมากขึน้	เป็นทีส่ะดดุตาของผูบ้รโิภค	
นอกเหนอืไปกว่านัน้ยอดขายของผลติภณัฑ์มีแนวโน้มไปในทางทีด่ขีึน้และสร้างอาชพีให้แก่ผูค้นในชมุชนมากข้ึน 
	 7.	 เกิดแหล่งเรียนรู้และเล่มหลักสูตรในการอบรมระยะสั้น	 การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม	เกิดการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นฐานในการผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสจากเห็ด
	 8.	เกิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น	ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถิ่น	(3	ช)	ฝึกให้มีความรู้เกี่ยว
กับระบบต่างๆ	พัฒนาก�าลังคน	พัฒนาทักษะใหม่	และผู้รับการฝึกสามารถไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้อย่าง
แท้จริง	
	 9.	เกิดหลกัสตูรระยะสัน้	ประชาชนผูเ้ข้าร่วมอบรมได้รูว้ธิกีารจดัท�าบญัชคีรวัเรอืน	แนวทางการจดัท�า
บญัชีครวัเรอืนและการคดิต้นทนุ	โดยจะมคีูม่อืการท�าบญัชคีรวัเรอืนและคูม่อืบญัชต้ีนทนุให้แก่ผูเ้ข้าร่วมอบรม
ได้น�าไปจดบันทึกรายรับรายจ่ายและวิธีคิดต้นทุนการผลิต

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

 1.	การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในนโยบายแผนพัฒนาต�าบลของต�าบลจอมหมอกแก้ว	
	 2.	การให้ความร่วมมือทั้งสองฝ่าย	 ไม่ว่าฝ่ายชุมชน	ฝ่ายผู้จัดท�าโครงการ	คณะท�างาน	และองค์การ
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	
	 3.	การสือ่สารจงึเป็นสิง่ส�าคญั	สือ่สารให้ชดัและเข้าใจโดยทัว่ถงึ	หลกีเลีย่งการสือ่สารทีน่�าพาไปสูปั่ญหา
	 4.	วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ	ผู้น�าชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการท�ากิจกรรม	และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต�าบลก้าวสู่ความเป็นต�าบลสู่ความยั่งยืน

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

 ปัญหำที่พบจำกกำรด�ำเนินโครงกำร
	 1.	สภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินกิจกรรมที่ไม่สามารถจัด
กิจกรรมอบรมที่มีการรวมตัวกันเกิน	50	คนได้	ท�าให้การจัดกิจกรรมอบรม	ถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้
	 2.	การเข้าถึงข้อมูลของระบบ	TPMAP	ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลกลาง	ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูล	และ
ไม่ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการในการท�ารายงาน
	 3.	เนือ่งจากสภาวะการณ์ในปัจจบุนั	ท�าให้สถานทีท่่องเทีย่วในต�าบลจอมหมอกแก้วปิดการให้บริการ
การเข้าไปส่งเสรมิและพฒันาต้องรอให้สภาวะการณ์ต่างๆ	ดีขึน้จึงจะสามารถเข้าไปด�าเนนิกจิกรรมได้	อาจท�าให้
การท�างานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
	 4.	 อุปสรรคในการสื่อสารและการประชุม	 เนื่องจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นมีผู้สูงอายุอยู่เป็นจ�านวน
หน่ึง	การประชมุในแต่ละครัง้จงึค่อนข้างล�าบากเพราะไม่สามารถนดัพบได้และการประชมุแบบออนไลน์กย็าก
เกินความสามารถของผู้เข้าร่วมบางส่วน
	 5.	 ปัญหาเกี่ยวกับสถานท่ีการจัดฝึกอบรมโดยเกิดการไฟฟ้าดับจึงเกิดให้เกิดความล่าช้าในการ 
จัดฝึกอบรมออกไป
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แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
	 1.	ปรับลดจ�านวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรอบ	ให้ไม่เกินที่สาธารณสุขอ�าเภอแม่ลาวประกาศ	อีก
ทั้งปรับวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้จากท่ีจะจัดในห้องอบรม	 เป็นไปให้ความรู้	 ณ	 สถานประกอบการหรือใน
หมู่บ้าน	เพื่อให้สามารถด�าเนินกิจกรรมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
	 2.	 ให้ผู้รับจ้างเก็บข้อมูลด้วยตนเอง	 และน�ามาวิเคราะห์หาค่าที่ต้องการน�ามาตอบในรายงานก่อน
ด�าเนินโครงการ	กลางปี	และปลายปี
	 3.	 คณะผู้จัดการโครงการควรมีการประชุมวางแผนกันมากข้ึนเพื่อแก้ปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 และ
คณะผู้จัดการโครงการควรวางแผนในการประสานงานให้เป็นระบบ	 มีการแบ่งหน้าที่ความรับรับชอบให้ตรง
ตามต�าแหน่งงาน	เพื่อการท�างานจะได้	มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
	 ทั้งนี้	การเข้าไปถ่ายทอดองค์ความและพัฒนาชุมชนได้รับร่วมมือจากประชาชนเป้าหมาย	ผู้ประกอบ
การและผู้น�าชุมชน	 นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวและกีฬา	 จังหวัดเชียงราย	 องค์การบริหารส่วนต�าบลจอม
หมอกแก้ว	กลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนต�าบลจอมหมอกแก้ว	ในการช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ได้
รับการพัฒนาให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น	เมื่อมีนักท่องเที่ยว	ย่อมมีคนมาพัก	มากิน	มาจับ
จ่ายใช้สอยในชุมชน	ท�าให้ชุมชนมีอาชีพมีรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัดดงมะเฟือง แหล่งท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรมล้ำนนำแห่งใหม่ในต�ำบลจอหมอกแก้ว

โครงกำรควำมสุขของพ่อ แหล่งท่องเที่ยว
วิถีเกษตรพอเพียงตำมรอยพ่อ

สร้ำงกำรรับรู้และเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
ด้วย เพจ จอมหมอกแก้วตะลอนทัวร์

พระธำตุจอมหมอกแก้ว วัดประจ�ำต�ำบล  
หนึ่งในวัดเก้ำจอมของจังหวัดเชียงรำย
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เส้นทำงท่องเที่ยวในชุมชนต�ำบลจอมหมอกแก้ว 
สำมำรถแบ่งออกได้ 3 เส้นทำง ประกอบด้วย 

เส้นทำงท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม 
เส้นทำงท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน

 และเส้นทำงท่องเที่ยวพักผ่อนกินเที่ยว

สะล่ำต๊ะ ผลิตภัณฑ์สร้ำงมูลค่ำจำกกะลำมะพร้ำว 

น�้ำตำลอ้อยแผ่นดินไหว ผลิตภัณฑ์จำกอ้อย
อินทรีย์จำกสวนวิมำนดิน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เ ห็ ดน ำ งฟ ้ ำ  แล ะผ งนั ด เ ห็ ด 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกเห็ดนำงฟ้ำ
ที่เกิดจำกกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
กำรน�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีมำส่ง
เสริมและพัฒนำชุมชน

ผลิตภัณฑ์ยำกันยุง ชนิดสเปรย์จำกสวนเอเดน  
ที่ผลิตจำกสมุนไพรไล่ยุงไร้สำรเคมี
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สร้ำงควำมเป็นอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์เพื่อกำรท่องเที่ยว ต�ำบลจอมหมอกแก้ว

อบรมพัฒนำฝีมือแรงงำนในชุมชนให้สำมำรถน�ำควำมรู้ 
ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันและกำรประกอบอำชีพ

ส่งเสริมกำรจัดท�ำบัญชีครัวเรือนให้กับชุมชน
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1) การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จ านวน 20 อัตรา
2) พัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่  Digital Literacy, English Literacy , Financial Literacy และSocial Literacy

3) ข้อมูลด้านเฝ้าระวังและจัดท าข้อมูลสาธารณสุขตามมาตรการป้องกัน COVID-19 จ านวน 1 ชุดข้อมูล
4) ข้อมูลขนาดใหญ่ชุมชน (Community Big Data) จ านวน 1 ชุดข้อมูล โดยมีจ านวนการกรอกชุดข้อมูล CBD 

จ านวน 285 ชุด

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพ้ืนฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์เชิงสังคม

รายได้เพิ่มข้ึน 
ค่าเฉลี่ยต่อต าบล ร้อยละ 30
รายได้เพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อต าบล 96,000 บาท/ปี
รายได้เพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อต าบล 8,000 บาท/ครัวเรือน

ต้นทุนลดลง
ค่าเฉลี่ยต่อต าบล ร้อยละ 20
ต้นทุนลดลงเฉลี่ยต่อต าบล 60,000 บาท/ปี
ต้นทุนลดลงเฉลี่ยต่อต าบล 3,000 บาท/ครัวเรือน

ปริมาณผลผลิตทีเ่พิ่มข้ึน
ค่าเฉลี่ยต่อต าบล ร้อยละ.....20...
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อต าบล..5,000...หน่วย

1) เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
น าเสนอเอกลักษณ์ของชุมชน
2) เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการกลุ่มฝีมือต่างๆ 
ในชุมชน 
3) ชุมชนมีความรู้ในการเพาะเห็ด สามารถลด
รายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมการผลิตอาหารที่
ปลอดภัย
4) ลดการว่างงาน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชน
ส านึกรักบ้านเกิด
5) สร้างวินัยใหม่ในการออม ตระหนักถึงการ
ออม และมีเงินออมมากข้ึน 
6) เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง
มหาวิทยาลัย องค์กร/หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ผู้รับผิดชอบการประชุมวางแผนการท างานอย่างสม ่าเสนอ สรุปงานทุกครั้ง

เมื่อด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จเพื่อรับทราบปัญหาและน ามาปรับปรุงแก้ไขการท างานในครั้งต่อไป รวมไปจนถึง
ปรับวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือวิธีการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแบ่งหน้าที่
ความรับรับชอบให้ตรงตามต าแหน่งงาน เพื่อการท างานจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

11 หมู่บ้ำน

สถำนศึกษำ 3 แห่ง

สถำนพยำบำล 1 แห่ง

ศำสนสถำน 12 แห่ง

ทรัพยำกรธรรมชำติ
มีดอยที่ส าคัญ คือ ดอยโตน 

สภำพเศรษฐกิจ : ประชากรร้อยละ 80 เป็น
เกษตรกร มีการปลูกพืชตามฤดูกาล อาทิ ข้าว
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพด  
ร้านค้าชุมชน 51 แห่ง โรงแรม 3 แห่ง

มีพื้นท่ี
41.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 25,750 ไร่ 

อาจารย์ ภัทราพร  สมเสมอ อาจารย์ประจ าคณะบริหารธรุกจิและศิลปศาสตร์ 
เบอร์ติดต่อโทร 081-3869896

กิจกรรมท่ีด ำเนินกำร
1.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ พัฒนาสินค้าและบริการชุมชน 
2.ยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนเชิงสร้างสรรค์ น าเสนอเอกลักษณ์ของชุมชน
3.ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานในท้องถ่ิน (3 ช) 
4. กิจกรรมการจดบัญชีรายรับรายจ่ายและสร้างการออมส าหรับครัวเรือน
5.การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถ่ิน ด้วยการส่งเสริมการเพาะเห็ด

กลไกกำรด ำเนินงำน

แหล่งน ้ำธรรมชำติ  
ล าน ้าสายส าคัญคือ น ้าแม่ลาว โดยมีล าห้วยสาขา
ในต าบลที่ไหลลงสู่น ้าแม่ลาว คือ ห้วยส้าน

ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน

ตำบล จอมหมอกแก้ว
อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา เชียงราย

โจทย์กำรพัฒนำพื้นท่ี
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว
3. พัฒนาฝีมือแรงงานช่างพื้นฐานในชุมชน 
4. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน โดยใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นฐาน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 51

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลเวียง 
อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ นำยนฐนัธย์   ใยบัว

ควำมเป็นมำ 

	 ต�าบลเวียง	 เป็นต�าบลที่เกิดขึ้นพร้อมกับกิ่งอ�าเภอเวียงป่าเป้า	 เมื่อ	พ.ศ.	 2446	ค�าว่า	 “เวียง”	ตาม
ภาษาล้านนา	 แปลว่า	 เมืองซ่ึงเป็นแหล่งชุมชนมีประชากรหนาแน่นและเป็นแหล่งศูนย์รวมของส่วนราชการ
ทั้งอ�าเภอ	เป็นศูนย์กลางพาณิชย์ของอ�าเภอ	สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม	ที่ราบสูง	ที่เชิงเขา	มีภูเขาล้อมรอบตัด
ผ่านด้วยแม่น�า้ลาวและแม่น�า้แม่ปูน	พืน้ทีข่ององค์การบรหิารส่วนต�าบลเวยีง	มเีนือ้ทีโ่ดยประมาณ	207	ตาราง
กิโลเมตร	หรือ	129,375	ไร่
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ภูมิประเทศ
	 ภูมิประเทศของต�าบลเวยีงอยูท่างทศิใต้ของจงัหวดัเชยีงราย	ห่างจากตวัจงัหวดัเชยีงรายประมาณ	98	
กิโลเมตร	มีอาณาเขต	ดังนี้

• ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ต�าบลสันสลี	อ�าเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย	
• ทิศใต้	ติดต่อกับ	ต�าบลบ้านโป่ง	อ�าเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย	
• ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	และอ�าเภอวังเหนือ	จังหวัดล�าปาง	
• ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่ต�ำบลเวียงมีลักษณะภูมิประเทศ 2 ลักษณะ คือ
	 1.	พื้นที่ราบ	และพื้นที่ลุ่ม	มีการกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน	และมีหมู่บ้านละเล็กละน้อยเท่านั้น	ส่วนมาก
การใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกข้าว	พืชไร่	(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)	ไม้ผล	พืชผัก	และใช้เป็นที่อยู่อาศัย
	 2.	พื้นที่สูงและพื้นที่ภูเขา	พื้นที่ส่วนใหญ่	เป็นป่าสงวนแห่งชาติไม่มีเอกสารสิทธิ	ราษฎรใช้ประโยชน์
ในการเพาะปลูกพืชไร่	พืชผัก	และไม้ผล	ได้แก่	พื้นที่หมู่ที่	7,	8,	9	ของต�าบลเวียง

จ�ำนวนประชำกร
	 ต�าบลเวยีงมปีระชากรทัง้สิน้	รวม	10,396	คน	แยกเป็นประชากรชายจ�านวน	5,343	คน	และประชากร
หญิงจ�านวน	5,053	คน	มีความหนาแน่นเฉัลี่ย	50.22	คน	/	ตารางกิโลเมตร	มีจ�านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น	รวม	
2,205	หลังคาเรือน	มีจ�านวนผู้สูงอายุ	136	คน	มีจ�านวนเด็กแรกเกิด	ถึง	6	ปี	368	คน	มีจ�านวนผู้สูงอายุ	ที่
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง	29	คน	มีจ�านวนสตรีตั้งครรภ์	65	คน	มีจ�านวนผู้สูงอายุ	ที่ช่วยตนเองไม่ได้	6	คน	มีจ�านวน
สตรีอายุ	35	ปี	ขึ้นไป	495	คน	มีจ�านวนผู้พิการ	33	คน

กำรแบ่งเขตกำรปกครอง
	 ต�าบลเวียง	อ�าเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	12	หมู่บ้าน	ประกอบ
ด้วย	หมู่	0	บ้านเวียง	หมู่	1	บ้านหัวเวียง	หมู่	3	บ้านโป่งหนอง	หมู่	4	บ้านหนองยาว	หมู่	5	บ้านป่าบง	หมู่	6	
บ้านกู่	หมู่	7	บ้านดงหล่ายหน้า	หมู่	8	บ้านแม่ปูนหลวง	หมู่	9	บ้านแม่ปูนล่าง	หมู่	10	บ้านศรีเวียงทอง	หมู่	
11	บ้านใหม่พัฒนา	และหมู่	12	บ้านหนองยาวพัฒนา

ด้ำนสำธำรณสุขและสถำนพยำบำล
	 ข้อมูลด้านสาธารณสุข	 ทาง	 อบต.เวียง	 ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการออกก�าลังกาย	 และการ
จัดการแข่งขันกีฬา	โดยได้สนับสนุนงบประมาณ	และส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เป็นประจ�าทุกปี	ทั้ง
กีฬาท้องถิน่ระหว่าง	ประชาชน	–	นกัเรยีน	กฬีากระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างท้องถิน่ในเขต	อ�าเภอเวยีงป่าเป้า	
โดยแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ	600	คน	ทางด้านสุขภาพอนามัย	ตามข้อมูล	จปฐ.	จ�านวนครัวเรือน
ทัง้หมด	2,205	ครวัเรอืน	มคีรวัเรอืนได้กนิอาหารมทีีไ่ม่มคีณุภาพได้มาตรฐาน	จ�านวน	524	ครวัเรอืน	และครวั
เรอืนไม่มคีวามรูก้ารใช้ยาถกูต้องเหมาะสม	จ�านวน	353	ครัวเรือน	และยงัมคีนท่ียงัสูบบหุร่ีอยู	่จ�านวน	820	คน	
ซึง่สถานพยาบาลและสาธารณสขุในพืน้ทีต่�าบลเวยีง	อ�าเภอเวยีงป่าเป้า	จังหวดัเชยีงราย	มดัีงนี	้มโีรงพยาบาล
ของรัฐขนาด	60	เตียง	จ�านวน	1	แห่ง	มีสถานีอนามัยประจ�าต�าบล	/	หมู่บ้าน	จ�านวน	2	แห่ง	มีอัตราการมี
และใช้ส้วมราดน�้า	ร้อยละ	98
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โดยมีผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลสังกัด	(จ�านวนต่อปี)	ดังนี้	โรงพยาบาลรัฐบาล	จ�านวน	99,427	คน	
ผู้ป่วยใน	5,931	คน	และผู้ป่วยนอก	93,496	คน	ซึ่งสาเหตุการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและ
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง	ดังนี้	 	อุบัติเหตุ	3,406	ราย/ปี	สาเหตุอื่น	96,021	ราย/ปี	ได้แก่	 โรคระบบ
ย่อยอาหารรวมโรค,	โรคระบบหายใจ,	โรคกล้ามเนือ้,	โรคติดเชือ้	ฯลฯ	ประเภทการเจ็บป่วยทีเ่ข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง	ดังนี้		อันดับที่	1	โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า	และอันดับที่	2	
คลินิกเอกชน

ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	 มีต�ารวจบ้าน	จ�านวน	50	นาย	และ	อปพร.	จ�านวน	87	นาย	เข้าส�ารวจตรวจตราพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน	
โดยจัดเวรผลัดเปลี่ยนกัน	โดยมีเป้าหมายจะเพิ่มจ�านวนต�ารวจบ้านเป็น	110	นาย	และ	เพิ่มจ�านวน	อปพร.	
เป็น	150	นาย	โดยจะมีการอบรมส�าหรับผู้ที่สมัครใหม่	และอบรมทบทวนส�าหรับสมาชิกเดิม
ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา
	 ระดับการศึกษาสูงสุด	 (ไม่รวมที่ก�าลังศึกษาอยู่)	 มีรายละเอียดดังนี้	 ประชากรที่ไม่ได้รับการศึกษา	
ร้อยละ	10	ประชากรที่ศึกษาระดับประถมศึกษา	ร้อยละ	27	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	ร้อยละ	16	ระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย	ร้อยละ	8	ระดบัอนปุรญิญาหรอืเทยีบเท่า	ร้อยละ	5	ระดบัปรญิญาตร	ีร้อยละ2	สถาน
ศึกษาในพื้นที่ต�าบลเวียง	อ�าเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย	ประกอบด้วย	1)	โรงเรียนประถมศึกษา	ในเขต	
อบต.	มีจ�านวน	1	แห่ง	คือ	โรงเรียนบ้านหนองยาว	2)	โรงเรียนประถมศึกษา	–	มัธยมศึกษาตอนต้นในเขต	
อบต.	มีจ�านวน	2	แห่ง	คือ	 2.1	 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง	 ,	 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง	สาขาสามกุลา	และ	
2.2	โรงเรียนดอยเวียงผาบ้านปางปู่สิงห์	3)	โรงเรียนในสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนมีจ�านวน	4	แห่ง	คือ	3.1	
บ้าน	แม่ปูนน้อย	(มูเซอ)	3.2	บ้านห้วยทราย	3.3	บ้านแม่โท	และ3.4	บ้านห้วยมะเดื่อ	4)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
มีจ�านวน	3	แห่ง	คือ	4.1	ศพด.บ้านหนองยาว	4.2	ศพด.บ้านดงหล่ายหน้า	4.3	ศพด.บ้านแม่ปูนหลวง	4.4	
ศพด.บ้านแม่ปูนล่าง	5)	โรงเรียนมัธยมศึกษา	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	–	มัธยมศึกษาตอนปลาย	มีจ�านวน	
1	แห่ง	คือ	โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
	 จากข้อมูลดังกล่าว	 สะท้อนให้เห็นว่า	 การจัดการศึกษาใน	 อบต.	 เวียง	 ที่ผ่านมาไม่ประสบความ
ส�าเร็จเท่าที่ควร	นอกจากนี้	จากการวิเคราะห์จุดอ่อนและอุปสรรคที่มีต่อการจัดการศึกษา	ในหลาย	ๆ	ด้าน	
อาทิ	ปริมาณบุคลากรต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน,	ขวัญและก�าลังใจในการท�างานของบุคลากรลดลง,	บุคคลากร
มีปริมาณงานมากทั้งภารกิจหลัก	และภารกิจรอง,	อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ	
และมีความเสื่อมสภาพคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตกต่างกัน

ข้อมูลด้ำนกำรประกอบอำชีพ
	 ประชากรในพื้นที่ต�าบลเวียงประกอบอาชีพการเกษตร	 ร้อยละ	 80	 ส่วนอีกร้อยละ	 20	 ประกอบ
อาชีพค้าขาย,	รับราชการ	และอื่น	ๆ	รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร	การผลิตข้าว	ข้าวนาปี	มีพื้นที่
ปลูกข้าวประมาณ	 4,424	 ไร่	 กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง	 ๆ	 ทุกหมู่บ้าน	 การท�านา	 เกษตรกรท�านาด�า
ทั้งหมด	นิยมปลูกข้าวเหนียว	กข.6	และข้าวเจ้ามะลิ	105	บ้างเล็กน้อยเท่านั้น	และในส่วนของข้าวนาปรังจะ
มีพื้นที่ปลูกหมู่ที่	3,4,5,6	และหมู่ที่	7	ข้าวที่ปลูกนาปรัง	ได้แก่	ข้าวญี่ปุ่น	พันธ์	วก.1	สุพรรณบุรี	1	ด้านพืช
ไร่	 พื้นที่ปลูกพืชไร่ของต�าบลเวียง	 มีกระจายอยู่ทุกหมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งต�าบล	 ประมาณ	 24,056	 ไร่	 ส่วนใหญ่
เกษตรกรปลูก	ข้าวโพดหวาน	และปลูกขิง	ส่วนถั่วแดงหลวง	ถั่วลิสง	มีการปลูกในช่วงฤดูฝนฤดูเดียวเท่านั้น	 
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การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	มีปลายฤดูฝนบ้างแต่ไม่มากนัก	ด้านพืชสวน	พื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น	มีทั้งต�าบล	
กระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง	ๆ	ในพื้นที่หมู่ที่	1,	3,	4,	5,	6,	7,	9,	11,	และหมู่ที่	12	ไม้ผลที่ปลูกเป็นส่วนใหญ่	
ได้แก่	ล�าไย	มะม่วง	ลิ้นจี่	ส่วนไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่ปลูกมาก	คือ	ต้นสักทอง	ด้านพืชผัก	ต�าบลเวียงมีการปลูก
ผกัมากแหล่งหนึง่ของอ�าเภอเวยีงป่าเป้า	ผกัทีป่ลกูได้แก่	ผกักาดเขียวปล,ี	ผกักาดขาวปล,ี	มะเขอืม่วง,	ถัว่แขก,	
ผักป๋วยเล้ง,	พริก	และพื้นที่ปลูกได้แก่หมู่ที่	1,	3,	6,	7,	9,	และหมู่ที่	12	มีการปลูกตลอดปีในพื้นที่หมู่ที่	8	มี
การปลกูผกัในโครงการหลวงเช่น	เชอราร,ี	ซารารี,	กะหล�า่ปลสีม่ีวง	ด้านการเลีย้งสตัว์	ประชากรในพืน้ทีต่�าบล
เวยีงส่วนใหญ่มกีารเลีย้งไว้เพือ่บรโิภคในครวัเรือน	ถ้าเหลอืจงึไว้ขาย	ประเภทของสตัว์เลีย้ง	ได้แก่	ไก่	เป็ด	ห่าน	
สุกร	โค	กระบือ	และประเภทของสัตว์น�้า	ได้แก่	ปลานิล	ปลาดุก	กบ

หัตถกรรมและสินค้ำท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้ำน
	 ในพื้นที่ต�าบลเวียง	มีหัตถกรรมและสินค้าท้องถิ่นที่ท�าเพื่อจ�าหน่ายในพื้นที่ได้แก่	ข้าวแตนน�้าแตงโม	
หมู่ที่	1,	ข้าวกล้อง	หมู่ที่	3,	ข้าวโพดหวาน	–	ฟูก	หมู่ที่	4,	เครื่องดนตรีพื้นเมือง	หมู่ที่	5	แคบหมูไร้มัน,	น�้ายา
ล้างจานหมูท่ี	่6,	ผ้าห่มนวมและน�า้ป	ูหมูท่ี	่7,	ผ้าทอไทล้ือ	หมูท่ี	่10,	ผ้าปักและผลิตภณัฑ์ชาวเขา	หมูท่ี7่,	8,	9,	
พชืผกัโครงการหลวงหมูท่ี่	8,	เครือ่งจกัสาน,	เข่งบรรจผุกั	หมูท่ี	่11,	ไม้กวาดดอกหญ้าและไม้กวาดทางมะพร้าว
หมู่ที่	12	ประชากรได้มีการรวมกลุ่มในการผลิตสินค้าน�าไปจ�าหน่ายภายในกลุ่ม	ในหมู่บ้าน	และหมู่บ้านใกล้
เคียง

ข้อมูลด้ำนสวัสดิกำรสังคม
	 ในพื้นที่ต�าบลเวียง	อ�าเภอเวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงรายมีข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม	ดังนี้	เด็กก�าพร้า	
/	ถูกทอดทิ้ง	/	เร่ร่อน	คิดเป็น	0.8%	เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์	คิดเป็น	0.2%	ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง	คิด
เป็น	1.5%	คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้	คิดเป็น	0.3%	คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	คิดเป็น	0.2%	คน
ปัญญาอ่อน	คิดเป็น	0.2%	
	 ข้อมูลรายได้และรายจ่ายของครวัเรอืน	มรีายได้เฉัลีย่จากการประกอบอาชีพทกุประเภทรวมกนัต่อปี 
	ประมาณ	10,000	-	19,999	บาท	มีรายจ่ายเฉัลี่ยต่อปีประมาณ	10,000	บาท	ขึ้นไป	มีจ�านวนครัวเรือนที่
ยากจนจ�านวน	45.47%	ของครัวเรือนทั้งหมด	จากข้อมูลดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นว่า	ประชากรส่วนใหญ่ยัง
มีฐานะที่ยากจน

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

	 โจทย์การพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนจากการประเมินศักยภาพต�าบลตามเป้าหมาย	16	
ประการ	ประเมินก่อนเริ่มโครงการ	แสดงให้เห็นผลการประเมินศักยภาพต�าบลในด้าน	ต�าบลที่ยังไม่สามารถ
อยู่รอด
	 โจทย์การพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนจากการประเมินศักยภาพต�าบลตามเป้าหมาย	16	
ประการ	ประเมนิรอบเดอืนพฤษภาคม	-	กรกฎาคม	แสดงให้เหน็ผลการประเมินศกัยภาพต�าบลในด้าน	ต�าบล
ที่ยังไม่สามารถอยู่รอด
	 โจทย์การพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนจากการประเมินศักยภาพต�าบลตามเป้าหมาย	16	
ประการ	ประเมินรอบเดือนกันยายน	-	ตุลาคม	แสดงให้เห็นผลการประเมินศักยภาพต�าบลในด้าน	ต�าบลมุ่งสู่
ความพอเพียง
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	 โจทย์การพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนจากการประเมินศักยภาพต�าบลตามเป้าหมาย	 
16	ประการ	ประเมนิสิน้สดุโครงการ	แสดงให้เหน็ผลการประเมนิศกัยภาพต�าบลในด้าน	ต�าบลมุง่สูค่วามยัง่ยนื

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 3 กิจกรรม
1.	 กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ	และสร้างอาชีพใหม่	ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรนวัตกรรม
2.	 กิจกรรมการส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม	 Circular	 Economy	 ด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์

เกษตรนวัตกรรม
3.	 กิจกรรมน�าความรู้ไปช่วยบริการชุมชนด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

วิธีกำรด�ำเนินงำน 

	 1.สร้างการรบัรูบ้รบิทและสภาพปัญหาของพืน้ทีด้่วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน	โดยการ
สร้างความเข้าใจในการท�างานร่วมกนัของผูจ้้างงานให้เกดิจติส�านกึในการพฒันาชมุชน	จากนัน้ท�าการวเิคราะห์
สภาพแวดล้อมด้านอาชีพ/การท�ากินและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
	 2.ท�าการก�าหนดกลุม่เป้าหมายและก�าหนดวสิาหกจิ/ภาคประกอบการตามเป้าหมายการพฒันา	จาก
นั้นด�าเนินการพัฒนาผู้รับจ้างงานในพื้นท่ีและพัฒนาวิสาหกิจ/ภาคประกอบการ	 โดยหัวหน้าโครงการเป็นที่
ปรึกษา	ผู้จ้างงานเป็นผู้ด�าเนินการในพื้นที่	และกลุ่มเป้าหมายในชุมชนการพัฒนาเป็นผู้เรียนรู้
	 3.ท�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น	 และสื่อการเรียนรู้ของต�าบล	 จากนั้นท�าการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการฐานข้อมลูชมุชนเพือ่การตดัสนิใจ	และพฒันาระบบการส่งเสริมการตลาดให้กบัพืน้ทีต่�าบลเวยีง	อ�าเภอ
เวียงป่าเป้า	จังหวัดเชียงราย

ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 1.เกิดการรับรู้บริบทและสภาพปัญหาของพื้นที่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	 โดย
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการท�างานร่วมกันของผู้จ้างงาน	 ก่อให้เกิดจิตส�านึกในการพัฒนาชุมชนและ
เกิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอาชีพ/การท�ากินและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
	 2.ประชากรในพืน้ทีต่�าบลเวยีง	อ�าเภอเวยีงป่าเป้า	จังหวดัเชยีงราย	ได้รับการพัฒนาทกัษะอาชพี	เกดิ
นโยบายส�าหรบัการส่งเสรมิการกระตุน้เศรษฐกจิระดบัต�าบล	ระดบัอ�าเภอ	โดยมตี�าบลเวยีงเป็นต้นแบบ	สร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชน
	 3.ชุมชนต�าบลเวียงมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการด�าเนินงานโครงการ	 ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนเกิดการ
หมุนเวียน	ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง	และเป็นชุมชนเข้มแข็งในอนาคต



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)56

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ  

	 1.กระบวนการสร้างความเข้าใจในการท�างานร่วมกันของผู้จ้างงาน	 ก่อให้เกิดจิตส�านึกในการพัฒนา
ชุมชนและเกิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอาชีพ/การท�ากินและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
	 2.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน	โดยใช้หลักการร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วม
รับผลประโยชน์	 นอกจากน้ีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีบทบาท
ในการแสดงความคิดเห็น	 เพื่อน�าเอาความคิดเห็นในส่วนนั้นมาใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการและประกอบ
การตัดสินใจต่อการด�าเนินงาน
	 3.ผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็ง	มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง
	 4.หัวหน้าโครงการมีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างใกล้ชิด	
	 5.มีการถ่ายทอดองค์ความรู้	 ความเข้าใจและประสบการณ์ให้กันระหว่างหัวหน้าโครงการ	 อปท.	 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 1.ปัญหาด้านระยะเวลาในการด�าเนินการด้านเอกสาร	 ในเรื่องของกระบวนการส่งมอบเอกสารขอ
อนุมัติก่อนด�าเนินกิจกรรม	ควรลดระยะเวลาการด�าเนินการให้กระชับขึ้น
	 2.ปัญหาด้านการด�าเนินการพัฒนาผู้รับจ้างงาน	 ในลักษณะจ้างเหมาตามต�าแหน่งงานมีปริมาณงาน
มากน้อยไม่เท่ากัน	
	 3.ปัญหาด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	Covid-19	ในปัจจุบันท�าให้การด�าเนินการลงพื้นที่
ชุมชนไม่ได้ตามที่คาดหวังเท่าที่ควร
	 ทั้งนี้	 ต�าบลเวียงมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรนวัตกรรมการบริหารจัดการและการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร	จึงมีข้อเสนอแนะ	เชื่อมโยงในด้านการพัฒนา	ด้านการตลาดและโลจิสติกส์	สร้างเป็น
กลไกเชื่อมโยงเครือข่ายของสินค้าและบริการในพื้นที่ต�าบล
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ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้อมูลพื้นที่ตำบล กลไกการดำเนินงาน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน

ผลลัพธ์

การจ้างงาน

การพัฒนาทักษะ

การยกระดับเศรษฐกิจ

สังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การพัฒนาพื้นที่

CBD.

ปัจจัยความสำเร็จหลักในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ 
องค์การปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ความมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน และความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ที่เห็นพ้องต้องกัน
ที่จะพัฒนาตำบล และหลักหารของโครงการในการสร้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

จากปัญหาหลักในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดโควิด 19 
ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้มี
การปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหากมี
การดำเนินการขยายผลต่อยอดงานในปัจจุบันจะสามารถเห็น
ผลลัพธ์ ในการดำเนินงานและวัดผลเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างชัดเจน

1) รายได้เพิ่มขึ้น  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 300,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 5,000 บาท/ครัวเรือน 
2.) ต้นทุนลดลง  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 20,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 5,000 บาท/ครัวเรือน 
3.) ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 1,300 หน่วย 

ทำให้เกิดเครือข่ายการแลก
เปลี่ยนความรู้ภายต่าง ๆ ใน
ตำบล ส่งผลให้วิถีชีวิตในการ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนมีคุณภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชน 
นักศึกษา จำนวน 20 คน ให้มีงานทำ และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน

เกิดการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานใน 4 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการเงิน ภาษา 
ดิจิทัล และสังคม

ฐานข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงใน 7 
หมวดหมู่ 236 ข้อมูล และฐานข้อมูลตำบล

-คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 
-พัฒนาทักษะ 4 ทักษะ 
-จัดเก็บข้อมูล CBD/COVID 
-ร่วมกิจกรรม

บูรณาการศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้ง 
4 คณะ 1 สถาบัน (คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)  และร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

-หลักสูตรการเรียนรู้ 
-ถอดบทเรียนการพัฒนาตำบล 
-ประเมินศักยภาพตำบล  
-รายงานผลการดำเนินงาน

-วิเคราะห์ข้อมูล TPMAP 
-ประเมินศักยภาพตำบล 
-วิเคราะห์ความต้องการแก้ไขโจทย์ 
พัฒนาตำบลร่วมกับชุมชน  
และองค์กรหลักในตำบล

การจ้างงาน

สรุปและประเมินผล

การจัดทำข้อมูล 
Tambon Profile

การยกระดับพัฒนาพื้นที่

ปัจจัยความสำเร็จ

กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรนวัตกรรม 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular 
Economy ด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
เกษตรนวัตกรรม 
กิจกรรมนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชนด้านการ
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ  นาย นฐนัธย์  ใยบัว เบอร์ติดต่อ 080-9987929

ตำบลเวียง เป็นตำบลที่เกิดขึ้นพร้อมกับกิ่งอำเภอเวียงป่าเป้า เมื่อ พ.ศ. 2446 คำว่า“เวียง” ตามภาษา
ล้านนา แปลว่า เมือง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนมีประชากรหนาแน่น มีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน 
ดังนี้ บ้านเวียง  บ้านหัวเวียง บ้านโป่งหนอง  บ้านหนองยาว  บ้านป่าบง บ้านกู่ บ้านดงหล่ายหน้า บ้าน
แม่ปูนหลวงหมู่ บ้านแม่ปูนล่าง บ้านศรีเวียงทองหมู่ บ้านใหม่พัฒนา บ้านหนองยาวพัฒนา

ตำบลเวียงป่าเป้าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสร้าง
มูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวรวมไปถึงการท่องเที่ยวและ
การบริการ ที่จะสามารถสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนใน
ตำบลได้เป็นอย่างดี  
ดังนั้นจากการหารือร่วมกันของภาคเครือข่ายผู้นำชุมชน 
กลุ่มประชาชนในพื้นที่ พบว่าตำบลเวียง มีความ
ต้องการในการพัฒนาสามด้านหลัก คือ การพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชน ด้วยการสร้างต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการเกษตร และสร้างต้นแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ
เกษตรมูลค่าสูงและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ให้สมาชิกชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

1) โจทย์พื้นที่ 
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) 
การนำองค์ความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ 
กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรนวัตกรรม 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
Circular Economy ด้านการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์เกษตรนวัตกรรม 
กิจกรรมนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชนด้าน
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

ตำบลที่ยังไม่สามารถอยู่รอด ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืนศักยภาพตำบล
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลข่วงเปำ 
อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.วิษณุ ทองเล็ก 

   หน่วยงำนคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ควำมเป็นมำ (ข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญของต�ำบล)

	 ต�าบลข่วงเปาเป็นต�าบลขนาดเล็ก	ที่แยกออกมาจากต�าบลบ้านหลวง	ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ�าเภอ
จอมทอง	เป็นที่ราบเชิงเขา	มีทั้งหมดจ�านวน	15	หมู่บ้าน	โดย	หมู่บ้านที่มีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต�าบลทั้งหมดเต็มพื้นที่	รวม	10	หมู่บ้านคือหมู่ที่	1,	2,	3,	7,	8,	10,	12,	13,	14	และ	15	รวมทั้งมี	หมู่บ้าน
ในที่มีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลข่วงเปาบางส่วน	รวม	3	หมู่บ้าน			คือ	หมู่ที่	5,	6	และ	9		ทั้งนี้
หมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลต�าบลจอมทอง	รวม	2	หมู่บ้าน	คือ	หมู่ที่	4	และ	11	
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โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

	 จากการประเมนิ16ประเด็นก่อนเริม่โครงการ	ผลการประเมนิท่ีต�าบลข่วงเปาได้คอืเป็นเพยีงแค่ต�าบล
อยู่รอด	โดยยังมีหัวข้อที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังนี้

1.	 พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะในการจัดการสูง
2.	 ช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ
3.	 ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเงินชุมชน
4.	 ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพ้ืนท่ี
5.	 ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย
6.	 ช่วยจัดการวิสาหกิจชุมชน
7.	 ฝึกอบรมทักษะอาชีพ
8.	 ส่งเสริมระบบยุติธรรมในชุมชน

จึงท�ำให้เกิดโจทย์กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำตำมเป้ำหมำยที่คำดหวัง ดังนี้ 
1.	 ส่งเสริมให้ประชาชน	บัณฑิตและนักศึกษาในท้องถ่ินมีสัมมาชีพและรายได้ในการด�าเนินชีวิตใน

ประจ�าวันในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่โควิด19
2.	 เพ่ิมโอกาสหรือช่องทางในการจัดจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน
3.	 การเกษตรปลอดภยั	พืชผลการเกษตรปลอดสารพษิเพ่ือชุมชน	โดยการสรา้งศูนย์เรียนรู้ทางการ

เกษตรการเกษตรด้วยกรรมวธิทีางธรรมชาติ	“เกษตรอนิทรีย์”	เพ่ือส่งเสริมเกษตรพอเพยีงและ
อาหารปลอดภัย	และเสริมสร้างความรู้ให้ชุมชนได้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ

4.	 กลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนท่ัวไปในชุมชน	 มีความสามารถและมีอัตลักษณ์	 จากการฝึก
อบรมทักษะอาชีพ	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยให้เกิดการสร้างสัมมาชีพในพื้นที่

	 โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว	 เกิดความคาดหวังว่ากิจกรรมในแนวทางการพัฒนาต�าบลจากการ
วเิคราะห์16ประเดน็นีจ้ะน�าต�าบลมุง่สูค่วามย่ังยนื	ซ่ึงผลสรุปทีไ่ด้ออกมาเมือ่ส้ินสุดโครงการแล้วผลการประเมิน
ที่ต�าบลข่วงเปาได้คือเป็นต�าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน	

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม (ตำมที่โครงกำรได้เลือกด�ำเนินกิจกรรม)
 กิจกรรมที่ 1 : สร้าง	Creative	Food	ด้านอาหารสะอาด	ปลอดภัย	มีคุณค่า	
 กิจกรรมที่ 2 :	ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	Craft	Trend	PRODUCT
 กิจกรรมที่ 3 : สร้าง	SMART	PEOPLE	ด้าน	IT/	App/	Social	Media/	online	market
 กิจกรรมที่ 4 :	สร้าง	ECO	PEOPLE	ด้านอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม

วิธีกำรด�ำเนินงำน 

 เริ่มจากการอบรมเชิงความรู้ให้แก่ผู้ปฏิิบัติการหลัก	 ไม่ว่าจะเป็นตั้งโจทย์ปัญหาและสมมุติฐานจาก
การวิเคราะห์เพือ่พฒันาต�าบล	การศกึษาและรวบรวมข้อมลูเพือ่น�าไปวเิคราะห์ด้านการตลาด	และการสือ่สาร
เพื่อถ่ายทอดให้แก่ชุมชน	โดยมีเครื่องมือ	องค์ความรู้และนวัตกรรมทั้งหมด	รวบรวมไว้ในศูนย์การเรียนรู้ฯที่
ได้จัดต้ังขึ้นเพื่อถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย	 โดยน�านวัตกรรมไมโครนาโนบับเบิล	 และพลังงานแสงอาทิตย์
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ด้วยเทคโนโลยีโซลาเซลล์		ส�าหรับการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อการท�าเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน	พร้อมทั้งจัด
อบรมแบบเชิงปฏิิบตักิาร	เพือ่ให้เกดิกจิกรรมโดยได้ความร่วมมอืกบัเครือข่ายธรุกจิในชมุชน	และความช่วยเห
ลือจากปปราชญ์ชาวบ้าน	หรือผู้เชี่ยวชาญ

ผลกำรด�ำเนินงำน 

 ผลการด�าเนนิงานส�าหรับโครงการนี	้เรือ่งเด่นทีไ่ด้จัดท�าขึน้คอื	การจดัต้ังศนูย์เรยีนรู้โต้งนาดนิ	โมเดล	
ซึง่เป็นศนูย์รวมของข้อมลูความรู	้การทดลองทีเ่กดิผลอย่างเป็นรูปธรรมเกีย่วกบัเกษตรอนิทรีย์ทีย่ัง่ยนื	พร้อม
ทั้งมี	Eco	Market	ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน	และสร้างการตลาดเพื่อยกระดับสินค้าใน
ชุมชน	โดยศูนย์เรยีนรูฯ้สามารถให้ข้อมลูได้	ตามความสนใจของกลุม่เป้าหมายและคนในชมุชน	ทีไ่ม่เป็นหวัข้อ
เฉัพาะและเวลาที่จ�ากัดเช่นการอบรมเป็นระยะ	

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

 จากกิจกรรมการพัฒนาต�าบลนี้ท�าให้เกิดโจทย์การพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน	ที่เป็นไป
ตามเป้าหมาย	มากกว่า	3	เป้าหมาย	โดยมีผู้ปฏิิบัติการหลัก	(Key	Actors)	จ�านวน	20	คนขึ้นไป	ที่เป็นผู้ขับ
เคล่ือนกิจกรรมและปฏิบิตังิานในพืน้ทีเ่พือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	โดยทัง้น้ีมส่ีวนร่วมจากประชากรเป้าหมาย
และความร่วมมือขององค์กรในต�าบลหลัก	ได้แก่	ผู้น�าชุมชน/ผู้ใหญ่บ้าน	เจ้าของกิจการ	ผู้เชี่ยวชาญ	เป็นต้น

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 ปัญหาและอุปสรรคที่พบนี่เป็นปัจจัยหลักส�าคัญที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนมากทีสุ่ด	
คืองบประมานและระยะเวลาในการด�าเนินงานที่มันไม่สอดคล้องกัน	 เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนที่มี	 แต่
ระยะเวลาการด�าเนนิงานค่อนข้างจ�ากดัในระยะเวลา	11	เดือน	ประกอบด้วยโรคอบุติัใหม่โควิด19	ทีส่่งผลกระ
ทบต่อการปฏิบัิตงิาน	หรอืการร่วมกลุม่ต่างๆเพือ่จัดกจิกรรมทีท่�าให้เกดิการพัฒนาขึน้ในต�าบลตามทีค่าดหวงัไว้ 
	 ทางกลุม่กจิกรรมจงึแก้ไขปัญหาปรบัเปล่ียนเป็นศูนย์เรียนรู้	ทีส่ามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด
เวลา	 ซึ่งดูเป็นผลดีมากกว่า	 การเน้นอบรมธรรมดาท่ัวไป	 ท่ีจะเป็นการอบรมตามหัวข้อและระยะเวลา	หรือ
ต้องส�ารวจหัวข้อให้เกิดข้ึนตามความต้องการของคนส่วนใหญ่	 แต่ศูนย์เรียนรู้สามารถเข้ามาสอบถามได้ตาม
หัวข้อที่สงสัย	โดยมีตัวอย่างการปฏิิบัติ	และผลลัพธ์ให้ได้เห็นเป็นรูปธรรม	พร้อมทั้งความรู้และข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย	มีศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อถ่ายทอด	Eco	market		และ	Eco	Tour	 
ให้กับชุมชน	สามารถขยายผลไปสู่ต�าบลอื่น	ๆ	ทั้งเป็นศูนย์ร่วมยกระดับวิสาหกิจชุมชนสู่การตลาด	เพื่อตอบ
โจทย์ด้าน	BCG	

	 ทัง้นีห้ากการพฒันาชมุชน	ไม่ว่าจะเป็นด้านคณุภาพชวีติ	เศรษฐกจิและอืน่ๆ	จ�าเป็นต้องมกีารส่งเสรมิ
ตั้งรากฐานและนโยบายองค์รวม	โดยควรจะเป็นการท�างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการท�างานที่
ซ�้าซ้อนและเป็นการจัดการที่ไม่ได้ยั่งยืน	
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รูปท่ี 1 เข้ำร่วมกิจกรรมรดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่บ้ำน
ต�ำบลข่วงเปำ เพื่อแนะน�ำกลุ่ม U2Tข่วงเปำ ด้วย
ของช�ำรวยที่จดัท�ำขึน้เอง ได้แก่ สเปย์นำโน น�้ำดื่ม
นำโน น�้ำพริกลำบ และหัวเชื้อเห็ดหอม 

รูปที่ 3 เข้ำร่วมอบรมกำรจัดตั้งวิสำหกิจชุมชน รูปที่ 4 กิจกรรม COVID-19 WEEK

รูปที่ 2 จัดกิจกรรมอบรม smart people พร้อม
ทัง้พบปะผูน้�ำหมูบ้่ำน ทัง้ 15 หมูบ้่ำนในต�ำบลข่วง
เปำเพื่อขอควำมร่วมมือและขอค�ำแนะน�ำในกำร
พัฒนำชุมชนต�ำบลข่วงเปำ

รูปที่ 5 ติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์เพื่อพลังงำน 
ที่ยังยืน ณ ศุนย์เรียนรู้ฯ

รูปที่ 6 จัดท�ำโรงเรือนและท�ำแปลงเพื่อปลูกผัก 
ในระบบ Aqua phonic



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)62

รูปที่ 7 วัดค่ำน�้ำโดยเครื่องมือวัดในบ่อปลำ  
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ

รูปที่ 8 ติดตั้งและพัฒนำโรงเพำะเห็ด 
โดยนักศึกษำฝึกงำนในกลุ่มปฏิบัติกำร

รูปที่ 9 ตกแต่งและจัดกิจกรรมลอยกระทง  
หน้ำศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อเป็นสถำนที่พักผ่อน 

ให้แก่ชุมชนและประชำสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ฯ

รูปที่ 10 จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภำพ  
เพื่อสนับสนุนเส้นทำงหน้ำศูนย์กำรเรียนรู้ให้เป็น
สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจในชุมชนและเส้นทำง
สุขภำพ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสุขภำพที่ดี
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การดําเนินงานรายตําบล (TSI)

ตําบลข่วง เปา อํา เภอจอมทอง จั งหวัด เชียง ใหม่

มห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ชม งคลล้ า นน า ศั ก ย ภ าพตํา บ ล ตํา บ ลอยู่ ร อ ด

หญิ ง  5 , 2 5 3  คน

ช าย  4 , 7 5 1  คน

โ ร ง เ รี ยน  6  แห่ ง

โ ร งพย าบ าล  1  แห่ ง

วั ด  9  แห่ ง

โ บสถ์  3  แห่ ง

4 , 6 1 9  หลั งค า เ รื อน

ภ าคี เ ค รื อ ข่ า ย

มห า วิ ทย าลั ย เ ทค โน โลยี ร า ชมงคลล้ า นน า

อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว นตาํ บลข่ ว ง เ ป า

เ ทศบ าลตาํ บลจอมทอง

วิ ส า หกิ จชุ มชนแล ะกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ในชุ มชน  

1 .

2 .

3 .

4 .

รับจ้างทั่วไป

55%

เกษตรกร

40%

อื่นๆ

5%

ปร ะช าชน ในท้ อ งถิ่ นมี สั มม าชี พ  มี ร า ย ได้ ใ นก า รดาํ เ นิ นชี วิ ต ป ร ะ จาํ วั น

ฝึ ก อบรมทั กษ ะ อ าชี พแล ะช่ ว ย ในก า รสร้ า งสั มม าชี พ ในพื้ นที่

ช่ ว ย ใ ห้ เ กิ ด ก า รจั ด ก า รทรั พย าก รอย่ า ง เ ป็ น ร ะ บบแล ะพัฒน าชุ มชน ให้

มี สมร รถน ะ ในก า รจั ดก า รสู ง

เพิ่ ม โ อก าสแล ะช่ อ งท า ง ในก า รจั ดจาํ หน่ า ยผลิ ตภัณฑ์ ชุ มชน ให้ ก ว้ า ง

ข ว า งม ากขึ้ น  โ ดยพัฒน าผลิ ตภัณฑ์ ชุ มชน ให้ ไ ด้ ม าต ร ฐ าน  

1 .

2 .

3 .

4 .

     แล ะมี อั ต ลั กษณ์  จ ากก า รฝึ ก อบรมทั กษ ะ อ าชี พ  เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ มก า ร

     ท่ อ ง เที่ ย ว แล ะช่ ว ย ใ ห้ เ กิ ด ก า รสร้ า ง สัมม าชี พ ในพื้ นที่

  5 .ส่ ง เ ส ริ ม เ กษตรพอ เพี ย ง แล ะ อ าห า รปลอดภั ย  

ตํา บ ล สู่ ค ว า ม ยั่ ง ยื น

ข้ อมู ลพื้ นที่ ตาํ บล

T P M A P  คว ามต้ อ ง ก า รพื้ น ฐ าน  5  มิ ติ

โ จทย์ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พื่ อพัฒน า

ผลลั พ ธ์

ข้ อ เ สนอแน ะ

ผู้ รั บผิ ดชอบ  ผศ .  ดร .  วิ ษณุ  ทอง เ ล็ ก

เ บอ ร์ โ ท รศั พท์  0 8 4 - 1 7 3 - 0 7 2 0

หน่ ว ย ง านที่ รั บผิ ดชอบ โคร งก า ร  คณะ วิ ศ ว ก ร รมศ าสตร์

มห า วิ ทย าลั ย เ ทค โน โลยี ร า ชมงคลล้ า นน า

ร ะ ย ะ เ ว ล าดาํ เ นิ น ง านตลอด โคร งก า ร  

1  กุ มภ าพั น ธ์  2 5 6 4  –  3 1  ธั น ว าคม  2 5 6 4

ตาํบลข่ ว ง เ ป า  มีพื้ นที่ โ ดยปร ะม าณ  4 9 . 5 0  ต า ร า ง กิ โ ล เมตร  

สภ าพทั่ ว ไ ป ขอ งตาํ บล เป็ นที่ ร า บ เ ชิ ง เ ข า

จาํ น วนหมู่ บ้ า นทั้ ง หมด  1 5  หมู่ บ้ า น  

สนั บสนุ นก า รมี ศู นย์ เ รี ยน รู้ ป ร ะ จาํ ชุ มชน เพื่ อ เ ป็ น แหล่ ง เ รี ยน รู้

แ ล ะ เ ส ริ มสร้ า งทั กษ ะ แก่ ชุ มชน  โ ดยมี ตั ว อย่ า ง ใ ห้ ไ ด้ ทดลอง

เ รี ยน รู้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง  ส าม า รถนาํ ไ ปสู่ ก า รส่ ง เ ส ริ มก ร ะบ วนก า ร

เ รี ยน รู้ เ อ ง ไ ด้ ต่ อ ไ ป

กิ จก ร รม

แจกหน้ า ก า กอน ามั ย

แล ะ เ จลล้ า งมื อ  

กิ จ ก ร รม  C o v i d  W e e k

แก้ ว นํ้า  หลอดดู ด

ผลิ ตภัณฑ์ จ า ก ไม้ ไ ผ่

โ ค ร งก า ร เ ดิ น - วิ่ ง

เ พื่ อ สุ ข ภ าพ
ศู นย์ ก า ร เ รี ยน รู้ โ ต้ ง น าดิ น

U 2 T  ตาํบลข่ ว ง เ ป า

โ ครงการยกร ะดั บ เ ศรษฐกิ จแล ะสั งคมร ะดั บตํา บลแบบบู รณาการ  
( 1  ตํา บล  1  มหาวิ ทย าลั ย )

ปร ะ เ มิ น  (ก่ อน ) ปร ะ เ มิ น  ( หลั ง )

เ ป รี ยบ เที ยบพัฒน าก า ร ขอ งคนจน

แยก  5  มิ ติ

แสดงก า ร เ ป รี ยบ เที ยบพัฒน าก า ร

ขอ งจาํน วนคนจน ใน  

ต .ข่ ว ง เ ป า  อ .จอมทอง  จ . เ ชี ย ง ใ หม่  

แยกร ายมิ ติ  โ ดยค ว ามสู ง ข อ งก ร าฟแท่ ง สี เ หลื อ ง แสดงจาํน วนคนจน ในปี  2 5 6 2

เ ที ยบกั บปี ก่ อนหน้ า  โ ดยแท่ ง ยิ่ ง สู ง  ยิ่ ง ดี

(ผลก า รดาํ เ นิ น ง าน  เ รื่ อ ง เ ด่ น  คน เด่ น )  

–  เ ชิ ง เ ศ รษฐกิ จ แล ะสั ง คม

กิ จ ก ร รมที่  1  :  สร้ า ง  C r e a t i v e  F o o d  ด้ า นอ าห า รส ะ อ าด  ปลอดภั ย  

                   มี คุณค่ า  

กิ จ ก ร รมที่  2  :  ยกร ะดั บ แล ะพัฒน าผลิ ตภัณฑ์ ชุ มชน  

                    C r a f t  T r e n d  P R O D U C T

กิ จ ก ร รมที่  3  :  สร้ า ง  S M A R T  P E O P L E  ด้ า น  I T /  A p p /  S o c i a l  M e d i a /

                   o n l i n e  m a r k e t

กิ จ ก ร รมที่  4  :  สร้ า ง  E C O  P E O P L E  ด้ า นอนุ รั กษ์ แ ล ะพัฒน าผลิ ตภัณฑ์

                   สิ่ ง แ วดล้ อม

กิ จ ก ร รมพัฒน าพื้ นที่  

สนั บสนุ นแล ะพัฒน า

ทั กษ ะสั มม าชี พ

ก า รส่ ง เ ส ริ ม

ด้ า นสิ่ ง แ วดล้ อม

C i r c u l a r  E c o n o m y

-  เ กิ ด ก า รจ้ า ง ง าน ในชุ มชน ให้ มี ร า ย ได้

   ใ นก า รดาํ เ นิ นชี วิ ต ในปร ะ จาํ วั น ใน

  สถ านก า รณ์ โ รคอุ บั ติ ใ หม่ โ ค วิ ด 1 9

-  เ พิ่ ม โ อก าสหรื อช่ อ งท า ง ในก า รจั ด

  จาํ หน่ า ยสิ นค้ า แล ะผลิ ตภัณฑ์ ใ น

  ชุ มชน โดย  E c o  M a r k e t  ช่ อ งท า งออน ไลน์

—  ก า รสร้ า งศู นย์ เ รี ยน รู้ โ ต้ ง น าดิ น  โ ม เดล

  ท า งก า ร เ กษตรด้ ว ย  “ เ กษตรอิ นทรี ย์ "  ส่ ง

  เ ส ริ ม เ กษตรพอ เพี ย ง แล ะ อ าห า รปลอดภั ย

  แล ะ เ ส ริ มสร้ า งค ว าม รู้ ใ ห้ ชุ มชน ได้ เ กิ ด ก า ร

  จั ดก า รทรั พย าก รอย่ า ง เ ป็ น ร ะ บบ  

-  ทาํ ใ ห้ เ กิ ด ก า รหมุ น เ วี ยน ร าย ได้ ใ นชุ มชน

  โ ดย  E c o  T o u r

-  จั ดอบรมก า รสร้ า งผลิ ตภัณฑ์ จ า กชุ มชนสู่

  ชุ มชน  อย่ า งมี ค ว ามส าม า รถแล ะมี อั ต ลั กษณ์

ก า รป ร ะ กอบอ าชี พ  



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)64

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลบ้ำนหลวง   
อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ

	 อาจารย์สุภัทรจิตติ์			มะโนสด
	 ดร.	ปภาวดี												เนตรสุวรรณ		
	 อาจารย์ปองสุข							ศรีชัย
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ควำมเป็นมำ

	 บ้านเมืองอาง	 ตั้งอยู ่ในเขตต�าบลบ้านหลวง	 อ�าเภอจอมทอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นชุมชน 
ชาวปกาเกอะญอ	ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ดอยอินทนนท์	ในอดีตมีวิถีชีวิตไม่ต่างจากคนในพื้นที่ภูเขาทั่วไป	คือ
มกีารท�าไร่หมนุเวยีน	แล้วกเ็ปลีย่นระบบการผลิตจากการพ่ึงพาตนเองไปสู่การผลิตแบบเชิงเด่ียว			ท�าให้พ้ืนที่
สีเขียวลดลงไปเรื่อย	ๆ	ชาวบ้านมีรายได้ดีแต่กลับมีหนี้สินพอกพูน	แถมคุณภาพชีวิตต่างๆ	ก็ยังแย่เหมือนเดิม	
สุดท้ายผู้น�าในพื้นที่จึงช่วยกันคิดและแก้ไขปัญหาด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิด	 เปลี่ยนระบบผลิตเพื่อการค้า
เป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์	 โดยมีมูลนิธิโครงการหลวงเข้ามาผลักดัน
ท�าให้เกดิการท�าการเกษตรในรปูแบบของเกษตรอินทรีย์	ผู้น�าชมุชน	ผู้ใหญ่บ้านนายวชัรินทร์	พจนบณัฑิต	ท�า
หนังสือถวายฎีกาต่อหม่อมเจ้าภีศเดช	รัชนี	ประธานมูลนิธิโครงการหลวง	 ให้โครงการหลวงเข้ามาที่บ้านเมือ
งอาง	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชุน
	 หลังจากที่เปล่ียนมาท�าเกษตรอินทรีย์	 จากท่ีเคยถางป่าปลูกข้าว	 10	 ไร่	 20	 ไร่	 ก็ปรับเปล่ียนมา
เป็นท�าโรงเรือนที่ใช้พื้นที่ประมาณ	 1-2	 งาน	 ท�าให้สามารถมีรายได้เล้ียงครอบครัวได้	 รวมไปถึงการได้พ้ืนที่
ป่าคืนมาพันกว่าไร่	 ผลที่ได้รับเป็นที่น่าพอใจ	 คือ	 ได้พื้นที่คืน	 และได้อาชีพที่ยั่งยืนจากการท�าเกษตรอินทรีย์	 
อย่างยั่งยืน

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

1.ต�ำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน
	 จากประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองอาง	 ต�าบลบ้านหลวง	 อ�าเภอจอมทอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 
เป็นพื้นที่ท�าการเกษตร	 แบบเชิงเดี่ยวโดยการท�ารายป่าไม้ที่มุ่งเน้นการผลิตที่ตอบสนองผู้บริโภคและกลไก
การตลาดแบบเสรี	มีการใช้ปุ๋ย	ยา	และสารเคมี	พื้นที่ป่าก็มักจะถูกรุกรานเข้าไปเรื่อยๆ	จนท�าให้ระบบนิเวศ
สูญเสีย	 ผู้น�าชุมชนจึงปรับเปลี่ยนวิธีคิด	 เปลี่ยนระบบผลิตเพื่อการค้าเป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในรูปแบบของเกษตรอินทรีย์	 โดยมีมูลนิธิโครงการหลวงเข้ามาผลักดันท�าให้เกิดการท�าการเกษตรในรูปแบบ
ของเกษตรอินทรีย์

2.ต�ำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง
	 เนื่องด้วยจากการลงพื้นที่การจัดกิจกรรมการฝังตัว	 ของคณะการท�างาน	 U2T	 ต�าบลบ้านหลวง	 
จงึได้ข้อสรุปจากการวเิคราะห์	SWOT	ของบ้านเมืองอาง	ต�าบลบ้านหลวง	อ�าเภอจอมทอง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ดงันี้
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	 โดยผลสรุปที่ได้คือ	 ชุมชนมีความรู้พื้นฐานด้านการท�าเกษตรอินทรีย์	 แต่ยังขาดการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบในด้านทฤษฎีการเกษตร	ท�าให้เกิดการวิเคราะห์แนวทางที่จะพัฒนาไปสู่กระบวนการจัดการ
ความรู้ด้านการท�าเกษตรอนิทรย์ีตามทฤษฎกีารท�าเกษตรอย่างเป็นระบบ	เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยืน	และ
มุ่งสู่ความพอเพียงให้แก่ต�าบลสู่ชุมชน
 
3.ต�ำบลพ้นควำมยำกล�ำบำก
	 	 ชุมชนบ้านเมืองอางได้ท�าการเกษตร	 โดยการปลูกผักอินทรีย์ที่ได้	 มาตรฐาน	 และคุณภาพ	
IFOAM	 (มาตรฐานเกษตรอินทรีย์)	 เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง	 เพื่อต่อยอดสินค้า	หรือผลิตภัณฑ์	 สู่สากลได้จึง
ท�าให้สนิค้ามกีารจดัจ�าหน่าย	ในและต่างประเทศ	จงึท�าให้ชมุชนม	ีคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	และเป็นชมุชนตัวอย่าง
ด้านผักอินทรีย์	

4.ต�ำบลยำกล�ำบำก ก่อนเริ่มต้นโครงกำรและเมื่อสิ้นสุดโครงกำร
	 	 เนื่องจากชุมชนบ้านเมืองอาง	 มีการท�าเกษตรอินทรีย์	 และทรัพยากรธรรมที่อุดมสมบูรณ์	 
จึงมีการบูรณาการ	จัดท�าโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านเมืองอาง	และสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ	โดยเพิ่ม
มูลค่าการท่องเที่ยว	ของชุมชนบ้านเมืองอางให้ชุมชนมีรายได้ตลอดทั้งปี้	ในทุกด้าน
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แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม 

 กิจกรรมที่	1	กิจกรรมด้านเกษตร	โดยการจัดอบรมถ่ายทอดวามรู้ด้านการใช้สารชีวภัณฑ์	อย่างถูก 
	 	 					ต้องและถูกวิธี
	 กิจกรรมที่	2	การท่องเที่ยวโดยชุมชน	โดยการการจัดอบรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
	 กิจกรรมที่	3	กิจกรรมการพัฒนา	ออกแบบ	ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
	 กิจกรรมที่	4	การจัดท�าแผนที่เดินทางการท่องเที่ยวชุมชน

วิธีกำรด�ำเนินงำน

	 การด�าเนินกิจกรรมเป็นกิจกรรมในการอบรม	 โดย	 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ	 และเป็นการถ่ายทอด
องค์ความรู้	ทฤษฏิี	เพื่อเป็นหลักปฏิิบัติอย่างถูกต้อง

ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 จากกิจกรรม	 โดยรวมกิจกรรมด้านการเกษตรเป็นกิจกรรมหลัก	 ในการต่อยอด	 ในการสร้าง	 
แบบบรูณาการ	เพือ่เชือ่มโยงไปสูก่จิกรรมการท่องเทีย่วเชงิเกษตร	และสนิค้า	ผลติภณัฑ์ผ้าทอมอื	บ้านเมอืงอาง 
ต�าบลบ้านหลวง	อ�าเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

	 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ในชุมชนบ้านเมืองอาง	อ�าเภอจอมทอง	จังหวัดเชียงใหม่	โดยมี
ส่วนร่วมโดยชุมชนเป็นหลัก

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 ควรสร้างมาตรฐานในการให้บริการการท่องเที่ยวให้เพียงพอ	
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อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย ..................
...........

มุ่งสู่ความพอเพียง (ก่อน) มุ่งสู่ความย่ังยืน (หลัง)ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพ้ืนท่ีต าบล
หมู่ที่ 5 บ้านขุนยะ
หมู่ที่ 6 บ้านป่าแขม
หมู่ที่ 7 บ้านขุนกลาง
หมู่ที่ 8 บ้านผาหมอน
หมู่ที่ 9 บ้านเมืองอาง
หมู่ที่ 10 บ้านแม่หอย
หมู่ที่ 11 บ้านเมืองกลาง
หมู่ที่ 12 บ้านหัวเสือ
หมู่ที่ 13 บ้านน ้าลัด
หมู่ที่ 14 บ้านปะ
หมู่ที่ 15 บ้านแม่ปอน
หมู่ที่ 16 บ้านตาดหมื่น
หมู่ที่ 17 บ้านแม่กลางหลวง

TPMAP ความต้องการพ้ืนฐาน 5 มิติ

การพัฒนาพ้ืนท่ี

กลไกการด าเนินงาน

ผลลัพธ์

ข้อเสนอแนะ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวสุภัทรจิตต์  มะโนสด
เบอร์ติดต่อ : 089-5589388 หน่วยงาน : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เด่น และคงมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ในชุมชน และการท่องเที่ยวในชุมชนมีการด้าเนินงานอย่างต่อเน่ือง จากการ
ด้าเนินงานในช่วงที่ผ่าน

การด าเนินงานรายต าบล (TSI)

ต าบลบบ้านหลวง

หมู่ที่ 18 บ้านแม่ยะน้อย
หมู่ที่ 19 บ้านห้วยเหี๊ยะ
หมู่ที่ 20 บ้านน ้าตกแม่กลาง
หมู่ที่ 21 บ้านกู่ฮ่อสามัคคี
หมู่ที่ 22 บ้านหนองหล่ม
หมู่ที่ 23 บ้านใหม่ห้วยเหี๊ยะ

สภาพภูมิประเทศ
เทศบาลต้าบลบ้านหลวงมทีี่ราบส้าหรับการ

เพาะปลูกน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสงูพื นที่อยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นแหล่งต้น
น ้าที่ส้าคัญ มีน ้าตกที่สวยงามอยู่หลายแห่ง

ชาย 49% หญิง 51%

สถานศึกษา 33 แห่ง

ศาสนสถาน 30 แห่ง

รพ.สต. 4 แห่ง

1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการใหค้วามรู้ในการปอ้งกันโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)
2. จัดท้าแผนที่เดินทางการท่องเทีย่วชุมชนภายใตโ้ครงการ “พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่
การเชื่อมโยงการท่องเทีย่วแบบน้าพักระยะยาว” ( Long Stay Tourism )
3. การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักอนิทรยี์บ้านเมืองอาง 
ต้าบลบ้านหลวง อ้าเภอจอมทอง “การใช้สารชีวภัณฑ์อย่างถูกต้องและถูกวธิี”
4. กิจกรรมการพัฒนา  ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
5. กิจกรรมจัดท้าหลักสูตรระยะสั นเพื่อ Upskill/Reskill ด้านเกษตรอินทรีย์ (ผ่านระบบ
ออนไลน์)

ข้อมูลปี 2561-2562

ที่ปรึกษา
ภาครัฐ/เอกชน

คณะท างาน
ชุมชน

มหาวิทยาลัย
และผู้รับจ้าง U2T

1. ที่ปรึกษา ประกอบด้วย หน่วยงานราชการในพื นที่
เทศบาลบ้านหลวง , สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
2. คณะท างานชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร , 
กลุ่มทอผ้า , ตัวแทนผู้น้าชุมชนในต้าบล
3. คณะท างานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ประกอบด้วย อาจารย์ , ผู้ จ้างงาน U2T 
ต้าบลบ้านหลวง

• เกิดการจ้างงาน
• ผู้รับจ้างได้รับการพฒันาทกัษะครบ 20 คน
• สร้างยอดขายจากผลิตภัณฑใ์นชุมชนใหมี้ราคามากขึน้
• การพัฒนาและสร้างอาชีพใหม่ท าใหช้าวบ้านเพิ่มโอกาสการมีงานท า และมี

คุณภาพชีวิตทีด่ขีึ้น
• การยกระดับสินคา้ของกลุ่มทอผ้าในชุมชน ท าใหส้ินคา้ชุมชนมีความเข็ม

แข็ง และสามารถสร้างรายได้ใหช้มุชนไดอ้ย่างแทจ้ริง
• เกิดการส่งเสริมการพัฒนาการปลูกผักอินทรีย์
• เกิดความร่วมมือของชมุชนในการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง

เกษตร
• เกิดแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบในชุมชน
• ได้หลักสูตรทีเ่รียนรู้ดา้นเกษตรอินทรย์ีที่เรยีนรู้ไดต้ลอดชีวิต

Digital Literacy Social LiteracyLanguage Literacy Financial Literacy
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  
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ต�ำบลแม่คือ  
อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ นำยดอน วิละค�ำ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ควำมเป็นมำ

 ต�าบลแม่คือ	 อ�าเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 อยู่ห่างจากอ�าเภอดอยสะเก็ดไปทางทิศใต้		
ประมาณ		9	กิโลเมตร	มี	หมู่บ้านจ�านวน		6	หมู่บ้าน		คือ		หมู่ที่	1	บ้านแพะแม่คือ	หมู่ที่	2	บ้านแม่คือ		หมู่
ที่	3	บ้านสันต้นแหน		หมู่ที่	4	บ้านป่าบง			หมู่ที่	5	บ้านสันต้นแหนใต้	หมู่ที่	6	บ้านป่าเสร้า,	เหล่าคา,หนอง
งู	 มีครัวเรือนจ�านวนท้ังสิ้น	 2,606	 ครัวเรือน	 ประชากรรวมมากกว่า	 5,800	 คน	 มีอาณาเขตติดต่อ	 	 ทิศ
เหนือ	ติดต่อ		เทศบาลต�าบลตลาดใหญ่		ทิศตะวันออก	ติดต่อ	เทศบาลต�าบลแม่ปูคา		ทิศตะวันตก	ติดต่อ		 
เทศบาลต�าบลส�าราญราษฎร์,เทศบาลต�าบลสันปูเลย	ทิศใต้		ติดต่อ	เทศบาลเมืองต้นเปา
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	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ	19	ท�าให้ในระยะเวลาทีผ่่านมาชมุชนประสบกบัปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ	อกีทัง้ภาวะภยัแล้งในช่วงก่อนเดอืนสงิหาคม	ท�าให้ผลผลติทางเกษตรของชมุชนได้รบัความเสยีหาย	
จึงท�าให้ชุมชนขาดรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตทางเกษตร		
	 เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านแข่งขัน	 การยกระดับเศรษฐกิจ	 รายได้ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	 ตลอดจนถึงการพัฒนากระบวนการด�าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์	 ของคนในต�าบลแม่คือ	 
อ�าเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีวิทยาเขตตั้งอยู่ในพื้นที่อ�าเภอดอยสะเก็ด	 จึงเห็นควรให้มีการด�าเนินงานโครงการให้เกิดมีการจ้างงาน
ในชุมชน	 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนต�าบลแม่คือ	 อ�าเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้เพิ่ม	 
ตอบความต้องการของชมุชนด้านการพฒันาทักษะด้านเกษตรแนวใหม่	พฒันาแพลตฟอร์มการตลาด	จากฐาน
คิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน	และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสนับสนุน	พัฒนา	และส่งเสริมการท่อง
เที่ยว	เส้นทางสายวัฒนธรรมชุมชน
  

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

 ก่อนการด�าเนินโครงการ	 คณะท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ท�าการประเมินชุมชนแล้วพบว่า	 
ต�าบลแม่คือ	 อยู่ในระดับที่เป็นต�าบลมุ่งสู่ความพอเพียง	 ทางโครงการร่วมกับภาคีจึงได้ออกแบบการพัฒนา	 
/	 ยกระดับ	 ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการ
แบบมีส่วนร่วม	และยกระดบัศกัยภาพการบรหิารจดัการและการสร้างเครอืข่ายธรุกจิชมุชนสูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม  

โครงการได้ออกแบบการจัดกิจกรรม	ดังนี้
1.	 กิจกรรม	 การจัดท�าแผนท่ีเดินดินและภาพถ่ายภูมิประเทศของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเช่ือมโยง

การท่องเที่ยวชุมชน	
2.	 กิจกรรม		การอบรมเร่ืองการจัดท�าแผนธุรกิจ		
3.	 กิจกรรม	การจัดอบรมเพ่ือพัฒนา/ยกระดับการผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน	จากฐานทรัพยากรและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม	ด้วยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	
4.	 กิจกรรม	การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน	และการตลาด		
5.	 กิจกรรม	การพฒันาศักยภาพด้านการบรหิารจัดการขยะภายในชมุชนเพ่ือลดการเผาและลดการ

เกิดมลภาวะภายในชุมชน	
6.	 กิจกรรม	การจัดกิจกรรมด้านสังคม	เร่ือง	ประชาธิปไตยในชุมชน		

วิธีกำรด�ำเนินงำน

ในกิจกรรมย่อย	โครงการได้มีวิธีการด�าเนินงานดังนี้
 1.กิจกรรม กำรจัดท�ำแผนที่เดินดินและภำพถ่ำยภูมิประเทศของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเช่ือมโยง
กำรท่องเที่ยวชุมชน
	 1.1.จดัฝึกอบรมเรือ่งการท�าแผนทีเ่ดินดิน	เพ่ือให้ประชาชนและคณะท�างานได้รู้จักชมุชน	สถานท่ีส�าคญั 
ตลอดจนถึงบุคคลส�าคัญในชุมชนต�าบล
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)72

	 1.2.	 จัดฝึกอบรมเรื่องการจัดท�าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ	 โดยการใช้เครื่องมือ	 คือ	 Google	my	
map	และให้คณะท�างานได้ลงพื้นที่เพื่อปักหมุดสถานที่ส�าคัญ	และอัพโหลดไว้ในระบบ	ท�าการส่งมอบให้กับ
ทางเทศบาลเพื่อน�าไปใช้ในการวางแผนการท�างาน
	 1.3.	จัดฝึกอบรมเรื่องการท�าเส้นทางการท่องเที่ยวภายในต�าบล	
	 1.4.	จัดท�าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในต�าบล
	 1.5.	จดัท�าโปสเตอร์ภาพถ่ายทางอากาศส่งมอบเทศบาลต�าบล	เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานชมุชน

 2.กิจกรรม  กำรอบรมเรื่องกำรจัดท�ำแผนธุรกิจ ประกอบด้วย
	 2.1	จดัฝึกอบรมการจดัท�าแผนธรุกจิผลิตภณัฑ์แปรรูปจากผักเชยีงดา	/	ผลิตภณัฑ์แปรรูปจากจ้ิงหรีด	
/	ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอไทยวน
	 2.2	 จัดท�าแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักเชียงดา	 /	 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด	 /	 ผลิตภัณฑ์
แปรรูปผ้าทอไทยวน
 
 3.กิจกรรม กำรจัดอบรมเพ่ือพัฒนำ/ยกระดับกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน จำกฐำนทรัพยำกร
และภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
	 3.1	จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ	ดังนี้
	 	 3.1.1	การจัดท�าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักเชียงดา	ได้แก่	ชาผักเชียงดา	
	 	 3.1.2	การจัดท�าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด	ได้แก่	น�้าพริกจิ้งหรีด	จิ้งหรีดอบกรอบ	
	 	 3.1.3	การจัดท�าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอไทยวน	
	 3.2	จัดท�าฉัลากและบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
	 3.3	จดัท�าโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์แปรรปูจากผกัเชยีงดา	/	ผลติภณัฑ์แปรรปูจากจิง้หรดี	/	ผลติภณัฑ์
แปรรูปผ้าทอไทยวน
	 3.4	จัดท�าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แปรรูปจากผักเชียงดา	/	ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจิ้งหรีด	/	ผลิตภัณฑ์
แปรรูปผ้าทอไทยวน
	 3.5	จัดท�า	Facebook	Page	จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

 4. กิจกรรม กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจชุมชน และกำรตลำด
	 4.1	จัดฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
	 4.2	จัดฝึกอบรมเรื่องการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน	การสร้างแบรนด์	และการพัฒนาช่องทางการตลาด		

 5.กิจกรรม กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะภำยในชุมชนเพื่อลดกำรเผำและ 
ลดกำรเกิดมลภำวะภำยในชุมชน
	 5.1	จัดฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน	
	 5.2	จัดฝึกอบรมเรื่องศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะ
	 5.3	จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจด้านจัดการขยะ	
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 6.กิจกรรม กำรจัดกิจกรรมด้ำนสังคม เรื่อง ประชำธิปไตยในชุมชน 
	 6.1	จัดฝึกอบรมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
	 6.2	พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนต�าบล	

ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 เมื่อด�าเนินกิจกรรมเสร็จ	เกิดผลการด�าเนินงานดังนี้
1.	 เกิดโจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนตาม	16	เป้าหมาย		จ�านวน	2	เป้าหมาย		
2.	 โครงการพัฒนาต�าบลแบบก�าหนดประชากรเป้าหมาย	มากกว่า	100	ครัวเรือน
3.	 มีผู้ท่ีเป็นผู้ปฏิิบัติการหลัก	(Key	actors)	และผู้ขับเคล่ือนปฏิิบัติการพ้ืนท่ี		จ�านวน		15	คน			
4.	 มีเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ผลดี	จ�านวน	1	ผลงาน	ได้แก่	การน�าเอา	google	map	มาใช้

ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	 ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาต�าบล
ของเทศบาลต�าบล	

5.	 ได้นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา	 (เชิงระบบ	 เชิงกระบวนการ	 เชิงเทคนิค)	 จ�านวน	 3	 เร่ือง	 ได้แก่	
1.แผนทีเ่ดนิดนิเพือ่การสร้างความรู้ความเข้าใจชมุชน		2.การจัดท�าโมเดลธรุกจิในชมุชน	3.การ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

6.	 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	5	องค์กรหลัก		ได้แก่	1.เทศบาลต�าบลแม่
คือ	2.ชมรมก�านันผู้ใหญ่บ้านต�าบลแม่คือ	3.ผู้น�าศาสนาในพื้นที่		4.ส�านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	ต�าบลแม่คือ	5.คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7.	 มีผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มประชาชนกรเป้าหมาย	 จ�านวน	 2	 เร่ือง	 ได้แก่	
1.การจัดท�าแผนธุรกิจรายต�าบลท�าให้เกิดการวางแผนงานด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นอาชีพเสริมของ
คนในต�าบล	2.การมีส่วนร่วมในการจัดท�าเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจต�าบล

8.	 มีเร่ืองเด่น	 (กิจกรรม	บริการ	 ผลิตภัณฑ์	 ผลผลิต)	 ของต�าบล	 จ�านวน	 1	 เร่ือง	 คือ	 ผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปจากจิ้งหรีด	

9.	 มีคนเด่น	(Champions)	ในพ้ืนท่ี	จ�านวน	1	คน			
10.	มีข้อมูล	(การส�ารวจการเฝ้าระวัง	COVID-19	และ	Community	Big	Data)	และมีวิธีการเฝ้า

ระวัง	6	หมู่บ้าน	
11.	มีการส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่	(Start-up	/	Social	Enterprise)	จ�านวน	1	กลุ่ม	คือ	ผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากจิ้งหรีด		
12.	มีรปูแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับต�าบลจากการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ใน

โครงการ	จ�านวน	1	เรื่อง
13.	มีรูปแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในต�าบลเพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจน	(Resource	Mobilization)	จ�านวน	1	รูปแบบ		
14.	มีแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนท่ีมาจากเร่ืองเด่น	คนเด่น	จนได้รับการยอมรับ

เป็น	 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนจ�านวน	 1	 แหล่งเรียนรู้และจ�านวนหลักสูตร
การเรียนรู้	1	หลักสูตร
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ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

1.	 ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ	และร่วมวางแผนการด�าเนินงาน
2.	 การด�าเนินกิจกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนท่ี	 ท�าให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามี

ส่วนร่วมในการท�างาน
3.	 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ให้โอกาส	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนงาน
4.	 การเข้าไปมีส่วนร่วมมากกว่าการท�างานโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ	 ท�าให้ได้ภาคีเครือ

ข่ายการขับเคลื่อนงาน

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 ต�าบลแม่คอื	ประสบกบัปัญหาการแพร่ระบาดของโควดิ	19	ท�าให้โครงการมกีารปรบัเปลีย่นแผนการ
ด�าเนนิงานเพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ดงักล่าว	ในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิและสังคมรายต�าบลจ�าเป็นท่ีจะ
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน		ดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ต ำบลแม่คือ อ ำเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

โครงกำรยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร
มหำวิทยำลยัสู่ต ำบล สรำ้งรำกแก้วให้ประเทศ

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

เป็นต ำบลไมส่ำมำรถ
อยู่รอด (ก่อน)

เป็นต ำบลมุง่สู่ควำม
พอเพียง (หลงั)

ศกัยภำพต ำบล

ข้อมูลพ้ืนท่ีต ำบลแม่คือ

TPMAP ควำมต้องกำรพืน้ฐำน 5 มิติ

กำรพฒันำพ้ืนท่ี
โจทยก์ำรพฒันำ

กิจกรรมท่ีด ำเนินกำร
1. สง่เสรมิและพฒันาทกัษะสมัมาชพี
ในชุมชน 3 กลุม่อาชพี

- กลุม่วสิาหกจิผกัเชยีงดา
- กลุม่วสิาหกจิผา้ทอไทยวน
- กลุม่วสิาหกจิเลีย้งจิง้หรดี

2. จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวใน
ต าบลแมค่อื
3 .  กา รบริก า รจัด การ กลุ่ม แ ละ
การตลาด
4. จัดกิจกรรมให้ความรู้เร ื่องการ
จดัการขยะในครวัเรอืนอย่างถูกวธิ ี

กลไกการด าเนินงาน
1. ส ำรวจควำมต้องกำรของต ำบล
2. วิเครำะห์ปัญหำและวำงแผนกำรพัฒนำร่วมกับชุมชน
3. จัดกิจกรรมกำรพัฒนำทักษะสัมมำชีพให้คนในชุมชนด้วยองค์ควำมรู้ของ
มหำวิทยำลัย
4. ร่วมมือกับเครือข่ำยในกำรพัฒนำ ยกระดับอำชีพในชุมชน
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยวในชุมชน

ผลลัพธ์การด าเนินงาน
1. เกิดกำรจ้ำงงำนในพื้นที่ชุมชน 3 กลุ่ม จ ำนวน 20 คน 
2. มีกำรพัฒนำทักษะ ส ำหรับผู้รับจ้ำงงำนในพื้นที่
3. มีกำรพัฒนำด้ำนกำรแปรรูปสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. ส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำรแก่ชุมชมและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในชมุชน
5. เกิดควำมตระหนักด้ำนสิ่งแวดล้อมมำกย่ิงขึ้น

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต าบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ นายดอน  วิละค า
เบอร์ติดต่อ 080-6757454 หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. จัดกิจกรรมยกระดับกระบวนกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตรชุมชน  และสินค้ำภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น  ให้ได้มำตรฐำน  เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม  และช่วยลดต้นทุนใน
กำรผลิต
2. จัดกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำทักษะอำชีพ  เพื่อสร้ำงรำยได้ที่ ย่ังยืนให้แก่กลุ่มอำชีพวิสำหกิจชุนชน
ภำยในต ำบลแม่คือ
3. จัดกิจกรรมกำรพัฒนำกระบวนกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตรและบรรจุ
ภัณฑ์และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เร่ืองกำรตลำดออนไลน์

พื้นที่ต าบลแม่คือเป็นพื้นที่ราบ 
ใชใ้นการท าการเกษตรกรรมและใช้
เพื่อเป็นทีอ่ยู่อาศยั  มเีน้ือทีท่ ัง้หมด 
6.72 ตารางกิโลเมตร แบ่งการ
ปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน ไดแ้ก่

1. ส่งเสริมและพฒันำ
ทกัษะสมัมำชีพ

2. ส่งเสริมพฒันำกำร
ท่องเท่ียวชมุชน

3. พฒันำองคค์วำมรู้

4. กำรส่งเสริมด้ำน
ส่ิงแวดล้อม
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ต�ำบลแม่โป่ง 
อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีใหม่ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ 

     สังกัดหน่วยงำน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
     หัวหน้ำโครงกำร 	อาจารย์สมาน	ดาวเวียงกัน
     คณะท�ำงำน 
	 นางสาวภัทรธร		 	 ไทยกรณ์	 	 	 นางสาวปรียาภรณ์			 ตะริโย
	 นางสาวณัชชา		 	 เขื่อนค�า		 	 	 นางสุนทรี			 	 ทองค�าสม
	 นางสาวกัญญาณัฐ			 ผัดด้วง	 	 	 	 นางสาวอรุโนทัย			 ยอดกันธา
	 นางสาวกชกร		 		 เทพอรชร	 	 	 นางสาวรุ่งนภา				 พิลัยหล้า
	 นางสาวพวงเพชร			 ทะนันตา	 	 	 นายวรชัย		 	 ทองค�าฟู
	 นายอุเทน		 	 ทองค�าสม	 	 	 นายพีรพงศ์		 	 วงษ์ตาไข่
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นางสาวชฎาพร				 แสงทอง		 	 	 นางสาวอรุณี			 	 แซ่ลิม
นางสาวปทุมวรรณ			 ยอดสาร		 	 	 นายนที			 	 มโนรัตน์
นางสาวนิพัทธา			 ธุระแสง		 	 	 นางสาวรัชฎาภรณ์		 แสงฟู
นายกานต์พัณณิน		 เจริญทรัพย์	 	 	 นางสาวสุกัญญา			 ตะริโย
นางสาวอรัญญา			 ทิสา	 	 	 	 นางสาวพรพิมล			 ฟองวรรณา
นายวรันธร		 	 บุญเรืองรอด	 	 	 นางสาวรัตนภรณ์		 เทศชมภู

ควำมเป็นมำ

	 	 	 	 	 ต�าบลแม่โป่ง	 เป็นต�าบลหนึ่งของอ�าเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉีัยงใต ้
ของอ�าเภอดอยสะเก็ด	 มีพื้นท่ีท้ังหมด	 37,551	 ไร่	 พ้ืนเพเดิมของชาวบ้าน	 ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น	 
การตั้ง	ถิ่นฐานตั้งอยู่ตามแนวยาวของถนนมีถนน	รพช.	และถนนชลประทานเขื่อนแม่กวง	เป็นเส้นทางติดต่อ
ระหว่างหมูบ้่าน/	อ�าเภอได้สะดวก	เป็นต�าบลท่ีมพีืน้ทีข่องหมูบ้่านอยูใ่นเขตของศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ 
	และเป็นหมู่บ้านบริวารของศูนย์ศึกษาฯ	ทั้ง	10	หมู่บ้าน	ราษฎรได้รับการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพอย่างต่อ
เนือ่ง	ได้รบัการยกฐานะเป็นองค์กรบรหิารส่วนต�าบลแม่โป่งตามพระราชบญัญติัสภาต�าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล	พ.ศ.	2537	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2538

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

					จากการประเมิน	16	ประเด็นที่น�ามาเป็นตัวชี้วัด	ที่ได้น�ามาเป็นโจทย์ในการพัฒนาและแสดงให้เห็นผล
การประเมินศักยภาพต�าบล	ในแต่ละด้านตามประเด็นดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 พัฒนำชุมชนให้มีสมรรถนะในกำรจัดกำรสูง
	 แต่เดมิต�าบลแม่โป่งมกีารพฒันาชุมชนให้มสีมรรถนะในการจดัการท่ีสงูอยูแ่ล้ว	ซึง่ทางโครงการ	U2T	
RMUTL	2021	ได้เข้ามาท�าหน้าท่ีในการส่งเสรมิสมรรถภาพด้านเทคโนโลย	ีด้านการตลาดออนไลน์	เพิม่ทกัษะ
การจัดการกลุ่ม	และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่ต�าบล

ประเด็นที่ 2 ช่วยให้เกิดกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงเป็นระบบ
	 ต�าบลแม่โป่งเป็นต�าบลท่ีมท้ัีงพืน้ท่ีเกษตรกรรม	พืน้ทีป่่าไม้	และพืน้ทีใ่ช้สอย	โดยพืน้ทีเ่กษตรกรรมนัน้
มีการจัดการน�้าที่ดีแบบระบบเหมืองฝาย	 ส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นเขตความรับผิดชอบมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและศูนย์
ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริห้วยฮ้องไคร้	 ซ่ึงมีเป็นศูนย์จัดการไฟป่า	 แหล่งเพ่ิมพูนด้าน
ทรัพยากร	รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารชุมชน	และพื้นที่ใช้สอย	ในแต่ละครัวเรือนจะมีการจัดการขยะโดยการคัด
แยกขยะอยู่แล้ว
    
ประเด็นที่ 5 ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอำหำรปลอดภัย
	 ก่อนเริม่โครงการทางต�าบลแม่โป่งยงัมกีารใช้สารเคมใีนการท�าเกษตรกรรมในบางส่วน	ซึง่ทางโครงการ	
U2T	 RMUTL	 2021	 ได้เข้ามาส่งเสริมให้ลดการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมโดยการท�าปุ๋ยหมักจากใบไม	้ 
ปุ๋ยขี้วัว	และน�้าหมักชีวภาพในกลุ่มเกษตรกรหมู่ที่	9	บ้านป่าไม้แดง
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ประเด็นที่ 8 ฝึกอบรมทักษะอำชีพ
	 ระหว่างการปฏิิบัติงานของเจ้าหน้าที่	U2T	RMUTL	2021	ได้มีการจัดอบรมตามหัวข้อหลักสูตรการ
อบรมดังนี้	1.กิจกรรม	Smart	people	2.Creative	Food	3.Eco	people	4.Craft	trend	product	และ	
5.นวัตกรรมเพื่อการผลิต
    
ประเด็นที่ 9 มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน กำยภำพสิ่งแวดล้อม พลังงำน
	 ภายในต�าบลแม่โป่งเป็นต�าบลทีส่ามารถเข้าถงึได้ง่าย	เนือ่งจากมเีส้นทางเข้าออกสะดวก	และมไีฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน
    
ประเด็นที่ 11 พัฒนำกลุ่มเปรำะบำง
	 จากข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน	(จปฐ.)	พบว่ากลุ่มเปราะบางในต�าบลแม่โป่งทางด้านเศรษฐกิจมีน้อย	
แต่ด้านสุขภาพมีมากเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ซึ่งเกิดผลกระทบโดยตรง	ทาง	U2T	
RMUTL	2021	จงึได้จดัอบรมทกัษะอาชพีเพือ่ให้กลุม่ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบได้มอีาชพีเสรมิ	เช่น	การสานตะกร้า	
การท�าขนมจีบซาลาเปา	และการท�าน�้ายาล้างจาน	เป็นต้น	
     
ประเด็นที่ 13 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ต�ำบล
	 จากปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19	 ทาง	U2T	 RMUTL	 2021	 มีแนวคิดที่จะท�าศูนย์
แพทย์แผนไทยแพทย์แผนทางเลือกให้กับต�าบลแม่โป่ง	โดยมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขประจ�าหมู่บ้าน
     
	 สรุปได้ว่าจากการประเมิน	16	ประเด็นดังกล่าว	จะเห็นว่าก่อนเริ่มโครงการเป็นต�าบลมุ่งสู่ความพอ
เพียง	และหลังจากสิ้นสุดโครงการสามารถเป็นต�าบลมุ่งสู่ความยั่งยืนได้

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม 

     
 กิจกรรมที่ 1 Smart people เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน�า	content	มาพัฒนาสินค้าของตัว
เองได้	สามารถปรับปรุง	ดึงจุดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์ได้	และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสื่อออนไลน์	น�าความ
รู้ไปพัฒนาธุรกิจตัวเองต่อไป	โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
	 1.การเขียน	Content	แบบมืออาชีพ
	 2.การใช้เทคโนโลยีจัดการข้อมูลการท�างานอย่างชาญฉัลาด
	 3.การสร้างสื่อออนไลน์ให้โดนใจ
      
 กจิกรรมที ่2 Creative Food	เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการเรยีนรูข้องชมุชน	พฒันากลุม่อาชพีใหม่	
ให้มีมีความรู้และทักษะที่สามารถน�าไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้	โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
	 1.การท�าปอเปี๊ยะทอด
	 2.การท�าขนมจีบ	ซาลาเปา
	 3.การท�าผักดอง	และเทคนิคการแปรรูปแบบผง(ผงนัว)
	 4.การท�าน�้าสมุนไพร	และไอศกรีมใบเตย
	 5.การชงกาแฟ	และเครื่องดื่มต่าง	ๆ
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     กิจกรรมที่ 3 Eco people	 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ชุมชน	พัฒนากลุ่มอาชีพใหม่	 ให้มีมีความรู้และทักษะที่สามารถน�าไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได	้ 
โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
	 1.การท�าน�้ายาล้างจานสูตรขจัดคราบและสูตรธรรมชาติ
	 2.การท�าน�้ายาซักผ้า
	 3.จุลินทรีย่อยสลายฟางข้าว
     
 กิจกรรมที่ 4 Craft trend product	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน�าปสู่สินค้า	OTOP	เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน	พัฒนากลุ่มอาชีพใหม่	 ให้มีมีความรู้และทักษะที่สามารถน�าไปประกอบ
อาชีพเสริมและอาชีพหลักได้	โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
	 1.การถักกระเป๋าเชือกร่ม
	 2.การสานตะกร้าเส้นพลาสติก
	 3.การสานกระเป๋าเส้นพลาสติก
	 4.การท�าลูกประคบสมุนไพร
	 5.การสกัดสมุนไพรส�าหรับเป็นส่วนผสมสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง
	 6.ยาดมสมุนไพร
 
      กิจกรรมที่ 5 Innovation for Community	 จัดท�าตู้อบสมุนไพร	 เพื่อพัฒนาและยกระดับการ
แพทย์แผนไทยด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่	เพื่อบ�าบัดและสร้างเสริมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน	เพื่อการส่ง
เสริมภูมิปัญญาและนวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยในชุมชน
วธิกีารด�าเนนิงาน	(วิธกีารบรหิารจดัการ	การน�าเทคโนโลย	ีเคร่ืองมอื	องค์ความรู้	นวตักรรมมาถ่ายทอดให้กบั
กลุ่มเป้าหมาย	และหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม)
						 วิธีการบริหารจัดการ

1.	 ปรึกษาหารือภายในองค์กรเพ่ือวางแผนการด�าเนินงานในโครงการ
2.	 ลงพ้ืนท่ีสอบถามความต้องการจากชุมชนในต�าบลแม่โป่ง
3.	 น�าข้อมูลมาวิเคราะห์	เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน
4.	 ออกแบบกิจกรรมตามความต้องการโดยผ่าน	5	กิจกรรมหลัก	คือ	Smart	people,	Creative	

Food,	Eco	people,	Craft	trend	product	และ	Innovation	for	Community
5.	 จัดกิจกรรมอบรมตามหัวข้อดังกล่าว	โดยมีผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านท่ีตรงตามเน้ือหากิจกรรมเป็น

วทิยากรหลกัในการถ่ายทอดองค์ความรู้	ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่	กลุ่มแม่บ้าน	กลุ่มผู้สูงอายุ	
กลุ่มเกษตรกรรม	และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขต�าบล

6.	 สรุปผลตอบรับจากการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมอบรม	ผ่านแบบสอบถาม
7.	 เผยแพร่การจัดกิจกรรม	 โดยการจัดท�าส่ือ	 โปสเตอร์	 และวิดิโอโปรโมทผ่านส่ือสังคมออนไลน์	

เช่น	Facebook	Youtube	เป็นต้น
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 7.ผลกำรด�ำเนินงำน 

			 กลุ่มเป้าหมายที่ได้มาอบรมในแต่ละกิจกรรมท่ี	 U2T	 RMUTL	 2021	 ได้จัดข้ึนทางชุมชนได้น�าองค์
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพใหม่และเสริมสร้างรายได้เสริมโดยเป็นไปตามตัวชี้วัดของกิจกรรม	
      ผลผลติจำกกจิกรรม Smart people	ได้แก่	ป้าลักษณ์(ศริิลักษณ์	ฟาร์มกบ),	พ่ีนดิ	จานใบไม้	และ
พี่อรวรรณ(หอมแดงเจียวบ้านคุณยาย)
      ผลผลิตจำกกิจกรรม Creative food	ได้แก่	ป้ายอด(ดารา	ไทยกรณ์)	และพี่บอย(วรัท	คุณยศยิ่ง)	
น�าความรู้จากกิจกรรมไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองด้วยการจดัท�าขนมจีบขายในช่องทางออนไลน์
และภายในชุมชน	โดยจะท�าขายแบบเปิดพรีออเดอร์	
 ผลผลิตจำกกิจกรรม Eco people ได้แก่	ยายสมพร	น�าความรู้จากกิจกรรมไปต่อยอดสร้างรายได้
เสริมให้กับตนเองด้วยการน�้ายาล้างจานขายในราคาขวดละ	10	บาท	
      ผลผลิตจำกกิจกรรม Craft trend product	ได้แก่	ยายสมพร(กระเป๋าถักเชือกร่ม)	และคุณนงนุช	
ตะริโย(เพจลักษณ์เชือกร่ม)

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

						 ปัจจยัความส�าเรจ็	คอื	ประชาชนในต�าบลให้การตอบรบัจากการจดักจิกรรมในแต่ละครัง้มคีนในต�าบล
ให้การตอบรับและได้รับความสนใจมากขึ้น	อีกทั้งยังมีความต่อเนื่องของกิจกรรมจากการอบรมน�าไปสู่อาชีพ
ใหม่	 และมีการรวมตัวกันทั้งกลุ่มแม่บ้าน	กลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขหมู่บ้าน	กลุ่มเกษตรกรรม	 เพื่อจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

						 ปัญหาการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19	ท�าให้เป็นปัญหาในการจัดกจิกรรมต่าง	ๆ ทีจ่ะด�าเนนิใน
ต�าบลและแนวทางการพัฒนาต่อไป	มีดังนี้

1.	 ด้านสุขภาพ	การจัดต้ังศูนย์แพทย์แผนไทยแพทย์แผนทางเลือกของต�าบลแม่โป่ง
2.	 ด้านเศรษฐกิจ	 ศูนย์จ�าหน่ายของ	 OTOP	 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีเทศบาล 

ต�าบลแม่โป่ง
3.	 ด้านคุณภาพชีวิต	 การท�าเกษตรอย่างปลอดภัย	 เน้นการท�าเกษตรอินทรีย์	 การท�าจุลินทรีย์	 

ปุ๋ยหมัก	การคัดแยกขยะ	และลดการเผา
4.	 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 การท�า	 Food	 Bank	 เปิดโอกาสชุมชนท่ีติดขอบป่ามีช่องทางในการ

ขายผลผลิตจากป่า	เพื่อสร้างรายได้ในแก่หมู่บ้านตัวเอง
 
	 นอกจากน้ียงัมกีารเช่ือมโยงระหว่างต�าบลโดยการน�าความรู้จากการอบรมมาเผยแพร่ผ่านสือ่ออนไลน์	
และเปิดโอกาสให้ประชาชนต�าบลใกล้เคียงมาใช้บริการตู้อบสมุนไพร	 ซึ่งเป็นนวัตกรรมสู่ชุมชนของต�าบลแม่
โป่งได้
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รูปที่ 1 กิจกรรมอบรม Smart people

รูปที่ 3 กิจกรรมอบรม Creative food (ผักดอง)

รูปที่ 5 กิจกรรมกำรท�ำเครื่องดื่มและน�้ำสมุนไพร รูปที่ 6 กิจกรรมกำรท�ำขนมจีบ ซำลำเปำ

รูปที่ 4 กิจกรรมกำรท�ำปอเปี๊ยะทอด

 รูปที่ 2 กิจกรรมอบรม Creative food (ผงนัว)
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รูปที่ 7 กำรท�ำน�้ำยำล้ำงจำนและน�้ำยำซักผ้ำ

รูปที่ 9 กำรสำนตะกร้ำเส้นพลำสติก

รูปที่ 8 กำรท�ำกระเป๋ำถักเชือกร่ม

 รูปที่ 10 กำรสำนกระเป๋ำเส้นพลำสติก

หมายเหต	ุ:	ลงิค์วดิโิอ	การถอดบทเรยีน	โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิชมุชนบนวถีิใหม่ด้วยวทิยาศาสาตร์	เทคโนโลย	ี
และนวัตกรรม	กรณีต�าบลแม่โป่ง	อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	https://youtu.be/RqSaquTF55A
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วัด 6 วัด
สํานักสงฆ์ 3 แห่ง

TPMAP ความต้องการพื�นฐาน 5 มิติ

ศึกษาเพิ�มเติมได้ที�
FB : U2T ตําบลแม่โป�ง อําเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม ่

เกิดรายได้จากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนมากขึ�น โดยมี
โครงการ U2T ร่วมช่วยขับเคลื�อนให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน และส่งเสริมการตลาดในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
เกิดการพัฒนาอาชีพใหม่จากการเข้าร่วมกิจกรรมฝ�กอบรมที�ทาง
U2T ได้จัดกิจกรรมขึ�น
การทํา Content พัฒนาการท่องเที�ยว ทําให้มีผู้สนใจที�มาเที�ยวและ
รู้จักตําบลแม่โป�งมากขึ�น ส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชน

ทําให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถต่อยอดความรู้จากกิจกรรม
ส่งผลให้คนในชุมชนมีความเป�นอยู่อย่างมีคุณภาพมากขึ�น

เชิงเศรษฐกิจ

เชิงสังคม

กลไกการดําเนินงาน
1.การจ้างงานตามภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 20 อัตรา
2.การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพตําบล การกํากับ ติดตาม และการประเมินผล
  ระดับ (National System Integrator)
3.การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของโครงการรายตําบล 
  (ระดับ System Integrator)
4.ภาคีเครือข่าย 
  - เทศบาลตําบลแม่โป�ง
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลแม่โป�ง
  - อาสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแม่โป�ง
  - กลุ่มแม่บ้านตําบลแม่โป�ง
  - กลุ่มผู้สูงอายุตําบลแม่โป�ง
  - กลุ่มเกษตรกรตําบลแม่โป�ง
  - กลุ่มธุรกิจส่วนตัวในตําบลแม่โป�ง
5.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี�ยวกับการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
  ในชุมชน รวมถึงเรียนรู้การตลาดแบบออนไลน์และออฟไลน์

กิจกรรม Smart People 

กิจกรรม Creative Food 

กิจกรรม Craft Trend Product 

ทํา Content เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว เช่น คลิปวีดีโอแนะนําตําบลแม่โป�ง,
ไหว้พระ 9 วัด, One day trip@แม่โป�ง, Street Food แยกห้วยอ่าง 

กิจกรรม Innovation For Community 

กิจกรรม Craft Trend Product 

กิจกรรม Eco People 

การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ 

     อบรมการใช้สื�อออนไลน์เพื�อส่งเสริมการขายแก่ชุมชน

     อบรมการทําปอเป�� ยะทอด, ขนมจีบ, ซาลาเปา, เครื�องดื�มสมุนไพร  
     และเครื�องดื�มชา กาแฟและนํ�าอิตาเลี�ยนโซดา เป�นต้น

     อบรมการถักกระเป�าเชือกร่ม และการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 
การสร้างและพัฒนา Creative Economy

การนําองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 

     จัดตั�งศูนย์แพทย์แผนไทย และนํานวัตกรรมสู่ชุมชน โดยนํา 
     ตู้อบสมุนไพรมอบให้ชุมชน และจัดการอบรมการใช้งานและ
     ดูแลรักษาให้แก่ชุมชน 

     จัดกิจกรรมอบรมการทําลูกประคบ, สเปรย์กันยุง
     และยาดมสมุนไพร
การส่งเสริมด้านสิ�งแวดล้อม/ Circular Economy 

     จัดกิจกรรมอบรมการทํานํ�ายาล้างจาน, การทํานํ�ายาซักผ้า 
     และการทําจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าว

ประชากรมีทั�งหมด 5,540 คน

โ ค ร ง ก า ร ย ก ร ะ ดั บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ร า ย ตํา บ ล แ บ บ บู รณ า ก า ร
( ม ห า วิ ท ย า ลั ย สู่ ตํา บ ล )

พื�นที�ตําบลแม่โปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลพื�นฐานตําบลแม่โป�ง
ตําบลแม่โป�งประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน 2,245 ครัวเรือน

      ลักษณะภูมิประเทศเป�นที�ราบเชิงเขาและภูเขา มี
ลําห้วยไหลผ่าน มีแหล่งนํ�าที�สําคัญ คือ อ่างเก็บนํ�า
ห้วยฮ่องไคร้, อ่างเก็บนํ�าห้วยแก้ว, คลองชลประทาน
แม่กวง จึงทําให้ตําบลแม่โป�งได้รับนํ�าเต็มพื�นที�

สภาพภูมิศาสตร์

2,713 คน 2,827 คน

โรงเรียน 4 แห่ง
ศพด. 1 แห่ง

โจทย์พัฒนาพื�นที�

กิจกรรมพัฒนาพื�นที�

ผลลัพธ์
เกิดการจ้างงาน ประชาชนทั�วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา
ผู้รับจ้างได้รับการพัฒนาทักษะ ครบ 20 คน

1. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยเป�น    
System Integrator
2. การพัฒนาสัมมาอาชีพและเสริมสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชน
3. ยกระดับสินค้าและส่งเสริมการขายในตลาดออนไลน์และออฟไลน ์
4. ส่งเสริมการท่องเที�ยวในชุมชน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สมาน ดาวเวียงกัน

Tel.0867309253

ศักยภาพตําบล      ตําบลไม่สามารถอยู่รอด      ตําบลมุ่งสู่ความยั�งยืน

เกิด Community Big Data โดยรวบรวมข้อมูลของตําบลแม่โป�ง
ใน CBD Application จํานวน 206 รายการ

Financial Literacy   Social Literacy    English Literacy    
 
 
 

IT Literacy         Digital Literacy    

    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จึงเหมาะสมที�จะพัฒนา
สัมมาอาชีพเพื�อส่งเสริมการสร้างอาชีพใหม่ เป�นการสร้างรายได้เสริมนอกเหนือ
จากการทําการเกษตร และพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เท่าทันยุคสมัยมากขึ�น
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลแม่ฮ้อยเงิน
อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : นำงสำวฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ควำมเป็นมำ

	 ต�าบลแม่ฮ้อยเงิน	 อ�าเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ตั้งอยู่ห่างจากอ�าเภอดอยสะเก็ด	 ประมาณ	
15	กิโลเมตร	อยู่ห่างจากอ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	ประมาณ	25	กิโลเมตร	พื้นที่ทั้งหมดส่วนใหญ่	(ร้อย
ละ	99.25	ของพื้นที่ทั้งหมด)	เป็นที่ราบลุ่ม	ที่นา	เหมาะส�าหรับอาชีพเกษตรกรรม		เป็นพื้นน�้า	42	ไร่	(ร้อย
ละ	0.75	ของพื้นที่ทั้งหมด)	และเป็นที่อยู่อาศัย	มีความอุดมสมบูรณ์	มีแม่น�้า	ล�าคลองไหลผ่าน	น�้าไม่ท่วมขัง	
ในเขตต�าบลแม่ฮ้อยเงิน	ทั้ง	6	หมู่บ้าน	ดังต่อไปนี้	หมู่ที่	1	บ้านแม่ฮ้อยเงินเหนือ	หมู่ที่	2	บ้านแม่ฮ้อยเงินใต้	
หมู่ที่	3	บ้านสันทราย	หมู่ที่	4	บ้านม่วงโตน	หมู่ที่	5	บ้านหนองแฝก		หมู่ที่	6	บ้านม่วงโตนใต้	มีประชากรรวม
มากกว่า	3,600	คน	



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)86

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ	19	ท�าให้ในระยะเวลาทีผ่่านมาชมุชนประสบกบัปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ	อีกทัง้ภาวะภยัแล้งในช่วงก่อนเดอืนสงิหาคม	ท�าให้ผลผลติทางเกษตรของชมุชนได้รบัความเสยีหาย	
จึงท�าให้ชุมชนขาดรายได้จากการจ�าหน่ายผลผลิตทางเกษตร		
	 เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านแข่งขัน	 การยกระดับเศรษฐกิจ	 รายได้ให้กับผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น	 ตลอดจนถึงการพัฒนากระบวนการด�าเนินงานด้านเกษตรอินทรีย์	 ของคนในต�าบลแม่ฮ้อยเงิน	
อ�าเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มี
วทิยาเขตต้ังอยูใ่นพืน้ท่ีอ�าเภอดอยสะเกด็	จงึเหน็ควรให้มกีารด�าเนนิงานโครงการให้เกดิมกีารจ้างงานในชุมชน	
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนต�าบลแม่ฮ้อยเงิน	 อ�าเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่มีรายได้เพิ่ม	 ตอบ
ความต้องการของชุมชนด้านการพัฒนาทักษะด้านเกษตรแนวใหม่	พัฒนาแพลตฟอร์มการตลาด	จากฐานคิด
เศรษฐกจิพอเพยีงของชมุชน	และยกระดบัเศรษฐกจิชมุชนด้วยการสนบัสนนุ	พฒันา	และส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	 
เส้นทางสายวัฒนธรรมชุมชน
  

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

	 ก่อนการด�าเนนิโครงการ	คณะท�างานร่วมกบัภาคเีครือข่ายได้ท�าการประเมนิชมุชนแล้วพบว่า	ต�าบล
แม่ฮ้อยเงิน	 อยู่ในระดับท่ีเป็นต�าบลมุ่งสู่ความพอเพียง	ทางโครงการร่วมกับภาคีจึงได้ออกแบบการพัฒนา	 /	 
ยกระดบัผลติภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรพัยากรและภมูปัิญญาท้องถิน่สูก่ารสร้างมลูค่าเพิม่ด้วยกระบวนการแบบ
มีส่วนร่วม	และยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาต�าบลโดยผ่าน	4	กิจกรรม	(ตามที่โครงการได้เลือกด�าเนินกิจกรรม)
โครงการได้ออกแบบการจัดกิจกรรม	ดังนี้

1.	 กิจกรรม	 การจัดท�าแผนท่ีเดินดินและภาพถ่ายภูมิประเทศของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเช่ือมโยง
การท่องเที่ยวชุมชน	

2.	 กิจกรรม		การอบรมเร่ืองการจัดท�าแผนธุรกิจ		
3.	 กิจกรรม	การจัดอบรมเพ่ือพัฒนา/ยกระดับการผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน	จากฐานทรัพยากรและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม	ด้วยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	
4.	 กิจกรรม	การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน	และการตลาด		
5.	 กิจกรรม	การพฒันาศักยภาพด้านการบรหิารจัดการขยะภายในชมุชนเพ่ือลดการเผาและลดการ

เกิดมลภาวะภายในชุมชน	
6.	 กิจกรรม	การจัดกิจกรรมด้านสังคม	เร่ือง	ประชาธิปไตยในชุมชน		
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วิธีกำรด�ำเนินงำน 

ในกิจกรรมย่อย	โครงการได้มีวิธีการด�าเนินงานดังนี้
 1.กิจกรรม กำรจัดท�ำแผนที่เดินดินและภำพถ่ำยภูมิประเทศของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเชื่อมโยง
กำรท่องเที่ยวชุมชน
	 1.1.จัดฝึกอบรมเรื่องการท�าแผนที่เดินดิน	 เพ่ือให้ประชาชนและคณะท�างานได้รู้จักชุมชน	 สถานที่
ส�าคัญ	ตลอดจนถึงบุคคลส�าคัญในชุมชนต�าบล
	 1.2.จดัฝึกอบรมเรือ่งการจดัท�าแผนทีภ่าพถ่ายทางอากาศ	โดยการใช้เครือ่งมอื	คอื	Google	my	map	
และให้คณะท�างานได้ลงพื้นที่เพื่อปักหมุดสถานที่ส�าคัญ	 และอัพโหลดไว้ในระบบ	ท�าการส่งมอบให้กับทาง
เทศบาลเพื่อน�าไปใช้ในการวางแผนการท�างาน
	 1.3.	จัดฝึกอบรมเรื่องการท�าเส้นทางการท่องเที่ยวภายในต�าบล	
	 1.4.	จัดท�าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในต�าบล
	 1.5.	จดัท�าโปสเตอร์ภาพถ่ายทางอากาศส่งมอบเทศบาลต�าบล	เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานชมุชน

 2.กิจกรรม  กำรอบรมเรื่องกำรจัดท�ำแผนธุรกิจ
	 2.1	จัดฝึกอบรมการจัดท�าแผนธุรกิจโคมและปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
	 2.2	จัดท�าแผนธุรกิจโคมและปุ๋ยหมักจากผักตบชวา

 3.กิจกรรม กำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำ/ยกระดับกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน จำกฐำนทรัพยำกร
และภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
	 3.1	จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนที่สนใจ	ดังนี้
	 3.1.1	การท�าปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
	 3.1.2	การท�าโคมล้านนา
	 3.2	จัดท�าฉัลากและบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
	 3.3	จัดท�าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากเห็ด
	 3.4	จัดท�าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากเห็ด	

 4.กิจกรรม กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจชุมชน และกำรตลำด
	 4.1	จัดฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
	 4.2	จัดฝึกอบรมเรื่องการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน	การสร้างแบรนด์	และการพัฒนาช่องทางการตลาด		
 
 5.กิจกรรม กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะภำยในชุมชนเพื่อลดกำรเผำและ 
ลดกำรเกิดมลภำวะภำยในชุมชน
	 5.1	จัดฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน	
	 5.2	จัดฝึกอบรมเรื่องศักยภาพชุมชนในการจัดการขยะ
	 5.3	จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจด้านจัดการขยะ	



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)88

 6.กิจกรรม กำรจัดกิจกรรมด้ำนสังคม เรื่อง ประชำธิปไตยในชุมชน 
	 6.1	จัดฝึกอบรมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
	 6.2	พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนต�าบล	

ผลกำรด�ำเนินงำน 

เมื่อด�าเนินกิจกรรมเสร็จ	เกิดผลการด�าเนินงานดังนี้
1.	 เกิดโจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนตาม	16	เป้าหมาย		จ�านวน	2	เป้าหมาย		
2.	 โครงการพัฒนาต�าบลแบบก�าหนดประชากรเป้าหมาย	มากกว่า	100	ครัวเรือน
3.	 มีผู้ท่ีเป็นผู้ปฏิิบัติการหลัก	(Key	actors)	และผู้ขับเคล่ือนปฏิิบัติการพ้ืนท่ี		จ�านวน		15	คน			
4.	 มีเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ผลดี	 จ�านวน	 1	 ผลงาน	 ได้แก่	 การน�าเอา	 google	map	 

มาใช้ในการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาต�าบล
ของเทศบาลต�าบล	

5.	 ได้นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา	 (เชิงระบบ	 เชิงกระบวนการ	 เชิงเทคนิค)	 จ�านวน	 3	 เร่ือง	 ได้แก่	
1.แผนที่เดินดินเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจชุมชน		2.การจัดท�าโมเดลธุรกิจในชุมชน	3.การ
สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

6.	 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	5	องค์กรหลัก		ได้แก่	1.เทศบาลต�าบล
แม่ฮ้อยเงิน	 2.ชมรมก�านันผู้ใหญ่บ้านต�าบลแม่ฮ้อยเงิน	 3.ผู้น�าศาสนาในพื้นท่ี	 	 4.ส�านักงานส่ง
เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 ต�าบลแม่ฮ้อยเงิน	 5.คณะเศรษฐศาสตร์	
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7.	 มีผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มประชาชนกรเป้าหมาย	 จ�านวน	 2	 เร่ือง	 ได้แก่	
1.การจัดท�าแผนธุรกิจรายต�าบลท�าให้เกิดการวางแผนงานด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นอาชีพเสริมของ
คนในต�าบล	2.การมีส่วนร่วมในการจัดท�าเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจต�าบล

8.	 มีเร่ืองเด่น	(กิจกรรม	บริการ	ผลิตภัณฑ์	ผลผลิต)	ของต�าบล	จ�านวน	1	เร่ือง	คือ	 ปุ๋ยหมักจาก
ผักตบชวา	

9.	 มีคนเด่น	(Champions)	ในพ้ืนท่ี	จ�านวน	1	คน	ได้แก่	นายสอน	ไชยแก่น	
10.	มีข้อมูล	 (การส�ารวจการเฝ้าระวัง	COVID-19	และ	Community	Big	Data)	และมีวิธีการเฝ้า

ระวัง	6	หมู่บ้าน	
11.	มีการส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่	(Start-up	/	Social	Enterprise)	จ�านวน	1	กลุ่ม	คือ	ปุ๋ยหมัก

จากผักตบชวา		
12.	มีรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับต�าบลจากการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ใน

โครงการ	จ�านวน	1	เรื่อง
13.	มีรูปแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในต�าบลเพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจน	(Resource	Mobilization)	จ�านวน	1	รูปแบบ		
14.		มีแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนท่ีมาจากเร่ืองเด่น	คนเด่น	จนได้รับการยอมรับ

เป็น	 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนจ�านวน	 1	 แหล่งเรียนรู้และจ�านวนหลักสูตร
การเรียนรู้	1	หลักสูตร
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ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

1.	 คณะท�างานโครงการร้อยละ	95	เป็นคนในพ้ืนท่ี	ท�าให้สามารถประสานงานกับพ้ืนท่ีได้ในระดับ
ที่ดีมาก

2.	 ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ	และร่วมวางแผนการด�าเนินงาน
3.	 การด�าเนินกิจกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนท่ี	 ท�าให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามี

ส่วนร่วมในการท�างาน
4.	 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ให้โอกาส	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนงาน
5.	 การเข้าไปมีส่วนร่วมมากกว่าการท�างานโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ	 ท�าให้ได้ภาคีเครือ

ข่ายการขับเคลื่อนงาน

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 การแพร่ระบาดของโควดิ	19	ท�าให้โครงการมกีารปรับเปล่ียนแผนการด�าเนนิงานเพ่ือให้สอดคล้องกบั
สถานการณ์ดงักล่าว	นอกจากจะอาศยัทนุเดิมของชมุชนเพือ่การพัฒนาต่อยอดแล้ว	ในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิ
และสงัคมรายต�าบลจ�าเป็นทีจ่ะต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมภาคเีครือข่ายทัง้ภายในและภายนอกชมุชน		ดึงการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
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1. กระทรวง อว.
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3. เทศบาลตําบลแม่ฮ้อยเงนิ
4. กศน. ตําบลแม่ฮ้อยเงนิ
5. รพ.สต. ตําบลแม่ฮ้อยเงนิ

ตาํบลแม่ฮอ้ยเงิน
อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชยีงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ ตําบล สรา้งรากแก้วให้ประเทศ)

ข้อมูลพื�นฐานตาํบล
ตําบลมุ่งสู่ความพอเพียง

11 เป�าหมาย

ตําบลมุ่งสู่ความยั�งยืน

16 เป�าหมาย

มีพื�นที� 9.00 ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 5,625 ไร ่ครอบคลมุ 
6 หมู่บ้าน
หมู่ที� 1 บ้านแม่ฮ้อยเงนิเหนือ         หมู่ที� 4 บ้านม่วงโตน
หมู่ที� 2 บ้านแม่ฮ้อยเงนิใต้             หมู่ที� 5 บ้านหนองแฝก
หมู่ที� 3 บ้านสันทราย                    หมู่ที� 6 บ้านม่วงโตนใต้

เพศชาย
1,656 คน

เพศหญิง
1,689 คน

วัด 4 แห่ง สถานศึกษา 2 แห่ง รพ.สต. 1 แห่ง

อาชพีหลัก : รบัจ้างทั�วไป
อาชพีรอง  : ทําไรท่ํานา 

TPMAP ความตอ้งการพื�นฐาน 5 มิติ
ข้อมูลป� 2561-2562

ประชากร

รวม
3,349 คน

ครวัเรอืน
1,138 หลัง

โจทย์การพัฒนา
1. ส่งเสรมิพัฒนาทกัษะสัมมาชพี และสรา้งอาชพีใหม่
2. ยกระดับการทอ่งเที�ยวในชุมชน เชงิธรรมชาติ

กิจกรรมที�ดําเนินการ
1. Covid week
2. สัมมาชพี
    - โครงการอบรมการจัดทําโคมล้านนาประยกุต์
    - โครงการจัดทําปุ�ยอินทรยี์จากผกัตบชวา ลดป�ญหาวัชพืช
        ในแหล่งน�า และสรา้งอาชพีใหม่
3. การทอ่งเที�ยว
    - จัดทําแผนที�แหล่งทอ่งเที�ยว เชงิวัฒธรรมในชุมชน
    - จัดทําแผนที�เส้นทางการป�� นจักรยานชมธรรมชาติ

กลไกการดําเนินงาน

พัฒนาสัมมาชพีคนในชุมชน

ส่งเสรมิกิจกรรมการทอ่งเที�ยว

พัฒนายกระดับอาชพีในชุมชน

ผลลัพธ์การดําเนินงาน
1. เกิดการจ้างงาน 3 กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ 10 คน ประชาชน 
   ทั�วไป 5 คน นักศึกษา 5 คน
2. การพัฒนาทกัษะ

Digital Literacy Language Literacy Financial Literacy Social Literacy

3. Community Big Data
    - เกิดการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ (โปรไฟล์ตําบล)
4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
    - เกิดการพัฒนาและสรา้งมูลค่าเพิ�มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
    - ส่งเสรมิและพัฒนาทกัษะด้านการเป�นผูป้ระกอบการชุมชน
    - สรา้งความตระหนักในการรกัษาสิ�งแวดล้อมในชุมชน
    - ส่งเสรมิการทอ่งเที�ยวในชุมชน

ภาคีเครือข่าย

ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนากระบวนการเรยีนรูแ้กนนําชุมชนและชาวบ้าน 
2. มุ่งเน้นการทําให้ชุมชนสามารถพึ�งตนเองได้ และพัฒนากิจกรรมด้านเศรษฐกิจของ
    ชุมชนต่อไป
3. เสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการเงนิทนุและศึกษาความเป�นไปได้
    ในการยกระดับกองทนุต่างๆ ของชุมชน
4. ควรมีหน่วยงานเกี�ยวข้องเข้ามาดูแลและตรวจสอบคุณภาพของปุ�ย
5. ควรให้ความสําคัญและส่งเสรมิเกษตรกรให้หันมาใชว้ัตถุดิบอินทรยี์เพื�อลดต้นทนุ
    การผลิต
6. ควรมีการพัฒนาและส่งเสรมิด้านตลาดออนไลน์เพราะ เป�นรูปแบบธุรกิจที�มีการ 
    เติบโตอย่างรวดเรว็ในป�จจุบัน

U2T ตําบลแม่ฮ้อยเงนิ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ์   ตําแหน่ง เจ้าหน้าที�บรหิารงานทั�วไป

เบอรต์ิดต่อ : 088-912-8745   หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลส�ำรำญรำษฎร์
อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : นำงประภำ สนั่นก้อง

   สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

ควำมเป็นมำ

	 ต�าบลส�าราญราษฎร์ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ�าเภอดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประกอบด้วย	
8	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านร้องต้นขาม	บ้านสันต้นม่วงเหนือ	บ้านป่าสักหลวง	บ้านพันหลัง	บ้านป่าเหมือด	บ้านสัน
มะเกี๋ยง	บ้านต้นผึ้ง	บ้านสันโป่ง	มีประชากร	913	ครัวเรือน		ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ�าเภอดอยสะเก็ด	ระยะทาง
ห่างจากอ�าเภอประมาณ	10	กม.	พื้นที่เป็นที่ราบ	ทิศเหนือ	ติดกับ	ต.ป่าลาน	อ.ดอยสะเก็ด	จ.เชียงใหม่	ทิศใต้	
ติดกับ	ต.แม่คือ	และ	ต.สันปูเลย	อ.ดอยสะเก็ด	จ.เชียงใหม่	ทิศตะวันออก	ติดกับ	ต.ตลาดใหญ่	และ	ต.แม่คือ	
อ.ดอยสะเก็ด	จ.เชียงใหม่	ทิศตะวันตก	ติดกับ	ต.ตลาดขวัญ	อ.ดอยสะเก็ด	จ.เชียงใหม่		ใช้ทางหลวงจังหวัด	
1014	สายดอยสะเก็ด	–	บ่อสร้าง	ระยะทาง	4	กม.	จากศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง	โดยเดินทางผ่านหมู่บ้านต้น
เปาตามถนน	รพช.	สายต้นเปา	–	น�้าแพร่	เข้าสู่ถนนหลักในต�าบลส�าราญราษฎร์	สภาพถนนในต�าบลเป็นถนน
ลาดยางและถนนคอนกรีตสามารถเดินทางได้สะดวก	ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ	อาชีพหลักท�านา,	ท�า
สวน/	ท�าไร่,	เพาะเห็ดฟาง,	รับจ้าง	อาชีพเสริม	แกะสลัก,	หัตถกรรมกระดาษสา
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โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

	 ก่อนการด�าเนนิโครงการ	คณะท�างานร่วมกบัภาคเีครือข่ายได้ท�าการประเมนิชมุชนแล้วพบว่า	ต�าบล
ส�าราญราษฎร์	อยูใ่นระดบัท่ีเป็นต�าบลมุง่สูค่วามพอเพยีง	ทางโครงการร่วมกบัภาคจีงึได้ออกแบบการพฒันา	/	
ยกระดบัผลติภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรพัยากรและภมูปัิญญาท้องถิน่สูก่ารสร้างมลูค่าเพิม่ด้วยกระบวนการแบบ
มีส่วนร่วม	และยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม 

โครงการได้ออกแบบการจัดกิจกรรม	ดังนี้
1.	 กิจกรรม	การจัดท�าแผนท่ีเดินดินและภาพถ่ายภูมิประเทศของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเช่ือมโยง

การท่องเที่ยวชุมชน	
2.	 กิจกรรม		การอบรมเร่ืองการจัดท�าแผนธุรกิจ		
3.	 กิจกรรม	การจัดอบรมเพ่ือพัฒนา/ยกระดับการผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน	จากฐานทรัพยากร

และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม	ด้วยวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	
4.	 กิจกรรม	การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน	และการตลาด		
5.	 กิจกรรม	การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนเพ่ือลดการเผาและลด

การเกิดมลภาวะภายในชุมชน	
6.	 กิจกรรม	การจัดกิจกรรมด้านสังคม	เร่ือง	ประชาธิปไตยในชุมชน		

วิธีกำรด�ำเนินงำน 

ในกิจกรรมย่อย	โครงการได้มีวิธีการด�าเนินงานดังนี้
 1. กิจกรรม กำรจัดท�ำแผนที่เดินดินและภำพถ่ำยภูมิประเทศของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเชื่อมโยง
กำรท่องเที่ยวชุมชน
	 1.1.	 จัดฝึกอบรมเรื่องการท�าแผนที่เดินดิน	 เพื่อให้ประชาชนและคณะท�างานได้รู้จักชุมชน	 สถานที่
ส�าคัญ	ตลอดจนถึงบุคคลส�าคัญในชุมชนต�าบล
	 1.2.	 จัดฝึกอบรมเรื่องการจัดท�าแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ	 โดยการใช้เครื่องมือ	 คือ	 Google	my	
map	และให้คณะท�างานได้ลงพื้นที่เพื่อปักหมุดสถานที่ส�าคัญ	และอัพโหลดไว้ในระบบ	ท�าการส่งมอบให้กับ
ทางเทศบาลเพื่อน�าไปใช้ในการวางแผนการท�างาน
	 1.3.	จัดฝึกอบรมเรื่องการท�าเส้นทางการท่องเที่ยวภายในต�าบล	
	 1.4.	จัดท�าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวภายในต�าบล
	 1.5.จดัท�าโปสเตอร์ภาพถ่ายทางอากาศส่งมอบเทศบาลต�าบล	เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานชมุชน
 
 2. กิจกรรม  กำรอบรมเรื่องกำรจัดท�ำแผนธุรกิจ
	 2.1	จัดฝึกอบรมการจัดท�าแผนธุรกิจเห็ด
	 2.2	จัดท�าแผนธุรกิจเห็ด
	 2.3	จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ	HUB	HED	Farm	ต�าบลส�าราญราษฎร์		
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 3.กิจกรรม กำรจัดอบรมเพ่ือพัฒนำ/ยกระดับกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชน จำกฐำนทรัพยำกร
และภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
	 3.1	จัดฝึกอบรมการจัดท�าก้อนเห็ดให้แก่ประชาชนที่สนใจ
	 3.2	คณะท�างานโครงการ	จดัท�าก้อนเหด็เพือ่แจกให้แก่ประชาชนทีส่นใจ	เพือ่ลดรายจ่าย	ตลอดจนถงึ
การส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน
	 3.3	จัดฝึกอบรมเรื่องการแปรรูปอาหารจากเห็ด	ได้แก่	การท�าเห็ดสวรรค์	การท�าน�้าพริกเห็ด	การท�า
ไส้อั่วเห็ด	การท�าเห็ดยอ	และการท�าแหนเห็ด	รวม	5	เมนู	จ�านวน	10	วัน
	 3.4	จัดท�าฉัลากและบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
	 3.5	จัดท�าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากเห็ด
	 3.6	จัดท�าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากเห็ด	
 
 4.กิจกรรม กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจชุมชน และกำรตลำด
	 4.1	จัดฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจชุมชน
	 4.2	จัดฝึกอบรมเรื่องการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน	การสร้างแบรนด์	และการพัฒนาช่องทางการตลาด		

 5.กิจกรรม กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขยะภำยในชุมชนเพื่อลดกำรเผำและลด
กำรเกิดมลภำวะภำยในชุมชน
	 5.1	จัดฝึกอบรมเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชนและการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อจัดการขยะ
	 5.2	จัดฝึกอบรมเรื่องการจัดท�าปุ๋ยหมักเพื่อลดการเผา
	 5.3	จัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจด้านจัดการขยะ	
 
 6.กิจกรรม กำรจัดกิจกรรมด้ำนสังคม เรื่อง ประชำธิปไตยในชุมชน 
	 6.1	จัดฝึกอบรมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
	 6.2	พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนต�าบล	

ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 เมื่อด�าเนินกิจกรรมเสร็จ	เกิดผลการด�าเนินงานดังนี้
1.	 เกิดโจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนตาม	16	เป้าหมาย		จ�านวน	2	เป้าหมาย		
2.	 โครงการพัฒนาต�าบลแบบก�าหนดประชากรเป้าหมาย	มากกว่า	100	ครัวเรือน
3.	 มีผู้ท่ีเป็นผู้ปฏิิบัติการหลัก	(Key	actors)	และผู้ขับเคล่ือนปฏิิบัติการพ้ืนท่ี		จ�านวน		15	คน			
4.	 มีเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ผลดี	 จ�านวน	 1	 ผลงาน	 ได้แก่	 การน�าเอา	 google	map	มา

ใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	 ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาต�าบล
ของเทศบาลต�าบล	

5.	 ได้นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา	 (เชิงระบบ	 เชิงกระบวนการ	 เชิงเทคนิค)	 จ�านวน	 3	 เร่ือง	 ได้แก่	
1.แผนที่เดินดินเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจชุมชน		2.การจัดท�า	Hubhed	frame	เพื่อเป็น
โมเดลธุรกิจในชุมชน	 3.การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน
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6.	 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	 จ�านวน	 5	 องค์กรหลัก	 	 ได้แก่	 1.เทศบาล
ต�าบลส�าราญราษฎร์	 2.ชมรมก�านันผู้ใหญ่บ้านต�าบลส�าราญราษฎร์	 3.ผู้น�าศาสนาในพื้นที่		
4.ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั	ต�าบลส�าราญราษฎร์	5.คณะ
เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

7.	 มีผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มประชาชนกรเป้าหมาย	 จ�านวน	 2	 เร่ือง	 ได้แก่	
1.การจัดท�าแผนธุรกิจรายต�าบลท�าให้เกิดการวางแผนงานด้านเศรษฐกิจกลุ่มเห็ด	ซึ่งเป็นอาชีพ
เสริมของคนในต�าบล	2.การมีส่วนร่วมในการจัดท�าเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ต�าบล

8.	 มีเร่ืองเด่น	(กิจกรรม	บริการ	ผลิตภัณฑ์	ผลผลิต)	ของต�าบล	จ�านวน	1	เร่ือง	คือ	ไส้อ่ัวเห็ด		
9.	 มีคนเด่น	(Champions)	ในพ้ืนท่ี	จ�านวน	1	คน	ได้แก่	นายบุญเฉัลิม	ผลช�านัญ	
10.		มีข้อมูล	(การส�ารวจการเฝ้าระวัง	COVID-19	และ	Community	Big	Data)	และมีวิธีการเฝ้า

ระวัง..8...หมู่บ้าน	
11.	มีการส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่	 (Start-up	/	Social	Enterprise)	จ�านวน	1	กลุ่ม	 คือ	กลุ่ม

วิสาหกิจ	Hubhed	Farm		
12.	มีรปูแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับต�าบลจากการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ใน

โครงการ	จ�านวน	1	เรื่อง
13.	มีรูปแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในต�าบลเพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจน	(Resource	Mobilization)	จ�านวน	1	รูปแบบ		
14.	มีแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนท่ีมาจากเร่ืองเด่น	คนเด่น	จนได้รับการยอมรับ

เป็น	 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนจ�านวน	 1	 แหล่งเรียนรู้และจ�านวนหลักสูตร
การเรียนรู้	1	หลักสูตร

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

1.	 คณะท�างานโครงการร้อยละ	95	เป็นคนในพ้ืนท่ี	ท�าให้สามารถประสานงานกับพ้ืนท่ีได้ในระดับ
ที่ดีมาก

2.	 ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ	และร่วมวางแผนการด�าเนินงาน
3.	 การด�าเนินกิจกรรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนท่ี	 ท�าให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามี

ส่วนร่วมในการท�างาน
4.	 ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา	 ให้โอกาส	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนงาน
5.	 5.การเข้าไปมีส่วนร่วมมากกว่าการท�างานโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ	
6.	 ท�าให้ได้ภาคีเครือข่ายการขับเคล่ือนงาน
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ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 การแพร่ระบาดของโควิด	 19	 ท�าให้โครงการมีการปรับเปลี่ยนแผนการด�าเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ดงักล่าวในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสังคมรายต�าบลเป็นการพัฒนาจากศกัยภาพภายในของ
ชุมชน/ต�าบล	แต่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน	จ�าเป็นที่ชุมชนหรือคณะท�างานจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมภาคีเครือ
ข่ายทัง้ภายในและภายนอกชมุชน		ดงึการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการขบัเคลือ่นงาน
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลโป่งน�้ำร้อน 
อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงกำร “สังคีตนำฏลีลำ หน้ำกำกลำยผ้ำทอศิลป์ สปำสมุนไพรถิ่นล้ำนนำ” 

กำรพัฒนำทักษะอำชพีอตัลกัษณ์วถิถีิน่แหล่งกำรเรยีนรูศิ้ลปวฒันธรรมและผลิตภณัฑ์

ชุมชนต�ำบลโป่งน�้ำร้อน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูสุขภำพและเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยว 

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ในระดับชุมชน

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำโครงกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เจตชรินทร์  จิรสันติธรรม

คณะท�างาน					1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.หทัยชนก	คมเม่น
																			2.อาจารย์ชัยณรงค์		วงษ์เทพ
																				3.อาจารย์ไตรรัตน์	ปัตตะพงษ์
																				4.	อาจารย์วันชัยยุทธ	วงษ์เทพ
																				5.	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ต�าบลโป่งน�้าร้อน
																				6.	ประชาชน	บัณฑิตจบใหม่	และนักศึกษา
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ควำมเป็นมำ 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ชุมชนต�าบลโป่งน�้าร้อน	อ�าเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	ต้องการเป็นชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏิศิลป์	 ศิลปะ	 หน้ากากผ้าสิ่งทอล้านนา	 สปาจากสมุนไพรท้องถิ่น	 ยกระดับสินค้า
ผลิตภัณฑ์	 OTOP	 จากผ้าทอชุมชนและผลิตภัณฑ์สปาจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น	 เพื่อสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	
ส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างสรรค์โดยชุมชนเพื่อชุมชน	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่	 ภาย
ใต้การสนับสนุนของรัฐ

1.	 	ได้ชุมชนต้นแบบแห่งใหม่แหล่งเรียนรู้ด้านชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี
นาฏิศิลป์		1	ต้นแบบ																																										

2.	 	ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า	OTOP	หน้ากากผ้าทอลายศิลป์		3	แบบ
3.	 ยกระดับการท่องเท่ียวสุขภาพสปาล้านนา	ด้วยผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรในท้องถ่ิน		1		ชุดผลผลิต																																												
4.	 บริการชุมชนเพ่ิมรายได้	พัฒนาทักษะอาชีพ	จากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและการท่อง

เทีย่วสขุภาพสปาชมุชนล้านนา	ตามแผนการท่องเทีย่วเศรษฐกจิสร้างสรรค์โดยใช้ชมุชนเป็นฐาน	
5.	 ชุมชนมีรายได้เพ่ิมจากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการบริการการท่องเท่ียว	 

ได้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	 	

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

															จากการประเมิน	16	ประเด็นที่น�ามาเป็นตัวชี้วัด			ที่ได้น�ามาเป็นโจทย์ในการพัฒนาเรื่อง	“การ
พัฒนาทักษะอาชีพอัตลักษณ์วิถีถิ่นแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนต�าบลโป่งน�้าร้อน	
จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อฟื้นฟูสุขภาพและเศรษฐกิจการท่องเท่ียว	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชน”	 เมื่อสิ้น
สุดโครงการ	พบว่าต�าบลอยู่ในศักยภาพที่ดี	 –	 ดีมาก	 	 แสดงให้เห็นผลการประเมินศักยภาพ	ด้านต�าบลมุ่งสู่
ความยั่งยืน	

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม 

	 ตามทีโ่ครงการได้เลอืกด�าเนนิกิจกรรม	“สงัคตีนาฏิลลีา	หน้ากากลายผ้าทอศลิป์	สปาสมนุไพรถิน่ล้านนา” 
มแีนวทางการพฒันาต�าบลโดยผ่าน	4	กจิกรรม	ดงันี้	

• กิจกรรมวิเคราะห์และด�าเนินโครงการโดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ	 วิทยากร	 และกรรมการบริหาร
โครงการ	ด�าเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบฯ	ตลอดโครงการ	

• กิจกรรมประชุมและจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนต�าบลโป่งน�้าร้อน	ด้านดนตรีนาฏิศิลป์	ศิลปะ	ผ้าทอลายศิลป์ล้านนา		สปาสมุนไพรท้อง
ถ่ินล้านนา	อย่างต่อเนือ่ง	ส่งแผนฟ้ืนฟกูารท่องเทีย่วและเศรษฐกจิสร้างสรรค์ชมุชนวถิใีหม่	(New	
Nomal)		

• กิจกรรมผลิตพัฒนาต้นแบบบันทึกเสียงและวีดิโอการแสดงฯ	และการออกแบบผลิตภัณฑ์ทอผ้า
หตัถศลิป์และการสร้างผลติภณัฑ์สปาจากพชืสมนุไพรในท้องถิน่	รปูแบบและกลไกการแปลงอตั
ลักษณ์เป็นมูลค่าเพิ่ม	สร้างงาน	อาชีพ	ยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแบบบูรณาการร่วมกับ
ชุมชน		

• กิจกรรมประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีโซเชียลดิจิทัล	 นวัตกรรมสู่ชุมชน	 เพ่ือฟ้ืนฟูอาชีพ	
บริการชุมชน		



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 101

วิธีกำรด�ำเนินงำน

											วิธีการบริหารจัดการ	การน�าเทคโนโลยี	เครื่องมือ	องค์ความรู้	นวัตกรรมมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้า
หมาย	 และหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม	 โดยวิธีด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วมชุมชนเพ่ือชุมชน	 ด้วยการ
ประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีโซเชียลดิจิทัล	นวัตกรรมสู่ชุมชน	เพื่อฟื้นฟูอาชีพ	บริการชุมชน		และเกิด
เป็นเรือ่งเด่น	กจิกรรมเด่น	ของต�าบล	ด้วยการแปลงอตัลกัษณ์วถิถีิน่เป็นมลูค่าเพิม่	สร้างรายได้ให้กบัประชาชน	
รวมทัง้ประยกุต์ใช้ถ่ายทอดให้กบักลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานเครอืข่าย	พร้อมทัง้เผยแพร่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ถนนนวัตวิถีวัฒนธรรมชุมชนสู่ระดับสากล			

ผลกำรด�ำเนินงำน

	 เกิดนวตักรรมโดยใช้เทคโนโลยดีจิทิลั	โดยใช้เทคโนโลยกีารสือ่สารประชาสมัพนัธ์ชมุชนสูน่กัท่องเทีย่ว 
ระดบัสากล	สร้างอาชพี	และรายได้	จากผลผลติตามตวัชีว้ดัของกจิกรรม	เรือ่งเด่น	กจิกรรม	บรกิาร	ผลติภณัฑ์	
ผลผลิต,	 คนเด่น	 ผู้น�าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน	 ,	 แหล่งเรียนรู้และหลักสูตรสร้างรายได้และศักยภาพให้กับ
ประชาชนในชุมชน	 พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน	 มีการจ้างงานเพื่อยกระดับสินค้า	 OTOP	 /ยกระดับสินค้าจาก
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชน	 /ยกระดับผลิตภัณฑ์สปาจากพืชสมุนไพรในท้องถ่ิน	 /การยกระดับการท่องเท่ียวการ
บริการชุมชน

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

	 	 	 	 	 	 	 	 ปฏิิบัติการหลัก	 Key	 Actors	 การมีส่วนร่วมของประชากรเป้าหมาย	 องค์กรหลักในต�าบล	 
จุดเด่นโครงการ	 เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย	 สู่ต�าบล	 สร้างรากแก้วให้ประเทศหรือ	 U2T	 เพื่อ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด	 19	 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์อว.	 จึงใช้กลวิธีหรือกระบวนการ	 
ความร่วมมอืเสรมิทักษะสร้างอาชีพ	และบูรณาการข้ามศาสตร์	สูเ่ป้าหมายสงูสดุ”ต�าบลต้นแบบ”	ด้วยกจิกรรม	
“สงัคีตนาฏิลลีา	หน้ากากลายผ้าทอศลิป์	สปาสมุนไพรถ่ินล้านนา”	เป้าหมายเพ่ือสร้างความร่วมมอืกนัพฒันา
นวัตกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม	บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา	เพื่อฟื้นฟูสุขภาพและการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดบัชมุชนให้เข้มแขง็และก้าวไปสูค่วามยัง่ยนื			โดยใช้ยทุธศาสตร์	“ศกึษาอดตี	เรยีนรู้
ปัจจบุนั	ป้องกนัอนาคต	กบัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	หลังโควดิ”	เพ่ือแก้ปัญหาปัจจุบนัภาวะวกิฤติจากโรค
ระบาดโควดิ	19	ท่ีส่งผลกระทบต่อกบัวถีิชวีติชุมชน	และแก้ปัญหาด้านการพึง่พาตัวเองเพือ่สร้างอาชพีจากอตั
ลักษณ์ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยว	โดยเก็บข้อมูลความหลากหลายทางวัฒนธรรม	เพื่อน�าข้อมูลมาสนับสนุน
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว	เศรษฐกิจชีวภาพ	เศรษฐกิจหมุนเวียน	และเศรษฐกิจสีเขียวของรัฐบาล	มุ่งเสริมการ
สร้างรายได้	สร้างอาชพี	เตรยีมความพร้อมส่งเสรมิการท่องเทีย่วชมุชนหลงัโควดิ	ด้วยการอบรมเตรียมความรู้		
นวัตกรรมและเทคโนโลยี		ให้เยาวชน	ชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น					Life	Long	Education	จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายและใช้เป็นกลไกหรือกระบวนการ
ขับเคลื่อนโครงการ					เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการอบรมทักษะวิชาชีพ	และนวัตกรรมเทคโนโลยี		โดย
ผ่านวิธีการที่เรียกว่า	Self	Directed	Learning	(SLD)		และระบบการเรียน	On	line,	On	Air,	On	Site	คือ
การน�าตนเองไปสู่การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้	ความร่วมมือโรงเรียน	ชุมชน	บ้าน	วัด	เป็นเครือข่ายการเรียนรู้
จึงมีบทบาทส�าคัญมากส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสร้างเยาวชนพันธุ์ใหม่	ทูตวัฒนธรรม	และนวัตกรชุมชน	(ชาวบ้าน)	
เพือ่เป็นตวัแทนขบัเคลือ่นต่อยอดสูค่วามยัง่ยนืต่อยอดเป็นส่งเสริมการท่องเทีย่วชมุชนโป่งน�า้ร้อน	(Pong	Nan	
Ron		Sandbox)		ขยายผลเพื่อผลักดันเข้าสู่นโยบายระดับจังหวัด	ประเทศ	นานาชาติต่อไป		โดยมีจุดเด่น
ผลลัพธ์ของกิจกรรมทั้ง	5	กิจกรรมดังต่อไปนี้
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 1.จดุเด่นกจิกรรมสงัคตีนำฏลลีำ (ดนตรนีำฏศลิป์)	เป็นการน�าองค์ความรูท้างศลิปวฒันธรรมดนตรี
นาฏิศิลป์ภูมิปัญญาท้องถ่ินและกลุ่มชาติพันธุ์	 ชนเผ่าในชุมชนโป่งน�้าร้อน	 รวมหลากหลายเสน่ห์วัฒนธรรม	
บูรณาการร่วมกับวิถีชีวิตชุมชน	 มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเครือข่ายเชื่อม
โยงทั้ง	 5	 กิจกรรม	 สู่การพัฒนานวัตกรรมและการเรียนรู้	 (Education	 Sandbox)	 ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน	 สังคม	 และการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	 ท�าให้ส่งเสริมการเรียนรู้	 Life	 Long	 
Educationโดยถ่ายทอดเยาวชนสูช่มุชน	ได้จากแนวโน้มคณุค่าความส�าคญัต่อศลิปวฒันธรรมของชมุชนตนเอง
ที่ลดลงและอาจสูญหายในที่สุด	 มาฟื้นฟูอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสร้างสรรค์เพ่ือยกระดับเป็นศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมชุมชนตามทฤษฎี	“บวร”	(บ้าน	วัด	โรงเรียน)	สู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ผลงาน
สร้างสรรค์ในกิจกรรมดังกล่าว	5	ผลผลิต	ดังนี้	
	 1.1.	ซอล้านนา	สื่อประชาสัมพันธ์	U2T	โป่งน�้าร้อน			(วีดิโอ	อันดับที่	1)
	 1.2.	ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์สร้างสรรค์																(วีดิโอ	อันดับที่	2)	
	 1.3.	อลังการชาติพันธุ์	และชุดรวมเผ่าชาวดอย	6	เผ่า	(วีดิโอ	อันดับที่	3)
	 1.4.	ระบ�าโป่งน�้าร้อนต้านภัย	ห่างไกลโควิด	19										(วีดิโอ	อันดับที่	4)
	 1.5.	ระบ�านาฏิลีลา	หรรษาศิลป์	ถิ่นเก็บหอม													(วีดิโอ	อันดับที่	5)
	 1.6.	การแสดงและการละเล่นพื้นเมืองล้านนาฟ้อนดาบฟ้อนเจิงและกลองสะบัดชัย		(โบว์ชัวร์ที่	1,2)	 
			 						วีดิโอที่	3

 2.จุดเด่นกิจกรรมหน้ำกำกผ้ำทอลำยศิลป์	 เป็นการน�าทรัพยากรผ้าทอพ้ืนเมืองของชุมชนลวดลาย
ต่างๆ	และผ้าย้อมสธีรรมชาตจิากสมนุไพร	คราม	ขมิน้	ฯลฯ	ของชมุชนโป่งน�า้ร้อน	มาท�าเป็นผลติภัณฑ์หน้ากาก
ผ้าไว้ใช้เอง	และเป็นสินค้า	OTOP	ที่แสดงอัตลักษณ์โดดเด่นของชุมชนที่ไม่ซ�้าแบบใคร			สามารถป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด	19	และยังช่วยป้องกันมลพิษทางอากาศ	PM	2.5	หรือฝุ่นละอองในชุมชนได้				
รวมทั้งสร้างรายได้	สร้างอาชีพจากผลผลิตแปลงอัตลักษณ์วิถีถิ่นให้เป็นมูลค่าเพิ่ม	ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์อัต
ลักษณ์ท้องถิ่นในชุมชน	ผลงานสร้างสรรค์ในกิจกรรมดังกล่าว	4	ผลผลิต	ดังนี้
	 2.1.	ผลิตหน้ากากผ้าจากผ้าทอ	สาลูและผ้ามัสลิน							(วีดิโอ	อันดับที่	6)
	 2.2.	วิธีการเก็บหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย		(วีดิโอ	อันดับที่	7)
	 2.3.	วิธีการล้างมือ	7	ขั้นตอนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด	19	(วีดิโอ	อันดับที่	8)
	 2.4.	วิธีท�าหน้ากากผ้า	3	เทคนิควิธี																								(โบว์ชัวร์ที่	3)
 
 3.จุดเด่นกำรอบรมชำวบ้ำนท�ำ สปำสมุนไพรท้องถ่ิน	 และเจลแอลกอฮอล์จากว่านหางจระเข	้															
จากสมนุไพรทรัพยากรภมิูปัญญาท้องถ่ิน	ทีม่คีวามหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน	และส้มสายน�า้ผึง้	ผลติภณัฑ์
โดดเด่นของอ�าเภอฝาง	รวมทั้งส่วนผสมจากน�้าแร่อุทยานแห่งชาติโป่งน�้าร้อน	อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญที่
โดดเด่นของอ�าเภอฝางเป็นสนิค้า	OTOP	ทีแ่สดงอตัลกัษณ์โดดเด่นของชมุชน	ผลงานสร้างสรรค์ในกจิกรรมดงั
กล่าว	5	ผลผลิต	ดังนี้	
	 3.1.	ผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอลล์ว่านหางจระเข้						(ภาพประกอบ	อันดับที่	1)												
	 3.2.	ผลิตลูกประคบจากสมุนไพรท้องถิ่น																(วีดิโอ	อันดับที่	9)
	 3.3.	ผลิตสบู่สมุนไพรผิวมะกรูดและส้มสายน�้าผึ้ง						(วีดิโอ	อันดับที่	10)
	 3.4.	เกลือหิมาลัยสปาผิว																																		(วีดิโอ	อันดับที่	11)
	 3.5.	สเปย์น�้าแร่บริสุทธิ์โป่งน�้าร้อน																							(ภาพประกอบ	ที่	4)
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 4.จดุเด่นกจิกรรมศิลปะลำยศลิป์ 	เป็นการน�าอตัลกัษณ์วถีิของชมุชนมาบรูณาการกบัแหล่งท่องเทีย่ว
ส�าคัญของชุมชน	 มาถ่ายทอดให้เยาวชน	 ครูอาจารย์	 วัดและชุมชน	 ได้มีส่วนร่วมในการฝึกทักษะทางศิลปะ
และพัฒนาเป็นสื่อสร้างสรรค์อัตลักษณ์ต�าบล	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน		ผลงานสร้างสรรค์ในกิจกรรม
ดังกล่าว	4	ผลผลิต	ดังนี้	
	 4.1.“ถนนมีชีวิต	 สตรีทอาร์ต”	 วาดภาพจิตรกรรมฝาผนังจากแหล่งท่องเที่ยวในวิถีท้องถิ่น		 
	 							เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต�าบล		(ภาพประกอบ	ที่	2)
	 4.2.“ย้อมลายผ้าจากสธีรรมชาต”ิ	ด้วยเทคนคิวธิกีารและวสัดอุปุกรณ์หาง่ายในท้องถิน่	ให้เกดิศลิปะ 
	 						บนลายผืนผ้า	(โบว์ชัวร์ที่	4)
	 4.3.	“วาดภาพสีน�้า”	ลายดอกไม้	สมุนไพรประจ�าท้องถิ่น	(โบว์ชัวร์	ที่	5)
	 4.4.	“วาดภาพอัตลักษณ์วิถีถิ่นบนผืนผ้าซิ่น”															(วีดิโอ	ที่	12)
 
 5.จุดเด่นกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวชุมชน	 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส�าคัญ	 เพื่อช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจชมุชน	สร้างอาชพีและรายได้ให้ได้รบัการฟ้ืนตวัจากการท่องเทีย่วหลงัโควดิ		อนัจะช่วยให้ต�าบลเป็น
ต�าบลที่เข้มแข็ง	พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน		ผลงานสร้างสรรค์ในกิจกรรมดังกล่าว	2	ผลผลิต	ดังนี้	
	 5.1.	 แผนที่ท่องเที่ยวต�าบลโป่งน�้าร้อน																							(ภาพประกอบ	ที่	3)
	 5.2.	 ท่องเที่ยวต�าบลหัวฝาย																																			(วีดิโอ	อันดับที่	13	)
 
	 และที่ส�าคัญ	โครงการได้ปรับการท�างาน	U2T		ไปเป็นจิตอาสา	เพื่อช่วย	ร.พ.สนาม	และช่วยชุมชน	
รณรงค์ต้านภยัโควดิไปด้วย		รวมทัง้จดัวทิยากรพยาบาลและบคุลากรทางการแพทย์	อบรมให้ความรู้เกีย่วกบั
การเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการให้วัคซีนป้องกันโควิดทุกเดือนและทุกครั้งท่ีมีการจัดอบรมอย่างต่อ
เนื่อง

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

								 ปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิดส่งผลต่อการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายได้ช้า		แนวทางแก้ไขคือฉัีด
วัคซีนสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ		และสร้างขวัญก�าลังใจกับชุมชนในการเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจ
		 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการเชื่อมโยงผลการด�าเนินงานระดับต�าบลสู่เครือข่ายระหว่างต�าบล	 
ควรพฒันาต่อยอดสูค่วามยัง่ยนืเพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชือ่มโยงและสอดคล้องกนัระหว่างแผนยทุธศาสตร์การ
พัฒนาและการด�าเนินงานสู่เครือข่ายระหว่างต�าบล		ให้เกิดผลผลิตในภาพรวม	(Overall	outputs)	เป็นการ
ประเมินผลผลติเทยีบกบั	เป้าหมายเชงิกลยทุธ์	โดยเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานทีเ่กิดขึน้จริง		โดยการมส่ีวน
ร่วมกับประชากรเป้าหมาย	ชุมชนเพื่อชุมชน		และองค์กรหลักในต�าบล	ทัั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย		รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น�าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ
เครือข่าย	เพื่อน�าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
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1.แหล่งเรียนรู้ด้านชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้าน
ดนตรีนาฏศิลป์
2.ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP หน้ากากผ้าทอลายศิลป์
3.ยกระดับการท่องเที่ยวสุขภาพสปาล้านนา
4.บริการชุมชนเพิ่มรายได้ พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ การท่องเที่ยว
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

โโจจททยย์์กกาารรพพััฒฒนนาา

กกิิจจกกรรรรมมดด  าาเเนนิินนกกาารร
1. ฟื้นฟูวัฒนธรรมการแสดงของชุมชนที่หายไป ดึงเอกลักษณ์ประจ า
ท้องถิ่มของชุมชน 
สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้กับชุมชนทางด้านการด าเนิน

เอกลักษณ์วัฒนธรรมการแสดงท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยว
2.พัฒนาทักษะอาชีพการท าหน้ากากผ้าทอลายศิลป์
การส่งเสริมทักษะอาชีพการท าหน้ากากผ้าทอลายศิลป์ 

3.พัฒนาทักษะอาชีพการท าผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรจากท้องถิ่นสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกจิ 
การส่งเสริมทักษะอาชีพการท าผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพรจากท้องถิ่นสู่

การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกจิ
4.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนผ่านเพจเฟสบุ๊ค U2T ต าบลโป่ง
น  าร้อน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ ถนนสตรีทอาร์ตวิถีชุมชนต าบล

โป่งน  าร้อน

ต าบลโป่งน  าร้อนตั งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ 
ระยะทาง 160 กิโลเมตร เป็นต าบลที่จัดตั งขึ น เมื่อปี 2534
โดยแยกมาจากต าบลม่อนปิ่น เดิมมี 6 หมู่บ่าน ปัจจุบันมี 7
หมู่บ้าน

มีประชากร ทั งสิ น 6,208 คน แยกเป็น ชาย 3,086 คน 
หญิง 3,122 คน ครัวเรือนทั งหมด 2,154 ครัวเรือน 

ผผลลลลััพพธธ์์
เกิดนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ชมุชนสูน่ักท่องเทีย่วระดับสากล สร้าง
อาชีพ และรายได้ จากผลผลิตตามตัวชี วัดของกิจกรรม เรื่อง
เด่น กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต, คนเด่น ผู้น า
ชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน , แหล่งเรียนรู้และหลักสูตรสร้าง
รายได้และศักยภาพให้กับประชาชนในชมุชน พึ่งตนเองได้
อย่างย่ังยืน มีการจ้างงานเพ่ือยกระดบัสินค้า OTOP /
ยกระดับสินค้าจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชน /ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์สปาจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น /การยกระดับการ
ท่องเที่ยวการบริการชุมชน

ขข้้ออเเสสนนออแแนนะะ

ปัญหาสถานการณ์โรคระบาดโควิดส่งผลต่อการพัฒนาให้
บรรลุเป้าหมายได้ช้า  แนวทางแก้ไขคือฉีดวัคซีนสร้างความ
มั่นใจด้านสุขภาพ  และสร้างขวัญก าลังใจกับชุมชนในการ
เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ผผลลลลััพพธธ์ท์ทาางงเเศศรรษษฐฐกกิจิจ ผผลลลลััพพธธ์ท์ทาางงสสังังคคมม

1.คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดี
ขึ น
2.เศรษฐกิจของชมุชนดีขึ น
3.ลดความเหลื่อมล  าด้าน
รายได้ของคนในชุมชน
4.เพ่ิมสร้างรายได้ของคนใน
ชุมชน
5.การอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมของทอ้งถิ่น
ให้ดีขึ น
6.สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

1 รายได้ที่เพิ่มขึ น ร้อยละ 30
2 สร้างอาชีพใหม่ ร้อยละ20
3 การส่งเสริมการเกษตร 
ร้อยละ60
4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ร้อยละ60
5 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์
สินค้าOTOP ร้อยละ 40
6การส่งเสริมวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ร้อยละ50

ข้าวโพด หอมใหญ่
พริก กระเทียม
ส้มสายน  าผึ ง ลิ นจี่

มมหหาาววิิททยยาาลลััยยเเททคคโโนนโโลลยยีรีราาชชมมงงคคลลลล้้าานนนนาา ไไมม่่สสาามมาารรถถออยยูู่่ ((กก่่ออนน))

กกาารรดด  าาเเนนินินงงาานนรราายยตต  าาบบลล  ((TTSSII))

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.เจตชรินทร์ จิรสันนติธรรม
เบอร์ติดต่อ 098-6899116 หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กกาารรเเกกษษตตรร  คคิิดดเเปป็น็นรร้อ้อยยลละะ  2200 ขขอองงพพืื  นนททีี่่

ตต  าาบบลลมมุุ่ง่งสสูู่ค่คววาามมยยัั่่งงยยืนืน((หหลลังัง))

ต าบลโป่งน  าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลแม่งอน
อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำโครงกำร ดร.ลมัย ผัสดี 

คณะท�ำงำน	ผศ.ศกัดิส์ายนัต์	ใยสามเสน/นายอนาวนิ	สุวรรณะ/ผศ.นทชียั	ผัสดี/นางสาววภิาดา	ญาณสาร/นาย
ตะวัน	วาทกิจ/นายวิสุทธิ์	บัวเจริญ/นายปรัชญา	นามวงค์/นางสาวทิพยภาวรรณ	ตันอ้วน/นางสาวจิรัฐิติกาล	
มานะจรรยาพงศ์/นายณรงค์	นันทกุศล/นางสาวหนึ่งฤทัย	แสงใส/นางสาวบุษบา	ฟูตา
สังกัดหน่วยงาน	คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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ควำมเป็นมำ

	 ต�าบลแม่งอนตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงภูเขาและป่า
ไม้จ�านวนมาก	ในต�าบลแม่งอนมปีระชากรอาศยัอยูร่่วมกนัหลายชนชาต	ิเช่น	ชาวจนียนูนาน,	ชาวอิว๋เมีย่น,ชาว
อสิลาม,	ไทใหญ่,	มเูซอด�า	เป็นต้น	มกีารนบัถอืศาสนา	ประชาชนนบัถอืศาสนาพุทธ	ศาสนาคริสต์	และศาสนา
อิสลาม	จึงมีกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นที่หลากหลาย	ตามกลุ่มเชื้อชาติและศาสนา	มี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง	เช่น	สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง,	พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1	 (ฝาง)	(Living	SITE	
MUSEUM)	และแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ	และยงัเป็นแหล่งทีต้ั่งของโครงการหลวงที	่1	(ดอยค�า)	ทีด่�าเนนิ
ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป	 ในรูปแบบธุรกิจเพ่ือสังคม	 เพ่ือสร้างตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตร
และส่งเสริมเกษตรกรจากโครงการในพระราชด�าริ	ชุมชนและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมีความต้องการ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น	สวยงาม	โดยให้ความส�าคัญในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละ
ชุมชนมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	การน�าเอาวิถีชีวิต	ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	มาสร้างงาน	สร้าง
อาชีพ	 สร้างผลิตภัณฑ์และบริการ	พัฒนาด้านการตลาดประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่
รู้จัก	 การจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอาชีพการเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพตาม	 วิถีชีวิตชุมชน	 การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร	 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก	 เช่น	 เครื่องแต่งกาย	 อาหารและเครื่องดื่ม	 และสร้าง
จิตส�านึกของคนในชุมชนให้รักและช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการให้	 ร่มทั้งศิลปะ
ประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมให้สืบต่อไป	นอกจากนั้นประชากรร้อยละ	70	ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	มุ่ง
หวังให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเพื่อบริโภค	จ�าหน่ายในชุมชน	หรือน�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	
ของชุมชนและโครงการหลวงในพื้นที่	 	

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

	 16	ประเดน็ตวัชีว้ดั	ได้แก่	พฒันาชมุชนให้มีสมรรถนะในการจัดการสูง	ช่วยให้เกดิการจดัการทรพัยากร
อย่างเป็นระบบ	ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วสิาหกจิชมุชนและสถาบนัการเงนิชมุชน	ช่วยในการสร้างสมัมาชีพใน
พืน้ที	่ส่งเสรมิเกษตรพอเพยีงและอาหารปลอดภยั	ช่วยให้มแีหล่งน�า้ประจ�าครอบครวั	ช่วยจดัการวสิาหกจิขมุชน 
ฝึกอบรมทกัษะอาชพี	มกีารจดัการโครงสร้างพืน้ฐาน	กายภาพสิง่แวดล้อม	พลงังาน	พฒันาคณุภาพกลุม่เปราะบาง 
พัฒนาระบบสุขภาพคนในพ้ืนที่	 ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ต�าบล	 พบว่าต�าบลอยู่ในระดับต�าบลมุ่งสู่ความพอเพียง	
โดยศักยภาพในต�าบลแม่งอนนั้น	 จะเน้นไปทางด้านของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นหลัก

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม 

	 กิจกรรมที่	1	กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและการพัฒนามรดกอันดีงามแก่คนรุ่นใหม่ในชุมชน	
พัฒนาเส้นทาง	สถานที่และโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงผลผลิต	ผลิตภัณฑ์และประเพณีวัฒนธรรมของ
ชุมชน	พัฒนาทักษะทางด้านการตลาด	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
	 กิจกรรมที่	2	กิจกรรมการน�าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เผยแพร่สู่
ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉัริยะสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
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	 กจิกรรมที	่3	การส่งเสรมิและพฒันาเพ่ิมมลูค่าผลผลติและผลิตภณัฑ์ชมุชนให้ได้รับมาตรฐานในแต่ละ
ด้านที่เกี่ยวข้อง	และการตลาดเพื่อจ�าหน่าย
	 กิจกรรมที	่4	กจิกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารแปรรปูผกัผลไม้	ทีเ่หลอืทิง้ทางการเกษตรในชมุชน	
และผลติภัณฑ์โครงการหลวงท่ีไม่ได้มาตรฐาน	น�ามาแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ให้เป็นการเพิม่รายได้หมนุเวยีน
ให้แก่ชุมชน	และการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นฟื้นฟูระบบนิเวศน์

วิธีกำรด�ำเนินงำน 

 น�าเอาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมในด้านต่างๆมาช่วยในการพฒันา	ได้แก่	การจดัท�าหนงัสือเส้นทางการ
ท่องเทีย่วเพือ่ยกระดบัการท่องเท่ียวในชมุชน	การท�าสือ่	โฆษณษา	ให้น่าสนใจ	โดยการท�าสือ่	โฆษณาออนไลน์	
เพือ่ให้เข้าถงึกลุม่นกัท่องเท่ียวอย่างกว้างขวางมากขึน้	การใช้เทคโนโลยเีกษตรอจัฉัะรยิะสร้างเป็นแหล่งเรยีนรู้
ในชมุชน	หรอื	การท�า	Smart	Farm	การน�าเอาเทคโนโลยมีาช่วยในการแปรรปูผกั	ผลไม้ทีเ่หลอืใช้จากโครงการ
หลวงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่	เช่นการน�าเอาผลเหลือใช้มาท�าแยม	การน�าเอาหอมตกเกรด	กระเทียมตกเกรด
มาท�าเป็นน�า้พริกกากหม	ูการพฒันาผลติภณัฑ์ให้ได้มาตรฐานในแต่ละด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร	หรอืทีพ่กั
อาศัย	โฮมสเตย์			

ผลการด�าเนินงาน 

1.	 ได้ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ในชุมชนให้
เกิดประโยชน์ทางด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและการสืบทอดมรดกอันดีงามแก่คนรุ่นใหม่
ในชุมชน	พัฒนาเส้นทาง	สถานที่และโปรแกรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงผลผลิต	ผลิตภัณฑ์และ
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน	พัฒนาทักษะทางการตลาด	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
และสร้างแรงจูงใจมาเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว

2.	 ได้น�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เผยแพร่สู่ชุมชน	โดยใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉัริยะ	สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

3.	 ได้พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับมาตรฐานในแต่ละด้านท่ีเก่ียวข้อง
และการตลาดเพื่อจ�าหน่าย

4.	 ได้ปลูกจิตส�านึกด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	มีแนวทางการแปรรูปผักผลไม้	ท่ีเหลือท้ิงทางเกษตร
และชุมชนและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงที่ไม่ได้มาตรฐาน	น�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

5.	 ได้ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินด้านสุขอนามัยด้านป้องกันภัย
จาก	COVID-19

6.	 ได้เกิดการจ้างงานประชาชนท่ัวไป	บัณฑิตจบใหม่	และนักศึกษา	ต�าบลแม่งอน	อ�าเภอฝาง	
จังหวัดเชียงใหม่ให้มีงานท�าและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
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ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของการด�าเนินการและพัฒนาโครงการส่งเสริมศักยภาพและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติประจ�าถิ่นแห่งต�าบลแม่งอน	คือ	ความมีส่วนร่วม
ระหว่าง	ประชาชน	บัณฑิต	และนักศึกษา	ต�าบลแม่งอน	ความมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
ต�าบลแม่งอนและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่		

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการด�าเนินโครงการ	 เนื่องจากระยะเวลาด�าเนินโครงการคาบเกี่ยว
กบัสถาณการณ์	Covid-19	ท�าให้การลงพ้ืนท่ีในการปฏิบิตังิานเป็นไปอย่างยากล�าบาก	จงึท�าให้เกิดความคลาด
เคลื่อนของแผนงานที่วางไว้
	 แนวทางการพัฒนาต่อ	 คือ	 การส่งเสริมในด้านของการตลาด	 การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์	 การตลาดใน
ด้านการท่องเที่ยวที่พัก	โฮมสเตย์
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เชงิสังคม
สรา้งความรว่มมือระหว่างผูนํ้า
ชุมชน องค์กรบรหิารส่วนตําบล 
ผูจ้้างงาน U2T ชุมชนและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

 
ข้อมูลพื�นที�ตําบล

พื�นที� ประมาณ 107 ตารางกิโลเมตร หรอื 66,875 ไร ่

ประชากร

TPMAP ความต้องการพื�น
ฐาน 5มิติ

ประชากรทั�งหมด 16,591 คน

ชาย 8,343 คน
หญิง 8,248 คน
5,143 ครวัเรอืน

 ครอบคลมุ 15 หมู่บ้าน

วัด 8 แห่ง โรงเรยีน 12 แห่ง สถานีอนามัย 3 แห่ง

กิจกรรมในพื�นที�

1.กิจกรรมพัฒนาเส้นทางการทอ่งเที�ยวเชงิวัฒนธรรมแมง่อน
2.กจิกรรมโควิดวีค
3.กจิกรรมพัฒนาทกัษะ เชงินวัตกรรม
4.กิจกรรมแปรรูปอาหาร
5.กิจกรรม 10 นักปราชญ์
6.กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มผูป้ระกอบการที�พัก รา้นอาหาร
แหลง่ทอ่งเที�ยวให้ไดม้าตรฐาน
7.กจิกรรมพัฒนาเพ็จแกจ็จิ�งผลติภณัฑ์

ผลลัพธ์

เชงิเศรษฐกิจ

1.เกิดโปรแกรมเส้นทางการ
ทอ่งเที�ยวเชงิวัฒนธรรมแม่งอน
2.เกิดการพัฒนาสินค้าให้มี
ความทนัสมัย

เกิดการจ้างงาน
20 คน

พัฒนาทกัษะ Big Data
(CBD) เฉลี�ย 214

กลไกการดําเนินงาน

1.ทมีอบต.แม่งอนและชุมชน
2.คณะผูจ้้างงาน U2T 
3.คณะทํางานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผูร้บัผดิชอบ    ดร.ลมัย ผสัดี
เบอรโ์ทรศัพท ์091-8529822
หน่วยงาน คณะบรหิารธุรกิจและ

ศิลปะศาสตร ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

ตําบลแม่งอน
 อําเภอฝาง เชยีงใหม่

ตําบลที�ยังไม่
สามารถอยู่รอด

ตําบลมุ่งสู่ความพอเพียง
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลแม่สูน
อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำโครงกำร อำจำรย์วันชัยยุทธ วงษ์เทพ

ผู้ร่วมโครงกำร	1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เจตชรินทร์		จิรสันติธรรม
	 	 		2.	อาจารย์ภัทราวดี	ธงงาม
	 	 		3.	อาจารย์ณภดล	เจนวินิจฉััย
	 	 		4.	อาจารย์สุทธปรีชา	จริยงามวงศ์
	 	 		5.	อาจารย์กิตติกุล	ศิริเมืองมูล
	 	 		6.	นางสาวณิชารัศม์	จิระวิชญ์เจริญ
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ควำมเป็นมำ

	 การพัฒนาต่อยอดและฟื้นฟูเศรษฐกิจ	 สร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพของประชาชนให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้	โดยเน้นพัฒนาทางด้านการเกษตรอินทรีย์ที่มีความปลอดภัยและได้รับมาตรฐาน	ส่ง
ผลถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า	OTOP	โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์	เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า	และ
เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับประชาชนตลอดจนส่งเสริมในเร่ืองของศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏิศิลป์เพื่อ
สร้างชุมชนต้นแบบที่มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชนและผู้สูงอายุที่ดีขึ้น	ประกอบกับการส่งเสริมด้าน
การท่องเทีย่วเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรากฐานทางวฒันธรรมชมุชนแบบบรูณาการ	เพ่ือยกระดับเศรษฐกจิการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน	

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

	 1.	เพื่อให้มีการจ้างงานตามภารกิจต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	จ�านวน	20	อัตรา		รวมทั้งการวิเคราะห์
ข้อมลูศกัยภาพต�าบล	การก�ากบั	ตดิตามและประเมนิผล	(ระดับ	National	System	Integrator	และ	Regional	
System	Integrator)	และมีการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของโครงการรายต�าบล
	 2.	 เพื่อเป็นโครงการน�าร่องของการพัฒนาต้นแบบเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	ฟื้นฟูการท่อง
เที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงศิลปวัฒนธรรม	 ยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยความร่วม
มือกับชุมชนเพื่อชุมชนในพื้นท่ี	 ท้ังนี้เพื่อร่วมยกระดับสินค้า	 OTOP	ฟื้นฟูอาชีพ	 แปลงอัตลักษณ์วิถีถิ่นเป็น
มูลค่าเพิ่มสร้างรายได้	แก้ปัญหาความยากจนให้กับประชากรในชุมชน	ในการบริหารจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 
เพือ่ให้สอดรบักับนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล	ทีมุ่ง่เน้นการฟ้ืนฟูเยยีวยา	ลดปัญหาความยากจนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากลดความเหลื่อมล�้า
	 3.	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงทรัพยากรด้านเทคโนโลยี	 ด้านบุคลากร	 และเครื่องมือโครงการ
ที่สอดคล้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในอนาคต	 อาทิ	 ศูนย์การท่องเท่ียวแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ชมุชน	นกัโครงการวฒันธรรมชมุชน	นวตักร	,ระบบฐานข้อมลู	เทคโนโลยดิีจิทลั	แอพพลเิคชัน่	ระบบออนไลน์		
พิพิธภัณฑ์ชุมชน	ฯลฯ	เป็นต้น								

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม 

	 1)	 กิจกรรมประชุมเพ่ือประเมินศักยภาพชุมชนเบื้องต้นร่วมกับกลไกเครือข่ายความร่วมมือภายใน
ต�าบล	และ	อบรมเชิงปฏิิบัติการด้านพัฒนาการท�าเกษตรอินทรีย์	ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย	
	 2	 กิจกรรมจัดอบรมการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้า	OTOP	 โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์สินค้า
	 3)	กิจกรรมจัดอบรมชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏิศิลป์	และออกแบบวีดิ
โอการแสดงภาพเคลื่อนไหวด้านดนตรีนาฏิศิลป์	
	 4)	กจิกรรมจดัอบรมการออกแบบศูนย์บริการนกัท่องเทีย่วตามแผนการท่องเทีย่วเศรษฐกจิสร้างสรรค์
โดยรากฐานทางวัฒนธรรมชุมชนแบบบูรณาการ	เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแบบบูรณาการร่วมกับ
ชุมชน	
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วิธีกำรด�ำเนินงำน 

	 1)	 กิจกรรมประชุมเพ่ือประเมินศักยภาพชุมชนเบื้องต้นร่วมกับกลไกเครือข่ายความร่วมมือภายใน
ต�าบล	 และ	 อบรมเชิงปฏิิบัติการด้านพัฒนาการท�าเกษตรอินทรีย์	 ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย	 เพื่อให้
ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจในการท�าเกษตรอนิทรย์ี	ทีม่คีณุภาพและความปลอดภยั	ได้ผลผลติทีด่เีชงิปรมิาณ
และคณุภาพ	และสามารถน�าไปแปรรูปให้เป็นผลติภณัฑ์ด้านสมนุไพรประจ�าต�าบล	ท�าให้ชมุชนเพิม่รายได้ทาง
เศรษฐกิจจากการขายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก	OTOP	ที่เป็นผลผลิตจากการพัฒนาจากโครงการ
	 2	กจิกรรมจัดอบรมการยกระดบัผลติภณัฑ์สินค้า	OTOP	โดยการออกแบบบรรจภัุณฑ์เพือ่ส่งเสรมิภาพ
ลกัษณ์สนิค้า	โดยการให้ความรูใ้นการออกแบบบรรจุภณัฑ์ทีท่�าจากวสัดุทางธรรมชาติในรปูแบบท่ีหลายหลาย
ประเภท	และท�าการจัดหมวดหมู่สินค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์สินค้าที่ชัดเจน	และท�าการถ่ายภาพเพื่อโปรโมท
สินค้าผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น
	 3)	กิจกรรมจัดอบรมชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ศลิปวฒันธรรมด้านดนตรีนาฏิศลิป์	และออกแบบวดิีโอ
การแสดงภาพเคลือ่นไหวด้านดนตรนีาฏิศลิป์	โดยการส่งเสรมิการพัฒนาศิลปวฒันธรรม–ดนตรนีาฏิศลิป์ล้าน
นาให้กบักลุม่เยาวชนทีส่นใจโดยเรยีนรูผ่้านกลุ่มผู้สูงอายภุายในต�าบลโดยสร้างส่ือการเรียนรู้เพ่ือน�าเสนอผ่าน
สื่อออนไลน์และสามารถสืยสานศิลปวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างทรงคุณค่า
	 4)	กจิกรรมจดัอบรมการออกแบบศนูย์บริการนกัท่องเทีย่วตามแผนการท่องเทีย่วเศรษฐกจิสร้างสรรค์
โดยรากฐานทางวัฒนธรรมชุมชนแบบบูรณาการ	เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแบบบูรณาการร่วมกับ
ชมุชน	โดยการออกแบบศนูย์บรกิารนกัท่องเทีย่วตลอดจนส่งเสริมสถานท่ีท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมภายในต�าบล	
และสร้างธนาคารภูมิปัญญาบ้านแม่สูนน้อยศูนย์เรียนรู้คู่ชุมชนโดยความร่วมมือจากหลายฝ่ายท้ังภาครัฐและ
เอกชน

ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 1.	ได้พัฒนาผลผลิตในการท�าเกษตรอินทรีย์	ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยให้กับประชาชน
	 2.	ได้ยกระดบัผลติภณัฑ์สนิค้า	OTOP	โดยการออกแบบบรรจุภณัฑ์จากวสัดุธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมมลูค่า
ทางการเกษตร
	 3.	ได้ชุมชนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีนาฏิศิลป์แบบบูรณาการ	เกิดการแปลงอัต
ลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมวถิถีิน่เป็นมลูค่าสร้างรายได้ให้เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีจากกจิกรรมชมุชนต้นแบบ	
ด้านดนตรีนาฏิศิลป์	
	 4.	พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	ตามแผนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดยรากฐานทางวฒันธรรมชมุชนแบบบรูณาการ	โดยความร่วมมอืกบัชมุชนเพือ่ชมุชนในพืน้ที	่เกดิองค์ความรู้
ด้านมนษุย์และสงัคมและวฒันธรรมทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและแนวทางการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ
การท่องเที่ยว	 โดยแปลงอัตลักษณ์วิถีถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่ม	 อันเป็นคุณลักษณะที่ควรส่งเสริมของเยาวชน	 และ
ประชาชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ด�าเนินการศึกษาโครงการ	และมีการเผยแพร่สู่สากลด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารสมัย
ใหม่		
	 5.	 เกิดการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีได้จากผลผลิตของโครงการ	 เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ	
สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	และคุณภาพชีวิตของคนในต�าบล
	 6.	 เกิดแหล่งการเรียนรู้วิถีชุมชนแห่งใหม่	 มีชุมชนต้นแบบใหม่	 เยาวชนและประชาชน	 รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	(SLC)
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	 7.	เกดิการสร้างงาน	สร้างอาชพีทีห่ลากหลาย	สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในการเสรมิสร้างเศรษฐกิจ
พื้นฐานให้มั่นคงเพิ่มขึ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวเสริมพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
	 8.	เกิดนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	โดยใช้แอพพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว		สามารถ
เผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ	เกิดการยอมรับระดับสากล
	 9.	มีการจ้างงานตามภารกิจต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัย	จ�านวน	20	อัตรา		รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล
ศักยภาพต�าบล	การก�ากับ	ติดตามและประเมินผล	(ระดับ	National	System	Integrator	และ	Regional	
System	Integrator)	และมีการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของโครงการรายต�าบล
	 10.	เป็นโครงการน�าร่องของการพฒันาต้นแบบเรยีนรูแ้หล่งเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรม	ฟ้ืนฟกูารท่องเทีย่ว
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงศิลปวัฒนธรรม	 ยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยความร่วมมือกับ
ชมุชนเพือ่ชมุชนในพืน้ที	่ทัง้นีเ้พือ่ร่วมยกระดับสนิค้า	OTOP	ฟ้ืนฟูอาชพี	แปลงอตัลักษณ์วถิถีิน่เป็นมลูค่าเพิม่
สร้างรายได้	แก้ปัญหาความยากจนให้กับประชากรในชมุชน	ในการบริหารจัดการเรียนรู้ตลอดชวีติ	เพ่ือให้สอด
รับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูเยียวยา	ลดปัญหาความยากจนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ลดความเหลื่อมล�้า
	 11.	เกดิการพฒันาเชือ่มโยงทรพัยากรด้านเทคโนโลย	ีด้านบคุลากร	และเครือ่งมอืโครงการทีส่อดคล้อง
กับด้านศิลปวฒันธรรมท้องถิน่ในอนาคต	อาท	ิศนูย์การท่องเทีย่วแหล่งเรยีนรู้ศิลปวฒันธรรมชมุชน	นกัโครงการ
วัฒนธรรมชุมชน	นวัตกร	,ระบบฐานข้อมูล	เทคโนโลยีดิจิทัล	แอพพลิเคชั่น	ระบบออนไลน์		พิพิธภัณฑ์ชุมชน	
ฯลฯ	เป็นต้น								

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

1.	 เกิดโจทยก์ารพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนตาม	16	เป้าหมาย		ไม่น้อยกว่า...1....เป้าหมาย		
2.	 โครงการพัฒนาต�าบลแบบก�าหนดประชากรเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า...40.....คน.......25.....ครัวเรือน
3.	 มีผู้ท่ีเป็นผู้ปฏิิบัติการหลัก	(Key	actors)	และผู้ขับเคล่ือนปฏิิบัติการพ้ืนท่ี	ไม่น้อยกว่า...20....คน		
4.	 มีเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ผลดี	ไม่น้อยกว่า....2....ผลงาน	
5.	 ได้นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา	(เชิงระบบ	เชิงกระบวนการ	เชิงเทคนิค)	ไม่น้อยกว่า.....2....เร่ือง	
6.	 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	2	องค์กรหลัก	
7.	 มีผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มประชาชนกรเป้าหมาย	ไม่ต�่ากว่า…3….เร่ือง	
8.	 มีเร่ืองเด่น	(กิจกรรม	บริการ	ผลิตภัณฑ์	ผลผลิต)	ของต�าบล	ไม่ต�่ากว่า…1..เร่ือง		
9.	 มีคนเด่น	(Champions)	ในพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า…3……คน		(3	เร่ืองเป้าหมาย)
10.		มีข้อมูล	(การส�ารวจการเฝ้าระวัง	COVID-19	และ	Community	Big	Data)	และมีวิธีการเฝ้า

ระวัง...10..หมู่บ้าน	
11.	มีการส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่	(Start-up	/	Social	Enterprise)	ไม่น้อยกว่า..1....กลุ่ม	
12.	มีรปูแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับต�าบลจากการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ใน

โครงการ	ไม่น้อยกว่า...1...เรื่อง		
13.	มีรูปแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในต�าบลเพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจน	(Resource	Mobilization)	ไม่น้อยกว่า...1....รูปแบบ		
14.	มีแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนท่ีมาจากเร่ืองเด่น	คนเด่น	จนได้รับการยอมรับ

เป็น	ศนูย์เรยีนรูด้้านการแก้ไขปัญหาความยากจนจ�านวน....1...แหล่งเรียนรูแ้ละจ�านวนหลกัสูตร
การเรียนรู้...1....หลักสูตร
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เชิงคุณภำพ

	 1.	เกิดชุมชนต้นแบบใหม่	ที่ชุมชนแม่สูนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ		สู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวเสริมพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน
	 2.	 เกิดแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนแห่งใหม่	 เกิดนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	 โดยใช้แอพพลิเคชั่น
ประชาสัมพันธ์นักท่องเท่ียวสู่ระดับสากล	 สร้างอาชีพ	 สร้างรายได้และศักยภาพให้กับประชาชนในชุมชน	 
พึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยนื	มกีารจ้างงานเพือ่ยกระดับสนิค้า	OTOP	/การยกระดับการท่องเท่ียวการบรกิารชมุชน	
หรือการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่นให้แก่ชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด�าเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
	 	3.		เกดิองค์ความรูใ้หม่จากการแปลงอตัลกัษณ์วถิถีิน่ศลิปวฒันธรรมเป็นมลูค่าเพิม่ทางการท่องเทีย่ว	
และเทคโนโลยทีีไ่ด้	สามารถถ่ายทอดองค์ความรู	้เทคโนโลย	ีนวตักรรม	และภูมปัิญญาท้องถิน่	เพือ่การพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ	ให้ได้รับการยอมรับระดับสากล
	 4.	เยาวชนและชมุชน	รวมทัง้ภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้องร่วมกนัจดัการเรยีนรูต้ลอด
ชีวิต	 (SLC)	 พัฒนาทักษะอาชีพใหม่	 จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของชุมชนต�าบลแม่สูน	พัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบ	 และร่วมกันขับเคลื่อนจัดการสู่การท่องเที่ยวเรียนรู้ศิลป
วัฒนธรรมชุมชน

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 ควรมีการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมของโครงการรายต�าบลเพื่อเป็นโครงการน�าร่องของการ
พัฒนาต้นแบบเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	 ฟื้นฟูการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงศิลปวัฒนธรรม	 
ยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแบบบูรณาการโดยความร่วมมือกับชุมชนเพื่อชุมชนในพื้นที่	ทั้งนี้เพื่อร่วมยก
ระดับสินค้า	 OTOP	ฟื้นฟูอาชีพ	 แปลงอัตลักษณ์วิถีถิ่นเป็นมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้	 แก้ปัญหาความยากจนให้
กับประชากรในชุมชน	 ในการบริหารจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	 
ทีมุ่ง่เน้นการฟ้ืนฟเูยียวยา	ลดปัญหาความยากจนพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากลดความเหล่ือมล�า้	และเกดิการพัฒนา
เชื่อมโยงทรัพยากรด้านเทคโนโลยี	 ด้านบุคลากร	 และเคร่ืองมือโครงการท่ีสอดคล้องกับด้านศิลปวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นในอนาคต	 อาทิ	 ศูนย์การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมชุมชน	 นักโครงการวัฒนธรรมชุมชน	 
นวัตกร	,ระบบฐานข้อมูล	เทคโนโลยีดิจิทัล	แอพพลิเคชั่น	ระบบออนไลน์		พิพิธภัณฑ์ชุมชน	ฯลฯ	เป็นต้น
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ขอเสนอแนะ
ควรมีการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของโครงการรายตําบลเพ่ือเปนโครงการนํารองของการพัฒนาตนแบบเรียนรูแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม ฟนฟูการทองเท่ียวเศรษฐกิจสรางสรรค
เชิงศิลปวัฒนธรรม ยกระดับเศรษฐกิจการทองเท่ียวแบบบูรณาการโดยความรวมมือกับชุมชนเพ่ือชุมชนในพ้ืนท่ี ท้ังน้ีเพ่ือรวมยกระดับสินคา OTOP ฟนฟูอาชีพ แปลงอัตลักษณวิถีถ่ิน
เปนมูลคาเพ่ิมสรางรายได แกปญหาความยากจนใหกับประชากรในชุมชน ในการบริหารจัดการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ท่ีมุงเนนการฟนฟูเยียวยา
 ลดปญหาความยากจนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากลดความเหล่ือมล้ํา และเกิดการพัฒนาเช่ือมโยงทรัพยากรดานเทคโนโลยี ดานบุคลากร และเคร่ืองมือโครงการท่ีสอดคลองกับดานศิลป-
วัฒนธรรมทองถ่ินในอนาคต อาทิ ศูนยการทองเท่ียวแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมชุมชน นักโครงการวัฒนธรรมชุมชน นวัตกร ,ระบบฐานขอมูล เทคโนโลยีดิจิทัล แอพพลิเคช่ัน
 ระบบออนไลน  พิพิธภัณฑชุมชน ฯลฯ เปนตน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบรูณาการ
การดําเนินงานรายตําบล TSI

(มหาวิทยาลัยสูตําบล)
พ้ืนท่ีตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม

ขอมูลพ้ืนท่ี แนวทางการพัฒนาตําบล

ผูรับผิดชอบ อาจารยวันชัยยุทธ วงษเทพ 
เบอรติดตอ 064-3459898 หนวยงาน คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร

ตําบลแมสูนมีสภาพทางภูมิศาสตรเปนท่ีราบลุมสลับกับภูเขาดานทิศตะวันออกเปนภูเขาสูง
เปนแหลงตนน้ําลําธาร สภาพปารอนช้ืนอากาศเย็นในฤดูหนาว เหมาะสําหรับการทําสวน
ผลไมและปลูกพืชเกษตรกรรมไดทุกชนิด

การพัฒนาตอยอดและฟนฟูเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งในการประกอบ
อาชีพของประชาชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยเนนพัฒนาทางดาน
การเกษตรอินทรียท่ีมีความปลอดภัยและไดรับมาตรฐาน สงผลถึงการยกระดับ
ผลิตภัณฑสินคา OTOPโดยการออกแบบบรรจุภัณฑ เพ่ือสงเสริมภาพลักษณ
สินคา และเพ่ิมมูลคาสรางรายไดใหกับประชาชนตลอดจนสงเสริมใน
เร่ืองของศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีนาฏศิลปเพ่ือสรางชุมชนตนแบบท่ีมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชนและผูสูงอายุท่ีดีข้ึน ประกอบกับการสงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชนและผูสูงอายุท่ีดีข้ึน ประกอบกับการสง
เสริมดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจสรางสรรคโดยรากฐานทางวัฒนธรรมชุมชน
แบบบูรณาการ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจการทองเท่ียวแบบบูรณาการรวมกับชุมชน 

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชนและผูสูงอายุท่ีดีข้ึน ประกอบกับการสง
เสริมดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจสรางสรรคโดยรากฐานทางวัฒนธรรมชุมชน
แบบบูรณาการ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจการทองเท่ียวแบบบูรณาการรวมกับชุมชน 

สุขภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชนและผูสูงอายุท่ีดีข้ึน ประกอบกับการสง
เสริมดานการทองเท่ียวเศรษฐกิจสรางสรรคโดยรากฐานทางวัฒนธรรมชุมชน
แบบบูรณาการ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจการทองเท่ียวแบบบูรณาการรวมกับชุมชน 

ดานสุขภาพ

ดานความเปนอยู

ดานการศึกษาดานรายได

ดานการเขา
ถึงบริการรัฐ

TPMAP ตําบลแมสูน
2564

1. ไดพัฒนาผลผลิตในการทําเกษตรอินทรีย ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัยใหกับประชาชน
2. ไดชุมชนตนแบบแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมดานดนตรีนาฏศิลปแบบบูรณาการเกิดการแปลงอัตลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมวิถีถ่ินเปนมูลคาสรางรายไดใหเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ีจากกิจกรรมชุมชนตนแบบ
 ดานดนตรีนาฏศิลป 
4. พัฒนาแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและการทองเท่ียว ตามแผนการทองเท่ียวเศรษฐกิจสรางสรรค
โดยรากฐานทางวัฒนธรรมชุมชนแบบบูรณาการ โดยความรวมมือกับชุมชนเพ่ือชุมชนในพ้ืนท่ี 
เกิดองคความรูดานมนุษยและสังคมและวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและแนว
ทางการฟนฟูเศรษฐกิจการทองเท่ียวโดยแปลงอัตลักษณ วิถีถ่ินใหมีมูลคาเพ่ิม อันเปนคุณลักษณะท่ีควร
สงเสริมของเยาวชน และประชาชนรุนใหมในพ้ืนท่ีดําเนินการศึกษาโครงการ และมีการเผยแพรสูสากล
ดวยเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม  

1. เกิดการยกระดับผลิตภัณฑสินคา OTOP โดยการออกแบบบรรจุภัณฑจาก
วัสดุธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางการเกษตร

2. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเพ่ิม จากเดิมเฉล่ียโดยประมาณ 11,500 บาท 
เพ่ิมเปน 13,225 บาทโดยเฉล่ีย เพ่ิมข้ึน 15% 
3.ตนทุนลดลง 10 % ตนทุนเฉล่ียตอตําบล 110 บาท /เดือน / ป 
   ตนทุนลดลงเฉล่ีย 1,314 บาท/คน/ครัวเรือน
4. ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน คาเฉล่ียตอตําบล 5% 

ตําบลแมสูนมีสมรรถนะในการจัดการอยางสูงและทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ
ตําบลแมสูนน้ันมีการมีการจัดการสรางวิสาหกจและสัมมาอาชีพในพ้ืนท่ีโดยมักจะจัดใหมี
การฝกอบรม แตเน่ืองดวยปจจัยบางประการทําใหไมมีหลักสูตรในการฝกอบรมอยางตอเน่ือง
ไมมีการติดตามการอบรมและการตลาดสําหรับวิสาหกิจและสัมมาชีพมีไมเพียงพอ 
ตําบลแมสูนมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภายในชุมชนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกคน
ในชุมชนภายในตําบลแมสูนน้ันมีพ้ืนท่ีสงเสริมการเรียนรูของตําบลโดยสวนมาก
จะเปนการสงเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย รวมท้ังยังมีการสงเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตของกลุมเปราะบางเน่ืองจากสภาพความเปนอยูของกลุมคนบางกลุมน้ัน
ไมสามารถเขาถึงโครงการข้ันพ้ืนฐานของรัฐหรือเอกชนได

เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคม

กลไลการพัฒนา

ปญหาจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจ

ประชุมเพ่ือประเมินศักยภาพชุมชน
เบ้ืองตนรวมกับกลไกเครือขายความ
รวมมือภายในตําบล 

เก็บขอมูลภายในชุมชน

ผลลัพธ เกิดการจางงาน 20 คน
Big Data 

(CBD) เฉล่ีย 206
เกิดการพัฒนาทักษะ

และแหลงเรียนรูการทองเท่ียว

จัดกิจกรรมอบรมท้ัง 4 ดาน

สรุปกิจกรรม

เกษตรปลอดภัย GAP

แหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
ดานดนตรีนาฏศิลป 

การออกแบบศูนยบริการ
นักทองเท่ียว

พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
สินคา OTOP

อาชีพ

รายได

ชนิดพืชผลทางเกษตร

แนวทางการพัฒนาตําบลแนวทางการพัฒนาตําบล

ศักยภาพตําบล
กอน

11 ตําบลมุงสูความพอเพียง
หลัง

16 ตําบลมุงสูคความย่ังยืน
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลสันทรำย
อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงกำร พัฒนำอำชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และจัดกำรขยะด้วยแนวคิด

วัสดุหมุนเวียนอย่ำงยั่งยืน เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ชุมชน ต.สันทรำย อ.ฝำง 

จ.เชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบหัวหน้ำโครงกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรีวรรณ รำชสม

คณะท�ำงำน : นายพิษณุ	พรมพราย,	นายจักรรินทร์	ชื่นสมบัติ,	นางสาวสุธาสินี	ผู้อยู่สุข,	
นายเจษฎา	สุภาพรเหมินทร์
สังกัดหน่วยงาน	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะท�ำงำน จ้ำงงำน	:		 นาย	อาทิตย์	อุ่นจันทร์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล	(Data	Analytics)
	 	 	 นายธนกร	ชัยนา	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล	(Data	Analytics)
	 	 	 นางสาว	ญาณิศา	ไชยวงศ์	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล	(Data	Analytics)



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)120

	 	 นาย	เกยีรตนัินท์	จนัทร์ธิ	เจ้าหน้าทีจ่ดัการข้อมลูติดตาม/เฝ้าระวงั	COVID	(ร่วมกบั	ศบค.)
	 	 นางสาว	บษุบา	ยาวชิยั	เจ้าหน้าท่ีจดัการข้อมลูตดิตาม/เฝ้าระวัง	COVID	(ร่วมกับ	ศบค.)
	 	 นางสาว	เจนจริา	เจรญิบรรเจดิ	เจ้าหน้าทีจ่ดัการข้อมลูตดิตาม/เฝ้าระวงั	COVID	(ร่วมกบั	ศบค.)
	 	 นางสาว	เมรกิา	ผวิทองด	ีเจ้าหน้าทีจ่ดัการข้อมลูราชการในพ้ืนทีท่ีเ่ป็นข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์	(ร่วมกบั	กพร.)
	 	 นางสาว	ชนดิาภา	ปันวาร	ีเจ้าหน้าท่ีจัดการข้อมลูราชการในพ้ืนท่ีท่ีเป็นข้อมลูอเิล็กทรอนกิส์	(ร่วมกบั	กพร.)
	 	 นางสาว	จตรุพร	พงษ์แดง	เจ้าหน้าทีด่�าเนินกจิกรรม/โครงการยกระดับรายต�าบล
	 	 นางสาว	ฉัตัรยีนนั	ไคร้จาย	เจ้าหน้าทีด่�าเนนิกจิกรรม/โครงการยกระดบัรายต�าบล
	 	 นายมาคู	่เตชะโสภณ	เจ้าหน้าทีด่�าเนนิกจิกรรม/โครงการยกระดบัรายต�าบล
	 	 นางสาว	กนกวรรณ	สปีุ	เจ้าหน้าท่ีด�าเนนิกิจกรรม/โครงการยกระดบัรายต�าบล
	 	 นางสาว	ศริภัิสสร	แก้วใจด	ีเจ้าหน้าทีด่�าเนนิกจิกรรม/โครงการยกระดับรายต�าบล
	 	 นางสาว	รชัฎา	มงัสา	เจ้าหน้าทีพ่ฒันาทกัษะอาชพีใหม่
	 	 นางสาว	ทศันย์ี	ดวงชมภู	เจ้าหน้าทีพ่ฒันาทักษะอาชพีใหม่
	 	 นาง	ศรินิญา	ดวงแสง	เจ้าหน้าทีพั่ฒนาทกัษะอาชพีใหม่
	 	 นายกติตศิกัด์ิ	บงัคมเดช	เจ้าหน้าทีพ่ฒันาทักษะอาชีพใหม่
	 	 นางสาว	แพรพลอย	ต่างใจ	เจ้าหน้าทีถ่่ายทอดองค์ความรูเ้ทคโนโลย	ีนวตักรรม
	 	 นางสาว	มณนีชุ	ใจเฉัลยีว	เจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลย	ีนวตักรรม
	 	 นาง	คนงึนติย์	หนิวงค์	เจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี	นวตักรรม

ควำมเป็นมำ

	 ต�าบลสนัทราย	ตัง้อยูท่างทิศเหนือของจงัหวดัเชยีงใหม่ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	 107	 โดย			 
มรีะยะทางห่างจากจงัหวดัเชยีงใหม่	143	กโิลเมตร	มจี�านวน	17	หมูบ้่าน	 จ�านวนประชากรรวม	10,998	คน	 
อยูท่ศิใต้ของอ�าเภอฝาง	ห่างจากตวัอ�าเภอฝาง	ระยะทาง	7	กิโลเมตร	
	 ต�าบลสันทราย	 อ�าเภอฝาง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักปัญหา	 
ด้านเศรษฐกิจที่พบจากการเกษตร	 เกิดจากไม่มีตลาดกลางส�าหรับกระจายสินค้า	 มีฐานการผลิตแคบพ่ึงพา	 
ภาคการเกษตรท่ีข้ึนอยู่กับสินค้าไม่ก่ีชนิด	 การแปรรูปเพ่ือเพิ่มมูลค่ามีน้อยและยังขาดองค์ความรู้ที่เหมาะสม	 
ในการด�าเนนิธรุกจิ	ส่วนปัญหาด้านสังคมพบว่าปัจจบุนัทางเทศบาลได้มหีลกัการและนโยบายในการจัดการขยะ
ในพืน้ทีท่�าให้ประสบความส�าเรจ็ในด้านการจดัการขยะแต่ในขณะเดยีวกนันัน้พืน้ทีใ่กล้เคยีงกย็งัประสบ	กบัปัญหา
ขยะเนือ่งจากว่าหลกัการในการจัดการขยะของเทศบาลต�าบลสันทรายนัน้ยงัไม่เป็นทีแ่พร่หลายและรู้จักเท่าทีค่วร

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

	 ทางโครงการได้น�าตวัช้ีวดัมาเป็นโจทย์ในการพฒันา	ดงัต่อไปนี้
						 1)	ยกระดบัคณุภาพการผลติผลติภัณฑ์ชมุชน
					 	2)	แปรรปูผลผลติการเกษตรกระเทยีมด�า
						 3)	การออกแบบบรรจุภณัฑ์เพือ่เพิม่มลูค่าผลติภณัฑ์
						 4)	การใช้สือ่มลัตมีิเดยีเพือ่เพิม่ยอดขาย
						 5)	การจดัการขยะเพ่ือความยัง่ยนื
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	 โดยก่อนเริม่โครงการผลการประเมนิศกัยภาพต�าบลมุง่สูค่วามยากล�าบาก	 แต่หลงัจากทีเ่ริม่โครงการ
แสดงให้เหน็ผลการประเมนิศกัยภาพต�าบลในด้านการฝึกอบรมทกัษะอาชพี	 เช่น	 เพิม่มลูค่าให้กบักระเทยีมโดย	 
การแปรรปูเป็นกระเทยีมด�า	สอนการสร้างแบรนด์	การขายออนไลน์	การสร้างสือ่	Multimedia	สร้างโปสเตอร์		
ตดัต่อวดิโิอ	โดยใช้แอปพลเิคชัน่	VN	Editor,	inshot	canva	,photoroom	การพัฒนาบรรจุภณัฑ์และ			ตราสินค้า 
ให้แก่ผลติภณัฑ์ชมุชน	6	อย่าง	มนักัลยา,ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี	 ,ขงิผง	,พริกทอด	,ไข่เคม็	และยาดมสมนุไพร	ซึง่ท�าให้
ต�าบลมุ่งความยัง่ยนื

แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม 

	 ส�าหรับโครงการพฒันาอาชีพและยกระดบัผลติภัณฑ์ชมุชน	และจดัการขยะด้วยแนวคิดวสัดหุมุนเวยีน
อย่างยัง่ยนื	เพือ่พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมชมุชน	ต�าบลสันทราย	อ�าเภอฝาง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ได้ด�าเนนิงาน
พฒันาต�าบล	ดงัต่อไปนี้
  1. กจิกรรมกำรจ้ำงงำนตำมภำรกจิต่ำง ๆ	ของมหาวทิยาลยั	จ�านวน	20	อตัรา	โดยได้จ้างงานครบ
จ�านวน	20	อตัรา	เพือ่พฒันาทักษะการท�างานของผูจ้้างงานให้มคีวามสามารถและมีคณุภาพส�าหรบัตลาดแรงงาน
ในอนาคต
  
 2.กจิกรรมพฒันำสัมมำชพีและสร้ำงอำชพีใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 กจิกรรม ได้แก่
	 1)	กจิกรรมอบรมการประเมนิศกัยภาพผู้ประกอบการและอบรมมาตรฐานการผลิตเบือ้งต้น	(GMP)		โดย
ได้ท�าการประเมนิศกัยภาพในการบรหิารจดัการองค์กรเบือ้งต้น	ท�าให้ผู้ประกอบการได้รบัทราบถงึปัญหา	สถานะ	
และจุดเด่น	จดุด้อยขององค์กร	และน�ามาปรบัปรงุองค์กรรวมถงึการปรบัปรงุสนิค้าให้สามารถขอการรบัรองสนิค้า
ได้ในอนาคต	และยงัมกีารจดัท�ากจิกรรมในหัวข้อเรือ่ง	 “การท�าตลาดออนไลน์และการสร้างยอดขายด้วยตลาด
ออนไลน์”	ท�าให้ได้รบัความรูแ้ละแนวคิดทางการตลาดดิจิทัลไปใช้ในการสร้างและพัฒนา	ภาพลักษณ์ของตนเอง	
งานหรือองค์กร	รวมถงึการวางแผนงานทีส่ร้างสรรค์โดยใช้สือ่ดจิิทลัประเภทต่าง	ๆ	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
	 2)	 กจิกรรมพฒันาผลติภณัฑ์แปรรปูจากกระเทยีม	 โดยได้มกีารให้ความรูแ้ละทกัษะเรือ่งการแปรรปู
ผลติภัณฑ์จากกระเทียมแก่เกษตรกรผูป้ลกูกระเทยีมและกลุม่แม่บ้านในชมุชนต�าบลสนัทราย	 เพือ่สร้างแบรนด์
ผลติภณัฑ์แปรรปูจากผลผลติทางการเกษตรในชุมชน	ท�าให้เกษตรกรมทัีกษะในการแปรรูปกระเทียมและเพิม่
มลูค่ากระเทยีมเพือ่จ�าหน่ายในอนาคต	
	 3)	 กจิกรรมการออกแบบตราสนิค้าและบรรจุภณัฑ์	 ได้ด�าเนนิการให้ความรูใ้นเรือ่งของการออกแบบ
บรรจภุณัฑ์	 รวมถงึการให้ค�าปรกึษาแก่ผูป้ระกอบการทีส่นใจพฒันาบรรจภุณัฑ์และตราสนิค้า	 เพือ่ให้ปรบัปรงุ
แก้ไขบรรจภุณัฑ์และตราสนิค้าให้อยู่ในรปูแบบทันสมยัและเพ่ิมประสทิธิภาพในการแข่งขนัทางการตลาด

 3.กิจกรรมกำรน�ำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน	 ได้แก่	 กิจกรรมการใช้	 Multimedia	 เพื่อการ
ประชาสมัพนัธ์	 โดยมกีารให้ความรูใ้นเรือ่งของการตดัต่อวดิโิอ	 เทคนคิในการถ่ายรปูและวดิโิอ	 รวมถงึการใช้	
Canva	ส�าหรับการออกแบบโปสเตอร์	ท�าให้ประชาชนมคีวามรูค้วามเข้าใจ	และส่งเสรมิในการใช้เทคโนโลยเีพือ่
เพิม่ทกัษะความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัการใช้	Multimedia	เพือ่การประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบต่างๆ	และสร้าง
ความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกบัการท�า	Content	Marketing	หรอืการตลาดออนไลน์
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 4.กจิกรรมกำรอบรมเชงิปฏิบติักำรนกัจดักำรขยะจติสำธำรณะ	โดยได้มกีารให้ความรูเ้กีย่วกับการคดั
แยกขยะในชมุชน	ท�าให้ง่ายต่อการจัดการขยะในชมุชนรวมถงึการน�าสิง่ของเหลอืใช้มาท�าให้เกดิประโยชน์	

วิธีกำรด�ำเนินงำน

 เครื่องมือ
• เคร่ืองมือวิเคราะห์	SWOT	ผู้ประกอบการในชุมชน
• การประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการโดยใช้		GMP

 องค์ควำมรู้
• GMP	ส�าหรับผู้ประกอบการ
• การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกระเทียม
• การใช้	Multimedia	เพ่ือการประชาสัมพันธ์
• การท�าตลาดออนไลน์และการสร้างยอดขายด้วยตลาดออนไลน์
• การจัดการขยะในชุมชน

ผลกำรด�ำเนินงำน

 เรื่องเด่น
			 	1.ปรบัปรงุกระบวนการผลติผลติภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน
			 	 2.กระเทียมด�า	 เพราะในชุมชนมีการเพาะปลูกในปริมาณมาก,	 ต้องการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิต	 
	 		แก้ปัญหาสนิค้าตกต�า่และยดือายผุลผลิต
			 	3.บรรจภุณัฑ์ท่ีสวยงามรูปแบบทนัสมยัและมคีวามเหมาะสมกับผลติภณัฑ์
			 	4.ผลติภณัฑ์สมนุไพรพืน้บ้าน	ได้แก่	ขงิ	ฟ้าทลายโจร	ยาดมสมนุไพร
			 	5.เส้นทางท่องเทีย่ววถีิชมุชน
 คนเด่น
				 1.นางบญุเอือ้	สสีด	ผูเ้ชีย่วชาญด้านการแปรรปูสมนุไพรและการตัดตงุล้านนา
				 2.นางยพุนิ	ธรรมชยั	ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งการแปรรปูผลิตภณัฑ์ขงิ

 แหล่งเรียนรู้และหลักสูตร
 แหล่งเรียนรู้
				 1.การแปรรปูกระเทยีม
				 2.การจดัการขยะชมุชน
 หลักสูตร
				 1.หลกัการถ่ายวดิโิอส�าหรบัมอืใหม่
				 2.การท�าตลาดออนไลน์และการสร้างยอดขายด้วยตลาดออนไลน์
				 3.การออกแบบกราฟฟิกเบือ้งต้น
				 4.การพฒันาคุณภาพการผลติ



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 123

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
• เทศบาลต�าบลสันทราย
• ประชาชนในพ้ืนท่ีต�าบลสันทราย
• กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
• กลุ่มแม่บ้าน
• กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

 ปัญหำอุปสรรค
	 เนือ่งจากในปัจจบัุนเกดิสถานการณ์	ท�าให้ไม่สามารถลงพืน้ทีเ่พือ่จดักจิกรรมได้	(COVID-19)		การลงพืน้
ทีจ่งึไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว้	เมือ่สถานการณ์ดขีึน้จงึได้ด�าเนนิการจดักิจกรรมโดยเป็นไปตามมาตรการป้องกนั
โควดิ	19

 แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป
1.	 พัฒนาผลักดันสถานประกอบการให้ได้รับมาตรฐานในการผลิตเบ้ืองต้น
2.	 พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมด�า
3.	 เพ่ิมขีดความสามรถในการแข่งขันทางการตลาด
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลทุ่งหลวง
อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวพัชรำภำ  ศักดิ์โสภิณ

ควำมเป็นมำ 

	 การตั้งถิ่นฐานประชากรในต�าบลทุ่งหลวงแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่	 ๆ	 ได้	 2	 กลุ่ม	 คือทางตอนบนประกอบ
ด้วยหมู่ที่	1,	2,	3	ประมาณสามร้อยสี่สิบหลังคาเรือน	และทางตอนล่างในหมู่ที่	5	และหมู่ที่	6	ประมาณร้อย
สามสิบหลังคาเรือน	นอกจากนี้ยังมีการตั้งถิ่นฐานประชากรห่างออกไปทางตะวันตกอีก	คือหมู่ที่	4	มีพื้นที่ติด
น�้าแม่งัดประมาณ	40	กว่าหลังคาเรือน	รหัสไปรษณีย์ต�าบลทุ่งหลวงคือ	50190

สภำพทั่วไปของต�ำบล
	 เป็นพื้นที่ราบ	อาณาเขตติดต่อกับตัวอ�าเภอ	(เทศบาล)	ระยะทางประมาณ	400	เมตร	ไม่มีป่าเขาและ
ไม่มีแหล่งต้นน�้า
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อำณำเขตต�ำบล
• ทิศเหนือ	ติดต่อ	ต�าบลเวียง	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่
• ทิศใต้	ติดต่อ	ต�าบลแม่ปั�ง	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่
• ทิศตะวันออก	ติดต่อ	ต�าบลป่าตุ้ม	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่
• ทิศตะวันตก	ติดต่อ	ต�าบลน�้าแพร่	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่

	 ต�าบลทุ่งหลวง	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	5	หมู่บ้าน	ประกอบด้วย		
หมู่ที่	1	บ้านทุ่งหลวง	หมู่ที่	2	บ้านป่าจี้	หมู่ที่	3	บ้านสันมะนะ	หมู่ที่	5	บ้านหม้อบน	และหมู่ที่	6	บ้านหม้อล่าง
จ�านวนประชากรในต�าบลทุ่งหลวง
	 ต�าบลทุ่งหลวง	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่	มีจ�านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น	490	หลังคาเรือน	จ�านวน
ประชากรทั้งสิ้น	1,638	คน	จ�านวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น	288	คน	จ�านวนเด็กแรกเกิดถึง	6	ปีทั้งสิ้น	56	คน		จ�านวน
ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังทั้งสิ้น	51	คน	จ�านวนสตรีตั้งครรภ์	หมด	7	คน	จ�านวนผู้สูงอายุที่ช่วยตนเองไม่
ได้	10	คน	และจ�านวนผู้พิการทั้งสิ้น	34	คน
ข้อมูลด้านอาชีพของต�าบล
	 ด้วยภูมิทัศน์ของต�าบลทุ่งหลวง	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่	 เป็นพื้นที่ราบ	ส่วนใหญ่ประชากรใน
ต�าบลทุ่งหลวงท�าอาชีพหลัก	คือ	ท�านา	ท�าสวน	ค้าขาย	และประกอบอาชีพเสริม	คือ	รับจ้างทั่วไป

ข้อมูลด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ
	 ระบบสาธารณูปโภคต�าบลทุ่งหลวงราษฎรมีไฟฟ้า	 ประปาและโทรศัพท์ใช้เกือบครบทุกหลังคาเรือน
เพราะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนใหญ่	 ด้านการคมนาคมต�าบลทุ่งหลวงใช้เส้นทางจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ	
95	กิโลเมตร	ห่างจากตัวอ�าเภอประมาณ	400	เมตร	ถนนสายเชียงใหม่	-	แม่โจ้	ทางทิศตะวันออกเฉัียงเหนือ
ของจังหวัดเชียงใหม่		ในส่วนของการโทรคมนาคมต�าบลทุ่งหลวงมีที่ท�าการไปรษณีย์โทรเลข	(เอกชน)	1	แห่ง

ข้อมูลด้ำนกำรสำธำรณสุขและสถำนพยำบำล
	 สถานพยาบาลในพื้นที่ต�าบลทุ่งหลวง	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่	 มีดังนี้	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพประจ�าต�าบล	(รพ.สต.ทุ่งหลวง)	1	แห่ง	สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก	1	แห่ง	ประชากรในต�าบลมีอัตรา
การมีและใช้ส้วมราดน�้าร้อยละ	100

จ�ำนวนสถำนศึกษำในต�ำบลทุ่งหลวง
	 สถานศึกษาในพื้นที่ต�าบลทุ่งหลวง	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่	มีดังนี้	ศูนย์บริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต�าบลทุ่งหลวง	ศูนย์การเรียนเด็กบ้านครูพิน

จ�ำนวนศำสนสถำนในต�ำบลทุ่งหลวง
	 ศาสนสถานในพืน้ท่ีต�าบลทุง่หลวง	อ�าเภอพร้าว	จังหวดัเชยีงใหม่	มดัีงน้ี	วดัป่าจ้ี	วดัทุ่งหลวง	วดับ้านหม้อ	 
วัดแม่งัดและคริสตจักรเอินฝู
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ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
	 ผ้าทอพื้นเมือง	กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองวัดทุ่งหลวง
	 ผ้าทอพื้นเมือง	 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองวัดทุ่งหลวง	 ผ้าทอพ้ืนเมืองที่มีสีสันสวยงามให้เลือกตามความ
ต้องการ	มีทั้งผ้าทอมือยกตัวอักษร	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ใช้ส�าหรับตัดเย็บเครื่องแบบ	วัตถุดิบที่ใช้	คือ	ไหม
ประดิษฐ์	ฝ้ายเมือง	มีขั้นตอนกระบวนการผลิตโดยการใช้กี่กระตุกและทอผ้าด้วยมือ
	 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองวัดทุ่งหลวงตั้งอยู่เลขที่	33	หมู่ที่	3	บ้านสันมะนะ	ถนนพร้าว	-	เชียงใหม่	ต�าบล
ทุ่งหลวง	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่	50190	เบอร์ติดต่อ	092-6702465	และ	098-7657245	จัดตั้งกลุ่ม
ขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2542	โดยกลุ่มสตรีแม่บ้านได้ท�าการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าขึ้นมาเพื่อเป็นรายได้เสริม	
มีจ�านวนสมาชิกเริ่มแรกจ�านวนทั้งสิ้น	10	คน	ประธานกลุ่มคือ	นางฉัันทนา	ซาว	โดยเงินลงทุนมาจากสมาชิก
ทั้งหมดท�าการถือหุ้นคนละ	 1,000	 บาท	 และได้งบสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน	ศูนย์ส่งเสริมสงเคราะห์	 จาก
นั้นได้ท�าการประชุมจัดตั้งโครงสร้างผู้บริหารประกอบด้วย	ประธาน	รองประธาน	เลขานุการ	เหรัญญิก	และ
คณะกรรมการของกลุ่ม	เพื่อด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างเป็นระบบมากขึ้น	ในปี	พ.ศ.	2548	ทาง
กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองวัดทุ่งหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่	3	การประกวดผ้าทอพื้นเมืองในงาน	8	กันยายน	 
วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ	จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

ศำลำอโรคยำบ้ำนทุ่งหลวง
	 ศาลาอโรคยาบ้านทุ่งหลวง	คือ	เรือนแพทย์แผนไทยประจ�าหมู่บ้าน	ที่บ�าบัดรักษาผู้ที่มีความเจ็บป่วย
ทางโรคระบบกระดูก	และโครงร่าง	 รวมไปถึงการนวดผ่อนคลายในผู้ที่มีภาวะความเครียดเรื้อรัง	ตั้งอยู่เลขที่	
22	หมู่	1	บ้านทุ่งหลวง	ต�าบลทุ่งหลวง	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่	50190	โดยมีผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�าหน่าย	
คอื	ลกูประคบ,	น�า้มนัสมนุไพร	และการบรกิารนวด	บรกิารอบสมนุไพร	สามารถซ้ือได้ทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุ
ภาพต�าบลบ้านทุง่หลวง	มกีารออกงานแสดงสนิค้านอกสถานทีบ้่างเป็นบางคร้ัง	เช่น	งานวนัข้าวหอมมะล	ิและ
ของดีอ�าเภอพร้าว	อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลเวียงพร้าว	สมาชิกล้วนแต่เป็นคนภายในพื้นที่	
	 ในส่วนของการตลาดได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์	 Facebook	 แลละกระจาย
ข่าวผ่านทางวิทยุชุมชนและทางโทรทัศน์จากการรายงานข่าวจากช่อง	 TNN	 รายการครบวัน	 ครบข่าวและ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์	 ท่ีนี่ถือเป็นจุดเด่นในการบูรณาการระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน	 ซ่ึงจะมีนักภาพ
บ�าบัดมาคอยดูแลผู้ป่วย	 และการแพทย์แผนไทย	 รวมไปถึงสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับชุมชนท่ีเป็น
ปราชญ์ชาวบ้าน	 โดยหมอนวดจะเป็นคนในชุมชนท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุข	
เพื่อบ�าบัดรักษาแก่ผู้ป่วยตามมาตรฐานการแพทย์แผนไทย	โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์	-	วันเสาร์	

ผักไฮโดรโปนิกส์ (ผักไร้ดิน)
	 ผกัไฮโดรโปนกิส์	(ผกัไร้ดนิ)	สวนผกัอนิดีบ้้านทุง่หลวง	ตัง้อยูห่มูท่ี	่1	ต�าบลทุง่หลวง	อ�าเภอพร้าว	จงัหวดั
เชียงใหม่	เริ่มสร้างในปี	พ.ศ.	2558	จนถึงปัจจุบัน	ระยะเวลา	6	ปี	เจ้าของกิจการคือ	นายประวิทย์	โอบอ้อม	
นางอรพร	โอบอ้อม	และนางทองศรี	โอบอ้อม	ท�าการผลิตและจ�าหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์	 (ผักไร้ดิน)	ปัจจุบัน
สวนผักอินดี้	มีการปลูกผัก	2	ชนิด	ได้แก่	ขึ้นฉั่าย	และสลัด	ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีส�าหรับ
พืชอาหาร	มกษ.	9001	–	2556	โดยกรมวิชาการการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(GAP)	สวนผักอินดี้
บ้านทุ่งหลวงมีช่องทางการติดต่อดังนี้	เบอร์โทร	088-9088089	Facebook	:	สวนผักอินดี้	Line	:	Indy-eed	
สวนผักอินดี้มีช่องทางการส่งออกดังน้ี	 ตลาดสดเทศบาลเวียงพร้าว	 รวมถึงร้านก๋วยเต๋ียว	 ร้านหมูกระทะ	 
ร้านอาหารตามสั่งในพื้นที่และระแวกใกล้เคียง
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น�้ำหมักมูลสุกร 
	 กลุ่มน�้าหมักมูลสุกรบ้านป่าจี้	 ต�าบลทุ่งหลวง	 อ�าเภอพร้าว	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประธานกลุ่มคือ	 
นางศิริพร	สารเเก่น	มสีมาชกิดังนี	้นายประสทิธ	ิบญุเรอืง	ต�าแหน่งรองประธาน	นายสมควร	อะโนวนั	ต�าแหน่ง
เลขานุการ	นางอัญชลี	 ใจป้อ	ต�าแหน่งเหรัญญิก	นางสุชารี	ปัญญารู้	 ต�าแหน่งประชาสัมพันธ์	 และมีสมาชิก
จ�านวนทั้งสิ้น	 46	 คน	 กลุ่มน�้าหมักมูลสุกรบ้านป่าจ้ี	 ได้ท�าการรวมหุ้นกันในกลุ่มสมาชิกผลิตน�้าหมักมูลสุกร
เพื่อน�าไปใช้ในการเกษตร	 ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนในการผลิต	 โดยสมาชิกได้จัดเวรแบ่งกันมาท�า
น�้าหมักมูลสุกร	มีการจ�าหน่ายให้กับสมาชิกลิตรละ	5	บาท	บุคลลภายนอกที่สนใจลิตรละ	10	บาท	และมีการ
แจกให้กับเกษตรกรฯ	 ได้ใช้ในฤดูท�านา	 2	 ช่วงการท�าเกษตร	คือเดือนมิถุนายนและมกราคม	สูตรการท�าน�้า
หมักมูลสุกร	ประกอบด้วย	น�้าสะอาด	200	ลิตร	ต่อมูลสุกรจ�านวน	20	กิโลกรัม	(มูลสุกรจากฟาร์มเท่านั้น)	ใช้
เวลาหมัก	24	ชั่วโมงจึงสามารถน�าไปใช้ได้	แต่ถ้าต้องการความเข้มของสีน�้าหมักมูลสุกรมากยิ่งขึ้น	ต้องทิ้งไว้
ประมาณ	72	ชั่วโมง	การใช้น�้าหมักมูลสุกรเพื่อน�าไปเป็นปุ๋ยให้กับพืช	เช่น	ข้าว	พืชผักสวนครัว	จะต้องผสมน�้า
สะอาดในอัตราส่วน	น�้าหมักมูลสุกร	1	ลิตร	ต่อน�้าสะอาด	20	ลิตร	สมาชิกในกลุ่มมีการแบ่งสันปันส่วนรายได้	
มีการจ้างงานรายวัน	วันละ	200	บาท	จ�านวน	5	คน	โดยสมาชิกท�าการเปลี่ยนเวรกันภายในกลุ่ม	ต่อการผลิต
น�้าหมักมูลสุกรหนึ่งครั้ง	ส่วนรายได้น�ามาจัดสรรเข้าบัญชีส่วนกลางจ�านวน	5,000	บาท	เเละน�ามาหมุนเวียน
ในกลุ่มจ�านวน	5,000	บาท
	 แนวคดิการพฒันากลุม่น�า้หมกัมลูสุกรบ้านป่าจ้ี	คอื	การลดต้นทุนการผลิต	ลดการใช้ปุ๋ยเคมี	มข้ัีนตอน
การท�าที่ง่ายและส่งผลดีต่อระบบนิเวศ	ใช้เป็นปุ๋ยทางใบได้ดี	ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช	ท�าให้ได้ผลผลิต
มากขึ้น	 ช่วยเพิ่มรายได้ท้ังแบบอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้กับสมาชิกในกลุ่มและยังช่วยแก้ปัญหากลิ่นสุกร
จากฟาร์มหม	ูเกดิรายได้ให้กบัคนในชมุชนเพ่ิมมากขึน้	กลุม่น�า้หมกัมลูสกุรบ้านป่าจีไ้ด้ท�าการศกึษาเรยีนรูจ้าก
มหาลัยเกษตรศาสตร์ก�าแพงเเสนเพิ่มเติม	และใน	พ.ศ.	2562	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่	1	ในการประกวด
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน	(ศดปช.)	ดีเด่นระดับจังหวัด	ในส่วนของการตลาดมีการประชาสัมพันธ์ตามงานต่าง	
ๆ	ที่ติดต่อเข้ามา	ไม่มีการท�าการตลาดในรูปแบบอื่น	เนื่องจากบุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี
ในยุคปัจจุบัน

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

แนวทางการพัฒนาต�าบลโดยผ่าน	3	กิจกรรม
	 1		กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ	และสร้างอาชีพใหม่ด้านการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านเกษตร
และอาหารปลอดภัย
	 2		กิจกรรมการน�าความรู้ไปช่วยบริการชุมชน	ด้านการส่งเสริมด้านสุขอนามัย
	 3	 	 กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม	 Circular	 Economy	 ด้านพัฒนาช่องทางการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
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วิธีกำรด�ำเนินงำน 

	 1.	สร้างการรบัรูบ้ริบทและสภาพปัญหาของพืน้ทีด้่วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน	โดยการ
สร้างความเข้าใจในการท�างานร่วมกนัของผูจ้้างงานให้เกดิจติส�านกึในการพฒันาชมุชน	จากนัน้ท�าการวเิคราะห์
สภาพแวดล้อมด้านอาชีพ/การท�ากินและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
	 2.	ท�าการก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและก�าหนดวิสาหกิจ/ภาคประกอบการตามเป้าหมายการพฒันา	จาก
นั้นด�าเนินการพัฒนาผู้รับจ้างงานในพื้นที่และพัฒนาวิสาหกิจ/ภาคประกอบการ	 โดยหัวหน้าโครงการเป็นที่
ปรึกษา	ผู้จ้างงานเป็นผู้ด�าเนินการในพื้นที่	และกลุ่มเป้าหมายในชุมชนการพัฒนาเป็นผู้เรียนรู้
	 3.	ท�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น	และสื่อการเรียนรู้ของต�าบล	จากนั้นท�าการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือการตัดสินใจ	 และพัฒนาระบบการส่งเสริมการตลาดให้กับพ้ืนท่ีต�าบลทุ่งหลวง	
อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่

ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 1.	 	 เกิดการรับรู้บริบทและสภาพปัญหาของพื้นที่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	 โดย
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการท�างานร่วมกันของผู้จ้างงาน	 ก่อให้เกิดจิตส�านึกในการพัฒนาชุมชนและ
เกิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอาชีพ/การท�ากินและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
	 2.		ประชากรในพื้นที่ต�าบลทุ่งหลวง	อ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่	ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ	เกิด
นโยบายส�าหรับการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับต�าบล	 ระดับอ�าเภอ	 โดยมีต�าบลทุ่งหลวงเป็นต้นแบบ	
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
	 3.		ชุมชนต�าบลทุ่งหลวงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการด�าเนินงานโครงการ	ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนเกิด
การหมุนเวียน	ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง	และเป็นชุมชนเข้มแข็งในอนาคต

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ  

	 1.กระบวนการสร้างความเข้าใจในการท�างานร่วมกันของผู้จ้างงาน	 ก่อให้เกิดจิตส�านึกในการพัฒนา
ชุมชนและเกิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอาชีพ/การท�ากินและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
	 2.ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน	 โดยใช้หลักการร่วมคิด	 ร่วมท�า	 
ร่วมรบัผลประโยชน์	นอกจากนีไ้ด้เปิดโอกาสให้ประชาชนหรอืบคุคลภายนอกทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีเข้ามามบีทบาท
ในการแสดงความคดิเหน็	เพือ่น�าเอาความคดิเหน็ในส่วนนัน้มาใช้ควบคูก่บัการบรหิารจดัการและประกอบการ
ตัดสินใจต่อการด�าเนินงาน
	 3.ผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็ง	มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง
	 4.หัวหน้าโครงการมีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างใกล้ชิด	
	 5.มีการถ่ายทอดองค์ความรู้	ความเข้าใจและประสบการณ์ให้กันระหว่างหัวหน้าโครงการ	อปท.	และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
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ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 1.	 ปัญหาด้านระยะเวลาในการด�าเนินการด้านเอกสาร	 ในเร่ืองของกระบวนการส่งมอบเอกสารขอ
อนุมัติก่อนด�าเนินกิจกรรม	ควรลดระยะเวลาการด�าเนินการให้กระชับขึ้น
	 2.		ปัญหาด้านการด�าเนนิการพฒันาผู้รับจ้างงาน	ในลักษณะจ้างเหมาตามต�าแหน่งงานมปีริมาณงาน
มากน้อยไม่เท่ากัน	
	 3.	 ปัญหาด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	 Covid-19	 ในปัจจุบัน	 ท�าให้การด�าเนินการลง 
พื้นที่ชุมชนไม่ได้ตามที่คาดหวังเท่าที่ควร
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ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้อมูลพื้นที่ตำบล กลไกการดำเนินงาน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน

ผลลัพธ์

การจ้างงาน

การพัฒนาทักษะ

การยกระดับเศรษฐกิจ

สังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การพัฒนาพื้นที่

CBD.

ปัจจัยความสำเร็จหลักในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ 
องค์การปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ความมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน และความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ที่เห็นพ้องต้องกัน
ที่จะพัฒนาตำบล และหลักหารของโครงการในการสร้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

จากปัญหาหลักในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดโควิด 19 
ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้มี
การปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหากมี
การดำเนินการขยายผลต่อยอดงานในปัจจุบันจะสามารถเห็น
ผลลัพธ์ ในการดำเนินงานและวัดผลเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างชัดเจน

1) รายได้เพิ่มขึ้น  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 150,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 50,000 บาท/ครัวเรือน 
2.) ต้นทุนลดลง  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 5 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 20,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 2,000 บาท/ครัวเรือน 
3.) ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 450 หน่วย

ทำให้เกิดเครือข่ายการแลก
เปลี่ยนความรู้ภายต่าง ๆ ใน
ตำบล ส่งผลให้วิถีชีวิตในการ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนมีคุณภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชน 
นักศึกษา จำนวน 20 คน ให้มีงานทำ และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน

เกิดการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานใน 4 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการเงิน ภาษา 
ดิจิทัล และสังคม

ฐานข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงใน 7 
หมวดหมู่ 209 ข้อมูล และฐานข้อมูลตำบล

-คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 
-พัฒนาทักษะ 4 ทักษะ 
-จัดเก็บข้อมูล CBD/COVID 
-ร่วมกิจกรรม

บูรณาการศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้ง 
4 คณะ 1 สถาบัน (คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)  และร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

-หลักสูตรการเรียนรู้ 
-ถอดบทเรียนการพัฒนาตำบล 
-ประเมินศักยภาพตำบล  
-รายงานผลการดำเนินงาน

-วิเคราะห์ข้อมูล TPMAP 
-ประเมินศักยภาพตำบล 
-วิเคราะห์ความต้องการแก้ไขโจทย์ 
พัฒนาตำบลร่วมกับชุมชน  
และองค์กรหลักในตำบล

การจ้างงาน

สรุปและประเมินผล

การจัดทำข้อมูล 
Tambon Profile

การยกระดับพัฒนาพื้นที่

ปัจจัยความสำเร็จ

กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแนวใหม่ 
ปลอดภัยปลอดโรค 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน ด้าน
การส่งเสริมด้านสุขอนามัย 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular 
Economy ด้านพัฒนาช่องทางการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

หัวหน้าโครงการ  นางสาว พัชราภา ศักดิ์โสภิณ เบอร์ติดต่อ  081-3224934

ตำบลทุ่งหลวงมีจำนวนประชากรทั้งหมด 1,638 คน และมีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 490 หลังคาเรือน  
ตำบลทุ่งหลวง แบ่งเขตการปกครอง เป็น 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านทุ่งหลวง  บ้านป่าจี้ บ้านสันมะ
นะ บ้านหม้อบน บ้านหม้อล่าง บ้านแม่งัด

ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืนศักยภาพตำบล

จากการหารือร่วมกันของภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและ
กลุ่มประชาชนในพื้นที่ พบว่าตำบลทุ่งหลวง มีความ
ต้องการและมีความเหมาะสม 3 ด้านหลัก คือ การ
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และสร้างต้นแบบการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเกษตรอินทรีย์ และการ
บริการการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และส่งเสริม
การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาศักยภาพ
คนในชุมชน และการพัฒนาช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการให้
มหาวิทยาลัยเป็น System indicator ทำหน้าที่ดูแล
ด้านการศึกษาการพัฒนาการวิจัยต่อยอด และการเป็น
ที่ปรึกษาให้กับตำบล ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงให้เกิดการ
พัฒนาในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง

1) โจทย์พื้นที่ 
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
การนำองค์ความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ 
กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแนวใหม่ 
ปลอดภัยปลอดโรค 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
ด้านการส่งเสริมด้านสุขอนามัย 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
Circular Economy ด้านพัฒนาช่องทางการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลโหล่งขอด
อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำโครงกำร : นำงสำวหนึ่งฤทัย แสงใส 

         สถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผู้ร่วมโครงกำร
ผศ.เกรียงไกร	ธารพรศรี	 	 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ผศ.นทีชัย	ผัสดี	 	 	 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
นายวิสุทธิ์	บัวเจริญ	 	 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
นายณรงค์	นันทกุศล	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายทวีศักดิ์	มหาวรรณ์	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.นิวัตร	มูลปา	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายปรัชญา	นามวงค์	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
นาง	ลมัย	ผัสดี	 	 	 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นายภัทรกร	ออแก้ว	 	 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
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นส.เสงี่ยม	คืนดี	 	 	 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
นางกุลินา	ศักดิ์สิริศรีฟ้า				 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
นส.ทิน	อ่อนนวล		 	 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
นายณัฐพงษ์	แปงใจ	 	 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
นายคเชนทร์	เครือสาร	 	 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
นายสิงหล	วิชายะ	 	 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
นายเอกพงษ์	ดวงมาลา	 	 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ควำมเป็นมำ 

	 ต�าบลโหล่งขอด	ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ�าเภอพร้าว	จังหวัดเชียงใหม่	ประกอบไปด้วย	บ้านทุ่ง
แดง	บ้านป่าแต้ง	บ้านนาเม็ง	บ้านแม่บอน	บ้านป่าห้า			บ้านหลวง	บ้านแม่สาย	บ้านฮ่างต�า	บ้านแม่สายนาเลา	
รวม	9	หมูบ้่าน	ต�าบลโหล่งขอดอยูใ่นทศิใต้ของอ�าเภอพร้าว	มรีะยะห่างจากตัวเมอืงเชียงใหม่	65	กโิลเมตร	ใน
อดีตเคยเป็นเส้นทางผ่านหรือเมืองหน้าด่านสายส�าคัญในการติดต่อค้าขาย	 และยุทธศาสตร์ส�าคัญในการท�า
สงครามระหว่างหัวเมืองต่าง	ๆ	อีกทั้งยังเป็นพื้นที่	ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย	และการเพาะปลูก		คือ	มีที่ราบ
ระหว่างหุบเขาท่ีมีแม่น�้าไหลผ่าน	 จึงมีความช้ืนและมีน�้าไหลจากภูเขาเกือบตลอดปี	 ด้วยลักษณะภูมิประเทศ
ดังกล่าว	ประชาชนในหมู่บ้านบ้านหลวง	ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม	เลี้ยงสัตว์	เพาะปลูกข้าว	มัน
ฝรั่ง	ข้าวโพด	เสาวรส	 เป็นต้น	 	 เพื่อการบริโภคและจ�าหน่ายเป็นรายได้น�ามาใช้จ่ายในครัวเรือน	ต่อมาเมื่อมี
การแข่งขันทางตลาด	ผลผลิตทางการเกษตร	ท�าให้ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต�า่	รายได้ไม่เพยีงพอกบัรายจ่าย	ดงันัน้เพือ่ให้ได้มาซึง่โอกาสและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด		 
จึงเห็นพ้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต	 เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ	 และมีรายได้ที่เพียงพอกับ
การใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันได้	 ต�าบลโหล่งขอดมีนโยบายและแผนงานที่จะยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต�าบล	ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน	อาทิเช่น	การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน	การส่งเสริมและ
พฒันาฝีมอืแรงงานชมุชน	การพฒันาการท่องเทีย่วชมุชน	การส่งเสริมและพัฒนาทกัษะฝีมอืรวมทัง้ภมูปัิญญา
ด้านอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น	 เป็นต้น	 เบื้องต้นมีการวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อด�าเนินโครงการโดยใช้การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเร่ืองราวทาง
ประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐานเป็นจุดเด่นในชุมชน
  

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

	 ก่อนเริม่โครงการต�าบลโหล่งขอดเป็นต�าบลมุง่สูค่วามยัง่ยนื	โจทย์การพฒันาเพือ่การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน	 โดยได้น�าปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต�่า	 รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย	 ต�าบลโหล่งขอดจึง
มีนโยบายและแผนงานที่จะยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบล	ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน	
ได้แก่	การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน	การส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน	การพัฒนาการท่องเที่ยว
ชมุชน	การส่งเสรมิและพัฒนาทักษะฝีมอืรวมทัง้ภมิูปัญญาด้านอาชีพทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ในท้องถิน่	มกีารวางแผน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 ด�าเนินโครงการโดยใช้
การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐานเป็นจุดเด่นในชุมชน		 
หลังจากด�าเนินโครงการผลการประเมินเป็นต�าบลมุ่งสู่ความยั่งยืน
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แนวทำงกำรพัฒนำต�ำบลโดยผ่ำน 4 กิจกรรม

	 1.	โปรแกรมท่องเที่ยวตามรอยพระอริยสงฆ	์เส้นทางบ้านหลวงเชื่อมโยงสู่หมู้บ้านแม่สายป่าเมี่ยง	
	 2.	 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางการเกษตร	 โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	 การออกแบบและสร้าง
โรงเรือน	การควบคุมระบบสมาร์ทฟาร์มในการปลูกเก็กฮวยแบบอินทรีย์	ณ	โรงเรียนบ้านนาบุญ	ซึ่งกิจกรรม
น้ีเป็นกิจกรรมเด่นของโครงการ	 ในการเลือกสถานที่ท�าโรงเรียนสมาร์ทฟาร์มทีมงานได้ส�ารวจความต้องการ
และความพร้อม	 ผลจากการส�ารวจโรงเรียนนาบุญมีความพร้อมมากที่สุด	ท่านผู้อ�านวยการโรงเรียนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี	 ในการเตรียมพื้นท่ี	 ระบบน�้า	 ระบบไฟฟ้า	 และระบบอินเตอร์เน็ตไว้รองรับ	 มีผู้ปกครอง	
นักเรียน	บุคลากร	และคุณครู	โรงเรียนนาบุญคอยดูแลระบบสมาร์ทฟาร์มให้โดยตลอด	มีการจัดท�าหลักสูตร
การฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไปในอนาคต
	 3.	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านไบโอชาร์	 การท�าดินปลูกผสมไบโอชาร์	 และการอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถิ่นฟื้นฟูระบบนิเวศน์
	 4.	 กิจกรรมการพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนให้ได้มาตรฐาน	 ขยายช่องทางการตลาด	 การบริหาร
จัดการกลุ่มสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน	(น�้าผึ้ง	ชาสมุนไพร	กาแฟ	ข้าวแฟนซี	เครื่องปั้นดินเผา	ดินปลูกผสม
ถ่านไบโอชาร์	ถ่านไบโอชาร์	สบู่สมุนไพร	การออกแบบลวดลายปักผ้าด้วยมือ)

วิธีกำรด�ำเนินงำน 

	 การออกแบบสร้างโรงเรือนและควบคุมระบบเกษตรอัจฉัริยะ	 (Smart	 Farm)ส�าหรับการปลูกดอก
เก็กฮวยอินทรีย์
	 1.	การเขียนแบบ	การถอดแบบ	การค�านวนรายการวัสดุในการก่อสร้าง	การประมาณราคาโรงเรือน	
และข้อดีของโรงเรือนทรง	Sawtooth	Greenhouse	หรือ		โรงเรือน	ก	ไก่
	 2.	การเขียนแบบประยุกต์สร้างโรงเรือนแบบต่าง	ๆ	ให้เหมาะสม	ค�านวนรายการวัสดุในการก่อสร้าง	
การประมาณราคา	
	 3.	การฝึกปฏิิบัติการเชื่อมไฟฟ้าพื้นฐาน	ชิ้นส่วนต่าง	ๆ	ในการสร้างโรงเรือน
	 4.	ระบบเกษตรสมัยใหม่	IOT	for	Smart	Farm
	 5.	การติดตั้งและควบคุมระบบเกษตรอัจฉัริยะ	(Smart	Farm)
	 6.	การฝึกปฏิิบัติควบคุมระบบเพาะปลูกเก๊กฮวยอินทรีย์ในโรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม

หน่วยงำนเครือข่ำย

	 1.	องค์การบริหารส่วนต�าบลโหล่งขอด
	 2.	โรงเรียนบ้านนาบุญ
	 3.	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านหลวง
	 4.	ศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวงมหาวรรณ์
	 5.	พัฒนาชุมชนอ�าเภอพร้าว
	 6.	ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	อ�าเภอพร้าว
	 7.	หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	32
	 8.	โหล่งขอดโมเดล
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ผลกำรด�ำเนินงำน 

1.	 เกิดโจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนตาม	16	เป้าหมาย		ไม่น้อยกว่า	4	เป้าหมาย		
2.	 โครงการพัฒนาต�าบลแบบก�าหนดประชากรเป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า	200	คน	50	ครัวเรือน
3.	 มีผู้ท่ีเป็นผู้ปฏิิบัติการหลัก	(Key	actors)	และผู้ขับเคล่ือนปฏิิบัติการพ้ืนท่ี	ไม่น้อยกว่า.50	คน		
4.	 มีเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีใช้ได้ผลดี	ไม่น้อยกว่า	4	ผลงาน	
5.	 ได้นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา	(เชิงระบบ	เชิงกระบวนการ	เชิงเทคนิค)	ไม่น้อยกว่า	2	เร่ือง	
6.	 เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า	4	องค์กรหลัก	
7.	 มีผลการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มประชาชนกรเป้าหมาย	ไม่ต�่ากว่า	4	เร่ือง	
8.	 มีเร่ืองเด่น	(กิจกรรม	บริการ	ผลิตภัณฑ์	ผลผลิต)	ของต�าบล	ไม่ต�่ากว่า	5	เร่ือง		
9.	 มีคนเด่น	(Champions)	ในพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า	5	คน		
10.	มีข้อมูล	(การส�ารวจการเฝ้าระวัง	COVID-19	และ	Community	Big	Data)	และมี	3	กลุ่ม	
11.	มีรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับต�าบลจากการสรุปบทเรียนและประสบการณ์ใน

โครงการ	ไม่น้อยกว่า.1	เรื่อง		
12.	มีรูปแบบในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในต�าบลเพ่ือแก้ปัญหาความ

ยากจน	(Resource	Mobilization)	ไม่น้อยกว่า	1	รูปแบบ		
13.		มีแหล่งเรียนรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ของชุมชนท่ีมาจากเร่ืองเด่น	คนเด่น	จนได้รับการยอมรับ

เป็น	 ศูนย์เรียนรู้ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนจ�านวน	 1	 แหล่งเรียนรู้และจ�านวนหลักสูตร
การเรียนรู้	1	หลักสูตร

	 โครงการต�าบลโหล่งขอดยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม
ที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์พระอริยสงฆ์สายวิปัสนากรรมฐาน	 มีเป้าหมายในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเส้นทางหรือโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมเชื่อมโยงเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ 
ของพระอรยิสงฆ์สายวปัิสนากรรมฐาน		พฒันาผลิตภณัฑ์ชมุชนให้ได้มาตรฐานและมอีตัลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว	ฟ้ืนฟภููมิปัญญาด้านอาชีพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ในท้องถิน่		สร้างศนูย์เรยีนรูท้างการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่	สมาร์ท	ฟาร์มเมอร์	(Smart	Farmer)	ทีศ่นูย์เรยีนรู้วถิชีวีติและภมูปัิญญาท้องถิน่โรงเรยีนนาบญุ	และ
ได้ให้ความร่วมมือกับ	 5	 ภาคีเครือข่ายการกระตุ้นจิตส�านึกของประชาชนในชุมชน	ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 
ตามกรอบแนวคิด	“โหล่งขอดโมเดล”

หลักสูตรกำรฝึกอบรมระยะสั้นและหนังสือองค์ควำมรู้
	 1.	การออกแบบและสร้างโรงเรือน	การควบคุมระบบสมาร์ทฟาร์มในการปลูกเก็กฮวยแบบอินทรีย์
	 2.	การส่งเสริมการผลิตถ่านไบโอชาร	์และการผลิตดินปลูกผสมถ่านไบโอชาร์
	 3.	โปรแกรมท่องเที่ยวตามรอยพระอริยสงฆ	์เส้นทางบ้านหลวงเชื่อมโยงสู่หมู้บ้านแม่สายป่าเมี่ยง
	 4.	การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ	์กาแฟอินทรีย์แม่สายป่าเมี่ยง
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ปัจจัยควำมส�ำเร็จ 

	 ในอดตีพืน้ทีโ่หล่งขอดได้เกดิปัญหาภยัแล้ง	อทุกภยั	น�า้ป่าไหลหลากท่วมบ้านชาวบ้านทุกปี				นอกจาก
นี้ยังมีการบุกรุกท�าลายป่า	 และมีผู้ค้ายาเสพติดอีกด้วย	 ท�าให้	 	 “ดร.พระครูวรวรรณวิวัฒน์”	 เจ้าอาวาสวัด
พระธาตุดอยเวียงชัย	 	 และชาวบ้านหาวิธีแก้ไขปัญหา	 ด้วยการสร้างความร่วมมือกันกับทุกภาคส่วนแบบ
บรูณาการ	เพือ่ท�าหน้าท่ีป้องกนัและแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ไปพร้อมๆ	กนั	โดยได้จดัโครงการโหล่งขอดโมเดลขึน้		 
ซึง่เป็นโมเดลการรกัษาพืน้ทีป่่า	เพือ่ให้คนกบัป่าอยูร่่วมกนัได้อย่างยัง่ยนื	ทีถ่อืว่าเป็นต�าบลน�าร่องแห่งแรกของ
ประเทศไทย	โดยมศีนูย์กลางอยูท่ี	่วดัพระธาตดุอยเวยีงชัยมงคล	และดร.พระครวูรวรรณวิวัฒน์	สนบัสนนุการ
ด�าเนินงานของโครงการ	u2t	โหล่งขอดเป็นอย่างดี	จึงเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของโครงการ

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 1.	ปัญหาจากการมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(โควิด-19)	บ้านป่าห้า	ต.โหล่งขอด	ท�าให้ประชาชนในพื้นที่
เกิดความวิตกกังวลในการร่วมจัดกิจกรรม	 และ	 สบค.อ�าเภอพร้าว	 ได้ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม	 ท�าให้การ
ด�าเนินงานตามแผนงานล่าช้ามาก	
	 2.	 ปัญหาขอซ้ือวัสดุส�าหรับเป็นส่ือถ่ายทอดองค์ความรู้	 สมาร์ท	 ฟาร์มเมอร์	 (Smart	 Farmer)	 
ต้องมีการขอน�าเข้าวัสดุจากต่างประเทศ	ตามระเบียบ	ว.89	ท�าให้การจัดซื้อล่าช้า	
	 3.	นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลโหล่งขอด	เป็นนายกรกัษาการจากปลดั	อบต.	ทางทมีงามไม่ได้รบั
ความร่วมมือเท่าที่ควร
	 แนวทางการพัฒนาต่อไป	จากการท�างานร่วมกัน	11	เดือนที่ผ่านมา	คณะท�างานเห็นว่า	ชุมชนมีการ
ตืน่ตวัด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันาทักษะการเกษตรสมยัใหม่	จงึได้ต่อยอดกจิกรรมควบคมุระบบสมาร์ทฟาร์มใน
การปลกูเกก็ฮวยแบบอนิทรย์ี	ณ	โรงเรียนบ้านนาบญุ	เพาะปลกูผลติภณัฑ์เกษตรมูลค่าสงู	พฒันาผลติภณัฑ์ชา
อนิทรย์ี	เป็นชาสตูรต่าง	ๆ 	เช่นชาช่วยระบาย	ชาท่ีท�าให้ผ่อนคลาย	ชาท่ีช่วยให้นอนหลบั	และพฒันาโปรแกรม
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงสถานที่ส�าคัญต่าง	ๆ	ในอ�าเภอ	เช่นวัดหลวงปู่แหวน	น�้าพุร้อนโป่งบัวบาน
ลิ้งค์	URL	YouTube	วิดีโอถอดบทเรียน	https://youtu.be/tl9KmqR3fcQ
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ต�ำบลช่ำงเคิ่ง
อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ  นำยกิติชัย  ระมิงค์วงศ์

ควำมเป็นมำ 

	 ต�าบลช่างเคิ่ง	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ�าเภอแม่แจ่ม	ห่างจากที่
ว่าการอ�าเภอประมาณ	2	กิโลเมตร	ขนาดพื้นที่ประมาณ	317.36	ตารางกิโลเมตร	ทิศเหนือติดกับต�าบลแม่นา
จร	ทศิตะวนัออก	ตดิต่อกบัเทอืกเขาอนิทนนท์	ต�าบลบ้านหลวง	อ�าเภอจอมทอง	จังหวดัเชยีงใหม่	ทศิใต้ติดกับ
ต�าบลท่าผา	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	ทิศตะวันตกติดกับต�าบลบ้านทับ	ต�าบลปางหินฝน	และต�าบล
แม่ศึก	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	10	หมู่บ้าน	ดังนี้	หมู่ที่	1	บ้านทุ่งยาว,	
หมู่ที่	2	บ้านต่อเรือ,	หมู่ที่	3	บ้านสันหนอง	(ทต.แม่แจ่ม)	 ,	หมู่ที่	4	บ้านเกาะ	(ทต.แม่แจ่ม)	 ,	หมู่ที่	5	บ้าน
ต้นตาล,	หมู่ที่	6	บ้านพร้าวหนุ่ม,	หมู่ที่	7	บ้านป่าเท้อ,	หมู่ที่	8	บ้านท้องฝาย,	หมู่ที่	9	บ้านห้วยริน	และหมู่ที่	
10	บ้านแม่ปาน
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สภำพภูมิประเทศ
	 สภาพภูมิประเทศของต�าบลช่างเคิ่ง	 อ�าเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบและ
ภูเขา	 การคมนาคมสะดวก	 มีพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน	 มีล�าน�้าแม่แจ่มเป็นสายหลัก	 เหมาะแก่การท�า
นาและสวน	 ราษฎรท�าการเกษตรครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทุกหมู่บ้านส่วนฤดูแล้งน�้าส�าหรับการเกษตรไม่เพียง
พอเนื่องจากขาดแหล่งกักเก็บน�้า	และน�้าจากคลองชลประทานอยู่ตอนปลายคลองส่งน�้า	

จ�ำนวนประชำกร
	 ต�าบลช่างเคิ่ง	 อ�าเภอแม่แจ่ม	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีจ�านวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น	 3,543	 หลังคาเรือน	 มี
จ�านวนประชากรทั้งหมด	12,193	คน	มีจ�านวนผู้สูงอายุ	1,893	คน	มีจ�านวนเด็กแรกเกิด	ถึง	6	ปี	638	คน	มี
จ�านวนผู้สูงอายุ	ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง	1,104	คน	มีจ�านวนสตรีตั้งครรภ์	72	คน	มีจ�านวนผู้สูงอายุที่ช่วยตนเอง
ไม่ได้	245	คน	มีจ�านวนสตรีอายุ	35	ปี	ขึ้นไป	1,650	คน	และมีจ�านวนผู้พิการ	245	คน

ข้อมูลกำรประกอบอำชีพ
	 ประชากรในต�าบลช่างเคิง่ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีหลกั	คอื	การท�าเกษตรกรรม	ได้แก่	การท�านา	ปลกู
พชืไร่สวนผกัผลไม้	และเลีย้งสตัว์จ�าพวกสกุร	ไก่	เป็ด	ผลผลิตทีส่�าคญั	ได้แก่	ข้าว	ข้าวโพด	ถัว่เหลือง	กระเทยีม	
แตงโม	พืน้ทีส่่วนมากใช้ส�าหรบัปลกูข้าวและเป็นผลผลติหลกัทีส่ร้างรายได้มากทีส่ดุ	ซึง่จะท�าการปลกูข้าวปีละ
ครั้ง	ส่วนอาชีพรองลงมา	ได้แก่	รับจ้างแรงงานภาคเกษตรกรรม	ช่างก่อสร้าง	ค้าขาย	และอุตสาหกรรมครัว
เรือน	การเคล่ือนย้ายแรงงานช่วงเวลาว่างงานจากการท�าเกษตรกรรม	ท�างานรบัจ้างในเมอืงและพืน้ทีข้่างเคยีง
ในบางฤดูกาล

สถำนศึกษำและองค์กรทำงศำสนำ
	 ต�าบลช่างเคิ่ง	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	มีสถานศึกษา	ประกอบด้วย	
	 1)	โรงเรียนจ�านวน	5	แห่ง	ดังนี้	โรงเรียนบ้านแม่ปาน,	โรงเรียนบ้านทุ่งยาว,	โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าว
หนุ่ม,	โรงเรียนบ้านต่อเรือ	และโรงเรียนอินทนนท์วิทยา
	 2)	ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ�าหมู่บ้าน	/	ห้องสมุดประชาชน	18	แห่ง	และมีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ
บ้านหนังสืออัจฉัริยะทั้งหมด	8	แห่ง

จ�ำนวนสถำบันและองค์กรทำงศำสนำ ประกอบด้วย 
	 1)	วัด	/	ส�านักสงฆ์จ�านวน	17	แห่ง	ดังนี้		วัดต่อเรือ,	วัดดอยสะการ,	วัดนางแล,	วัดอารามสันพัฒนา,	
วัดอารามทุ่งแพม,	วัดป่าสารภี,	วัดแม่มิงค์,	วัดพร้าวหนุ่ม,	วัดแม่ปาน,	วัดห้วยริน,	วัดนางแล,	วัดเหล่าป่าตาล,	
วัดบ้านทุ่งยาว,	วัดบนนา,	วัดน้อยหรือวัดบ้านป่าเท้อ,	วัดพุทธเอ้น	และที่พักสงฆ์บ้านใหม่ปูเลย
	 2)	โบสถ์จ�านวน	4	แห่ง	ดังนี้		โบสถ์ปาตริก,	โบสถ์ฮูนิเปอโรเซอร่า,	โบสถ์มัทธิว,	
โบสถ์คริสตรจัดรแม่มิงค์
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โดยประชากรในพื้นที่ต� าบลช ่างเคิ่ งส ่วนใหญ ่นับถือศาสนาพุทธ	 และศาสนาคริสต ์บางส ่วน	 
หน่วยธุรกิจในเขต	อบต.	หน่วยธุรกิจในเขต	อบต.ช่างเคิ่ง	ประกอบด้วย	1)	 โรงแรม	/	ที่พักจ�านวน	4	แห่ง		 
2)	 ปั๊มน�้ามันหลอด	 /	 หยอดเหรียญจ�านวน	 8	 แห่ง	 	 3)	 โรงงานอุตสาหกรรม	 (เหมืองแร่)	 จ�านวน	 1	 แห่ง	 
	4)	โรงสีจ�านวน	12	แห่ง	และ	5)	สปา	/	นวดแผนโบราณจ�านวน	2	แห่ง

สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรและกำรบริกำรพื้นฐำน
	 ต�าบลช่างเค่ิงมีถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ติค	 และคอนกรีตเสริมเหล็ก	 ถนนสายรอง
เป็นคอนกรตีและ	ถนนลูกรัง	สามารถคมนาคมได้โดยสะดวกทัว่ทัง้พื้นที	่ในพืน้ทีม่ีเครอืข่ายโทรศพัท์เคลือ่นที่	
ได้แก่	 ระบบ	 AIS,	 DTAC	 และ	 True	move	 ในส่วนของข้อมูลด้านการไฟฟ้า	 ต�าบลช่างเคิ่งมีไฟฟ้าเข้าถึง
ทั้งต�าบล	 จ�านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าประมาณ	 ร้อยละ	 98	 และอัตราการมีและใช้ส้วมราดน�้า	 ร้อยละ	 98	 
ต�าบลช่างเคิ่ง	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งน�้าธรรมชาติ	ดังนี้	มีล�าน�้า,	ล�าห้วยจ�านวน	16	สาย	และ
มีบึง,	หนองและอื่น	ๆ	จ�านวน	5	แห่ง	มีแหล่งน�้าที่สร้างขึ้น	ดังนี้	มีฝายจ�านวน	74	แห่ง,	บ่อน�้าตื้นจ�านวน	
110	แห่ง,	บ่อโยกจ�านวน	2	แห่ง,	อ่างเก็บน�้าจ�านวน	10	แห่ง	และระบบประปาหมู่บ้านจ�านวน	15	หมู่บ้าน

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต�ำบลช่ำงเคิ่ง

น�้ำตกแม่ออกฮู
	 น�า้ตกแม่ออกฮ	ูตัง้อยูท่ีร่มิแม่น�า้อวม	หมู่ที	่1	บ้านทุง่ยาว	ต�าบลช่างเค่ิง	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวดัเชยีงใหม่	
อยูท่างทศิเหนอืของอ�าเภอแม่แจ่ม	ห่างจากอ�าเภอแม่แจ่มประมาณ	8	กโิลเมตร	ใกล้กบัทีว่่าการอ�าเภอแม่แจ่ม	
น�้าออกฮู	 ในภาษาเหนือหมายถึง	น�้าออกรู	ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีความพิเศษ	มีลักษณะเป็นบ่อน�้าผุดตลอดทั้งปี
จากซอกหิน	น�้าผุดใสบริสุทธิ์ไหลอยู่ตลอดปีไม่มีวันแห้งเหือดมีความใสสะอาดเย็น	เป็น
	 ล�าธารใสไหลเยน็และสระน�า้เลก็เหมาะส�าหรบัเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจเล่นน�า้ผ่อนคลาย	ชาวบ้าน
เชื่อกันว่าน�้าไหลมาจากถ�้าเชียงดาว	จึงได้ท�าการตั้งศาลและกั้นด้วยไม้		หากมาช่วงฤดูแล้งหรือเดือนเมษายน	
เป็นช่วงที่น�้าใสสะอาดสวยงามที่สุด	ในส่วนของการเดินทาง	สามารถเดินทางจากหน้าที่ว่าการอ�าเภอแม่แจ่ม
ไปตามถนนสายแม่แจ่ม	-	แม่นาจร	ถึงกิโลเมตรที่	11	อ่างน�้าแม่ออกฮูจะอยู่ติดถนนอยู่ฝั่งทิศตะวันออก

วัดพุทธเอ้น
	 วัดพุทธเอ้น	ตั้งอยู่ที่เลขที่	4	หมู่ที่	15	ต�าบลช่างเคิ่ง	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	วัดพุทธเอ้นเป็น
วัดเก่าแก่ที่มีความส�าคัญต่อชาวอ�าเภอแม่แจ่มเป็นอย่างยิ่ง	เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่า	“วัดศรีสุทธาวาสเอิ้นมงกุฎ”	
ทางบรเิวณด้านหน้าวดัม	ี“บ่อน�า้ศกัดิส์ทิธิ”์	ซึง่มีตาน�า้ทีไ่ม่เคยเหอืดแห้ง	นอกจากนีภ้ายในวดัยงัมพีระอโุบสถ
กลางน�้า	หรือที่เรียกว่า	“อุทกสีมา”	ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	พระอุโบสถ
หลังนี้สร้างโดยยกพื้นสี่เสา	ล้อมรอบด้วยก�าแพงศิลาแลง	ถือเป็นสัญลักษณ์ของขันฑสีมาเช่นกัน		ในส่วนลึก
เข้าไปด้านในจะพบกับพระวหิารไม้สกัเก่าแก่	ทีม่ภีาพจิตรกรรมฝาผนงัสกลุช่างไทใหญ่	ซึง่ปัจจุบนัภาพเหล่านี้
เลอืนลางมากแล้ว	และสองข้างของพระประธานประดษิฐานพระเจ้าแสนตองและพระเจ้าทนัใจ	ส่วนด้านหลงั
พระวิหารคือพระธาตุเจดีย์	ตรงฐานประดับลาย	12	นักษัตรแบบล้านนาน่าชมยิ่งนัก	การเดินทางโดยเริ่มจาก
เทศบาลแม่แจ่มประมาณ	1	กิโลเมตร	จนถึงทางแยกหน้าสถานีต�ารวจแม่แจ่ม	จากนั้นเลี้ยวขวาประมาณ	1.5	
กิโลเมตร	แล้วข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งของล�าน�้าแม่แจ่ม	ขับต่อไปอีกเพียง	1	กิโลเมตรก็ถึงวัด



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)142

บ้ำนท้องฝำย
		 บ้านท้องฝาย	ตั้งอยู่ที่	หมู่ที่	8	ต�าบลช่างเคิ่ง	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	ดินแดนในชนบทที่ยัง
คงวีถีแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีแบบด้ังเดิมมาได้จนถึงปัจจุบัน	 การทอผ้าซ่ินตีนจกของที่นี่	 คือมรดกอัน
ทรงคณุค่าทีช่าวบ้านท้องฝายยงัคงสบืสานภมิูปัญญาจากบรรพบรุุษเอาไว้ได้อย่างเหนยีวแน่น	ในปี	พ.ศ.2527	
ชาวบ้านได้ร่วมกนัจดัตัง้กลุม่ทอผ้าพืน้เมอืงซิน่ตนีจกขึน้ในหมูบ้่าน	โดยยงัคงไว้ซึง่กรรมวธิกีารผลติแบบดัง้เดมิ	 
ที่มีลวดลายวิจิตร	งดงาม	และทรงคุณค่ามีการริเริ่มแปรรูปผ้าทอผืนงามออกไปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูป
แบบ	 จนท�าให้ผลงานผ้าซิ่นตีนจกของบ้านท้องฝายเร่ิมกลายเป็นท่ีรู้จักในวงกว้างสร้างท้ังชื่อเสียงและรายได้
ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์ในชุมชน
	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 SME	 ด้านการถนอมอาหาร	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 SME	 ด้านการถนอมอาหาร	
ผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย	ได้แก่	ถั่วเน่านทีทอง	(ถั่วเน่าแม่แจ่ม)	สถานที่ผลิต	คือ	บ้านแม่ปาน	หมู่ที่	10	ต�าบลช่าง
เคิ่ง	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	รหัสไปรษณีย์	50270	โทรศัพท์	062-361-2462	ประธานกลุ่ม	คือ	นาย
เกษม	นะที	จุดเเข็งของกลุ่มวิสาหกิจคือ		มีแหล่งวัตถุดิบภายในหมู่บ้านท�าให้ต้นทุนต�่า	และผลิตภัณฑ์เป็นที่
ต้องการของตลาด	มีแหล่งรับชื้อจ�านวนมากตลอดทั้งปี

กลุ่มหัตถกรรมผ้ำตีนจกบ้ำนท้องฝำย
	 กลุ่มหัตถกรรมผ้าตีนจกบ้านท้องฝาย	ผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์ประเภทงานหัตถกรรม	 
เช่น	ผ้าซิ่นตีนจก,	เสื้อพื้นเมือง,	เนคไทลายตีนจก,	พวงกุญแจ,	หมอนหน้าลายตีนจก,	ผ้าซิ่น,	กระเป๋าสะพาย	
และหมวก	ราคาสินค้าตั้งแต่	1,500	-	12,000	บาท	สถานที่ผลิต	คือ	หมู่บ้านท้องฝาย	หมู่ที่	8	ต�าบลช่างเคิ่ง	
อ�าเภอแม่แจ่ม	จงัหวดัเชยีงใหม่	รหสัไปรษณย์ี	50270	โทรศพัท์	084-739	8378	และ	086-043	5069	ประธาน
กลุ่ม	คือ	นางดารารัตน์	 	ทานา	ผ้าซิ่นตีนจกมีแหล่งวัตถุดิบภายในหมู่บ้าน	ตั้งแต่ปลูกฝ้าย	อีดฝ้ายท�าเส้นใย
เอง	ท�าให้ต้นทุนค่าวัตถุดิบต�่า	มีหน้าร้านเป็นของตัวเองทั้งขายออนไลน์	ขายส่ง	และขายตามเทศกาลในท้อง
ที่	เช่น	งานมหกรรมผ้าซิ้นตีนจก	หรืองานดินโลก	อีกทั้งทางอ�าเภอมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ�าเภอแม่แจ่ม
จึงเป็นโอกาสให้ผ้าของหมู่บ้านท้องฝายเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น

โจทย์กำรพัฒนำเพื่อกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

แนวทางการพัฒนาต�าบลโดยผ่าน	3	กิจกรรม
	 1.	 กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ	 และสร้างอาชีพใหม่	 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแนวใหม	่ 
	 					ปลอดภัยปลอดโรค
	 2		กิจกรรมการน�าความรู้ไปช่วยบริการชุมชน	ด้านการพัฒนาอาหารปลอดภัย
	 3		กิจกรรมสร้างและพัฒนา	Creative	economy	ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
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วิธีกำรด�ำเนินงำน 

	 1.สร้างการรบัรูบ้รบิทและสภาพปัญหาของพืน้ทีด้่วยกระบวนการมส่ีวนร่วมของคนในชมุชน	โดยการ
สร้างความเข้าใจในการท�างานร่วมกนัของผูจ้้างงานให้เกดิจติส�านกึในการพฒันาชมุชน	จากนัน้ท�าการวเิคราะห์
สภาพแวดล้อมด้านอาชีพ/การท�ากินและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
	 2.	ท�าการก�าหนดกลุม่เป้าหมายและก�าหนดวสิาหกจิ/ภาคประกอบการตามเป้าหมายการพัฒนา	จาก
นั้นด�าเนินการพัฒนาผู้รับจ้างงานในพื้นท่ีและพัฒนาวิสาหกิจ/ภาคประกอบการ	 โดยหัวหน้าโครงการเป็นที่
ปรึกษา	ผู้จ้างงานเป็นผู้ด�าเนินการในพื้นที่	และกลุ่มเป้าหมายในชุมชนการพัฒนาเป็นผู้เรียนรู้
	 3.	ท�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่น	และสื่อการเรียนรู้ของต�าบล	จากนั้นท�าการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือการตัดสินใจ	 และพัฒนาระบบการส่งเสริมการตลาดให้กับพื้นที่ต�าบลช่างเค่ิง	
อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่

ผลกำรด�ำเนินงำน 

	 1	 	 เกิดการรับรู้บริบทและสภาพปัญหาของพื้นท่ีด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	 โดย
กระบวนการสร้างความเข้าใจในการท�างานร่วมกันของผู้จ้างงาน	 ก่อให้เกิดจิตส�านึกในการพัฒนาชุมชนและ
เกิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอาชีพ/การท�ากินและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
	 2		ประชากรในพื้นที่ต�าบลช่างเคิ่ง	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ	เกิด
นโยบายส�าหรับการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับต�าบล	 ระดับอ�าเภอ	 โดยมีต�าบลช่างเคิ่งเป็นต้นแบบ	
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
	 3	 	 ชุมชนต�าบลช่างเค่ิงมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการด�าเนินงานโครงการ	 ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนเกิด
การหมุนเวียน	ชุมชนเกิดการพึ่งพาตนเอง	และเป็นชุมชนเข้มแข็งในอนาคต

ปัจจัยควำมส�ำเร็จ  

	 1.		กระบวนการสร้างความเข้าใจในการท�างานร่วมกนัของผูจ้้างงาน	ก่อให้เกิดจติส�านกึในการพัฒนา
ชุมชนและเกิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านอาชีพ/การท�ากินและสร้างรายได้ให้กับชุมชน
	 2.		ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการขบัเคล่ือนการพัฒนาชมุชน	โดยใช้หลักการร่วมคดิ	ร่วมท�า	ร่วม
รบัผลประโยชน์	นอกจากน้ีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนหรอืบคุคลภายนอกทีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีเข้ามามบีทบาทใน
การแสดงความคิดเห็น	 เพื่อน�าเอาความคิดเห็นในส่วนนั้นมาใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการและประกอบการ
ตัดสินใจต่อการด�าเนินงาน
	 3.		ผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็ง	มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง
	 4.	หัวหน้าโครงการมีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่างใกล้ชิด	
	 5.	 มีการถ่ายทอดองค์ความรู้	 ความเข้าใจและประสบการณ์ให้กันระหว่างหัวหน้าโครงการ	 อปท.	 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)144

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำต่อไป

	 1	 	 ปัญหาด้านระยะเวลาในการด�าเนินการด้านเอกสาร	 ในเรื่องของกระบวนการส่งมอบเอกสารขอ
อนุมัติก่อนด�าเนินกิจกรรม	ควรลดระยะเวลาการด�าเนินการให้กระชับขึ้น
	 2		ปัญหาด้านการด�าเนินการพัฒนาผู้รับจ้างงาน	ในลักษณะจ้างเหมาตามต�าแหน่งงานมีปริมาณงาน
มากน้อยไม่เท่ากัน	
	 3		ปัญหาด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	Covid-19	ในปัจจุบัน	ท�าให้การด�าเนินการลงพื้น
ที่ชุมชนไม่ได้ตามที่คาดหวังเท่าที่ควร
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ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้อมูลพื้นที่ตำบล กลไกการดำเนินงาน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน

ผลลัพธ์

การจ้างงาน

การพัฒนาทักษะ

การยกระดับเศรษฐกิจ

สังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การพัฒนาพื้นที่

CBD.

ปัจจัยความสำเร็จหลักในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ 
องค์การปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ความมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน และความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ที่เห็นพ้องต้องกัน
ที่จะพัฒนาตำบล และหลักหารของโครงการในการสร้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

จากปัญหาหลักในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดโควิด 19 
ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้มี
การปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหากมี
การดำเนินการขยายผลต่อยอดงานในปัจจุบันจะสามารถเห็น
ผลลัพธ์ ในการดำเนินงานและวัดผลเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างชัดเจน

1) รายได้เพิ่มขึ้น  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 450,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 20,000 บาท/ครัวเรือน 
2.) ต้นทุนลดลง  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 20,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 5,000 บาท/ครัวเรือน 
3.) ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 2,000 หน่วย

ทำให้เกิดเครือข่ายการแลก
เปลี่ยนความรู้ภายต่าง ๆ ใน
ตำบล ส่งผลให้วิถีชีวิตในการ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนมีคุณภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชน 
นักศึกษา จำนวน 20 คน ให้มีงานทำ และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน

เกิดการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานใน 4 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการเงิน ภาษา 
ดิจิทัล และสังคม

ฐานข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงใน 7 
หมวดหมู่203 ข้อมูล และฐานข้อมูลตำบล

-คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 
-พัฒนาทักษะ 4 ทักษะ 
-จัดเก็บข้อมูล CBD/COVID 
-ร่วมกิจกรรม

บูรณาการศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้ง 
4 คณะ 1 สถาบัน (คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)  และร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

-หลักสูตรการเรียนรู้ 
-ถอดบทเรียนการพัฒนาตำบล 
-ประเมินศักยภาพตำบล  
-รายงานผลการดำเนินงาน

-วิเคราะห์ข้อมูล TPMAP 
-ประเมินศักยภาพตำบล 
-วิเคราะห์ความต้องการแก้ไขโจทย์ 
พัฒนาตำบลร่วมกับชุมชน  
และองค์กรหลักในตำบล

การจ้างงาน

สรุปและประเมินผล

การจัดทำข้อมูล 
Tambon Profile

การยกระดับพัฒนาพื้นที่

ปัจจัยความสำเร็จ

กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแนวใหม่ 
ปลอดภัยปลอดโรค 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน ด้าน
การพัฒนาอาหารปลอดภัย 
กิจกรรมสร้างและพัฒนา Creative economy 
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการ  นาย กิติชัย ระมิงค์วงศ์ เบอร์ติดต่อ  082-4957144

ตำบลช่างเคิ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอแม่แจ่ม ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 2 กิโลเมตร 
ขนาดพื้นที่ประมาณ 317.36 ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากรทั้งหมด 12,193 คน มีจำนวนหลังคาเรือน 
3,543 หลังคาเรือน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้บ้านทุ่งยาว   บ้านต่อเรือ บ้านสัน
หนอง (ทต.แม่แจ่ม) บ้านเกาะ (ทต.แม่แจ่ม) บ้านต้นตาล บ้านพร้าวหนุ่ม บ้านป่าเท้อ บ้านท้องฝาย บ้าน
ห้วยริน บ้านแม่ปาน

ตำบลที่อยู่รอด ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืนศักยภาพตำบล

ตำบลช่างเคิ่ง พื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาด้าน
การเกษตรที่สูง เนื่องจากภูมิประเทศมีลักษณะอยู่บนพื้นที่สูง
ในภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าจาก
ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโดดเด่น
เฉพาะตัวรวมไปถึงการท่องเที่ยวและการบริการ ที่จะสามารถ
สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในตำบลได้เป็นอย่างดี  
ดังนั้นจากการหารือร่วมกันของภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและ
กลุ่มประชาชนในพื้นที่ พบว่าตำบลช่างเคิ่ง มีความต้องการใน
การพัฒนา 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน 
และสร้างต้นแบบการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน เพื่อ
สร้างรายได้บนฐานความมั่นคงทางอาหารในตำบล การพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชน และสร้างต้นแบบการสร้างผลผลิต
เกษตรมูลค่าสูง การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และสร้าง
ต้นแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าหัตถกรรมชุมชน การ
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และสร้างต้นแบบการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการบริการ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

1) โจทย์พื้นที่ 
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
การนำองค์ความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
การสร้างและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการท่องเที่ยว) 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ 
กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแนวใหม่ 
ปลอดภัยปลอดโรค 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
ด้านการพัฒนาอาหารปลอดภัย 
กิจกรรมสร้างและพัฒนา Creative 
economy ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
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ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์เปรัมศักดิ�  อาษากิจ

ความเป็นมา

	 ตำำ�บลบ�้นก�ด	(BANKAD		SUBDISTRIC)	เป็็นตำำ�บลเก�่แกต่ำำ�บลหน่�งของอำ�เภอแม่่ว�ง	ตำ้�งอยู่่ห่่�งจ�ก
ท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอแม่่ว�งไป็ที่�งที่ศิเหนือป็ระม่�ณ	4	กิโลเม่ตำร	อยู่่ใ่นเขตำก�รป็กครองขององคก์�รบริห�รส่่วนตำำ�บล
บ้�นก�ด	(อบตำ.)	และเขตำเที่ศบ�ลตำำ�บลแม่่ว�ง	ตำำ�บลบ้�นก�ดม่่พืื้�นท่ี่�รวม่ป็ระม่�ณ	26	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	ล้กษณะ
ภ่มิ่ป็ระเที่ศเป็็นท่ี่�ร�บส่ำ�หร้บก�รอยู่่่อ�ศ้ยู่และก�รที่ำ�ก�รเกษตำร	 และม่่พืื้�นท่ี่�ป่็�ไม่้และภ่เข�ที่�งที่ิศตำะว้นตำก
ของตำำ�บล	ปั็จจุบ้นตำำ�บลบ้�นก�ดกล�ยู่เป็็นศ่นยู่ก์ล�งของธุุรกิจและก�รติำดต่ำอซืื้�อข�ยู่	และเป็็นศ่นยู่ก์ล�งก�ร
ป็กครองท้ี่�งในระด้บอำ�เภอ	/	ตำำ�บล	/	เที่ศบ�ล	/	อบตำ.	พืื้�นท่ี่�ตำำ�บลบ้�นก�ดเป็็นพืื้�นท่ี่�ที่ำ�ก�รเกษตำรท่ี่�ม่่คว�ม่
อุดม่ส่ม่บ่รณ์ที่้�งดินและนำ��	โดยู่ได้ร้บนำ��จ�กลำ�นำ��แม่่ว�งท่ี่�ม่่ต้ำนกำ�เนิดม่�จ�กป่็�ไม้่และภ่เข�ที่�งทิี่ศตำะว้นตำกม่่
ก�รที่ำ�น�	/	ที่ำ�ส่วน	/ป็ล่กผ้ัก	และเล่�ยู่งส้่ตำว์	ม่่กลุ่ม่ป็ระช�กรหล�กหล�ยู่กลุ่ม่ท้ี่�งกลุ่ม่คนพืื้�นเมื่อง	/	กลุ่ม่ไที่ยู่
ใหญ่่	/	กลุ่ม่ไที่ยู่ลื�อ	/	กลุ่ม่ไที่ยู่เขิน	ท่ี่�เป็็นต้ำนกำ�เนิดของ	ศิลป็ะ	ว้ฒนธุรรม่	ป็ระเพื้ณ่	และภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ท่ี่�ม่่คุณค่�	
ม่่กลุ่ม่ช�วจ่นโพ้ื้นที่ะเลท่ี่�เข้�ม่�ในล้กษณะ	“เสื่�อท่ี่อน	หม่อนใบ”	ท่ี่�เป็็นต้ำนกำ�เนิดของก�รค้�ข�ยู่ข้�วส่�ร	คร้�ง	

ตำาบลบ�านกาด  

อำ�าเภอำแม่วาง จังหวัดเชีียงใหม่
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และพืื้ชผ้ักผัลไม้่จ�กบนดอยู่	ท่ี่�ม่�ของชื�อตำำ�บลบ้�นก�ด	ม่�จ�กกิจกรรม่ก�รค้�ข�ยู่สิ่นค้�ด้งกล่�วข้�งต้ำน	โดยู่
ชุม่ชนช�วจ่นด้งกล่�วม้่กเปิ็ดหน้�บ้�นที่ำ�ก�รค้�ข�ยู่สิ่นค้�	จ่งเป็็นท่ี่�ม่�ของคำ�ว่�	“บ้�น	+	ก�ด”	หรือบ้�นก�ด
ในปั็จจุบ้น	
ข้้อมููลประชากร
 ตำำ�บลบ้�นก�ด	อำ�เภอแม่่ว�ง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ในเขตำเที่ศบ�ลตำำ�บลแม่่ว�ง	 (ที่ตำ.)	และเขตำองค์ก�ร
บริห�รส่่วนตำำ�บล	(อบตำ.)	ม่่ป็ระช�กรรวม่จำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	5,782	คน	แบ่งเป็็นป็ระช�กรเพื้ศช�ยู่จำ�นวน	2,340	
คนและเพื้ศหญิ่งจำ�นวน	3,442	คน	ม่่จำ�นวนหล้งค�เรือนท้ี่�งสิ่�น	1,866	หล้งค�เรือน	ม่่จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยูุ่ท้ี่�งสิ่�น	
851	คน	ม่่จำ�นวนเด็กแรกเกิด	ถ่ึง	6	ปี็	279	คน	ม่่จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยุู่ท่ี่�ป่็วยู่เป็็นโรคเรื�อร้งท้ี่�งสิ่�น	105	คน	ม่่จำ�นวน
ส่ตำร่ต้ำ�งครรภ์ท้ี่�งสิ่�น	12	คน	ม่่จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยุู่ท่ี่�ช่วยู่ตำนเองไม่่ได้ท้ี่�งสิ่�น	42	คน	ม่่จำ�นวนส่ตำร่อ�ยูุ่	35	ปี็	ข่�นไป็
ท้ี่�งสิ่�น	1,173	คน	และม่่จำ�นวนผ้่ัพิื้ก�รท้ี่�งสิ่�น	106	คน
ภููมิูประเทศ  
 ภ่มิ่ป็ระเที่ศในเขตำองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลบ้�นก�ด	(อบตำ.)	ม่่ล้กษณะภ่มิ่ป็ระเที่ศส่่วนใหญ่่เป็็น
พืื้�นท่ี่�ร�บและม่่บ�งส่่วนท่ี่�เป็็นภ่เข�และป่็�ไม้่ซ่ื้�งอยู่่่ในพืื้�นท่ี่�บ้�นใหม่่ป็�งเติำม่	หม่่่ท่ี่�	1	
เข้ตการปกครอง
 ตำำ�บลบ้�นก�ด	อำ�เภอแม่่ว�ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ท้ี่�งในเขตำเที่ศบ�ลตำำ�บลแม่่ว�ง	(ที่ตำ.)	และเขตำ	องค์ก�ร
ป็กครองส่่วนตำำ�บล	(อบตำ.)	แบ่งเขตำก�รป็กครองออกเป็็น	9	หม่่่บ้�น	ป็ระกอบด้วยู่หม่่่บ้�นด้งน่�	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�น
ใหม่่ป็�งเติำม่,	หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นห้วฝ�ยู่,	หม่่่ท่ี่�	3	บ้�นกิ�วแลป่็�เป้็�,	หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นม่ะก�ยู่ยู่อน,	หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นก�ด,	หม่่่
ท่ี่�	6	บ้�นนำ��ต้ำน,	หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นริม่ว�ง,	หม่่่ท่ี่�	8	บ้�นอ้ม่พื้�ร�ม่	และหม่่่ท่ี่�	9	บ้�นป็ง
ระบบการปกครอง
 จำ�นวนหม่่่บ้�นในเขตำ	อบตำ.	เต็ำม่ท้ี่�งหม่่่บ้�นม่่จำ�นวน	4	หม่่่บ้�นด้งน่�

• หม่่่ท่ี่�	1			บ้�นใหม่่ป็�งเติำม่
• หม่่่ท่ี่�	2			บ้�นห้วฝ�ยู่
• หม่่่ท่ี่�	7			บ้�นริม่ว�ง
• หม่่่ท่ี่�	9			บ้�นป็ง

 จำ�นวนหม่่่บ้�นในเขตำ	อบตำ.	เป็็นบ�งส่่วน	ม่่จำ�นวน	5	หม่่่บ้�นด้งน่�
• หม่่่ท่ี่�	3			บ้�นกิ�วแลป่็�เป้็�
• หม่่่ท่ี่�	4			บ้�นม่ะก�ยู่ยู่อน
• หม่่่ท่ี่�	5			บ้�นก�ด
• หม่่่ท่ี่�	6			บ้�นนำ��ต้ำน
• หม่่่ท่ี่�	8			บ้�นอ้ม่พื้�ร�ม่

 ส่ถึ�นพื้ยู่�บ�ลในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลบ้�นก�ด	อำ�เภอแม่่ว�ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	(ในเขตำ	อบตำ.)	ม่่โรงพื้ยู่�บ�ล
ของร้ฐขน�ด	30	เต่ำยู่งจำ�นวน	1	แห่ง	คร้วเรือนในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลบ้�นก�ดม่่อ้ตำร�ก�รม่่และใช้ส้่วม่ร�ดนำ��ร้อยู่ละ	
99	 ข่�นไป็	 ในด้�นคว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ในช่วิตำและที่ร้พื้ยู่์สิ่น	 ม่่ส่ถึ�น่ตำำ�รวจจำ�นวน	1	แห่ง	ตำำ�บลบ้�นก�ดม่่หน่วยู่
ธุุรกิจในพืื้�นท่ี่�ด้งน่�	ม่่ปั็�ม่นำ��ม้่นและก๊�ซื้จำ�นวน	3	แห่ง,	ม่่โรงง�นอบลำ�ไยู่แห้งจำ�นวน	3	แห่ง,	ม่่ฟ�ร์ม่หม่่จำ�นวน	
3	แห่ง,	 ม่่โรงส่่จำ�นวน	3	แห่ง,	 ม่่อ่่ซ่ื้อม่รถึจำ�นวน	7	แห่ง,	 ม่่ร้�นข�ยู่อ�ห�รจำ�นวน	18	แห่งและม่่ร้�นข�ยู่
เครื�องใช้ไฟฟ้�จำ�นวน	1	แห่ง	ส่ถึ�นศ่กษ�และองคก์รที่�งศ�ส่น�ในพื้ื�นท่ี่�ตำำ�บลบ้�นก�ด	อำ�เภอแม่่ว�ง	จ้งหว้ด
เช่ยู่งใหม่่	(ในเขตำ	อบตำ.)	ม่่โรงเร่ยู่นป็ระถึม่ศ่กษ�จำ�นวน	1	แห่งและว้ด	/	ส่ำ�น้กส่งฆ์์จำ�นวน	3	แห่ง	ข้อม่่ลด้�น
ก�รป็ระกอบอ�ช่พื้ของป็ระช�กรในตำำ�บลบ�้นก�ด	ป็ระช�กรส่่วนใหญ่่ป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่	และร้บจ้�ง	
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โดยู่ม่่ผัลผัลิตำที่�งเกษตำรท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่คือ	หอม่ห้วใหญ่่,	ลำ�ไยู่,	 ข้�วโพื้ด,	หอม่แดง,	 ถ้ึ�วเหลือง	และข้�ว	หน่วยู่ง�น
ร�ชก�รในตำำ�บลบ้�นก�ด	ป็ระกอบด้วยู่	ท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอแม่่ว�ง	1	แห่ง,	ส่ำ�น้กง�นพ้ื้ฒน�ชุม่ชนอำ�เภอแม่่ว�ง	1	
แห่ง,	ส่ำ�น้กง�นเกษตำรอำ�เภอแม่่ว�ง	1	แห่ง,	ส่ำ�น้กง�นส่�ธุ�รณส่ขุอำ�เภอแม่่ว�ง	1	แห่งและส่ำ�น้กง�นป็ศุส้่ตำว์
อำ�เภอแม่่ว�ง	1	แห่ง	ในด้�นก�รคม่น�คม่ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลบ้�นก�ด	อำ�เภอแม่่ว�ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	(ในเขตำ	อบตำ.)		
ก�รคม่น�คม่ติำดต่ำอก้นระหว่�งหม่่่บ้�นตำ�ม่ถึนนส่�ยู่หล้กของทุี่กหม่่่บ้�น	ส่่วนใหญ่่เป็็นถึนนคอนกร่ตำเส่ริม่ไม้่ไผ่ั
และล�ดยู่�ง	แต่ำยู่ง้ม่่ถึนนบ�งส่่วนท่ี่�เป็็นเขตำตำดิต่ำอก้นระหว�่งหม่่บ้่�นและซื้อยู่ในหม่่บ้่�นบ�งซื้อยู่ท่ี่�ยู่ง้เป็็นถึนน
ดินล่กร้ง	ม่่ต้่ำโที่รศ้พื้ท์ี่ส่�ธุ�รณะจำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	10	แห่ง	ข้อม่่ลก�รม่่โที่รศ้พื้ท์ี่ใช้ในบ้�นป็ระม่�ณร้อยู่ละ	80	และ
ข้อม่่ลด้�นก�รใช้ไฟฟ้�ของป็ระช�กรในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลบ้�นก�ด	(ในเขตำ	อบตำ.)	ม่่ไฟฟ้�ใช้ทุี่กคร้วเรือนคิดเป็็นร้อยู่
ละ	95	แต่ำยู่้งม่่พืื้�นท่ี่�ในส่่วนท่ี่�เป็็นพืื้�นท่ี่�ก�รเกษตำรท่ี่�ก�รขยู่�ยู่เขตำไฟฟ้�ยู่้งเข้�ไป็ไม่่ถ่ึง
ผลิตภัูณฑ์์ในชุมูชน
 ฟ�ร์ม่ป่็อ่องเตำ�ถ่ึ�น

• ฟ�ร์ม่ป่็อ่องเตำ�ถ่ึ�น	ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน่�ยู่	คือ	ป่็อ่องและก�แฟป่็	ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	102/1	หม่่่ท่ี่�	2	
ตำำ�บลบ้�นก�ด	อำ�เภอแม่่ว�ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	รห้ส่ไป็รษณ่ยู่์	50360	โที่รศ้พื้ท์ี่	081–0844034	
ป็ระธุ�นกลุ่ม่	คือ	น�ยู่วิร้ตำน์	หล้�ก้นใจ	ผ้่ัดำ�เนินง�น	คือ	น�ยู่วส้่นต์ำ	หล้�ก้นใจ	ม่่ส่ม่�ชิกจำ�นวน
ท้ี่�งสิ่�น	100	คน	โดยู่ส่ม่�ชิกท้ี่�งหม่ดเป็็นคนในพื้ื�นท่ี่�	ผัลิตำภ้ณฑ์์ของฟ�ร์ม่ป่็อ่องเตำ�ถ่ึ�นได้ผ่ั�นก�ร
ร้บรองจ�ก	 อยู่.	 โดยู่ผ้่ัป็ระกอบก�รได้ที่ำ�ก�รศ่กษ�เร่ยู่นร้่กระบวนก�รและข้�นตำอนก�รที่ำ�จ�ก
ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่แม่่โจ้	ในด้�นก�รตำล�ดได้นำ�ผัลิตำภ้ณฑ์์ข�ยู่ส่่งให้ก้บตำล�ดชุม่ชน	และข�ยู่ผ่ั�นช่อง
ที่�งออนไลน์	ช่วงก่อนส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรค	Covid-19	ผ้่ัป็ระกอบก�รได้เปิ็ดให้
น้กท่ี่องเท่ี่�ยู่วม่�เท่ี่�ยู่วชม่ท่ี่�ฟ�ร์ม่ได้

 กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนกลุ่ม่เล่�ยู่งผ่ั�งนพื้เก้�
• กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนกลุ่ม่เล่�ยู่งผ่ั�งนพื้เก้�	 ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน่�ยู่	 คือ	 นำ��ผ่ั�งและส่บ่่เหลวนำ��ผ่ั�ง	 ต้ำ�ง

อยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	161	หม่่่ท่ี่�	9	ตำำ�บลบ้�นก�ด	อำ�เภอแม่่ว�ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	รห้ส่ไป็รษณ่ยู่์	50360	
โที่รศ้พื้ท์ี่		089–2627491	ป็ระธุ�นกลุ่ม่	คือ	น�ยู่ร้ฐเขตำร์	เนตำรสิ่ที่ธิุโชค	ม่่ส่ม่�ชิกจำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	
25	 คน	 โดยู่ส่ม่�ชิกท้ี่�งหม่ดเป็็นคนในพืื้�นท่ี่�	 กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนกลุ่ม่เล่�ยู่งผ่ั�งนพื้เก้�ได้ร้บร�งว้ล
วิส่�หกิจชุม่ชนด่เด่นอำ�เภอแม่่ว�ง,	ร�งว้ลผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	ม่ผัช.	(ม่�ตำร�ฐ�นผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน)	
และร�งว้ล	 OTOP	 4	 ด�ว	 ในด้�นก�รตำล�ดปั็จจุบ้นได้ที่ำ�ก�รผัลิตำสิ่นค้�ส่่งให้ก้บที่�งบริษ้ที่ 
พ้ื้ฒนกิจ	 จำ�ก้ด,	 บจก.บุศร�ค้ม่	 ฮ้ันน่�,	 ตำล�ดท้ี่�วไป็	 และข�ยู่ผ่ั�นพ่ื้อค้�คนกล�ง	 กลุ่ม่วิส่�หกิจ
ชุม่ชนกลุ่ม่เล่�ยู่งผ่ั�งนพื้เก้�ได้ที่ำ�ก�รศ่กษ�เร่ยู่นร้่เพิื้�ม่เติำม่จ�กแหล่งเร่ยู่นร้่	คือ	ศ่นยู่์ผ่ั�งเช่ยู่งใหม่่

	 กลุ่ม่วิส่�หกิจส่มุ่นไพื้รแป็รร่ป็	ชุม่ชนตำำ�บลบ้�นก�ด	
• กลุ่ม่วิส่�หกิจส่มุ่นไพื้รแป็รร่ป็	 ชุม่ชนตำำ�บลบ้�นก�ด	 ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน่�ยู่	 คือ	 ผ้ักพืื้�นบ้�น,	 

ผ้ักเมื่องหน�ว	 และผั้กตำ�ม่ฤด่ก�ล	 ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	 182	 หม่่่ท่ี่�	 1	 ตำำ�บลบ้�นก�ด	 อำ�เภอแม่่ว�ง	
จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	รห้ส่ไป็รษณ่ยู่์	50360	โที่รศ้พื้ท์ี่	098–7485919	ป็ระธุ�นกลุ่ม่	คือ	น�ยู่วิเช่ยู่ร์	
ศร่วิช้ยู่	รองป็ระธุ�นกลุ่ม่	คือ	น�ยู่ธุนเดช	อริยู่นนที่พื้ร	และอ�จ�รยู่์ร้งส่รรค์	ก้นธิุยู่ะ	ม่่ส่ม่�ชิก
จำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	51	คน	ม่่คณะกรรม่ก�รจำ�นวน	15	คน	โดยู่ส่ม่�ชิกท้ี่�งหม่ดเป็็นคนในพืื้�นท่ี่�	พืื้�นท่ี่�
ตำำ�บลบ้�นก�ด	 อำ�เภอแม่่ว�ง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่ม่่ภ่มิ่ศ�ส่ตำร์ท่ี่�เหม่�ะส่ม่ส่ำ�หร้บก�รเกษตำร	นำ��ด่	
ดินอุดม่ส่ม่บ่รณ์	 เพื้ร�ะป็ล่กได้หล�กหล�ยู่และส่ม่�ชิกม่่ป็ระส่บก�รณ์ในด้�นก�รเกษตำรจ่งได้
รวม่กลุ่ม่ก้นจ้ดต้ำ�งเป็็นกลุ่ม่วิส่�หกิจส่มุ่นไพื้รแป็รร่ป็	ชุม่ชนตำำ�บลบ�้นก�ดข่�นม่�	ในด้�นก�รตำล�ด
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กลุ่ม่วิส่�หกิจส่มุ่นไพื้รแป็รร่ป็ที่ำ�ก�รผัลิตำส่่งให้ก้บโรงพื้ยู่�บ�ล,	ตำล�ดชุม่ชน,	โรงแรม่,	อบจ.,	ห้�ง
ส่รรพื้สิ่นค้�และม่่ก�รป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุผ่ั�นส่ม่�พ้ื้นธ์ุเช่ยู่งใหม่่	อ่กท้ี่�งได้ที่ำ�ก�รข�ยู่ส่่งร้�นอ�ห�รใน
กรุงเที่พื้ม่ห�นคร	และ	MOM	ของญ่่�ปุ่็น	โดยู่ม่่ท้ี่�งม่�ร้บเองและส่่งผ่ั�นขนส่่ง	ส่ม่�ชิกที่ำ�ก�รศ่กษ�
เร่ยู่นร้่ข้อม่่ลป็ระกอบจ�กม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ร�ชภ้ฎเช่ยู่งใหม่่	และศ่นยู่์ไบโอเที่คเช่ยู่งใหม่่

ศูนย์์การเรีย์นรู้เศรษฐกิจชุมูชน เกษตรกรในชุมูชนตำาบลบ้านกาด
• ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่เศรษฐกิจชุม่ชน	 เกษตำรกรในชุม่ชนตำำ�บลบ้�นก�ด	 ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน่�ยู่	 คือ	 

ผ้ักอินที่ร่ย์ู่ชนิดต่ำ�ง	ๆ 	แบบป็ลอดส่�รพิื้ษ	ต้ำ�งอยู่่ท่่ี่�เลขท่ี่�	22	หม่่่ท่ี่�	7	ตำำ�บลบ้�นก�ด	อำ�เภอแม่่ว�ง	
จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	รห้ส่ไป็รษณ่ยู่์	50360	โที่รศ้พื้ท์ี่	087-4602371,	087-1800206	ป็ระธุ�นกลุ่ม่	
คือ	อ�จ�รยู่์ร้งส่รรค์	ก้นธิุยู่ะ	ม่่ส่ม่�ชิกจำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	18	คน	โดยู่ส่ม่�ชิกท้ี่�งหม่ดเป็็นคนในพืื้�นท่ี่�	
ศ่นยู่ก์�รเร่ยู่นร้่เศรษฐกจิชุม่ชน	เกษตำรกรในชมุ่ชนตำำ�บลบ�้นก�ด	เป็็นแหล่งเร่ยู่นร้่เก่�ยู่วก้บหล้ก
ป็ร้ชญ่�เศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยู่ง	 ในด้�นก�รตำล�ดได้ที่ำ�กส่นผัลิตำส่่งให้ก้บที่�งโรงพื้ยู่�บ�ลส้่นป่็�ตำอง
และตำล�ดจริงใจ	ม่�ร์เกตำ	 เป็็นหล้ก	 ส่่วนท่ี่�เหลือส่ม่�ชิกจะส่่งจำ�หน่�ยู่ตำ�ม่ตำล�ดในชุม่ชน	หรือ
ข�ยู่ที่�งช่องที่�งออนไลน์	พืื้�นท่ี่�เพื้�ะป็ล่กตำำ�บลบ้�นก�ดม่่ที่ร้พื้ยู่�กรท่ี่�ด่	ส่ม่�ชิกม่่คว�ม่ร้่ในก�ร
ที่ำ�ก�รเกษตำรแบบผัส่ม่ผัส่�น	 ม่่ระบบก�รจ้ดก�รภ�ยู่ในกลุ่ม่ท่ี่�ด่	 และม่่ก�รให้คว�ม่ร่วม่มื่อของ
ส่ม่�ชิกในกลุ่ม่	 อ่กท้ี่�งยู่้งม่่ตำล�ดรองร้บผัลผัลิตำจ่งกล�ยู่เป็็นจุดแข็งของศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่เศรษฐกิจ
ชุม่ชน	เกษตำรกรในชุม่ชนตำำ�บลบ้�นก�ด

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

• โจที่ยู่ก์�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	
16	ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นก่อนเริ�ม่โครงก�ร	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บล
ท่ี่�ยู่้งไม่่ส่�ม่�รถึอยู่่่รอด

• โจที่ยู่ก์�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	
16	ป็ระก�ร		ป็ระเมิ่นรอบเดือนพื้ฤษภ�คม่	-	กรกฎ�คม่	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้
ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลท่ี่�ยู่้งไม่่ส่�ม่�รถึอยู่่่รอด

• โจที่ยู่ก์�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	
16	ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นรอบเดือนก้นยู่�ยู่น	-	ตุำล�คม่	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บล
ในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง

• โจที่ยู่ก์�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	
16	ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บล
มุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 3 กิจกรัรัม

	 1.	 กิจกรรม่ส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	 Creative	 economy	 ด้�นก�รพ้ื้ฒน�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วที่�งธุรรม่ช�ติำ	 
อยู่่�งยู่้�งยู่ืน
	 2.	กิจกรรม่ก�รนำ�คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	ด้�นก�รบริห�รจ้ดก�รธุุรกิจบริก�ร
	 3.	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้	และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	ด้�นก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนของฝ�กของท่ี่�ระล่ก
เพืื้�อส่่งเส่ริม่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว
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วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 1.		ส่ร้�งก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ป็ญั่ห�ของพื้ื�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชมุ่ชน	โดยู่ก�ร 
ส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�นให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	 จ�กน้�นที่ำ�ก�ร 
วิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	 ที่ำ�ก�รกำ�หนดกลุ่ม่เป็้�หม่�ยู่และกำ�หนดวิส่�หกิจ/ภ�คป็ระกอบก�รตำ�ม่เป็้�หม่�ยู่ก�รพ้ื้ฒน�	 
จ�กน้�นดำ�เนินก�รพ้ื้ฒน�ผ้่ัร้บจ้�งง�นในพื้ื�นท่ี่�และพ้ื้ฒน�วิส่�หกิจ/ภ�คป็ระกอบก�ร	 โดยู่ห้วหน้�โครงก�ร 
เป็็นท่ี่�ป็ร่กษ�	ผ้่ัจ้�งง�นเป็็นผ้่ัดำ�เนินก�รในพืื้�นท่ี่�	และกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ในชุม่ชนก�รพ้ื้ฒน�เป็็นผ้่ัเร่ยู่นร้่
	 3.	ที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์เด่น	และสื่�อก�รเร่ยู่นร้่ของตำำ�บล	จ�กน้�นที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ระบบก�รบริห�ร 
จ้ดก�รฐ�นข้อม่่ลชุม่ชนเพืื้�อก�รต้ำดสิ่นใจ	 และพ้ื้ฒน�ระบบก�รส่่งเส่ริม่ก�รตำล�ดให้ก้บพืื้�นท่ี่�ตำำ�บล 
บ้�นก�ด	อำ�เภอแม่่ว�ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 1.	 เกิดก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ป็ัญ่ห�ของพื้ื�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชน	 โดยู่ 
กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	 ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน� 
ชุม่ชนและเกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2	 	 ป็ระช�กรในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลบ้�นก�ด	 อำ�เภอแม่่ว�ง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ได้ร้บก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้	 
เกิดนโยู่บ�ยู่ส่ำ�หร้บก�รส่่งเส่ริม่ก�รกระตุ้ำนเศรษฐกิจระด้บตำำ�บล	ระด้บอำ�เภอ	โดยู่ม่่ตำำ�บลบ้�นก�ด
เป็็นต้ำนแบบ	ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บคนในชุม่ชน
	 3.	ชุม่ชนตำำ�บลบ้�นก�ดม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�นจ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร	ส่่งผัลให้เศรษฐกิจในชุม่ชนเกิด 
ก�รหมุ่นเว่ยู่น	ชุม่ชนเกิดก�รพ่ื้�งพื้�ตำนเอง	และเป็็นชุม่ชนเข้ม่แข็งในอน�คตำ

ปัจจัยความสำาเร็ัจ  

	 1.	กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน� 
ชุม่ชนและเกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	 ป็ระช�ชนเข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รข้บเคลื�อนก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	 โดยู่ใช้หล้กก�รร่วม่คิด	 ร่วม่ที่ำ�	 
ร่วม่ร้บผัลป็ระโยู่ชน์	 นอกจ�กน่�ได้เปิ็ดโอก�ส่ให้ป็ระช�ชนหรือบุคคลภ�ยู่นอกท่ี่�ม่่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่ 
เข้�ม่�ม่่บที่บ�ที่ในก�รแส่ดงคว�ม่คิดเห็น	 เพืื้�อนำ�เอ�คว�ม่คิดเห็นในส่่วนน้�นม่�ใช้ควบค่่ก้บก�รบริห�ร 
จ้ดก�รและป็ระกอบก�รต้ำดสิ่นใจต่ำอก�รดำ�เนินง�น
	 3.	ผ้่ันำ�ชุม่ชนม่่คว�ม่เข้ม่แข็ง	ม่่จุดมุ่่งหม่�ยู่ท่ี่�จะพ้ื้ฒน�ชุม่ชนของตำนเอง
	 4.	ห้วหน้�โครงก�รม่่ก�รติำดตำ�ม่และป็ระเมิ่นผัลโครงก�รอยู่่�งใกล้ชิด	
	 5.	 ม่่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่	 คว�ม่เข้�ใจและป็ระส่บก�รณ์ให้ก้นระหว่�งห้วหน้�โครงก�ร	 อป็ที่.	 
และผ้่ัท่ี่�เก่�ยู่วข้อง
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ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 1.	 ปั็ญ่ห�ด้�นระยู่ะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รด้�นเอกส่�ร	 ในเรื�องของกระบวนก�รส่่งม่อบเอกส่�ร 
ขออนุม้่ติำก่อนดำ�เนินกิจกรรม่	ควรลดระยู่ะเวล�ก�รดำ�เนินก�รให้กระช้บข่�น
	 2.	ปั็ญ่ห�ด้�นก�รดำ�เนินก�รพ้ื้ฒน�ผ้่ัร้บจ้�งง�น	ในล้กษณะจ้�งเหม่�ตำ�ม่ตำำ�แหน่งง�นม่่ป็ริม่�ณง�น 
ม่�กน้อยู่ไม่่เท่ี่�ก้น	
	 3.	ปั็ญ่ห�ด้�นส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรค	Covid-19	ในปั็จจุบ้น	ที่ำ�ให้ก�รดำ�เนินก�รลงพืื้�น 
ชุม่ชนไม่่ได้ตำ�ม่ท่ี่�ค�ดหว้งเท่ี่�ท่ี่�ควร	



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
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ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้อมูลพื้นที่ตำบล กลไกการดำเนินงาน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน

ผลลัพธ์

การจ้างงาน

การพัฒนาทักษะ

การยกระดับเศรษฐกิจ

สังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

CBD.

ปัจจัยความสำเร็จหลักในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ 
องค์การปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ความมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน และความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ที่เห็นพ้องต้องกัน
ที่จะพัฒนาตำบล และหลักหารของโครงการในการสร้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

จากปัญหาหลักในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดโควิด 19 
ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้มี
การปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหากมี
การดำเนินการขยายผลต่อยอดงานในปัจจุบันจะสามารถเห็น
ผลลัพธ์ ในการดำเนินงานและวัดผลเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างชัดเจน

1) รายได้เพิ่มขึ้น  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 320,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 25,000 บาท/ครัวเรือน 
2.) ต้นทุนลดลง  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 5 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 25,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 5,000 บาท/ครัวเรือน 
3.) ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 2,000 หน่วย

ทำให้เกิดเครือข่ายการแลก
เปลี่ยนความรู้ภายต่าง ๆ ใน
ตำบล ส่งผลให้วิถีชีวิตในการ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนมีคุณภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชน 
นักศึกษา จำนวน 20 คน ให้มีงานทำ และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน

เกิดการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานใน 4 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการเงิน ภาษา 
ดิจิทัล และสังคม

ฐานข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงใน 7 
หมวดหมู่ 265 ข้อมูล และฐานข้อมูลตำบล

-คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 
-พัฒนาทักษะ 4 ทักษะ 
-จัดเก็บข้อมูล CBD/COVID 
-ร่วมกิจกรรม

บูรณาการศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้ง 
4 คณะ 1 สถาบัน (คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)  และร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

-หลักสูตรการเรียนรู้ 
-ถอดบทเรียนการพัฒนาตำบล 
-ประเมินศักยภาพตำบล  
-รายงานผลการดำเนินงาน

-วิเคราะห์ข้อมูล TPMAP 
-ประเมินศักยภาพตำบล 
-วิเคราะห์ความต้องการแก้ไขโจทย์ 
พัฒนาตำบลร่วมกับชุมชน  
และองค์กรหลักในตำบล

การจ้างงาน

สรุปและประเมินผล

การจัดทำข้อมูล 
Tambon Profile

การยกระดับพัฒนาพื้นที่

ปัจจัยความสำเร็จ

กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากของที่
ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กิจกรรมสร้างและพัฒนา Creative economy 
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน ด้าน
การบริหารจัดการธุรกิจบริการ

หัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมศักดิ์ อาษากิจ เบอร์ติดต่อ  093-3477998

เป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งของอำเภอแม่วาง มีพื้นที่รวมประมาณ 26  ตารางกิโลเมตร มีประชากร 
จำนวนทั้งสิ้น  2,564  คน แยกเป็นชาย 1,278 คน และเป็นหญิง 1,286  คน  และมีจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด 775 ครัวเรือน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านใหม่ปางเติม บ้านหัวฝาย 
บ้านกิ่วแลป่าเป้า บ้านกิ่วแลป่าเป้า (ทต.แม่วาง) บ้านมะกายยอน (ทต.แม่วาง) บ้านกาด (ทต.แม่วาง) 
 บ้านน้ำต้น (ทต.แม่วาง) บ้านริมวาง บ้านอัมพาราม (ทต.แม่วาง) บ้านปง

การพัฒนาพื้นที่

ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืนศักยภาพตำบล

ตำบลบ้านกาด เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากภูมิประเทศมีลักษณะอยู่ในภาค
เหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าจากการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวรวม
ไปถึงการบริการ ที่จะสามารถสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน
ในตำบลได้เป็นอย่างดี  
ดังนั้นจากการหารือร่วมกันของภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและ
กลุ่มประชาชนในพื้นที่ พบว่าตำบลบ้านกาดมีความต้องการ
ในการพัฒนาสี่ด้านหลัก คือ การพัฒนาศักยภาพคนใน
ชุมชน และสร้างต้นแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และ
สร้างต้นแบบการยกระดับคุณภาพมาตรฐานธุรกิจบริการใน
ชุมชน การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และสร้างต้นแบบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน 
และสร้างต้นแบบการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ ชุมชน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1) โจทย์พื้นที่ 
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
การสร้างและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการท่องเที่ยว) 
การนำองค์ความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ 
กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากของที่
ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กิจกรรมสร้างและพัฒนา Creative 
economy ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ อย่างยั่งยืน 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
ด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์ตยานิตย์ มิตร์ัแปง

  หลักส้ตรัสิ�งทอและเคร่ั�องปรัะดับ 

  คณะศิลปกรัรัมและสถาปัตยกรัรัมศาสตร์ั 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา

ความเป็นมา

	 	 ตำำ�บลที่�เหนือ	 อำ�เภอแม่่ออน	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 เป็็นชุม่ชนท่ี่�อยู่่่ห่�งจ�กท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอแม่่ออน	
ป็ระม่�ณ	30	กิโลเม่ตำร		ล้กษณะภ่มิ่ป็ระเที่ศพืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่เป็็นเขตำชุม่ชน	ม่่ทุ่ี่งน�เล็กน้อยู่เป็็นท่ี่�ร�บ	ช�วบ้�น
ส่่วนใหญ่่ในชุม่ชนป็ระกอบอ�ช่พื้ที่�งเกษตำรกรรม่โดยู่ก�รที่ำ�น�เป็็นหล้ก	 และม่่อ�ช่พื้รองคือง�นห้ตำถึกรรม่	
เช่น	ก�รที่อผ้ั�	และก�รจ้กส่�นไม้่ไผ่ั	ส่ภ�พื้พืื้�นท่ี่�ของชุม่ชนเป็็นท่ี่�ร�บระหว่�งหุบเข�	ม่่แม่่นำ��ที่�ไหลผ่ั�น	จ่ง
จ้ดเป็็นพืื้�นท่ี่�ท่ี่�ม่่ส่ภ�พื้แวดล้อม่ธุรรม่ช�ติำท่ี่�ส่วยู่ง�ม่	 ตำำ�บลที่�เหนือม่่จุดเด่นคือเรื�องก�รอนุร้กษ์และก�รใช้
ป็ระโยู่ชน์จ�กป่็�	น้บเป็็นก�รบรหิ�รจ้ดก�รป็�่ได้อยู่�่งม่่ป็ระส่ทิี่ธิุภ�พื้	โดยู่ช�วบ�้นได้ร้บก�รส่น้บส่นนุด่แลของ 

ตำาบลทาเหน่อ
อำ�าเภอำแม่อำอำน จังหวัดเชีียงใหม่



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)154

โครงก�รหลวง	 ในปั็จจุบ้นตำำ�บลที่�เหนือได้ร้บก�รส่่งเส่ริม่ให้เป็็นชุม่ชนเพืื้�อก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่และ
ธุรรม่ช�ติำพืื้�นถิึ�นตำ�ม่แนวที่�งชุม่ชนท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	OTOP	นว้ตำวิถ่ึ	ภ�ยู่ใต้ำโครงก�ร	“ไที่ยู่นิยู่ม่ยู่้�งยู่ืน”	จะม่่น้กท่ี่อง	
เท่ี่�ยู่วเข้�ม่�ชม่วิถ่ึช่วิตำของชนเผ่ั�กะเหร่�ยู่งและเยู่่�ยู่ม่ชม่ผัลิตำภ้ณฑ์์ห้ตำกรรม่ท่ี่�ผัลิตำตำ�ม่ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�พืื้�นถิึ�นของกลุ่ม่
ที่อผ้ั�และกลุ่ม่จ้กส่�น	ผัลง�นผ้ั�ที่อช�วบ้�นม่่ฝีมื่อป็ระณ่ตำ	 ผ้ั�ที่อม่่ลวดล�ยู่ส่วยู่ง�ม่ท่ี่�ถ้ึกที่อตำ�ม่คว�ม่ร้่ท่ี่�ได้
ร้บก�รถึ�่ยู่ที่อดจ�กบรรพื้บรุุษ	ม่่ร่ป็แบบท่ี่�เนน้ป็ระเพื้ณ่ก�รแตำง่ก�ยู่ของคนในชมุ่ชน	ได้แก่	เสื่�อกะเหร่�ยู่งช�ยู่	
หญิ่ง	ยู่่�ม่	และผ้ั�พ้ื้นคอ	อยู่�่งไรก็ตำ�ม่ยู่ง้พื้บว่�ผัลิตำภ้ณฑ์์ของชุม่ชนยู่ง้ข�ดก�รออกแบบและพ้ื้ฒน�บรรจุภ้ณฑ์์
ท่ี่�จะส่่งผัลตำอ่คุณภ�พื้ของต้ำวผัลติำภ้ณฑ์์และยู่ง้ส่�ม่�รถึด่งด่ดคว�ม่ส่นใจจ�กผ้่ับริโภค	จ�กก�รป็ระชมุ่ช�วบ�้น
ผ้่ัม่่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่จ่งเห็นควรให้ม่่ก�รพ้ื้ฒน�บรรจภุ้ณฑ์์ท่ี่�ม่่คว�ม่ส่วยู่ง�ม่	ส่�ม่�รถึคุ้ม่ครองป็อ้งก้นไม่่ให้สิ่นค้�
หรือผัลิตำภ้ณฑ์์เกิดคว�ม่เส่่ยู่ห�ยู่และเป็็นก�รเพิื้�ม่คุณค่�ที่�งด้นจิตำวิที่ยู่�ต่ำอผ้่ับริโภคโดยู่อ�ศ้ยู่ท้ี่�งศ�ส่ตำร์และ
ศิลป์็ในก�รส่ร้�งส่รรค์ซ่ื้�งจะเป็็นสิ่�งหน่�งท่ี่�จะช่วยู่ในก�รส่่งเส่ริม่ให้ผัลิตำภ้ณฑ์์ม่่ม่่ลค่�ม่�กยู่ิ�งข่�น
	 ตำำ�บลที่�เหนือ	อำ�เภอแม่่ออน	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่เป็็นอ�ช่พื้หล้ก	ม่่อ�ช่พื้
ที่อผ้ั�และจ้กส่�นเป็็นอ�ช่พื้รอง	ส่่วนหน่�งได้ร้บก�รส่น้บส่นุนด่แลจ�กโครงก�รหลวง	จะม่่น้กท่ี่องเท่ี่�ยู่วเข้�ม่�
ชม่วิถ่ึช่วิตำของชนเผ่ั�และเยู่่�ยู่ม่ชม่ผัลิตำภ้ณฑ์์ห้ตำถึกรรม่ท่ี่�ผัลิตำตำ�ม่ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�พืื้�นถิึ�น	ก�รที่อผ้ั�ที่อตำ�ม่กรรม่วิธุ่
ก�รที่อแบบด้�งเดิม่	คือ	ก�รที่อด้วยู่ก่�เอว	และม่่ก�รที่อด้วยู่ก่�กระตุำกที่อมื่อ	เส้่นด้�ยู่ท่ี่�ใช้เป็็นเส้่นด้�ยู่ท่ี่�ยู่อ้ม่ด้วยู่
ส่่ส้่งเคร�ะหแ์ละส่่ธุรรม่ช�ตำบิ�งส่่วน	ผั�้ที่อท่ี่�ไดม่้่ลวดล�ยู่ท่ี่�ได้ร้บก�รถึ�่ยู่ที่อดจ�กบรรพื้บรุุษท่ี่�ผัลิตำเป็็นเสื่�อผ้ั�
เครื�องแต่ำงก�ยู่ส่วม่ใส่่ในหม่่่บ้�นและจำ�หน่�ยู่บ�งส่่วน	
	 จ�กก�รส่อบถึ�ม่ข้อม่่ลของส่ม่�ชิกในชุม่ชนพื้บว่�	 เดิม่ก�รที่อผ้ั�น้�นม่่ก�รยู่้อม่ด้วยู่ส่่ธุรรม่ช�ติำแต่ำ
ปั็จจุบ้นเหลือก�รยู่้อม่ส่่ท่ี่�น้อยู่ลง	 เป็ล่�ยู่นไป็ใช้เส้่นด้�ยู่ท่ี่�ยู่้อม่ด้วยู่ส่่ส้่งเคร�ะห์ส่ำ�เร็จร่ป็แที่น	 อ่กท้ี่�งปั็จจุบ้น
กระแส่สิ่นค้�ชุม่ชนป็ระเภที่สิ่�งที่อท่ี่�ยู่อ้ม่ด้วยู่ส่่ธุรรม่ช�ติำน้�นเป็็นท่ี่�นิยู่ม่อยู่่�งต่ำอเนื�อง		ส่อดคล้องก้บกระแส่ก�ร
อนุร้กษ์สิ่�งแวดล้อม่และระบบนิเวศในปั็จจุบ้น	ซ่ื้�งส่่ธุรรม่ช�ติำเป็็นส่่ท่ี่�ไม่่ฉู่ดฉู�ด	ไม่่เกิดก�รระค�ยู่เคืองในก�รใช้
ง�น	ไม่่ก่อให้เกิดม่ลพิื้ษ	นำ��ทิี่�งท่ี่�เกิดข่�นในก�รยู้่อม่จะส่ล�ยู่ต้ำวง่�ยู่	ไม่่เป็็นม่ลพิื้ษต่ำอสิ่�งแวดล้อม่	ส่�รท่ี่�ส่ล�ยู่ต้ำว
ม่่คว�ม่เป็็นพิื้ษตำำ��หรือไม่่ม่่คว�ม่เป็็นพิื้ษต่ำอสิ่�งแวดล้อม่	ต่ำอผิัวหน้งและต่ำอสุ่ขภ�พื้ของผ้่ัใช้	ม่่คว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ต่ำอ
สุ่ขภ�พื้ของผ้่ัผัลิตำและผ้่ัใช้ผัลิตำภ้ณฑ์์	

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

	 ก่อนก�รดำ�เนินโครงก�ร	คณะที่ำ�ง�นร่วม่ก้บภ�ค่เครือข่�ยู่ได้ที่ำ�ก�รป็ระเมิ่นชุม่ชนแล้วพื้บว่�	ตำำ�บล
ที่�เหนือ	 อยู่่่ในระด้บท่ี่�เป็็นตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง	 ที่�งโครงก�รร่วม่ก้บภ�ค่จ่งได้ออกแบบก�รพ้ื้ฒน�	 /	 
ยู่กระด้บผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนจ�กฐ�นที่ร้พื้ยู่�กรและภ่ม่ปัิ็ญ่ญ่�ท้ี่องถิึ�นส่่่ก�รส่ร�้งม่่ลค่�เพิื้�ม่ด้วยู่กระบวนก�รแบบ
ม่่ส่่วนร่วม่	และยู่กระด้บศ้กยู่ภ�พื้ก�รบริห�รจ้ดก�รและก�รส่ร้�งเครือข่�ยู่ธุุรกิจชุม่ชนส่่่ก�รพ้ื้ฒน�ท่ี่�ยู่้�งยู่ืน

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

 โครงการได้ออกแบบการจัดกิจกรรมู ดังนี�
	 1.	ก�รพ้ื้ฒน�เส้่นด้�ยู่ฝ้�ยู่ด้วยู่ส่่ยู้่อม่ธุรรม่ช�ติำ	
	 2.	ก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ผ้่ัป็ระกอบก�รก�รที่อผ้ั�และก�รว�งเฉูดส่่	
	 3.	ก�รแป็รร่ป็สิ่นค้�สิ่�งที่อดท่ี่�ส่อดคล้องก้บคว�ม่ต้ำองก�รของตำล�ด	
	 4.	ก�รพ้ื้ฒน�คุณภ�พื้ผัลิตำภ้ณฑ์์ตำ�ม่เกณฑ์์ม่�ตำรฐ�นผัลิตำภ้ณฑ์์	ม่ผัช.
	 5.	ก�รพ้ื้ฒน�ช่องที่�งก�รจ้ดจำ�หน่�ยู่ผัลิตำภ้ณฑ์์
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วิธีีการัดำาเนินงาน 

 ในกิจกรรมูย่์อย์ โครงการได้มีูวิิธีีการดำาเนินงานดังนี�
	 1.	ก�รจ้�งง�นตำ�ม่ภ�รกิจต่ำ�งๆ	ของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	จำ�นวน	20	อ้ตำร�	
	 2.	กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ส่่ยู่้อม่ธุรรม่ช�ติำบนเส้่นด้�ยู่ฝ้�ยู่ให้หล�กหล�ยู่และม่่คุณภ�พื้	
	 3.	กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ผืันผ้ั�และพ้ื้ฒน�เฉูดส่่บนผืันผ้ั�จ�กเส้่นด้�ยู่ฝ้�ยู่ยู่้อม่ส่่ธุรรม่ช�ติำ	
	 4.	กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ร่ป็แบบสิ่นค้�จ�กผ้ั�ที่อกะเหร่�ยู่ง		
	 5.	กิจกรรม่ก�รผัลิตำสิ่นค้�ให้ตำรงตำ�ม่ม่�ตำรฐ�นผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน		
	 6.	กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ช่องที่�งก�รตำล�ดสิ่นค้�จ�กผ้ั�ที่อกะเหร่�ยู่ง	

 

ผู้ลการัดำาเนินงาน

 เมู่�อดำาเนินกิจกรรมูเสร็จ เกิดผลการดำาเนินงานดังนี�
	 1.	เกิดโจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนตำ�ม่	16	เป้็�หม่�ยู่		จำ�นวน	6	เป้็�หม่�ยู่		
	 2.	โครงก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลแบบกำ�หนดป็ระช�กรเป้็�หม่�ยู่	ไม่่น้อยู่กว่�	100	คน		50		คร้วเรือน
	 3.	ม่่ผ้่ัท่ี่�เป็็นผ้่ัป็ฏิิบ้ติำก�รหล้ก	(Key	actors)	และผ้่ัข้บเคลื�อนป็ฏิิบ้ติำก�รพืื้�นท่ี่�	จำ�นวน	20	คน		
	 4.	ม่่เที่คโนโลยู่แ่ละเครื�องมื่อท่ี่�ใช้ได้ผัลด่	จำ�นวน		5	ผัลง�น	
	 5.	ได้นว้ตำกรรม่ก�รแก้ไขปั็ญ่ห�	(เชิงระบบ	เชิงกระบวนก�ร	เชิงเที่คนิค)	จำ�นวน	5	เรื�อง	
	 6.	เกิดก�รม่่ส่่วนร่วม่ของป็ระช�ชนกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ไม่่น้อยู่กว่�	5	องค์กรหล้ก	ได้แก่	1.องค์ก�รบริห�ร 
ส่่วนตำำ�บลที่�เหนือ	 2.โรงเร่ยู่นที่�เหนือวิที่ยู่�	 3.โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ตำำ�บลที่�เหนือ	 4.ผ้่ันำ� 
ชุม่ชนตำำ�บลที่�เหนือ	5.กลุ่ม่วิส่�หกิจผ้ั�ที่อกะเหร่�ยู่งบ้�นป่็�งิ�ว
	 7.	ม่่ผัลก�รม่่ส่่วนร่วม่ในก�รแก้ไขปั็ญ่ห�ของกลุ่ม่ป็ระช�ชนกรเป้็�หม่�ยู่	จำ�นวน		5		เรื�อง	
	 8.	ม่่เรื�องเด่น	(กิจกรรม่	บริก�ร	ผัลิตำภ้ณฑ์์	ผัลผัลิตำ)	ของตำำ�บล	จำ�นวน		3		ได้แก่	กิจกรรม่ก�รยู่้อม่
ส่่เส้่นด้�ยู่ฝ้�ยู่	ผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กผ้ั�ฝ้�ยู่ที่อมื่อยู่้อม่ส่่ธุรรม่ช�ติำ	และ	lookbook	ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน
	 9.	ม่่คนเด่น	(Champions)	ในพืื้�นท่ี่�จำ�นวน	5	คน
	 10.	 ม่่ข้อม่่ล	 (ก�รส่ำ�รวจก�รเฝ้�ระว้ง	 COVID-19	 และ	 Community	 Big	 Data)	 และม่่วิธุ่ก�ร 
เฝ้�ระว้ง	4	หม่่่บ้�น	
	 11.	ม่่ก�รส่่งเส่ริม่ก�รส่ร้�งธุุรกิจใหม่่	(Start-up	/	Social	Enterprise)	จำ�นวน		1	กลุ่ม่	
	 12.	ม่่ร่ป็แบบก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนในระด้บตำำ�บลจ�กก�รส่รุป็บที่เร่ยู่นและป็ระส่บก�รณ์ใน
โครงก�ร	จำ�นวน	1	เรื�อง		
	 13.	ม่่ร่ป็แบบในก�รบริห�รจ้ดก�รที่ร้พื้ยู่�กรบุคคลและองค์กรภ�ยู่ในตำำ�บลเพืื้�อแก้ปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจน	 
(Resource	Mobilization)	จำ�นวน		1	ร่ป็แบบ		
	 14.	 ม่่แหล่งเร่ยู่นร้่และหล้กส่่ตำรก�รเร่ยู่นร้่ของชุม่ชนท่ี่�ม่�จ�กเรื�องเด่น	คนเด่น	จนได้ร้บก�รยู่อม่ร้บ 
เป็็น	 ศ่นยู่์ เร่ยู่นร้่ด้�นก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจำ�นวน	 1	 แหล่งเร่ยู่นร้่และจำ�นวนหล้กส่่ตำร 
ก�รเร่ยู่นร้่	1	หล้กส่่ตำร
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ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 1.	 คณะที่ำ�ง�นโครงก�ร	 ส่่วนใหญ่่เป็็นคนในพื้ื�นท่ี่�	 ที่ำ�ให้ส่�ม่�รถึป็ระส่�นง�นก้บพืื้�นท่ี่�ได้ในระด้บ 
ท่ี่�ด่ม่�ก
	 2.	ภ�ค่เครือข่�ยู่เข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รพ้ื้ฒน�ข้อเส่นอโครงก�ร	และร่วม่ว�งแผันก�รดำ�เนินง�น
	 3.	 ก�รดำ�เนินกิจกรรม่ม่่คว�ม่ส่อดคล้องก้บคว�ม่ต้ำองก�รของพืื้�นท่ี่�	 ที่ำ�ให้กลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่เข้�ม่�ม่่ 
ส่่วนร่วม่ในก�รที่ำ�ง�น
	 4.	 ผ้่ับริห�รคณะศิลป็กรรม่และส่ถึ�ป็ัตำยู่กรรม่ศ�ส่ตำร์	 ให้โอก�ส่	 ส่่งเส่ริม่และส่น้บส่นุนให้บุคล�กร 
ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รข้บเคลื�อนง�น
	 5.ก�รเข้�ไป็ม่่ส่่วนร่วม่ม่�กกว่�ก�รที่ำ�ง�นโครงก�รของผ้่ัร้บผิัดชอบโครงก�ร	 ที่ำ�ให้ได้ภ�ค่เครือข่�ยู่ 
ก�รข้บเคลื�อนง�น

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโควิด	 19	 ที่ำ�ให้โครงก�รม่่ก�รป็ร้บเป็ล่�ยู่นแผันก�รดำ�เนินง�นเพืื้�อให้ส่อดคล้อง
ก้บส่ถึ�นก�รณ์ด้งกล่�ว
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อมูลทัว่ไปของ
ต าบล

TPMAP ความต้องการพ้ืนฐาน 5 มิติ (ข้อมูลปี 2561-2562)

การพฒันา
พ้ืนท่ี

โจทยก์ารพฒันา
“พฒันาสมัมาชพีและสรา้งอาชพีใหม่”

กิจกรรมท่ีด าเนินการ
1. การพฒันาสยีอ้มธรรมชาตบินเสน้ดา้ยฝ้ายใหห้ลากหลาย
และ  มคีุณภาพ
2. การพฒันาผนืผา้และพฒันาเฉดสบีนผนืผา้จากเสน้ด้าย
ฝ้ายยอ้มสธีรรมชาตหิห้ลากหลายและมคุีณภาพ 
3. การพฒันารปูแบบสนิคา้จากผา้ทอกะเหรีย่ง
4. การผลติสนิคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน
5. การพฒันาช่องทางการตลาดสนิคา้จากผา้ทอกะเหรีย่ง

1. เกิดการจา้งงาน 3 กลุ่ม => ประชาชน นักศกึษา และบณัฑติจบใหม่
2. ผูจ้า้งงานได้รบัการพฒันาทกัษะ 4 ด้าน => Digital Literacy, Language 

Literacy, Financial Literacy และ Social Literacy 
3. ยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบบูรณาการ => ยกระดบั

สนิคา้ใหม้คีุณค่าและคุณภาพสงู, ประชากรในพืน้ทีต่ าบลทาเหนือ ไดร้บัการ
พฒันาทกัษะอาชพีดา้นหตัถกรรมสิง่ทอ, มผีลติภณัฑเ์ขา้สู่ตลาดอย่างน้อย 
10 ผลติภณัฑ,์  มรีายไดเ้พิม่ข ึน้รอ้ยละ 10, เกดิการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน

4. Community Big Data => เกดิการจดัท าขอ้มลูขนาดใหญ่ (Tambon
Profile)

การด าเนินงานรายต าบล (TSI)
ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่ออน 

จงัหวดัเชียงใหม่

กลไกการ
ด าเนินงาน

ผลลพัธท่ี์เกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รในทอ้งถิน่ ควรมี
การ บูรณาการความร่วมมอืในการสง่เสรมิการด าเนินงานของต าบล
อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหชุ้มชนสามารถยกระดบัคณุภาพชวีติไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองและยัง่ยนืตาม  วตัถุประสงคข์องโครงการ

ช่องทางการ
ติดต่อ

ศกัยภาพต าบล ต าบลมุ่งสู่ความพอเพียง     
12 เป้าหมาย

ต าบลมุ่งสู่ความยัง่ยืน      16 
เป้าหมาย
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์หฤทัย  อาษากิจ

ความเป็นมา

อาณาเข้ต
	 ล้กษณะภ่มิ่ป็ระเที่ศขององค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลแช่ช้�ง	เป็็นพืื้�นท่ี่�ร�บลุ่ม่ด้�นทิี่ศใต้ำของแม่่นำ��แม่่ออน	
และม่่คลองชลป็ระที่�นต้ำดผ่ั�นในเขตำพืื้�นท่ี่�	2	ส่�ยู่	จ่งที่ำ�ให้ม่่นำ��ใช้พื้อส่ม่ควร		ส่ภ�พื้ดินฟ้�อ�ก�ศท้ี่�วไป็อยู่่่ใน
เกณฑ์์ป็กติำ	ม่่แหล่งนำ��ที่�งก�รเกษตำรท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่	ป็ระกอบด้วยู่	ชลป็ระที่�นแม่่กวง	และนำ��แม่่ออน	ม่่อ�ณ�เขตำ
ติำดต่ำอด้งน่�

ตำาบลแช่ช�าง 
อำ�าเภอำสันก�าแพง จังหวัดเชีียงใหม่
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• ทิี่ศเหนือ		ติำดต่ำอก้บ		เที่ศบ�ลตำำ�บลส้่นกำ�แพื้ง		ตำำ�บลที่ร�ยู่ม่่ล	และตำำ�บลร้องว้วแดง	อำ�เภอ
ส้่นกำ�แพื้ง	โดยู่ใช้ลำ�นำ��แม่่ออนเป็็นแนวแบ่งเขตำ

• ทิี่ศใต้ำ		ติำดต่ำอก้บ		ตำำ�บลห้วยู่ยู่�บ	กิ�งอำ�เภอบ้�นธิุ	จ้งหว้ดลำ�พ่ื้น	โดยู่ใช้เหมื่องฮ่ัองอ่แจ้เป็็นแนว
แบ่งเขตำ

• ทิี่ศตำะว้นออก		ติำดต่ำอก้บ		ตำำ�บลออนใต้ำ	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	โดยู่ใช้เหมื่องล่กเป็็นแนวแบ่งเขตำ
เข้ตการปกครอง
	 ตำำ�บลแช่ช้�งแบ่งเขตำก�รป็กครองออกท้ี่�งหม่ดเป็็น	10	หม่่่บ้�น	ป็ระกอบด้วยู่	

• หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นดอยู่ยู่�ว
• หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นม่่วงชุม่
• หม่่่ท่ี่�	3	บ้�นป่็�เป็�
• หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นดงข่�เหล็ก
• หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นดอนปี็น
• หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นป่็�ไผ่ัเหนือ
• หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นป่็�ไผ่ักล�ง
• หม่่่ท่ี่�	8	บ้�นป่็�ไผ่ัใต้ำ
• หม่่่ท่ี่�	9	บ้�นห้วฝ�ยู่
• หม่่่ท่ี่�	10	บ้�นแม่่ซ้ื้อ	-	โค้งง�ม่

จำานวินหมูู่บ้าน
	 จำ�นวนหม่่่บ้�นท่ี่�อยู่่ใ่นพืื้�นท่ี่�ร้บผิัดชอบขององค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลแช่ช้�ง	จำ�นวน	8	หม่่่บ้�น	ได้แก่	
หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นดอยู่ยู่�ว,	หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นม่่วงชุม่,	หม่่่ท่ี่�	3	บ้�นป่็�เป็�,	หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นดงข่�เหล็ก,	หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นดอน
ปี็น,	หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นป่็�ไผ่ัเหนืออยู่่่ในเขตำเที่ศบ�ลตำำ�บลส้่นกำ�แพื้งป็ระม่�ณ	78%	อยู่่่ในเขตำองค์ก�รบริห�รส่่วน
ตำำ�บลแช่ช้�งบ�งส่่วนอ่ก	22%,	หม่่่ท่ี่�	8	บ้�นป่็�ไผ่ัใต้ำพืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่อยู่่่ในเขตำเที่ศบ�ล	พืื้�นท่ี่�ส่่วนท่ี่�อยู่่่	อบตำ.	
ไม่่ม่่จำ�นวนป็ระช�กร,	หม่่่ท่ี่�	9	บ้�นห้วฝ�ยู่	และหม่่่ท่ี่�	10	บ้�นแม่่ซ้ื้อ	-	โค้งง�ม่
ประชากร
	 ป็ระช�ชนของตำำ�บลแช่ช้�งส่่วนใหญ่่เป็็นไที่ยู่เมื่อง,	ไที่ยู่ยู่อง	ป็ระช�ชนส่่วนใหญ่่น้บถืึอศ�ส่น�พุื้ที่ธุ	
จำ�นวนป็ระช�กรที่้�งสิ่�น	11,257	คน	ม่่จำ�นวนคร้วเรือนท้ี่�งหม่ด	3,145	คร้วเรือน	ม่่จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยู่	ุ1,837	คน	
จำ�นวนเด็กแรกเกิดถ่ึง	6	ปี็	438	คน	จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยูุ่ท่ี่�ป่็วยู่เป็็นโรคเรื�อร้ง	160	คน	จำ�นวนส่ตำร่ต้ำ�งครรภ์	57	
คน	จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยูุ่ท่ี่�ช่วยู่ตำนเองไม่่ได้	28	คน	จำ�นวนส่ตำร่อ�ยูุ่	35	ปี็ข่�นไป็	3,776	คน	จำ�นวนผ้่ัพิื้ก�ร	49	คน
ข้้อมููลด้านสาธีารณสุข้ 
	 โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ป็ระจำ�ตำำ�บลในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลแช่ช้�งม่่จำ�นวน	1	แห่ง	ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�น
ดอยู่ยู่�ว	ตำำ�บลแช่ช้�ง	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ม่่เจ้�หน้�ท่ี่�ส่�ธุ�รณสุ่ข	จำ�นวน	5	คน	แยู่กเป็็น	
ช�ยู่	2	คน	และหญิ่ง	3	คน
 สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมู

• ส่ถึ�นป็ระกอบก�รด้�นอุตำส่�หกรรม่ขน�ดใหญ่่	จำ�นวน	4	แห่ง
• ส่ถึ�นป็ระกอบก�รขน�ดกล�ง	จำ�นวน	8	แห่ง
• โรงง�นอุตำส่�หกรรม่ขน�ดเล็ก	จำ�นวน	5	แห่ง
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• ส่ถึ�นป็ระกอบก�รด้�นก�รบริก�ร
• ปั็�ม่นำ��ม้่น	จำ�นวน	1	แห่ง
• ปั็�ม่นำ��ม้่นหลอด	จำ�นวน	3	แห่ง
• หอพ้ื้ก	จำ�นวน	5	แห่ง
• ส่ถึ�นท่ี่�จำ�หน่�ยู่อ�ห�รและร้�นอ�ห�ร	จำ�นวน	3	แห่ง
• ร้�นค้�	จำ�นวน	29	แห่ง
• โรงส่่ข้�ว	จำ�นวน	3	แห่ง
• โรงง�นบรรจุแก๊ส่	จำ�นวน	2	แห่ง
• ร้�นเส่ริม่ส่วยู่	จำ�นวน	3	แห่ง

ข้้อมููลด้านการศึกษา 
	 ตำำ�บลแช่ช้�ง	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่ศ่นยู่พ้์ื้ฒน�เด็กเล็ก	จำ�นวน	1	แห่ง	คือ	ศ่นยู่พ้์ื้ฒน�
เด็กเล็กบ้�นป่็�เป็�	ม่่น้กเร่ยู่นจำ�นวน	43	คน	และม่่คร่	จำ�นวน	3	คน	(ข้อม่่ล	ณ	ว้นท่ี่�	1	พื้ฤศจิก�ยู่น	2561	 
ม่่โรงเร่ยู่นในส้่งก้ดส่ำ�น้กง�นเขตำพืื้�นท่ี่�ก�รศ่กษ�เขตำ	1	เช่ยู่งใหม่่	จำ�นวน	1	แห่ง	คือ	โรงเร่ยู่นว้ดดอนปี็น	โดยู่ม่่
ก�รจ้ดก�รเร่ยู่นก�รส่อนในระบบรวม่ศ่นยู่โ์รงเร่ยู่นท่ี่�โรงเร่ยู่นบ้�น	แช่ช้�ง	ซ่ื้�งเป็็นโรงเร่ยู่นในเขตำเที่ศบ�ลตำำ�บล
ส้่นกำ�แพื้ง	ม่่ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ชุม่ชนตำำ�บลแช่ช้�ง	จำ�นวน	1	แห่ง	และม่่ท่ี่�อ่�นหน้งสื่อพิื้ม่พ์ื้ป็ระจำ�หม่่่บ้�น	จำ�นวน	 
8	แห่ง	
ข้้อมููลด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา 
	 ตำำ�บลแช่ช้�ง	 อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ม่่ส่ถึ�บ้นและองค์กรที่�งศ�ส่น�	 ด้งต่ำอไป็น่�	 
ม่่ว้ดจำ�นวน	4	แห่ง	และโบส่ถ์ึจำ�นวน	1	แห่ง
ข้้อมููลด้านอาชีพข้องตำาบล
	 ป็ระช�กรในเขตำองคก์�รบรหิ�รส่่วนตำำ�บลแช่ช้�ง	ส่่วนใหญ่่ป็ระกอบอ�ช่พื้	เกษตำรกรรม่	เช่น	ป็ล่กข้�ว	
ที่ำ�ไร่ยู่�ส่่บ	ที่ำ�ส่วน	พืื้ชผ้ัก	กระเท่ี่ยู่ม่	พื้ริกข่�หน่	แตำงโม่	แตำงไที่ยู่	แตำงกว�	ฯลฯ	นอกจ�กก�รเพื้�ะป็ล่กพืื้ชแล้ว	
ยู่้งที่ำ�ก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์	ได้แก่	โคนม่	ควบค่่ก้บก�รร้บจ้�งภ�ยู่ในตำำ�บล	และร้บจ้�งในโรงง�นอุตำส่�หกรรม่
ข้อม่่ลด้�นก�รบริก�รพืื้�นฐ�น	
ก�รคม่น�คม่และขนส่่ง	ก�รคม่น�คม่ในตำำ�บลแช่ช้�ง	ม่่เส้่นที่�งหล้ก	3	ส่�ยู่	ป็ระกอบดว้ยู่ที่	ส่�ยู่เช่ยู่งใหม่่	-	แม่่
ออน	เป็็นถึนนล�ดยู่�งแอส่ฟัลต์ำ	,	ส่�ยู่ส้่นกำ�แพื้ง	-	บ้�นธิุ	เป็็นถึนนล�ดยู่�งแอส่ฟัลต์ำ	และส่�ยู่แช่ช้�ง	-	ร้อง
ก่องข้�ว	เป็็นถึนนล�ดยู่�งแอส่ฟัลต์ำ	
ก�รเดินที่�งเข้�ส่่่ตำำ�บล	ถึนนส่�ยู่เช่ยู่งใหม่่	–	แม่่ออน	เริ�ม่จ�กส่่�แยู่กดอนจ้�น	ม่�ตำ�ม่เส้่นที่�งถ่ึงส่่�แยู่กบ้�นดอยู่
ยู่�ว	ป็ระม่�ณ	16	กิโลเม่ตำร	เล่�ยู่วซ้ื้�ยู่ตำ�ม่ถึนนบ้�นธิุ	-	ส้่นกำ�แพื้ง	ป็ระม่�ณ	1	กิโลเม่ตำร	และเล่�ยู่วขว�เข้�
บ้�นป่็�เป็�	เป็็นระยู่ะที่�ง	1.5	กิโลเม่ตำร
ผลิตภัูณฑ์์ในชุมูชน
	 ไส้่อ้�วคร้วแม่่ป็ระทุี่ม่
ไส้่อ้�วคร้วแม่่ป็ระที่มุ่	ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน่�ยู่	ได้แก่	ไส้่อ้�ว,	แคบหม่่,	ก�กหม่่,	นำ��พื้รกิ,	อ�ห�รพื้ื�นเมื่อง	ตำ้�งอยู่่ท่่ี่�เลขท่ี่�	
24/4	หม่่่ท่ี่�	2	ตำำ�บลแช่ช้�ง	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	รห้ส่ไป็รษณ่ยู่	์50130	โที่รศ้พื้ที่	์091-7631258	
ผ้่ัป็ระกอบก�ร	คอื	น�ยู่ณ้ฐพื้งษ์		เป็็งไชยู่วงค์	ในส่่วนของก�รตำล�ด	ไส้่อ้�วคร้วแม่่ป็ระทุี่ม่ม่่ก�รข�ยู่ที่�งหน้�ร้�น
โดยู่ม่่ก�รจ้ดส่่งแบบ	delivery	ในบริเวณใกล้เค่ยู่ง	และม่่ก�รข�ยู่ผ่ั�นช่องที่�งออนไลน์
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	 กลุ่ม่วิส่�หกิจเกษตำรกรน�แป็ลงใหญ่่	ตำำ�บลแช่ช้�ง
กลุ่ม่วิส่�หกิจเกษตำรกรน�แป็ลงใหญ่่	ตำำ�บลแช่ช้�ง	ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน่�ยู่	ได้แก่	เม่ล็ดพ้ื้นธ์ุุข้�ว	(พ้ื้นธ์ุุส้่นป่็�ตำอง)	
และม่่ก�รจำ�หน่�ยู่ปุ็�ยู่เพืื้�อชุม่ชน	 ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	 12/4	 ตำำ�บลแช่ช้�ง	 อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 รห้ส่
ไป็รษณ่ยู่์		50130	โที่รศ้พื้ท์ี่	087-1736085	ป็ระธุ�นกลุ่ม่	คือ	น�ยู่บุญ่ม่่		สุ่รินต๊ำะ	และม่่ท่ี่�ป็ร่กษ�กิตำติำม่ศ้กดิ�
ป็ระกอบด้วยู่	น�ยู่เกร่ยู่งไกร		ก๋�ใจยู่ะ	ตำำ�แหน่งรองป็ระธุ�น	น�ยู่วส้่นติำ		ม่่ลก้อนแก้ว	ตำำ�แหน่งรองป็ระธุ�น	
น�ยู่กุลว้ฒน์		ศร่สุ่ข	ตำำ�แหน่งเลข�นุก�ร	น�ยู่ส่ำ�เริงช้ยู่		บ้วแยู่้ม่	ตำำ�แหน่งเหร้ญ่ญิ่ก	และน�ยู่เส่น่ห์		สุ่ภ�ษิตำ	
ตำำ�แหน่งท่ี่�ป็ร่กษ�ฯ	กลุ่ม่วิส่�หกิจเกษตำรกรน�แป็ลงใหญ่่	ตำำ�บลแช่ช้�ง	ม่่ส่ม่�ชิกจำ�นวนท้ี่�งหม่ด	167	คน	โดยู่
ส่ม่�ชิกทุี่กคนเป็็นคนในพืื้�นท่ี่�	ม่่พืื้�นท่ี่�ป็ล่กท้ี่�งสิ่�น	1,920	ไร่	28	ง�น	9	ตำ�ร�งว�	กลุ่ม่วิส่�หกิจเกษตำรกรน�แป็ลง
ใหญ่่	ตำำ�บลแช่ช้�ง	ได้ร้บก�รส่่งเส่ริม่และส่น้บส่นุนจ�กองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลแช่ช้�ง	(อบตำ.แช่ช้�ง)	ส่น้บส่นุน
เงินทุี่นหมุ่นเว่ยู่นเป็็นจำ�นวน	100,000	บ�ที่	จ�กโครงก�รเศรษฐกิจชุม่ชน	เพืื้�อนำ�เงินม่�เป็็นเงินทุี่นหมุ่นเว่ยู่น
ภ�ยู่ในกลุ่ม่ฯ	จ�กน้�นส่ม่�ชิกได้ร่วม่ก้นที่ำ�ก�รเพื้�ะป็ล่กข้�ว	ช่วยู่ให้ลดต้ำนทุี่นก�รผัลิตำ	ตำลอดจนเพืื้�อก�รจ้ดก�ร
ด้�นก�รตำล�ดภ�ยู่ในชุม่ชน	อ่กท้ี่�งที่�งองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลแช่ช้�ง	ได้ส่่งเส่ริม่ให้ส่ม่�ชิกกลุ่ม่ศ่กษ�ด่ง�น
เที่คโนโลยู่่ด้�นก�รผัลิตำข้�ว	ณ	ศ่นยู่์วิจ้ยู่ข้�วเช่ยู่งร�ยู่	โดยู่กลุ่ม่วิส่�หกิจเกษตำรกรน�แป็ลงใหญ่่	ตำำ�บลแช่ช้�ง	
ม่่ก�รออม่เงินป็ระจำ�เพืื้�อใช้เป็็นต้ำนทุี่นในก�รผัลิตำต่ำอไป็	ได้ม่่ก�รกำ�หนดกฏิระเบ่ยู่บ	“กลุ่ม่เกษตำรกรผ้่ัป็ล่กข้�ว
ตำำ�บลแช่ช้�ง”	เพืื้�อให้ส่ม่�ชิกป็ฏิิบ้ติำตำ�ม่	และม่่ก�รว�งแผันก�รผัลิตำก่อนถ่ึงฤด่ก�ลผัลิตำ/เพื้�ะป็ล่ก
โรงเพื้�ะเห็ดป็ลอดส่�รพื้ิษ	ตำำ�บลแช่ช้�ง
	 โรงเพื้�ะเห็ดแบบป็ลอดส่�รพิื้ษ	 ตำำ�บลแช่ช้�ง	 ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน่�ยู่	 ได้แก่	 เห็ดถ้ึ�วและเห็ดน�งฟ้�	 
ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	4	บ้�นห้วฝ�ยู่	ตำำ�บลแช่ช้�ง	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	50130

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 โจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	 16	
ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นก่อนเริ�ม่โครงก�ร	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง
	 โจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	 16	
ป็ระก�ร		ป็ระเมิ่นรอบเดือนพื้ฤษภ�คม่	-	กรกฎ�คม่	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บล
มุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง
	 โจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	 16	
ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นรอบเดือนก้นยู่�ยู่น	-	ตุำล�คม่	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่
คว�ม่ยู่้�งยืู่น
	 โจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	 16	
ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่ยู่้�งยู่ืน



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)162

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 3 กิจกรัรัม

	 1.	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้	และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	ด้�นก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์เกษตำรแนวใหม่่	ป็ลอดภ้ยู่ 
ป็ลอดโรค
	 2.	กิจกรรม่ก�รนำ�คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	ด้�นก�รพ้ื้ฒน�อ�ห�รป็ลอดภ้ยู่
	 3.	กิจกรรม่ส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	economy	ด้�นก�รพ้ื้ฒน�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว

วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 1.	ส่ร้�งก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ปั็ญ่ห�ของพืื้�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชน	โดยู่ก�ร 
ส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�นให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	 จ�กน้�นที่ำ�ก�ร 
วิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	 ที่ำ�ก�รกำ�หนดกลุ่ม่เป็้�หม่�ยู่และกำ�หนดวิส่�หกิจ/ภ�คป็ระกอบก�รตำ�ม่เป็้�หม่�ยู่ก�รพ้ื้ฒน�	 
จ�กน้�นดำ�เนินก�รพ้ื้ฒน�ผ้่ัร้บจ้�งง�นในพืื้�นท่ี่�และพ้ื้ฒน�วิส่�หกิจ/ภ�คป็ระกอบก�ร	 โดยู่ห้วหน้� 
โครงก�รเป็็นท่ี่�ป็ร่กษ�	 ผ้่ัจ้�งง�นเป็็นผ้่ัดำ�เนินก�รในพืื้�นท่ี่�	 และกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ในชุม่ชนก�รพ้ื้ฒน�เป็็น 
ผ้่ัเร่ยู่นร้่
	 3.	ที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์เด่น	และสื่�อก�รเร่ยู่นร้่ของตำำ�บล	จ�กน้�นที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ระบบก�รบริห�ร 
จ้ดก�รฐ�นข้อม่่ลชุม่ชนเพืื้�อก�รต้ำดสิ่นใจ	 และพ้ื้ฒน�ระบบก�รส่่งเส่ริม่ก�รตำล�ดให้ก้บพืื้�นท่ี่�ตำำ�บล 
แช่ช้�ง	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 1.	 เกิดก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ป็ัญ่ห�ของพื้ื�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชน	 โดยู่ 
กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	 ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน� 
ชุม่ชนและเกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	 ป็ระช�กรในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลแช่ช้�ง	 อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ได้ร้บก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้ 
เกิดนโยู่บ�ยู่ส่ำ�หร้บก�รส่่งเส่ริม่ก�รกระตุ้ำนเศรษฐกิจระด้บตำำ�บล	 ระด้บอำ�เภอ	 โดยู่ม่่ตำำ�บลแช่ช้�ง 
เป็็นต้ำนแบบ	ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บคนในชุม่ชน
	 3.	ชุม่ชนตำำ�บลแช่ช้�งม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�นจ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร	ส่่งผัลให้เศรษฐกิจในชุม่ชนเกิดก�ร 
หมุ่นเว่ยู่น	ชุม่ชนเกิดก�รพ่ื้�งพื้�ตำนเอง	และเป็็นชุม่ชนเข้ม่แข็งในอน�คตำ

ปัจจัยความสำาเร็ัจ  

	 1.	กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน� 
ชุม่ชนและเกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	 ป็ระช�ชนเข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รข้บเคลื�อนก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	 โดยู่ใช้หล้กก�รร่วม่คิด	 ร่วม่ที่ำ�	 
ร่วม่ร้บผัลป็ระโยู่ชน์	 นอกจ�กน่�ได้เปิ็ดโอก�ส่ให้ป็ระช�ชนหรือบุคคลภ�ยู่นอกท่ี่�ม่่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่ 
เข้�ม่�ม่่บที่บ�ที่ในก�รแส่ดงคว�ม่คิดเห็น	 เพืื้�อนำ�เอ�คว�ม่คิดเห็นในส่่วนน้�นม่�ใช้ควบค่่ก้บก�รบริห�ร 
จ้ดก�รและป็ระกอบก�รต้ำดสิ่นใจต่ำอก�รดำ�เนินง�น
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	 3.	ผ้่ันำ�ชุม่ชนม่่คว�ม่เข้ม่แข็ง	ม่่จุดมุ่่งหม่�ยู่ท่ี่�จะพ้ื้ฒน�ชุม่ชนของตำนเอง
	 4.	ห้วหน้�โครงก�รม่่ก�รติำดตำ�ม่และป็ระเมิ่นผัลโครงก�รอยู่่�งใกล้ชิด	
	 5.	 ม่่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่	 คว�ม่เข้�ใจและป็ระส่บก�รณ์ให้ก้นระหว่�งห้วหน้�โครงก�ร	 อป็ที่.	 
และผ้่ัท่ี่�เก่�ยู่วข้อง

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 1.	 ปั็ญ่ห�ด้�นระยู่ะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รด้�นเอกส่�ร	 ในเรื�องของกระบวนก�รส่่งม่อบเอกส่�ร 
ขออนุม้่ติำก่อนดำ�เนินกิจกรรม่	ควรลดระยู่ะเวล�ก�รดำ�เนินก�รให้กระช้บข่�น
	 2.	ปั็ญ่ห�ด้�นก�รดำ�เนินก�รพ้ื้ฒน�ผ้่ัร้บจ้�งง�น	ในล้กษณะจ้�งเหม่�ตำ�ม่ตำำ�แหน่งง�นม่่ป็ริม่�ณง�น 
ม่�กน้อยู่ไม่่เท่ี่�ก้น	
	 3.	 ปั็ญ่ห�ด้�นส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรค	 Covid-19	 ในปั็จจุบ้น	 ที่ำ�ให้ก�รดำ�เนินก�ร 
ลงพืื้�นท่ี่�ชุม่ชนไม่่ได้ตำ�ม่ท่ี่�ค�ดหว้งเท่ี่�ท่ี่�ควร	



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
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ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้อมูลพื้นที่ตำบล กลไกการดำเนินงาน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน

ผลลัพธ์

การจ้างงาน

การพัฒนาทักษะ

การยกระดับเศรษฐกิจ

สังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การพัฒนาพื้นที่

CBD.

ปัจจัยความสำเร็จหลักในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ 
องค์การปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ความมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน และความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ที่เห็นพ้องต้องกัน
ที่จะพัฒนาตำบล และหลักหารของโครงการในการสร้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

จากปัญหาหลักในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดโควิด 19 
ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้มี
การปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหากมี
การดำเนินการขยายผลต่อยอดงานในปัจจุบันจะสามารถเห็น
ผลลัพธ์ ในการดำเนินงานและวัดผลเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างชัดเจน

1) รายได้เพิ่มขึ้น  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 250,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 15,000 บาท/ครัวเรือน 
2.) ต้นทุนลดลง  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 15 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 25,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 5,000 บาท/ครัวเรือน 
3.) ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 15 
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 2,500 หน่วย

ทำให้เกิดเครือข่ายการแลก
เปลี่ยนความรู้ภายต่าง ๆ ใน
ตำบล ส่งผลให้วิถีชีวิตในการ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนมีคุณภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชน 
นักศึกษา จำนวน 20 คน ให้มีงานทำ และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน

เกิดการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานใน 4 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการเงิน ภาษา 
ดิจิทัล และสังคม

ฐานข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงใน 7 
หมวดหมู่ 251 ข้อมูล และฐานข้อมูลตำบล

-คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 
-พัฒนาทักษะ 4 ทักษะ 
-จัดเก็บข้อมูล CBD/COVID 
-ร่วมกิจกรรม

บูรณาการศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้ง 
4 คณะ 1 สถาบัน (คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)  และร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

-หลักสูตรการเรียนรู้ 
-ถอดบทเรียนการพัฒนาตำบล 
-ประเมินศักยภาพตำบล  
-รายงานผลการดำเนินงาน

-วิเคราะห์ข้อมูล TPMAP 
-ประเมินศักยภาพตำบล 
-วิเคราะห์ความต้องการแก้ไขโจทย์ 
พัฒนาตำบลร่วมกับชุมชน  
และองค์กรหลักในตำบล

การจ้างงาน

สรุปและประเมินผล

การจัดทำข้อมูล 
Tambon Profile

การยกระดับพัฒนาพื้นที่

ปัจจัยความสำเร็จ

กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแนวใหม่ 
ปลอดภัยปลอดโรค 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน ด้าน
การพัฒนาอาหารปลอดภัย 
กิจกรรมสร้างและพัฒนา Creative economy 
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย อาษากิจ เบอร์ติดต่อ 081-7833518

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลแช่ช้างเป็นพื้นที่ราบลุ่มด้านทิศใต้ของแม่น้ำแม่ออน มีคลองชลประทานตัด
ผ่านในเขตพื้น จำนวนประชากรทั้งสิ้น 11,257 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,145 ครัวเรือน มีแบ่งเขต
การปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้  บ้านดอยยาว บ้านม่วงชุม  บ้านป่าเปา บ้านดงขี้เหล็ก  บ้านดอน
ปิน บ้านป่าไผ่เหนือ  บ้านป่าไผ่กลาง (ทต.สันกำแพง) บ้านป่าไผ่ใต้ (ทต.สันกำแพง) บ้านหัวฝาย บ้านไม้
ซ้อ-โค้งงาม

ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืนศักยภาพตำบล

ตำบลแช่ช้างเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่า
จากผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ
โดดเด่นเฉพาะตัวรวมไปถึงการท่องเที่ยวและการ
บริการ ที่จะสามารถสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนใน
ตำบลได้เป็นอย่างดี  
ดังนั้นจากการหารือร่วมกันของภาคเครือข่ายผู้นำชุมชน 
กลุ่มประชาชนในพื้นที่ พบว่าตำบลแช่ช้าง มีความ
ต้องการในการพัฒนาสามด้านหลัก คือ การพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชน ด้วยการสร้างต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการเกษตร และสร้างต้นแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ
เกษตรมูลค่าสูงและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ให้สมาชิกชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1) โจทย์พื้นที่ 
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) 
การนำองค์ความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ 
กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแนวใหม่ 
ปลอดภัยปลอดโรค 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
ด้านการพัฒนาอาหารปลอดภัย 
กิจกรรมสร้างและพัฒนา Creative 
economy ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : รัศ. ไพับ้ลย์ หล�าสมศรีั  

   คณะศิลปกรัรัมและสถาปัตยกรัรัมศาสตร์ั  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา

ความเป็นมา 

	 ตำำ�บลบวกค้�ง	 เป็็นก�รพ้ื้ฒน�กลุ่ม่อ�ช่พื้พ้ื้ฒน�ส่ร้�งส่รรค์สิ่นค้�	OTOP	 ชุม่ชนผัลิตำภ้ณฑ์์ห้ตำถึศิลป์็	
พืื้�นท่ี่�พ้ื้ฒน�เศรษฐกิจเชิงส่ร้�งส่รรค์บนพืื้�นฐ�นภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ล้�นน�	 ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	 และเกษตำรกรรม่ผ้่ัป็ล่กพืื้ช
ส่มุ่นไพื้ร	ในตำำ�บลบวกค้�ง	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่	13	หม่่่บ้�น	โดยู่ม่่กลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่หล้กท่ี่�เด่น
ช้ด	3	กลุ่ม่	ป็ระกอบด้วยู่
	 1.	กลุ่ม่ผ้่ัป็ระกอบอ�ช่พื้ศิลป็ห้ตำถึกรรม่	ผัลิตำภ้ณฑ์์	OTOP	เนื�องจ�กกลุ่ม่น่�เป็็นอ�ช่พื้หล้กของชุม่ชน			
ท่ี่�ส่ร้�งร�ยู่ได้	โดยู่ก�รผัลิตำสิ่นค้�ชุม่ชนท่ี่�เป็็นเอกล้กษณ์แตำกต่ำ�งจ�กชุม่ชนอื�น	ๆ	เช่นก�รที่ำ�กระด�ษส่�	ก�ร
ที่ำ�จ้กส่�น	ส่�นข้�วกล่องจ�กใบตำ�ล	ส่�นตำะกร้�	ส่�นไม้่กว�ด	ก�รที่ำ�โคม่ไฟล้�นน�	ก�รที่ำ�หม่วกกะโล่โบร�ณ	
ก�รที่ำ�นำ��หน้ง	ก�รที่อผั�้	ก�รต้ำดเยู่บ็เสื่�อผ้ั�พืื้�นเมื่อง	เป็็นต้ำน	โดยู่ก�รนำ�บุคล�กรท่ี่�ม่่คว�ม่ร้่คว�ม่ส่�ม่�รถึ			ด�้น

ตำาบลบวกค�าง
อำ�าเภอำสันก�าแพง จังหวัดเชีียงใหม่
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ศิลป็กรรม่	ด้�นก�รออกแบบ	ด้�นก�รตำล�ด	ก�รจ้ดก�ร	นำ�นว้ตำกรรม่เที่คโนโลยู่่และองค์คว�ม่ร้่	ไป็ถ่ึ�ยู่ที่อด
ให้ชุม่ชน	เพืื้�อเพิื้�ม่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ก�รผัลิตำท่ี่�ม่่คุณภ�พื้ม่�กข่�นท้ี่�งน่�แต่ำยู่้งคงร้กษ�อ้ตำล้กษณ์ให้คงอยู่่่	ม่่คว�ม่ง�ม่
หล�กหล�ยู่ของผัลิตำภ้ณฑ์์	เป็็นสิ่นค้�	พื้ร้อม่จ้ดช่องที่�งก�รจำ�หน่�ยู่	ผ่ั�นสื่�อออนไลน์	และลดต้ำนทุี่นด้�นก�ร
ผัลิตำ	เพิื้�ม่ร�ยู่ได้ในชุม่ชน
	 2.	กลุ่ม่ท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่ในชุม่ชน	เนื�องจ�กตำำ�บลบวกค้�ง	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	เป็็นของช�ติำพ้ื้นธ์ุุ
คนยู่องท่ี่�ม่่ว้ฒนธุรรม่ป็ระเพื้ณ่ม่�ยู่�วน�นที่้�งก�รพ่ื้ด	ก�รแตำง่ก�ยู่	คว�ม่เป็็นอยู่่	่อ�ห�รก�รกนิ	อ�ค�รบ�้นเรือน	
ว้ดว�อ�ร�ม่	ศิลป็กรรม่	ตำลอดจนคว�ม่เชื�อต่ำ�ง	ๆ	โดยู่ก�รจ้ดบุคคล�กรท่ี่�ม่่คว�ม่เช่�ยู่วช�ญ่ด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	
ด้�นส่ถึ�ป็ตัำยู่กรรม่	ด�้นศลิป็กรรม่และด�้นอื�นๆ	ร่วม่จ้ดก�รแบบบ่รณ�ก�รเป็็นแหลง่ท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่	
ให้เป็็นชุม่ชนแหง่ก�รเร่ยู่นร้่ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�	ชุม่ชนแหง่ก�รอนรุ้กษ์ป็ระเพื้ณ่	วถ่ิึช�วยู่อง	เป็็นก�รส่น้บส่นนุก�รเท่ี่�ยู่ว
เท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่ของชุม่ชนช�วยู่องก่อให้เกิดร�ยู่ได้ของคนในชุม่ชน	เกิดคว�ม่ร้กคว�ม่ส่�ม้่คค่	และม่่คว�ม่
สุ่ขร่วม่ก้นของคนในชุม่ชน
	 3.	 กลุ่ม่เกษตำรกรรม่ผ้่ัป็ล่กพืื้ชส่มุ่นไพื้ร	 เพื้ร�ะก�รเกษตำรยู่้งเป็็นอ�ช่พื้ของคนในชุม่ชนท่ี่�ต้ำองก�ร
พ้ื้ฒน�	โดยู่ก�รนำ�บุคล�กรท่ี่�ม่่คว�ม่ร้่คว�ม่ส่�ม่�รถึ	ด้�นก�รแพื้ที่ยู่์แผันไที่ยู่	และเครื�องมื่อก�รผัลิตำท่ี่�ท้ี่นส่ม้่ยู่	
ไป็ถ่ึ�ยู่ที่อดให้ชุม่ชน	 เพืื้�อเพิื้�ม่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ก�รป็ล่ก	 ก�รป็รุงส่่ตำรยู่�ผัลิตำท่ี่�ม่่คุณภ�พื้ม่�กข่�น	 เพืื้�อลดต้ำนทุี่น		
ก�รผัลิตำ	และเพิื้�ม่ร�ยู่ได้จ�กก�รป็ล่กพืื้ชส่มุ่นไพื้รท่ี่�ม่่คุณภ�พื้	ตำ�ม่คว�ม่ต้ำองก�รของตำล�ด	รวม่ท้ี่�งเพิื้�ม่		ช่อง
ที่�งก�รจำ�หน่�ยู่สิ่นค้�ผ่ั�นสื่�อออนไลน์	 	

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

	 ก่อนดำ�เนินกิจกรรม่	ตำำ�บลบวกค้�ง	อยู่่่ในตำำ�บลพ้ื้นคว�ม่ยู่�กลำ�บ�ก	หล้งจ�กท่ี่�คณะที่ำ�ง�น	หน่วยู่
ง�นในพื้ื�นท่ี่�	 และ	 คนในชุม่ชน	 ได้ดำ�เนินกิจกรรม่ต่ำ�ง	 ๆ	 ร่วม่ก้นเพืื้�อช่วยู่ก้นแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนให้ก้บ
คนในชุม่ชนตำำ�บลตำ�กตำกจนกระท้ี่�งสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	 ที่ำ�ให้ตำำ�บลตำ�กตำกม่่ผัลก�รป็ระเมิ่น	 16	ป็ระเด็น	 อยู่่่ใน
ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่ยู่้�งยู่ืน

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

 กิจกรรมูที� 1	:ต้ำนนำ��	ก�รจ้ดก�รที่ร้พื้ยู่�กร	ว้ตำถุึดิบก�รบริห�รจ้ดก�รแหล่งว้ตำถุึดิบ	
	 ก�รเพิื้�ม่ส่ม่รรถึนะและพ้ื้ฒน�ธุุรกิจ
 กิจกรรมูที� 2 :	กล�งนำ��	ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	OTOP	เชื�อม่โยู่งนว้ตำกรรม่
 กิจกรรมูที� 3 :ป็ล�ยู่นำ��	 ก�รส่ร้�งก�รตำล�ดและก�รร้บร้่ขยู่�ยู่ช่องที่�งก�รจำ�หน่�ยู่และ 
	 ก�รบริก�รและก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว
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วิธีีการัดำาเนินงาน

 กระบวินการเรีย์นรู้ร่วิมูกัน 5ร ได้แก่
	 1.	ร1	รวม่คนพื้ล้งใจ	หม่�ยู่ถ่ึง	ก�รรวม่กลุ่ม่ผ้่ัจ้�งง�นแต่ำละป็ระเภที่	คือ	น้กศ่กษ�	ป็ระช�ชน	บ้ณฑิ์ตำ	
	 2.	ร2	ร่วม่คิด	โดยู่นำ�คว�ม่คิดส่ร้�งส่รรค์ของแต่ำละคนม่�ออกแบบผัลง�น
	 3.	ร3	ร่วม่ที่ำ�	ก�รเร่ยู่นร้่และก�รที่ดลองที่ำ�ผัลง�น
	 4.	ร4	ร่วม่ส่รุป็บที่เร่ยู่น	ในก�รที่ำ�กิจกรรม่แต่ำละคร้�งถ่ึงผัลล้พื้ธ์ุของก�รที่ำ�ง�น
	 5.	ร5	ร่วม่ร้บผัลจ�กก�รกระที่ำ�	หม่�ยู่ถ่ึง	เมื่�อผ่ั�นกิจกรรม่ก�รเร่ยู่นร้่แล้ว	ให้วิเคร�ะห์ผัลก�รที่ำ�ง�น 
ถ่ึงป็ระโยู่ชน์และผัลล้พื้ธ์ุ
      

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 เกิดแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่	 ผ้่ัคนหล้�งไหลม่�เท่ี่�ยู่ว	 ม่่ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ชุม่ชนด้�นห้ตำถึศิลป์็และ
ว้ฒนธุรรม่	เป็็นชุม่ชนแห่งก�รเร่ยู่นร้่ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�	ชุม่ชนแห่งก�รอนุร้กษ์ป็ระเพื้ณ่	วิถ่ึช�วยู่อง	ชุม่ชนม่่ร�ยู่ได้	ม่่
คว�ม่สุ่ข

ผู้ลลัพัธ์ีเชิงเศรัษฐกิจ

	 เศรษฐกจิชุม่ชน	ได้ร้บก�รพ้ื้ฒน�	ยู่กระด้บเศรษฐกจิและส้่งคม่ตำำ�บลบวกค�้ง	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ด
เช่ยู่งใหม่่	 เป็็นต้ำนแบบ	ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บคนในชุม่ชน	 ผัลิตำภ้ณฑ์์ห้ตำถึกรรม่ศิลป์็ได้ร้บก�รส้่�งซืื้�อท้ี่�งตำล�ดออฟ
ไลน์และออนไลน์	เป็็นท่ี่�ยู่อม่ร้บ	ล่กค้�ป็ระท้ี่บใจในก�รบริก�ร	เกิดแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	ส่�ม่�รถึต่ำอยู่อดก่อให้เกิด
ร�ยู่ได้ให้ก้บกลุ่ม่ส่ร้�งง�นห้ตำถึศิลป์็เพิื้�ม่จ�กเดิม่ม่�กกว่�ร้อยู่ละ	20

ผู้ลลัพัธ์ีเชิงสังคม

	 เกิดก�รที่อ่งเท่ี่�ยู่ว	เส้่นที่�งส่�ยู่ว้ฒนธุรรม่	เป็็นแหลง่ท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่	เกิดร�ยู่ได้ของคนในชมุ่ชน	
ผ้่ัคนหล้�งไหลม่�เท่ี่�ยู่ว	ม่่ศ่นยู่ก์�รเร่ยู่นร้่ชุม่ชนด้�นห้ตำถึศิลป์็และว้ฒนธุรรม่	เป็็นชุม่ชนแห่งก�รเร่ยู่นร้่ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�	
ชุม่ชนแห่งก�รอนุร้กษ์ป็ระเพื้ณ่	 วิถ่ึช�วยู่อง	 ม่่คว�ม่สุ่ขเกิดคว�ม่ร้กคว�ม่ส่�ม้่คค่	 และม่่คว�ม่สุ่ขร่วม่ก้นของ
คนในชุม่ชน

ข�อเสนอแนะ

	 โครงก�ร	U2T	ให้บรรลุเป้็�หม่�ยู่	ตำ�ม่ว้ตำถุึป็ระส่งค์	ก�รยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บล	ที่ำ�ง�น
ก้บชุม่ชนเหนือสิ่�งใดน้�นคือใจต้ำองร้ก	เส่่ยู่ส่ละ	ม่่ม่นุษยู่ส้์่ม่พ้ื้นธ์ุ	เข้�ใจธุรรม่ช�ติำ	เข้�ใจคน	ต่ำโจที่ยู่พื์ื้�นท่ี่�ให้ช้ด	ร่วม่
คิดร่วม่ที่ำ�ก้บคนในชุม่ชนในสิ่�งท่ี่�ชมุ่ชนต้ำองก�ร	ส่ร้�งส่รรค์พ้ื้ฒน�ให้เกิดองค์คว�ม่ร้่	ส่ร้�งอ�ช่พื้	ส่ร้�งร�ยู่ได้	ม่่
คว�ม่ยู่้�งยืู่น	
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การัพััฒนาพ่ั�นที�

โจทย์์พ่�นที�
	 ตำำ�บลบวกค้�ง	ให้ร้บก�รพ้ื้ฒน�กลุ่ม่อ�ช่พื้พ้ื้ฒน�ส่ร้�งส่รรค์สิ่นค้�	OTOP	ชุม่ชนผัลิตำภ้ณฑ์์ห้ตำถึศิลป์็	
ให้เป็็นพืื้�นท่ี่�พ้ื้ฒน�เศรษฐกิจเชิงส่ร้�งส่รรค์บนพืื้�นฐ�นภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ล้�นน�	ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	และเกษตำรกรรม่ผ้่ัป็ล่ก
พืื้ชส่มุ่นไพื้ร	ม่่กลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่หล้ก	3	กลุ่ม่	คือ
	 1.	กลุ่ม่ผ้่ัป็ระกอบอ�ช่พื้ศิลป็ห้ตำถึกรรม่	ผัลิตำภ้ณฑ์์	OTOP	เนื�องจ�กกลุ่ม่น่�เป็็นอ�ช่พื้หล้กของชุม่ชน 
ท่ี่�ส่ร้�งร�ยู่ได้	โดยู่ก�รผัลิตำสิ่นค้�ชุม่ชนท่ี่�เป็็นเอกล้กษณ์แตำกต่ำ�งจ�กชุม่ชนอื�น	ๆ	
	 2.	กลุ่ม่ท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่ในชุม่ชน	เนื�องจ�กตำำ�บลบวกค้�ง	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	เป็็นของช�ติำพ้ื้นธ์ุุ 
คนยู่องท่ี่�ม่่ว้ฒนธุรรม่ป็ระเพื้ณ่ม่�ยู่�วน�นท้ี่�งก�รพ่ื้ด	 ก�รแต่ำงก�ยู่	 คว�ม่เป็็นอยู่่่	 อ�ห�รก�รกิน	 อ�ค�ร 
บ้�นเรือน	ว้ดว�อ�ร�ม่	ศิลป็กรรม่	ตำลอดจนคว�ม่เชื�อต่ำ�ง	ๆ	
	 3.	กลุ่ม่เกษตำรกรรม่ผ้่ัป็ล่กพืื้ชส่มุ่นไพื้ร	เพื้ร�ะก�รเกษตำรยู่ง้เป็็นอ�ช่พื้ของคนในชมุ่ชนท่ี่�ต้ำองก�รพ้ื้ฒน�	
จ้ดบุคล�กรท่ี่�ม่่คว�ม่ร้่คว�ม่ส่�ม่�รถึด้�นศิลป็กรรม่	 ด้�นก�รออกแบบ	 ด้�นก�รตำล�ด	 ม่่คว�ม่เช่�ยู่วช�ญ่ 
ด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	 ก�รจ้ดก�รนำ�นว้ตำกรรม่เที่คโนโลยู่่และองค์คว�ม่ร้่	 ด้�นก�รแพื้ที่ยู่์แผันไที่ยู่	 ไป็ 
ถ่ึ�ยู่ที่อดให้ชุม่ชน	 เพืื้�อเพิื้�ม่ป็ระส่ิที่ธิุภ�พื้ก�รผัลิตำท่ี่�ม่่คุณภ�พื้ม่�กข่�นท้ี่�งน่�แต่ำยู่้งคงร้กษ�อ้ตำล้กษณ์ให้ 
คงอยู่่่	 พื้ร้อม่จ้ดช่องที่�งก�รจำ�หน่�ยู่	 ผ่ั�นสื่�อออนไลน์	 และลดตำ้นทุี่นด้�นก�รผัลิตำ	 เพิื้�ม่ร�ยู่ได้ในชุม่ชน	 
ให้เป็็นชุม่ชนแห่งก�รเร่ยู่นร้่ภ่ม่ิป็ัญ่ญ่�	 ชุม่ชนแห่งก�รอนุร้กษ์ป็ระเพื้ณ่	 วิถ่ึช�วยู่อง	 เป็็นแหล่งท่ี่อง 
เท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 ท่ี่�ส่่งผัลที่ำ�ให้กิจกรรม่และโครงก�รท่ี่�ดำ�เนินก�รไป็ส่ำ�เร็จลุล่วงไป็ด้วยู่ด่	 อ้นได้แก่	 กลุ่ม่ผ้่ันำ�ชุม่ชน
และหน่วยู่ง�นในพืื้�นท่ี่�	ซ่ื้�งป็ระกอบไป็ด้วยู่	น�ยู่ก	เที่ศบ�ลตำำ�บลบวกค้�ง	ว้ดป่็�ตำ�ล	กลุ่ม้่่ส่่งอ�ยูุ่บ้�นบวกค้�ง	
กำ�น้น	ผ้่ัใหญ่่บ้�น	ผ้่ัช่วยู่ผ้่ัใหญ่่บ้�น	บ้�นจ๊�งน้ก	และเฮืัอนใจ๋ยู่อง		โดยู่ม่่จุดยู่ืนของผ้่ันำ�ชุม่ชนแต่ำละระด้บ		ม่่
คว�ม่มุ่่งม้่�น	ม่่คว�ม่ต้ำ�งใจ	และคว�ม่ร้บผิัดชอบท่ี่�จะช่วยู่ก้นด่แล	และส่น้บส่นุนก�รดำ�เนินง�นของคนในชุม่ชน
ผ่ั�นกิจกรรม่และโครงก�ร	ของ	อว.	กลุ่ม่ช�วบ้�น	ซ่ื้�งป็ระกอบไป็ด้วยู่	ช�วบ้�น/คนในชุม่ชน	ท่ี่�พื้ร้อม่ส่ละเวล�	
ก�ยู่/ใจ	 ท่ี่�จะเข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่	 ให้คว�ม่ร่วม่มื่อ	 ร่วม่ใจ	 ในก�รดำ�เนินกิจกรรม่ร่วม่ก้นต้ำ�งแต่ำเริ�ม่โครงก�ร	 จน
กระท้ี่�งสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	และกลุ่ม่คณะที่ำ�ง�น	ป็ระกอบไป็ด้วยู่	คณ�จ�รยู่์และคณะที่ำ�ง�นของท่ี่ม่	อว.ตำ�กตำก	
วิที่ยู่�กร	และป็ร�ชญ์่	โดยู่ทุี่กคนต่ำ�งเอ�ใจใส่่	ด่แล	คอยู่ช่วยู่เหลือให้คำ�ป็ร่กษ�คนในชุม่ชน	โดยู่ผ้่ัป็ฏิิบ้ติำก�ร
หล้ก	(Key	Actors)	ท่ี่�กล่�วถ่ึงม่�ท้ี่�งหม่ด	ต่ำ�งร่วม่ก้นคิด	ร่วม่ต้ำดสิ่นใจ	ร่วม่ป็ฏิิบ้ติำง�น	ร่วม่ร้บผิัดชอบหรือร่วม่
ก้นแก้ไขปั็ญ่ห�	ซ่ื้�งจะเป็็นปั็จจ้ยู่หล้กท่ี่�ส่่งผัลให้โครงก�รดำ�เนินกิจกรรม่จนส่ำ�เร็จลุล่วงได้ด้วยู่ด่

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 1.	เนื�องจ�กก�รที่ำ�ง�นในล้กษณะออนไลน์ที่ำ�ให้เกิดก�รป็ระส่�นง�นผิัดพื้ล�ด	และค�ดเคลื�อน
	 2.	ก�รเพิื้�ม่ข้อม่่ลต่ำ�ง	ๆ	เช่น	ระบบ	CBD	ไม่่ม่่ต้ำวเลือกในก�รเช็คยู่อดชุดข้อม่่ล	ที่ำ�ให้เกิดคว�ม่ส้่บส่น
ต่ำอข้อม่่ลท่ี่�ลงไป็แล้ว
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : นายปุณยสิริั  บุญเป็ง

ความเป็นมา 

ข้้อมููลที�ตั�ง
	 ตำำ�บลแม่่ป่็ค�	 อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 อยู่่่ห่�งจ�กอำ�เภอส้่นกำ�แพื้งตำ�ม่เส้่นที่�งถึนน
เช่ยู่งใหม่่	-	ส้่นกำ�แพื้งป็ระม่�ณ	3	กิโลเม่ตำร	ม่่เนื�อท่ี่�รวม่ท้ี่�งสิ่�น	9,637	ไร่	หรือ	23	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	
ลักษณะภููมิูประเทศ
	 พืื้�นท่ี่�ตำำ�บลแม่่ป่็ค�ม่่ส่ภ�พื้เป็็นท่ี่�ร�บลุ่ม่	ส่่งจ�กระด้บนำ��ที่ะเลป็ระม่�ณ	300	เม่ตำร	ม่่นำ��แม่่ป่็ค�ไหล
ผ่ั�น	ม่่เส้่นที่�งคม่น�คม่เชื�อม่ต่ำอระหว่�งหม่่่บ้�นและตำำ�บลใกล้เค่ยู่งได้อยู่่�งส่ะดวก

ตำาบลแม่ป้คา
อำ�าเภอำสันก�าแพง จังหวัดเชีียงใหม่
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อาณาเข้ต
• ทิี่ศเหนือ	 	 ติำดต่ำอก้บ	 ตำำ�บลแม่่ฮ้ัอยู่เงิน	อำ�เภอดอยู่ส่ะเก็ด	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศใต้ำ	 	 ติำดต่ำอก้บ	 ตำำ�บลส้่นกำ�แพื้ง	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศตำะว้นออก	 ติำดต่ำอก้บ	 ตำำ�บลห้วยู่ที่ร�ยู่	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศตำะว้นตำก		 ติำดต่ำอก้บ	 ตำำ�บลต้ำนเป็�	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

	 ตำำ�บลแม่่ป่็ค�แบ่งเขตำก�รป็กครองออกเป็็นท้ี่�งหม่ด	9	หม่่่บ้�น	ป็ระกอบด้วยู่	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นป่็�ส้่กยู่�ว	
หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นส้่นม่ะแป็บ	หม่่่ท่ี่�	3	บ้�นป่็�ส้่กน้อยู่	หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นป็งป่็�เอื�อง	หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นป่็ค�เหนือ	หม่่่ท่ี่�	6	บ้�น
ป่็ค�กล�ง	หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นป่็ค�ใต้ำ	หม่่่ท่ี่�	8	บ้�นไร่พ้ื้ฒน�	และหม่่่ท่ี่�	9	บ้�นป่็ค�ห้วบ้�น
จำานวินประชากร
	 ตำำ�บลแม่่ป่็ค�	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่จำ�นวนหล้งค�เรือนท้ี่�งหม่ด	1,098	หล้งค�เรือน	
ม่่จำ�นวนป็ระช�กรรวม่ท้ี่�งสิ่�น	3,714	คน	ม่่จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยูุ่	556	คน	ม่่จำ�นวนเด็กแรกเกิดถ่ึง	6	ปี็	
132	คน	ม่่จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยู่ทุ่ี่�ป่็วยู่เป็็นโรคเรื�อร้ง	189	คน	ม่่จำ�นวนส่ตำร่ตำ้�งครรภ	์12	คน	ม่่จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยู่ทุ่ี่�ช่วยู่
ตำนเองไม่่ได้	21	คน	ม่่จำ�นวนส่ตำร่อ�ยูุ่	35	ปี็	ข่�นไป็	746	คน	และม่่จำ�นวนผ้่ัพิื้ก�ร	54	คน
ข้้อมููลด้านสาธีารณสุข้และสถานพย์าบาล
	 ตำำ�บลแม่่ป่็ค�	 อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ม่่ข้อม่่ลด้�นส่�ธุ�รณสุ่ขและส่ถึ�นพื้ยู่�บ�ลด้งน่�		
1)	โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ตำำ�บลจำ�นวน	1	แห่ง	ได้แก่	โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ตำำ�บลแม่่ป่็ค�	หม่่่ท่ี่�	3	
บ้�นป่็�ส้่กน้อยู่	และที่�งเที่ศบ�ลม่่ส่ม่�ชิกอ�ส่�ส่ม้่ครป็ระจำ�หม่่่บ้�น	(อส่ม่.)	จำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	147	คน	ในก�ร
ด่แลสุ่ขภ�พื้อน�ม้่ยู่ของป็ระช�ชน	เป็็นสื่�อกล�งในก�รแจ้งข่�วส่�รก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรคและวิธุ่ก�รป้็องก้น
โรคได้อยู่่�งม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้	
หน่วิย์ธุีรกิจในเข้ตตำาบลแมู่ปูคา
	 ตำำ�บลแม่่ป่็ค�	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่หน่วยู่ธุุรกิจด้งน่�	1)	โรงง�น	/	หน่วยู่ธุุรกิจขน�ด
ยู่่อม่จำ�นวน	77	แห่ง		2)	ร้�นค้�	/	ธุุรกิจจำ�นวน	61	แห่ง		3)	ร้�นค้�ข�ยู่ของชำ�ในหม่่่บ้�นจำ�นวน	
37	แห่ง		4)	ร้�นป็ระกอบอ�ห�รจำ�นวน	23	แห่ง		5)	ปั็�ม่นำ��ม้่นจำ�นวน	1	แห่ง		6)	ต้่ำนำ��ม้่นหยู่อดเหร่ยู่ญ่จำ�นวน	
1	แห่ง		7)	ร้�นซ่ื้อม่รถึจ้กรยู่�นยู่นต์ำจำ�นวน	8	แห่ง		8)	ฟ�ร์ม่ไก่จำ�นวน	5	แห่ง	9)	กลุ่ม่อ�ช่พื้	/	OTOP	/	
วิส่�หกิจชุม่ชนจำ�นวน	19	แห่ง
	 แหล่งทุี่นในตำำ�บลแม่่ป่็ค�	 ได้แก่	 ธุน�ค�รเพืื้�อก�รเกษตำรและส่หกรณ์ก�รเกษตำร	 ส่�ข�ส้่นกำ�แพื้ง	
(ธุกส่.)	และกองทุี่นเงินล้�น
ข้้อมููลด้านควิามูปลอดภัูย์ในชีวิิตและทรัพย์์สิน
	 ตำำ�บลแม่่ป่็ค�	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่ข้อม่่ลด้�นคว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ในช่วิตำและที่ร้พื้ยู่สิ์่นด้งน่�	
ม่่เจ้�หน้�ท่ี่�ป็ฏิิบ้ติำง�น	 (พื้น้กง�นด้บเพื้ลิง)	จำ�นวน	1	คน	 ม่่เจ้�หน้�ท่ี่�ป็ฏิิบ้ติำง�น	 (พื้น้กง�นป้็องก้น)	จำ�นวน	
1	คน	ม่่รถึยู่นต์ำบรรทุี่กนำ��จำ�นวน	2	ค้น	ม่่รถึกระเช้�จำ�นวน	1	ค้น	ม่่รถึก้่ภ้ยู่จำ�นวน	1	ค้น	และม่่อ�ส่�ส่ม้่คร
ป้็องก้นภ้ยู่ฝ่�ยู่พื้ลเรือนจำ�นวน	24	คน
ข้้อมููลด้านการศึกษาและองค์กรทางศาสนสถาน
	 ตำำ�บลแม่่ป่็ค�	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่ข้อม่่ลด้�นก�รศ่กษ�และองค์กรที่�งศ�ส่นส่ถึ�น
ด้งน่�		ส่ถึ�นศ่กษ�ในเขตำเที่ศบ�ลตำำ�บลแม่่ป่็ค�	ม่่จำ�นวน	4	แห่ง	ด้งน่�		1)	ศ่นยู่์พ้ื้ฒน�เด็กเล็ก	เที่ศบ�ลตำำ�บล
แม่่ป่็ค�		2)	โรงเร่ยู่นส่วนเด็กอำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง		3)	โรงเร่ยู่นบ้�นป็งป่็�เอื�อง		4)	โรงเร่ยู่นบ้�นป่็ค�เหนือ
	 ป็ระช�กรในเขตำเที่ศบ�ลตำำ�บลแม่่ป่็ค�	ส่่วนใหญ่่น้บถืึอศ�ส่น�พุื้ที่ธุและศ�ส่น�คริส่ต์ำ	ม่่ว้ดจำ�นวน	6	
แห่ง	และม่่โบส่ถ์ึจำ�นวน	1	แห่ง	ได้แก่		1)	ว้ดอ�ร�ม่ใหม่่สิ่ริม่งคลต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	119	หม่่่ท่ี่�	1		2)	ว้ดส้่นม่ะแป็บ
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ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	24	หม่่่ท่ี่�	2		3)	ว้ดป่็�ส้่กน้อยู่ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	81/2	หม่่่ท่ี่�	3		4)	ว้ดป็งป่็�เอื�องต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	100	
หม่่่ท่ี่�	4		5)	ว้ดป่็ค�เหนือต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	213	หม่่่ท่ี่�	5		6)	ว้ดป่็ค�ใต้ำต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	77	หม่่่ท่ี่�	6	และ	7)	คริส่จ้กร
สุ่ริยู่ะช้ยู่ธุรรม่ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�หม่่่ท่ี่�	7
ข้้อมููลด้านการประกอบอาชีพ
	 ป็ระช�กรของตำำ�บลแม่่ป่็ค�	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ส่่วนใหญ่่ป็ระกอบอ�ช่พื้ร้บจ้�งท้ี่�วไป็	
3,008	คน	ป็ระกอบอ�ช่พื้ค้�ข�ยู่จำ�นวน	298	คน	ป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำร	-	ที่ำ�น�จำ�นวน	128	คน	ร้บร�ชก�ร
เจ้�ท่ี่�ของร้ฐจำ�นวน	93	คน	พื้น้กง�นบริษ้ที่จำ�นวน	80	คน	ป็ระกอบอ�ช่พื้ธุุรกิจส่่วนต้ำวจำ�นวน	
62	คน	และป็ระช�กรท่ี่�ป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำร	-	ที่ำ�ส่วน,	เกษตำร	-	ป็ศุส้่ตำว์จำ�นวน	15	คน		
ข้้อมููลด้านการเข้้าถึงบริการรัฐ
	 ในเขตำเที่ศบ�ลตำำ�บลแม่่ป่็ค�ไม่่ม่่ส่ถึ�นส่งเคร�ะห์ในพืื้�นท่ี่�	 แต่ำม่่ก�รส่งเคร�ะห์เบ่�ยู่ยู่้งช่พื้ผ้่ัส่่งอ�ยูุ่	 ผ้่ั
พิื้ก�ร	ผ้่ัป่็วยู่เอดส์่	โดยู่ได้ร้บงบอุดหนุน	จ�กกรม่ส่่งเส่ริม่ก�รป็กครองท้ี่องถิึ�นรวม่ท้ี่�งสิ่�น	1,378	คน	แยู่กเป็็นผ้่ั
ส่่งอ�ยุู่จำ�นวน	1,191	คน	ผ้่ัพิื้ก�รจำ�นวน	173	คน	ผ้่ัป่็วยู่เอดส์่จำ�นวน	14	คน
ก�รคม่น�คม่ในเขตำเที่ศบ�ลตำำ�บลแม่่ป่็ค�	ป็ระช�กรส้่ญ่จรไป็ม่�โดยู่ส่ะดวกและระหว่�งหม่่่บ้�นม่่ถึนนเชื�อม่ต่ำอ
ทุี่กหม่่่บ้�นในตำำ�บลม่่เส้่นที่�งคม่น�คม่	ด้งน่�	ม่่ถึนนล่กร้ง	10	ส่�ยู่	ม่่ถึนนเส่ริม่คอนกร่ตำ	95	ส่�ยู่	และม่่ถึนน
ล�ดยู่�ง	35	ส่�ยู่
ข้้อมููลด้านการไฟฟ้า
	 ป็ระช�ชนในตำำ�บลแม่่ป่็ค�	ม่่ไฟฟ้�ใช้รวม่ท้ี่�งสิ่�นจำ�นวน	9	หม่่่บ้�น	ม่่จำ�นวนคร้วเรือนท่ี่�ใช้ไฟฟ้�ท้ี่�งหม่ด	
2,587	คร้วเรือน	ไฟฟ้�ส่่องส่ว่�งส่�ธุ�รณะในชุม่ชนม่่จำ�นวน	9	ชุม่ชน
ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลแม่่ป่็ค�ม่่ศ่นยู่์บริก�รและถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่ที่�งก�รเกษตำรป็ระจำ�ตำำ�บล	 1	 แห่ง	 ได้แก่	 ศ่นยู่์
บริก�รและถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่ที่�งก�รเกษตำรป็ระจำ�ตำำ�บลแม่่ป่็ค�
ผลิตภัูณฑ์์ในชุมูชน
	 ฟ�ร์ม่เม่ล่อนพ้ื้นธ์ุุฮั�มิ่ก้ว
	 ฟ�รม์่เม่ลอ่นพ้ื้นธ์ุุฮั�มิ่ก้ว	ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน�่ยู่	ได้แก่	เม่ลอ่น,	ผ้ักส่ล้ด	และแตำงกว�ญ่่�ปุ่็น	ต้ำ�งอยู่่ท่่ี่�เลขท่ี่�	
306	หม่่่ท่ี่�	5	ตำำ�บลแม่่ป่็ค�	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	รห้ส่ไป็รษณ่ยู่	์50130	โที่รศ้พื้ท์ี่	089-7552504	ผ้่ั
ป็ระกอบก�ร	คือ	น�ยู่ธุร�เที่พื้	อินที่ะเที่ศ	โดยู่ฟ�ร์ม่เม่ล่อนพ้ื้นธ์ุุฮั�มิ่ก้ว	เกิดจ�กก�รคิดริเริ�ม่กิจก�รเก่�ยู่วก้บก�ร
ป็ล่กพืื้ชผ้ักออแกนกิเพืื้�อสุ่ขภ�พื้ของคนในครอบคร้ว	ต่ำอม่�จ่งได้ที่ำ�ก�รส่่งข�ยู่เพืื้�อส่ร้�งเป็็นธุุรกิจ	ส่วนผ้ักออแก
นิค	ที่�งผ้่ัป็ระกอบก�รได้ที่ำ�ก�รเร่ยู่นร้่กระบวนก�ร	ข้�นตำอนก�รที่ำ�ด้วยู่ตำนเองผ่ั�นช่องที่�งโซื้เช่ยู่ลม่่เด่ยู่	และ
ได้ศ่กษ�เร่ยู่นร้่เพิื้�ม่เติำม่จ�กม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่แม่่โจ้	ในส่่วนของก�รตำล�ดได้ที่ำ�ก�รข�ยู่ส่่งให้ก้บพ่ื้อค้�คนกล�ง	และ
ข�ยู่ให้ก้บล่กค้�ท่ี่�ติำดต่ำอผ่ั�นเพื้จ	Facebook	อ่กท้ี่�งฟ�ร์ม่เม่ล่อนพ้ื้นธ์ุุฮั�มิ่ก้วได้ร้บร�งว้ล	ม่�ตำรฐ�นผัลิตำภ้ณฑ์์
อินที่ร่ย์ู่	Organic	Thailand	จ�กส่ำ�น้กง�นม่�ตำรฐ�นสิ่นค้�เกษตำรและอ�ห�รแห่งช�ติำ
	 กลุ่ม่วิส่�หกิจบ้�นไร่พ้ื้ฒน�	กิ�นม่่วนกิ�นลำ�
	 กลุ่ม่วิส่�หกิจบ้�นไร่พ้ื้ฒน�	 กิ�นม่่วนกิ�นลำ�	ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน่�ยู่	 ได้แก่	 ไส้่อ้�ว,	นำ��พื้ริกหนุ่ม่	และจิ�น
ส้่ม่หม่่ห่อใบตำอง	ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	132	หม่่่ท่ี่�	8		ตำำ�บลแม่่ป่็ค�	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	รห้ส่ไป็รษณ่ยู่์	
50130	ป็ระธุ�นกลุ่ม่	คือ	น�งวิล�วรรณ	ดวงธิุม่�	กลุ่ม่วิส่�หกิจบ้�นไร่พ้ื้ฒน�	กิ�นม่่วนกิ�นลำ�	เกิดจ�กก�รรวม่
ต้ำวของคนในชุม่ชนเพืื้�อผัลิตำไส้่อ้�ว	ที่ำ�ม่่ส่่ตำรเคล็ดล้บสื่บที่อดก้นม่�รุ่นส่่่ร่�่นป็ร้บป็รุงส่่ตำรจนได้ร้บคว�ม่นิยู่ม่จ�ก
ท้ี่�วป็ระเที่ศ	นอกจ�กน่�ยู่ง้ม่่อ�ห�รเหนืออ่กหล�ยู่ชนิดท่ี่�ที่ำ�ออกม่�เป็็นเอกล้กษณ์ในแบบของตำนเองจนก่อให้เกิด
เป็็นวิส่�หกิจชุม่ชนไร่พ้ื้ฒน�	ในส่่วนของก�รตำล�ดที่ำ�ก�รข�ยู่ผ่ั�นช่องที่�งออนไลน์	เช่น	Facebook	ม่่ก�รยู่ิง	
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Ads	(จ่�ยู่เงินเพืื้�อโฆ์ษณ�)	และม่่ก�รข�ยู่ในช่องที่�งออนไลน์อื�น	ๆ	ร่วม่ด้วยู่	เช่น	Shopee,	Lazada	และม่่
ก�รออกบ่ธุบ้�งเป็็นบ�งคร้�ง	เช่น	ออกบ่ธุของกรม่ส่่งเส่ริม่อุตำส่�หกรรม่	เป็็นต้ำน	ส่ม่�ชิกในกลุ่ม่ได้ที่ก�รศ่กษ�
เร่ยู่นร้่จ�กก�รด่ง�นท่ี่�คณะอุส่�หกรรม่เกษตำรม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เช่ยู่งใหม่่ในก�รที่ำ�ไส้่อ้�ว
	 วิส่�หกิจชุม่ชนเยู่็บปั็กถ้ึกร้อยู่
	 วิส่�หกิจชุม่ชนเยู่็บปั็กถ้ึกร้อยู่	ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน่�ยู่	ได้แก่	เสื่�อที่อมื่อ,	กระโป็รงที่อมื่อ	และเสื่�อท่ี่�เยู่็บ
จ�กเศษผั�้	ต้ำ�งอยู่่ท่่ี่�เลขท่ี่�	112	หม่่่ท่ี่�	5	ตำำ�บลแม่่ป่็ค�	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	รห้ส่ไป็รษณ่ยู่	์50130	
โที่รศ้พื้ที่	์081–0214002	วสิ่�หกจิชุม่ชนเยู่บ็ปั็กถ้ึกร้อยู่	เริ�ม่ม่�จ�กส่ม่�ชกิในกลุ่ม่ม่่ใจร้กในก�รเยู่บ็ปั็กผ้ั�	จ�ก
น้�นจ่งได้รวม่ต้ำวก้นจ้ดต้ำ�งกลุ่ม่ก้นเพืื้�อส่่งเส่ริม่ร�ยู่ให้แก่ส่ม่�ชิก	และได้ม่่ก�รช้กชวนผ้่ัท่ี่�ส่นใจให้เข้�ร่วม่กลุ่ม่เพืื้�อ
เป็็นก�รอนุร้กษ์ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ด้�นก�รเยู่บ็ปั็กถ้ึกร้อยู่	วิส่�หกิจชุม่ชนเยู่บ็ปั็กถ้ึกร้อยู่ได้ร้บร�งว้ลต่ำ�ง	ๆ 	ด้งน่�	ในว้น
ท่ี่�	24	ก้นยู่�ยู่น	2552	ได้ใบร้บรองม่�ตำรฐ�น	ISO9000/ISO14000	ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	(ม่ผัช.)	และโล่ป็ระก�ศ
เก่ยู่รติำคุณธุรรม่�ภิบ�ลสิ่�งแวดล้อม่,	พื้.ศ.2553	ได้ร้บม่�ตำรฐ�นสิ่นค้�	OTOP	3	ด�ว	และ	พื้.ศ.2558	ส่ม่�ชิก
ได้นำ�ผัลิตำภ้ณฑ์์ม่�จ้ดจำ�หน่�ยู่ภ�ยู่ใต้ำโครงก�รตำล�ดน้ดชุม่ชน	 ไที่ยู่ช่วยู่ไที่ยู่	 คนไที่ยู่ยู่ิ�ม่ได้	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	
เป็็นก�รนำ�ผัลิตำภ้ณฑ์์	OTOP	 และผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนม่�จ้ดจำ�หน่�ยู่เพืื้�อส่่งเส่ริม่ร�ยู่ได้ให้ก้บวิส่�หกิจชุม่ชนม่�
จนถ่ึงปั็จจุบ้น	 ปั็จจุบ้นผัลิตำส่่งตำ�ม่คำ�ส้่�งซืื้�อ	 และในช่วงก่อนส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรค	 Covid-19	
ที่�งกลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนเยู่็บปั็กถ้ึกร้อยู่	ได้ม่่ก�รออกบ่ธุและนำ�ผัลิตำภ้ณฑ์์ต้ำ�งข�ยู่ท่ี่�ถึนนคนเดินและศ�ล�กล�ง
จ้งหว้ด

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 โจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	
ป็ระก�ร	 ป็ระเมิ่นก่อนเริ�ม่โครงก�ร	 แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	 ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อ
เพ่ื้ยู่ง
	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	
ป็ระก�ร		ป็ระเมิ่นรอบเดือนพื้ฤษภ�คม่	-	กรกฎ�คม่	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บล
มุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง
	 โจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	
ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นรอบเดือนก้นยู่�ยู่น	-	ตุำล�คม่	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่
คว�ม่ยู่้�งยืู่น
	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	
ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่ยู่้�งยู่ืน

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 3 กิจกรัรัม

	 1.	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้	และส่ร�้งอ�ช่พื้ใหม่่	ด้�นก�รพ้ื้ฒน�ผัลติำภ้ณฑ์์เกษตำรแนวใหม่่	ป็ลอดภ้ยู่ 
	 ป็ลอดโรค
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	 2.	กิจกรรม่ก�รนำ�คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	ด้�นก�รพ้ื้ฒน�อ�ห�รป็ลอดภ้ยู่

วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 1.	 ส่ร้�งก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ปั็ญ่ห�ของพืื้�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชน	 โดยู่ 
ก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�นให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	 จ�กน้�น 
ที่ำ�ก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	 ที่ำ�ก�รกำ�หนดกลุ่ม่เป็้�หม่�ยู่และกำ�หนดวิส่�หกิจ/ภ�คป็ระกอบก�รตำ�ม่เป็้�หม่�ยู่ก�รพ้ื้ฒน�	 
จ�กน้�นดำ�เนินก�รพ้ื้ฒน�ผ้่ัร้บจ้�งง�นในพืื้�นท่ี่�และพ้ื้ฒน�วิส่�หกิจ/ภ�คป็ระกอบก�ร	 โดยู่ห้วหน้� 
โครงก�รเป็็นท่ี่�ป็ร่กษ�	 ผ้่ัจ้�งง�นเป็็นผ้่ัดำ�เนินก�รในพืื้�นท่ี่�	 และกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ในชุม่ชนก�รพ้ื้ฒน� 
เป็็นผ้่ัเร่ยู่นร้่
	 3.	ที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์เด่น	และสื่�อก�รเร่ยู่นร้่ของตำำ�บล	จ�กน้�นที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ระบบก�รบริห�ร 
จ้ดก�รฐ�นข้อม่่ลชุม่ชนเพืื้�อก�รต้ำดสิ่นใจ	 และพ้ื้ฒน�ระบบก�รส่่งเส่ริม่ก�รตำล�ดให้ก้บพืื้�นท่ี่�ตำำ�บล 
แม่่ป่็ค�	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 1.	 เกิดก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ป็ัญ่ห�ของพื้ื�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชน	 โดยู่ 
กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	 ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน� 
ชุม่ชนและเกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	ป็ระช�กรในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลแม่่ป่็ค�	อำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ได้ร้บก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้	 
เกิดนโยู่บ�ยู่ส่ำ�หร้บก�รส่่งเส่ริม่ก�รกระตุ้ำนเศรษฐกิจระด้บตำำ�บล	 ระด้บอำ�เภอ	 โดยู่ม่่ตำำ�บลแม่่ป่็ค� 
เป็็นต้ำนแบบ	ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บคนในชุม่ชน
	 3.	ชุม่ชนตำำ�บลแม่่ป่็ค�ม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�นจ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร	ส่่งผัลให้เศรษฐกิจในชุม่ชนเกิด
ก�รหมุ่นเว่ยู่น	ชุม่ชนเกิดก�รพ่ื้�งพื้�ตำนเอง	และเป็็นชุม่ชนเข้ม่แข็งในอน�คตำ

ปัจจัยความสำาเร็ัจ  

	 1.	กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน� 
ชุม่ชนและเกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	 ป็ระช�ชนเข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รข้บเคลื�อนก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	 โดยู่ใช้หล้กก�รร่วม่คิด	 ร่วม่ที่ำ�	 
ร่วม่ร้บผัลป็ระโยู่ชน์	 นอกจ�กน่�ได้เปิ็ดโอก�ส่ให้ป็ระช�ชนหรือบุคคลภ�ยู่นอกท่ี่�ม่่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่เข้� 
ม่�ม่่บที่บ�ที่ในก�รแส่ดงคว�ม่คิดเห็น	 เพืื้�อนำ�เอ�คว�ม่คิดเห็นในส่่วนน้�นม่�ใช้ควบค่่ก้บก�รบริห�ร 
จ้ดก�รและป็ระกอบก�รต้ำดสิ่นใจต่ำอก�รดำ�เนินง�น
	 3.	ผ้่ันำ�ชุม่ชนม่่คว�ม่เข้ม่แข็ง	ม่่จุดมุ่่งหม่�ยู่ท่ี่�จะพ้ื้ฒน�ชุม่ชนของตำนเอง
	 4.	ห้วหน้�โครงก�รม่่ก�รติำดตำ�ม่และป็ระเมิ่นผัลโครงก�รอยู่่�งใกล้ชิด	
	 5.	ม่่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่	คว�ม่เข้�ใจและป็ระส่บก�รณ์ให้ก้นระหว่�งห้วหน้�โครงก�ร	อป็ที่.	และ 
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ผ้่ัท่ี่�เก่�ยู่วข้อง

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 1.	 ปั็ญ่ห�ด้�นระยู่ะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รด้�นเอกส่�ร	 ในเรื�องของกระบวนก�รส่่งม่อบเอกส่�รขอ 
อนุม้่ติำก่อนดำ�เนินกิจกรรม่	ควรลดระยู่ะเวล�ก�รดำ�เนินก�รให้กระช้บข่�น
	 2.	ปั็ญ่ห�ด้�นก�รดำ�เนินก�รพ้ื้ฒน�ผ้่ัร้บจ้�งง�น	ในล้กษณะจ้�งเหม่�ตำ�ม่ตำำ�แหน่งง�นม่่ป็ริม่�ณง�น 
ม่�กน้อยู่ไม่่เท่ี่�ก้น	
	 3.	 ปั็ญ่ห�ด้�นส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรค	 Covid-19	 ในปั็จจุบ้น	 ที่ำ�ให้ก�รดำ�เนินก�รลง 
พืื้�นท่ี่�ชุม่ชนไม่่ได้ตำ�ม่ท่ี่�ค�ดหว้งเท่ี่�ท่ี่�ควร	
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ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้อมูลพื้นที่ตำบล กลไกการดำเนินงาน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน

ผลลัพธ์

การจ้างงาน

การพัฒนาทักษะ

การยกระดับเศรษฐกิจ

สังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การพัฒนาพื้นที่

CBD.

ปัจจัยความสำเร็จหลักในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ 
องค์การปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ความมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน และความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ที่เห็นพ้องต้องกัน
ที่จะพัฒนาตำบล และหลักหารของโครงการในการสร้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

จากปัญหาหลักในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดโควิด 19 
ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้มี
การปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหากมี
การดำเนินการขยายผลต่อยอดงานในปัจจุบันจะสามารถเห็น
ผลลัพธ์ ในการดำเนินงานและวัดผลเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างชัดเจน

1) รายได้เพิ่มขึ้น  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 350,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 8,000 บาท/ครัวเรือน 
2.) ต้นทุนลดลง  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 25,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 5,000 บาท/ครัวเรือน 
3.) ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 3,500 หน่วย

ทำให้เกิดเครือข่ายการแลก
เปลี่ยนความรู้ภายต่าง ๆ ใน
ตำบล ส่งผลให้วิถีชีวิตในการ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนมีคุณภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชน 
นักศึกษา จำนวน 20 คน ให้มีงานทำ และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน

เกิดการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานใน 4 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการเงิน ภาษา 
ดิจิทัล และสังคม

ฐานข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงใน 7 
หมวดหมู่  203 ข้อมูล และฐานข้อมูลตำบล

-คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 
-พัฒนาทักษะ 4 ทักษะ 
-จัดเก็บข้อมูล CBD/COVID 
-ร่วมกิจกรรม

บูรณาการศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้ง 
4 คณะ 1 สถาบัน (คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)  และร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

-หลักสูตรการเรียนรู้ 
-ถอดบทเรียนการพัฒนาตำบล 
-ประเมินศักยภาพตำบล  
-รายงานผลการดำเนินงาน

-วิเคราะห์ข้อมูล TPMAP 
-ประเมินศักยภาพตำบล 
-วิเคราะห์ความต้องการแก้ไขโจทย์ 
พัฒนาตำบลร่วมกับชุมชน  
และองค์กรหลักในตำบล

การจ้างงาน

สรุปและประเมินผล

การจัดทำข้อมูล 
Tambon Profile

การยกระดับพัฒนาพื้นที่

ปัจจัยความสำเร็จ

กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแนวใหม่ 
ปลอดภัยปลอดโรค 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน ด้าน
การพัฒนาอาหารปลอดภัย 
กิจกรรมสร้างและพัฒนา Creative economy 
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

หัวหน้าโครงการ  นาย ปุณยสิริ บุญเป็ง เบอร์ติดต่อ  087-9283122

ตำบลแม่ปูคา อยู่ห่างจากอำเภอสันกำแพง ตามเส้นทางถนนเชียงใหม่-สันกำแพง มีจำนวนประชากร
ทั้งหมด 3,714 คน และมีจำนวนหลังคาเรือน 1,098 หลังคาเรือน มีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 
หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านป่าสักยาว  บ้านสันมะแปบ บ้านป่าสักน้อย บ้านปงป่าเอื้อง บ้านปูคาเหนือ บ้านปูคา
กลาง  บ้านปูคาใต้ บ้านไร่พัฒนา  บ้านปูคาหัวบ้าน

ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืนศักยภาพตำบล

ตำบลแม่ปูคา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่า
จากผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ
โดดเด่นเฉพาะตัวรวมไปถึงการท่องเที่ยวและการ
บริการ ที่จะสามารถสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนใน
ตำบลได้เป็นอย่างดี  
ดังนั้นจากการหารือร่วมกันของภาคเครือข่ายผู้นำชุมชน 
กลุ่มประชาชนในพื้นที่ พบว่าตำบลแม่ปูคามีความ
ต้องการในการพัฒนาสามด้านหลัก คือ การพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชน และสร้างต้นแบบการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการเกษตร การพัฒนาศักยภาพคนใน
ชุมชน และสร้างต้นแบบการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 
และบริการ การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และสร้าง
ต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

1) โจทย์พื้นที่ 
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
การนำองค์ความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
การสร้างและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการท่องเที่ยว) 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ 
กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแนวใหม่ 
ปลอดภัยปลอดโรค 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
ด้านการพัฒนาอาหารปลอดภัย 
กิจกรรมสร้างและพัฒนา Creative 
economy ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : อาจารัย์โชคมงคล นาดี

คณะทำางาน :	 ป็ริญ่ญ่�		 จิตำต์ำที่องคำ�
	 	 อม่รร้ตำน์		 ตุ้ำยู่ด่
	 	 ภ�คภ่มิ่			 แซ่ื้เฒ้�	
	 	 อภิวิชญ์่		 อิ�งที่อง
	 	 ณ้ฐริก�			 จุ่ม่แก้ว
	 	 พิื้ช�พื้ร			 เศรษฐ�ภิภ้กติำ�		
	 	 จ้กรช้ยู่			 ใจกองคำ�	
	 	 ณ้ฐกุล		 	 พิื้ช้ยู่
	 	 ส่ร�ร้ตำน์		 สิ่งห์คะร�ช
	 	 ป็ระภ้ส่ร�		 ไชยู่วงค์
	 	 ส่�วิณ่		 	 ทิี่พื้ยู่์ปั็ญ่ญ่�
	 	 อนุพื้งษ์			 สุ่ขแส่ง

ตำาบลแม่แฝก 
อำ�าเภอำสันทราย  จังหวัดเชีียงใหม่
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	 ศิโรร้ตำน์		 ที่อดเส่่ยู่ง
	 ศศิป็ระภ�		 ไลย์ู่
	 นิธุ�น้นท์ี่		 แก้วแส่ง
	 กฤษตำ		 	 คำ�จม่		
	 พุื้ธิุตำ�			 	 ที่องด่	
	 จ้นที่ร์จิร�	 ม่ะปั็น
	 ส่�ยู่ส่ม่ร		 ตุำลย์ู่เที่วิร้ตำน�กุล
	 ป็ริญ่ญ่�		 ส่�คร
สังกัดหน่วิย์งาน : ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคงล้�นน�	เช่ยู่งใหม่่

ความเป็นมา

	 ตำำ�บลแม่่แฝกเดิม่ม่่จำ�นวนหม่่่บ้�น	8	หม่่่บ้�น	ต่ำอม่�ได้แบ่งก�รป็กครองออกเป็็น	12	หม่่่บ้�น	ป็ระช�กร
ส่่วนใหญ่่จะน้บถืึอศ�ส่น�พุื้ที่ธุและศ�ส่น�คริส่ต์ำบ้�งเป็็นบ�งส่่วน	 ม่่พืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่เป็็นท่ี่�ร�บลุ่ม่ติำดก้บแม่่นำ��
ปิ็ง	ม่่เนื�อท่ี่�ท้ี่�งหม่ดป็ระม่�ณ	54,801	ไร่หรือป็ระม่�ณ	87.7	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	คิดเป็็นร้อยู่ละ	0.38	ของเนื�อท่ี่�
ท้ี่�งหม่ดในจ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
การปกครอง
	 เขตำก�รป็กครอง	เที่ศบ�ลตำำ�บลแม่่แฝก	ม่่หม่่่บ้�นอยู่่ใ๋นเขตำคว�ม่ร้บผิัดชอบโดยู่แบ่งล้กษณะของก�ร
ป็กครองเป็็น	2	เขตำ	รวม่ท้ี่�งหม่ด	12	หม่่่บ้�นด้งน่�
 เข้ต 1 ประกอบด้วิย์ 6 หมูู่บ้าน ได้แก่
	 1.	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นหนองม่ะจ้บ	
	 2.	หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นโป่็ง
	 3.	หม่่่ท่ี่�	3	บ้�นห้วยู่แกว
	 4.	หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นร่ม่หลวง
	 5.	หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นส่หกรณ์นิคม่ห้วง�น
	 6.	หม่่่ท่ี่�	11	บ้�นร่ม่โพื้ธ์ุที่อง
 เข้ต 2 ประกอบด้วิย์ 6 หมูู่บ้านได้แก่
	 1.	หม่่่ท่ี่�	5	บ้�น�ศร่ง�ม่
	 2.	หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นแม่่แตำ
	 3.	หม่่่ท่ี่�	8	บ้�นหนองแส่ะ
	 4.	หม่่่ท่ี่�	9	บ้�นพื้ระธุ�ตุำ
	 5.	หม่่่ท่ี่�	10	บ้�นศร่ง�ม่พ้ื้ฒน�
	 6.	หม่่่ท่ี่�	12	บ้�นหนองไหว
การพัฒนาเพ่�อการแก้ไข้ปัญหาควิามูย์ากจน
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ก่อนเริ�มูโครงการ
	 ก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	ป็ระก�ร	เป็็นไป็ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	8	ป็ระก�รด้งน่�

• ก�รจ้ดส่รรที่ร้พื้ยู่�กรอยู่่�งเป็็นระบบ
• เกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่
• ส่ระนำ��ป็ระจำ�ครอบคร้ว
• ก�รจ้ดก�รวิส่�หกิจ
• ก�รจ้ดก�รโครงส่ร้�งพืื้�นฐ�น
• ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ตำำ�บล
• ระบบสื่�อส่�รชุม่ชน	+	สื่�อดิจิท้ี่ล
• ตำำ�บลที่ำ�คว�ม่ด่

เมู่�อสิ�นสุดโครงการ
• ก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	ป็ระก�ร	เป็็นไป็ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	15	ป็ระก�รด้งน่�
• องค์กรชุม่ชน	ตำำ�บล	ม่่ส่ม่รรถึนะในก�รจ้ดก�รส่่ง
• ก�รจ้ดส่รรที่ร้พื้ยู่�กรอยู่่�งเป็็นระบบ
• คว�ม่ส่�ม่�รถึวิเคร�ะห์	ร�ยู่ร้บ	–	ร�ยู่จ่�ยู่
• ส้่ม่ม่�ช่พื้เต็ำม่พืื้�นท่ี่�
• เกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่
• ส่ระนำ��ป็ระจำ�ครอบคร้ว
• ก�รจ้ดก�รวิส่�หกิจ
• ก�รฝึกอบรม่ท้ี่กษะอ�ช่พื้
• ก�รจ้ดก�รโครงส่ร้�งพืื้�นฐ�น
• ตำำ�บลป็ลอดภ้ยู่
• พ้ื้ฒน�คุณภ�พื้กลุ่ม่เป็ร�ะบ�ง
• ระบบสุ่ขภ�พื้ตำำ�บล
• ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ตำำ�บล
• ระบบสื่�อส่�รชุม่ชน	+	สื่�อดิจิท้ี่ล
• ตำำ�บลที่ำ�คว�ม่ด่

	 ในก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนก่อนเริ�ม่โครงก�รก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�
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แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

ก.การพัฒนาสัมูมูาชีพและสร้างอาชีพใหมู่ 
 กิจกรรมูที� 1 คู่มู่ออาชีพ เพืื้�อนำ�ข้อม่่ลไป็เผัยู่แพื้ร่ให้แก่ป็ระช�ชนและผ้่ัท่ี่�ส่นใจ	และเป็็นก�รส่่งเส่ริม่ 
อ�ช่พื้	พ้ื้ฒน�อ�ช่พื้ของป็ระช�ชนในชุม่ชน
 กิจกรรมูที� 2 คลิปวีิดีโอ	 เป็็นก�รถ่ึ�ยู่ที่อดวิธุ่ก�รที่ำ�จ�กผ้่ัเช่�ยู่วช�ญ่ในด้�นต่ำ�งๆโดยู่ก�รส่�ธุิตำก�ร 
ป็ฏิิบ้ติำจ�กผ้่ัเช่�ยู่วช�ญ่	เพืื้�อให้ง่�ยู่ต่ำอก�รศ่กษ�ม่�กข่�น
ข้. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การย์กระดับการท่องเที�ย์วิ)
 กิจกรรมูที� 1 คู่มู่อตำาบล เป็็นก�รนำ�เส่นอก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วในตำำ�บลแม่่แฝกโดยู่ก�รที่ำ�เป็็นแบบค่่มื่อก�ร 
ท่ี่องเท่ี่�ยู่ว
 กิจกรรมูที� 2 สร้างเพจ Facebook	 เพืื้�อเผัยู่แพื้ร่และโป็รโม่ที่ส่ถึ�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยู่วต่ำ�งๆในนตำำ�บล 
แม่่แฝก
ค. การนำาองค์ควิามูรู้ไปช่วิย์บริการชุมูชน (Healthcare / เทคโนโลยี์ด้านต่าง ๆ)
 กิจกรรมูที� 1 ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์์ เป็็นก�รนำ�เที่คโนโลยู่่พื้ล้งง�นส่ะอ�ด	ม่�ที่ดแที่นพื้ล้งง�น
ไฟฟ้�โดยู่ก�รใช้พื้ล้งง�นจ�กแส่งอ�ทิี่ตำยู่์ในก�รที่ำ�เตำ�อบ
 กิจกรรมูที� 2 การจัดทำาหุ่นฟาง	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ม่�ป็ระยูุ่กต์ำใช้ก้บเที่คโนโลยู่่เพืื้�อนำ�เอ�ว้ส่ดุเหลือ
ใช้จที่�งก�รเกษตำรม่�จ้ดที่ำ�หุ่นฟ�ง
ง. การส่งเสริมูด้านสิ�งแวิดล้อมู / Circular Economy (การเพิ�มูราย์ได้หมุูนเวีิย์นให้แก่ชุมูชน)
 กิจกรรมูที� 1 การจัดตั�งตลาดนัดชุมูชน	โดยู่ก�รบริห�รจ้ดก�รพืื้�นท่ี่�โดยู่รอบหนองม่ะจ้บเพืื้�อป็ร้บป็รุง
ภ่มิ่ท้ี่ศน์ในก�รรองร้บก�รพ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วและเศรษฐกิจของชุม่ชน
 กิจกรรมูที� 2 การจัดทำาหุ่นฟาง	เป็็นก�รจ้ดที่ำ�เพืื้�อนำ�ว้ส่ดุเหลือใช้ที่�งก�รเกษตำรม่�ส่ร้�งม่่ลค่�และ
ลดก�รเผั�ที่ำ�ล�ยู่ฟ�งซ่ื้�งเป็็นส่�เหตุำม่ลภ�วะเป็็นพิื้ษที่�งอ�ก�ศ	และเป็็นก�รส่ร้�งจุดท่ี่องเท่ี่�ยู่วให้ก้บชุม่ชน

วิธีีการัดำาเนินงาน

• แบบออฟไลน์	เป็็นก�รจ้ดที่ำ�ค่่มื่ออ�ช่พื้แบบร่ป็เล่ม่	และจ้ดต้ำ�งร้�นค้�ชุม่ชนเคลื�อนท่ี่�
• แบบออนไลน์	เป็็นก�รเผัยู่แพื้ร่ไฟล์ง�นค่่มื่ออ�ช่พื้ลงใน	Google	Drive	และว่ด่โอป็ระกอบค่่มื่อ

อ�ช่พื้ผ่ั�นโซื้เช่ยู่ลมิ่เด่ยู่	อ�ทิี่เช่น	Facebook	,	Youtube	เป็็นต้ำน

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 ผัลก�รดำ�เนินง�นท่ี่�ผ่ั�นม่�	 ส่�ม่�รถึแบ่งก�รล้กษณะของก�รดำ�เนินง�นได้ตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ดของกิจกรรม่
ตำ�ม่โครงก�รได้	คือ	
 ด้านกิจกรรมู	ได้เข้�ไป็ม่่ส่่วนในก�รจ้ดกิจก�รก�รที่ำ�หุ่นฟ�งเพืื้�อส่ร้�งอ้ตำล้กษณ์ใหม่่	และส่ร้�งก�รม่่
ส่่วนในก�รพ้ื้ฒน�ภ่มิ่ท้ี่ศน์โดยู่รอบพืื้�นท่ี่�หนองม่ะจ้บ	ซ่ื้�งเป็็นแหล่งนำ��ของชุม่ชนและต่ำอยู่อดนำ�ไป็ส่่่ก�รพ้ื้ฒน�
พืื้�นท่ี่�ให้กล�ยู่เป็็นตำล�ดชุม่ชน	เพืื้�อส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�	และยู่้งม่่กิจกรรม่ด้�นคว�ม่ร่วม่มื่อก้บ
ชุม่ชนโดยู่รวบรวม่และเปิ็ดโอก�ส่ให้ป็ระช�ชนในชุม่ชนส่�ม่�รถึนำ�สิ่นค้�ท่ี่�ผัลิตำในท้ี่องถิึ�นม่�จ้ดจำ�หน่�ยู่	เพืื้�อ
เป็็นก�รเพิื้�ม่ช่องที่�งก�รจำ�หน่�ยู่สิ่นค้�ด้งกล่�ว	กิจกรรม่ด้�นก�รส่่งเส่รมิ่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วภ�ยู่ในชุม่ชน	ได้เข้�ไป็
ม่่ส่่วนในก�รจ้ดที่ำ�ภ�พื้ยู่นตำร์ส้่�นเพืื้�อส่่งเส่ริม่และส่น้บส่นุนก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	สิ่นค้�	และบริก�ร	ของชุม่ชนและยู่ง้
ได้เผัยู่แพื้รส่่่่ส้่งคม่Online	เพืื้�อให้พืื้�นท่ี่�	ตำำ�บลแม่่แฝก	เป็็นท่ี่�ร้่จ้กและส่่งผัลใหก้�รที่อ่งเท่ี่�ยู่วชุม่ชนเกดิก�รขยู่�ยู่
ต้ำวนำ�ม่�ซ่ื้�งร�ยู่ได้ของชุม่ชนท่ี่�เพิื้�ม่ม่�กข่�น



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)182

 ด้านการบริการ	 ได้ม่่คว�ม่ร่วม่มื่อก้นก้บ	 หน่วยู่ง�นองค์กรป็กครองส่่วนท้ี่องถิึ�น	 ในก�รบริก�ร
ป็ระช�ชนในชว่งส่ถึ�นก�รณ์วิกฤตำโรคระบ�ด	COVID-19	ท่ี่�เกิดข่�น	โดยู่ก�รเข้�ไป็ในที่อ้งท่ี่�เพืื้�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุ
ให้คว�ม่ร้่	วิธุ่ก�รป็อ้งก้นตำนเองจ�กโรคระบ�ดท่ี่�เกดิข่�น	รวม่ที่้�งยู่ง้ไดน้ำ�อุป็กรณก์�รป็อ้งก้นก�รแพื้รร่ะบ�ดของ
โรคไป็เพืื้�อบริก�รป็ระช�ชนในโอก�ส่ต่ำ�งๆตำ�ม่คว�ม่เหม่�ะส่ม่
 ด้านผลิตภัูณฑ์์	ได้ม่่ก�รลงพื้ื�นท่ี่�ส่ำ�รวจ	ด้�นอ�ช่พื้และผัลติำภ้ณฑ์์ของที่อ้งถิึ�นอยู่่เ่ป็็นป็ระจำ�เพืื้�อที่ำ�ก�ร	
ส่่งเส่ริม่	พ้ื้ฒน�และต่ำอยู่อดก�รป็ระกอบอ�ช่พื้ของป็ระช�ชนในชุม่ชน	เพืื้�อให้คุณภ�พื้ช่วิตำ	คว�ม่เป็็นอยู่่่	รวม่
ไป็ถ่ึงร�ยู่ได้ของป็ระช�ชนเพิื้�ม่ม่�กข่�น	 โดยู่ก�รเปิ็ดช่องที่�งก�รจำ�หน่�ยู่สิ่นค้�ของชุม่ชน	 ท้ี่�งในร่ป็แบบก�ร
จำ�หน่�ยู่สิ่นค้�	 Online	 และก�รจ้ดจำ�หน่�ยู่สิ่นค้�ในร่ป็แบบของร้�นค้�ชุม่ชน	 และยู่้งม่่ก�รร่วม่มื่อก้นก้บ	
หน่วยู่ง�นองค์กรป็กครองส่่วนท้ี่องถิึ�น	 ในก�รป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุ	 ให้เป็็นท่ี่�ร้่จ้กและเพิื้�ม่โอก�ส่ที่�งก�รจำ�หน่�ยู่
สิ่นค้�ของชุม่ชนได้เป็็นอยู่่�งด่
 ด้านผู้นำาชุมูชน/ปราชญ์ชาวิบ้าน	ได้ม่่คว�ม่ร่วม่มื่อก้นก้บ	ผ้่ัท่ี่�ม่่คว�ม่ร้่	คว�ม่ส่�ม่�รถึ	และเป็็นผ้่ันำ�
ชุม่ชนในก�รพ้ื้ฒน�คุณภ�พื้ช่วิตำ	 คว�ม่เป็็นเป็็นอยู่่่ของป็ระช�ชน	 เพืื้�อเป็็นก�รเร่ยู่นร้่และแลกเป็ล่�ยู่นแนวคิด	
วิธุ่ก�รที่ำ�ง�น	รวม่ไป็ถ่ึงป็ระส่บก�รณ์ต่ำ�งๆ	ท่ี่�ผ่ั�นม่�จ�กก�รที่ำ�ง�นโดยู่ตำรง	และได้ม่่ก�รถึอดองค์คว�ม่ร้่ด้�น
ต่ำ�งๆ	ม่�เพืื้�อใช้ในก�รป็ฏิิบ้ติำง�นของเจ้�หน้�ท่ี่�ในโครงก�รU2T
ด้�นกลุ่ม่ธุุรกิจ	,	แหล่งเร่ยู่นร้่และหล้กส่่ตำร	ได้ม่่ก�รถึอดองค์คว�ม่ร้่ต่ำ�งๆท่ี่�ได้จ�กก�รลงพืื้�นท่ี่�ชุม่ชนม่�จ้ดที่ำ�ใน
ร้่แบบของ	ค่่มื่ออ�ช่พื้	และ	สื่�อVDO	เพืื้�อเผัยู่แพื้ร่องค์คว�ม่ร้่ต่ำ�งๆท่ี่�ได้เร่ยู่นร้่จ�กท้ี่�งก�รลงพืื้�นท่ี่�และก�รป็ฏิิบ้ติำ
ง�นจรงิจ�กก�รถ่ึ�ยู่ที่อดของเจ้�ของอ�ช่พื้	ในแต่ำละส่�ข�อ�ช่พื้ที่้�งท่ี่�เป็็นองค์คว�ม่ร้่จ�กในชุม่ชนเอง	และองค์
คว�ม่ร้่จ�กภ�ยู่นอกชุม่ชุน	ท้ี่�งน่�ม่่เป้็�หม่�ยู่เพืื้�อก�รส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�อ�ช่พื้เดิม่ท่ี่�ม่่อยู่่ใ่นชุม่ชน	และส่ร้�งอ�ช่พื้
ใหม่่ส่ำ�หร้บป็ระช�ชน	และเพืื้�อให้ผ้่ัท่ี่�ส่นใจส่�ม่�รถึศ่กษ�เร่ยู่นร้่ได้จ�กสื่�อต่ำ�งๆท่ี่�ที่�งโครงก�ร	U2T	ได้นำ�เส่นอ

ปัจจัยความสำาเร็ัจ

• เที่ศบ�ลตำำ�บลแม่่แฝก	
• ป็ระช�ชน
• อ�จ�รยู่์ผ้่ัควบคุม่ง�น
• ผ้่ัที่ำ�ง�นโครงก�ร

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

 ปัญหาอุปสรรค
	 1.	ส่ภ�พื้อ�ก�ศในช่วงฤด่ฝนท่ี่�ยู่�กต่ำอจ�กลงพืื้�นท่ี่�
	 2.	โรคระบ�ดโควิด	19	ในจ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่ท่ี่�ม่�กข่�นยู่�กต่ำอก�รลงพืื้�นท่ี่�	เนื�องจ�กช�วบ้�นหว้�นเกรง
ต่ำอคนนอกพืื้�นท่ี่�
	 3.	ก�รส่่งเอกส่�รท่ี่�ไกลจ�กพืื้�นท่ี่�
	 4.	ส่ม่�ชิกบ�งคนอยู่่่ไกลจ�กพืื้�นท่ี่�ที่ำ�ง�น
	 5.	ที่ำ�ง�นกลุ่ม่ไม่่ครบ	เนื�องจ�กส่ม่�ชิกบ�งคนติำดธุุระ
 ข้้อเสนอ แนะ แนวิทางการพัฒนาต่อไป
	 1.	อยู่�กให้ม่่งบป็ระม่�ณค่�นำ��ม้่นในก�รลงพืื้�นท่ี่�	
	 2.	อยู่�กให้ม่่โครงก�ร	U2T	คร้�งท่ี่�	2	เพืื้�อต่ำอยู่อดและพ้ื้ฒน�ชุม่ชนในตำำ�บลต่ำอไป็
	 3.	เช็คชื�อม่�ที่ำ�ง�นก้บเจ้�หน้�ท่ี่�เที่ศบ�ลตำำ�บล
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ต ำบลแม่แฝก อ ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่

............................. ต ำบลอยูร่อด (ก่อน) ต ำบลมุง่สู ่ควำมยั่งยืน (หลงั)ศกัยภำพต ำบล

ข้อมูลต ำบลแม่แฝก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่แฝกได้รับยก
ฐำนะเป็นเทศบำลต ำบลแม่แฝกเม่ือวันที่ 1 
มิถุนำยน 2550 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่
แฝก ตั้งอยู่เลขที่ 194 หมู่ 8 บำ้นหนองแสะ 
ต ำบลแม่แฝก  อ ำ เภอสันทรำย จังหวัด
เชียงใหม่ ทำงทิศเหนือของ อ ำเภอสันทรำย 
ระยะหำ่งจำกที่วำกำรอ ำเภอสนัทรำย ปรมำณ 
28 กิโลเมตร

- สง่เสรมิอำชีพและรำยได้
- สง่เสรมิกำรทอ่งเที่ยวภำยใน
ชมุชน

- จดัท ำคูมื่ออำชีพ
- จดัท ำรำ้นคำ้ชมุชน
- จดัอบรมท ำหุน่ฟำง
- จดัท ำหนงัสัน้สง่เสรมิกำร
ทอ่งเที่ยว
- จดัท ำคูมื่อต  ำบลไกดบ์ุ๊ค

กลไกกำรด ำเนินงำน
- ประชมุวำงแผนงำน
- ลงพืน้ที่ส  ำรวจขอ้มลู
- ด ำเนินงำนตำมแผน
- น ำเสนอกำรด ำเนินงำน
- เผยแพรข่อ้มลูผ่ำนคูม่ืออำชีพ และสื่อวิดีโอ
- ไดร้บัควำมอนเุครำะหจ์ำกเทศบำลต ำบลแมแ่ฝก และประชำชนใน
พืน้ที่

ผลลัพธ์
1. กำรท ำงำนเป็นหมูค่ณะ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนใหม่ๆ
2. ไดอ้งคค์วำมรูใ้หม่ๆ  มำพฒันำทกัษะในดำ้นตำ่งๆ เชน่ ดำ้นกำรเขำ้

สงัคม ดำ้นกรำฟฟิค ดำ้นกำรคิดวิเครำะห ์ดำ้นศิลปะ เป็นตน้
3. กำรจดัท ำรำ้นคำ้ชมุชนเคลื่อนที่ เพ่ือสง่เสรมิรำยไดใ้หก้บั

ประชำชนในพืน้ที่
4. มีกำรบันทึกข้อมูลส  ำ รวจพื ้นที่ ต  ำบลแม่แฝกลง เว็ บ ไซต์

http://cbd.u2t.ac.th/

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธเ์ชิงเศรษฐกจิ ผลลัพธเ์ชิงสังคม
มีกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว

โดยกำรลงพื ้นที่ เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลมำท ำสื่อประชำสัมพันธ ์
ดึงนักท่องเที่ยวต่ำงถ่ินมำใช้
จำ่ยในพืน้ที่

ไดมี้กำรลงพืน้ท่ีส  ำรวจอำชีพ
ภำยในต ำบล และจัดท ำคู่ มื อ
อำชีพโดยเผยแพรก่ระจำยควำมรู ้
สู่ชุมชน เพื่อที่ประชำชนจะไดน้ ำ
ควำมรูท้ี่ไดไ้ปต่อยอดเป็นอำชีพ
ใหม่

ด  ำเนินงำนตอ่เน่ืองโดยอำศยัควำมรว่มมือจำกทกุๆ ฝ่ำยสง่เสรมิ
สภำพแวดลอ้มและสนิคำ้ตำ่งๆ ที่เป็นอตัลกัษณข์องชมุชน 

เนือ้ที่
ต ำบลแมแ่ฝกมีเนือ้ที่ทัง้หมดประมำณ 54,801 ไร ่หรอื ประมำณ 87.7 ตร.กม. 
คิดเป็นรอ้ยละ 0.38 ของเนือ้ที่ทัง้หมดของจงัหวดัเชียงใหม ่(จงัหวดัเชียงใหม่มี
เนือ้ที่ประมำณ 14,370,625 ไร ่หรอืประมำณ 22,993 ตร.กม.)

TPMAP ควำมต้องกำรพืน้ฐำน 5 มิติ

โครงการยกระดบัเศรฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบ
บรูณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลยั)

กำรพัฒนำพืน้ที่ภำพกจิกรรมต่ำงๆ

ผูร้บัผิดชอบ อำจำรยโ์ชคมงคล นำดี
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ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : รัองศาสตรัาจารัย์ว่าที�รั�อยตรีัดิเรัก มณีวรัรัณ

   คณะวิศวกรัรัมศาสตร์ั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา

ผู้ร่วิมูโครงการ	 	 1.	ผัศ.ดร.พิื้นิจ		 	 เนื�องพิื้รม่ยู่์
	 	 	 2.	ผัศ.ดร.ป็ร่ด�		 	 จิ�วปั็ญ่ญ่�
	 	 	 3.	ผัศ.ดร.ไกรล�ศ			 ดอนช้ยู่
	 	 	 4.	อ�จ�รยู่์ว่รวุฒิ			 ข้นร้ตำน์
	 	 	 5.	ดร.กิจจ�			 	 ไชยู่ที่นุ

ตำาบลยุหว่า 
อำ�าเภอำสันป่าตอำง  จังหวัดเชีียงใหม่
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ความเป็นมา 

	 เที่ศบ�ลตำำ�บลยู่หุว่�	ต้ำ�งอยู่่	่เลขท่ี่�	299	หม่่่	9	บ้�นต้ำนผ่ั�ง	ตำำ�บลยู่หุว่�	อำ�เภอส้่นป่็�ตำอง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	
ต้ำ�งอยู่่ก่ล�งหนองส่ะเร่ยู่ม่	ห่�งจ�กท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอส้่นป่็�ตำอง	ป็ระม่�ณ	3	กิโลเม่ตำร	พืื้�นท่ี่�ที่้�งหม่ด	18.96	ตำ�ร�ง
กิโลเม่ตำร	อ�ณ�เขตำทิี่ศเหนือ	ติำดก้บตำำ�บลส้่นกล�ง	และตำำ�บลนำ��บ่อหลวง	ทิี่ศใต้ำ	ติำดก้บตำำ�บลบ้�นกล�ง	ทิี่ศ
ตำะว้นออก	ติำดก้บตำำ�บลม่ะข�ม่หลวง	และตำำ�บลทุ่ี่งต้ำอม่	และทิี่ศตำะว้นตำก	ติำดก้บตำำ�บลบ้�นแม่	ภ่มิ่ป็ระเที่ศโดยู่
ท้ี่�วไป็เป็็นพืื้�นท่ี่�ร�บลุ่ม่	ส่่วนใหญ่่เป็็นพืื้�นท่ี่�ที่ำ�ก�รเกษตำร	ไม่่ม่่เขตำป่็�ส่งวนและภ่เข�	ล้กษณะภ่มิ่อ�ก�ศเป็็นแบบ
ร้อนชื�น	ม่่	3	ฤด่	ได้แก่	ฤด่ร้อน	ฤด่ฝน	และฤด่หน�ว	ดินม่่ล้กษณะเป็็นดินเหน่ยู่ว	และดินร่วนป็นที่ร�ยู่	ม่่แหล่ง
นำ��ท่ี่�ลำ�ค้ญ่ได้แก่	นำ��บ�ด�ล	นำ��คลองชลป็ระที่�น	นำ��ซื้�น	และนำ��จ�กอ่�งเก็บนำ��หนองส่ะเร่ยู่ม่	ล้กษณะของ
ไม้่และป่็�ไม้่	ส่่วนใหญ่่เป็็นชนิดพืื้ชส่วน	เช่น	ลำ�ไยู่	ม่ะม่่วง	เป็็นต้ำน
	 ด้�นก�รป็กครอง	เที่ศบ�ลตำำ�บลยู่หุว่�ม่่พืื้�นท่ี่�เขตำก�รป็กครอง	14	หม่่่บ้�น	ได้แก่	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นส้่นป่็�ตำอง	
หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นกล�ง	หม่่่ท่ี่�	3	บ้�นหนองหว�ยู่	หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นกิ�วแลหลวง	หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นอุเม็่ง	หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นหนองปึ็�ง	
หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นใหม่่ม่่วงกอ๋น	หม่่่ท่ี่�	8	บ้�นร้อง	หม่่่ท่ี่�	9	บ้�นต้ำนผ่ั�ง	หม่่่ท่ี่�	11	บ้�นศ�ล�	หม่่่ท่ี่�	12	บ้�นดอนต้ำน	หม่่่ท่ี่�	
13	บ้�นหนองพ้ื้นเงิน	หม่่่ท่ี่�	14	บ้�นส้่นป่็�ตำองใต้ำ	–	ม่ะจำ�โรง	หม่่่ท่ี่�	15	บ้�นหนองส่ะเร่ยู่ม่	ม่่ป็ระช�กรท้ี่�งหม่ด	
9,960	คน	เป็็นป็ระช�กรช�ยู่	4,694	คน	และป็ระช�กรหญิ่ง	5,266	คน	(ข้อม่่ล	ณ	เดือน	ม่่น�คม่	พื้.ศ.2564)	
ป็ระช�กรส่่วนใหญ่่ป็ระกอบอ�ช่พื้หล้กด้�นก�รเกษตำร	เช่น	เกษตำรกรรม่	ป็ระกอบไป็ด้วยู่ก�รที่ำ�น�	ป็ล่กข้�ว	
ลำ�ไยู่	ถ้ึ�วเหลือง	ม่ะม่่วง	และพืื้ชผ้ัก	จำ�นวนพืื้�นท่ี่�ป็ระม่�ณ	5,500	ไร่	ม่่ก�รที่ำ�ป็ระม่งนำ��จืด	เช่น	ก�รเล่�ยู่งป็ล�/
กบ	ในบ่อซ่ื้เม่นต์ำ	และม่่ก�รที่ำ�ป็ศุส้่ตำว์	ได้แก่	ก�รเล่�ยู่งโคนม่	/โคขุน	ไก่เนื�อ/ไก่ไข่	สุ่กร	และสุ่น้ข	อ�ช่พื้รอง
ส่่วนใหญ่่เป็็นอ�ช่พื้ร้บจ้�งท้ี่�วไป็	สิ่นค้�พืื้�นเมื่องส่่วนใหญ่่เป็็นป็ระเภที่ห้ตำถึกรรม่	เช่น	ไม้่แกะส่ล้ก	
ผ้ั�ที่อ	และไม้่จ้กส่�น
	 ด้�นแหลง่ท่ี่องเท่ี่�ยู่วท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่	ได้แก่	ว้ดป่็�เจริญ่ธุรรม่	และตำล�ดน้ดทุ่ี่งฟ้�บด	ต้ำ�งอยู่่ท่่ี่�หม่่่	15	บ้�นหนอง
ส่ะเร่ยู่ม่	ว้ดหนองพ้ื้นเงิน	ต้ำ�งอยู่่่หม่่่	13	บ้�นหนองพ้ื้นเงิน	ศ่นยู่์ห้ตำถึกรรม่ไม้่แกะส่ล้ก	และอ่�งเก็บนำ��หนอง
ส่ะเร่ยู่ม่	 ด้�นก�รน้บถืึอศ�ส่น�	 ส่่วนใหญ่่น้บถืึอศ�ส่น�พุื้ที่ธุ	 ม่่ป็ระเพื้ณ่ท่ี่�สื่บที่อดต่ำอก้นม่�ในชุม่ชนท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่	
เช่น	ป็ระเพื้ณ่ก�รเล่�ยู่งผ่ัเสื่�อบ้�น	ป็ระเพื้ณ่ส่รงนำ��พื้ระธุ�ตุำ	เป็็นต้ำน
	 โจที่ยู่ก์�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจน	(โจที่ยู่ก์�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจน	
(จ�กก�รป็ระเม่ิน	 16	 ป็ระเด็นท่ี่�นำ�ม่�เป็็นต้ำวช่�ว้ด	 ท่ี่�ได้นำ�ม่�เป็็นโจที่ยู่์ในก�รพ้ื้ฒน�เรื�องอะไร	 และแส่ดง
ให้เห็นผัลก�รป็ระเม่ินศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�นใด	 ด้งน่�	 1.ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่ยู่้�งยู่ืน	 2.ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง 
3.ตำำ�บลพ้ื้นคว�ม่ยู่�กลำ�บ�ก	4.ตำำ�บลยู่�กลำ�บ�ก	ก่อนเริ�ม่ต้ำนโครงก�รและเมื่�อสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	))
	 จ�กก�รป็ระเม่นิศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บล	ยู่หุว่�จ้ดเป็็นตำำ�บลอยู่่ร่อดดว้ยู่	10	เป้็�หม่�ยู่	ตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ด	16	ป็ระเด็น	
โดยู่ภ�พื้รวม่	ป็ระช�กรในชมุ่ชนไดร้้บปั็จจ้ยู่พืื้�นฐ�นในก�รดำ�รงช่วิตำครบทุี่กด้�น	ม่่ก�รจ้ดก�รที่ร้พื้ยู่�กรอยู่�่ง
เป็็นระบบ	ม่่ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ป็ระจำ�ตำำ�บล	เป็็นตำำ�บลป็ลอดภ้ยู่	และม่่ก�รพ้ื้ฒน�คุณภ�พื้กลุ่ม่เป็ร�ะบ�ง	และม่่
ระบบก�รสื่�อส่�รชุม่ชน	ด้งน้�นที่�งโครงก�รจ่งมุ่่งเน้นก�รพ้ื้ฒน�ท่ี่�ปั็ญ่ห�	6	ป็ระเด็น	ได้แก่	ก�รจ้ดก�รเงินออม่
ที่ร้พื้ย์ู่หม่่่บ้�น	 ปั็ญ่ห�ที่�งด้�นส้่ม่ม่�ช่พื้	 ก�รจ้ดห�ตำล�ดให้กลุ่ม่ท้ี่กษะอ�ช่พื้ท้ี่องถิึ�น	 ก�รฝึกอบรม่ด้�นส้่งคม่
ท่ี่�อ�ช่พื้ยู่ง้ม่่ไม่่หล�กหล�ยู่	ก�รจ้ดก�รโครงส่ร้�งพืื้�นฐ�น	 เช่น	ก�รแยู่กขยู่ะ	และก�รมุ่่งเน้นด้�นเกษตำร	 โดยู่
กำ�หนดเป้็�หม่�ยู่ท่ี่�จะพ้ื้ฒน�	คือ	ก�รส่ร้�งอ�ช่พื้	ก�รอบรม่พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะ	และส่่งเส่ริม่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว
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แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 1	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�น	ๆ)	คิดเป็็นร้อยู่ละ	
40	ม่่ก�รพ้ื้ฒน�สิ่นค้�	OTOP	ในตำำ�บลอยู่่�งน้อยู่	2	ร�ยู่ก�ร
	 2	ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว)	 คิดเป็็นร้อยู่ละ	50	โดยู่
พ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วในชุม่ชนอยู่่�งน้อยู่	1	แห่ง
	 3	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่ด้่�นต่ำ�ง	ๆ )	คิดเป็็นร้อยู่ละ	10	จ้ด
ที่ำ�หล้กส่่ตำรส่ำ�หร้บถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ด้�นก�รที่ำ�เกษตำรกรรม่	1	หล้กส่่ตำร	โดยู่เน้นด้�นก�รแป็รร่ป็ผัลผัลิตำ
ที่�งก�รเกษตำร	เพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�และยู่อดจำ�หน่�ยู่ของสิ่นค้�
	 4	ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้ก้บชุม่ชน)	คิดเป็็น
ร้อยู่ละ	0	ไม่่ม่่ก�รดำ�เนินกิจกรรม่ในด้�นน่�

วิธีีการัดำาเนินงาน

	 จ�กก�รศ่กษ�ข้อม่่ลของตำำ�บลยูุ่หว่�	 พื้บว่�	 เป็็นตำำ�บลท่ี่�เหม่�ะส่ม่ในก�รยู่กระด้บและพ้ื้ฒน�ที่�ง
ด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วในชุม่ชนเชิงเกษตำรกรรม่	 และพ้ื้ฒน�สิ่นค้�	 OTOP	 โดยู่แบ่งกิจกรรม่ท่ี่�จะดำ�เนินก�รได้
ด้งน่�	1)	ก�รพ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน	2)	ก�รยู่กระด้บและเพิื้�ม่ม่่ลค่�ผัลิตำภ้ณฑ์์	OTOP	ในตำำ�บล	และ	3)	 
ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ด้�นก�รที่ำ�เกษตำรกรรม่	 และก�รออกแบบผัลิตำภ้ณฑ์์ที่�งก�รเกษตำรส่ำ�หร้บก�รเพิื้�ม่
ยู่อดจำ�หน่�ยู่ของสิ่นค้�		ด้งน้�นเพืื้�อดำ�เนินก�รโครงก�รฯ	ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลยูุ่หว่�	จ่งม่่ก�รป็ฏิิบ้ติำง�นด้งน่�
	 1)	ก�รจ้�งเหม่�บริก�ร	จำ�นวน	20	อ้ตำร�	ป็ระกอบด้วยู่	ป็ระช�ชน	5	อ้ตำร�	บ้ณฑิ์ตำ	10	อ้ตำร�	และ
น้กศ่กษ�	5	อ้ตำร�	โดยู่ป็ฏิิบ้ติำง�นตำ�ม่ขอบเขตำตำำ�แหนง่ง�นท่ี่�ไดร้้บม่อบหม่�ยู่	รวม่	6	ตำำ�แหนง่	ได้แก่	เจ้�หน�้ท่ี่�
วิเคร�ะห์ข้อม่่ล	 เจ้�หน้�ท่ี่�เฝ้�ระว้ง	 ป็ระส่�นง�น	 และติำดตำ�ม่ข้อม่่ลส่ถึ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของ	 COVID-19	
และโรคระบ�ดใหม่่	(ร่วม่ก้บ	ศบค.)	เจ้�หน้�ท่ี่�จ้ดที่ำ�ข้อม่่ลร�ชก�รในพื้ื�นท่ี่�ท่ี่�เป็็นข้อม่่ลอิเล็กที่รอนิกส์่	เจ้�หน้�ท่ี่�
ดำ�เนินกิจกรรม่โครงก�รยู่กระด้บร�ยู่ตำำ�บล	เจ้�หน้�ท่ี่�พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้ใหม่่	และเจ้�หน้�ท่ี่�ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่
ร้่	เที่คโนโลยู่่	และนว้ตำกรรม่
	 2)	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลยูุ่หว่�	ดำ�เนินก�รต้ำ�งแต่ำ	กุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ	–	ตุำล�คม่	
ม่่ก�รส่ำ�รวจและเก็บข้อม่่ลแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนท่ี่�น่�ส่นใจ	ได้แก่	ว้ดป่็�เจริญ่ธุรรม่	ว้ดหนองพ้ื้นเงิน	อ่�งเก็บ
นำ��หนองส่ะเร่ยู่ม่	 ศ่นยู่์ห้ตำถึกรรม่ไม้่แกะส่ล้ก	และตำล�ดน้ดทุ่ี่งฟ้�บด	ดำ�เนินกิจกรรม่ก�รถ่ึ�ยู่ร่ป็ภ�พื้ส่ถึ�นท่ี่�
และป็ระเพื้ณ่ต่ำ�ง	ๆ	ท่ี่�ส่อดคล้อง	เพืื้�อจ้ดที่ำ�สื่�อ	วิด่โอ	หน้งส้่�น	และค่่มื่อก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	(Yuwa	Guidebook)	
เผัยู่แพื้ร่ลงที่�งสื่�อออนไลน์	
	 3)	กิจกรรม่ยู่กระด้บและเพิื้�ม่ม่่ลค่�ของผัลิตำภ้ณฑ์์	OTOP	ดำ�เนินก�รต้ำ�งแต่ำ	กุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ	–	พื้ฤศจิก�ยู่น	
จ�กก�รส่ำ�รวจ	 ตำำ�บลยุู่หว่�ไม่่ม่่สิ่นค้�ท่ี่�ข่�นที่ะเบ่ยู่น	OTOP	 แต่ำพื้บว่�ม่่สิ่นค้�ท่ี่�ม่่ศ้กยู่ภ�พื้ในก�รพ้ื้ฒน�ให้
เป็็นสิ่นค้�	OTOP	ได้แก่	3.1)	สิ่นค้�ห้ตำถึกรรม่	ได้แก่	ไม้่แกะส่ล้ก	ผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กเชือกป็อ	โคม่ไฟและดอกไม้่
ป็ระดิษฐ์	ผัลิตำภ้ณฑ์์เบญ่จรงค์	และเซื้ร�มิ่ก	3.2)	อ�ห�ร	ได้แก่	แหนม่	นำ��พื้ริกตำ�แดง	แคบหม่่	ข้�วแต๋ำน	และ
ขนม่ที่องม้่วน	 จ�กน้�นม่อบหม่�ยู่ให้ผ้่ัป็ฏิิบ้ติำก�รที่ำ�ก�รค้ดเลือกสิ่นค้�ท่ี่�ม่่คว�ม่น่�ส่นใจ	 เพืื้�อนำ�ม่�ว�งข�ยู่ท่ี่�
ร้�นค้�ชุม่ชน	และป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุสิ่นค้�ให้เป็็นท่ี่�ร้่จ้กต่ำอไป็	ในช่องที่�งสื่�อออนไลน์
	 4)	กิจกรรม่ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ในด้�นก�รที่ำ�เกษตำรกรรม่	และก�รออกแบบผัลิตำภ้ณฑ์์ที่�งก�รเกษตำร
ในชุม่ชน	ระยู่ะเวล�ดำ�เนินก�ร	กุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ	–	พื้ฤศจิก�ยู่น	ที่ำ�ก�รลงพืื้�นท่ี่�ส่ำ�รวจและเก็บข้อม่่ลศ่นยู่์ก�รเร่ยู่น
ร้่ด้�นเกษตำรกรรม่ในชุม่ชน	 เช่น	 ส่วนคร่ธุ่ร์	 ออแกนิก	 และศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ก�รเพิื้�ม่ป็ระส่ิที่ธิุภ�พื้ก�รผัลิตำ	 สิ่นค้�
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เกษตำร	 (น�แป็ลงใหญ่่)	 เป็็นต้ำน	 ม่่ก�รจ้ดอบรม่โครงก�รให้คว�ม่ร้่และพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะ	ได้แก่	 โครงก�ร	Smart	
Farm	โครงก�รเตำ�อบพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	และก�รจ้ดที่ำ�หน้งสื่อค่่มื่ออ�ช่พื้	เป็็นต้ำน
	 โดยู่ที่�งโครงก�รฯ	 ได้ร้บคว�ม่ร่วม่มื่อจ�กที่�งเที่ศบ�ลตำำ�บลยุู่หว่�คอยู่อำ�นวยู่คว�ม่ส่ะดวกในด้�น
ข้อม่่ล	บุคล�กร	พืื้�นท่ี่�	และก�รติำดต่ำอสื่�อส่�รก้บห้วหน้�ชุม่ชนในก�รลงพืื้�นท่ี่�ป็ฏิิบ้ติำง�นของผ้่ัร้บจ้�ง	ตำลอดจน
จบโครงก�ร

ผู้ลการัดำาเนินงาน

	 1)	ก�รจ้�งเหม่�บริก�ร	 เกิดก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะที่�งด้�นวิช�ช่พื้	 ท้ี่�ง	4	 ด้�น	ได้แก่	Digital,	English,	
Financial	และ	Social
	 2)	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลยูุ่หว่�	ตำำ�บลยูุ่หว่�ม่่หน้งสื่อค่่มื่อก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว
ตำำ�บลยูุ่หว่�	(Yuwa	Guidebook)	และม่่ก�รเผัยู่แพื้ร่ที่�งสื่�อออนไลน์	เพืื้�อให้คนภ�ยู่นอกได้ร้่จ้กภ�พื้รวม่ของ
ตำำ�บลและเกิดคว�ม่ส่นใจ
	 3)	กิจกรรม่ยู่กระด้บและเพิื้�ม่ม่่ลค่�ของผัลิตำภ้ณฑ์์	OTOP	ส่�ม่�รถึเพิื้�ม่ม่่ลค่�ของส่นิค้�ท่ี่�ม่่ศ้กยู่ภ�พื้ใน
ก�รพ้ื้ฒน�เป็็นสิ่นค้�	OTOP	โดยู่ก�รว�งจำ�หน่�ยู่ท่ี่�ร้�นค้�ชุม่ชน	และม่่ก�รจ้ดที่ำ�สื่�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุเผัยู่แพื้ร่
ผ่ั�นสื่�อออนไลน์	เพื้จเฟส่บุ๊ค	Yuwa_Ngai	ได้แก่	 ค่่มื่ออ�ช่พื้	เช่น	 ค่่มื่อผัลิตำภ้ณฑ์์จ้กส่�นบ้�นหนองปึ็�ง	 ค่่มื่อ
ก�รที่ำ�โคม่ยู่่�เป็็ง	ค่่มื่อก�รที่ำ�ข้�วแคบ	ค่่มื่อก�รที่ำ�ถ้ึ�วเน่�	เป็็นต้ำน
	 4)	กิจกรรม่ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ในด้�นก�รที่ำ�เกษตำรกรรม่	และก�รออกแบบผัลิตำภ้ณฑ์์ที่�งก�รเกษตำร
ในชุม่ชน	ร้�นค้�ชุม่ชนส่�ม่�รถึเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ให้ก้บเกษตำรกรและผ้่ัผัลิตำในพืื้�นท่ี่�	ม่่ก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะก�รออกแบบ
บรรจุภ้ณฑ์์ท่ี่�ส่วยู่ง�ม่	ก�รตำล�ดออนไลน	์และก�รแป็รร่ป็อ�ห�รเพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�สิ่นค้�	ม่่ก�รจ้ดโครงก�รอบรม่
ก�รป็ระกอบอ�ช่พื้	3	อ�ช่พื้	และม่่ก�รจ้ดที่ำ�ค่่มื่ออ�ช่พื้	รวม่	18	อ�ช่พื้

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 1	หน่วยู่ง�นภ�คร้ฐ	ได้แก่	เที่ศบ�ลตำำ�บลยูุ่หว่�	โรงพื้ยู่�บ�ลส้่นป่็�ตำอง
	 2	ป็ร�ชญ์่ช�วบ้�น	ท้ี่�ง	8	ส่�ข�อ�ช่พื้
	 3	ผ้่ันำ�ชุม่ชน
	 4	เกษตำรกรในชุม่ชน
	 5	ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ในชุม่ชน

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 อุป็ส่รรคท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ในก�รดำ�เนินโครงก�รยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บลแบบบ่รณ�ก�ร	ตำำ�บล
ยูุ่หว่�	ปี็	2564	คือ	ส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของเชื�อ	COVID-19	ในพืื้�นท่ี่�	ที่ำ�ให้ป็ระช�ชน	เกษตำรกร	และ 
ผ้่ัผัลิตำในพืื้�นท่ี่�ไม่่ส่�ม่�รถึให้คว�ม่ร่วม่มื่อได้อยู่่�งเต็ำม่ท่ี่�	 เนื�องจ�กก�รป็ฏิิบ้ติำตำ�ม่ม่�ตำรก�รควบคุม่โรค	 ส่่งผัล
ให้ก�รดำ�เนินง�นล่�ช้�กว่�กำ�หนด	 และปั็ญ่ห�เก่�ยู่วก้บระยู่ะเวล�ในก�รดำ�เนินง�น	 ท่ี่�ไม่่เพ่ื้ยู่งพื้อจะที่ำ�ให้
บรรลุเป้็�หม่�ยู่ของโครงก�รภ�ยู่ใน	 11	 เดือน	 ด้งน้�นก�รท่ี่�โครงก�รน่�จะส่�ม่�รถึส่่งผัลให้ยู่กระด้บเศรษฐกิจ
ของชุม่ชนได้จริงตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	ควรจะม่่ก�รขยู่�ยู่ขอบเขตำก�รดำ�เนินก�ร	เพืื้�อต่ำอยู่อดกิจกรรม่ท่ี่�ได้ป็ฏิิบ้ติำม่�	
และม่่ก�รมุ่่งเน้นเป้็�หม่�ยู่ก�รพ้ื้ฒน�ท่ี่�เหม่�ะส่ม่ในแต่ำละพืื้�นท่ี่�
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  
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ความเป็นมา

	 ตำำ�บลยู่�งเนิ�งต้ำ�งอยู่่่ตำอนกล�งของต้ำวอำ�เภอส่�รภ่	 อยู่่่ห่�งจ�กจ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ไป็ที่�งทิี่ศตำะว้นออก
เฉู่ยู่งใต้ำ	ตำ�ม่ที่�งหลวงแผ่ันดินหม่�ยู่เลข	106	(เช่ยู่งใหม่่	-	ลำ�พ่ื้น)	เป็็นระยู่ะที่�งป็ระม่�ณ	7	กิโลเม่ตำร	ม่่พืื้�นท่ี่�
ท้ี่�งสิ่�น	10.04	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	หรือป็ระม่�ณ	6,300	ไร่	โดยู่ม่่อ�ณ�เขตำติำดต่ำอด้งน่�	ทิี่ศเหนือ	ติำดต่ำอก้บเที่ศบ�ล
ตำำ�บลหนองผ่ั�ง	อำ�เภอส่�รภ่	ที่ศิใต้ำ	ติำดต่ำอก้บเที่ศบ�ลตำำ�บลส่�รภ่	อำ�เภอส่�รภ่	ที่ศิตำะว้นออก	ตำดิต่ำอก้บเที่ศบ�ล
ตำำ�บลชม่ภ่	เที่ศบ�ลตำำ�บลไชยู่ส่ถึ�น	อำ�เภอส่�รภ่	ที่ศิตำะว้นตำก	ติำดต่ำอก้บเที่ศบ�ลตำำ�บลหนองผ่ั�ง	เที่ศบ�ลตำำ�บล
หนองแฝก	ตำำ�บลยู่�งเนิ�งป็ระกอบด้วยู่	13	หม่่่บ้�น	หม่่่1	บ้�นก่่เสื่อ	หม่่่2	บ้�นเวฬุุว้น	หม่่่3	บ้�นยู่�งเนิ�ง	หม่่่4	
บ้�นพื้ระนอนป่็�เก็ดถ่ึ�	หม่่่5	บ้�นศร่โพื้ธุ�ร�ม่	หม่่่6	บ้�นต้ำนเห่ยู่ว	หม่่่7	บ้�นป่็�แดด	หม่่่	1,2,4,8		ตำ.ส่�รภ่	(บ�ง
ส่่วน)	หม่่่	5,7		ตำ.หนองผ่ั�ง	(บ�งส่่วน)
ล้กษณะภ่มิ่อ�ก�ศเป็็นแบบม่รสุ่ม่เขตำร้อนได้ร้บอิที่ธิุพื้ลจ�กม่รสุ่ม่ตำะว้นตำกเฉู่ยู่งใต้ำแบ่งเป็็น	3	ฤด่	คือ	ฤด่ร้อน
เริ�ม่ต้ำ�งแต่ำเดือนม่่น�คม่ถึง่เดอืนเม่ษ�ยู่น	ฤด่ฝนเริ�ม่ต้ำ�งแต่ำเดือนพื้ฤษภ�คม่ถึง่เดอืนตุำล�คม่	และฤด่หน�วเริ�ม่ต้ำ�งแต่ำ
เดือนพื้ฤศจิก�ยู่นถ่ึงเดือนกุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ
ล้กษณะภ่มิ่ป็ระเที่ศเป็็นท่ี่�ร�บลุ่ม่	 ล้กษณะของดินเกิดจ�กก�รท้ี่บถึม่ของตำะกอนท่ี่�ม่�ก้บนำ��	 จ่งเหม่�ะส่ม่ก้บ
ก�รที่ำ�ก�รเกษตำร	เช่น	ก�รที่ำ�น�	ที่ำ�ส่วนและพืื้ชผ้ัก	ม่่แหล่งนำ��ธุรรม่ช�ติำ	ได้แก่	ลำ�นำ��แม่่ส่ะล�บ	หนอง	ลำ�
เหมื่องพื้ญ่�คำ�	ส่�ม่�รถึใช้นำ��ที่ำ�ก�รเกษตำรได้ตำลอด	ม่่ท้ี่ศน่ยู่ภ�พื้ท่ี่�ส่วยู่ง�ม่	คือ	ต้ำนยู่�งป็ระด้บดอกเอื�องส่อง
ข้�งที่�งถึนนส่�ยู่เช่ยู่งใหม่่	–	ลำ�พ่ื้น	และม่่ส่ถึ�น่รถึไฟส่�รภ่	ซื้่�งเป็็นส่ถึ�น่รถึไฟท้ี่องถิึ�น	โดยู่จะม่่ขบวนรถึท่ี่�	408	
เช่ยู่งใหม่่-นครส่วรรค์	ถ่ึงส่ถึ�น่รถึไฟส่�รภ่เวล�	9.42	น.	ออกเวล�	9.43	น.	และขบวนรถึท่ี่�	407	นครส่วรรค์-
เช่ยู่งใหม่่	ถ่ึงเวล�	14.28	น.	ออกเวล�	14.29	น.
นอกจ�กน่�ต้ำนยู่�งถืึอเป็็นส้่ญ่ล้กษณ์หน่�งเด่ยู่วของช�วเช่ยู่งใหม่่และอำ�เภอส่�รภ่	 ยู่้งคงที่ำ�ให้ท่ี่�ในก�รให้ร่ม่เง�
ม่�ต้ำ�งแต่ำคร้�งโบร�ณเมื่�อกว่�ร้อยู่ปี็	ซ่ื้�งถืึอได้ว่�ถึนนส่�ยู่น่�เป็็นถึนนส่�ยู่อ�รยู่ธุรรม่ล้�นน�ท่ี่�ม่่ช่วิตำเป็็นม่รดกเก่�
แก่ท่ี่�ที่รงคุณค่�แส่ดงให้เห็นถ่ึงวิถ่ึช่วิตำของคนเมื่องเช่ยู่งใหม่่ต้ำ�งแต่ำอด่ตำจนถ่ึงปั็จจุบ้น	ม่่ระยู่ะที่�งป็ระม่�ณ	10	
กว่�กิโลเม่ตำรจ�กเช่ยู่งใหม่่ถ่ึงอำ�เภอส่�รภ่ม่่ต้ำนยู่�งข่�นเร่ยู่งร�ยู่กว่�หน่�งพ้ื้นต้ำน

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

	 ตำำ�บลยู่�งเนิ�งได้ม่่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจน	ได้แก่	
	 1.	ป็ระเดน็ก�รส่่งเส่ริม่ก�รเกษตำรพื้อเพ่ื้ยู่งและอ�ห�รป็ลอดภ้ยู่	โดยู่ได้ส่่งเส่ริม่ให้เกษตำรกรป็ล่กพืื้ชผ้ัก
ส่วนคร้ว	ม่่ก�รแจกเม่ล็ดพ้ื้นธ์ุุพืื้ช	ต้ำนไม้่	อ่กท้ี่�งยู่ง้ม่่โครงก�รท่ี่�ชื�อว่�	หน่�งว�พื้อเพ่ื้ยู่งเล่�ยู่งคนยู่�งเนิ�ง	และไดร่้วม่
ก้บที่�ง	U2T	โดยู่ก�รนำ�เที่คโนโลยู่่ฟองอ�ก�ศขน�ดเล็ก	(Nano	Bubble)	เข้�ม่�ใช้พ้ื้ฒน�ส่่งเส่ริม่ก�รเกษตำร	
เพืื้�อให้คนในคนในตำำ�บลได้ม่่ผ้ักส่ะอ�ดป็ลอดส่�รพิื้ษไว้ร้บป็ระที่�นและข�ยู่เพืื้�อส่ร้�งร�ยู่ได้
	 2.	 ป็ระเด็นก�รช่วยู่จ้ดก�รวิส่�หกิจชุม่ชนและป็ระเด็นก�รฝึกอบรม่ท้ี่กษะอ�ช่พื้	 ก�รอบรม่ส่่งเส่ริม่
ก�รส่ร้�งอ�ช่พื้	นำ�ผ้่ัท่ี่�ม่่คว�ม่ร้่และป็ระส่บก�รณ์ม่�อบรม่เพืื้�อเป็็นแนวที่�งให้ก้บกลุ่ม่คนว่�งง�นหรือผ้่ัส่่งอ�ยูุ่
ไม่่ว่�จะเป็็นอบรม่ก�รที่ำ�เบ�ะรองน้�ง	ผ้ั�ข�วม้่�	กระเป็��ผ้ั�	อบรม่ก�รที่ำ�นำ��ยู่�ล้�งจ�น	นำ��ม้่นเหลือง	ส่มุ่นไพื้ร
ดม่นวด	อบรม่ก�รที่ำ�นำ��พื้ริกข่�	หม่่แดดเด่ยู่ว	เป็็นต้ำน	โดยู่ได้ม่่ก�รส่่งเส่ริม่และยู่กระด้บผัลิตำภ้ณฑ์์เพืื้�อให้เกิด
ก�รพ้ื้ฒน�ในร่ป็แบบใหม่่	ๆ	เพืื้�อให้ท้ี่นส่ม้่ยู่และม่่เอกล้กษณ์ม่�กข่�น	และได้ม่่ก�รส่น้บส่นุนให้เกิดก�รต่ำอยู่อด	
เป็็นกลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนท่ี่�ยู่้�งยู่ืนอ่กด้วยู่
	 3.	 ป็ระเด็นส่่งเส่ริม่คว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ในพืื้�นท่ี่�	 ก�รส่ร้�งคุณภ�พื้ช่วิตำท่ี่�ด่ให้ก้บคนในชุม่ชน	 ท้ี่�งคว�ม่
ป็ลอดภ้ยู่ด้�นช่วิตำและที่ร้พื้ยู่์สิ่น	 คว�ม่ช่วยู่เหลือต่ำ�ง	 ๆ	 ท่ี่�ชุม่ชนตำ้องก�รในทีุ่ก	 ๆ	 ปี็เที่ศบ�ลจะม่่โครงก�ร 
ฝึกซ้ื้อม่แผันป้็องก้นและบรรเที่�ส่�ธุ�รณภ้ยู่ให้ก้บป็ระช�ชนเพืื้�อให้ม่่คว�ม่ร้่พื้ร้อม่ร้บมื่อ	ห�กม่่เหตุำก�รฉุูกเฉิูนเกิดข่�น
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	 4.	ป็ระเด็นก�รพ้ื้ฒน�คุณภ�พื้กลุ่ม่เป็ร�ะบ�ง	ตำำ�บลยู่�งเนิ�งม่่ก�รอุดหนุนศ่นยู่พ้์ื้ฒน�ครอบคร้วตำำ�บล	
ม่่กองทุี่นหล้งป็ระก้นสุ่ขภ�พื้เที่ศบ�ล	เบ่�ยู่ยู่้งช่พื้ผ้่ัส่่งอ�ยูุ่และผ้่ัด้อยู่โอก�รที่�งส้่งคม่
	 5.	ป็ระเดน็ส่่งเส่ริม่ระบบสื่�อส่�รชุม่ชน	ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุกิจกรรม่ต่ำ�ง	ๆ 	ท่ี่�ได้จ้ดที่ำ�ผ่ั�นว�รส่�รเที่ศบ�ล		
ผ่ั�นเส่่ยู่งตำ�ม่ส่�ยู่ให้ป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลยู่�งเนิ�งได้ร้บที่ร�บม่่ก�รจ้ดร�ยู่ก�รว�ระยู่�ม่เช้�ท่ี่�พ่ื้ดถ่ึงกิจกรรม่
ท่ี่�เกิดข่�นท่ี่�จะจ้ดข่�นในแต่ำละส้่ป็ด�ห์	และยู่้งใช้ช่องที่�งน่�ช่วยู่ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุโป็รโม่ตำสิ่นค้�จ�กกลุ่ม่ต่ำ�ง	ๆ 	ของ
ตำำ�บลยู่�งเนิ�งอ่กด้วยู่	
	 6.	ป็ระเด็นก�รส่่งเส่ริม่ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ตำำ�บล	 เที่ศบ�ลได้ม่่ก�รส่่งเส่ริม่ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ของตำำ�บลให้แก่เด็ก	ๆ	
ในตำำ�บลได้ม่่ก�รศ่กษ�ท่ี่�ด่	ม่่แผันพ้ื้ฒน�คุณภ�พื้ก�รศ่กษ�	ส่่งเส่ริม่แผันก�รจ้ดที่ำ�ก�รเร่ยู่นร้่	
	 ตำำ�บลยู่�งเนิ�งได้ม่่โครงก�รก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนตำ�ม่	16	ป็ระเด็นรวม่แล้วเข้�
เกณฑ์์ตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ดถ่ึง	14	ป็ระเด็น	ตำอบโจที่ยู่ปั์็ญ่ห�ช่วิตำของคนในชุม่ชม่จนนำ�ไป็ส่่่ก�รบรรลุเป้็�หม่�ยู่เป็็นตำำ�บล
มุ่่งส่่่คว�ม่ยู่้�งยู่ืน	

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 1.	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�อ�ช่พื้และส่ร�้งอ�ช่พื้ใหม่่	ซ่ื้�งเป็็นก�รส่ร�้งอ�ช่พื้ใหแ้ก่คนในตำำ�บลยู่�งเนิ�งโดยู่ก�ร
จ้ดอบรม่กิจกรรม่ต่ำ�ง	ๆ	เพืื้�อให้เกิดคว�ม่ร้่คว�ม่ส่�ม่�รถึและนำ�ไป็ส่ร้�งเป็็นอ�ช่พื้ได้	เช่น	อบรม่ก�รที่ำ�นำ��ยู่�
ล้�งจ�น	ก�รที่ำ�กระเป็��	หรือเบ�ะรองน้�ง	ก�รที่ำ�นำ��ม้่นเหลือง	ก�รที่ำ�นำ��หม้่กช่วภ�พื้	ก�รที่ำ�นำ��พื้ริกข่�	และ
ยู่้งม่่ก�รออกแบบช้�นว�งศ่นยู่์	OTOP	เพืื้�อจะนำ�สิ่นค้�ในชุม่ชนม่�ว�งจำ�หน่�ยู่	เป็็นก�รส่่งเส่ริม่ด้�นร�ยู่ได้ให้
แก่คนในชุม่ชน
	 2.	ก�รส่ร้�งและพื้ฒ้น�	ม่ก่�รพื้ฒ้น�ศน่ย์ู่เรยู่่นร้่	เช่น	ศน่ย์ู่ถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่ก่�รเกษตำรป็ระจำ�ตำำ�บล
ยู่�งเนิ�ง	และพื้้ฒน�ศ่นยู่์	OTOP	ป็ระจำ�ตำำ�บลยู่�งเนิ�ง	เพื้ื�อส่่งเส่ริม่ด้�นก�รที่่องเที่่�ยู่ว
	 3.	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	เป็็นก�รอบรม่ก�รใช้แอพื้พื้ลิเคช้�นต่ำ�ง	ๆ 	ท่ี่�จำ�เป็็นต่ำอคนใน
ยูุ่คส่ม้่ยู่น่�	นำ�แอพื้พื้ลิเคช้�นเข้�ม่�ช่วยู่ส่่งเส่ริม่ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	เช่น	ก�รส่ร้�ง	Page	Facebook	ก�รใช้แอพื้
พื้ลิเคช้�นในก�รต้ำดต่ำอร่ป็ภ�พื้	หรือวิด่โอ	เพืื้�อท่ี่�จะส่�ม่�รถึนำ�ไป็ป็ระยุู่กต์ำใช้ก้บสิ่นค้�ของต้ำวเองได้	เพืื้�อเป็็นก�ร
โป็รโม่ที่สิ่นค้�	 หรือเป็็นอ่กหน่�งช่องที่�งในก�รข�ยู่สิ่นค้�ภ�ยู่ในสื่�อโซื้เช่ยู่ล	 อ่กท้ี่�งยู่้งม่่ก�รนำ�เที่คโนโลยู่่ฟอง
อ�ก�ศขน�ดเล็ก	(Nano	Bubble)	เข้�ม่�ช่วยู่ในก�รที่ำ�นำ��ยู่�ล้�งจ�น	ก�รที่ำ�นำ��ม้่นเหลืองดม่นวดเพืื้�อสุ่ขภ�พื้	
และก�รที่ำ�ปุ็�ยู่และนำ��หม้่กช่วภ�พื้	 เพืื้�อให้เกิดป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ม่�กข่�น	 และก�รนำ�เครื�องจำ�หน่�ยู่นำ��ยู่�ล้�งจ�น
อ้ตำโนม้่ติำให้แก่คนในชุม่ชนตำำ�บลยู่�งเนิ�งเพืื้�อส่่งเส่ริม่ช่องที่�งในก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ให้แก่กลุ่ม่ที่ำ�นำ��ยู่�ล้�งจ�นของ
กลุ่ม่ผ้่ัส่่งอ�ยุู่ในตำำ�บลยู่�งเนิ�ง
	 4.	ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่	เป็็นก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่คนในชุม่ชนตำำ�บลยู่�งเนิ�งให้ม่่ร�ยู่
ได้ท่ี่�ม่�จ�กหล�ยู่ช่องที่�ง	
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วิธีีการัดำาเนินงาน
 กิจกรรมูที� 1 สร้าง Creative Food People	ได้ดำ�เนินก�รอบรม่ให้คว�ม่ร้่เพิื้�ม่ท้ี่กษะอ�ช่พื้และ
ก�รป็ร้บหล้กส่่ตำรก�รที่ำ�ผัลิตำภ้ณฑ์์ป็ระกอบไป็ด้วยู่	หล้กส่่ตำรผัลิตำภ้ณฑ์์นำ��พื้ริกข่�	ผัลิตำภ้ณฑ์์หม่่แดดเด่ยู่ว	และ	
ผัลิตำภ้ณฑ์์แคบหม่่อบลม่ร้อน	โดยู่ม่่ผัลิตำภ้ณฑ์์เด่น	คือนำ��พื้ริกข่�	โดยู่ม่่ว้ตำถุึป็ระส่งค์เพืื้�อเส่ริม่ส่ร้�งท้ี่กษะอ�ช่พื้
ให้แก่คนในตำำ�บลยู่�งเนิ�ง	และก�รต่ำอยู่อดผัลิตำภ้ณฑ์์	หล้งจ�กท่ี่�ได้ม่่ก�รจ้ดอบรม่	ได้ม่่ก�รป็ร้บหล้กส่่ตำร	และ
ร่ป็แบบของผัลิตำภ้ณฑ์์ใหม่่ให้ด่ข่�น	 และกำ�ล้งอยู่่่ในก�รป็ร้บป็รุงบรรจุภ้ณฑ์์และวิธุ่ก�รเก็บร้กษ�ผัลิตำภ้ณฑ์์ให้
ส่�ม่�รถึเก็บร้กษ�ได้น�นยู่ิ�งข่�น	รวม่ถ่ึงยู่้งอยู่่่ในก�รดำ�เนินก�รรวม่กลุ่ม่เพืื้�อจดที่ะเบ่ยู่นร้ฐวิส่�หกิจ	และห�รือ
ในก�รต่ำอยู่อดผัลิตำภ้ณฑ์์อยู่่�งต่ำอเนื�อง
 กิจกรรมูที� 2 ย์กระดับและพัฒนาผลิตภัูณฑ์์ชุมูชน Craft Trend Product	ได้ดำ�เนินก�รอบรม่
ให้คว�ม่ร้่เพิื้�ม่ท้ี่กษะและก�รออกแบบบรรจุภ้ณฑ์์ป็ระกอบไป็ด้วยู่	หล้กส่่ตำรผัลิตำภ้ณฑ์์นำ��ม้่นเหลือง,	ผัลิตำภ้ณฑ์์
กระเป็��ผ้ั�	และเบ�ะรองน้�ง	โดยู่ม่่ว้ตำถุึป็ระส่งค์เพืื้�อเส่ริม่ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้แก่ตำำ�บล	ด้วยู่ก�รต่ำอยู่อดของกลุ่ม่ผ้่ัส่่ง
อ�ยูุ่	 และป็ร้บป็รุงส่่ตำรก�รที่ำ�นำ��ม้่นเหลืองส่ำ�หร้บดม่และนวดแก้ป็วดเมื่�อยู่	 และหล้งจ�กก�รอบรม่หล้กส่่ตำร
ท้ี่�งหม่ดได้ม่่ก�รนำ�เที่คโนโลยู่่ฟองอ�ก�ศขน�ดเล็ก	 (Nano	Bubble)	ม่�ป็ร้บแก้ก�รม่่กลิ�นหืนของผัลิตำภ้ณฑ์์
เดิม่พื้บว่�ที่ำ�ให้ผัลิตำภ้ณฑ์์ม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้และผัลล้พื้ธ์ุท่ี่�ด่ข่�น	 และกำ�ล้งอยู่่่ในก�รดำ�เนินก�รออกแบบร่ป็แบบ
ของผัลติำภ้ณฑ์์ใหม่่	รวม่ไป็ถึง่ก�รกำ�หนดร�ค�	ก�รห�กลุ่ม่เป็�้หม่�ยู่	ก�รขยู่�ยู่ตำล�ด	และก�รตำอ่ยู่อดผัลติำภ้ณฑ์์	
ในส่่วนของกระเป็��ผ้ั�	และเบ�ะรองน้�ง	กำ�ล้งอยู่่ใ่นก�รดำ�เนินก�รห�	กลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�ต้ำองก�รสิ่นค้�คุณภ�พื้ส่่ง	
และก�รกำ�หนดร�ค�	เนื�องจ�กม่่ร่ป็แบบผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�คล้�ยู่คล่งก้บท้ี่องตำล�ดท้ี่�วไป็	และม่่ร�ค�ส่่งกว่�เนื�องจ�ก
ใช้ว้ส่ดุท่ี่�ม่่ต้ำนทุี่นร�ค�ส่่ง
 กิจกรรมูที� 3 สร้าง Smart People ด้าน IT/App/Social Media/Online market ได้ดำ�เนิน
ก�รอบรม่ให้คว�ม่ร้่เพิื้�ม่ท้ี่กษะเชิงป็ฏิิบ้ติำ	ป็ระกอบไป็ด้วยู่	หล้กส่่ตำรอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รร้่จ้กใช้	ร้่เท่ี่�ท้ี่น	แอพื้
พื้ลิเคช้�นท่ี่�นิยู่ม่ใช้อำ�นวยู่คว�ม่ส่ะดวกในช่วติำ	และหล้กส่่ตำรอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รก�รนำ�เส่นอส่นิค้�ที่�งโซื้เซ่ื้ยู่ล
ม่่เด่ยู่ในปั็จจุบ้น	 โดยู่ม่่ว้ตำถุึป็ระส่งค์เพืื้�อให้บุคคลในชุม่ชนส่�ม่�รถึร้่จ้กช่องที่�งขยู่�ยู่ก�รตำล�ดที่�งออนไลน์	
เข้�ใจถ่ึงก�รข�ยู่ส่ินค้�	 ร่ป็แบบก�รใช้แอพื้พื้ลิเคช้�นส่ำ�หร้บข�ยู่ส่ินค้�ที่�งออนไลน์	 จ่งได้จ้ดก�รอบรม่เก่�ยู่ว
ก้บวิธุ่ก�รนำ�เส่นอสิ่นค้�ผ่ั�นที่�งช่องที่�งออนไลน์ในห้วข้อก�รส่ร้�งเพื้จ	Facebook,	ก�รข�ยู่สิ่นค้�ผ่ั�นที่�ง
กลุ่ม่ข�ยู่ออนไลน,์	ก�รถึ�่ยู่ที่อดส่ด	Facebook	live	ข�ยู่สิ่นค้�	และก�รอบรม่หล้กส่่ตำรเชิงป็ฏิิบ้ติำก�รนำ�เส่นอ
สิ่นค้�ที่�งโซื้เซ่ื้ยู่ลม่่เด่ยู่ในปั็จจุบ้น	ให้แก่บุคคลท่ี่�ส่นใจและคนในตำำ�บล	ได้นำ�ไป็ป็ร้บใช้และต่ำอยู่อดในก�รขยู่�ยู่
ก�รตำล�ด	 ในช่วงส่ถึ�นก�รณ์โควิด-19	 และเผัยู่แพื้ร่ไป็ถ่ึงผ้่ัป็ระกอบก�รร้ฐวิส่�หกิจชม่ชนในกลุ่ม่ง�นต่ำ�ง	 ๆ	
อ่กด้วยู่
 กิจกรรมูที� 4 สร้าง Eco People ด้านอนุรักษ์และพัฒนาผลติภัูณฑ์์สิ�งแวิดลอ้มู	ได้ดำ�เนินก�รอบรม่
ให้คว�ม่ร้่เพิื้�ม่ท้ี่กษะ	พ้ื้ฒน�ผัลติำภ้ณฑ์์และก�รนำ�ว้ตำถุึดิบท่ี่�ม่่ภ�ยู่ในตำำ�บลยู่�งเนิ�งม่�ใช้ให้เกิดป็ระโยู่ชน์	ป็ระกอบ
ไป็ด้วยู่	หล้กส่่ตำรผัลิตำภ้ณฑ์์นำ��ล้�งจ�น	ผัลิตำภ้ณฑ์์ปุ็�ยู่หม้่กและนำ��หม้่กช่วภ�พื้จ�กใบยู่�งน�	โดยู่ม่่ว้ตำถุึป็ระส่งค์
เพืื้�อเส่ริม่ส่ร�้งร�ยู่ได้ให้แก่ตำำ�บล	เป็็นก�รตำอ่ยู่อดของกลุ่ม่ผ้่ัส่่งอ�ยู่	ุและกลุ่ม่เกษตำรกรของตำำ�บลยู่�งเนิ�งด้วยู่ก�
รพ้ื้ฒน�ส่่ตำรนำ��ยู่�ล้�งจ�น	และหล้งจ�กก�รอบรม่หล้กส่่ตำรท้ี่�งหม่ดได้ม่่ก�รนำ�เที่คโนโลยู่ฟ่องอ�ก�ศขน�ดเล็ก	
(Nano	Bubble)	ม่�ป็ร้บใช้ในก�รพ้ื้ฒน�ส่่ตำรนำ��ล้�งจ�นให้ม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ในก�รใช้ง�นยู่ิ�งข่�น	และยู่ง้อยู่่ใ่นก�ร
ดำ�เนินก�รจดที่ะเบ่ยู่นร้ฐวิส่�หกจิ	เพืื้�อที่ำ�ก�รว�งข�ยู่ในข้�นตำอนต่ำอไป็	ในส่่วนของปุ็�ยู่หม้่กและนำ��หม้่กช่วภ�พื้	
ได้นำ�เที่คโนโลยู่่ฟองอ�ก�ศขน�ดเล็ก	(Nano	Bubble)	ม่�ป็ร้บใช้ในก�รหม้่กยู่่อยู่ของท้ี่�งปุ็�ยู่และนำ��หม้่ก	เพืื้�อ
เพิื้�ม่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ก�รยู่อ่ยู่ใบกระบวนก�รหม้่กปุ็�ยู่และนำ��หม้่กจ�กใบยู่�งน�	ปุ็�ยู่หม้่กและนำ��หม้่กช่วภ�พื้กำ�ล้ง
อยู่่่ในก�รดำ�เนินก�รห�	กลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่	ก�รตำล�ด	และม่่ก�รพ้ื้ฒน�ต่ำอยู่อดผัลิตำภ้ณฑ์์
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ผู้ลการัดำาเนินงาน

 กิจกรรมูที� 1 สร้าง Creative Food People จ�กผัลดำ�เนินกิจกรรม่ท่ี่�ผ่ั�นม่�	ม่่ก�รจ้ดอบรม่ให้
คว�ม่ร้่เพิื้�ม่ท้ี่กษะอ�ช่พื้และก�รป็ร้บหล้กส่่ตำรก�รที่ำ�ผัลิตำภ้ณฑ์์ป็ระกอบไป็ด้วยู่	หล้กส่่ตำรผัลิตำภ้ณฑ์์นำ��พื้ริกข่�	
ผัลิตำภ้ณฑ์์หม่่แดดเด่ยู่ว	และ	ผัลิตำภ้ณฑ์์แคบหม่่อบลม่ร้อน	ที่�งโครงก�รไดม่้่ก�รส่่งเส่รมิ่ก�รจ้ดต้ำ�งกลุ่ม่วิส่�หกจิ	
เพืื้�อเป็็นก�รส่ร้�งอ�ช่พื้เส่ริม่และเป็็นก�รส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บช�วบ้�นในชุม่ชนและก�รต่ำอยู่อดผัลิตำภ้ณฑ์์ให้เข้�
ยูุ่คส่ม้่ยู่	เนื�องจ�กในปั็จจุบ้นทุี่กคนห้นม่�ใส่่ใจในเรื�องก�รด่แลสุ่ขภ�พื้	จ่งได้ม่่ก�รป็ร้บหล้กส่่ตำร	และร่ป็แบบ
ของผัลิตำภ้ณฑ์์ใหม่่ให้ด่ข่�น	อ�ทิี่เช่น	ส่่ตำร	ค่โตำส่ำ�หร้บผ้่ัท่ี่�ร้กสุ่ขภ�พื้	ส่่ตำรส่มุ่นไพื้ร	ที่ำ�ให้เป็็นท่ี่�ส่นใจในท้ี่องตำล�ด
เพิื้�ม่ม่�กข่�น	จ่งเกิดร�ยู่ได้เข้�ส่่่ชุม่ชน
 กิจกรรมูที� 2 ย์กระดับและพัฒนาผลิตภัูณฑ์์ชุมูชน Craft Trend Product จ�กผัลก�รดำ�เนิน
กิจกรรม่ท่ี่�ผ่ั�นม่�	 ได้ม่่ก�รจ้ดก�รอบรม่ให้คว�ม่ร้่เพิื้�ม่ท้ี่กษะและก�รออกแบบบรรจุภ้ณฑ์์ป็ระกอบไป็ด้วยู่	
หล้กส่่ตำรผัลิตำภ้ณฑ์์นำ��ม้่นเหลือง,	ผัลิตำภ้ณฑ์์กระเป็��ผ้ั�	และเบ�ะรองน้�ง	ซ่ื้�งเป็็นก�รต่ำอยู่อดของกลุ่ม่ผ้่ัส่่งอ�ยูุ่	
และป็ร้บป็รุงส่่ตำรก�รที่ำ�นำ��ม้่นเหลืองส่ำ�หร้บดม่และนวดแก้ป็วดเมื่�อยู่	และหล้งจ�กก�รอบรม่หล้กส่่ตำรท้ี่�งหม่ด
ได้ม่่ก�รนำ�เที่คโนโลยู่ฟ่องอ�ก�ศขน�ดเลก็	(Nano	Bubble)	เข้�ม่�ช่วยู่ลดก�รเกดิกลิ�นเหม็่นหืนของผัลิตำภ้ณฑ์์
เดิม่	และยู่ง้ซ่ื้ม่ผ่ั�นผิัวหน้งได้ด่	 ซ่ื้�งที่ำ�ให้ผัลิตำภ้ณฑ์์ม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้และผัลล้พื้ธ์ุท่ี่�ด่ข่�น	 ในส่่วนของก�รต่ำอยู่อด
ผัลิตำภ้ณฑ์์กระเป็��ผ้ั�	และเบ�ะรองน้�ง	ได้ม่่ออกแบบผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�ช่วยู่ลดปั็ญ่ห�ขยู่ะ	โดยู่ก�รนำ�เศษผ้ั�ท่ี่�เหลือ
จ�กก�รต้ำดเยู่็บนำ�ม่�เป็็นพ่่ื้ในก�รตำกแต่ำงสิ่นค้�แที่นก�รนำ�ไป็ทิี่�ง	 และเพิื้�ม่ม่่ลค่�โดยู่ก�รที่ำ�ผัลิตำภ้ณฑ์์แบบ
แฮันด์เม่ด	ซ่ื้�งเป็็นก�รส่่งเส่ริม่ร�ยู่ได้ให้ก้บช�วบ้�นในชุม่ชน
 กิจกรรมูที� 3 สร้าง Smart People ด้าน IT/App/Social Media/Online market	จ�กผัล
ดำ�เนินกิจกรรม่ท่ี่�ผ่ั�นม่�	ได้ม่่ก�รจ้ดอบรม่ให้คว�ม่ร้่เพิื้�ม่ท้ี่กษะเชิงป็ฏิิบ้ติำ	ป็ระกอบไป็ด้วยู่	หล้กส่่ตำรอบรม่เชิง
ป็ฏิิบ้ติำก�รร้่จ้กใช้	ร้่เท่ี่�ท้ี่น	แอพื้พื้ลเิคช้�นท่ี่�นิยู่ม่ใช้อำ�นวยู่คว�ม่ส่ะดวกในช่วติำ	และหล้กส่่ตำรอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร
ก�รนำ�เส่นอสิ่นค้�ที่�งโซื้เซ่ื้ยู่ลม่่เด่ยู่ในปั็จจุบ้น	เพืื้�อให้บุคคลในชุม่ชนส่�ม่�รถึร้่จ้กช่องที่�งขยู่�ยู่ก�รตำล�ดที่�ง
ออนไลน์	เข้�ใจถ่ึงก�รข�ยู่สิ่นค้�	ก�รที่ำ�เพื้จร้�น,	ก�รข�ยู่สิ่นค้�ผ่ั�นที่�งกลุ่ม่ข�ยู่ออนไลน์,	ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดส่ด	
Facebook	live	ข�ยู่สิ่นค้�	ซ่ื้�งส่�ม่�รถึนำ�ไป็ป็ร้บใช้และต่ำอยู่อดในก�รขยู่�ยู่ก�รตำล�ด	ในช่วงส่ถึ�นก�รณ์โค
วิด-19	และเผัยู่แพื้ร่ไป็ถ่ึงผ้่ัป็ระกอบก�รร้ฐวิส่�หกิจชม่ชนในกลุ่ม่ง�นต่ำ�ง	ๆ	อ่กด้วยู่
 กิจกรรมูที� 4 สร้าง Eco People ด้านอนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัูณฑ์์สิ�งแวิดล้อมู จ�กผัลดำ�เนิน
กิจกรรม่ท่ี่�ผ่ั�นม่�	 ได้ม่่ก�รจ้ดอบรม่ให้คว�ม่ร้่เพิื้�ม่ท้ี่กษะ	 พ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์และก�รนำ�ว้ตำถุึดิบท่ี่�ม่่อยู่่่ภ�ยู่ใน
ตำำ�บลยู่�งเนิ�งม่�ใช้ให้เกิดป็ระโยู่ชน์	 ป็ระกอบไป็ด้วยู่	 หล้กส่่ตำรผัลิตำภ้ณฑ์์นำ��ล้�งจ�น	 ผัลิตำภ้ณฑ์์ปุ็�ยู่หม้่กและ
นำ��หม้่กช่วภ�พื้จ�กใบยู่�งน�	 ซ่ื้�งเป็็นก�รต่ำอยู่อดของกลุ่ม่ผ้่ัส่่งอ�ยูุ่	 และกลุ่ม่เกษตำรกรของตำำ�บลยู่�งเนิ�งด้ว
ยู่ก�รพ้ื้ฒน�ส่่ตำรนำ��ยู่�ล้�งจ�น	และไดม่้่ก�รนำ�เที่คโนโลยู่่ฟองอ�ก�ศขน�ดเลก็	(Nano	Bubble)	ม่�ป็ร้บใช้ใน
ก�รพ้ื้ฒน�ส่่ตำรนำ��ล้�งจ�นให้ม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ในก�รใช้ง�นให้ด่ยู่ิ�งข่�น	ซ่ื้�งจะช่วยู่ขจ้ดคร�บไขม้่นและกำ�จ้ดกลิ�น
ค�วจ�กภ�ชนะได้ด่	และถึนอม่มื่อ	อ่อนโยู่นต่ำอผิัว	อ่กท้ี่�งยู่ง้ช่วยู่เพิื้�ม่ม่่ลค่�ให้ก้บผัลิตำภ้ณฑ์์	ในส่่วนของปุ็�ยู่หม้่ก
และนำ��หม้่กช่วภ�พื้	ได้นำ�เที่คโนโลยู่่ฟองอ�ก�ศขน�ดเลก็	(Nano	Bubble)	ม่�ป็ร้บใช้ในก�รหม้่กยู่อ่ยู่ของที่้�ง
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ปุ็�ยู่และนำ��หม้่ก	เพืื้�อเพิื้�ม่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ก�รยู่่อยู่ใบยู่�งน�	ซ่ื้�งออกซิื้เจนจ�กเครื�องฟองอ�ก�ศขน�ดเล็ก	(Nano	
Bubble)		ช่วยู่ที่ำ�ให้พืื้ชซ่ื้ม่ซ้ื้บส่�รอ�ห�รได้เร็วข่�น	และช่วยู่เร่งก�รเจริญ่เติำบโตำของพืื้ชอ่กด้วยู่	

ปัจจัยความสำาเร็ัจ

	 ก�รดำ�เนินง�นท่ี่�เป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์และนว้ตำกรรม่หรือง�นเด่นท่ี่�ข้บเคลื�อนโดยู่สุ่ดยู่อด	 ผ้่ันำ�ชุม่ชนท้ี่อง
ถิึ�น	 เป็็นก�รยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บลแบบบ่รณ�ก�ร	 เพืื้�อให้กลุ่ม่ผัลิตำภ้ณฑ์์ตำำ�บลยู่�งเนิ�ง	 ม่่ร่ป็
ธุรรม่ในก�รดำ�เนินง�นผัลิตำภ้ณฑ์์เด่นและนว้ตำกรรม่	Nano	Bubble	จ�กกลุ่ม่	U2T	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนร�ช
ม่งคลล้�นน�	ร่วม่ก้บที่�งเที่ศบ�ลตำำ�บลยู่ยู่�งเนิ�งข้บเคลื�อนป็ฏิิบ้ติำก�รต่ำ�ง	ๆ	ในชุม่ชนท้ี่องถิึ�น	(Key	Actors)	
ของแต่ำละง�นผัลิตำภ้ณฑ์์และนว้ตำกรรม่	ได้ร่วม่อบรม่	เร่ยู่นร้่	วิเคร�ะห์	เป็ร่ยู่บเท่ี่ยู่บ	ป็ระเมิ่น	ก�รดำ�เนินง�น
ในตำำ�บลยู่�งเนิ�ง	เพืื้�อส่ะท้ี่อนให้เห็นร่ป็แบบก�รดำ�เนินง�น	คว�ม่แตำกต่ำ�ง	ก�รพ้ื้ฒน�	ก�รเพิื้�ม่ศ้กยู่ภ�พื้	ก�ร
จ้ดก�รของผ้่ันำ�กลุ่ม่ต่ำ�ง	ๆ	และนำ�ส่่่ก�รต่ำอยู่อดผัลิตำภ้ณฑ์์กลุ่ม่ต่ำอไป็
	 1.	กลุ่ม่ปุ็�ยู่หม้่กและนำ��หม้่กช่วภ�พื้	โดยู่ม่่ผ้่ันำ�กลุ่ม่	คือ	น�ยู่อุดม่	อภิช้ยู่	เป็็นก�รนำ�นว้ตำกรรม่	Nano	
Bubble	ท่ี่�เป็็นเครื�องผัลิตำฟองอ�ก�ศขน�ดเลก็	เพืื้�อนำ�ม่�ป็ระยู่กุต์ำใช้ในก�รผัลิตำผัลิตำภ้ณฑ์์	เพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�และ
ศ้กยู่ภ�พื้ของต้ำวผัลิตำภ้ณฑ์์
	 2.	กลุ่ม่นำ��ยู่�ล้�งจ�น	 โดยู่ม่่ผ้่ันำ�กลุ่ม่	 คือ	น�งแส่งจ้นที่ร์	 ไชยู่ป็ระส่พื้	 เป็็นก�รนำ�นว้ตำกรรม่	Nano	
Bubble	ท่ี่�เป็็นเครื�องผัลิตำฟองอ�ก�ศขน�ดเลก็	เพืื้�อนำ�ม่�ป็ระยู่กุต์ำใช้ในก�รผัลิตำผัลิตำภ้ณฑ์์	เพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�และ
ศ้กยู่ภ�พื้ของต้ำวผัลิตำภ้ณฑ์์
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์ ดรั.สุรัพังศ์ บางพัาน   

   คณะวิศวกรัรัมศาสตร์ั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา

ผู้ร่วิมูโครงการ	 	 ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์	ดร.ระพิื้น		 ข้ดปิ็ก
	 	 	 ดร.ธุร�พื้งษ์		 	 	 ก�ญ่จนป็�ริช�ติำ
ที�ปรึกษาโครงการ	 ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์พ่ื้รพ้ื้นธ์ุ		 บ�งพื้�น

ตำาบลหนองผู้้�ง  
อำ�าเภอำสารภี จังหวัดเชีียงใหม่
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ความเป็นมา

	 ตำำ�บลหนองผ่ั�ง	 ได้จ้ดต้ำ�งเป็็นองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บล	 ตำ�ม่พื้ระร�ชบ้ญ่ญ้่ติำส่ภ�ตำำ�บลและองค์ก�ร
บริห�รส่่วนตำำ�บล	พื้.ศ.2537	เมื่�อ	ว้นท่ี่�	2	ม่่น�คม่	2538	เป็็นองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บล	ช้�น	3	ม่่น�ยู่อุดร	ด�ว
เรืองศร่	 เป็็นป็ระธุ�นกรรม่ก�รบริห�รฯโดยู่ตำำ�แหน่ง	 ต่ำอม่�ได้เลื�อนช้�น	 จ�กองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลช้�น	 3	
เป็็นช้�น	2	เมื่�อว้นท่ี่�	16	ธุ้นว�คม่	2540	ปั็จจุบ้นองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลหนองผ่ั�ง	ม่่น�งม่�ล่	สิ่งห์ด้วง	ดำ�รง
ตำำ�แหน่งน�ยู่กเที่ศม่นตำร่ตำำ�บลหนองผ่ั�ง	ซ่ื้�งม่�จ�กก�รเลือกต้ำ�ง	
พืื้�นท่ี่�ตำำ�บลหนองผ่ั�ง	ม่่เนื�อท่ี่�ป็ระม่�ณ	12.62	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	หรือป็ระม่�ณ	7,888	ไร่	เนื�อท่ี่�ก�รเกษตำร	1,293	
ไร่	2	ง�น	97	ตำ�ร�งว�	หรือป็ระม่�ณ	1,294	ไร่	(เนื�อท่ี่�ป็ล่กลำ�ไยู่	460	ไร่	2	ง�น	5	ตำ�ร�งว�,	เนื�อท่ี่�ป็ล่กข้�ว
เหน่ยู่ว	806	ไร่	82	ตำ�ร�งว�,	เนื�อท่ี่�ป็ล่กพืื้ชผ้ัก	12	ไร่	1	ง�น	29	ตำ�ร�งว�,	เนื�อท่ี่�ป็ล่กกล้วยู่นำ��ว้�	13	ไร่	2	
ง�น	81	ตำ�ร�งว�	และเนื�อท่ี่�ป็ล่กกล้วยู่หอม่	1	ไร่)	ท่ี่�อยู่่่อ�ศ้ยู่	6,594	ไร่	ล้กษณะเป็็นพืื้�นท่ี่�ร�บลุ่ม่	ไม่่ม่่ป่็�ไม้่
และภ่เข�	ส่ภ�พื้โดยู่ท้ี่�วไป็เป็็นดินร่วนป็นที่ร�ยู่	เหม่�ะส่ำ�หร้บก�รเกษตำรกรรม่
	 ล้กษณะเป็็นพื้ื�นท่ี่�ร�บลุ่ม่	 ไม่่ม่่ป่็�ไม่้และภ่เข�	 ส่ภ�พื้โดยู่ท้ี่�วไป็เป็็นดินร่วนป็นที่ร�ยู่	 เหม่�ะส่ำ�หร้บ
ก�รเกษตำรกรรม่	ป็ระช�กรในเขตำเที่ศบ�ล	ร้อยู่ละ	10	ป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่	ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรท่ี่�
ส่ำ�ค้ญ่	ได้แก่	ลำ�ไยู่	ข้�ว	พืื้ชและผ้ัก	และอ�ช่พื้เล่�ยู่งส้่ตำว์	ร้อยู่ละ	1	ของจำ�นวนป็ระช�กรท้ี่�งหม่ด
	 ตำำ�บลหนองผ่ั�งม่่ท้ี่�งหม่ด	8	หม่่่บ้�น	ได้แก่	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นหนองผ่ั�งเหนือ	หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นเช่ยู่งแส่น	หม่่่ท่ี่�	3	
บ้�นดอนจืน	หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นหนองผ่ั�งใต้ำ	หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นป่็�แคโยู่ง	หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นกองที่ร�ยู่	หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นป่็�เก็ตำถ่ึ�	
และหม่่่ท่ี่�	8	บ้�นส้่นคือ
	 จำ�นวนป็ระช�กรรวม่ของตำำ�บลหนองผ่ั�งท้ี่�งหม่ด	15,779	คน	จำ�แนกเป็็นเพื้ศช�ยู่	7,280	คน	และ
เพื้ศหญิ่ง	8,499	คน	จำ�นวนคร้วเรือนท้ี่�งหม่ด	8,843	คร้วเรือน	(ข้อม่่ลล่�สุ่ดเดือนสิ่งห�คม่	พื้.ศ.	2564)	ส่่วน
ม่�กอยู่่่ในช่วงว้ยู่แรงง�น	(อ�ยูุ่	15	ปี็	-	59	ปี็)	คิดเป็็นร้อยู่ละ	65.26	รองลงม่�คือ	ผ้่ัส่่งอ�ยูุ่	(อ�ยูุ่ม่�กกว่�	60	
ปี็เต็ำม่)	คิดเป็็นร้อยู่ละ	21.06	และว้ยู่เด็ก	(อ�ยูุ่	0	ปี็	-	14	ปี็)	คิดเป็็นร้อยู่ละ	13.68	ตำ�ม่ลำ�ด้บ

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 โครงก�รฟ้�นฟ่เศรษฐกจิชุม่ชนบนวถ่ิึใหม่่ด้วยู่วิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์	เที่คโนโลยู่แ่ละนว้ตำกรรม่	กรณ่ตำำ�บลหนอง
ผ่ั�ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ดำ�เนินก�รตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ด	ด้งน่�
		 1.	องค์กรชุม่ชน	ตำำ�บลม่่ส่ม่รรถึนะในก�รจ้ดก�รส่่ง
	 2.	ก�รจ้ดส่รรที่ร้พื้ยู่�กรอยู่่�งเป็็นธุรรม่
	 3.	คว�ม่ส่�ม่�รถึวิเคร�ะห์ร�ยู่ร้บ-ร�ยู่จ่�ยู่
	 4.	ส้่ม่ม่�ช่พื้	เต็ำม่พืื้�นท่ี่�
	 5.	เกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่
	 6.	ส่ระน้�ป็ระจำ�ครอบคร้ว
	 7.	ก�รจ้ดก�รวิส่�หกิจ
	 8.	ก�รฝึกอบรม่ด้�นส้่งคม่
	 9.	ก�รจ้ดก�รโครงส่ร้�งพืื้�นฐ�น
	 10.	ตำำ�บลป็ลอดภ้ยู่
	 11.	ก�รพ้ื้ฒน�คุณภ�พื้
	 12.	ระบบสุ่ขภ�พื้ตำำ�บล
	 13.	ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ตำำ�บล
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14.	ระบบคว�ม่ยูุ่ติำธุรรม่ชุม่ชน
15.	ระบบสื่�อส่�รชุม่ชน
16.	ตำำ�บลที่�คว�ม่ด่
 

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 โครงก�รฟ้�นฟ่เศรษฐกจิชุม่ชนบนวถ่ิึใหม่่ด้วยู่วิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์	เที่คโนโลยู่แ่ละนว้ตำกรรม่	กรณ่ตำำ�บลหนอง
ผ่ั�ง	 อำ�เภอส่�รภ่	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ม่่จุดมุ่่งหม่�ยู่ในก�รดำ�เนินง�นเพืื้�อส่่งเส่ริม่พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะด้�นอ�ช่พื้ให้ก้บ
ป็ระช�ชนในท้ี่องถิึ�น	และเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ให้แก่ชุม่ชนผ่ั�นก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	ช่องที่�งก�รจ้ดจำ�หน่�ยู่สิ่นค้�
และก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วบนแนวคิดเศรษฐกิจส่ร้�งส่รรค์	ซ่ื้�งได้ม่่ก�รจ้ดป็ระเภที่กิจกรรม่หล้กท่ี่�จะเข้�ไป็ดำ�เนินก�รใน
พืื้�นท่ี่�	จำ�นวน	4	กิจกรรม่	ได้แก่
	 1.	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�น	ๆ)	คิดเป็็นร้อยู่ละ	
40	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด	
	 2.	ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว)	คิดเป็็นร้อยู่ละ	20	ของ
กิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด	
	 3.	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�ง	ๆ)	คิดเป็็นร้อยู่ละ	20	
ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด	
	 4.	 ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	 Economy	 (ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)	 ให้แก่
ชุม่ชนคิดเป็็นร้อยู่ละ	20	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
โดยู่ม่่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่	 เที่คโนโลยู่่	 และนว้ตำกรรม่	 ให้แก่ป็ระช�ชนในชุม่ชน	 ผ่ั�นก�รจ้ดก�รอบรม่	
จำ�นวน		5	ห้วข้อ	เพืื้�อให้ป็ระช�ชนได้เข้�ถ่ึงองค์คว�ม่ร้่และส่�ม่�รถึนำ�คว�ม่ร้่ท่ี่�ได้ม่�ป็ระยู่กุต์ำใช้ให้เกิดป็ระโยู่ชน์
ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�โครงก�รได้ต้ำ�งไว้

วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 โครงก�รฟ้�นฟ่เศรษฐกจิชุม่ชนบนวถ่ิึใหม่่ด้วยู่วิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์	เที่คโนโลยู่แ่ละนว้ตำกรรม่	กรณ่ตำำ�บลหนอง
ผ่ั�ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ได้ม่่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่	เที่คโนโลยู่่	และนว้ตำกรรม่	ให้แก่ป็ระช�ชนใน
ชุม่ชน	ผ่ั�นก�รจ้ดก�รอบรม่	จำ�นวน	5	ห้วข้อ	เพืื้�อให้ป็ระช�ชนได้เข้�ถ่ึงองค์คว�ม่ร้่และส่�ม่�รถึนำ�คว�ม่ร้่ท่ี่�
ได้ม่�ป็ระยูุ่กต์ำใช้ให้เกิดป็ระโยู่ชน์ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�โครงก�รได้ต้ำ�งไว้	ได้แก่	
	 1.	ก�รส่ร้�ง	Creative	Food	PEOPLE	ด้�นก�รแป็รร่ป็อ�ห�ร	ส่มุ่นไพื้รเพืื้�อสุ่ขภ�พื้	และนว้ตำกรรม่
ที่�งด้�นก�รป้็องก้นเชื�อไวร้ส่โควิด-19	(อุป็กรณ์จ่�ยู่เจลอ้ตำโนม้่ติำ)	โดยู่มุ่่งเน้นให้ผ้่ัเข้�ร่วม่ก�รอบรม่เกิดก�รรวม่
ต้ำว	เพืื้�อส่ร้�งคว�ม่เข้ม่แข็งให้ชุม่ชนด�้นอ�ห�รเพืื้�อสุ่ขภ�พื้	ส่ร้�งเส่รมิ่คว�ม่ร้่ในก�รที่ำ�อ�ห�ร	เพืื้�อสุ่ขภ�พื้อยู่�่ง
ถ่ึกสุ่ขอน�ม้่ยู่	ที่้�งยู่ง้ช่วยู่เพิื้�ม่ม่่ลค่�ส่ม่นุไพื้รพืื้�นบ้�น	โดยู่ก�รนำ�ส่มุ่นไพื้รม่�แป็รร่ป็	ส่ร�้งร�ยู่ได้	ส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	
หรือเส่ริม่อ�ช่พื้เดิม่	เป้็�หม่�ยู่	30	คน	จำ�นวน	3	ผัลิตำภ้ณฑ์์	ได้แก่	ก�รที่ำ�ช�ส่มุ่นไพื้ร	ก�รที่ำ�แยู่ม่ผัลไม้่โฮัม่
เม่ด	และเครื�องอุป็กรณ์จ่�ยู่เจลอ้ตำโนม้่ติำ	
	 2.	ก�รยู่กระด้บและพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนด้�นส่มุ่นไพื้ร	Herb	Trend	PRODUCT	ระบบก�รกรอง
นำ��เพืื้�อสุ่ขภ�พื้ส่ำ�หร้บคร้วเรือน	และก�รแป็รร่ป็ที่�งก�รเกษตำร	โดยู่มุ่่งเนน้ให้ผ้่ัเข้�ร่วม่อบรม่ม่่คว�ม่ร้่ในก�รที่ำ�
ผัลิตำภ้ณฑ์์ส่มุ่นไพื้รและก�รแป็รร่ป็ที่�งก�รเกษตำรท่ี่�ถ่ึกต้ำอง	ม่่คุณภ�พื้ตำ�ม่ม่�ตำรฐ�นผัลติำภ้ณฑ์์เป็็นท่ี่�ยู่อม่ร้บช่วยู่
ยู่กระด้บสิ่นค้�	ผัลิตำภ้ณฑ์์ส่มุ่นไพื้รอบแห้งและส่มุ่นไพื้รแป็รร่ป็และก�รแป็รร่ป็ที่�งก�รเกษตำรใหม่้่คุณภ�พื้	ได้
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ม่�ตำรฐ�น	เพืื้�อส่ร้�งคว�ม่เข้ม่แข็งให้ชุม่ชนด้�นผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	เป้็�หม่�ยู่	30	คน	จำ�นวน	3	ผัลิตำภ้ณฑ์์	ได้แก่	
ผัลิตำภ้ณฑ์์ส่บ่่ส่มุ่นไพื้ร	ผัลิตำภ้ณฑ์์ส่คร้บส่มุ่นไพื้ร	และระบบเครื�องกรองนำ��เพืื้�อสุ่ขภ�พื้
	 3.	ก�รส่ร้�ง	SMART	PEOPLE	ด้�น	IT/	Application/	Social	Media/	Online	market	โดยู่มุ่่ง
เน้นให้ผ้่ัเข้�ร่วม่อบรม่	เช่น	ป็ระช�ชนในชุม่ชน	เยู่�วชน	และน้กเร่ยู่น	ม่่ท้ี่กษะคว�ม่ร้่ด้�น	IT/	Application/	
ก�รถ่ึ�ยู่ภ�พื้	ต้ำดต่ำอคลิป็ว่ด่โอ	และก�รใช้	Social	media	ที่ำ�ให้เกิดก�รรวม่ต้ำว	ส่ร้�งคว�ม่เข้ม่แข็งให้ชุม่ชน
ด้�นก�รผัลิตำสื่�อส่น้บส่นุนกิจกรรม่และง�นของชุม่ชน	 ด้�นก�รอนุร้กษ์และพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์สิ่�งแวดล้อม่	 เป้็�
หม่�ยู่	30	คน	จำ�นวน	3	แนวที่�ง	ได้แก่	ก�รส่ร้�ง	Social	media	ก�รส่ร้�ง	Online	market	และก�รส่ร้�ง
เว็บเพื้จ
	 4.	 ก�รส่ร้�ง	 ECO	 PEOPLE	 ด้�นอนุร้กษ์และพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์สิ่�งแวดล้อม่	 โดยู่มุ่่งเน้นให้ผ้่ัเข้�ร่วม่
อบรม่ม่่คว�ม่ร้่คว�ม่เข้�ใจและตำระหน้กถ่ึงผัลกระที่บของผัลิตำภ้ณฑ์์	รวม่ท้ี่�งกระบวนก�รผัลิตำท่ี่�ม่่ต่ำอสิ่�งแวดล้อม่	
ป็ระช�ชนในชุม่ชนส่�ม่�รถึที่ำ�ผัลิตำภ้ณฑ์์ในคร้วเรือนใช้เอง	จ�กผัลผัลิตำหรือส่มุ่นไพื้รท้ี่องถิึ�น	ที่ำ�ให้เกิดกิจกรรม่
ท่ี่�ช่วยู่ลดขยู่ะ	และลดผัลกระที่บต่ำอสิ่�งแวดล้อม่	เป้็�หม่�ยู่	30	คน	จำ�นวน	3	ผัลิตำภ้ณฑ์์	ได้แก่	ก�รที่ำ�ลิป็บ�ล์ม่	
ส่บ่่เหลว	แชม่พ่ื้ขจ้ดร้งแค	และนำ��ยู่�ล้�งจ�นม่ะน�ว
	 5.	 นว้ตำกรรม่เพืื้�อชุม่ชน	 ส่่งเส่ริม่-ส่ร้�งกลไกก�รด่ดซ้ื้บเศรษฐกิจในชุม่ชน	 โดยู่มุ่่งเน้นนว้ตำกรรม่ก�ร
แป็รร่ป็ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนและนว้ตำกรรม่ด้�นก�รอบแห้งส่มุ่นไพื้ร	ส่่งเส่ริม่ก�รแป็รร่ป็ส่มุ่นไพื้รท้ี่องถิึ�น	และช่วยู่
ส่ร้�งกลไกด่ดซ้ื้บเศรษฐกิจในชุม่ชน	เป้็�หม่�ยู่	30	คน	จำ�นวน	1	นว้ตำกรรม่	ได้แก่	ก�รที่ำ�เครื�องอบส่มุ่นไพื้ร	
(แป็รร่ป็ส่มุ่นไพื้ร)

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 1.	เรื�องเด่น	ได้แก่	
• ผัลิตำภ้ณฑ์์ผังกล้วยู่ดิบ	เพื้ร�ะผัลผัลิตำของกล้วยู่ในตำำ�บลยู่้งไม่่ม่่ก�รแป็รร่ป็ม่�กน้ก	ซ่ื้�งกล้วยู่เป็็น

ผัลไม้่ท่ี่�ม่่ป็ระโยู่ชน์อ่กท้ี่�งก�รแป็รร่ป็ไม่่ที่ำ�ให้เกิดก�รส่่ญ่เส่่ยู่ป็ระโยู่ชน์ลงด้วยู่	 จ่งเหม่�ะส่ำ�หร้บ
ก�รบริโภคในคนทุี่กกลุ่ม่	ทุี่กช่วงว้ยู่	รวม่ถ่ึงกลุ่ม่ป็ระช�กรเป็ร�ะบ�ง	

• กระด�ษส่�จ�กตำน้กล้วยู่	เนื�องจ�กกล้วยู่เป็็นผัลไม้่ท่ี่�ส่�ม่�รถึพื้บไดม้่�กในชมุ่ชน	นอกจ�กจะนำ�
ม่�ร้บป็ระที่�นแล้ว	ที่�งโครงก�รม่่แนวคิดท่ี่�จะนำ�ส่่วนป็ระกอบอื�นๆ	ของต้ำนกล้วยู่ม่�แป็รร่ป็ให้
เกิดเป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์ใหม่่	เพืื้�อส่ร้�งป็ระโชน์และเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ให้แก่คนในชุม่ชน

• ส่บ่่ส่มุ่นไพื้ร	 โดยู่ก�รนำ�เอ�ส่มุ่นไพื้รในที่้องถิึ�น	 เช่น	 ขมิ่�นช้น	 ม่ะข�ม่	 หรือนำ��ผ่ั�ง	 ม่�ผัลิตำเป็็น
ผัลิตำภ้ณฑ์์เพืื้�อใช้ในคร้วเรือน	ช่วยู่ลดค่�ใช้จ่�ยู่และเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ส่่่คร้วเรือน	และเพืื้�อจ้ดจำ�หน่�ยู่

	 2.	 คนเด่น	 ได้แก่	 น�ยู่นพื้ดล	 	 คำ�ม่่ล	 เป็็นป็ร�ชญ่์ด้�นศิลป็ะล้�นน�และภ่ม่ิปั็ญ่ญ่�ช�วบ้�น	 ส่�ข�
อุตำส่�หกรรม่และห้ตำถึกรรม่	บ้�นหนองผ่ั�งเหนือ	หม่่่	1	ตำำ�บลหนองผ่ั�ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	เนื�องจ�ก
น�ยู่นพื้ดล	คำ�ม่่ล	เป็็นป็ร�ชญ์่ท่ี่�เก่�ยู่วข้องก้บศิลป็ะ	ว้ฒนธุรรม่ล้�นน�ท้ี่องถิึ�น	รวม่ท้ี่�งม่่องค์คว�ม่ร้่ด้�นภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�
ของชุม่ชนเป็็นอยู่่�งด่	 ม่่คว�ม่ร้่ในคว�ม่ชำ�น�ญ่ในก�รที่ำ�ตุำงล้�นน�	 ผั�งป็ระท่ี่ป็	 เพืื้�อใช้ในง�นพื้ิธุ่ที่�งพืุ้ที่ธุ
ศ�ส่น�	พิื้ธุ่กรรม่	และเที่ศก�ลต่ำ�งๆ	และโคม่ล้�นน�	ซ่ื้�งม่่คว�ม่โดดเด่นคือก�รที่ำ�ตุำงห�งล�ยู่ฉูลุ	(โคม่ล้�นน�)		
นอกจ�กน่�ยู่้งได้ร้บก�รเค�รพื้น้บถืึอจ�กคนในชุม่ชน
	 3.	กลุ่ม่ธุุรกิจ	ได้แก่	กลุ่ม่ส่ตำร่แม่่บ้�นหนองผ่ั�งเหนือ	(ส่มุ่นไพื้รแป็รร่ป็)	หม่่่ท่ี่�	1	ตำำ�บลหนองผ่ั�ง	อำ�เภอ
ส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	และกลุ่ม่อ�ช่พื้บ้�นป่็�แคโยู่ง	(เยู่็บผ้ั�	กระเป็��)	หม่่่ท่ี่�	5	ตำำ�บลหนองผ่ั�ง	อำ�เภอส่�รภ่	
จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
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	 4.	แหล่งเร่ยู่นร้่และหล้กส่่ตำร	ได้แก่	หล้กส่่ตำรก�รเร่ยู่นร้่ศิลป็ว้ฒนธุรรม่ล้�นน�	โดยู่มุ่่งเน้นก�รส่อนที่ำ�
ตุำงล้�นน�	ผั�งป็ระท่ี่ป็	และโคม่ล้�นน�	โดยู่น�ยู่นพื้ดล		คำ�ม่่ล	ซ่ื้�งเป็็นป็ร�ชญ์่ช�วบ้�น	ด้�นศิลป็ะล้�นน�และ
ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ช�วบ้�น	ส่�ข�อุตำส่�หกรรม่และห้ตำถึกรรม่	บ้�นหนองผ่ั�งเหนือ	หม่่่	1	ตำำ�บลหนองผ่ั�ง	อำ�เภอส่�รภ่	
จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

ปัจจัยความสำาเร็ัจ

	 1	กลุ่ม่องค์กรชุม่ชน	ได้แก่
• น�งพื้วงแก้ว	บุญ่ม่่ล	ตำำ�แหน่ง	ป็ระธุ�นกลุ่ม่/เจ้�ของกลุ่ม่ส่ตำร่แม่่บ้�นหนองผ่ั�งเหนือ	(ส่มุ่นไพื้ร

แป็รร่ป็)	หม่่่ท่ี่�	1	ตำำ�บลหนองผ่ั�ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	
• น�งพื้วงเพื้ชร	จิณะชิตำ	ตำำ�แหน่ง	ป็ระธุ�นกลุ่ม่/เจ้�ของกลุ่ม่อ�ช่พื้บ้�นป่็�แคโยู่ง	(เย็ู่บผ้ั�	กระเป็��)	

หม่่่ท่ี่�	5	ตำำ�บลหนองผ่ั�ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
	 2.	กลุ่ม่ผ้่ันำ�ชุม่ชน	ได้แก่	น�งแส่งหล้�	สุ่ยู่ะร�ช	ตำำ�แหน่ง	ผ้่ัใหญ่่บ้�นป่็�เก็ตำถ่ึ�	หม่่่ท่ี่�	7	ตำำ�บลหนองผ่ั�ง	
อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 ปั็ญ่ห�ในก�รดำ�เนินง�น	 สื่บเนื�องม่�จ�กส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดโรคโควิด	 -19	 อยู่่�งหน้กไม่่
ส่�ม่�รถึจะดำ�เนินโครงก�รตำ�ม่ไที่ม์่ไลน์ได้ท้ี่�งหม่ด	ด้งเช่น	ก�รจ้ดกิจกรรม่ท่ี่�ต้ำองลงพืื้�นท่ี่�จำ�นวนหล�ยู่ๆว้นจะ
พื้บปั็ญ่ห�ที่�งด้�นป็ระช�ชนตำระหน้กถ่ึงก�รแพื้ร่ระบ�ดโรคโควิด-19	 	 และบ�งคนยู่้งไม่่ได้ร้บก�รฉู่ดว้คซ่ื้น	
ตำลอดจนปั็จจุบ้นก�รแพื้ร่ระบ�ด	 ฯ	 ยู่้งพื้บเห็นได้ทุี่กว้น	 ม่่แต่ำจะเพิื้�ม่ข่�น	 จ่งเป็็นปั็ญ่ห�และอุป็ส่รรคในก�ร
จ้ดก�รกิจกรรม่ไม่่เป็็นไป็ตำ�ม่ว้ตำถุึป็ระส่งค์ของโครงก�ร	แต่ำได้พื้ยู่�ยู่�ม่แก้ไขปั็ญ่ห�พื้อส่ม่ควร	โดยู่ดำ�เนินก�ร
จ้ดกิจกรรม่แต่ำละกิจกรรม่ให้ใช้เวล�จ้ดน้อยู่ท่ี่�สุ่ด	และเฝ้�ระว้งป้็องก้นก�รแพื้ร่เชื�อระบ�ดโรคด้งกล่�วอยู่�่งเข้ม่
งวด	ทุี่กมิ่ติำของก�รจ้ดกิจกรร
	 ข้อเส่นอแนะของก�รดำ�เนินโครงก�รร�ยู่ตำำ�บลหนองผ่ั�ง	 ส่่วนใหญ่่กลุ่ม่ช�วบ้�นให้คว�ม่ร่วม่มื่อค่อน
ข้�งด่ม่�ก	 แต่ำติำดปั็ญ่ห�ก�รแพื้ร่เชื�อโรคท่ี่�กำ�ล้งระบ�ดอยู่่�งหน้ก	 ก�รเข้�พื้บป็ะป็ระช�ชน	 ผ้่ันำ�ชุม่ชน	 และ
กลุ่ม่	ยู่ง้วิตำกก้งวลเรื�องโรคระบ�ดด้งกล่�ว	ถ้ึ�ส่ถึ�นก�รณ์เกือบเป็็นป็กติำ	คงจะไม่่น่�วิตำกก้งวลใดๆ	ก�รดำ�เนิน
โครงก�รค่อนข้�งเกือบครบตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ดท่ี่�กำ�หนดไว้	
	 ส่่วนก�รพ้ื้ฒน�แนวที่�งก�รดำ�เนินโครงก�ร	 ยู่้งพื้บว่�ต้ำองม่่ก�รพ้ื้ฒน�ที่้�งระบบ	 ป็ระกอบด้วยู่	 
เจ้�หน�้ท่ี่�โครงก�ร	เจ้�หน�้ท่ี่�โครงก�รบ�งคนยู่้งไม่่ค่อยู่เข้�ใจหน้�ท่ี่�ตำำ�แหน่งของตำนเองเที่�่ท่ี่�ควรบ�งตำำ�แหนง่		
คณะที่ำ�ง�นบ�งคนตำดิปั็ญ่ห�ที่�งด�้นก�รเร่ยู่นก�รส่อน	และเวล�ไม่่ตำรงก้น	ป็ระช�ชน	ส่่วนใหญ่่ใหค้ว�ม่รว่ม่มื่อ
เข้�ร่วม่กิจกรรค่อนข้�งด่ม่�ก	แต่ำติำดปั็ญ่ห�ที่�งด้�นก�รแพื้ร่ระบ�ดเชื�อโรคโควิด	-19	ซ่ื้�งเป็็นปั็ญ่ห�หล้กในห้วง
เวล�	ณ	ปั็จจุบ้น		ส่่วนที่�งเที่ศบ�ลตำำ�บลหนองผ่ั�งให้คว�ม่ร่วม่มื่อด่ม่�ก	เพ่ื้ยู่งแต่ำส่ถึ�นท่ี่�ที่ำ�ง�นของเจ้�หน้�ท่ี่�
โครงก�ร	คณะที่ำ�ง�น	ตำลอดจนก�รจ้ดกิจกรรม่	ไม่่ส่�ม่�รถึดำ�เนินง�นได้เนื�องจ�ก	ส่ถึ�นท่ี่�ด้งกล่�วจำ�เป็็นต้ำอง
ไว้ส่ำ�หร้บส่ถึ�นก้กต้ำวผ้่ัท่ี่�ค�ดว่�จะสุ่่ม่เส่่�ยู่งติำดโรคระบ�ดฯ	ปั็จจุบ้นได้ใช้	วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนส่�รภ่	ดำ�เนินง�นและ
จ้ดป็ระชุม่เจ้�หน้�ท่ี่�โครงในแต่ำละเดือน
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ตําบลหนองผึ้ง 

 จังหวัดเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

   ข้อมูลพื้นฐาน 

เน้ือที่ประมาณ 7,888 ไร่ 

พื้นที่ปกครองจํานวน 8 หมู่บ้าน 

ประชากรชาย 7,280 คน         

ประชากรหญิง 8,499 คน 

จํานวนประชากรทั้งหมด 15,779 คน 

จํานวนครัวเรือน 8,843 ครัวเรือน 

ศาสนสถาน 11 แห่ง      

รพ.สต 1 แห่ง 

โรงเรียน 2 แห่ง 

การพัฒนาพื้นที่  

- การพัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอื่น ๆ)  

- กิจกรรมการสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)  

- กิจกรรมการนําองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้าน
ต่าง ๆ)   

- การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular 
Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้
แก่ชุมชน) 

กลไกการดําเนินงาน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ ปี2562 

โจทย์พื้นที่ 

-ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพให้กับประชาชน 
บัณฑิตและนักศึกษาในท้อง
ถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม   

- เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนผ่าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้า
และการท่องเที่ยวบนแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ครัวเรือนที่สํารวจ (จปฐ) 
2,166 
ครัวเรือนยากจน (จปฐ) 
21 

ตําบลอยู่รอด ตําบลมุ่งสู่ความยั่งยืน

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงาน ให้กับประชาชน บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา 
2.ผู้รับจ้างได้รับการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน(Financial Literacy/ 
Social Literacy/English Literacy/Digital Literacy)

เชิงเศรษฐกิจ   
เพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชนผ่านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย
สินค้าและการท่อง
เที่ยวบนแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

เชิงสังคม 
ได้ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะด้านอาชีพให้
กับประชาชนในท้อง
ถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทํา
ใหเ้ลดความ
เหลื่อมลํา้

ข้อเสนอแนะในการดําเนิน

การที่โครงการจะสําเร็จไปได้นั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือกับประชาชนในชุมชน จึงต้องมี
การลงพื้นที่สอบถามข้อมูลความต้องการจาก
ชุมชนเพื่อนํามาดําเนิน
โครงการและให้ความรู้เกี่ยว
กับโครงการว่ามีประโยชน์
กับสมาชิกชุมชนอย่างไร
บ้าง

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงศ์ บางพาน  
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่  FB:U2T ตําบลหนองผึ้ง  
อําเภอสารภี เชียงใหม่ 
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : นายดิลก ปรัะสานวรักิจกุล

ความเป็นมา 

ลักษณะทางภููมิูศาสตร์
	 ตำำ�บล	ส้่นผ้ักหว�น	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ต้ำ�งอยู่่่ห่�งจ�กอำ�เภอห�งดงป็ระม่�ณ	6	กิโลเม่ตำร	
ม่่พืื้�นท่ี่�	13	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	(8,862	ไร่	)	ส่ภ�พื้พืื้�นท่ี่�เป็็นท่ี่�ร�บ

ตำาบลสันผัู้กหวาน  
อำ�าเภอำหางดง จังหวัดเชีียงใหม่
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• ทิี่ศเหนือ	 	 จรดเขตำ	ตำำ�บลแม่่เห่ยู่ะ	และ	ตำำ�บลป่็�แดด	อำ�เภอเมื่อง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศตำะว้นตำก		 จรดเขตำ	ตำำ�บลหนองคว�ยู่	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศตำะว้นออก	 จรดเขตำ	ตำำ�บลส่บแ ม่่ ข่ � 	 อำ� เ ภอห� งด ง 	 และ 	 ตำำ�บล ป่็ �แดด	 

	 	 	 อำ�เภอเมื่อง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศใต้ำ	 	 จรดเขตำ	ตำำ�บลบ้�นแหวน	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

ลักษณะทางปกครอง
	 ตำำ�บลส้่นผ้ักหว�นแบ่งเป็็นหม่่่บ้�นตำ�ม่เขตำล้กษณะป็กครองท้ี่องท่ี่�	จำ�นวน	7	หม่่่บ้�น	คือ	
หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นส้่นผ้ักหว�น,	หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นต้ำนงิ�ว,	หม่่่ท่ี่�	3	บ้�นท้ี่�วผั�ยู่่,	หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นป่็�ตำ�ล,	หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นเบ้อ,	
	 หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นข้วเด้ง	และหม่่่ท่ี่�	7	บ้�นส้่นผ้ักหว�นน้อยู่
ข้้อมููลประชากรตำาบลสันผักหวิาน
	 หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นส้่นผ้ักหว�น	ม่่จำ�นวนหล้งค�เรือนท้ี่�งหม่ด	980	หล้งค�เรือน	ม่่ป็ระช�กร	(ช�ยู่)	703	คน	
ม่่ป็ระช�กร	(หญิ่ง)	831	คน	รวม่จำ�นวนป็ระช�กรในหม่่่ท่ี่�	1	ท้ี่�งหม่ด	1,534	คน
	 หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นต้ำนงิ�ว	ม่่จำ�นวนหล้งค�เรือนท้ี่�งหม่ด	2,017	หล้งค�เรือน	ม่่ป็ระช�กร	(ช�ยู่)	1,561	คน	
ม่่ป็ระช�กร	(หญิ่ง)	1,790	คน	รวม่จำ�นวนป็ระช�กรในหม่่่ท่ี่�	1	ท้ี่�งหม่ด	3,351	คน
	 หม่่่ท่ี่�	3	บ้�นท้ี่�วผั�ยู่่,บ้�นใหม่่	ม่่จำ�นวนหล้งค�เรือนท้ี่�งหม่ด	2,629	หล้งค�เรือน	ม่่ป็ระช�กร	(ช�ยู่)	
1,595	คน	ม่่ป็ระช�กร	(หญิ่ง)	2,094	คน	รวม่จำ�นวนป็ระช�กรในหม่่่ท่ี่�	1	ท้ี่�งหม่ด	3,689	คน
	 หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นป่็�ตำ�ล	ม่่จำ�นวนหล้งค�เรือนท้ี่�งหม่ด	1,181	หล้งค�เรือน	ม่่ป็ระช�กร	(ช�ยู่)	820	คน	ม่่
ป็ระช�กร	(หญิ่ง)	985	คน	รวม่จำ�นวนป็ระช�กรในหม่่่ท่ี่�	1	ท้ี่�งหม่ด	1,805	คน
	 หม่่่ท่ี่�	 5	 บ้�นเบ้อ,ยู่ง้เป็�,	 ส้่นป่็�ต้ำน	 ม่่จำ�นวนหล้งค�เรือนท้ี่�งหม่ด	2,174	หล้งค�เรือน	 ม่่ป็ระช�กร	
(ช�ยู่)	1,749	คน	ม่่ป็ระช�กร	(หญิ่ง)	1,975	คน	รวม่จำ�นวนป็ระช�กรในหม่่่ท่ี่�	1	ท้ี่�งหม่ด	3,724	คน
		 หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นข้วเด้ง,	บ้�นน้อยู่	ม่่จำ�นวนหล้งค�เรือนท้ี่�งหม่ด	1,427	หล้งค�เรือน	ม่่ป็ระช�กร	(ช�ยู่)	
963	คน	ม่่ป็ระช�กร	(หญิ่ง)	1,141	คน	รวม่จำ�นวนป็ระช�กรในหม่่่ท่ี่�	1	ท้ี่�งหม่ด	2,104	คน
	 หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นส้่นผ้ักหว�นนอ้ยู่	ม่่จำ�นวนหล้งค�เรือนท้ี่�งหม่ด	324	หล้งค�เรือน	ม่่ป็ระช�กร	(ช�ยู่)	301	
คน	ม่่ป็ระช�กร	(หญิ่ง)	368	คน	รวม่จำ�นวนป็ระช�กรในหม่่่ท่ี่�	1	ท้ี่�งหม่ด	669	คน
ตำำ�บลส้่นผ้ักหว�น	 ม่่จำ�นวนหล้งค�เรือนรวม่ท้ี่�งหม่ด	 10,732	 หล้งค�เรือน	 ม่่ป็ระช�กรเพื้ศช�ยู่รวม่ท้ี่�งหม่ด	
7,692	คน	ม่่ป็ระช�กรเพื้ศหญิ่งรวม่ท้ี่�งหม่ด	9,184	คน	รวม่จำ�นวนป็ระช�กรท้ี่�งสิ่�น	16,876	คน
ข้้อมููลด้านสาธีารณสุข้
	 ข้อม่่ลด้�นส่�ธุ�รณสุ่ขของตำำ�บลส้่นผ้ักหว�น	 อำ�เภอห�งดง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ม่่ด้งน่�	 ส่ถึ�น่อน�ม้่ยู่
ป็ระจำ�ตำำ�บลจำ�นวน	 1	 แห่ง	 ร้�นข�ยู่ยู่�แผันปั็จจุบ้น	 จำ�นวน	 2	 แห่ง	 และศ่นยู่์ส่�ธุ�รณสุ่ขม่่ลฐ�นป็ระจำ�
หม่่่บ้�น	จำ�นวน	7	แห่ง	ด้�นคว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ในช่วิตำและที่ร้พื้ยู่์สิ่นในตำำ�บลส้่นผ้ักหว�น	ม่่ด้งน่�	ต้่ำยู่�ม่ส่�ยู่ตำรวจ
ชุม่ชน	จำ�นวน	1	แห่ง	รถึบรรทุี่กนำ��	จำ�นวน	1	ค้น	รถึตำรวจก�รณ์	จำ�นวน	1	ค้น	และถ้ึงด้บเพื้ลิงป็ระจำ�หม่่่บ้�น	
จำ�นวน	14	ชุด	(	28	ถ้ึง)
ภูาคอุตสาหกรรมูในตำาบลสันผักหวิาน อำาเภูอหางดง จังหวัิดเชีย์งใหมู่ 
	 โรงง�นอุตำส่�หกรรม่ขน�ดยู่่อม่	จำ�นวน	5	แห่ง	โดยู่ม่่อุตำส่�หกรรม่ท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่	ได้แก่	อุตำส่�หกรรม่เก่�ยู่ว
ก้บก�รแกะส่ล้ก	จำ�นวน	2	แห่ง	อุตำส่�หกรรม่นำ��ดื�ม่,	นำ��แข็ง	จำ�นวน	2	แห่ง	อุตำส่�หกรรม่เก่�ยู่วก้บธุ่ป็หอม่	
จำ�นวน	1	แห่ง	
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	 ภ�คก�รเกษตำรในตำำ�บลส้่นผ้ักหว�น	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ผัลิตำผัลก�รเกษตำรท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ในตำำ�บล	
เช่น	ข้�ว	ถ้ึ�วเหลือง	ก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์	เช่น	โคขุน	ไก่ไข่	ในพืื้�นท่ี่�ไม่่ม่่ตำล�ดส่ด	/	ตำล�ดน้ดในส้่งก้ดของเที่ศบ�ล	โดยู่
จะม่่ตำล�ดของเอกชน	จำ�นวน	5	แห่ง	ได้แก่	ก�ดผ้ักหว�น	หม่่่ท่ี่�	5	ตำล�ดน้ดแม่่จ้นที่ร์ส่ม่	(ก�ดน้ดขว้ญ่เว่ยู่ง)	
หม่่่ท่ี่�	5	ตำล�ดน้ดว้ดล้ฏิฐิวน�ร�ม่	(ก�ดน้ดว้ดป่็�ตำ�ล)	หม่่่ท่ี่�	4	ตำล�ดน้ดว้ดฉิูม่พื้ล่ว้น	(ก�ดน้ดว้ดต้ำนงิ�ว)	หม่่่ท่ี่�	4	
และตำล�ดน้ดโรงเร่ยู่นบ้�นส้่นผ้ักหว�น	หม่่่	7
	 ตำำ�บลส้่นผ้ักหว�น	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่แหล่งนำ��ธุรรม่ช�ติำและแหล่งนำ��ท่ี่�ส่ร้�งข่�น	ป็ระกอบ
ด้วยู่	แหล่งนำ��ธุรรม่ช�ติำ	ด้งน่�	ลำ�นำ��,	ลำ�ห้วยู่	จำ�นวน	3	ส่�ยู่	บ่ง,	หนองและอื�น	ๆ	จำ�นวน	2	แห่ง	ม่่แหล่งนำ��
ท่ี่�ส่ร้�งข่�นและใช้ก�รได้	ด้งน่�	บ่อนำ��ตืำ�น	จำ�นวน	400	แห่ง	บ่อโยู่ก	จำ�นวน	1	แห่ง	ป็ระป็�หม่่่บ้�นกรม่อน�ม้่ยู่	
จำ�นวน	5	แห่ง	ป็ระป็�กรม่โยู่ธุ�	จำ�นวน	3	แห่ง	และป็ระป็�กรม่ที่ร้พื้ยู่�กรธุรรม่ช�ติำและสิ่�งแวดล้อม่	จำ�นวน	
1	แห่ง
ข้้อมููลด้านสถานศึกษา
	 ส่ถึ�นศ่กษ�ของตำำ�บลส้่นผ้ักหว�น	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ป็ระกอบด้วยู่	โรงเร่ยู่นก�รศ่กษ�
ข้�นพืื้�นฐ�น	จำ�นวน	2	แห่ง	ด้งน่�	โรงเร่ยู่นบ้�นป่็�ตำ�ล	ต้ำ�งอยู่่่	ณ	หม่่่ท่ี่�	4	โรงเร่ยู่นบ้�นส้่นผ้ักหว�น	ต้ำ�งอยู่่่	ณ	หม่่่
ท่ี่�	7	และศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นชุม่ชนป็ระจำ�ตำำ�บลส้่นผ้ักหว�น	จำ�นวน	1	แห่ง	ต้ำ�งอยู่่่	ณ	หม่่่ท่ี่�	2
โรงเร่ยู่นอนุบ�ลของเอกชน	จำ�นวน	1	แห่ง	ด้งน่�	โรงเร่ยู่นอนุบ�ลพ้ื้ฒนช้ยู่	ต้ำ�งอยู่่่	ณ	หม่่่ท่ี่�	1	และศ่นยู่์พ้ื้ฒน�
เด็กเล็กส้่งก้ดกรม่ก�รศ�ส่น�	จำ�นวน	1	แห่ง	ต้ำ�งอยู่่่ในว้ดล้ฏิฐิวน�ร�ม่	(ป่็�ตำ�ล)	หม่่่ท่ี่�	4
จำ�นวนส่ถึ�บ้นและองค์กรที่�งศ�ส่น�ของตำำ�บลส้่นผ้ักหว�น	อำ�เภอห�งดง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ม่่ว้ด	จำ�นวน	5	
แห่ง	ด้งน่�	ว้ดช้ยู่ส่ถิึตำ	ต้ำ�งอยู่่่	ณ	หม่่่ท่ี่�	1	ว้ดฉิูม่พื้ล่ว้น	ต้ำ�งอยู่่่	ณ	หม่่่ท่ี่�	2	ว้ดผั�สุ่ก�ร�ม่	ต้ำ�งอยู่่่	ณ	
หม่่่ท่ี่�	3	ว้ดล้ฏิฐิวน�ร�ม่	ต้ำ�งอยู่่่	ณ	หม่่่ท่ี่�	4	ว้ดถึ�วรธุรรม่	ต้ำ�งอยู่่่	ณ	หม่่่ท่ี่�	5
ข้้อมููลด้านการประกอบอาชีพ
	 ป็ระช�กรในตำำ�บลส้่นผ้ักหว�น	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ส่่วนใหญ่่ป็ระกอบอ�ช่พื้หล้ก	คือ	ร้บจ้�ง	
ค้�ข�ยู่	และม่่อ�ช่พื้เส่ริม่	คือ	ที่ำ�อุตำส่�หกรรม่ในคร้วเรือนและแป็รร่ป็ผัลผัลิตำก�รเกษตำร
ข้อม่่ลด้�นก�รเข้�ถ่ึงบริก�รร้ฐ
ด้�นก�รโที่รคม่น�คม่	ตำำ�บลส้่นผ้ักหว�น	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่ส่ถึ�น่โที่รคม่น�คม่อื�น	ๆ	จำ�นวน	2	
แห่ง	(จุดร้บส้่ญ่ญ่�ณโที่รศ้พื้ท์ี่มื่อถืึอ)	ด้�นก�รไฟฟ้�	ป็ระกอบด้วยู่	ฝ่�ยู่ผัลิตำ	จำ�นวน	1	แห่ง	และส่่วนภ่มิ่ภ�ค	
จำ�นวน	1	แห่ง
	 ส่�ธุ�รณ่ป็โภคในตำำ�บลส้่นผ้ักหว�น	ม่่จำ�นวนคร้วเรือนท่ี่�ม่่ไฟฟ้�ใช้ในเขตำ	อบตำ.	4,213	คร้วเรือน	คิด
เป็็นร้อยู่ละ	100.00	จำ�นวนบ้�นท่ี่�ม่่โที่รศ้พื้ท์ี่	1,193	หล้งค�เรือน	คิดเป็็นร้อยู่ละ	28.32	ของจำ�นวนหล้งค�
เรือน
	 ก�รเดินที่�งม่่ถึนนส่�ยู่หล้กเข้�ส่่่ตำำ�บล	 คือถึนนส่�ยู่เช่ยู่งใหม่่-ฮัอด	 ซื้่�งเป็็นถึนนคอนกร่ตำเส่ริม่เหล็ก
ม่�ตำรฐ�น	 4	 เลน	 ในหม่่่บ้�นเป็็นถึนนล�ดยู่�งและคอนกร่ตำเส่ริม่ไม่้ไผ่ั	 ติำดต่ำอก้นภ�ยู่ในตำำ�บล	 เดินที่�งด้วยู่
คว�ม่ส่ะดวก
ผลิตภัูณฑ์์ในชุมูชน
	 กลุ่ม่ป็ระติำม่�กรรม่ดินเผั�บ้�นป่็�ตำ�ล
กลุ่ม่ป็ระติำม่�กรรม่ดินเผั�บ้�นป่็�ตำ�ล	ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน่�ยู่	 ได้แก่	 เครื�องปั็�นดินเผั�ทุี่กชนิด	ร�ค�ท่ี่�จำ�หน่�ยู่
ม่่ต้ำ�งแต่ำ	 2,500	–	 4,000	บ�ที่	ป็ระธุ�นกลุ่ม่วิส่�หกิจ	 คือ	น�ยู่ธุนพื้ล	ส่�ยู่ธุรรม่	 โดยู่กลุ่ม่ป็ระติำม่�กรรม่ดิน
เผั�บ้�นป่็�ตำ�ลเกิดจ�กภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ของช�วบ้�นต้ำ�งแต่ำส่ม้่ยู่ก่อนท่ี่�สื่บที่อดก้นม่�และป็ร้บเป็ล่�ยู่นร่ป็แบบ	 ของ
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ผัลิตำภ้ณฑ์์ตำ�ม่ยูุ่คส่ม้่ยู่จนป็ัจจุบ้น	 ได้ร้บอนุญ่�ตำให้แส่ดงเครื�องหม่�ยู่ม่�ตำรฐ�นผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนป็ระเภที่ของ
ป็ระด้บตำกแต่ำงและของใช้	และได้ร้บอนุญ่�ตำให้แส่ดงเครื�องหม่�ยู่ม่�ตำรฐ�นผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนผัลิตำภ้ณฑ์์ดินเผั�
	 กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนส้่นผ้ักหว�นหลวง
	 กลุ่ม่วิส่�หกจิชุม่ชนส้่นผ้ักหว�นหลวง	ผัลติำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน�่ยู่	ได้แก่	ผัลิตำภ้ณฑ์์	เครื�องป็ระด้บหินม่งคล,	
ผ้ั�และเครื�องแต่ำงก�ยู่	ร�ค�ท่ี่�จำ�หน่�ยู่ม่่ต้ำ�งแต่ำ	200	–	3,000	บ�ที่	ป็ระธุ�นกลุ่ม่วิส่�หกิจ	คือ	น�งส่�วภ้ณฑิ์
ล�	ผั�ที่อง	โดยู่กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนส้่นผ้ักหว�นหลวงม่่ก�รส่่งเส่ริม่ก�รข�ยู่โดยู่จ้ดโป็รโม่ช้�น		และด้วยู่คว�ม่
ท่ี่�ว้ตำถุึดิบม่่คว�ม่หล�กหล�ยู่เช่น	หินส่่ชนิดต่ำ�ง	ๆ	ที่ำ�ให้เป็็นท่ี่�นิยู่ม่ในท้ี่องตำล�ด	ได้ที่ำ�ก�รตำรวจ	QC	ก่อนส่่ง
ม่อบให้ก้บล่กค้�ทุี่กชิ�น
	 กลุ่ม่ร้กษ์ดิน
	 กลุ่ม่ร้กษ์ดิน	ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน่�ยู่	ได้แก่	ผัลิตำภ้ณฑ์์	ผัลิตำภ้ณฑ์์	ล่กป็ระคบดินเผั�ผัส่ม่ส่มุ่นไพื้รพืื้�นบ้�น	
ร�ค�ท่ี่�จำ�หน่�ยู่ม่่ต้ำ�งแต่ำ	40	–	60	บ�ที่	ป็ระธุ�นกลุ่ม่วิส่�หกิจ	คือ	น�ยู่ธุนพื้ล		ส่�ยู่ธุรรม่	โดยู่กลุ่ม่ร้กษ์ดินเกิด
จ�กภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ของช�วบ้�นต้ำ�งแต่ำส่ม้่ยู่ก่อนท่ี่�สื่บที่อดก้นม่�และป็ร้บเป็ล่�ยู่นร่ป็แบบของผัลิตำภ้ณฑ์์ตำ�ม่ยุู่คส่ม้่ยู่
จนปั็จจุบ้น	และกลุ่ม่ร้กษ์ดินได้ร้บร�งว้ลศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ต้ำนแบบเศรษฐกิจเชิงคุณธุรรม่จ�กศ่นยู่์คุณธุรรม่

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	
ป็ระก�ร	 ป็ระเมิ่นก่อนเริ�ม่โครงก�ร	 แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	 ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อ
เพ่ื้ยู่ง
	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	
ป็ระก�ร		ป็ระเมิ่นรอบเดือนพื้ฤษภ�คม่	-	กรกฎ�คม่	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บล
มุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง
	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	
ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นรอบเดือนก้นยู่�ยู่น	-	ตุำล�คม่	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่
คว�ม่ยู่้�งยืู่น
	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	
ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่ยู่้�งยู่ืน

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 3 กิจกรัรัม

	 1.	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้	และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	ด้�นก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์เครื�องปั็�นดินเผั�พืื้�นบ้�น
ในธุุระกิจของเครื�องใช้
	 2.	กิจกรรม่ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่	Circular	Economy	ด้�นพ้ื้ฒน�ด้�นก�รบริห�รจ้ดก�รธุุรกิจ
และก�รจ้ดก�รพื้ล้งง�น
	 3.	 กิจกรรม่ก�รนำ�คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	 ด้�นก�รตำล�ดผัลิตำภ้ณฑ์์เครื�องปั็�นดินเผั�พืื้�นบ้�นใน
ธุุรกิจของเครื�องใช้
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วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 1.	ส่ร้�งก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ปั็ญ่ห�ของพืื้�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชน	โดยู่ก�ร
ส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�นให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	จ�กน้�นที่ำ�ก�รวิเคร�ะห์
ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	 	 ที่ำ�ก�รกำ�หนดกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่และกำ�หนดวิส่�หกิจ/ภ�คป็ระกอบก�รตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่ก�รพ้ื้ฒน�	
จ�กน้�นดำ�เนินก�รพ้ื้ฒน�ผ้่ัร้บจ้�งง�นในพืื้�นท่ี่�และพ้ื้ฒน�วิส่�หกิจ/ภ�คป็ระกอบก�ร	โดยู่ห้วหน้�โครงก�รเป็็น
ท่ี่�ป็ร่กษ�	ผ้่ัจ้�งง�นเป็็นผ้่ัดำ�เนินก�รในพืื้�นท่ี่�	และกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ในชุม่ชนก�รพ้ื้ฒน�เป็็นผ้่ัเร่ยู่นร้่
	 3.	ที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์เด่น	และสื่�อก�รเร่ยู่นร้่ของตำำ�บล	จ�กน้�นที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ระบบก�รบริห�ร
จ้ดก�รฐ�นข้อม่่ลชุม่ชนเพืื้�อก�รต้ำดสิ่นใจ	และพ้ื้ฒน�ระบบก�รส่่งเส่ริม่ก�รตำล�ดให้ก้บพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลส้่นผ้ักหว�น	
อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 1.	 เกิดก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ปั็ญ่ห�ของพืื้�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชน	 
โดยู่กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	 ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน
และเกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	ป็ระช�กรในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลส้่นผ้ักหว�น	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ได้ร้บก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้	
เกิดนโยู่บ�ยู่ส่ำ�หร้บก�รส่่งเส่ริม่ก�รกระตุ้ำนเศรษฐกิจระด้บตำำ�บล	ระด้บอำ�เภอ	โดยู่ม่่ตำำ�บลส้่นผ้ักหว�นเป็็นต้ำน
แบบ	ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บคนในชุม่ชน
	 3.	 ชุม่ชนตำำ�บลส้่นผ้ักหว�นม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�นจ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร	 ส่่งผัลให้เศรษฐกิจในชุม่ชน
เกิดก�รหมุ่นเว่ยู่น	ชุม่ชนเกิดก�รพ่ื้�งพื้�ตำนเอง	และเป็็นชุม่ชนเข้ม่แข็งในอน�คตำ

ปัจจัยความสำาเร็ัจ  

	 1.	กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�
ชุม่ชนและเกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	ป็ระช�ชนเข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รข้บเคลื�อนก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	โดยู่ใช้หล้กก�รร่วม่คิด	ร่วม่ที่ำ�	ร่วม่
ร้บผัลป็ระโยู่ชน์	 นอกจ�กน่�ได้เปิ็ดโอก�ส่ให้ป็ระช�ชนหรือบุคคลภ�ยู่นอกท่ี่�ม่่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่เข้�ม่�ม่่บที่บ�ที่
ในก�รแส่ดงคว�ม่คิดเห็น	 เพืื้�อนำ�เอ�คว�ม่คิดเห็นในส่่วนน้�นม่�ใช้ควบค่่ก้บก�รบริห�รจ้ดก�รและป็ระกอบ
ก�รต้ำดสิ่นใจต่ำอก�รดำ�เนินง�น
	 3.	ผ้่ันำ�ชุม่ชนม่่คว�ม่เข้ม่แข็ง	ม่่จุดมุ่่งหม่�ยู่ท่ี่�จะพ้ื้ฒน�ชุม่ชนของตำนเอง
	 4.	ห้วหน้�โครงก�รม่่ก�รติำดตำ�ม่และป็ระเมิ่นผัลโครงก�รอยู่่�งใกล้ชิด	
	 5.	ม่่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่	คว�ม่เข้�ใจและป็ระส่บก�รณ์ให้ก้นระหว่�งห้วหน้�โครงก�ร	อป็ที่.	และ
ผ้่ัท่ี่�เก่�ยู่วข้อง
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ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 1.		ปั็ญ่ห�ด้�นระยู่ะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รด้�นเอกส่�ร	ในเรื�องของกระบวนก�รส่่งม่อบเอกส่�รขอ
อนุม้่ติำก่อนดำ�เนินกิจกรรม่	ควรลดระยู่ะเวล�ก�รดำ�เนินก�รให้กระช้บข่�น
	 2.		ปั็ญ่ห�ด้�นก�รดำ�เนินก�รพ้ื้ฒน�ผ้่ัร้บจ้�งง�น	ในล้กษณะจ้�งเหม่�ตำ�ม่ตำำ�แหน่งง�นม่่ป็ริม่�ณง�น
ม่�กน้อยู่ไม่่เท่ี่�ก้น	
	 3.	ปั็ญ่ห�ด้�นส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรค	Covid-19	ในปั็จจุบ้น	ที่ำ�ให้ก�รดำ�เนินก�รลงพืื้�น
ท่ี่�ชุม่ชนไม่่ได้ตำ�ม่ท่ี่�ค�ดหว้งเท่ี่�ท่ี่�ควร



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)212

ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้อมูลพื้นที่ตำบล กลไกการดำเนินงาน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน

ผลลัพธ์

การจ้างงาน

การพัฒนาทักษะ

การยกระดับเศรษฐกิจ

สังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การพัฒนาพื้นที่

CBD.

ปัจจัยความสำเร็จหลักในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ 
องค์การปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ความมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน และความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ที่เห็นพ้องต้องกัน
ที่จะพัฒนาตำบล และหลักหารของโครงการในการสร้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

จากปัญหาหลักในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดโควิด 19 
ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้มี
การปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหากมี
การดำเนินการขยายผลต่อยอดงานในปัจจุบันจะสามารถเห็น
ผลลัพธ์ ในการดำเนินงานและวัดผลเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างชัดเจน

1) รายได้เพิ่มขึ้น  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 350,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 5,000 บาท/ครัวเรือน 
2.) ต้นทุนลดลง  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 5 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 25,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 2,000 บาท/ครัวเรือน 
3.) ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 1,500 หน่วย

ทำให้เกิดเครือข่ายการแลก
เปลี่ยนความรู้ภายต่าง ๆ ใน
ตำบล ส่งผลให้วิถีชีวิตในการ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนมีคุณภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชน 
นักศึกษา จำนวน 20 คน ให้มีงานทำ และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน

เกิดการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานใน 4 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการเงิน ภาษา 
ดิจิทัล และสังคม

ฐานข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงใน 7 
หมวดหมู่ 202 ข้อมูล และฐานข้อมูลตำบล

-คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 
-พัฒนาทักษะ 4 ทักษะ 
-จัดเก็บข้อมูล CBD/COVID 
-ร่วมกิจกรรม

บูรณาการศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้ง 
4 คณะ 1 สถาบัน (คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)  และร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

-หลักสูตรการเรียนรู้ 
-ถอดบทเรียนการพัฒนาตำบล 
-ประเมินศักยภาพตำบล  
-รายงานผลการดำเนินงาน

-วิเคราะห์ข้อมูล TPMAP 
-ประเมินศักยภาพตำบล 
-วิเคราะห์ความต้องการแก้ไขโจทย์ 
พัฒนาตำบลร่วมกับชุมชน  
และองค์กรหลักในตำบล

การจ้างงาน

สรุปและประเมินผล

การจัดทำข้อมูล 
Tambon Profile

การยกระดับพัฒนาพื้นที่

ปัจจัยความสำเร็จ

กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน ด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular 
Economy ด้านการทำนุบำรุงและสืบสานวิถี
วัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นบ้าน 
กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน

หัวหน้าโครงการ  นายดิลก ประสานวรกิจกุล เบอร์ติดต่อ  095-4539153

ตำบลสันผักหวาน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอหางดงประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ 13 ตารางกิโลเมตรมีจำนวน
หลังคาเรือนรวมทั้งหมด 10,732 หลังคาเรือน  มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 16,876 คน  แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านสันผักหวานหลวง บ้านต้นงิ้ว บ้านท้าวผายู บ้านป่าตาล บ้านเบ้อ 
บ้านขัวเด้ง บ้านสันผักหวานน้อย

ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืนศักยภาพตำบล

ตำบล สันผักหวาน เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาด้านการหัตถกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ และมีต้นทุนสูงในการสร้างมูลค่าจาก
หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว
รวมไปถึงการท่องเที่ยว และบริการที่จะสามารถสร้าง
รายได้ ให้แก่ประชาชนในตำบลได้เป็นอย่างดี  
ดังนั้นจากการหารือร่วมกันของภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน
และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ พบว่าตำบลสันผักหวาน มี
ความต้องการในการพัฒนา 3 ด้านหลักคือ การพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชน และสร้างต้นแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในธุรกิจของใช้ การพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชน และสร้างต้นแบบการสร้างรายได้
เพิ่มในชุมชนด้วยการปลูกพืชผักพื้นบ้าน และสมุนไพร 
การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และสร้างต้นแบบการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ เพื่อสร้างรายได้ ในชุมชน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1) โจทย์พื้นที่ 
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
การนำองค์ความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
Circular Economy 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ 
กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้น
บ้านในธุระกิจของเครื่องใช้ 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้น
บ้านในธุรกิจของเครื่องใช้ 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
Circular Economy ด้านพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจและการจัดการพลังงาน
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์ปรัะยงค์   ใสนวน

ความเป็นมา 

	 ตำำ�บลหนองแก๋ว	 อำ�เภอห�งดง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ต้ำ�งอยู่่่ห่�งจ�กอำ�เภอเม่ืองเช่ยู่งใหม่่ป็ระม่�ณ	 17	
กิโลเม่ตำร	ห่�งจ�กอำ�เภอห�งดงป็ระม่�ณ	2	กิโลเม่ตำร	ม่่เนื�อท่ี่�รวม่	10	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	(6,250	ไร่)
ตำำ�บลหนองแก๋วม่่อ�ณ�เขตำติำดต่ำอก้บตำำ�บลใกล้เค่ยู่ง	ด้งน่�

• ทิี่ศเหนือ	 	 จรดตำำ�บลบ้�นแหวน	 อำ�เภอห�งดง
• ทิี่ศตำะว้นตำก		 จรดตำำ�บลห�งดง		 อำ�เภอห�งดง
• ทิี่ศใต้ำ	 	 จรดตำำ�บลห�รแก้ว			 อำ�เภอห�งดง
• ทิี่ศตำะว้นออก	 จรดตำำ�บลขุนคง	 	 อำ�เภอห�งดง

ตำาบลหนองแก๋ว   
อำ�าเภอำหางดง จังหวัดเชีียงใหม่



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)214

ลักษณะภููมิูประเทศ
	 ล้กษณะร่ป็ร่�งของตำำ�บลหนองแก๋วม่่ร่ป็ร่�งเป็็นแนวยู่�วกว้�งจ�กที่�งที่ิศเหนือไป็ที่�งที่ิศใต้ำม่่คว�ม่
ล�ดช้นไม่่เกิน	2	เป็อร์เซ็ื้นต์ำ	ล�ดเอ่ยู่งจ�กที่�งทิี่ศตำะว้นตำกไป็ที่�งทิี่ศตำะว้นออก	พืื้�นท่ี่�โดยู่ท้ี่�วไป็เป็็นท่ี่�ร�บลุ่ม่
เหม่�ะส่ำ�หร้บก�รเพื้�ะป็ล่ก	และม่่ที่�งหลวงจ้งหว้ดหม่�ยู่เลข	108	(ส่�ยู่เช่ยู่งใหม่่	-	ฮัอด)	ต้ำดผ่ั�นเขตำตำำ�บล
ที่�งที่ิศตำะว้นตำกของตำำ�บล	 และม่่แหล่งนำ��ท่ี่�ส่�ม่�รถึใช้ในก�รเกษตำรได้	 ได้แก่	 โครงก�รชลป็ระที่�นแม่่แตำง
ไหลผ่ั�น	หม่่่ท่ี่�	1,	2,	3,	4,	5,	7	และหม่่่ท่ี่�	9	ลำ�เหมื่อง	2	ส่�ยู่	คือ	1)	ลำ�เหมื่องแม่่ท่ี่�ช้�งไหลผ่ั�นหม่่่ท่ี่�	2,	3,	
4	และหม่่่ท่ี่�	5		2)	ลำ�เหมื่องคำ�ลม่ไหลผ่ั�นหม่่่ท่ี่�	5	และหม่่่ท่ี่�	6	และม่่ฝ�ยู่ต้ำ�งอยู่่่หม่่่ท่ี่�	2,	5	และหม่่่ท่ี่�	6
ลักษณะภููมิูอากาศ
	 ตำำ�บลหนองแก๋ว	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่ภ่มิ่อ�ก�ศในรอบปี็ส่ำ�หร้บเดือนท่ี่�หน�วท่ี่�สุ่ดอยู่่่ท่ี่�
อุณหภ่มิ่ตำำ��กว่�	10	องศ�เซื้ลเซ่ื้ยู่ส่	ส่ำ�หร้บฤด่ร้อนอุณหภ่มิ่เฉูล่�ยู่	35-40	องศ�เซื้ลเซ่ื้ยู่ส่	ม่่ฝนตำกเฉูล่�ยู่ป็ระม่�ณ	
900	มิ่ลลิเม่ตำร	และม่่ฝนตำกม่�กในช่วงเดือนพื้ฤษภ�คม่	–	ตุำล�คม่	
ลักษณะข้องดินและนำ�า
	 พืื้�นท่ี่�ในเขตำตำำ�บลหนองแก๋วโดยู่ท้ี่�วไป็เป็็นท่ี่�ร�บลุ่ม่	 ล้กษณะดินเป็็นดินร่วนและม่่คว�ม่อุดม่ส่ม่บ่รณ์
แตำกต่ำ�งก้นตำ�ม่แต่ำละพืื้�นท่ี่�	แหล่งนำ��ในพืื้�นท่ี่�ม่่ห้วยู่	/	หนอง	/	คลอง	/	บ่ง	2	แห่ง	ม่่คลองชลป็ระที่�นจำ�นวน	
6	แห่ง	ม่่บ่อบ�ด�ลส่�ธุ�รณะจำ�นวน	67	แห่ง	ม่่บ่อบ�ด�ลเอกชนจำ�นวน	565	แห่งและม่่บ่อนำ��ตืำ�นส่�ธุ�รณะ
จำ�นวน	1	แห่ง	
เข้ตการปกครอง
	 จำ�นวนหม่่่บ้�นในเขตำตำำ�บลหนองแก๋ว	ม่่จำ�นวน	9	หม่่่บ้�น	ได้แก่

• หม่่่ท่ี่�				1				บ้�นละโว้	 	 ม่่พืื้�นท่ี่�	 0.65		ตำร.กม่.	 /	 406.25	ไร่
• หม่่่ท่ี่�				2				บ้�นส้่นป่็เลยู่	 	 ม่่พืื้�นท่ี่�	 0.75		ตำร.กม่.	 /	 468.75	ไร่
• หม่่่ท่ี่�				3				บ้�นเหมื่องง่�	 	 ม่่พืื้�นท่ี่�	 1.36		ตำร.กม่.	 /	 850.00	ไร่
• หม่่่ท่ี่�				4				บ้�นบวก	 	 ม่่พืื้�นท่ี่�	 	2.05		ตำร.กม่.	 /	 1,281.25ไร่
• หม่่่ท่ี่�				5				บ้�นร้องแหยู่่ง	 	 ม่่พืื้�นท่ี่�	 1.40		ตำร.กม่.	 /	 875.00	ไร่
• หม่่่ท่ี่�				6				บ้�นยู่้�งป็วน	 	 ม่่พืื้�นท่ี่�	 1.48		ตำร.กม่.	 /	 925.00	ไร่
• หม่่่ท่ี่�				7				บ้�นส้่นที่ร�ยู่	 	 ม่่พืื้�นท่ี่�	 1.00		ตำร.กม่.	 /	 625.00	ไร่
• หม่่่ท่ี่�				8				บ้�นหนองแก๋ว	 	 ม่่พืื้�นท่ี่�	 1.00		ตำร.กม่.	 /	 625.00	ไร่
• หม่่่ท่ี่�				9				บ้�นส้่นที่ร�ยู่พ้ื้ฒน�	 ม่่พืื้�นท่ี่�	 0.31		ตำร.กม่.	 /	 193.75	ไร่

การสาธีารณสุข้และสถานพย์าบาล
	 ป็ระช�กรในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลหนองแก๋ว	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ส่่วนม่�กม่่สุ่ขภ�พื้ท่ี่�ด่	โรคท่ี่�ม้่กเกิด
แก่ป็ระช�กรในชุม่ชน	ได้แก่	โรคอุจจ�ระร่วง	โรคไข้เลือดออก	โรคตำ�แดง	มื่อ-ป็�ก-เท้ี่�ในเด็ก	ส่ำ�หร้บเด็กแรก
เกิดถ่ึงอ�ยุู่	6	ปี็	ม่่นำ��หน้กตำ�ม่เกณฑ์์ม่�ตำรฐ�น
หน่วยู่ง�นด้�นส่�ธุ�รณสุ่ข
ตำำ�บลหนองแก๋วม่่หน่วยู่ง�นด้�นส่�ธุ�รณสุ่ขด้งน่�	โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ตำำ�บล	1	แห่ง	คลินิก	2	แห่งและ
ร้�นข�ยู่ยู่�แผันปั็จจุบ้น	2	แห่ง
ข้้อมููลด้านอาชญากรรมู
	 ตำำ�บลหนองแก๋วไม่่ม่่เหตุำอ�ชญ่�กรรม่เกิดข่�น	แต่ำม่่เหตุำก�รณ์คร้วเรือนไม่่ม่่คว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ในช่วิตำและ
ที่ร้พื้ยู่์สิ่นของป็ระช�ชน	ซ่ื้�งเที่ศบ�ลก็ได้ดำ�เนินก�รป้็องก้นก�รเกิดเหตุำด้งกล่�ว	จ�กก�รส่ำ�รวจข้อม่่ลพืื้�นฐ�น
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พื้บว่�	ส่่วนม่�กคร้วเรือนม่่ก�รป้็องก้นอุบ้ติำภ้ยู่อยู่่�งถ่ึกวิธุ่	ม่่คว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ในช่วิตำและที่ร้พื้ยู่์สิ่น	ปั็ญ่ห�ท่ี่�พื้บ
เป็็นป็ระจำ�คือก�รที่ะเล�ะวิว�ที่ของกลุ่ม่ว้ยู่รุ่นโดยู่เฉูพื้�ะในส่ถึ�นท่ี่�จ้ดง�นดนตำร่	 ง�นม่หรส่พื้	 เป็็นปั็ญ่ห�ท่ี่�
ชุม่ชนได้ร้บผัลกระที่บเป็็นอยู่่�งม่�ก	 ก�รแก้ไขปั็ญ่ห�	 คือก�รแจ้งเตืำอนให้ผ้่ัป็กครองด่แลบุตำรหล�นของตำน	
ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุให้ที่ร�บถ่ึงผัลกระที่บ	ผัลเส่่ยู่ห�ยู่	และโที่ษท่ี่�ได้ร้บจ�กก�รเกิดเหตุำที่ะเล�ะวิว�ที่	ก�รขอคว�ม่
ร่วม่มื่อไป็ยู่ง้ผ้่ันำ�	ก�รขอกำ�ล้งจ�ก	ตำำ�รวจ	 ผ้่ันำ�	อป็พื้ร.	 เพืื้�อระง้บเหตุำไม่่ให้เกิดคว�ม่รุนแรง	แต่ำจะไม่่ให้เกิด
ข่�นเลยู่ยู่ง้เป็็นปั็ญ่ห�ท่ี่�ปั็จจุบ้นไม่่ส่�ม่�รถึท่ี่�จะแก้ไขได้	ท้ี่�งท่ี่�ม่่ก�รร่วม่มื่อก้นหล�ยู่ฝ่�ยู่	เป็็นเรื�องท่ี่�ที่�งองค์ก�ร
บริห�รส่่วนตำำ�บลจะตำอ้งห�วธ่ิุท่ี่�จะแกไ้ขปั็ญ่ห�ใหก้้บป็ระช�ชนตำอ่ไป็ตำ�ม่อำ�น�จหน�้ท่ี่�ท่ี่�ส่�ม่�รถึดำ�เนนิก�รได้
ข้้อมููลด้านย์าเสพติด
	 ปั็ญ่ห�ยู่�เส่พื้ติำดในชุม่ชนของตำำ�บลหนองแก๋ว	 จ�กก�รท่ี่�ที่�งส่ถึ�น่ตำำ�รวจภ่ธุรห�งดงได้แจ้งให้ก้บ
เที่ศบ�ลตำำ�บลหนองแกว๋น้�นพื้บว่�ในเขตำตำำ�บลหนองแกว๋ม่่ผ้่ัเส่พื้	และผ้่ัท่ี่�ติำดยู่�เส่พื้ตำดิ	ส่่วนม่�กจะเป็็นกลุ่ม่ว้ยู่
รุ่น	ยู่�เส่พื้ติำดท่ี่�พื้บม่�กจะเป็็นยู่�บ้�	รองลงม่�เป็็นก�รนำ�ยู่�ป็ระเภที่อื�นม่�ผัส่ม่เป็็นส่�รเส่พื้ติำด	แต่ำเมื่�อเท่ี่ยู่บก้บ
พืื้�นท่ี่�อื�นถืึอว่�น้อยู่	และยู่ง้ไม่่พื้บผ้่ัค้�	เหตุำผัลก็เนื�องม่�จ�กว่�ได้ร้บคว�ม่ร่วม่มื่อก้บที่�งผ้่ันำ�	ป็ระช�ชน	หน่วยู่
ง�นของเที่ศบ�ลท่ี่�ช่วยู่ส่อดส่่องด่แลอยู่่่เป็็นป็ระจำ�	 ก�รแก้ไขปั็ญ่ห�เที่ศบ�ลส่�ม่�รถึที่ำ�ได้เฉูพื้�ะตำ�ม่อำ�น�จ
หน้�ท่ี่�เท่ี่�น้�น	เช่น	ก�รณรงค์	ก�รป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุ	ก�รแจ้งเบ�ะแส่	ก�รฝึกอบรม่ให้คว�ม่ร้่	ถ้ึ�นอกเหนือจ�ก
อำ�น�จหน้�ท่ี่�ก็เป็็นเรื�องของอำ�เภอหรือตำำ�รวจแล้วแต่ำกรณ่	ท้ี่�งน่�ได้ให้คว�ม่ร่วม่มื่อม่�โดยู่ตำลอด
ข้อม่่ลด้�นก�รศ่กษ�และศ�ส่นส่ถึ�น
จ�กก�รส่ำ�รวจข้อม่่ลพืื้�นฐ�นพื้บว่�	ป็ระช�กรอ�ยูุ่	15	–	60	ปี็เต็ำม่	ร้อยู่ละ	99	อ่�น	เข่ยู่นภ�ษ�ไที่ยู่และคิด
เลขอยู่่�งง่�ยู่ได้	เด็กอ�ยูุ่	6	–	14	ปี็	ร้อยู่ละ	100	ได้ร้บก�รศ่กษ�ภ�คบ้งค้บ	9	ปี็	ได้เร่ยู่นต่ำอช้�นม้่ธุยู่ม่ศ่กษ�ปี็
ท่ี่�	4	หรือเท่ี่ยู่บเท่ี่�	และท่ี่�ไม่่ได้เร่ยู่นต่ำอม่่ง�นที่ำ�	ร้อยู่ละ	99	ด้�นก�รศ่กษ�อยู่่่ในเกณฑ์์ท่ี่�ด่		ปั็ญ่ห�คือ	ยู่ง้ไม่่
ส่�ม่�รถึท่ี่�จะแข่งข้นก้บเมื่องใหญ่่	ๆ 	ได้	ก�รแก้ปั็ญ่ห�ของเที่ศบ�ล	ได้จ้ดกิจกรรม่ให้ก้บเด็กของศ่นยู่พ้์ื้ฒน�เด็ก
เล็ก	ก�รส่น้บส่นุนอ�ห�รเส่ริม่นม่	อ�ห�รกล�งว้น	ในก้บที่�งโรงเร่ยู่นในเขตำพืื้�นท่ี่�	และร่วม่ก้นจ้ดกิจกรรม่ต่ำ�ง	ๆ 	
ก้บที่�งโรงเร่ยู่น	ส่ถึ�นศ่กษ�ในตำำ�บลหนองแก๋วม่่ด้งน่�	1)	ศ่นยู่์พ้ื้ฒน�เด็กเล็กส้่งก้ดเที่ศบ�ลตำำ�บลหนองแก๋ว	ม่่	
1	แห่ง	คือ	ศ่นยู่์พ้ื้ฒน�เด็กเล็กเที่ศบ�ลตำำ�บลหนองแก๋ว	2)	โรงเร่ยู่นป็ระถึม่ศ่กษ�	2	แห่ง	ได้แก่	โรงเร่ยู่นว้ดศร่
สุ่พื้รรณ์และโรงเร่ยู่นบ้�นส้่นที่ร�ยู่	3)	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	1	แห่ง		ได้แก่	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่นอร์ที่	–	เช่ยู่งใหม่่	ป็ระช�กร
ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลหนองแก๋วส่่วนใหญ่่น้บถืึอศ�ส่น�พุื้ที่ธุ	ม่่ก�รจ้ดกิจกรรม่ตำ�ม่ป็ระเพื้ณ่ต่ำ�ง	ๆ 	เช่น	ก�รจ้ดกิจกรรม่
ตำ�ม่ว้นส่ำ�ค้ญ่ที่�งศ�ส่น�	ป็ระเพื้ณ่ส่รงนำ��พื้ระธุ�ตุำ	ก�รบรรพื้ช�ส่�ม่เณรภ�คฤด่รอ้น	ก�รจ้ดง�นป็ระเพื้ณ่ลอยู่
กระที่ง	ศ�ส่นส่ถึ�น�ยู่ในตำำ�บลม่่ด้งน่�	1)	ว้ด	/	ส่ำ�น้กส่งฆ์์	6	แห่ง	2)	โบส่ถ์ึ	1	แห่ง
ข้้อมููลอาชีพข้องตำาบล
	 ในเขตำเที่ศบ�ลตำำ�บลหนองแก๋วป็ระช�ชนส่่วนใหญ่่ป็ระกอบอ�ช่พื้ร้บจ้�ง	 รองลงม่�	 คือ	 เกษตำรกร	
ค้�ข�ยู่	 ร้บร�ชก�รและอื�น	 ๆ	 ซ่ื้�งตำำ�บลหนองแก๋วม่่พืื้�นท่ี่�ก�รเกษตำร	 ท้ี่�งหม่ดป็ระม่�ณ	 1,945	 ไร่	 จ�กพืื้�นท่ี่�
ท้ี่�งหม่ด	6,250	ไร่	คิดเป็็นร้อยู่ละ	31.12	ม่่จำ�นวนคร้วเรือนเกษตำรกรท้ี่�งหม่ด	=	408	คร้วเรือน	จ�กคร้วเรือน
ท้ี่�งหม่ด	2,400	คร้วเรือน	เฉูล่�ยู่เกษตำรกรถืึอครองพืื้�นท่ี่�	=	4.7	ไร่	/	คร้วเรือน	คิดเป็็นร้อยู่ละ	17.0	ป็ระกอบ
อ�ช่พื้เกษตำรกรรม่	ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่	ได้แก่	ข้�ว	ลำ�ไยู่	และพืื้ชผ้ักต่ำ�ง	ๆ	นอกจ�กน้�นป็ระช�กร
ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลหนองแก๋วได้ที่ำ�ก�รป็ศุส้่ตำว	์เป็็นก�รป็ระกอบก�รในล้กษณะเล่�ยู่งในคร้วเรือนเป็็นอ�ช่พื้หล้กและ
อ�ช่พื้เส่ริม่	เช่น	ก�รเล่�ยู่งไก่	เป็็ด	โค	สุ่กร	กระบือ	กบ	เป็็นต้ำน
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ข้้อมููลด้านการคมูนาคมูข้นส่ง
	 ก�รคม่น�คม่ม่่ก�รติำดต่ำอก้บตำำ�บลอื�นและท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอห�งดง	ม่่คว�ม่ส่ะดวกด่	ส่่วนก�รคม่น�คม่
ติำดต่ำอภ�ยู่ในตำำ�บลหนองแก๋วค่อนข้�งส่ะดวก	ส่�ม่�รถึติำดต่ำอถ่ึงก้นได้ทุี่กหม่่่บ้�น	เนื�องจ�กม่่เส้่นที่�งคม่น�คม่
ที่�งบกท่ี่�แยู่กออกจ�กที่�งหลวงส่�ยู่เช่ยู่งใหม่่	-	ฮัอด	อยู่่่หล�ยู่ส่�ยู่เข้�ส่่่บริเวณพืื้�นท่ี่�ชุม่ชนทุี่กหม่่่บ้�นภ�ยู่ใน
ตำำ�บล	ส่ภ�พื้โดยู่ท้ี่�วไป็ของถึนนเป็็นถึนนคอนกร่ตำเส่ริม่เหล็ก	และถึนนแอลฟัลติำกส์่คอนกร่ตำ	ม่่ขน�ดผิัวจร�จร
กว้�งป็ระม่�ณ	4	-5	เม่ตำร	ซื้่�งถึนนบ�งส่่วนยู่ง้ม่่ส่ภ�พื้ชำ�รุดเส่่ยู่ห�ยู่	นอกน้�นเป็็นถึนนล่กร้งขน�ดกว�้งป็ระม่�ณ	
4	-	5	เม่ตำร	ต้ำดผ่ั�นบริเวณพืื้�นท่ี่�เกษตำรกรรม่
ข้้อมููลด้านการไฟฟ้า
	 จำ�นวนหม่่่บ้�นท่ี่�ไฟฟ้�เข้�ถ่ึงในตำำ�บลหนองแก๋ว	ม่่จำ�นวน	9	หม่่่บ้�น	และจำ�นวนป็ระช�กรท่ี่�ม่่ไฟฟ้�
ใช้ทุี่กหล้งค�เรือน	ปั็จจุบ้นม่่ไฟฟ้�ใช้ทุี่กคร้วเรือน	 คิดเป็็น	100	 เป็อร์เซ็ื้นต์ำ	 ปั็จจุบ้นในเขตำเที่ศบ�ลม่่ไฟฟ้�ใช้	
ด้งน่�	จำ�นวนคร้วเรือนท่ี่�ใช้ไฟฟ้�จำ�นวน	2,381	หล้งค�เรือน	และม่่ไฟฟ้�ส่�ธุ�รณะจำ�นวน	490	จุด
ข้้อมููลด้านการประปา
	 ก�รป็ระป็�ในพื้ื�นท่ี่�เที่ศบ�ลตำำ�บลหนองแก๋ว	 ป็ระช�ชนส่่วนใหญ่่ใช้ระบบป็ระป็�หม่่่บ้�น	 ส่�ม่�รถึ
ให้บริก�รได้ครอบคลุม่ทุี่กหล้งค�เรือน	คิดเป็็น	100	เป็อร์เซ็ื้นต์ำ	ปั็ญ่ห�คือ	ในช่วงหน้�แล้งป็ริม่�ณนำ��เพืื้�อใช้
อุป็โภค	บริโภคม่่ไม่่เพ่ื้ยู่งพื้อต่ำอคว�ม่ต้ำองก�ร	 ม่่ข้อร้องเร่ยู่นเรื�องนำ��ป็ระป็�ขุ่นบ่อยู่คร้�ง	ส่�เหตุำเนื�องจ�กเป็็น
ท่ี่อป็ระป็�เก่�เกิดก�รตำกตำะกอนของนำ��	 ปั็จจุบ้นเที่ศบ�ลได้อนุม้่ติำงบป็ระม่�ณและร้องขอในก�รจ้ดส่รรงบ
ป็ระม่�ณในก�รก่อส่ร้�งระบบป็ระป็�ขน�ดใหญ่่เพิื้�ม่เติำม่	 เพืื้�อแก้ปั็ญ่ห�และตำอบส่นองต่ำอคว�ม่ต้ำองก�รของ
ป็ระช�ชน	โดยู่คร้วเรือนท่ี่�ใช้นำ��ป็ระป็�ม่่จำ�นวน	2,011	หล้งค�เรือน	และป็ระป็�หม่่่บ้�นม่่จำ�นวน	9	แห่ง

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 โจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	
ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นก่อนเริ�ม่โครงก�ร	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลท่ี่�อยู่่่รอด
	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	
ป็ระก�ร		ป็ระเมิ่นรอบเดือนพื้ฤษภ�คม่	-	กรกฎ�คม่	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บล
ท่ี่�อยู่่่รอด
	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	
ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นรอบเดือนก้นยู่�ยู่น	-	ตุำล�คม่	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่
คว�ม่ยู่้�งยืู่น
	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	
ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่ยู่้�งยู่ืน
	 แนวที่�งก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลโดยู่ผ่ั�น	3	กิจกรรม่
	 1.	กิจกรรม่ก�รนำ�คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	ด้�นก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ห้ตำถึกรรม่
	 2.	 กิจกรรม่ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่	 Circular	 Economy	 ด้�นก�รที่ำ�นุบำ�รุงและสื่บส่�นวิถ่ึ
ว้ฒนธุรรม่และห้ตำถึกรรม่พืื้�นบ้�น
	 3.	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้	และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	ด้�นก�รตำล�ดผัลิตำภ้ณฑ์์ห้ตำถึกรรม่พืื้�นบ้�น
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วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 1.	ส่ร้�งก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ปั็ญ่ห�ของพืื้�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชน	โดยู่ก�ร
ส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�นให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	จ�กน้�นที่ำ�ก�รวิเคร�ะห์
ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	 ที่ำ�ก�รกำ�หนดกลุ่ม่เป็้�หม่�ยู่และกำ�หนดวิส่�หกิจ/ภ�คป็ระกอบก�รตำ�ม่เป็้�หม่�ยู่ก�รพ้ื้ฒน�	 
จ�กน้�นดำ�เนินก�รพ้ื้ฒน�ผ้่ัร้บจ้�งง�นในพืื้�นท่ี่�และพ้ื้ฒน�วิส่�หกิจ/ภ�คป็ระกอบก�ร	โดยู่ห้วหน้�โครงก�รเป็็น
ท่ี่�ป็ร่กษ�	ผ้่ัจ้�งง�นเป็็นผ้่ัดำ�เนินก�รในพืื้�นท่ี่�	และกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ในชุม่ชนก�รพ้ื้ฒน�เป็็นผ้่ัเร่ยู่นร้่
	 3.	ที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์เด่น	และสื่�อก�รเร่ยู่นร้่ของตำำ�บล	จ�กน้�นที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ระบบก�รบริห�ร
จ้ดก�รฐ�นข้อม่่ลชุม่ชนเพืื้�อก�รต้ำดสิ่นใจ	 และพ้ื้ฒน�ระบบก�รส่่งเส่ริม่ก�รตำล�ดให้ก้บพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลหนองแก๋ว	
อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 1.	 เกิดก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ป็ัญ่ห�ของพื้ื�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชน	 โดยู่
กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	 ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชนและ
เกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	 ป็ระช�กรในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลหนองแก๋ว	 อำ�เภอห�งดง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ได้ร้บก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้	
เกิดนโยู่บ�ยู่ส่ำ�หร้บก�รส่่งเส่ริม่ก�รกระตุ้ำนเศรษฐกิจระด้บตำำ�บล	ระด้บอำ�เภอ	โดยู่ม่่ตำำ�บลหนองแก๋วเป็็นต้ำน
แบบ	ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บคนในชุม่ชน
	 3.	ชุม่ชนตำำ�บลหนองแกว๋ม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�นจ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร	ส่่งผัลให้เศรษฐกิจในชุม่ชนเกิด
ก�รหมุ่นเว่ยู่น	ชุม่ชนเกิดก�รพ่ื้�งพื้�ตำนเอง	และเป็็นชุม่ชนเข้ม่แข็งในอน�คตำ

ปัจจัยความสำาเร็ัจ  

	 1.	กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�
ชุม่ชนและเกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	ป็ระช�ชนเข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รข้บเคลื�อนก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	โดยู่ใช้หล้กก�รร่วม่คิด	ร่วม่ที่ำ�	ร่วม่
ร้บผัลป็ระโยู่ชน์	 นอกจ�กน่�ได้เปิ็ดโอก�ส่ให้ป็ระช�ชนหรือบุคคลภ�ยู่นอกท่ี่�ม่่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่เข้�ม่�ม่่บที่บ�ที่
ในก�รแส่ดงคว�ม่คิดเห็น	 เพืื้�อนำ�เอ�คว�ม่คิดเห็นในส่่วนน้�นม่�ใช้ควบค่่ก้บก�รบริห�รจ้ดก�รและป็ระกอบ
ก�รต้ำดสิ่นใจต่ำอก�รดำ�เนินง�น
	 3.	ผ้่ันำ�ชุม่ชนม่่คว�ม่เข้ม่แข็ง	ม่่จุดมุ่่งหม่�ยู่ท่ี่�จะพ้ื้ฒน�ชุม่ชนของตำนเอง
	 4.	ห้วหน้�โครงก�รม่่ก�รติำดตำ�ม่และป็ระเมิ่นผัลโครงก�รอยู่่�งใกล้ชิด	
	 5.	ม่่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่	คว�ม่เข้�ใจและป็ระส่บก�รณ์ให้ก้นระหว่�งห้วหน้�โครงก�ร	อป็ที่.	และ
ผ้่ัท่ี่�เก่�ยู่วข้อง
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ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 1.	 ป็ัญ่ห�ด้�นระยู่ะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รด้�นเอกส่�ร	 ในเรื�องของกระบวนก�รส่่งม่อบเอกส่�รขอ
อนุม่้ตำิก่อนดำ�เนินกิจกรรม่	ควรลดระยู่ะเวล�ก�รดำ�เนินก�รให้กระช้บข่�น
	 2.	ป็ัญ่ห�ด้�นก�รดำ�เนินก�รพื้้ฒน�ผั่้ร้บจ้�งง�น	ในล้กษณะจ้�งเหม่�ตำ�ม่ตำำ�แหน่งง�นม่่ป็ริม่�ณง�น
ม่�กน้อยู่ไม่่เที่่�ก้น	
	 3.	ปั็ญ่ห�ด้�นส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรค	Covid-19	ในปั็จจุบ้น	ที่ำ�ให้ก�รดำ�เนินก�รลงพืื้�น
ท่ี่�ชุม่ชนไม่่ได้ตำ�ม่ท่ี่�ค�ดหว้งเท่ี่�ท่ี่�ควร
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ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้อมูลพื้นที่ตำบล กลไกการดำเนินงาน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน

ผลลัพธ์

การจ้างงาน

การพัฒนาทักษะ

การยกระดับเศรษฐกิจ

สังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การพัฒนาพื้นที่

CBD.

ปัจจัยความสำเร็จหลักในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ 
องค์การปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ความมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน และความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ที่เห็นพ้องต้องกัน
ที่จะพัฒนาตำบล และหลักหารของโครงการในการสร้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

จากปัญหาหลักในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดโควิด 19 
ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้มี
การปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหากมี
การดำเนินการขยายผลต่อยอดงานในปัจจุบันจะสามารถเห็น
ผลลัพธ์ ในการดำเนินงานและวัดผลเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างชัดเจน

1) รายได้เพิ่มขึ้น  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 350,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 5,000 บาท/ครัวเรือน 
2.) ต้นทุนลดลง  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 5 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 25,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 2,000 บาท/ครัวเรือน 
3.) ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 1,500 หน่วย

ทำให้เกิดเครือข่ายการแลก
เปลี่ยนความรู้ภายต่าง ๆ ใน
ตำบล ส่งผลให้วิถีชีวิตในการ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนมีคุณภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชน 
นักศึกษา จำนวน 20 คน ให้มีงานทำ และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน

เกิดการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานใน 4 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการเงิน ภาษา 
ดิจิทัล และสังคม

ฐานข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงใน 7 
หมวดหมู่ 438 ข้อมูล และฐานข้อมูลตำบล

-คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 
-พัฒนาทักษะ 4 ทักษะ 
-จัดเก็บข้อมูล CBD/COVID 
-ร่วมกิจกรรม

บูรณาการศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้ง 
4 คณะ 1 สถาบัน (คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)  และร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

-หลักสูตรการเรียนรู้ 
-ถอดบทเรียนการพัฒนาตำบล 
-ประเมินศักยภาพตำบล  
-รายงานผลการดำเนินงาน

-วิเคราะห์ข้อมูล TPMAP 
-ประเมินศักยภาพตำบล 
-วิเคราะห์ความต้องการแก้ไขโจทย์ 
พัฒนาตำบลร่วมกับชุมชน  
และองค์กรหลักในตำบล

การจ้างงาน

สรุปและประเมินผล

การจัดทำข้อมูล 
Tambon Profile

การยกระดับพัฒนาพื้นที่

ปัจจัยความสำเร็จ

กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน ด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular 
Economy ด้านการทำนุบำรุงและสืบสานวิถี
วัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นบ้าน 
กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน

หัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน เบอร์ติดต่อ  089-7588725

ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 17 กิโลเมตรลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับ
การเพาะปลูก เขตการปกครองมีจำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลหนองแก๋วจำนวนทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ดังนี้ 
บ้านละโว้ บ้านสันปูเลย  บ้านเหมืองง่า บ้านบวก บ้านร้องแหย่ง บ้านยั้งปวน บ้านสันทราย บ้านหนอง
แก๋ว  บ้านสันทรายพัฒนา

ตำบลที่อยู่รอด ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืนศักยภาพตำบล

ตำบลหนองแก๋ว เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากภูมิประเทศมี
ลักษณะอยู่ในภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการ
สร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวรวมไปถึงการบริการ ที่จะ
สามารถสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในตำบลได้เป็น
อย่างดี  
ดังนั้นจากการหารือร่วมกันของภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน
และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ผ่านเทศบาลตำบล  พบว่า
ตำบลหนองแก๋ว มีความต้องการในการพัฒนาสามด้าน
หลักคือ การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และสร้าง
ต้นแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม การ
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และสร้างต้นแบบการยก
ระดับคุณภาพมาตรฐานโรงแรม และการบริการ การ
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และสร้างต้นแบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

1) โจทย์พื้นที่ 
การนำองค์ความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
Circular Economy 
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
Circular Economy ด้านการทำนุบำรุงและ
สืบสานวิถีวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นบ้าน 
กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน 



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)220

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : นายมานิตย์  มัลลวงค์

ความเป็นมา 

	 ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	เป็็นตำำ�บลหน่�งอยู่่่ที่�งทิี่ศใต้ำของท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอ	
ม่่หม่่่บ้�นท้ี่�งหม่ด	7	หม่่่บ้�น	ได้แก่	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นส้่นป่็�ส้่ก	หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นห�รแก้ว	หม่่่ท่ี่�	3	บ้�นทุ่ี่งอ้อ	หม่่่ท่ี่�	4	
บ้�นป่็�แงะ	หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นไร่	หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นกวน	หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นว้วล�ยู่	
	 ตำำ�บลห�รแก้วอยู่่่ห่�งจ�กท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอห�งดง	 ป็ระม่�ณ	 6	 กิโลเม่ตำร	 พืื้�นท่ี่�ส่่วนม่�กเป็็นท่ี่�ร�บ	 
ม่่ระบบชลป็ระที่�น	เป็็นพืื้�นท่ี่�เกษตำรกรรม่	ม่่ป็ระช�กรอยู่่่หน�แน่นระด้บป็�นกล�ง

ตำาบลหารัแก�ว   
อำ�าเภอำหางดง จังหวัดเชีียงใหม่
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เขตำพืื้�นท่ี่�
• ทิี่ศเหนือ	ติำดต่ำอ	ตำำ�บลห�งดง	ตำำ�บลหนองแกว๋	และตำำ�บลนำ��แพื้ร	่อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศใต้ำ		ติำดต่ำอ	ตำำ�บลหนองตำอง	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศตำะว้นออก		ติำดต่ำอ	ตำำ�บลขุนคง	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศตำะว้นตำก		ติำดต่ำอ	ตำำ�บลส้่นกล�ง	อำ�เภอส้่นป่็�ตำอง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

จำานวินประชากร
	 จำ�นวนป็ระช�กรในตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่จำ�นวนหล้งค�เรือนท้ี่�งหม่ด	1,723	
หล้งค�เรือน	ม่่จำ�นวนป็ระช�กรท้ี่�งหม่ด	5,987	คน	ม่่จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยูุ่	1,102	คน	ม่่จำ�นวนเด็กแรกเกิด	ถ่ึง	6	
ปี็	163	คน	ม่่จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยูุ่	ท่ี่�ป่็วยู่เป็็นโรคเรื�อร้ง	415	คน	ม่่จำ�นวนส่ตำร่ต้ำ�งครรภ์	31	คน	ม่่จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยูุ่	
ท่ี่�ช่วยู่ตำนเองไม่่ได้	52	คน	ม่่จำ�นวนส่ตำร่อ�ยูุ่	35	ปี็	ข่�นไป็	1,936	คน	และม่่จำ�นวนผ้่ัพิื้ก�ร	90	คน
การสาธีารณสุข้และสถานพย์าบาล
	 ตำำ�บลห�รแก้ว	 อำ�เภอห�งดง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ม่่โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ตำำ�บล	 1	 แห่ง	 และม่่
จำ�นวนอ�ส่�ส่ม้่ครส่�ธุ�รณะสุ่ขป็ระจำ�หม่่่บ้��นท้ี่�งสิ่�น	113	คน
สถานที�ราชการตำาบลหารแก้วิ มีูดังนี�

• เที่ศบ�ลตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ชุม่ชนห�รแก้ว
• ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่	ICT	ชุม่ชนตำำ�บลห�รแก้ว
• โรงเร่ยู่นว้ดศร่ล้อม่	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• โรงเร่ยู่นว้ดศร่ส่ว่�ง	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

สถานที�ท่องเที�ย์วิตำาบลหารแก้วิ มีูดังนี�
• ว้ดข้นแก้ว	บ้�นห�รแก้ว	หม่่่	2	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง
• ว้ดทุ่ี่งอ้อหลวง	บ้�นทุ่ี่งอ้อ	หม่่่	3	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง
• ว้ดศร่ล้อม่	บ้�นป่็�แง๊ะ	หม่่่	4	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง
• ว้ดศร่ส่ว่�ง	บ้�นกวน	หม่่่	6	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง
• หม่่่บ้�นห้ตำถึกรรม่เครื�องปั็�นดินเผั�	บ้�นกวน
• ว้ดอินที่ร์เที่พื้น�ถึส่่ล�ร�ม่	บ้�นต้ำนแก	หม่่่	8	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง
• ไร่ห�งหงส์่	ดงดอกไม้่	Swantail	Flower-Farm	at	Hangdong
• กลุ่ม่นวดแผันโบร�ณตำำ�บลห�รแก้ว

สถานศึกษาในตำาบลหารแก้วิ มีูดังนี�
• ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่	ICT	ชุม่ชนตำำ�บลห�รแก้ว
• โรงเร่ยู่นว้ดศร่ล้อม่	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• โรงเร่ยู่นว้ดศร่ส่ว่�ง	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ฟ้อนเมื่องบ้�นคร่เอ	จิด�ภ�
• โรงเร่ยู่นอนุบ�ลเพื้ลินพิื้ศ
• Grace	International	School
• Mathews	Nursery
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ศาสนสถานในตำาบลหารแก้วิ มีูดังนี�
• ว้ดข้นแก้ว	บ้�นห�รแก้ว	หม่่่	2	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง
• ว้ดทุ่ี่งอ้อหลวง	บ้�นทุ่ี่งอ้อ	หม่่่	3	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง
• ว้ดศร่ล้อม่	บ้�นป่็�แง๊ะ	หม่่่	4	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง
• ว้ดศร่ส่ว่�ง	บ้�นกวน	หม่่่	6	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง
• ว้ดอินที่ร์เที่พื้น�ถึส่่ล�ร�ม่	บ้�นต้ำนแก	หม่่่	8	ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง

ข้้อมููลด้านอาชีพข้องตำาบล
	 ป็ระช�กรในตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ส่่วนใหญ่่ป็ระกอบออ�ช่พื้หล้ก	คือ	ร้บจ้�ง	
และค้�ข�ยู่	และม่่อ�ช่พื้เส่ริม่	คือ	ที่ำ�อุตำส่�หกรรม่ในคร้วเรือน	และแป็รร่ป็ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำร
ข้้อมููลด้านการเข้้าถึงบริการรัฐ
	 พืื้�นท่ี่�ตำำ�บลห�รแก้ว	 อำ�เภอห�งดง	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ด้�นส่�ธุ�รณ่ป็โภคในหม่่่บ้�นม่่ไฟฟ้�เข้�ถ่ึง 
ทุี่กหม่่่	รวม่ท้ี่�งโที่รศ้พื้ท์ี่ส่�ธุ�รณะและส่่วนบุคคล	ในด้�นก�รคม่น�คม่ม่่ถึนนส่�ยู่หล้กเข้�ส่่่ตำำ�บล	คือ	ถึนนส่�ยู่ 
ห�งดง	-	หนองตำอง	เป็็นถึนนล�ดยู่�ง	แยู่กจ�กถึนนส่�ยู่เช่ยู่งใหม่่	-	ฮัอด	ภ�ยู่ในตำำ�บลม่่ถึนนเชื�อม่ต่ำอถ่ึงหม่่่บ้�น
ต่ำ�ง	ๆ	เป็็นถึนนคอนกร่ตำเส่ริม่ไม้่ไผ่ั	และถึนนล�ดยู่�ง	
ผลิตภัูณฑ์์ในชุมูชน
	 กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนกลุ่ม่เครื�องปั็�นดินเผั�บ้�นกวนอุป็ลวณฺโณอุป็ถ้ึม่ภ์	
กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนกลุ่ม่เครื�องปั็�นดินเผั�บ้�นกวนอปุ็ลวณโฺณอุป็ถ้ึม่ภ์	ป็ระเภที่ของผัลติำภ้ณฑ์์ท่ี่�จำ�หน่�ยู่	ได้แก่	
หม้่อนำ��,	หม้่อแกง,	หม้่อต้ำม่,	หม้่อคร�ม่,	หม้่องวง	(ก�นำ��)	และหม้่อจิ�ม่จุ่ม่	ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	23	หม่่่ท่ี่�	5	ตำำ�บลห�ร
แก้ว	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	50230	โที่รศ้พื้ท์ี่	063-498-8556	ป็ระธุ�นกลุ่ม่	คือ	น�งด�รุณ่		น้นโที่	ใน
ด้�นคุณภ�พื้สิ่นค้�	กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนกลุ่ม่เครื�องปั็�นดินเผั�บ้�นกวนม่่ก�รควบคุม่คุณภ�พื้	โดยู่ใช้ก�รเผั�แบบ
เตำ�ฟ้นท่ี่�ม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ส่่งส่�ม่�รถึควบคุม่อุณหภ่มิ่ที่ำ�ให้ผัลิตำภ้ณฑ์์ม่่คว�ม่แข็งแรง	ในส่่วนของด้�นก�รตำล�ด	
ม่่ก�รกำ�หนดร�ค�เป็็นร�ค�ข�ยู่ส่่ง	ต้ำ�งแต่ำ	20	-	550	บ�ที่	ข่�นอยู่่่ก้บขน�ดและชนิดของหม้่อ	ในส่่วนของช่อง
ที่�งก�รจ้ดจำ�หน่�ยู่	 ม่่ก�รจำ�หน่�ยู่เฉูพื้�ะหน้�ร้�นอยู่่�งเด่ยู่ว	 ม่่ล่กค้�ป็ระจำ�ม่�ร้บท่ี่�ศ่นยู่์วิส่�หกิจ	 และส่่วน
ใหญ่่เป็็นพ่ื้อค้�คนกล�ง

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	 16	
ป็ระก�ร	ป็ระเม่นิก่อนเริ�ม่โครงก�ร	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเม่นิศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด�้น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง
โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	ป็ระก�ร		
ป็ระเมิ่นรอบเดือนพื้ฤษภ�คม่	-	กรกฎ�คม่	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่
พื้อเพ่ื้ยู่ง
	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	 16	
ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นรอบเดือนก้นยู่�ยู่น	-	ตุำล�คม่	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่
คว�ม่ยู่้�งยืู่น
	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	 16	
ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่ยู่้�งยู่ืน
แนวที่�งก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลโดยู่ผ่ั�น	3	กิจกรรม่
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	 1.	 กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้	และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	 ด้�นก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์เครื�องปั็�นดินเผั�พืื้�นบ้�น	
บนวิถ่ึว้ฒนธุรรม่
	 2.	กิจกรรม่นำ�คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	ด้�นก�รที่ำ�นุบำ�รุงและสื่บส่�นวิถ่ึว้ฒนธุรรม่และห้ตำถึกรรม่
พืื้�นบ้�น
	 3.	กิจกรรม่ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่	Circular	Economy	ด้�นก�รตำล�ดผัลิตำภ้ณฑ์์เครื�องปั็�นดินเผั�
พืื้�นบ้�น

วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 1.	ส่ร้�งก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ปั็ญ่ห�ของพืื้�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชน	โดยู่ก�ร
ส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�นให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	จ�กน้�นที่ำ�ก�รวิเคร�ะห์
ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	ที่ำ�ก�รกำ�หนดกลุ่ม่เป็�้หม่�ยู่และกำ�หนดวสิ่�หกจิ/ภ�คป็ระกอบก�รตำ�ม่เป็�้หม่�ยู่ก�รพ้ื้ฒน�	จ�ก
น้�นดำ�เนินก�รพ้ื้ฒน�ผ้่ัร้บจ้�งง�นในพืื้�นท่ี่�และพ้ื้ฒน�วิส่�หกิจ/ภ�คป็ระกอบก�ร	 โดยู่ห้วหน้�โครงก�รเป็็นท่ี่�
ป็ร่กษ�	ผ้่ัจ้�งง�นเป็็นผ้่ัดำ�เนินก�รในพืื้�นท่ี่�	และกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ในชุม่ชนก�รพ้ื้ฒน�เป็็นผ้่ัเร่ยู่นร้่
	 3.	ที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์เด่น	และสื่�อก�รเร่ยู่นร้่ของตำำ�บล	จ�กน้�นที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ระบบก�รบริห�ร
จ้ดก�รฐ�นข้อม่่ลชุม่ชนเพืื้�อก�รต้ำดสิ่นใจ	 และพ้ื้ฒน�ระบบก�รส่่งเส่ริม่ก�รตำล�ดให้ก้บพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลห�รแก้ว	
อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 1.	 เกิดก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ป็ัญ่ห�ของพื้ื�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชน	 โดยู่
กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	 ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชนและ
เกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.		ป็ระช�กรในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลห�รแก้ว	อำ�เภอห�งดง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ได้ร้บก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้	เกิด
นโยู่บ�ยู่ส่ำ�หร้บก�รส่่งเส่ริม่ก�รกระตุ้ำนเศรษฐกิจระด้บตำำ�บล	 ระด้บอำ�เภอ	 โดยู่ม่่ตำำ�บลห�รแก้วเป็็นตำ้นแบบ	
ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บคนในชุม่ชน
	 3.	 ชุม่ชนตำำ�บลห�รแก้วม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�นจ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร	 ส่่งผัลให้เศรษฐกิจในชุม่ชนเกิด
ก�รหมุ่นเว่ยู่น	ชุม่ชนเกิดก�รพ่ื้�งพื้�ตำนเอง	และเป็็นชุม่ชนเข้ม่แข็งในอน�คตำ

ปัจจัยความสำาเร็ัจ  

	 1.	กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�
ชุม่ชนและเกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	 ป็ระช�ชนเข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รข้บเคลื�อนก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	 โดยู่ใช้หล้กก�รร่วม่คิด	 ร่วม่ที่ำ�	 
ร่วม่ร้บผัลป็ระโยู่ชน์	นอกจ�กน่�ได้เปิ็ดโอก�ส่ให้ป็ระช�ชนหรือบุคคลภ�ยู่นอกท่ี่�ม่่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่เข้�ม่�ม่่บที่บ�ที่
ในก�รแส่ดงคว�ม่คดิเห็น	เพืื้�อนำ�เอ�คว�ม่คดิเห็นในส่่วนน้�นม่�ใช้ควบค่่ก้บก�รบริห�รจ้ดก�รและป็ระกอบก�ร
ต้ำดสิ่นใจต่ำอก�รดำ�เนินง�น
	 3.	ผ้่ันำ�ชุม่ชนม่่คว�ม่เข้ม่แข็ง	ม่่จุดมุ่่งหม่�ยู่ท่ี่�จะพ้ื้ฒน�ชุม่ชนของตำนเอง
	 4.	ห้วหน้�โครงก�รม่่ก�รติำดตำ�ม่และป็ระเมิ่นผัลโครงก�รอยู่่�งใกล้ชิด	
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	 5.	ม่่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่	คว�ม่เข้�ใจและป็ระส่บก�รณ์ให้ก้นระหว่�งห้วหน้�โครงก�ร	อป็ที่.	และ
ผ้่ัท่ี่�เก่�ยู่วข้อง

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 1.	 	 ปั็ญ่ห�ด้�นระยู่ะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รด้�นเอกส่�ร	 ในเรื�องของกระบวนก�รส่่งม่อบเอกส่�รขอ
อนุม้่ติำก่อนดำ�เนินกิจกรรม่	ควรลดระยู่ะเวล�ก�รดำ�เนินก�รให้กระช้บข่�น
	 2.		ปั็ญ่ห�ด�้นก�รดำ�เนินก�รพ้ื้ฒน�ผ้่ัร้บจ้�งง�น	ในล้กษณะจ�้งเหม่�ตำ�ม่ตำำ�แหนง่ง�นม่่ป็รมิ่�ณง�น
ม่�กน้อยู่ไม่่เท่ี่�ก้น	
	 3.		ปั็ญ่ห�ด้�นส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรค	Covid-19	ในปั็จจุบ้น	ที่ำ�ให้ก�รดำ�เนินก�รลงพืื้�น
ท่ี่�ชุม่ชนไม่่ได้ตำ�ม่ท่ี่�ค�ดหว้งเท่ี่�ท่ี่�ควร
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ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้อมูลพื้นที่ตำบล กลไกการดำเนินงาน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน

ผลลัพธ์

การจ้างงาน

การพัฒนาทักษะ

การยกระดับเศรษฐกิจ

สังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การพัฒนาพื้นที่

CBD.

ปัจจัยความสำเร็จหลักในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ 
องค์การปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ความมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน และความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ที่เห็นพ้องต้องกัน
ที่จะพัฒนาตำบล และหลักหารของโครงการในการสร้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

จากปัญหาหลักในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดโควิด 19 
ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้มี
การปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหากมี
การดำเนินการขยายผลต่อยอดงานในปัจจุบันจะสามารถเห็น
ผลลัพธ์ ในการดำเนินงานและวัดผลเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างชัดเจน

1) รายได้เพิ่มขึ้น  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 350,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 5,000 บาท/ครัวเรือน 
2.) ต้นทุนลดลง  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 5 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 25,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 2,000 บาท/ครัวเรือน 
3.) ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 1,500 หน่วย

ทำให้เกิดเครือข่ายการแลก
เปลี่ยนความรู้ภายต่าง ๆ ใน
ตำบล ส่งผลให้วิถีชีวิตในการ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนมีคุณภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชน 
นักศึกษา จำนวน 20 คน ให้มีงานทำ และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน

เกิดการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานใน 4 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการเงิน ภาษา 
ดิจิทัล และสังคม

ฐานข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงใน 7 
หมวดหมู่ 291 ข้อมูล และฐานข้อมูลตำบล

-คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 
-พัฒนาทักษะ 4 ทักษะ 
-จัดเก็บข้อมูล CBD/COVID 
-ร่วมกิจกรรม

บูรณาการศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้ง 
4 คณะ 1 สถาบัน (คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)  และร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

-หลักสูตรการเรียนรู้ 
-ถอดบทเรียนการพัฒนาตำบล 
-ประเมินศักยภาพตำบล  
-รายงานผลการดำเนินงาน

-วิเคราะห์ข้อมูล TPMAP 
-ประเมินศักยภาพตำบล 
-วิเคราะห์ความต้องการแก้ไขโจทย์ 
พัฒนาตำบลร่วมกับชุมชน  
และองค์กรหลักในตำบล

การจ้างงาน

สรุปและประเมินผล

การจัดทำข้อมูล 
Tambon Profile

การยกระดับพัฒนาพื้นที่

ปัจจัยความสำเร็จ

กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ ด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน บนวิถี
วัฒนธรรม 
กิจกรรมนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน ด้านการทำนุ
บำรุงและสืบสานวิถีวัฒนธรรมและหัตถกรรมพื้นบ้าน 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular 
Economy ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
พื้นบ้าน

หัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์  มัลลวงค์ เบอร์ติดต่อ  089-4328046

พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบ มีระบบชลประทาน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีจำนวนหลังคาเรือนทั้งหมด 1,723 
หลังคาเรือน และมีจำนวนประชากรทั้งหมด 5,987 คน หมู่บ้านทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ดั้งนี้ บ้านสันป่าสัก  
บ้านหารแก้ว บ้านทุ่งอ้อหลวง บ้านป่าแงะ  บ้านไร่  บ้านกวน บ้านวัวลาย บ้านต้นแกบ้านป่าเหียง

ตำบลหารแก้ว เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการ
พัฒนาด้านการหัตถกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ และมีต้นทุนสูงในการสร้างมูลค่าจาก
หัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว
รวมไปถึงการท่องเที่ยว และบริการ ที่จะสามารถสร้าง
รายได้ ให้แก่ประชาชนในตำบลได้เป็นอย่างดี  
ดังนั้นจากการหารือร่วมกันของภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน
และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ผ่านเทศบาลตำบล พบว่า
ตำบลหารแก้ว มีความต้องการในการพัฒนา 3 ด้าน
หลักคือ การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และสร้าง
ต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโบราณ 
บนพื้นฐานวิถีวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนใน
ชุมชน และสร้างต้นแบบการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
พิพิธภัณฑ์ ชุมชน การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และ
สร้างต้นแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าหัตถกรรม
ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1) โจทย์พื้นที่ 
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
การนำองค์ความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
Circular Economy 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ 
กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้น
บ้าน บนวิถีวัฒนธรรม 
กิจกรรมนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน ด้าน
การทำนุบำรุงและสืบสานวิถีวัฒนธรรมและ
หัตถกรรมพื้นบ้าน 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
Circular Economy ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน

ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืนศักยภาพตำบล
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ :ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์ ปริัดา  จิ�วปัญญา

  คณะวิศวกรัรัมศาสตร์ั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา ตาก

ผู้ร่วิมูโครงการ :		 1.	น�งส่�วป็ร่ยู่�นุช			 	 เม่ฆ์ฉู�ยู่
	 	 	 2.	น�ยู่กิตำติำ			 	 	 วิโรจร้ตำน�ภ�พิื้ศ�ล
	 	 	 3.	น�ยู่ชยู่้นต์ำ			 	 	 คำ�บ้นลือ
	 	 	 4.	น�ยู่อุกฤษฏ์ิ								 	 ธุนที่ร้พื้ยู่์ที่ว่
	 	 	 5.	น�ยู่ภ�คภ่มิ่								 	 ใจชม่ภ่
	 	 	 6.	น�ยู่ไกรส่ร										 	 วงษ์ป่่็
	 	 	 7.	น�ยู่ศิวศิษฏ์ิ								 	 ปิ็จมิ่ตำร
	 	 	 8.	น�ยู่พิื้ชิตำร่										 	 ที่องด่
	 	 	 9.	น�ยู่สิ่นเดิม่									 	 ด่โตำ
	 	 	 10.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์	นฤม่ล		 ก่ลศิริศร่ตำระก่ล

ตำาบลเกาะตะเภา   
อำ�าเภอำบ้านตาก จังหวัดตาก
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ความเป็นมา

	 ส้่นนิษฐ�นว่�ตำำ�บลเก�ะตำะเภ�	คือบริเวณเมื่องตำ�กในอด่ตำเป็็นเมื่องท่ี่�ม่่ช�วม่อญ่อยู่่ม่่�ก่อน	ด้งม่่หล้ก
ฐ�นศิลป็ะม่อญ่ป็ร�กฏิอยู่่	่เมื่องตำ�กเป็็นหน่�งในห้วเมื่องท่ี่�ม่่อ�ยุู่ข้ยู่เกินกว่�ส่องพ้ื้นปี็ข่�นไป็	เมื่�อม่่ก�รอพื้ยู่พื้ของ
ชนช�ติำไที่ยู่จ�กลุ่ม่แม่่นำ��แยู่งซ่ื้เก่ยู่งตำอนใต้ำ	ลงม่�ตำ�ม่แนวลำ�นำ��ดง	(ลำ�นำ��ส่�ละวิน)	ม่่พื้วกหน่�ง	ได้ข้�ม่ลำ�นำ��
ส่�ละวินผ่ั�นลุ่ม่นำ��เม่ยู่หรือแม่่นำ��ต่ำองยิู่นเข้�ม่�ที่�งช่องเข�ด้�นอำ�เภอแม่่ส่อด	 และม่�ถ่ึงบริเวณท่ี่�เร่ยู่กว่�	
“เมื่องตำ�ก”	 ผ้่ันำ�กลุ่ม่ไที่ยู่ได้อพื้ยู่พื้ม่�ต้ำ�งถิึ�นฐ�นท่ี่�เมื่องตำ�กในยูุ่คน้�นได้ต้ำ�งตำนเป็็นกษ้ตำริยู่์ป็กครองสื่บที่อดต่ำอ
เนื�องก้นม่�จนถ่ึงปี็	พื้.ศ.	560	ร้ชส่ม้่ยู่พื้ระเจ้�ส้่กดำ�	ซ่ื้�งเป็็นกษ้ตำริยู่์เมื่องตำ�กท่ี่�ยู่ิ�งใหญ่่ม่�ก	ม่่อ�ณ�เขตำท่ี่�อยู่่่ใน
อำ�น�จแผ่ัไป็จนจรดที่ะเลอ้นด�ม้่น	ด้งม่่บ้นท่ี่กในพื้งศ�วด�รเหนือ	กล่�วว่�ในร้ชส่ม้่ยู่พื้ระเจ้�ส้่กดำ�น้�น		เมื่อง
ตำ�กม่่ก�รค้�ข�ยู่ก้บเมื่องอินเด่ยู่ด้วยู่	เมื่องตำ�กคงจะเสื่�อม่ลงในช่วงพุื้ที่ธุศตำวรรษท่ี่�	10	พื้ระยู่�ก�ฬุวรรณดสิ่	ผ้่ั
เป็็นเชื�อส่�ยู่กษ้ตำริยู่เ์มื่องตำ�กท่ี่�อพื้ยู่พื้ม่�จ�กตำอนใตำ	้ของลุ่ม่นำ��แยู่งซ่ื้เก่ยู่ง	ได้โยู่กยู่�้ยู่ไป็ส่ร�้งร�ชธุ�น่ข่�นใหม่่ท่ี่�
เมื่องละโว้	ที่�งตำอนใตำข้องเมื่องตำ�กลงไป็อ่ก	ม่่บ�งยู่คุเมื่องตำ�กถ่ึกที่อดทิี่�งกล�ยู่เป็็นเมื่องร้�งด้งใน	พื้งศ�วด�ร
เหนือ	ได้กล่�วถ่ึง	ก�รเส่ด็จที่�งชลม่�รคของพื้ระน�งจ�ม่เที่ว่	พื้ระร�ชธิุด�กษ้ตำริยู่์เมื่องละโว้	เพืื้�อไป็ป็กครอง
แคว้นหริภุญ่ไชยู่	(ลำ�พ่ื้น)	ในร�ว	พื้.ศ.	1200	โดยู่ที่�งลำ�นำ��ปิ็ง	พื้ระน�งจ�ม่เที่ว่ข่�นไป็ส่ำ�รวจบนฝั�งแม่่นำ��พื้บร่อง
รอยู่กำ�แพื้งเมื่องเก่�ๆ	ถ่ึกทิี่�งร้�ง	จ่งโป็รดให้ส่ร้�งเป็็นบ้�นเมื่องใหม่่	ชื�อว่�	“เมื่องตำ�ก”	ต่ำอม่�เมื่�อ	พื้.ศ.	1805	
ขุนส่�ม่ชนเมื่องฉูอดได้ยู่กท้ี่พื้ม่�ป็ระชิดเมื่องตำ�กซ่ื้�งเป็็นเมื่องช�ยู่แดนของกรุงสุ่โขท้ี่ยู่	 พ่ื้อขุนศร่อินที่ร�ทิี่ตำยู่์	
ที่รงจ้ดกองท้ี่พื้ออกไป็รบโดยู่ม่่พื้ระร�ชโอรส่องค์เล็กซ่ื้�งม่่พื้ระชนม่�ยุู่ได้	19	พื้รรษ�	ติำดตำ�ม่ไป็ด้วยู่	กองท้ี่พื้ท้ี่�ง
ส่องฝ่�ยู่ป็ะที่ะก้นท่ี่�บริเวณเชิงดอยู่นอกเมื่องตำ�กป็ระม่�ณกิโลเม่ตำรเศษ	ร�ชโอรส่องค์เล็กได้ที่รงชนช้�งก้บขุน
ส่�ม่ชนกระที่ำ�ยุู่ที่ธุห้ตำถ่ึก้น	ขุนส่�ม่ชนส้่่ไม่่ได้แตำกพ่ื้�ยู่ไป็	ต่ำอม่�ภ�ยู่หล้งที่รงพื้ระน�ม่ว่�		“พ่ื้อขุนร�ม่คำ�แหง
ม่ห�ร�ช”	 และ	 ได้ที่รงส่ร้�งเจด่ยู่์ข่�นเป็็นท่ี่�ระล่กถ่ึงช้ยู่ชนะในก�รที่ำ�ยูุ่ที่ธุห้ตำถ่ึคร้�งน้�น	 เป็็นศิลป็ะแบบสุ่โขท้ี่ยู่	
ซ่ื้�งเจด่ยู่ย์ู่ทุี่ธุห้ตำถ่ึน่�อยู่่ท่่ี่�ว้ดพื้ระบรม่ธุ�ตำ	ุตำำ�บลเก�ะตำะเภ�	อำ�เภอบ�้นตำ�ก	ห�่งจ�กต้ำวเม่อืงไป็ที่�งฝั�งตำะว้นตำก
ของแม่่นำ��ปิ็ง	ร�ว	31	กิโลเม่ตำร	ต่ำอม่�ในแผ่ันดินม่ห�ธุรรม่ร�ช�ได้ยู่้�ยู่เมื่องตำ�ก		ลงม่�ที่�งตำอนใต้ำตำ�ม่ลำ��นำ��
ปิ็ง	ไป็ต้ำ�งอยู่่ท่่ี่�ป่็�ม่ะม่่วงฝั�งตำะว้นตำกของแม่่นำ��ปิ็ง	ซ่ื้�งอยู่่ใ่นเขตำตำำ�บลป่็�ม่ะม่่วง	อำ�เภอเมื่องตำ�ก	ในปั็จจุบ้น	จ�ก
ป็ระว้ติำคว�ม่เป็็นม่�จ่งน่�จะเป็็นข้อส้่นนิษฐ�นหน่�งว่�เป็็นท่ี่�ม่�ของชื�อตำำ�บลเก�ะตำะเภ�	 ซ่ื้�งเชื�อก้นว่�พื้ระน�ง
จ�ม่เที่ว่	ได้ล่องเรือส่ำ�เภ�ม่�ตำ�ม่แม่่นำ��ปิ็งจนถ่ึงบ้�นแม่่พื้ะยู่วบ	ตำรงน้�นเป็็นจุดรวม่ของแม่่นำ��ปิ็งก้บแม่่นำ��ว้งซ่ื้�ง
ไหลม่�บรรจบก้น	บริเวณบ�้นป็�กว้ง	บริเวณด้งกล่�วม่่นำ��ล่กม่�ก	เป็็นว้งวน	เรือส่ำ�เภ�ถ่ึกกระแส่นำ��พ้ื้ดจนเรือ
แตำก	ไหลตำ�ม่นำ��ม่�ติำดตำรงเก�ะบริเวณบ้�นพื้ระธุ�ตุำ	จ่งเร่ยู่กบริเวณน่�ว่�เก�ะตำะเภ�	อ่กข้อส้่นนิษฐ�นหน่�งคือ
ในส่ม้่ยู่ก่อนจะม่่บ้�นเรือนกลุ่ม่หน่�งต้ำ�งอยู่่่บนเก�ะซ่ื้�งโอบล้อม่ด้วยู่ลำ�นำ��ปิ็ง		และลำ�นำ��แควส่ะเป็�	(ลำ�นำ��แคว
ส่ะเป็�ไดถ่้ึกถึม่ใหเ้ป็็นถึนนเพืื้�อป้็องก้นนำ��ท่ี่วม่ในส่ม้่ยู่หม่่อม่ร�ชวงศค่์กฤที่ธิุ�ป็ร�โม่ช)	ลำ�นำ��แควส่ะเป็�ไหลผั�่น
จ�กบ้�นพื้ระธุ�ตุำถ่ึงบ้�นศร่คำ��	 คนเฒ่�คนแก่เล่�ว่�คนบ้�นอื�นจะเร่ยู่กคนแถึบน่�ว่�	 “คนบ้�นเก�ะ”	 ซ่ื้�งน่�จะ
หม่�ยู่ถ่ึง	“คนบ้�นเก�ะแควส่ะเป็�”	และต่ำอม่�จ่งเพ่ื้�ยู่นเป็็น	“คนบ้�นเก�ะตำะเภ�”	จ่งน่�จะเป็็นอ่กหน่�งท่ี่�ม่�
ของชื�อ	ตำำ�บลเก�ะตำะเภ�	
ลักษณะภููมิูประเทศ
	 ภ่มิ่ป็ระเที่ศ	 พืื้�นท่ี่�ที่�งทิี่ศตำะว้นตำกส่่วนใหญ่่เป็็นป่็�	 และภ่เข�ม่่พืื้�นท่ี่�ที่ำ�ก�รเกษตำรได้เพ่ื้ยู่งเล็กน้อยู่			
ป่็�ไม้่ท้ี่�วไป็เป็็นป็�่ไม่เ้บญ่จพื้รรณ	และพื้ื�นท่ี่�ที่�งที่ศิตำะว้นออกเป็็นพื้ื�นท่ี่�ร�บช�ยู่ฝั�งแม่่นำ��ปิ็ง	ม่่เส้่นที่�งระหว�่ง
อำ�เภอบ้�นตำ�กก้บอำ�เภอส่�ม่เง�ต้ำดผ่ั�นเหนือ	–	ใต้ำ
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จำานวินประชากรในตำาบล
	 (ข้อม่่ลจ�กง�นที่ะเบ่ยู่นร�ษฎร์	อำ�เภอบ้�นตำ�ก	ณ	ว้นที่่�	31	เดือนพื้ฤษภ�คม่	2562)

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

ตำาบลมุู่งสู่ควิามูยั์�งย่์น
	 ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนเชิงว้ฒนธุรรม่อยู่่�งยู่้�งยู่ืน	

• เส่ริม่ส่ร้�งและพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ของป็ระช�ชนได้อยู่�่งม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ม่�กข่�น	ก่อให้เกิดป็ระโยู่ชน์
ต่ำอตำนเองและชุม่ชน

• เพิื้�ม่ศ้กยู่ภ�พื้ของป็ระช�ชนให้ส่�ม่�รถึป็ระยูุ่กต์ำใช้เที่คโนโลยู่่ส่�รส่นเที่ศส่ำ�หร้บก�ร
ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุโดยู่ชุม่ชนและถ่ึ�ยู่ที่อดว้ฒนธุรรม่ของชุม่ชนอยู่่�งแพื้ร่หล�ยู่

ตำาบลมุู่งสู่ควิามูพอเพีย์ง
	 ก�รส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะที่�งด้�นเกษตำรส่ร้�งแหล่งอ�ห�รในชุม่ชน

• ป็ระช�ชนม่่คว�ม่ร้่เก่�ยู่วก้บก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์นำ��	 ม่่คว�ม่ม้่�นคงที่�งด้�นอ�ห�รจ�กผัลผัลิตำส้่ตำว์นำ��	
จ้ดก�รด้�นก�รบริห�รแหล่งนำ��ชุม่ชนเพืื้�อเพิื้�ม่ผัลิตำส้่ตำว์นำ��	 ส่�ม่�รถึลดร�จ่�ยู่เพิื้�ม่ร�ยู่ได้ใน 
คร้วเรือน

• ม่่แหล่งเร่ยู่นร้่/ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่	โคก	หนอง	น�	โม่เดล
ตำาบลพ้นควิามูย์ากลำาบาก
	 ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP	ให้ชุม่ชน

• ป็ระช�ชนในชุม่ชนม่่ก�รป็ระกอบอ�ช่พื้เส่ริม่	และม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�น
• กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนผัลิตำสิ่นค้�ท่ี่�ม่่คว�ม่หล�กหล�ยู่	และม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�น

ตำาบลย์ากลำาบาก
	 ก�รพ้ื้ฒน�ฝีมื่อแรงง�นชุม่ชน

• เส่ริม่ส่ร้�งและพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ของป็ระช�ชนได้อยู่�่งม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ม่�กข่�น	ก่อให้เกิดป็ระโยู่ชน์
ต่ำอตำนเองและชุม่ชน

• ก�รนำ�คว�ม่ร้่และท้ี่กษะต่ำ�งๆ	(ด้�นก่อส่ร้�ง	ด้�นไฟฟ้�และอิเล็กที่รอนิกส์่	ด้�นยู่�นยู่นต์ำ	และ
ด้�นจ้กรก�รเกษตำร)	 ไป็ใช้ในก�รดำ�เนินช่วิตำป็ระจำ�ว้นของตำนและส่ร้�งอ�ช่พื้เส่ริม่ได้อยู่่�งม่่
ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้
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แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม 

 กิจกรรมูการพัฒนาฝีีมู่อแรงงานชุมูชน
• ด้�นก่อส่ร้�ง
• ด้�นไฟฟ้�และอิเล็กที่รอนิกส์่
• ด้�นยู่�นยู่นต์ำ						
• ด้�นจ้กรก�รเกษตำร

 กิจกรรมูการพัฒนาเพ่�อย์กระดับการท่องเที�ย์วิชุมูชนเชิงวัิฒนธีรรมูอย่์างยั์�งย่์น เพ่�อการเช่�อมูโย์ง
ระหว่ิางพ่�นที�โดย์ใช้เทคโนโลยี์สารสนเทศ

• ด้�นก�รออกแบบเส้่นที่�งก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วท่ี่�เหม่�ะส่ม่ส่ำ�หร้บพืื้�นท่ี่�
• ด้�นก�รใช้เที่คโนโลยู่่ส่�รส่นเที่ศส่ำ�หร้บก�รป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุและส่่งเส่ริม่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว
• ด้�นก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ก�รพ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่ว

 กิจกรรมูการส่งเสริมูและพัฒนาทักษะทางด้านเกษตรสร้างแหล่งอาหารในชุมูชน
• ด้�นก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์นำ��ในชุม่ชน
• ด้�นก�รส่ร้�งต้ำนแบบก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์นำ��ในชุม่ชน

 กิจกรรมูการพัฒนาเพ่�อย์กระดับสินค้า OTOP ให้ชุมูชน
• ด้�นก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่เก่�ยู่วก้บผัลิตำภ้ณฑ์์	OTOP
• ด้�นก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ต้ำนแบบ	OTOP

วิธีีการัดำาเนินงาน

	 จ้ดกิจกรรม่ก�รฝึกอบรม่ด้�นต่ำ�งๆเพืื้�อให้ป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รแส่ดงออกที่�งคว�ม่คิด
เห็นและตำระหน้กถ่ึงก�รพ้ื้ฒน�อ�ช่พื้	รวม่ถ่ึงก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์และส่่งเส่ริม่ส่ถึ�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยู่วของชุม่ชน

ผู้ลการัดำาเนินงาน

	 หล้งจ�กก�รดำ�เนินกิจกรรม่ต่ำ�งๆที่ำ�ให้ภ�ยู่ในชุม่ชนม่่เรื�องเด่น	 กิจกรรม่ต่ำ�งๆ	 รวม่ถ่ึงบริก�ร	 และ
ผัลิตำภ้ณฑ์์ของชุม่ชนเกิดข่�นม่�กม่�ยู่	เช่น	ขนม่กวน	ขนม่แดกง�และขนม่แดกง�ป็ระยุู่กต์ำ	หรือก�รที่ำ�ล่กป็ระคบ
จ�กป็ร�ชญ่ช์�วบ้�นหรือผ้่ัม่่คว�ม่ร้่เฉูพื้�ะที่�ง	รวม่ถ่ึงก�รม่่แหล่งเร่ยู่นร้่/ศ่นยู่เ์ร่ยู่นร้่	โคก	หนอง	น�	โม่เดลและ
ยู่้งม่่ก�รขยู่�ยู่องค์คว�ม่ร้่ไป็ยู่้งแหล่งชุม่ชนท่ี่�เก่�ยู่วข้องและส่นใจ

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 เกิดก�รจ้�งง�นตำ�ม่ภ�รกิจต่ำ�งๆของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	 จำ�นวน	 20	 อ้ตำร�	 เพืื้�อดำ�เนินโครงก�รให้บรรลุ
ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่ของโครงก�ร

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 ก�รลงพื้ื�นท่ี่�และระยู่ะเวล�ในก�รจ้ดกิจกรรม่ไม่่เพื้่ยู่งพื้อเนื�องจ�กส่ถึ�นก�รณ์	 COVID-19	 อยู่�กให้
ขยู่�ยู่เวล�ในก�รที่ำ�จ้ดโครงก�รเพื้ื�อที่่�จะได้ขยู่�ยู่และจ้ดกิจกรรม่ตำ�ม่แผันง�นตำ่อไป็เพื้ื�อให้เกิดป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้	
ซื้่�งกิจกรรม่ก�รยู่กระด้บก�รที่่องเท่ี่�ยู่วกิจกรรม่น่�มุ่่งเน้นก�รนำ�องค์คว�ม่ร่้ไป็ช่วยู่ส่ร้�งและพื้้ฒน�	 Creative	
Economy	(ก�รยู่กระดบ้ก�รท่ี่องเที่่�ยู่ว)	เพื้ื�อพื้ฒ้น�เยู่�วชนและช�วบ้�นให้ตำระหนก้ถึง่ก�รพื้ฒ้น�ก�รท่ี่องเที่่�ยู่ว
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วถิึช่มุ่ชนพ้ื้ฒน�เส้่นที่�งก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วให้ส่อดคล้องและเหม่�ะส่ม่กบ้บรบิที่ของพื้ื�นที่่�	ก�รต่ำอยู่อดในอน�คตำก�ร
ดำ�เนนิง�นร่วม่กบ้หน่วยู่ร�ชก�ร	ท่ี่องเที่่�ยู่วและกฬุ่�และองค์ก�รบริห�รส่่วนท้ี่องถึิ�น	ในก�รพ้ื้ฒน�เส้่นที่�งก�ร
ที่่องเที่่�ยู่ว
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ รัองศาสตรัาจารัย์ ดรั.มาลี ตั�งรัะเบียบ

ผู้ร่วิมูโครงการ :	รองศ�ส่ตำร�จ�รยู่์	ดร.จ�นุล้กษณ์		 ขนบด่		
	 	 ดร.	ภ้ที่ร�ภรณ์	 	 	 ศร่ส่ม่รรถึก�ร	
	 	 น�ยู่กิตำติำพ้ื้นธ์ุ		 	 	 เพ็ื้ญ่ศร่		
	 	 น�ยู่ช้ยู่ว้ฒน์			 	 	 พื้งศ์สุ่ขุม่�ลยู่์กุล		
	 	 น�งส่�วพ้ื้ชร�ภรณ์		 	 ศร่พื้บม่ห�ล�ภ	
	 	 น�งกุม่�ร่		 	 	 ม่่ลหล่อ		
	 	 น�ยู่สุ่ม่น		 	 	 ศิริเลิศอม่รส่กุล
	 	 น�ยู่เจริญ่		 	 	 ว้ฒนผัลทิี่พื้ยู่์	
	 	 น�งส่�วศิริพื้ร		 	 	 ผั�ติำอม่รกิจ

ตำาบลบัวใหญ่   
อำ�าเภอำนาน้อำย จังหวัดน่าน
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ความเป็นมา

	 ตำำ�บลบ้วใหญ่่ม่่เนื�อท่ี่�ป็ระม่�ณ	 131.102	 ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	 หรือม่่เนื�อท่ี่�ป็ระม่�ณ	 81,938.75	 ไร่	
อ�ณ�เขตำ	ที่ศิเหนือ	ม่่อ�ณ�เขตำติำดต่ำอก้บตำำ�บลนำ��ตำก	อำ�เภอน�นอ้ยู่	จ้งหว้ดน่�น	ทิี่ศตำะว้นตำก	ม่่อ�ณ�เขตำติำดต่ำอ
ก้บอำ�เภอร้องกว้�ง	จ้งหว้ดแพื้ร่	ทิี่ศตำะว้นออก	ม่่อ�ณ�เขตำติำดต่ำอก้บตำำ�บลน�น้อยู่	อำ�เภอน�น้อยู่	จ้งหว้ดน่�น	
ทิี่ศใต้ำ	ม่่อ�ณ�เขตำติำดต่ำอก้บตำำ�บลส้่นที่ะ	อำ�เภอน�น้อยู่	จ้งหว้ดน่�น	ล้กษณะภ่มิ่ป็ระเที่ศ	พืื้�นท่ี่�ของตำำ�บลบ้วใหญ่่	
อยู่่ใ่นเขตำป่็�ส่งวนแหง่ช�ติำ	ส่่วนม่�กเป็็นพื้ื�นท่ี่�ภ่เข�ล�ดเชิงเข�	และท่ี่�ร�บ	ระด้บคว�ม่ส่่งป็ระม่�ณ	600-1,000	
เม่ตำร	จ�กระด้บนำ��ที่ะเลป็�นกล�ง	เป็็นต้ำนกำ�เนิดแม่่นำ��แหง	โดยู่ม่่นำ��แหง	ไหลผ่ั�น	ล้กษณะภ่มิ่ป็ระเที่ศโดยู่
ท้ี่�วไป็ของตำำ�บลบ้วใหญ่่	ส่�ม่�รถึแบ่งได้เป็็น	3	ล้กษณะด้งน่�	1)	พืื้�นท่ี่�ร�บ	ร้อยู่ละ4.78%	2)	พืื้�นท่ี่�ล�ดเชิงเข�	
ร้อยู่ละ19.03%	3)	พืื้�นท่ี่�ภ่เข�	ร้อยู่ละ76.19%	ก�รเดินที่�ง	ก�รเดินที่�งจ�กอำ�เภอน�น้อยู่เข้�ส่่่ตำำ�บลบ้วใหญ่่	
ระยู่ะที่�ง	13	กิโลเม่ตำร	เดินที่�งโดยู่รถึยู่นต์ำส่่วนบุคคล	รถึจ้กรยู่�นยู่นต์ำ	เนื�องจ�กไม่่ม่่รถึยู่นต์ำโดยู่ส่�รป็ระจำ�
ที่�ง	ไม่่ม่่รถึร้บจ้�ง	ถึนนล�ดยู่�ง	1.	ที่�งหลวงแผ่ันดินหม่�ยู่เลข	1216	(น�ร�บ-ท้ี่พื้ม่่�น)	ระยู่ะที่�ง	20.000	
กม่.	ผ่ั�นหม่่่ท่ี่�	1	2	4	7	และ	8	2.	ร.พื้.ช.	ส่�ยู่บ้วใหญ่่-	ส้่นที่ะ	ระยู่ะที่�ง	6.000	กม่.	ผ่ั�นหม่่่ท่ี่�	3	5	และ	7	
ล้กษณะภ่มิ่อ�ก�ศ	แบ่งเป็็น	3	ฤด่	ฤด่ร้อน	อ�ก�ศร้อนอบอ้�ว	ต้ำ�งแต่ำเดือนม่่น�คม่	–	พื้ฤษภ�คม่	ฤด่ฝน	ฝน
ตำกซุื้ก	 ต้ำ�งแต่ำเดือนพื้ฤษภ�คม่	–	 ตุำล�คม่	ฤด่หน�ว	อ�ก�ศหน�วเย็ู่น	 ต้ำ�งแต่ำเดือนพื้ฤศจิก�ยู่น	–	 กุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ	
ที่ร้พื้ยู่�กรธุรรม่ช�ติำ	พืื้�นท่ี่�ป่็�ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลบ้วใหญ่่เป็็น	ป่็�เต็ำงร้ง	และป่็�ไม้่ใช้ส่อยู่(ป่็�ชุม่ชน)	6	2.	
	 ป็ระว้ติำคว�ม่เป็็นม่�	ตำำ�บลบ้วใหญ่่	เดิม่ข่�นก้บตำำ�บลส้่นที่ะ	อำ�เภอน�น้อยู่	ต่ำอม่�ในปี็	พื้.ศ.	2525	ได้
แยู่กก�รป็กครองออกจ�ก	ตำำ�บลส้่นที่ะเนื�องจ�กตำำ�บลส้่นที่ะม่่อ�ณ�เขตำกว�้งส่่วนส่�เหตำทุ่ี่�เร่ยู่กว่�ตำำ�บลบ้วใหญ่่
น้�นม่�จ�กม่่หนองนำ��	ขน�ดใหญ่่ท่ี่�ม่่เนื�อท่ี่�ถ่ึง	19	ไร่และม่่ดอกบ้วหลวงอยู่่เ่ป็็นจำ�นวนม่�กเร่ยู่กว่�	“หนองป็วน”	
อยู่่่ในเขตำบ้�นอ้อยู่	หม่่่ท่ี่�	1	ซ่ื้�งปั็จจุบ้นตำำ�บลบ้วใหญ่่แบ่งเขตำก�รป็กครองออกเป็็น	8	หม่่่บ้�น	ได้แก่	หม่่่ท่ี่�	1	
บ้�นอ้อยู่	ท่ี่�ต้ำ�งหม่่่บ้�นอ้อยู่	ต้ำ�งอยู่่่หม่่่ท่ี่�	1	ตำำ�บลบ้วใหญ่่	อำ�เภอน�น้อยู่	จ้งหว้ดน่�น	ป็ระว้ติำคว�ม่เป็็นม่�บ้�น
อ้อยู่เดิม่	 ม่่ตำระก่ลท่ี่�ต้ำ�งถิึ�นฐ�นคือตำระก่ลอินจ�	 และตำระก่ลใจที่ะม่�ตำรซื้่�งเป็็นกลุ่ม่คนท่ี่�อพื้ยู่พื้ม่�จ�กบ้�นน�
เกลือ	และ	บ้�นบ่อแก้วคนท่ี่�ม่�จ�กบ้�นบ่อแก้ว	คือน�ยู่หล้�หน�หรือพื้ร�นหล้�หน�	ม่�เพืื้�อล่�ช้�งพื้ร�นหล้�
หน�เห็นว่�	บ้�นอ้อยู่ม่่หนองนำ��ขน�ดใหญ่่ท่ี่�ม่่คว�ม่อุดม่ส่ม่บ่รณ์และเป็็นที่ำ�เลท่ี่�ม่่คว�ม่เหม่�ะส่ม่จ่งต้ำ�งรกร�ก
ส่ร้�ง	บ้�นเรือนข่�น	ส่่วนอ่กกลุ่ม่หน่�งม่�จ�กบ้�นน�เกลอืม่�ต้ำ�งรกร�กท่ี่�บ้�นท่ี่�ซ้ื้อง	ต่ำอม่�บริเวณด้งกล่�วม่่คว�ม่
แห้ง	แล้งจ่งอพื้ยู่พื้ม่�ส่ม่ที่บก้บกลุ่ม่ท่ี่�อพื้ยู่พื้ม่�จ�กบ้�นบ่อแก้ว	และได้พ้ื้ฒน�จ�กชุม่ชนขน�ดเล็กม่�เป็็นบ้�น
อ้อยู่ใน	ปั็จจุบ้น	ส่่วนหนองนำ��ในหม่่บ้่�นอ้อยู่บริเวณหุบเข�ซ่ื้�งเป็็นท่ี่�ต้ำ�งถิึ�นฐ�นของหม่่บ้่�นอ้อยู่ในอด่ตำปั็จจุบ้น
เร่ยู่กว่�	“หนองป็วน”	หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นใหม่่ม่งคล	ท่ี่�ต้ำ�งบ้�นใหม่่ม่งคล	(บ้�นส่บหลม่)	ต้ำ�งอยู่่่หม่่่ท่ี่�	2	ตำำ�บลบ้วใหญ่่	
อำ�เภอน�น้อยู่	 จ้งหว้ดน่�น	 ป็ระว้ติำคว�ม่	 เป็็นม่�กลุ่ม่คนท่ี่�อพื้ยู่พื้ม่�ต้ำ�งถิึ�นฐ�นคร้�งแรก	 เชื�อว่�เป็็นกลุ่ม่คนท่ี่�
อพื้ยู่พื้ม่�จ�กบ้�นนำ��ครก	อำ�เภอเว่ยู่งส่�	ม่่	จำ�นวน	2	ครอบคร้ว	คือครอบคร้วต๊ำะติำ�บ	พ่ื้อม่ห�ช้ยู่	ต๊ำะติำ�บ	ก้บ
พ่ื้อหน�นหลวงวุฒิต๊ำะติำ�บ	 โดยู่ม่�ต้ำ�งบ้�นเรือนท่ี่�	 ทุ่ี่งส่บหลม่	 (ปั็จจุบ้นเป็็นทุ่ี่งน�)	 ต่ำอม่�ม่่ก�รส่ร้�งเหมื่องฝ�ยู่
ข่�นชื�อหม่่่บ้�นเร่ยู่กตำ�ม่บริเวณท่ี่�ลำ�นำ��หลม่ไหลม่�	บรรจบก้บลำ�นำ��แหงซ่ื้�งช�วบ้�นนิยู่ม่เร่ยู่กก้นว่�	“ส่บหลม่”	
และม่่ก�รเป็ล่�ยู่นชื�อหม่่่บ้�นใหม่่ว่�	 “บ้�นใหม่่	 ม่งคล”	 ล้กษณะภ่มิ่ศ�ส่ตำร์เป็็นเนินเข�และท่ี่�ร�บส่่ง	 หม่่่ท่ี่�	 3	
บ้�นน�แหน	บ้�นน�แหน	ต้ำ�งอยู่่่หม่่่ท่ี่�	3	ตำำ�บลบ้วใหญ่่	อำ�เภอน�น้อยู่	จ้งหว้ดน่�น	ป็ระว้ติำคว�ม่เป็็นม่�บ้�นน�
แหนม่่ผ้่ัม่�	ต้ำ�งถิึ�นฐ�นคร้�งแรก	คือน�ยู่แส่น	หลวงปั็ญ่ญ่�	เมื่�อป็ระม่�ณ	พื้.ศ.	2430	โดยู่อพื้ยู่พื้ม่�จ�กจ้งหว้ด
เช่ยู่งร�ยู่	ปั็จจุบ้น	ได้แก่	บริเวณบ้�นน�ยู่ที่�	วุฒิบ้�นเลขท่ี่�	54	หม่่่ท่ี่�	3	จ�กน้�นม่่ผ้่ัคนอพื้ยู่พื้ม่�ส่ม่ที่บม่�กข่�น
จนม่่ก�ร	พ้ื้ฒน�จ้ดต้ำ�งเป็็นหม่่่บ้�น	ส่่วนชื�อของหม่่่บ้�นน้�นผ้่ัเฒ่�ผ้่ัแก่เล่�ก้นว่�เดิม่บริเวณหม่่่บ้�นม่่ต้ำนไม้่ขน�ด
ใหญ่่ท่ี่�	ช�วบ้�นเร่ยู่กว่�	“ต้ำนแหน”	ข่�นอยู่่่ม่�กจ่งเร่ยู่กชื�อหม่่่บ้�นว่�บ้�นน�แหนม่�จวบทุี่กว้นน่�และถืึอว่�ต้ำน
แหนเป็็น	ส้่ญ่ญ่�ล้กษณ์ของหม่่่บ้�น	ส่ภ�พื้ภ่มิ่ศ�ส่ตำร์ม่่ล้กษณะพืื้�นท่ี่�ของหม่่่บ้�นน�แหนส่่วนใหญ่่เป็็นเนินเข�	
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ที่�งทิี่ศ	ตำะว้นตำกเป็็นท่ี่�ร�บตำ�ม่เชิงเข�เพ่ื้ยู่งเล็กน้อยู่	ซ่ื้�งเป็็นท่ี่�ต้ำ�งบ้�นเรือนของชุม่ชนม่่ลำ�นำ��หลม่ไหลผ่ั�นที่�ง
ทิี่ศ	ตำะว้นตำกของหม่่่บ้�น	ล้กษณะภ่มิ่อ�ก�ศเป็็นแบบลม่ม่รสุ่ม่เขตำร้อน	ฤด่ฝน	ฤด่หน�ว	และฤด่ร้อน	อ�ก�ศ
จะ	ร้อนจ้ดใน	เดือนเม่ษ�ยู่น	พืื้ชพื้รรณธุรรม่ช�ติำเป็็นป่็�ไม้่ผัส่ม่ผัล้ดใบ	7	หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นท้ี่พื้ม่่�น	ท่ี่�ต้ำ�งบ้�นท้ี่พื้
ม่่�น	ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�หม่่่	4	ตำำ�บลบ้วใหญ่่อำ�เภอน�น้อยู่	จ้งหว้ดน่�น	ป็ระว้ติำคว�ม่เป็็นม่�ชุม่ชนบ้�น	ท้ี่พื้ม่่�นม่�จ�ก
กลุ่ม่ป็ระช�กรจ�กชุม่ชนอื�นท่ี่�เข้�ม่�ล่�ส้่ตำว์	 เมื่�อเข้�ม่�พื้บคว�ม่อุดม่ส่ม่บ่รณ์ของ	 ที่ร้พื้ยู่�กรธุรรม่ช�ตำิและ
ส่ภ�พื้พืื้�นท่ี่�	จ่งม่่ก�รต้ำ�งรกร�กถิึ�นฐ�นข่�นแล้วได้พ้ื้ฒน�ก�รม่�เป็็นชุม่ชนจนถ่ึงปั็จจุบ้น	
	 ตำำ�น�นของหม่่่บ้�นเชื�อว่�ในส่ม้่ยู่ก่อนกองท้ี่พื้พื้ม่่�	(ม่่�น)	ได้ยู่กท้ี่พื้ม่�ต่ำเมื่องน่�น	แล้วได้ม่�พ้ื้กกองท้ี่พื้
ท่ี่�บ้�น	ท้ี่พื้ม่่�น	และกองท้ี่พื้ของเมื่องน้อยู่โดยู่ก�รนำ�ของพื้ญ่�เมื่องน้อยู่ได้ออกม่�ร้บศ่กก้บท้ี่พื้พื้ม่่�ในเขตำพืื้�นท่ี่�
บ้�น	 ท้ี่พื้ม่่�นม่่ก�รส้่่รบก้นจนพื้ญ่�เมื่องน้อยู่เส่่ยู่ช่วิตำ	 ต่ำอม่�เมื่�อม่่ก�รเป็ล่�ยู่นก�รป็กครองจ่งเร่ยู่กชื�อหม่่่บ้�น
ว่�	“บ้�นท้ี่พื้ม่่�น”	จนปั็จจุบ้นส่ภ�พื้ภ่มิ่ศ�ส่ตำร์พืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่เป็็นหุบเข�ม่่ท่ี่�ร�บระหว่�งหุบเข�เป็็นท่ี่�แคบ	ๆ	
ก�ร	 ต้ำ�งบ้�นเรือนต้ำ�งติำดก้บรินลำ�นำ��แหงยู่�วไป็ตำ�ม่แม่่นำ��	 หม่่่ท่ี่�	 5	 บ้�นน�ไค้	 ท่ี่�ต้ำ�งบ้�นน�ไค้	 ต้ำ�งอยู่่่หม่่่ท่ี่�	 5	
ตำำ�บลบ้วใหญ่่	อำ�เภอน�น้อยู่	จ้งหว้ดน่�น	ป็ระว้ติำคว�ม่เป็็นม่�บ้�นน�ไค้	ม่่ก�ร	ต้ำ�งถิึ�นฐ�นม่�ป็ระม่�ณ	200	
ปี็แล้ว	โดยู่ม่่ป็ระช�ชนอพื้ยู่พื้ม่�จ�กหม่่่บ้�นต่ำ�ง	ๆ	หล�ยู่แห่ง	เช่น	อพื้ยู่พื้ม่�จ�ก	อำ�เภอเทิี่ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งร�ยู่	
อพื้ยู่พื้ม่�จ�กบ้�นน�ร�บ	ตำำ�บลน�น้อยู่	และบ้�นต้ำนม่่วงตำำ�บล	บ้วใหญ่่	ใน	ระยู่ะแรกอพื้ยู่พื้ม่�ป็ระม่�ณ	20	
ครอบคร้ว	เพืื้�อม่�ต้ำ�งรกร�กที่ำ�ม่�ห�กินในชุม่ชนแห่งน่�ต่ำอม่�ม่่ก�รพ้ื้ฒน�จน	เป็็นหม่่่บ้�นขน�ดใหญ่่จ�กก�รเล่�
ข�นม่�ว่�ส่ม้่ยู่โบร�ณ	ลำ�นำ��หลม่ท่ี่�ไหลผ่ั�นทุ่ี่งน�ของบ้�นน�บริเวณด้�นทิี่ศ	ตำะว้นออกได้ไหลคดเค่�ยู่วตำลอด
แนวหุบเข�ทุ่ี่งน�และลำ�ห้วยู่ม่่ต้ำนได้ออกม่�ตำ�ม่ลำ�ห้วยู่และทุ่ี่งน�เป็็นแนวยู่�วผ้่ั	เฒ่�ผ้่ัแก่จ่งเร่ยู่กหม่่่บ้�นตำ�ม่
ส่ภ�พื้ภ่มิ่ศ�ส่ตำร์ว่�	“บ้�นน�ได้”	ส่ภ�พื้ภ่มิ่ศ�ส่ตำร์เป็็นท่ี่�ร�บในหุบเข�ม่่ลำ�ห้วยู่	หลม่และห้วยู่แตำไหลผ่ั�น	หม่่่
ท่ี่�	6	บ้�นต้ำนม่่วง	ท่ี่�ต้ำ�งบ้�นต้ำนม่่วง	ต้ำ�งอยู่่่หม่่่ท่ี่�	6	ตำำ�บลบ้วใหญ่่อำ�เภอน�น้อยู่	จ้งหว้ดน่�น	ป็ระว้ติำคว�ม่เป็็นม่�
บ้�นต้ำนม่่วง	เป็็นชุม่ชนท่ี่�ม่่ป็ระว้ติำเก่�ยู่วก้บก�รต้ำ�งถิึ�นฐ�นท่ี่�ยู่�วน�น	ในอด่ตำเชื�อว่�บริเวณท่ี่�ต้ำ�งของบ้�นต้ำนม่่วง
ในปั็จจุบ้นม่่ต้ำน	ม่ะม่่วงป่็�เป็็นจำ�นวนม่�ก	ต่ำอม่�เมื่�อม่่ก�รเป็ล่�ยู่นแป็ลงร่ป็แบบก�รป็กครองช�วบ้�นจ่งเร่ยู่ก
หม่่่บ้�นน่�ว่�	บ้�น	ต้ำนม่่วง	ตำ�ม่ตำำ�น�นของหม่่่บ้�นเชื�อว่�ในอด่ตำบริเวณบ้�นต้ำนม่่วงในปั็จจุบ้นเป็็นท่ี่�ต้ำ�งของว้ด
ทุ่ี่งงิ�ว	
	 ซ่ื้�งในปั็จจุบ้น	ยู่ง้ม่่ซื้�กป็ร้กห้กพ้ื้งหลงเหลืออยู่่ซ่่ื้�งแส่ดงให้เห็นว่�บริเวณด้งกล่�วม่่คว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ในด้�น
พุื้ที่ธุศ�ส่น�ม่�กอ่น	ส่ภ�พื้ภ่ม่ศิ�ส่ตำรส์่ภ�พื้พื้ื�นท่ี่�ของหม่่บ้่�นส่่วนใหญ่่เป็็นเนนิเข�ที่�งที่ศิตำะว้นตำกส่ล้บก้บท่ี่�ร�บ
เป็็นช่วง	ๆ 	ม่่ลำ�นำ��	แหงไหลผ่ั�น	ล้กษณะภ่มิ่อ�ก�ศเป็็นแบบป่็�ฝนเมื่องร้อน	หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นส้่นพื้ยู่อม่	ท่ี่�ต้ำ�งบ้�น
ส้่นพื้ะยู่อม่	ต้ำ�งอยู่่่หม่่่ท่ี่�	7	ตำำ�บลบ้วใหญ่่	อำ�เภอน�น้อยู่	จ้งหว้ดน่�น	ป็ระว้ติำคว�ม่เป็็นม่�บ้�นส้่น	พื้ยู่อม่ผ้่ัม่�
ต้ำ�งถิึ�นฐ�นคร้�งแรกคือ	พ่ื้อว้ชรินที่ร์ก�รินไชยู่	เมื่�อป็ระม่�ณปี็	พื้.ศ.	2499	ต่ำอม่�ได้ม่่ครอบคร้วของ	พ่ื้อที่อง	ต๊ำะ
ติำบ	คอรบคร้วของน�ยู่ต้ำน	แส่งธุอิพื้ยู่พื้ม่�ส่ม่ที่บหล้งจ�กน้�นได้ม่่ครอบคร้วม่�จ�กบ�้นอ้อยู่	บ้�นน�	แหน	บ้�น
ส่บหลม่อพื้ยู่พื้ม่�ส่ม่ที่บเพิื้�ม่ข่�นตำ�ม่ลำ�ด้บ	บ้�นส้่นพื้ะยู่อม่ในอด่ตำอยู่่่ในเขตำป็กครองของบ้�นส่บหลม่	หม่่่ท่ี่�	2	
ตำำ�บลส้่นที่ะ	ต่ำอม่�ที่�งร�ชก�รได้แบ่งเขตำก�รป็กครองออกเป็็น	2	ตำำ�บลคือตำำ�บลส้่นที่ะ	และตำำ�บลบ้ว	ใหญ่่
จ่งได้แยู่กบ้�นส้่นพื้ยู่อม่ม่�ต้ำ�งเป็็นหม่่่บ้�นใหม่่	และเร่ยู่กชื�อหม่่่บ้�นตำ�ม่ทุ่ี่งน�คือ	ทุ่ี่งขยู่อม่	ป็ระกอบส่ภ�พื้	8	
พืื้�นท่ี่�ของหม่่่บ้�นเป็็นส้่นเข�ช�วบ้�นจ่งเร่ยู่กว่�	“บ้�นส้่นพื้ยู่อม่”	ส่ภ�พื้ภ่มิ่ศ�ส่ตำร์ล้กษณะพืื้�นท่ี่�ในก�รต้ำ�งถิึ�น	
ฐ�นของหม่่่บ้�นต้ำ�งอยู่่บ่นส้่นเข�เป็็นท่ี่�ร�บส่่งโดยู่ม่่พื้ื�นท่ี่�ส่่งในทิี่ศใต้ำและล�ดเอ่ยู่งม่�ที่�งทิี่ศเหนือ	ล้กษณะ	ภ่มิ่
อ�ก�ศเป็็นแบบป่็�ฝนเมื่องร้อน	หม่่่ท่ี่�	8	บ้�นหนองห้�	ต้ำ�งอยู่่ห่ม่่่ท่ี่�	8	ตำำ�บลบ้วใหญ่่	อำ�เภอน�น้อยู่	จ้งหว้ดน่�น	
ป็ระว้ติำคว�ม่เป็็นม่�บ้�นหนองห้�เป็็นหม่่่บ้�นท่ี่�	เกิดข่�นใหม่่	ผ้่ัท่ี่�ม่�ต้ำ�งถิึ�นฐ�นคนแรกคือ	น�ยู่แป็ง	ปั็นป้็อง	เป็็น
ร�ษฎรท่ี่�อพื้ยู่พื้ม่�จ�กบ้�นน�หล่�ยู่	ตำำ�บลน�	น้อยู่	ต่ำอม่�ม่่ครอบคร้วน�ยู่โที่น	ก�วิน	และน�ยู่เติำง	ส่บหลม่	
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อพื้ยู่พื้ม่�ส่ม่ที่บ	 จ�กน้�นม่่ครอบคร้วจ�กบ้�นอ้อยู่	 อพื้ยู่พื้ม่�ต้ำ�งถิึ�นฐ�นเพิื้�ม่ข่�นจนที่�งร�ชก�รเห็นว่�ควรแยู่ก
เป็็นหม่่่บ้�นไดจ่้งต้ำ�งเป็็นหม่่บ้่�นข่�นในปี็	พื้.ศ.	2525	โดยู่แยู่กม่�จ�กบ�้นออ้ยู่	บ้�นหนองห�้เร่ยู่กชื�อหม่่่บ้�นตำ�ม่
ชื�อหนองนำ��ในหม่่่บ้�นชื�อ	“หนองห้�”	เนื�องจ�กใน	หนองนำ��น่�ม่่ต้ำนไม้่ขน�ดใหญ่่ท่ี่�ช�วบ้�นเร่ยู่กก้นว่�	ต้ำนห้�	
ข่�นเป็็นจำ�นวนม่�กต่ำอม่�เมื่�อม่่ก�รต้ำ�งหม่่่บ้�นจ่งเร่ยู่ก	 ตำ�ม่ล้กษณะพืื้�นท่ี่�ส่ภ�พื้ภ่มิ่ศ�ส่ตำร์พืื้�นท่ี่�โดยู่ท้ี่�วไป็เป็็น
ท่ี่�ร�บส่่ง	ล้กษณะภ่มิ่อ�ก�ศเป็็นแบบป่็�ฝนเมื่องร้อน		
	 ส่ถึ�นภ�พื้ที่�งเศรษฐกิจ	สิ่นค้�หรือบริก�รเด่น	/	ผัลิตำภ้ณฑ์์เด่น		ได้แก่	ผ้ั�ที่อพืื้�นเมื่อง	ม่่กลุ่ม่วิส่�หกิจ
ชุม่ชน	กลุ่ม่อ�ช่พื้	กลุ่ม่เป็ร�ะป็�ง	กลุ่ม่เกษตำรกร	กลุ่ม่ธุุรกิจ	(Startups	or	Social	Enterprises)	ได้แก่	กลุ่ม่
ที่อผ้ั�พืื้�นเมื่อง	หม่่่	8	บ้�งหนองห้�	กลุ่ม่นำ��ดื�ม่ส่ะอ�ด	หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นส้่นพื้ยู่อม่	กลุ่ม่นำ��ดื�ม่ส่ะอ�ด	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�น
อ้อยู่	หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นต้ำนม่่วง	กลุ่ม่นำ��ดื�ม่ส่ะอ�ด	หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นน�ไค้	หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นท้ี่พื้ม่่�น	หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นใหม่่ม่งคล	
กลุ่ม่เย็ู่บหม่วก	หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นท้ี่พื้ม่่�น	หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นใหม่่ม่งคล	กลุ่ม่ถ้ึกไม้่กว�ดดอกหญ้่�	หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นใหม่่ม่งคล	
กลุ่ม่ดอกไม้่แห้ง	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นอ้อยู่		และกลุ่ม่เศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยู่ง	หม่่่ท่ี่�	1-8	
	 ร�ยู่ได้ป็ระช�กร	ส่่วนใหญ่่ร�ยู่ได้ได้ม่�จ�กก�รที่ำ�เกษตำร	ที่ำ�ไร่ข้�วโพื้ด	กร่ดยู่�งพื้�ร�ก้อนถ้ึวยู่	ป็ล่ก
ผ้ักข�ยู่	ผัลไม้่ตำ�ม่	ฤด่ก�ล	และร้บจ้�งท้ี่�วไป็	ซ่ื้�งคนในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลบ้วใหญ่่ส่่วนม่�กได้ร�ยู่ได้เป็็นร�ยู่ปี็	โดยู่ม่่ร�ยู่
ได้เฉูล่�ยู่ของคนในคร้วเรือนต่ำอปี็จำ�นวน	534,000	บ�ที่/ปี็/คร้วเรือน
	 ส่ถึ�นท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่/แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วส่ำ�ค้ญ่		ได้แก่	1.1	พื้ระธุ�ตุำบ้วใหญ่่	ท่ี่�ต้ำ�ง	หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นส้่นพื้ยู่อม่	และ	
หนองป็วน	ท่ี่�ต้ำ�ง	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นอ้อยู่	ตำำ�บลบ้วใหญ่่	อำ�เภอน�น้อยู่	จ้งหว้ดน่�น

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 จ�กก�รป็ระเมิ่น	16	ป็ระเด็น	ท่ี่�นำ�ม่�เป็็นต้ำวช่�ว้ด	ได้นำ�ม่�เป็็นโจที่ย์ู่	พ้ื้ฒน�ในเรื�อง	ให้องค์กรชุม่ชน	
ตำำ�บล	 ม่่ส่รรถึนะในก�รจ้ดก�รส่่ง	 ส้่ม่ม่�ช่พื้เต็ำม่พืื้�นท่ี่�	 เกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่	 ก�รจ้ดก�รโครงส่ร้�งพืื้�นฐ�นตำำ�บล
ป็ลอดภ้ยู่	ศ่นย์ู่เร่ยู่นร้่ตำำ�บล	

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	 ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	 (Health	 Care/
เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�งๆ)	และก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่
ชุม่ชน)	ให้แก่ชุม่ชน

วิธีีการัดำาเนินงาน   

	 จ้�งง�นตำ�ม่ภ�รกิจต่ำ�ง	 ๆ	 แล้วใช้ผ้่ัจ้�งง�น	 ส่ำ�รวจและรวบรวม่ข้อม่่ลเก่�ยู่วก้บก�รผัลิตำพืื้ชในแตำ่ละ
หม่่่บ้�นแล้วนำ�ข้อม่่ลด้งกล่�วไป็วิเคร�ะห์	และพ้ื้ฒน�วิธุ่ก�ร	กระบวนก�รผัลิตำพืื้ชเศรษฐกิจในพืื้�นท่ี่�ต่ำ�ง	ๆ	ให้
ม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้และได้ม่�ตำรฐ�นก�รป็ฏิิบ้ติำที่�งก�รเกษตำรท่ี่�ด่	ซ่ื้�งจ�กข้อม่่ลพืื้�นฐ�นจะเห็นได้ว่�	กลุ่ม่เศรษฐกิจ
พื้อเพ่ื้ยู่งจะม่่ครบทุี่กหม่่่บ้�น		จ่งได้นำ�ม่�พ้ื้ฒน�ตำำ�บล	โดยู่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่	่องค์คว�ม่ร้่	ในก�รค้ดเลือก
และพ้ื้ฒน�พ้ื้นธ์ุุพืื้ชม่รดกของชุม่ชนเพืื้�อก�รใช้ป็ระโยู่ชน์	ก�รป็ฏิิบ้ติำที่�งก�รเกษตำรท่ี่�ด่	และระบบก�รป็ล่กพืื้ช
ป็ลอดภ้ยู่/อินที่ร่ย์ู่	 ท่ี่�ใช้ส่�รช่วภ้ณฑ์์	ที่ดแที่นก�รใช้ส่�รเคม่่	 	ยู่กระด้บคุณภ�พื้ม่�ตำรฐ�นก�รแป็รร่ป็และก�ร
ส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่สิ่นค้�เกษตำร	 ก�รพ้ื้ฒน�ฉูล�กและบรรจุภ้ณฑ์์ของผัลิตำภ้ณฑ์์	 โดยู่ก�รร่วม่มื่อก้บเครือข่�ยู่คือ	
องค์ก�รบริห�รส่่วนชุม่ชน	และ	ส่วที่ช.
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ผู้ลการัดำาเนินงาน

	 ผัลจ�กก�รนำ�คว�ม่ร้่ไป็บริก�รชุม่ชน	ที่ำ�ให้ได้พ้ื้นธ์ุุพืื้ชม่รดกของชุม่ชนคือ	 ฟักที่องพ้ื้นธ์ุุไข่เน่�	 เป็็น
ม่รดกของชุม่ชน	ได้แป็ลงพืื้ชท่ี่�ผ่ั�นก�รร้บรองก�รป็ฏิิบ้ติำที่�งก�รเกษตำรท่ี่�ด่	ม่่แป็ลงพืื้ชท่ี่�เป็็นคว�ม่ม้่�นคงที่�ง
อ�ห�รท่ี่�ผัลิตำพืื้ชป็ลอดภ้ยู่ครอบคลมุ่ท้ี่�งตำำ�บล	ท่ี่�เป็็นภ่มิ่คุ้ม่ก้นในเรื�องของก�รดำ�รงช่วติำ	ม่่ก�รลดก�รใช้ส่�รเคม่่
กำ�จ้ดศ้ตำร่พืื้ชที่�งก�รเกษตำรจ�กท่ี่�ตำ.บ้วใหญ่่	 ม่่ก�รใช้ส่�รเคม่่ม่�กท่ี่�สุ่ดของอำ�เภอน�น้อยู่	ก�รม่่ส่�รช่วภ้ณฑ์์
ที่ดแที่นส่�รเคม่่ให้ก้บเกษตำรกร	ก�รลดก�รใช้ส่�รเคม่่ที่ำ�ให้เกิดคว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ในช่วิตำและสิ่�งแวดล้อม่	ลดร�ยู่
จ่�ยู่เพิื้�ม่ร�ยู่ได้จ�กก�รข�ยู่ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรท่ี่�ป็ลอดภ้ยู่	 ม่่ผัลิตำภ้ณฑ์์สิ่นค้�แป็รร่ป็ของชุม่ชน	 กล้วยู่ดิบ
ผัง	และพื้ริกแห้ง	อ�ห�รว่�ง	(Snack)	หรือข้�วเกร่ยู่บต่ำ�งๆ	ก�รแป็รร่ป็นำ��ผ้ัก-นำ��ผัลไม้่ท่ี่�ม่่ในชุม่ชน	เกิดอ�ช่พื้
ใหม่่	ลดร�ยู่จ่�ยู่หรือเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ในคร้วเรือนได้ระหว่�ง	1,000-3,000	บ�ที่/เดือน	เกิดกลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนกลุ่ม่
เกษตำรอินที่ร่ย์ู่ตำำ�บลบ้วใหญ่่	เพิื้�ม่อ�ช่พื้ใหม่่	ป็ล่กฟักที่องไข่เน่�	แที่นข้�วโพื้ด	อ�ช่พื้ก�รแป็รร่ป็สิ่นค้�เกษตำร

ปัจจัยความสำาเร็ัจ

	 คว�ม่รว่ม่มื่อร่วม่ใจของผ้่ัจ�้งง�นท่ี่�ต้ำองก�รพ้ื้ฒน�บ้�นเกิด		ต้ำองก�รอนรุ้กษ์พืื้ชม่รดก	วสิ่�หกจิชุม่ชน
กลุ่ม่เกษตำรอินที่ร่ยู่์ตำำ�บลบ้วใหญ่่		ท่ี่�ช่วยู่ให้เกิดก�รรวม่กลุ่ม่	อบตำ.ท่ี่�คอยู่ส่นบส่นุน		และ	ส่วที่ช.	ท่ี่�ห�ตำล�ด
ให้ก้บกลุ่ม่	

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค
	 ส่ถึ�นก�รณ์โควิด	 ที่ำ�ให้ไม่่ส่�ม่�รถึลงพื้ื�นท่ี่�ได้	 ที่ำ�ให้ได้ง�นไม่่ตำรงตำ�ม่เป็้�หม่�ยู่ท่ี่�ต้ำ�งไว้	 เท่ี่�ท่ี่�ควร 
ระเบ่ยู่บก�รเบิกจ่�ยู่งบป็ระม่�ณไม่่ส่น้บส่นุนก�รดำ�เนินง�นเท่ี่�ท่ี่�ควร
แนวิทางการพัฒนา
	 ก�รขยู่�ยู่ผัลจ�กกลุ่ม่ท่ี่�ป็ระส่บผัลส่ำ�เร็จไป็ส่่่กลุ่ม่อื�น	ๆ	ต่ำอไป็	ก�รพ้ื้ฒน�ห�ตำล�ดท่ี่�รองร้บผัลผัลิตำท่ี่�
เป็็นเอกล้กษณ์ของชุม่ชนให้กว้�ง	ม้่�นคง	ถึ�วร	ม่่ก�รเชื�อม่โยู่งผัลก�รดำ�เนินง�นระด้บตำำ�บลส่่่เครือข่�ยู่ระหว่�ง
ตำำ�บล		ให้เกิดก�รเร่ยู่นร้่	แบ่งปั็น		เข้�ใจ	และส่�ม่�รถึนำ�ก�รจ้ดก�รคว�ม่ร้่ม่�ป็ระยุู่กต์ำใช้	ให้เกิดป็ระโยู่ชน์ต่ำอ
ไป็
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สถาบันวจัิย
เทคโนโลยีเกษตร 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ

การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่น ๆ)

การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ)

การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน)

 คิดเปนรอยละ 30 ของกิจกรรมทั้งหมด

 คิดเปนรอยละ 30 ของกิจกรรมทั้งหมด

 คิดเปนรอยละ 40 ของกิจกรรมทั้งหมด

นักศึกษา 9 ตาํแหนง

บัณฑิต 16 ตาํแหนง 

ประชาชน 7 ตาํแหนง

ผลลัพธ

ขอเสนอแนะ

Community Big Data

รองศาสตราจารย ดร. มาลี  ตั �งระเบียบ
สถาบันวจิัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา 
โทรศัพท์ 0896288705โทรสาร 054342550

ความรวมมือ

การดําเนินงานรายตําบล (TSI)

กลไกการดําเนินงานขอมูลพื้นที่ตําบล
 

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธเชิงสังคม

การพัฒนาพื้นที่

TPMAP ความตองการพื้นฐาน 5 มิติ
ดาวแสดงความตองการพื้นฐาน 5 มิติ

ใน ตําบลบัวใหญ่ อําเภอนานอย จังหวัดนาน

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

มทร.ล้านนา

การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics)
ขอมูล / ติดตาม / เฝาระวัง COVID-19 (รวมกับ ศบค.)
Digitalizing Government Data
ดําเนินกิจกรรม / โครงการยกระดับรายตําบล
พัฒนาทักษะอาชีพใหม
ถายทอดองคความรูเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการพัฒนาชุมชนตําบลหนองบัว เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ 
และสังคมแบบบูรณาการ

ริเริ่มโครงการ

มอบหมาย

เกิดการจางงาน

เกษตรทองถิ่น 40 ขอมูล 
แหลงทองเที่ยว 10ขอมูล 
แหลงนํ้า 10 ขอมูล

รานอาหารในทองถิ่น 9 ขอมูล 
สัตวในทองถิ่น 22 ขอมูล
อาหารประจําถิ่น 21 ขอมูล 
โรงแรม 0 ขอมูล

1.Digital Literacy
2. Financial Literacy
3. English Literacy
4.Social Literacy

พืชในทองถิ่น 109 ขอมูล 
มิปญญาทองถิ่น 10 ขอมูล 
ยายถิ่น 15 ขอมูล

อง๕์การบรหิารสว่นตําบลบัวใหญ่

เกิดภาคีเครือขายความรวมมือ   ของ
ชุมชนในการอนุรกัษ์พันธุ์พืชมรดก

ชุมชนลดการใชสารเคมีสงผล 
ใหคุณภาพชีวิตและสุขภาพดีขึ้น

ลดความเหลื่อมลํ้าดานรายได
ของคนในชุมชน

การเขาถึงระบบการรักษา
พยาบาลอยางทั่วถึง

เกิดการจางงาน 32 ตําแหนง เกิดการพัฒนาทักษะ

การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

การแปรรปูอาหารเพื�มเพิ�ม
มูลคา่ผลิตผลทางการเกษตร~

ได้ พันธุ์ พืชมรดกที�ปลูกในระบบเกษตร
ปลอดภัยทําให้ เกิดอาชีพราย ได้เพิ�มขึ�น
เกิดอาชีพและผลิตภัณฑใหมในชุมชน
(การผลิตพืชผักปลอดภัย/อินทรยี์)

พืชผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรปู

�กทองพันธุ์ ไข่เน่า

ตําบลบัวใหญ่  อําเภอนานอ้ย จังหวัดนา่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศักยภาพตํ    ประเมิน (กอน) ไม่ สามารถอยูููู่รอด       ประเมิน (หลัง) ยั�งยืน

กิจกรรมที�ดําเนินการ

กิจกรรมที� 1 สํารวจและรวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับการผลิตพืชเพื�อรวบรวมข้อมูลดา้นพื �นที�ปลูก จํานวนพื �นที� ชนิดพืช
เศรษฐกิจ จํานวนผลผลิต กระบวนการผลิตพืชในแตล่ะฤดกูาล การบรหิารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ ซึ�ง
จะนําข้อมูลดงักล่าวไปวเิคราะห์ และพัฒนาวธิีการ กระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจในพื �นที�ตา่ง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
และไดม้าตรฐานการปฏิบัตทิางการเกษตรที�ดี

กิจกรรมที่ 2 การถายทอดองคความรู การผลิตและการใชเทคโนโลยี สารชีวภัณฑ์ เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย 
 ใหประชาชนในตําบล การปฏิบัติการเกษตรที่ดี การยกระดับผลิตภัณฑอินทรีย ใหกับประชาชนในตําบล 

กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการคดัเลือกและการพัฒนาพันธุ์พืชมรดก

กิจกรรมที่ 4 การผลิตวิทยากรชุมชน/นักวิจัย/นวัตกร ชุมชนดานการผลิตพืชปลอดภัย/อินทรีย โดยคัดเลือก 
เกษตรกรภายในชุมชนที่มีความพรอม มีความสามารถ และมีศักยภาพในการเปนวิทยากรชุมชน/นักวิจัย/ 
นวัตกร เพื่อเปนตนแบบในการผลิตพืชปลอดภัย

กิจกรรมที่ 5 จัดกิจกรรมแปรรูปเพื�อเพิ�มมูลคา่สินคา้เกษตรที� ไดม้าตรฐาน

กิจกรรมที่ 6 การแปรรปูเพิ�มมูลคา่ผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้และอาหารล้านนาที�มีคณุภาพในตาํบลบัวใหญ่

การอนุรกัษ์พันธุ์พืชมรดกีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ ใน
การผลิตพืชปลอดภัย 

การแปรรปูสรา้งมูลคา่เพิ�ม

การพัฒนาการผลิตสินคา้เกษตร 
ปลอดภัย อย่างยั�งยืน

ผูรับผิดชอบ

1. ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานระดับตําบลในอนาคต
-ขยายผลการลดการใช้สารเคมี ในตาํบลบัวใหญ่ ให้เป็นอันดบัสุดท้ายของอําเภอนาน้อยที�มีการใช้สารเคมีมากที�สุด

2. ขอเสนอแนะตอแนวทางการเชื่อมโยง ผลการดําเนินงานในระดับตําบล กับพื้นที่ใกลเคียง
- ผูจางงานเปนศูนยกลางในการถายทอดความรู ใหเกษตรกรในชุมชนไดติดตอสื่อสารกันเปนเครือขาย การรวมกลุมหรือหารือ
กับเกษตรกรในการใชสารชีวภัณฑ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการลดการใชสารเคมีในพื้นที่และเปนตนแบบ จัดตั้งศูนยการ
ผลิตชีวภัณฑในรูปแบบตาง ๆ ในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายผลิตภัณฑไปยังชุมชนใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการเรียน การสอน/หลักสูตร

- เพิ่มกิจกรรมใหนักศึกษาลงพทราบถึงความสําคญัของพันธุ์พืชมรดก
- เพิ่มกิจกรรมบทปฏิบัติการการผลิตพืชดวยนสารชีวภัณฑ์

โจทยพื้นที่

ตาํบลบัวใหญ่ อยู่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิส่วนมากเป็นพื �นที�ภูเขาลาดเชิงเขา และที�ราบ ระดบัความสูง
ประมาณ 600 - 1,000 เมตร จากระดบันํ�าทะเลปานกลาง เป็นตน้กําเนิดแม่นํ�าแหง โดยมีนํ�าแหง
ไหลผ่าน ลักษณะภูมิประเทศโดยทั�วไปของตาํบลบัวใหญ่ เป็นพื�นที�ราบ รอ้ยละ 4.78 % พื �นที�ลาดเชิง
เขา รอ้ยละ 19.03 % และพื �นที�ภูเขา รอ้ยละ 76.19 % แบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน มีจํานวน
ประชากรทั �งสิ �น 4,016 คน พื �นที� 131.102 ตารางกิโลเมตร

ดว้ยสารชีวภัณฑ์

Up-skill, Re-skill, New-skill ดา้นการ
ผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัยและการ
แปรรปูสรา้งมูลคา่เพิ�มผลิตผลเกษตร
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : นางสาวโสภณา สำารัาญ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา พิัษณุโลก

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	น�งส่�วอุษณ่ยู่์ภรณ์			 ส่ร้อยู่เพื้ชร์
	 	 2.	น�ยู่ปั็ณณวิช			 คำ�รอด
	 	 3.	น�ยู่วิที่ยู่�		 	 พื้รหม่พื้ฤกษ์
	 	 4.	น�งส่�วล้ดด�ว้ลยู่์		 หว้งเจริญ่
	 	 5.	น�งส่�วป็ฏิิกม่ล		 โพื้ธิุค�ม่บำ�รุง
	 	 6.	น�ยู่ม่รกตำ		 	 ที่องพื้รหม่
	 	 7.	น�งสุ่พ้ื้ฒตำร�			 ป็ร�งสุ่ร�งค์
	 	 8.	น�งส่�วสุ่ริยู่�พื้ร		 นิพื้รร้ม่ยู่์
	 	 9.	น�งส่�วรุ่งระว่		 ที่องดอนเอ
	 	 10.	น�งส่�วสุ่ก้ญ่ญ่�		 ท้ี่บทิี่ม่
	 	 11.	น�งส่�วสุ่จิตำตำร�		 อินที่อง
	 	 12.	น�ส่�วสุ่ร่ยู่์ร้ตำน์		 บ้วชื�น

ตำาบลท่าช�าง   
อำ�าเภอำพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
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	 	 13.	 น�ยู่อติำช�ติำ		 	 ที่องนำ�
	 	 14.	 น�งส่�วล้ดด�		 	 พิื้กุนที่อง
	 	 15.	 น�งส่�วแพื้รววิไล		 ห�ญ่ป็ร่
	 	 16.	 น�งส่�วอ�ภรณ์			 น�กุ

ความเป็นมา 

	 ตำำ�บลท่ี่�ช้�ง	 อำ�เภอพื้รหม่พื้ิร�ม่	 จ้งหว้ดพิื้ษณุโลก	 ต้ำ�งอยู่่่ห่�งจ�กต้ำวจ้งหว้ดพิื้ษณุโลกป็ระม่�ณ	 19	
กิโลเม่ตำร	ที่�งด้�นทิี่ศตำะว้นตำก	ม่่พืื้�นท่ี่�ท้ี่�งหม่ดจำ�นวน	50,731	ไร่		หรือจำ�นวน	81.17	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	และ
แบ่งก�รป็กครองออกเป็็น	13	หม่่่บ้�น	พืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่	เป็็นท่ี่�ร�บลุ่ม่	เหม่�ะท่ี่�จะที่ำ�ก�รเกษตำรกรรม่	ส่�ม่�รถึ
ที่ำ�ก�รเกษตำรไดต้ำลอดป็	ีเนื�องจ�กม่่แม่่นำ��น่�นไหลผั�่น	และม่่คลองชลป็ระที่�น	และคลองธุรรม่ช�ตำ	ิป็ระช�กร
ส่่วนใหญ่่ร้อยู่ละ	95	ป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่	ผัลผัลิตำท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่คือ	ข้�ว	ข้�วโพื้ด		ในเขตำตำำ�บลท่ี่�ช้�ง	จำ�นวน
พืื้�นท่ี่�ที่�งก�รเกษตำร		ตำำ�บลท่ี่�ช้�ง	ม่่พืื้�นท่ี่�ถืึอครองท้ี่�งหม่ด	38,455	ไร่		แยู่กเป็็นพืื้�นท่ี่�ที่ำ�ก�รเกษตำร	32,832	ไร่
แยู่กเป็็น	พืื้�นท่ี่�ที่ำ�น�	31,139	ไร่,พืื้�นท่ี่�ที่ำ�ไร่		1,018		ไร่,พืื้�นท่ี่�ไม้่ผัล	582	ไร่และพืื้�นท่ี่�พืื้ชผ้ัก	93	ไร่	ก�รป็ศุส้่ตำว์		
เป็็นก�รป็ระกอบก�รในล้กษณะเล่�ยู่งในคร้วเรือนเป็็นอ�ช่พื้หล้กและอ�ช่พื้เส่ริม่	 	 ในเขตำองค์ก�รบริห�รส่่วน
ตำำ�บลท่ี่�ช้�งม่่จำ�นวนโรงง�นอุตำส่�หกรรม่	 (โรงส่่ข้�ว)	 จำ�นวน	 1	 แห่ง	 ม่่ส่ถึ�นศ่กษ�	 จำ�นวน	 7	 แห่ง	 ม่่โรง
พื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ตำำ�บล	จำ�นวน	2	แห่ง	ม่่กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชน	จำ�นวน	2	กลุ่ม่	คือ	กลุ่ม่แป็รร่ป็ถึนอม่
อ�ห�รจ�กป็ล�และเนื�อหม่่	และกลุ่ม่ผัลติำนำ��ยู่�ส่มุ่นไพื้รบ�้นน�ขมุ่	ตำ�ม่ยู่ทุี่ธุศ�ส่ตำรข์องตำำ�บลที่�่ช้�ง	ซ่ื้�งมุ่่งเนน้
ก�รพ้ื้ฒน�คุณภ�พื้ช่วิตำป็ระช�ชน	นอกจ�กมุ่่งเน้นเรื�องของก�รส่�ธุ�รณสุ่ข	คว�ม่ส่�ม้่คค่	แล้วเรื�องท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่	คือ
เรื�องของก�รส่่งเส่ริม่ส่น้บส่นุนก�รใช้ระบบเศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยู่ง	 ก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ของป็ระช�ชนหรือชุม่ชน
และครอบคร้วให้ส่�ม่�รถึช่วยู่เหลือตำนเองและพ่ื้�งพื้�ตำนเองได้	รวม่ท้ี่�งก�รพ้ื้ฒน�อ�ช่พื้และก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้แก่
ป็ระช�ชน	โดยู่ม่่แนวที่�งในก�รพ้ื้ฒน�คือก�รส่่งเส่ริม่ส่น้บส่นุนให้ม่่ก�รอบรม่ใหค้ว�ม่ร้่	ฝึกอ�ช่พื้	ใหม่่	ส่่งเส่ริม่
พ้ื้ฒน�ต่ำอยู่อดอ�ช่พื้เดิม่	ส่่งเส่ริม่ให้ม่่คว�ม่ร้่ด้�นก�รจ้ดก�รผัลิตำและก�รตำล�ด	ตำลอดรวม่ท้ี่�งม่่ก�รพ้ื้ฒน�ด้�น
ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วและบริก�รด้�นต่ำ�ง	ๆ	ก็เพืื้�อให้ส่อดคล้องเป็็นไป็ตำ�ม่วิส้่ยู่ท้ี่ศน์ของ	อบตำ.ท่ี่�ช้�ง	คือ	“ชุม่ชนเข้ม่
แข็ง	ร่วม่แรงพ้ื้ฒน�	พื้�เศรษฐกิจยู่้�งยู่ืน”

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 ตำ�ม่ก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	ป็ระก�รน้�น	คณะผ้่ัร้บผิัดชอบโครงก�ร	ในตำำ�บล
ท่ี่�ช้�ง	 อำ�เภอพื้รหม่พิื้ร�ม่	 จ้งหว้ดพิื้ษณุโลก	 ได้วิเคร�ะห์ส่ภ�พื้ปั็ญ่ห�พื้บว่�	 ตำำ�บลม่่คว�ม่ต้ำองก�รในก�ร
ส่ร้�งอ�ช่พื้เส่ริม่เพืื้�อเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ในคร้วเรือน	 (ป็ระเด็นท่ี่�	 4	 ส้่ม่ม่�ช่พื้เต็ำม่พืื้�นท่ี่�)	 ม่่คว�ม่ต้ำองก�รพ้ื้ฒน�ก�รที่ำ�
เกษตำรป็ลอดภ้ยู่ในทุี่กข้�นตำอนก�รผัลิตำ	 ม่่คว�ม่ต้ำองก�รผัลิตำปุ็�ยู่ช่วภ�พื้จ�กว้ส่ดุเหลือที่�งก�รเกษตำรในท้ี่อง
ถิึ�น	(ป็ระเด็นท่ี่�	5	เกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่)	ผัลิตำภ้ณฑ์์ในท้ี่องถิึ�นม่่ก�รผัลิตำ	ท่ี่�ม่่ร่ป็แบบท่ี่�ไม่่น่�ส่นใจ	ม่่กำ�ล้งก�รผัลิตำ
ท่ี่�ไม่่ส่อดคล้องก้บคว�ม่ต้ำองก�รของตำล�ด	 ช่องที่�งก�รกระจ�ยู่สิ่นค้�ยู่้งไม่่แพื้ร่หล�ยู่ออกส่่่ชุม่ชนภ�ยู่นอก	
(ป็ระเด็นท่ี่�	 7	ก�รจ้ดก�รวิส่�หกิจ)	ป็ระช�ชนในชุม่ชนม่่คว�ม่ต้ำองก�รในก�รใช้พื้ล้งง�นที่ดแที่น	 (ป็ระเด็นท่ี่�	
9	ก�รจ้ดก�รโครงส่ร้�งพืื้�นฐ�น)	ซ่ื้�งจะเห็นได้ว่�ตำำ�บลท่ี่�ช้�งม่่ศ้กยู่ภ�พื้ในก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลให้มุ่่งส่่่คว�ม่ยู่้�งยู่ืน
ได้	ด้งน้�นคณะผ้่ัร้บผิัดชอบโครงก�รจ่งได้เลือกป็ระเภที่กิจกรรม่ท่ี่�จะเข้�ไป็ดำ�เนินก�รในพืื้�นท่ี่�เป็็นด้งน่�

• ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�นๆ)
• ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�งๆ)



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)242

• ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)
• แนวที่�งก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลโดยู่ผ่ั�น	4	กิจกรรม่	
• กิจกรรม่ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รและถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่ก�รพ้ื้ฒน�กลุ่ม่อ�ช่พื้ก�รผัลิตำพืื้ชผ้ัก

ป็ลอดภ้ยู่โดยู่เน้นก�รลดต้ำนทุี่นก�รผัลิตำและเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ในชุม่ชน
• กิจกรรม่ก�รส่ร้�งร่ป็แบบก�รจ้ดก�รกลุ่ม่อ�ช่พื้ผ้่ัผัลิตำป็ศุส้่ตำว์	ก�รป็ระม่ง	และก�รเพื้�ะเล่�ยู่งส้่ตำว์

นำ��และก�รเส่ริม่ส่ร้�งอ�ช่พื้ในชุม่ชนและก�รจ้ดก�รก�รเกษตำรแบบ	zero	waste
• กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ผัลติำภ้ณฑ์์และส่่งเส่รมิ่ศ้กยู่ภ�พื้ก�รที่ำ�ตำล�ดออนไลนสิ์่นค้�และบรกิ�รท้ี่�งใน

ป็ระเที่ศและต่ำ�งป็ระเที่ศ	(E-marketing)
• กิจกรรม่ส่ร้�งแหล่งเร่ยู่นร้่ชุม่ชนต้ำนแบบเศรษฐกิจส่่เข่ยู่ว

วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 1.	 ป็ระชุม่ท่ี่ม่ผ้่ัร้บผิัดชอบโครงก�รร่วม่ก้บผ้่ัร้บจ้�งง�นภ�ยู่ใต้ำโครงก�ร	 เพืื้�อช่�แจงว้ตำถุึป็ระส่งค์ของ
โครงก�ร	เป้็�ป็ระส่งค์และต้ำวช่�ว้ดของโครงก�ร	เพืื้�อให้ก�รดำ�เนินกิจกรรม่ต่ำ�งๆเป็็นไป็ด้วยู่คว�ม่เร่ยู่บร้อยู่
	 2.	ป็ระชุม่ช่�แจงร�ยู่ละเอ่ยู่ดโครงก�ร	ก�รดำ�เนินก�รของโครงก�รต่ำอองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลท่ี่�ช้�ง	
โดยู่ม่่	น�ยู่ก	อบตำ.	และผ้่ันำ�ชุม่ชนท้ี่�ง	13	หม่่่บ้�น	เข้�ร่วม่ร้บฟังและห�รือถ่ึงป็ระเด็นปั็ญ่ห�	และคว�ม่ต้ำองก�ร
ของชุม่ชนท่ี่�จะใหโ้ครงก�รฯ	เข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	โดยู่ก่อนเริ�ม่ที่ำ�กิจกรรม่จะม่่ก�รที่ำ�ป็ระช�คม่
ร่วม่ก้นระหว่�งช�วบ้�นในชุม่ชนทุี่กคร้�ง
	 3.	 ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่เรื�องต่ำ�งๆ	 ใช้วิธุ่ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร	 เพืื้�อให้ช�วบ้�นได้ลงมื่อป็ฏิิบ้ติำ
จริง	พื้ร้อม่ท้ี่�งส่อดแที่รกก�รนำ�เที่คโนโลยู่่ต่ำ�งๆ	เช่น	ก�รส่อนผ่ั�นสื่�อออนไลน์ร่วม่ก้บก�รลงมื่อป็ฏิิบ้ติำจริง	ม่่
ก�รใช้ป็ระโยู่ชน์จ�กสิ่�งท่ี่�ที่ำ�จริงในชุม่ชนม่�เป็็นสื่�อในก�รเร่ยู่นก�รส่อนเพิื้�ม่เติำม่	 ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดผ่ั�นคลิป็วิดิโอ
บนสื่�อออนไลน์ทุี่กแพื้ลตำฟอร์ม่	เพืื้�อสื่�อส่�รและส่่งต่ำอองค์คว�ม่ร้่ให้ก้บช�วบ้�นกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่	และบุคคลอื�นๆ	
ท่ี่�ส่นใจในหล้กส่่ตำรของตำำ�บลท่ี่�ช้�ง

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

 กิจกรรมูการอบรมูเชิงปฏิิบัติการและถ่าย์ทอดเทคโนโลยี์การพัฒนากลุ่มูอาชีพการผลิตพ่ชผัก
ปลอดภัูย์โดย์เน้นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ�มูราย์ได้ในชุมูชน

• ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รเรื�องก�รแยู่กเชื�อเห็ด	 ก�รผัลิตำห้วเชื�อเห็ด	 และเข่�ยู่ห้วเชื�อเห็ดลงก้อน
เห็ด	เพืื้�อเป็็นก�รส่่งเส่ริม่ก�รป็ระกอบอ�ช่พื้เพื้�ะเห็ดให้ก้บป็ระช�ชนในตำำ�บลท่ี่�ช้�ง	ให้ที่ร�บ
ถ่ึงกระบวนก�รผัลิตำเห็ด	และก�รเพื้�ะเชื�อเห็ด	อยู่่�งถ่ึกวิธุ่		ภ�ยู่ใต้ำก�รถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่ก่�ร
พ้ื้ฒน�กลุ่ม่อ�ช่พื้ก�รผัลิตำพืื้ชผ้ักป็ลอดภ้ยู่	เพืื้�อเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ให้ก้บป็ระช�ชน

 กิจกรรมูการสร้างรูปแบบการจัดการกลุ่มูอาชีพผู้ผลิตปศุสัตว์ิ การประมูง และการเพาะเลี�ย์ง
สัตว์ินำ�าและการเสริมูสร้างอาชีพในชุมูชนและการจัดการการเกษตรแบบ zero waste

• ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รให้คว�ม่ร้่ที่�งด้�นป็ระม่ง	 ร�ยู่ละเอ่ยู่ดห้วข้อก�รอบรม่	 คือ	 ก�รเพื้�ะ
ขยู่�ยู่พ้ื้นธ์ุุส้่ตำว์นำ��	ก�รเล่�ยู่งป็ล�ด้วยู่อ�ห�รต้ำนทุี่นตำำ��	ก�รส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่จ�กผัลิตำภ้ณฑ์์อ�ห�ร
แป็รร่ป็จ�กป็ล�	 และป่็น�	 ส้่ตำว์เศรษฐกิจต้ำวใหม่่	 ส่ร้�งร�ยู่ได้	 ส่ร้�งอ�ช่พื้	 	 ตำ�ม่ท่ี่�ป็ระช�ชนม่่
คว�ม่ต้ำองก�รได้ร้บคว�ม่ร้่เพืื้�อเพิื้�ม่ศ้กยู่ภ�พื้ในก�รป็ระกอบอ�ช่พื้	 เน้นลดต้ำนทุี่นก�รผัลิตำและ
เพิื้�ม่ร�ยู่ได้จ�กก�รแป็รร่ป็ผัลติำภ้ณฑ์์	และแนวที่�งในก�รป็ระกอบอ�ช่พื้ใหม่่ท่ี่�ส่นใจของป็ระช�กร
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• ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รก�รผัลิตำปุ็�ยู่อินที่ร่ย์ู่อ้ดเม็่ดจ�กม่่ลส้่ตำว์		เพืื้�อพ้ื้ฒน�และส่ร้�งศ้กยู่ภ�พื้ให้
แก่กลุ่ม่ผ้่ัเล่�ยู่งโคภ�ยู่ในตำำ�บลท่ี่�ช้�งท่ี่�ม่่คว�ม่ตำอ้งก�รตำอ่ยู่อดและส่ร�้งร�ยู่ได้เส่ริม่ใหก้้บกลุ่ม่	โดยู่
เกิดจ�กก�รป็ระช�คม่รว่ม่ก้นระหว�่งเกษตำรกรผ้่ัเล่�ยู่งโค	ผ้่ันำ�ชุม่ชน	และม่ห�วทิี่ยู่�ล้ยู่ฯ	และได้
ข้อส่รุป็หล้กส่่ตำรก�รผัลิตำปุ็�ยู่อินที่ร่ย์ู่อ้ดเม็่ดจ�กม่่ลส้่ตำว์	เป็็นก�รใช้ป็ระโยู่ชน์จ�กเศษเหลือที่�งก�ร
เกษตำรเป็็นก�รเพิื้�ม่ม่่ลค่�	และเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ให้ก้บป็ระช�ชน

 กิจกรรมูการพัฒนาผลิตภัูณฑ์์และส่งเสริมูศักย์ภูาพการทำาตลาดออนไลน์สินค้าและบริการทั�งใน
ประเทศและต่างประเทศ (E-marketing) 

• ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รหล้กส่่ตำร	 “เห็ดก้บก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์เพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�	 และก�รขอเลข
ส่�รระบบ	(อยู่.)”	ก�รฝึกอบรม่ห้วข้อก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์เห็ดเพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�	ส่่่อ�ห�รเพืื้�ออน�คตำ	
ก�รเตำร่ยู่ม่ว้ตำถุึดิบเห็ดส่ำ�หร้บก�รที่ำ�ผัลิตำภ้ณฑ์์ขนม่ขบเค่�ยู่ว,	 ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์พุื้ดดิ�งเห็ด,	
ก�รผัลิตำขนม่ขบเค่�ยู่วอ้ดแท่ี่งจ�กเห็ด	และข้�นตำอนก�รขอเลขส่�รระบบ	 (อยู่.)	 	 เพืื้�อให้ชุม่ชนม่่
ผัลิตำภ้ณฑ์์เห็ดแป็รร่ป็ที่้�งขนม่ขบเค่�ยู่วจ�กเหด็	พุื้ดดิ�งเห็ดเพืื้�อสุ่ขภ�พื้	ท่ี่�ได้จ�กก�รส่ร�้งนว้ตำกรรม่
ร่วม่ก้บม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	ท่ี่�ส่�ม่�รถึจำ�หน่�ยู่ผัลิตำภ้ณฑ์์ได้จริงในเชิงพื้�ณิชยู่์	ผัลท่ี่�ได้คือได้ผัลิตำภ้ณฑ์์
ใหม่่	คือ	ก�รผัลิตำขนม่ขบเค่�ยู่วอ้ดแท่ี่งจ�กเห็ด

• ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์แป็รร่ป็จ�กข้�วชุม่ชน	 (ผัลิตำภ้ณฑ์์ข้�วต้ำง)	 เกิดข่�นจ�ก
ก�รป็ระช�คม่ร่วม่ก้นระหว่�งเกษตำรกรผ้่ัผัลิตำข้�วหอม่ม่ะลิและข้�วไรซ์ื้เบอร์ร่�	 ผ้่ันำ�ชุม่ชน	และ
ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ฯ	 โดยู่ที่�งชุม่ชนม่่คว�ม่ตำ้องก�รแป็รร่ป็ผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กข้�ว	 เพืื้�อเป็็นก�รเพิื้�ม่ช่อง
ที่�งและผัลิตำภ้ณฑ์์ใหม่่	

• ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รวิธุ่ก�รที่ำ�ธุ่ป็กำ�ยู่�นส่มุ่นไพื้ร	 โดยู่ที่�งกลุ่ม่ฯ	 ม่่ปั็ญ่ห�ในก�รผัลิตำเรื�อง
ของส่่	ก�รข่�นร่ป็	จ่งนำ�ปั็ญ่ห�ม่�ป็ร้บป็รุงแก้ไข	และจ้ดก�รอบรม่ให้กลุ่ม่เกษตำรกรเพืื้�อเป็็นก�ร
ป็ร้บป็รุงผัลิตำภ้ณฑ์์	 พื้ร้อม่ท้ี่�งออกแบบบรรจุภ้ณฑ์์ให้ก้บกลุ่ม่เกษตำรกร	 ผัลของก�รที่ำ�กิจกรรม่
น่�	ที่ำ�ให้ได้ธุ่ป็กำ�ยู่�นส่มุ่นไพื้ร	ม่่ส่่ส่วยู่ง�ม่	พื้ร้อม่ท้ี่�งแบบบรรจุภ้ณฑ์์	ท่ี่�พื้ร้อม่ก�รจ้ดจำ�หน่�ยู่

• ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รวิธุ่ก�รที่ำ�นำ��ยู่�ล้�งจ�น	 ก�รอบรม่เกิดจ�กก�รท่ี่�กลุ่ม่เกษตำรกรท่ี่�ผัลิตำ
นำ��ยู่�ล้�งจ�นม่่ปั็ญ่ห�ในก�รผัลิตำ	เรื�องของก�รตำกตำะกอน	ส่่		ด้งน้�นจ่งได้นำ�ปั็ญ่ห�ม่�ป็ร้บป็รุง
แก้ไข	และจ้ดก�รอบรม่ใหก้ลุ่ม่เกษตำรกรเพืื้�อเป็็นก�รป็ร้บป็รงุผัลิตำภ้ณฑ์์	พื้ร้อม่ท้ี่�งออกแบบบรรจุ
ภ้ณฑ์์ให้ก้บกลุ่ม่เกษตำรกร	ผัลของก�รที่ำ�กิจกรรม่น่�	ที่ำ�ใหไ้ด้วิธุ่ก�รที่ำ�นำ��ยู่�ล้�งจ�น	ส่่ตำรส่ม่นุไพื้ร	
พื้ร้อม่ท้ี่�งแบบบรรจุภ้ณฑ์์	ท่ี่�พื้ร้อม่ก�รจ้ดจำ�หน่�ยู่

 กิจกรรมูสร้างแหล่งเรีย์นรู้ชุมูชนต้นแบบเศรษฐกิจสีเขี้ย์วิ 
• อบรม่เรื�อง	“ก�รที่ำ�เชื�อจุลินที่ร่ยู่ส้์่งเคร�ะหแ์ส่งและก�รใช้ป็ระโยู่ชน์”	ได้จ้ดกิจกรรม่บรรยู่�ยู่ให้

คว�ม่ร้่และฝึกอบรม่เรื�อง	“ก�รที่ำ�เชื�อจุลินที่ร่ยู่์ส้่งเคร�ะห์แส่งและก�รใช้ป็ระโยู่ชน์”	อบรม่เพืื้�อ
เป็็นก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ส่่่ชุม่ชน	 ซ่ื้�งช่�ให้เห็นถ่ึงข้อด่	 ข้อเส่่ยู่ของก�รใช้ส่�รเคม่่ท่ี่�ที่ำ�ให้เส่่ยู่
สุ่ขภ�พื้ของผ้่ัใช้ท่ี่�ส่ะส่ม่ในร่�งก�ยู่	ลดก�รใช้ส่�รเคม่่	และห้นม่�ใช้จุลินที่ร่ยู่์ธุรรม่ช�ติำ	ใช้ฉู่ดพ่ื้น
พืื้ชผัลที่�งก�รเกษตำร	เช่น	ข้�ว	พืื้ชผ้ักส่วนคร้ว	หรือ	ก�รฉู่ดพ่ื้นลงดิน	ก�รลดกลิ�นและก�รด้บ
กลิ�นเหม็่นของม่่ลส้่ตำว์	ก�รนำ�ไป็ใช้ก้บก�รป็ล่กข้�วที่ำ�ให้ผัลผัลิตำข้�วด่ม่่ป็ริม่�ณท่ี่�ม่�กข่�น	ส่�ม่�รถึ
ช่วยู่ลดต้ำนทุี่นในก�รผัลิตำที่�งก�รเกษตำรได้ด้วยู่
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ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

 Key actors	 ได้แก่	 วิที่ยู่�กรผ้่ัให้คว�ม่ร้่ในก�รดำ�เนินกิจกรรม่ต่ำ�ง	ๆ	 ในโครงก�ร	ป็ระกอบไป็ด้วยู่	
อ�จ�รย์ู่ส่�ข�วิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์	อ�จ�รยู่์ส่�ข�พืื้ชศ�ส่ตำร์	อ�จ�รยู่์ส่�ข�ส้่ตำวศ�ส่ตำร์	อ�จ�รยู่์ส่�ข�ป็ระม่ง	อ�จ�รยู่์
ส่�ข�เที่คโนโลยู่่ส่�รส่นเที่ศ	อ�จ�รยู่์ส่�ข�บริห�รธุุรกิจ	ป็ร�ชญ์่ชุม่ชน	
 การมีูส่วินร่วิมูข้องประชากรเป้าหมูาย์ มีูดังนี�
	 ป็ระช�ชน	หม่่่	1	หม่่่	10	ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รให้คว�ม่ร้่ที่�งด้�นป็ระม่ง	จำ�นวน	30	คน
	 ป็ระช�ชน	หม่่่	1	หม่่่	10	ได้เข้�ร่วม่กิจกรรม่ก�รฝึกอบรม่ก�รผัลิตำปุ็�ยู่อ้ดเม็่ด	จำ�นวน	30	คน	
	 ป็ระช�ชน	หม่่่	2	หม่่่	3	หม่่่	5	หม่่่	6	ได้เข้�ร่วม่กิจกรรม่ก�รฝึกอบรม่ก�รเข่�ยู่เชื�อเห็ด	จำ�นวน	30	คน	
และกิจกรรม่ก�รแป็รร่ป็เห็ด	จำ�นวน	20	คน	
	 ป็ระช�ชน	หม่่่	3	ได้เข้�ร่วม่กิจกรรม่ก�รผัลิตำนำ��ยู่�ล้�งจ�น	จำ�นวน	20	คน	กิจกรรม่ก�รที่ำ�ธุ่ป็กำ�ยู่�น	
จำ�นวน	20	คน
	 ป็ระช�ชน	หม่่่	6,10,11,12,13		ได้เข้�ร่วม่อบรม่ก�รที่ำ�เชื�อจุลินที่ร่ยู่ส้์่งเคร�ะห์แส่งและก�รใช้ป็ระโยู่ชน์	
จำ�นวน	30	คน	
ป็ระช�ชน	หม่่่	1,2,3,4,5,6,7,8,9		ได้เข้�ร่วม่กิจกรรม่ก�รพื้้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์และส่่งเส่ริม่ศ้กยู่ภ�พื้ก�รที่ำ�ตำล�ด
ออนไลน์	จำ�นวนหม่่่ละ	10	คน	
 องค์กรหลักในชุมูชนที�มีูส่วินร่วิมูในการดำาเนินกิจกรรมู
	 ผ้่ันำ�ชุม่ชน	ได้แก่	ผ้่ัใหญ่่บ้�น	หม่่่	1	-		หม่่่	13
	 องค์กรบริห�รส่่วนตำำ�บลท่ี่�ช้�ง	อำ�เภอพื้รหม่พิื้ร�ม่	จ้งหว้ดพิื้ษณุโลก

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 เนื�องด้วยู่ในปี็	 2564	 ได้ม่่ส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของเชื�อไวร้ส่โคโรน่�	 (Covid	 19)	 ในจ้งหว้ด
พิื้ษณุโลก	ที่ำ�ใหผ้่้ัว่�ร�ชก�รจ้งหว้ดพิื้ษณุโลกม่่ก�รออกป็ระก�ศควบคมุ่ส่ถึ�นก�รณด้์งกล�่ว	โดยู่มิ่ให้ม่่ก�รรวม่
กลุ่ม่หรือชุม่นุม่ของป็ระช�ชนภ�ยู่ในจ้งหว้ด	ไม่่เกิน	30	คน	ซ่ื้�งก�รป็ระก�ศได้ควบคุม่ท้ี่�วทุี่กตำำ�บลและอำ�เภอ	
จ่งที่ำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นในกิจกรรม่ต่ำ�งๆ	 ท่ี่�เก่�ยู่วข้องในโครงก�ร	 เช่น	 ก�รฝึกอบรม่ด้�นอ�ช่พื้	 ก�รถ่ึ�ยู่ที่อด 
องค์คว�ม่ร้่	ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่	่ไม่่ส่�ม่�รถึดำ�เนินง�นได้ตำ�ม่แผันง�นท่ี่�ว�งแผันไว้	ต้ำองป็ร้บร่ป็แบบกิจกรรม่
ต่ำ�งๆ	ให้ส่อดคล้องก้บป็ระก�ศของจ้งหว้ด	ส่่งผัลให้กิจกรรม่หล�ยู่กิจกรรม่ต้ำองม่่ก�รเลื�อนระยู่ะเวล�ดำ�เนินง�น
หรือป็ร้บร่ป็แบบก�รที่ำ�ง�น	โดยู่จ้ดให้ผ้่ัเข้�ร่วม่ม่่จำ�นวนน้อยู่ลง	และเพิื้�ม่จำ�นวนคร้�งในก�รฝึกอบรม่ม่�กข่�น
	 จ�กก�รดำ�เนินง�นในกิจกรรม่ต่ำ�งๆ	ท่ี่�ผ่ั�นม่�	จะเห็นว่�ชุม่ชน	ตำ.ท่ี่�ช้�ง	อ.พื้รหม่พิื้ร�ม่	จ.พิื้ษณุโลก	
ม่่คว�ม่เข้ม่แข็ง	ป็ระช�ชนในชุม่ชนม่่ก�รพ้ื้ฒน�ตำนเองในด้�นก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้จ�กก�รท่ี่�ไดร้้บก�รฝึกอบรม่
จ�กก�รดำ�เนินโครงก�ร	ซ่ื้�งที่ำ�ให้เกิดอ�ช่พื้และเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ม่�กข่�น	โดยู่จ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ของตำำ�บลม่่
แนวที่�งท่ี่�จะพ้ื้ฒน�ในด้�นก�รยู่กระด้บชุม่ชนให้เกิดก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วและม่่ช่องที่�งในก�รจำ�หน่�ยู่ผัลิตำภ้ณฑ์์
ต่ำ�งๆ	ในชุม่ชนเพิื้�ม่ม่�กข่�น
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ตําบลทีอยู่รอด
(ก่อน)

ตําบลมุ่งสู่ความยังยืน
(หลัง)
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : นายดำารังศักดิ� สุวรัรัณศรีั  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา พิัษณุโลก

ตำาบลบ�านกร่ัาง   
อำ�าเภอำเมือำง จังหวัดพิษณุโลก

ความเป็นมา

	 ตำำ�บลบ้�นกร่�ง	อำ�เภอเมื่อง	จ้งหว้ดพิื้ษณุโลก	เป็็นพืื้�นท่ี่�ร�บลุ่ม่	พืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่เป็็นพืื้�นท่ี่�ก�รเกษตำร	
(ที่ำ�น�)	ม่่ระบบก�รชลป็ระที่�น	ส่�ม่�รถึที่ำ�ก�รเพื้�ะป็ล่กได้ตำลอดท้ี่�งปี็	โดยู่ม่่พืื้�นท่ี่�ป็ล่กข้�วป็ระม่�ณ	3,000	
ไร่	และม่่อ�ช่พื้เล่�ยู่งส้่ตำว์	(สุ่กร	ไก่	และเป็็นแหล่งกำ�เนิดไก่เหลืองห�งข�วจ้งหว้ดพิื้ษณุโลก)	ก�รป็ล่กผ้ัก	เป็็น
อ�ช่พื้ควบค่่ก้บก�รที่ำ�น�	โดยู่ส่่วนใหญ่่ผัลิตำข้�วเพืื้�อจำ�หน่�ยู่และแป็รร่ป็เป็็นข้�วเพืื้�อสุ่ขภ�พื้	แต่ำปั็ญ่ห�ท่ี่�เกิด
ข่�นในพืื้�นท่ี่�คือก�รข�ดเม่ล็ดพ้ื้นธ์ุุท่ี่�ม่่คุณภ�พื้และผัลิตำข้�วได้คุณภ�พื้ตำำ��เพื้ร�ะยู่ง้ข�ดองค์คว�ม่ร้่ในก�รผัลิตำ	ใน
ด้�นอ�ช่พื้ก�รเล่�ยู่งสุ่กร	ส่่วนใหญ่่จะเล่�ยู่งเป็็นแม่่พ้ื้นธ์ุุสุ่กรท่ี่�ผัลิตำล่กสุ่กรเพืื้�อจำ�หน�่ยู่	แต่ำปั็ญ่ห�ท่ี่�พื้บคอืล่กสุ่กร
โตำช้�	แคระแกรน	ม่่โรคแที่รกซ้ื้อน	เนื�องจ�กข�ดก�รจ้ดก�รด้�นส่�ยู่พ้ื้นธ์ุุ	ที่ำ�ให้เกิดก�รผัส่ม่เลือดชิด	และก�ร
จ้ดก�รฟ�ร์ม่และก�รป้็องก้นโรคท่ี่�เป็็นระบบ	ที่ำ�ให้กลุ่ม่ผ้่ัเล่�ยู่งสุ่กร	ได้ร้บผัลกระที่บเป็็นจำ�นวนม่�ก	ด้�นก�ร
เล่�ยู่งไก่เหลืองห�งข�ว	ต้ำองป็ระส่บก้บปั็ญ่ห�โรคระบ�ด	และปั็ญ่ห�ด้�นก�รจ้ดก�รพ่ื้อแม่่พ้ื้นธ์ุุ	ท่ี่�ม่่ก�รผัส่ม่ก้น
แบบเลือดชิดจนเกินไป็	(เล่�ยู่งแบบป็ล่อยู่ธุรรม่ช�ติำ)	ที่ำ�ให้ไก่ท่ี่�ได้ไม่่เป็็นไป็ตำ�ม่ส่�ยู่พ้ื้นธ์ุุ	ก�รแส่ดงออกม่�ของ
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ล่กไก่รุ่นหล้งอ่อนแอในด้�นก�รป็ล่กผ้ักกลุ่ม่เกษตำรกร	ยู่ง้ข�ดองค์คว�ม่ร้่ด้�นก�รจ้ดก�รโรคแม่ลงท่ี่�เป็็นระบบ
ก�รใช้ส่�รเคม่่ในป็ริม่�ณท่ี่�ม่�กเกินไป็และก�รขอใบร้บรองม่�ตำรฐ�น	GAP	ด้งน้�นม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ช
ม่งคลล้�น	พิื้ษณุโลก	เป็็นหน่วยู่ง�นท่ี่�อยู่่่ในพืื้�นท่ี่�	และเกษตำรกรม่่คว�ม่ต้ำองก�รท่ี่�จะพ้ื้ฒน�อ�ช่พื้	ด้งกล่�วก้บ
ม่�ส่่่ชุม่ชนให้เป็็นอ�ช่พื้ท่ี่�ยู่้�งยู่ืน	ม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�น	ม่่ก�รจ้�งง�นเกิดข่�นในชุม่ชน	 	

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่ยู่้�งยืู่น	เพื้ร�ะว่�ตำำ�บลบ้�นกร่�งเป็็นชุม่ชนท่ี่�เข้ม่แข็ง	ท้ี่�งผ้่ันำ�กล้�คิดกล้�ต้ำดสิ่นใจ	ป็ร้บ
เป็ล่�ยู่นร้บองค์คว�ม่ร้่ใหม่่	และม่่ที่ร้พื้ยู่�กรธุรรม่ช�ติำในชุม่ชนท่ี่�หล�กหล�ยู่	จะเป็็นแหล่งด้�นก�รผัลิตำอ�ห�ร	
และระบบก�รเกษตำรท่ี่�ยู่้�งยู่ืนได้

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 1.	ก�รพ้ื้ฒน�กลุ่ม่อ�ช่พื้ผ้่ัเล่�ยู่งสุ่กร
	 2.	ก�รพื้้ฒน�กลุ่ม่อ�ช่พื้ผั่้เล่�ยู่งไก่พื้ื�นเม่ือง(เหลืองห�งข�ว)
	 3.	ก�รพื้้ฒน�กลุ่ม่อ�ช่พื้ผั่้ป็ล่กข้�วแบบครบวงจร
	 4.	ก�รพื้้ฒน�กลุ่ม่อ�ช่พื้ผั่้ป็ล่กผั้ก

วิธีีการัดำาเนินงาน

	 โดยู่ก�รฝึกอบรม่	ส่น้บส่นุนปั็จจ้ยู่ก�รผัลิตำ	และติำดตำ�ม่ผัลก�รดำ�เนินง�น
ผัลก�รดำ�เนินง�น	(ได้ผัลผัลิตำตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ดของกิจกรรม่	เรื�องเด่น	กิจกรรม่	บริก�ร	ผัลิตำภ้ณฑ์์	ผัลผัลิตำ,	คนเด่น	
ผ้่ันำ�ชุม่ชน/ป็ร�ชญ์่ช�วบ้�น	กลุ่ม่ธุุรกิจ	,	แหล่งเร่ยู่นร้่และหล้กส่่ตำร)

• ม่่พ้ื้นธ์ุุสุ่กรท่ี่�ม่่คว�ม่แข็งแรง	ม่่ตำล�ดแลกเป็ล่�ยู่นซืื้�อข�ยู่ส่�ยู่พ้ื้นธ์ุุ	ในชุม่ชนเกิดข่�น
• ม่่ส่�ยู่พ้ื้นธ์ุุไก่เหลืองห�งข�วท่ี่�เป็็นเอกล้กษณ์ของตำำ�บลบ้�นกร่�ง
• ม่่ข้�วป็ลอดภ้ยู่	พื้ร้อม่จำ�หน่�ยู่และบริโภคเองในชุม่ชน
• ม่่ผ้ักป็ลอดภ้ยู่จำ�หน่�ยู่ให้ก้บชุม่ชนและตำล�ดอื�นๆได้

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 ม่่หน่วยู่ง�นในพืื้�นท่ี่�ร่วม่บ่รณ�ก�รในก�รดำ�เนินง�นให้เกิดคว�ม่ร่วม่มื่อก�รอยู่่�งด่	โดยู่ป็ระกอบด้วยู่	

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 ปั็ญ่ห�และอุป็ส่รรค	คือ	ก�รระบ�ดของโรคโควิด-19	เพื้ร�ะเป็็นพืื้�นท่ี่�ส่่แดงท่ี่�ม่่ก�รระบ�ดอยู่่�งต่ำอเนื�อง	
จ่งต้ำองห�วิธุ่ก�รป็ร้บเป็ล่�ยู่นก�รดำ�เนินง�นแบบใหม่่ในก�รฝึกอบรม่ซ่ื้�งคณะที่ำ�ง�นม่่ก�รลงพืื้�นท่ี่�หล�ยู่คร้�ง
เพื้ร�ะม่่ก�รรวม่ต้ำวก้นได้น้อยู่	และม่่ก�รให้คว�ม่ร้่ในร่ป็แบบสื่�อออนไลน์ควบค่่ก้นไป็	จ่งที่ำ�ให้กิจกรรม่ดำ�เนิน
ง�น	ไป็ได้ตำ�ม่ว้ตำถุึป็ระส่งค์ท่ี่�กำ�หนดไว้	อยู่�่งไรก็ตำ�ม่โครงก�รด้งกล่�วเป็็นโครงก�รท่ี่�	เป็็นจุดต้ำนแบบด้�นก�ร
พ้ื้ฒน�	เศรษฐกิจฐ�นร�กท่ี่�มุ่่งเน้นให้เกษตำรกรม่่ก�รผัลิตำแบบครบวงจร	ผัลิตำเอง	แป็รร่ป็เอง	และจำ�หน่�ยู่เอง	
ซ่ื้�งส่�ม่�รถึจ้ดก�รด้�นปั็ญ่ห�ร�ค�ตำกตำำ��	 สิ่นค้�เกษตำรล้นตำล�ด	และปั็ญ่ห�จ�กก�รถ่ึกเอ�เป็ร่ยู่บ	ของพ่ื้อค้�
คนกล�งได้ซ่ื้�งโครงก�รด้งกล่�วเป็็นโครงก�รต้ำนแบบท่ี่�จะต้ำองพ้ื้ฒน�สิ่นค้�เกษตำรจ�กฐ�นร�ก	ให้เข้�ส่่่เชิงก�ร
ค้�พื้�นิชย์ู่	เพืื้�อส่ร้�งคว�ม่เข้ม่แข็งและยู่้�งยู่ืนของอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่ในป็ระเที่ศต่ำอไป็ในอน�คตำ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

ค ำอธิบำย: บรรยำยพร้อมภำพประกอบ หรือสำมำรถน ำเสนอในรูปแบบอื่น
ที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
ข้อมูลปี 2561-2562

กำรพัฒนำพื้นที่

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลัพธ์
- เกิดกำรจ้ำงงำนในชุมชน
- ผู้รับจ้ำงเกิดกำรพัฒนำทักษะครบ 20 คน
- เกษตรกรได้รับควำมรู้และเพิ่มรำยได้ด้ำนกำรเกษตร
- เป็นจุดแลกเปลี่ยนซ้ือขำยสินค้ำเกษตรกรรมในชุมชน

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) รำยได้ที่เพิ่มข้ึน 
- ค่ำเฉลี่ยต่อต ำบล ร้อยละ 80
- รำยได้เพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อต ำบล 150,000บำท/ปี 
- รำยได้เพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อต ำบล 10,000บำท/
ครัวเรือน
2) กำรเพิ่มผลิตภำพ
- ค่ำเฉลี่ยต่อต ำบล ร้อยละ 50
- ปริมำณผลผลิตที่เพิ่มข้ึนเฉลี่ยต่อต ำบล 5
หน่วย

- เกิดแหล่งเรียนรู้และต้นแบบในชุมชน
- เกิดกำรร่วมมือของกลุ่มองค์กรชุมชน
ในกำรพัฒนำเชิงพื้นที่
- เกิดกำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเลี้ยง
สุกรพันธ์ุดี ไก่สวยงำม ปลูกผักปลอดภัย 
และข้ำวปลอดภัย

1. ควรส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนกำรตลำดพำณิชย์
2. มีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กับดักแมลงแทนสำรเคมีหรือยำฆ่ำแมลง
3. มีกำรส่งเสริมให้เกษตรกรใช้จุลินทรีย์ ย่อยสลำยตอซังในนำข้ำวแทนกำรเผำ
4. ควรมีกำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำดออนไลน์ให้กับเกษตรกร

ที่ปรกึษา
ภาครฐั/เอกชน
คณะท างาน

ชมุชน
มหาวิทยาลยั
และผูจ้า้งงาน 
U2T

1.ท่ีปรึกษา ประกอบ ส านักงานปศุสัตว์ อ .เ มือง
พิษณุโลก ศูนยเ์มล็ดพนัธ์ขา้ว หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี
ต  าบลบา้นกร่าง
2.คณะท างานชุมชน ประกอบดว้ย กลุ่มเกษตรกรผูเ้ล้ียง
สุกรพนัธุ์ดี-ไก่สวยงาม กลุ่มผูป้ลูกผกั-ข้าวปลอดภัย  
ตวัแทนผูน้ าชุมชนในต าบล
3.คณะท างานมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
พิษณุโลก ประกอบดว้ย อาจารย ์และผูจ้า้งงาน U2T

Digital literacy Language literacy Financial literacy Social literacy

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)
ต ำบลบ้ำนกร่ำง อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

1. กำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำรเพิ่มศักยภำพในกำรผลิต ไก่สวยงำม สุกรพันธ์ุดี ปลูกผัก
ปลอดภัย และข้ำวปลอดภัย

- กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงไก่ ด้วยกำรจัดกำรพันธ์ุ และด้ำนอำหำร
- กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเลี้ยงสุกร ด้วยกำรจัดกำรพันธ์ุคัดเลือกแม่พันธ์ุ และ

ด้ำนสุขภำพ
- กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตผัก ด้วยกำรจัดกำรพันธ์ุผักแต่ละชนิด และกำร

บรรจุภัณฑ์
- กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตข้ำว ด้วยกำรจัดกำรพันธ์ุข้ำว และกำรบรรจุภัณฑ์

2.กำรเพ่ิมควำมสำมำรถและส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้เกษตรกรทั้ง 4 อำชีพในต ำบล
บ้ำนกร่ำง เพื่อพัฒนำอำชีพเชิงพำณิชย์

- กำรสร้ำงสื่อขึ้นเพ่ือโฆษณำและประชำสัมพันธ์ธุรกิจบนมือถือ ในรูปแบบ
ออนไลน์

- รวมกลุ่มเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในชุมชน 

สุขภำพ ควำมเป็นอยู่ กำรศึกษำ รำยได้ กำรเข้ำถึงภำครัฐ

ต ำบลพ้นควำมยำกจน
(ก่อน)

ต ำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน
(หลัง)

นายด ารงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี หัวหน้าโครงการ เบอ์โทร 095-4570354
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์ญาณิศา โกมลสิริัโชค   

   หลักส้ตรัสิ�งทอและเคร่ั�องปรัะดับ  

   คณะศิลปกรัรัมและสถาปัตยกรัรัมศาสตร์ั 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา

ตำาบลแม่ป้าก   
อำ�าเภอำวังชิี�น จังหวัดแพร่

ความเป็นมา 

	 ตำำ�บลแม่่ป้็�ก	อำ�เภอว้งชิ�น	จ้งหว้ดแพื้ร่	ตำำ�บลแม่่ป้็�ก	ต้ำ�งอยู่่่ห่�งจ�กท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอว้งชิ�น	ไป็ที่�งทิี่ศ
เหนือ	ป็ระม่�ณ	12	กิโลเม่ตำร	ใช้เวล�ในเดินที่�งป็ระม่�ณ	15	น�ท่ี่	โดยู่ใช้เส้่นที่�งคม่น�คม่ที่�งหลวงแผ่ันดิน
หม่�ยู่เลข	ที่�งหลวงแผ่ันดินส่�ยู่แพื้ร่	–	ว้งชิ�น	โดยู่ม่่อ�ณ�เขตำติำดต่ำอ	ด้งน่�

• ทิี่ศเหนือ	 	 ติำดต่ำอก้บ	 ตำำ�บลบ้�นกิ�ว	ตำำ�บลว้งเงิน	อำ�เภอแม่่ที่ะ	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง
• ทิี่ศใต้ำ														 ติำดต่ำอก้บ	 ตำำ�บลแม่่เกิ�ง	อำ�เภอว้งชิ�น	จ้งหว้ดแพื้ร่
• ทิี่ศตำะว้นออก						 ติำดต่ำอก้บ	 ตำำ�บลทุ่ี่งแล้ง	ตำำ�บลบ่อเหล็กลอง	อำ�เภอลอง	จ้งหว้ดแพื้ร่
• ทิี่ศตำะว้นตำก								 ติำดต่ำอก้บ	 ตำำ�บลบ้�นกิ�ว	ตำำ�บลบ้�นบอม่	อำ�เภอแม่่ที่ะ	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง	

	 ตำำ�บลแม่่ป้็�ก	อำ�เภอว้งชิ�น	จ้งหว้ดแพื้ร่	ม่่หม่่่บ้�นจำ�นวน	10	หม่่่บ้�น	ม่่จำ�นวนหล้งค�เรือนท้ี่�งหม่ด
ในเขตำร้บผิัดชอบ		1,795		หล้งค�เรือน	จำ�นวนป็ระช�กรท้ี่�งหม่ด	5,119		คน	โดยู่แบ่งเป็็นช�ยู่	จำ�นวน	2,527	



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)252

คน	และหญิ่ง	จำ�นวน	2,592	คน	(ท่ี่�ม่�	:	ง�นที่ะเบ่ยู่นร�ษฎร	ณ	ว้นท่ี่�	31	พื้ฤษภ�คม่	2562)	ป็ระช�ชนใน
เขตำตำำ�บลแม่่ป้็�กม่่ก�รอนุร้กษ์ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ท้ี่องถิึ�น	 	 ได้แก่	 	ก�รที่อผ้ั�	โดยู่เฉูพื้�ะผ้ั�ซิื้�นต่ำนจก	ป็ระช�ชนส่่วน
ม่�กพ่ื้ดคำ�เมื่อง	(ภ�ษ�เหนือ)		และภ�ษ�กะเหร่�ยู่ง	ม่่แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วส่ำ�ค้ญ่	2	แห่ง	คือ	1.อ่�งเก็บนำ��แม่่ป้็�ก	
เป็็นอ่�งเกบ็นำ��ขน�ดใหญ่่	ม่่ก�รก้กนำ��ไว้ใช้ตำลอดที่้�งปี็	โดยู่เฉูพื้�ะชว่งป็ล�ยู่ฤด่ฝน	ส่�ม่�รถึที่ำ�ก�รป็ระม่งไดผ้ัล
เป็็นอยู่่�งด่	ม่่ทิี่วท้ี่ศน์ท่ี่�ส่วยู่ง�นโดยู่รอบ		แวดล้อม่ไป็ด้วยู่ภ่เข�ส่ล้บซ้ื้บซ้ื้อนแป็ลกตำ�	โดยู่ท่ี่�ส่�ม่�รถึชื�นชม่ก้บ
บรรยู่�ก�ศได้รอบทิี่ศที่�ง	และ	2.บ่อนำ��พุื้ร้อนแม่่จอก	 ต้ำ�งอยู่่่ในเขตำอุที่ยู่�นแห่งช�ติำเว่ยู่งโกศ้ยู่	 เป็็นนำ��พุื้ร้อน
จ�กธุรรม่ช�ติำท่ี่�ม่่อุณหภ่มิ่ส่่งป็ระม่�ณ	80-90	 องศ�เซื้ลเซ่ื้ยู่ส่	 ล้กษณะพิื้เศษของบ่อนำ��พุื้ร้อนแม่่จอกแห่งน่�ก็
คือ	นอกจ�กจะม่่บ่อนำ��ร้อนแล้ว	ยู่้งม่่ธุ�รนำ��เย็ู่นจ�กลำ�ห้วยู่แม่่โป่็งไหลผ่ั�นอ่กด้วยู่	ในอด่ตำบริเวณบ่อนำ��ร้อน
แม่่จอกม่่ส่ภ�พื้เป็็นป่็�ท่ี่�อุดม่ส่ม่บ่รณ์	 ม่่ส้่ตำว์ป่็�อ�ศ้ยู่อยู่่่ม่�กม่�ยู่	 ปั็จจุบ้นได้ร้บก�รส่่งเส่ริม่ให้เป็็นชุม่ชนเพืื้�อ
ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่และธุรรม่ช�ตำพืิื้�นถิึ�นตำ�ม่แนวที่�งชุม่ชนท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	OTOP	นว้ตำวิถ่ึ	ภ�ยู่ใต้ำโครงก�ร	
“ไที่ยู่นิยู่ม่ยู่้�งยู่ืน”	 นอกจ�กน่�จะม่่น้กท่ี่องเท่ี่�ยู่วเข้�ม่�ชม่วิถ่ึช่วิตำของชนเผ่ั�กะเหร่�ยู่ง	 และเยู่่�ยู่ม่ชม่ผัลิตำภ้ณฑ์์
ห้ตำกรรม่ก�รที่อผ้ั�ต่ำนจกท่ี่�กระจ�ยู่อยู่่่ตำ�ม่หม่่่บ้�นต่ำ�งๆ	 ท่ี่�ผัลิตำตำ�ม่ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�พืื้�นถิึ�นของกลุ่ม่ที่อผ้ั�และกลุ่ม่
จ้กส่�น
	 อยู่�่งไรก็ตำ�ม่	จ�กก�รลงพื้ื�นท่ี่�ของอ�จ�รยู่ม์่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล�้นน�	พื้บว่�	ผัลิตำภ้ณฑ์์
ของชุม่ชนยู่้งข�ดก�รออกแบบและพ้ื้ฒน�บรรจุภ้ณฑ์์ท่ี่�จะส่่งผัลต่ำอคุณภ�พื้ของต้ำวผัลิตำภ้ณฑ์์และยู่้งส่�ม่�รถึ
ด่งด่ดคว�ม่ส่นใจจ�กผ้่ับริโภค	 จ�กก�รป็ระชุม่ช�วบ้�นผ้่ัม่่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่	 จ่งเห็นควรให้ม่่ก�รพ้ื้ฒน�บรรจุ
ภ้ณฑ์์ท่ี่�ม่่คว�ม่ส่วยู่ง�ม่	ส่�ม่�รถึคุ้ม่ครองป้็องก้นไม่่ให้สิ่นค้�หรือผัลิตำภ้ณฑ์์เกิดคว�ม่เส่่ยู่ห�ยู่และเป็็นก�รเพิื้�ม่
คุณค่�ที่�งด้�นจิตำวิที่ยู่�ต่ำอผ้่ับริโภคโดยู่อ�ศ้ยู่ท้ี่�งศ�ส่ตำร์และศิลป์็ในก�รส่ร้�งส่รรค์ซ่ื้�งจะเป็็นสิ่�งหน่�งท่ี่�จะช่วยู่ใน
ก�รส่่งเส่ริม่ให้ผัลิตำภ้ณฑ์์ม่่ม่่ลค่�ม่�กยู่ิ�งข่�น
	 จ�กก�รส่อบถึ�ม่ข้อม่่ลของส่ม่�ชิกในชุม่ชนพื้บว่�	เดิม่ก�รที่อผ้ั�น้�นส่่วนใหญ่่ยู่้อม่ด้วยู่ไหม่ป็ระดิษฐ์		
ที่ำ�ให้ม่่ข้อจำ�ก้ดด้�นก�รแข่งข้นที่�งด้�นก�รตำล�ด	อ่กท้ี่�งก�รที่อผ้ั�ต่ำนจกเต็ำม่ผืันยู่ง้ที่ำ�ให้ม่่ข้อจำ�ก้ดต่ำอก�รซืื้�อ
ของผ้่ับริโภค	 	 ป็ระกอบก้บกระแส่สิ่นค้�ชุม่ชนป็ระเภที่สิ่�งที่อท่ี่�ม่่ก�รยู่้อม่ด้วยู่ส่่ธุรรม่ช�ติำน้�นเป็็นท่ี่�นิยู่ม่อยู่่�ง
ต่ำอเนื�อง	เนื�องจ�กส่อดคล้องก้บกระแส่ก�รอนุร้กษ์สิ่�งแวดล้อม่และระบบนิเวศในปั็จจุบ้น	ซ่ื้�งส่่ธุรรม่ช�ติำเป็็นส่่
ท่ี่�ไม่่ฉู่ดฉู�ด	ไม่่เกิดก�รระค�ยู่เคืองในก�รใช้ง�น	ไม่่ก่อให้เกิดม่ลพิื้ษ	นำ��ทิี่�งท่ี่�เกิดข่�นในก�รยู่อ้ม่จะส่ล�ยู่ต้ำวง่�ยู่	
ไม่่เป็็นม่ลพิื้ษต่ำอสิ่�งแวดล้อม่	ส่�รท่ี่�ส่ล�ยู่ต้ำวม่่คว�ม่เป็็นพิื้ษตำำ��หรือไม่่ม่่คว�ม่เป็็นพิื้ษต่ำอสิ่�งแวดล้อม่	ต่ำอผิัวหน้ง
และต่ำอสุ่ขภ�พื้ของผ้่ัใช้	ม่่คว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ต่ำอสุ่ขภ�พื้ของผ้่ัผัลิตำและผ้่ัใช้ผัลิตำภ้ณฑ์์	
  

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 ก่อนก�รดำ�เนินโครงก�ร	คณะที่ำ�ง�นร่วม่ก้บภ�ค่เครือข่�ยู่ได้ที่ำ�ก�รป็ระเมิ่นชุม่ชนแล้วพื้บว่�	ตำำ�บล
แม่่ฮ้ัอยู่เงิน	อยู่่ใ่นระด้บท่ี่�เป็็นตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง	ที่�งโครงก�รรว่ม่ก้บภ�ค่จ่งไดอ้อกแบบก�รพ้ื้ฒน�	/	ยู่ก
ระด้บผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนจ�กฐ�นที่ร้พื้ยู่�กรและภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ท้ี่องถิึ�นส่่่ก�รส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่ด้วยู่กระบวนก�รแบบม่่
ส่่วนร่วม่	และยู่กระด้บศ้กยู่ภ�พื้ก�รบริห�รจ้ดก�รและก�รส่ร้�งเครือข่�ยู่ธุุรกิจชุม่ชนส่่่ก�รพ้ื้ฒน�ท่ี่�ยู่้�งยู่ืน
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แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 1.	ก�รพ้ื้ฒน�เส้่นด้�ยู่ฝ้�ยู่ด้วยู่ส่่ยู้่อม่ธุรรม่ช�ติำ	
	 2.	ก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ผ้่ัป็ระกอบก�รก�รที่อผ้ั�และก�รว�งเฉูดส่่	
	 3.	ก�รแป็รร่ป็สิ่นค้�สิ่�งที่อดท่ี่�ส่อดคล้องก้บคว�ม่ต้ำองก�รของตำล�ด	
	 4.	ก�รพ้ื้ฒน�คุณภ�พื้ผัลิตำภ้ณฑ์์ตำ�ม่เกณฑ์์ม่�ตำรฐ�นผัลิตำภ้ณฑ์์	ม่ผัช.
	 5.	ก�รพ้ื้ฒน�ช่องที่�งก�รจ้ดจำ�หน่�ยู่ผัลิตำภ้ณฑ์์

วิธีีการัดำาเนินงาน

	 1.	ก�รจ้�งง�นตำ�ม่ภ�รกิจต่ำ�งๆ	ของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	จำ�นวน	20	อ้ตำร�	
	 2.	กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ส่่ยู่้อม่ธุรรม่ช�ติำบนเส้่นด้�ยู่ฝ้�ยู่ให้หล�กหล�ยู่และม่่คุณภ�พื้	
	 3.	กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ผืันผ้ั�และพ้ื้ฒน�เฉูดส่่บนผืันผ้ั�จ�กเส้่นด้�ยู่ฝ้�ยู่ยู่้อม่ส่่ธุรรม่ช�ติำ	
	 4.	กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ร่ป็แบบสิ่นค้�จ�กผ้ั�ที่อกะเหร่�ยู่ง		
	 5.	กิจกรรม่ก�รผัลิตำสิ่นค้�ให้ตำรงตำ�ม่ม่�ตำรฐ�นผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน		
	 6.	กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ช่องที่�งก�รตำล�ดสิ่นค้�จ�กผ้ั�ที่อกะเหร่�ยู่ง	
 

ผู้ลการัดำาเนินงาน

	 1.	เกิดโจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนตำ�ม่	16	เป้็�หม่�ยู่		จำ�นวน	6	เป้็�หม่�ยู่		
	 2.	โครงก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลแบบกำ�หนดป็ระช�กรเป้็�หม่�ยู่	ไม่่น้อยู่กว่�	100	คน		50		คร้วเรือน
	 3.	ม่่ผ้่ัท่ี่�เป็็นผ้่ัป็ฏิิบ้ติำก�รหล้ก	(Key	actors)	และผ้่ัข้บเคลื�อนป็ฏิิบ้ติำก�รพืื้�นท่ี่�	จำ�นวน	20	คน		
	 4.	ม่่เที่คโนโลยู่แ่ละเครื�องมื่อท่ี่�ใช้ได้ผัลด่	จำ�นวน		5	ผัลง�น	
	 5.	ได้นว้ตำกรรม่ก�รแก้ไขปั็ญ่ห�	(เชิงระบบ	เชิงกระบวนก�ร	เชิงเที่คนิค)	จำ�นวน	5	เรื�อง	
	 6.	เกิดก�รม่่ส่่วนร่วม่ของป็ระช�ชนกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ไม่่น้อยู่กว่�	5	องค์กรหล้ก	ได้แก่	1.องค์ก�รบริห�ร
ส่่วนตำำ�บลแม่่ป้็�ก	2.โรงเร่ยู่นชุม่ชนบ้�นแม่่ป้็�ก	3.โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ตำำ�บลแม่่ป้็�ก	4.ว้ดบ้�นน�ฮั�ง	
5.กลุ่ม่วิส่�หกิจผ้ั�ที่อกะเหร่�ยู่งบ้�นน�ฮ่ั�ง
	 7.	ม่่ผัลก�รม่่ส่่วนร่วม่ในก�รแก้ไขปั็ญ่ห�ของกลุ่ม่ป็ระช�ชนกรเป้็�หม่�ยู่	จำ�นวน		5		เรื�อง	
	 8.	ม่่เรื�องเด่น	(กิจกรรม่	บริก�ร	ผัลิตำภ้ณฑ์์	ผัลผัลิตำ)	ของตำำ�บล	จำ�นวน		3		ได้แก่	กิจกรรม่ก�รยู่้อม่
ส่่เส้่นด้�ยู่ฝ้�ยู่	ผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กผ้ั�ฝ้�ยู่ที่อมื่อยู่้อม่ส่่ธุรรม่ช�ติำ	และ	lookbook	ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน
	 9.	ม่่คนเด่น	(Champions)	ในพืื้�นท่ี่�จำ�นวน	5	คน
	 10.	 ม่่ข้อม่่ล	 (ก�รส่ำ�รวจก�รเฝ้�ระว้ง	COVID-19	และ	Community	Big	Data)	และม่่วิธุ่ก�รเฝ้�
ระว้ง	4	หม่่่บ้�น	
	 11.	ม่่ก�รส่่งเส่ริม่ก�รส่ร้�งธุุรกิจใหม่่	(Start-up	/	Social	Enterprise)	จำ�นวน		1	กลุ่ม่	
	 12.	 ม่่ร่ป็แบบก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนในระด้บตำำ�บลจ�กก�รส่รุป็บที่เร่ยู่นและป็ระส่บก�รณ์ใน
โครงก�ร	จำ�นวน	1	เรื�อง		
	 13.	ม่่ร่ป็แบบในก�รบริห�รจ้ดก�รที่ร้พื้ยู่�กรบุคคลและองค์กรภ�ยู่ในตำำ�บลเพืื้�อแก้ปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจน	
(Resource	Mobilization)	จำ�นวน		1	ร่ป็แบบ		
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	 14.	 ม่่แหล่งเร่ยู่นร้่และหล้กส่่ตำรก�รเร่ยู่นร้่ของชุม่ชนท่ี่�ม่�จ�กเรื�องเด่น	 คนเด่น	 จนได้ร้บก�ร
ยู่อม่ร้บเป็็น	 ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ด้�นก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจำ�นวน	 1	 แหล่งเร่ยู่นร้่และจำ�นวนหล้กส่่ตำรก�ร 
เร่ยู่นร้่	1	หล้กส่่ตำร

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 1.	คณะที่ำ�ง�นโครงก�ร	ยู่กเว้นเจ้�หน้�ท่ี่�ตำำ�แหน่ง	กพื้ร.	ร้อยู่ละ	100	เป็็นคนในพืื้�นท่ี่�	ที่ำ�ให้ส่�ม่�รถึ
ป็ระส่�นง�นก้บพืื้�นท่ี่�ได้ในระด้บท่ี่�ด่ม่�ก
	 2.	ภ�ค่เครือข่�ยู่เข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รพ้ื้ฒน�ข้อเส่นอโครงก�ร	และร่วม่ว�งแผันก�รดำ�เนินง�น
	 3.	ก�รดำ�เนินกิจกรรม่ม่่คว�ม่ส่อดคล้องก้บคว�ม่ต้ำองก�รของพืื้�นท่ี่�	ที่ำ�ให้กลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่เข้�ม่�ม่่ส่่วน
ร่วม่ในก�รที่ำ�ง�น
	 4.	ผ้่ับริห�รคณะศิลป็กรรม่และส่ถึ�ปั็ตำยู่กรรม่ศ�ส่ตำร์	ให้โอก�ส่	ส่่งเส่ริม่และส่น้บส่นุนให้บุคล�กรม่่
ส่่วนร่วม่ในก�รข้บเคลื�อนง�น
	 5.ก�รเข้�ไป็ม่่ส่่วนร่วม่ม่�กกว่�ก�รที่ำ�ง�นโครงก�รของผ้่ัร้บผิัดชอบโครงก�ร	 ที่ำ�ให้ได้ภ�ค่เครือข่�ยู่
ก�รข้บเคลื�อนง�น

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโควิด	 19	 ที่ำ�ให้โครงก�รม่่ก�รป็ร้บเป็ล่�ยู่นแผันก�รดำ�เนินง�นเพืื้�อให้ส่อดคล้อง
ก้บส่ถึ�นก�รณ์ด้งกล่�ว
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์ วัลลภ พังษ์ย่น

ตำาบลป่าแป๋   
อำ�าเภอำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่่อำงสอำน

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	รศ.ดร.ม่�ล่		 	 ต้ำ�งระเบ่ยู่บ		
	 	 2.	ผัศ.	ดร.จิรภ�			 พื้งษ์จ้นตำ�	
	 	 3.	น�งส่�วพ้ื้ชร�ภรณ์		 ศร่พื้บม่ห�ล�ภ	
	 	 4.	น�งกุม่�ร่		 	 ม่่ลหล่อ		
	 	 5.	น�ยู่สุ่ม่น		 	 ศิริเลิศอม่รส่กุล	
	 	 6.	น�ยู่เจริญ่		 	 ว้ฒนผัลทิี่พื้ยู่์	
	 	 7.	น�งส่�วศิริพื้ร			 ผั�ติำอม่รกิจ
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ความเป็นมา

	 ตำำ�บลป่็�แป็�ม่่เนื�อท่ี่�ท้ี่�งหม่ด	ป็ระม่�ณ		๒๑๓		ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร		๑๓๓,๑๒๕		ไร่			(	พืื้�นท่ี่�กว่�ร้อยู่ละ	
๙๐	อยู่่่ในเขตำป่็�ส่งวนแห่งช�ติำ	)	ทิี่ศเหนือติำด	ตำำ�บลท่ี่�ผั�ปุ้็ม่,		ตำำ�บลห้วยู่ห้อม่		อำ�เภอแม่่ล�น้อยู่	ทิี่ศใต้ำติำด	
ตำำ�บลแม่่เห�ะ	 	 อำ�เภอแม่่ส่ะเร่ยู่ง	 ทิี่ศตำะว้นออกติำด	 ตำำ�บลบ้�นท้ี่บ	 	 อำ�เภอแม่่แจ่ม่	 	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 	 ทิี่ศ
ตำะว้นตำกติำด	ตำำ�บลแม่่ส่ะเร่ยู่ง,		ตำำ�บลบ้�นก�ศ			อำ�เภอแม่่ส่ะเร่ยู่ง	ส่ภ�พื้พืื้�นท่ี่�โดยู่ท้ี่�วไป็เป็็นภ่เข�ส่่งส่ล้บซ้ื้บ
ซ้ื้อน	ม่่คว�ม่ส่่งจ�กระด้บนำ��ที่ะเลป็�นกล�งป็ระม่�ณ		924		เม่ตำร		ม่่ท่ี่�ร�บกล�งหุบเข�เล็กน้อยู่	ซ่ื้�งจะส่งวน
เป็็นท่ี่�ที่ำ�กิน	(	ท่ี่�น�	)		เป็็นส่่วนใหญ่่		ม่่ลำ�ห้วยู่ไหลผ่ั�น	๒	ส่�ยู่		คือ		ลำ�ห้วยู่อม่ล�นและลำ�ห้วยู่แม่่ส่ะเร่ยู่ง	ซ่ื้�ง
เป็็นลำ�ห้วยู่ท่ี่�ม่่คว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ต่ำอวิถ่ึช่วิตำคว�ม่เป็็นอยู่่่ม่�ก	โดยู่ไหลผ่ั�นลงไป็ที่�งทิี่ศใต้ำลงส่่่ลำ�นำ��แม่่ส่ะเร่ยู่ง		ก�ร
เดินที่�งส้่ญ่จรไป็ม่�ตำดิต่ำอก้บอำ�เภอ	และระหว�่งหม่่่บ้�นเป็็นไป็ด้วยู่คว�ม่ยู่�กลำ�บ�ก	ถึนนส่�ม่�รถึใช้ได้เพ่ื้ยู่ง
ฤด่แล้งเท่ี่�น้�น	ฤด่ฝนต้ำองใช้รถึจ้กรยู่�นยู่นต์ำหรือเดินเท้ี่�	ล้กษณะภ่มิ่อ�ก�ศ	แบ่งเป็็น	3	ฤด่	ฤด่หน�ว		เดือน
พื้ฤศจิก�ยู่น	–	เดือนกุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ	ฤด่ร้อน		เดือนม่่น�คม่	–	เดือนพื้ฤษภ�คม่	ฤด่ฝน			เดือนมิ่ถุึน�ยู่น	–	เดือน
ตุำล�คม่	ม่่		สิ่นแร่		เป็็นดินป็นหิน	,		ดินเหน่ยู่วป็นที่ร�ยู่		ม่่แร่ธุ�ตุำท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่		ได้แก่		แร่แบไรท์ี่	ที่ร้พื้ยู่�กรป่็�
ไม้่	 เป็็นป่็�เบญ่จพื้รรณป็ระกอบไป็ด้วยู่	 ไม้่ส้่ก,	 ไม้่เต็ำง,	 ไม้่ร้ง	 ฯลฯ	 พืื้�นท่ี่�ที่้�งหม่ดอยู่่่ในเขตำป่็�ส่งวนแห่งช�ติำ		
ที่ร้พื้ยู่�กรนำ��	แหล่งนำ��ท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ของตำำ�บลม่่		2		ส่�ยู่			คือ		ลำ�ห้วยู่อม่ล�น	และลำ�ห้วยู่แม่่ส่ะเร่ยู่ง	อ�ช่พื้หล้ก
ส่่วนใหญ่่ของร�ษฎรในตำำ�บล	คอื	ก�รป็ล่กข้�วไร่หมุ่นเว่ยู่นและก�รที่ำ�น�ข้�นบ้นได	ส่่วนอ�ช่พื้รองคือ	ก�รเล่�ยู่ง
ส้่ตำว์ในคร้วเรือน	เช่น	ว้ว	คว�ยู่	หม่่	ไก่	เป็็นต้ำน	ส่่วนอ�ช่พื้เส่ริม่	คือ	ก�รป็ล่กพืื้ชผ้ัก	เช่น	ผ้ักส่วนคร้ว	กะหลำ��
ป็ล่	เห็ดหอม่	เส่�วรส่	ร�ยู่ได้หล้กแต่ำละหม่่่บ้�นก็แตำกต่ำ�งก้นไป็	ได้แก่	ผ้ั�ที่อมื่อ	เล่�ยู่งส้่ตำว์	พืื้ชผ้ัก	

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 จ�กก�รป็ระเมิ่น	16	ป็ระเด็น	ท่ี่�นำ�ม่�เป็็นต้ำวช่�ว้ด	ได้นำ�ม่�เป็็นโจที่ย์ู่	พ้ื้ฒน�ในเรื�อง	ให้องค์กรชุม่ชน	
ตำำ�บล	 ม่่ส่รรถึนะในก�รจ้ดก�รส่่ง	 ส้่ม่ม่�ช่พื้เต็ำม่พืื้�นท่ี่�	 เกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่	 ก�รจ้ดก�รโครงส่ร้�งพืื้�นฐ�นตำำ�บล
ป็ลอดภ้ยู่	ศ่นย์ู่เร่ยู่นร้่ตำำ�บล	
แนวที่�งก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลโดยู่ผ่ั�น	4	กิจกรรม่	(ตำ�ม่ท่ี่�โครงก�รได้เลือกดำ�เนินกิจกรรม่)
ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	 ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	 (Health	 Care/เที่คโนโลยู่่
ด้�นต่ำ�งๆ)	และก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)	ให้
แก่ชุม่ชน

วิธีีการัดำาเนินงาน

	 พ้ื้ฒน�กำ�ล้งคนและท้ี่กษะอ�ช่พื้	ด้วยู่เที่คโนโลยู่แ่ละนว้ตำกรรม่ก�รผัลิตำอ�ห�รป็ลอดภ้ยู่ครบวงจร		โดยู่
ก�รอบรม่	ถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่ให้คว�ม่ร้่	ก�รส่ร้�งคว�ม่ม้่�นคงที่�งอ�ห�ร	โดยู่ก�รให้ป็ระช�ชนในชุม่ชนป็ล่ก
ผ้ักท่ี่�ใช้ในช่วิตำป็ระจำ�ว้น	ท่ี่�เป็็นพืื้ชผ้ักท่ี่�ส่�ม่�รถึเก็บเม่ล็ดพ้ื้นธ์ุุไว้เองได้	ก�รเพิื้�ม่โป็รต่ำนที่�งเลือกโดยู่ก�รเพื้�ะ
เห็ด	เพื้ร�ะที่ำ�ได้ทุี่กพืื้�นท่ี่�และส่ภ�พื้อ�ก�ศเหม่�ะส่ม่และ	ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน	ท่ี่�เป็็นมิ่ตำรก้บ
สิ่�งแวดล้อม่	โดยู่ก�รส่น้บส่นุนให้ม่่ก�รเพื้�ะเห็ด	ป็ล่กพืื้ชป็ลอดภ้ยู่	แป็รร่ป็อ�ห�รจ�กผัลผัลิตำท่ี่�ได้	ก�รที่ำ�ปุ็�ยู่
หม้่กจ�กเศษผ้ักของม่่ลนิธิุโครงก�รหลวง	โดยู่คว�ม่ร่วม่มื่อก้บม่่ลนิธิุโครงก�รหลวง	และ	อบตำ.
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ผู้ลการัดำาเนินงาน

	 ได้แป็ลงพืื้ชผ้ักท่ี่�เป็็นคว�ม่ม้่�นคงที่�งอ�ห�ร	 ม่่โรงเรือนเพื้�ะเห็ดท่ี่�เป็็นโป็รต่ำนที่�งเลือกและส่ร้�งร�ยู่
ได้	ก�รแป็รร่ป็ผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำรเป็็นร่ป็แบบต่ำ�งๆ	ที่ำ�ให้เกิดร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่น	และเพิื้�ม่ม่่ลค่�ผัลผัลิตำ	ก�ร
ป็ล่กพืื้ชป็ลอดภ้ยู่	โดยู่ก�รลดก�รใช้ส่�รเคม่่	ม่�ใช้ส่�รช่วภ้ณฑ์์ที่ดแที่น		ม่่ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ก�รผัลิตำส่�รช่วภ้ณฑ์์ใน
ชุม่ชน

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 คว�ม่รว่ม่มื่อร่วม่ใจของผ้่ัจ�้งง�นท่ี่�ต้ำองก�รพ้ื้ฒน�บ�้นเกดิ	โครงก�รหลวงและ	อบตำ.ท่ี่�คอยู่ส่น้บส่นุน		

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 ส่ถึ�นก�รณ์โควิด	ที่ำ�ให้ไม่่ส่�ม่�รถึลงพืื้�นท่ี่�ได้	ที่ำ�ให้ได้ง�นไม่่ตำรงตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�ต้ำ�งไว้	เท่ี่�ท่ี่�ควร
ระเบ่ยู่บก�รเบิกจ่�ยู่งบป็ระม่�ณไม่่ส่น้บส่นุนก�รดำ�เนินง�นเที่่�ที่่�ควร

แนวทางการัพััฒนาโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 ก�รส่ร้�งศ่นยู่์เม่ล็ดพ้ื้นธ์ุุชุม่ชน	เพืื้�อคว�ม่ม้่�นคงที่�งอ�ห�รของคนบนพืื้�นท่ี่�ส่่ง	 	ขยู่�ยู่ผัลก�รป็ล่กพืื้ช
ป็ลอดภ้ยู่	 อ้นเป็็นก�รส่น้บส่นุนนโยู่บ�ยู่ของจ้งหว้ดท่ี่�ต้ำ�งเป้็�หม่�ยู่ไว้	 ว่�เมื่องแม่่ฮ่ัองส่อน	 เป็็นหุบเข�แห่งพืื้ช
อินที่ร่ย์ู่	ก�รที่ำ�ให้เกิด	Zero	west	โดยู่ก�รนำ�เศษผ้ักท่ี่�ได้จ�กก�รต้ำดแต่ำงเพืื้�อค้ดบรรจุของโครงก�รหลวงม่�
ที่ำ�ปุ็�ยู่หม้่กเพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�	และนำ�กล้บไป็ใช้	เป็็นก�รลดก�รนำ�ปุ็�ยู่จ�กพืื้�นร�บไป็พืื้�นท่ี่�ส่่งซ่ื้�งใช้ระยู่ะเวล�และค่�
ใช้จ่�ยู่ในก�รขนส่่ง



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
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สถาบันวจัิย
เทคโนโลยีเกษตร 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรยีง

การพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่น ๆ)
 คิดเปนรอยละ 20 ของกิจกรรมทั้งหมด
การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ)
 คิดเปนรอยละ 50 ของกิจกรรมทั้งหมด
การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy (การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน)  
คิดเปนรอยละ 30 ของกิจกรรมทั้งหมด

นักศึกษา 9 ตาํแหนง

บัณฑิต 16 ตาํแหนง 

ประชาชน 7 ตาํแหนง

ผลลัพธ

ขอเสนอแนะ

Community Big Data

ตําบลป่าแป๋ อําเภอแม่สะเรยีง จังหวดัแม่ฮ่องสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย วลัลภ พงษ์ยืน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้ านนา 
โทรศัพท์  0896288705 โทรสาร 054342550

ความรวมมือ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การดําเนินงานรายตําบล (TSI)

กลไกการดําเนินงานขอมูลพื้นที่ตําบล

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธเชิงสังคม

การพัฒนาพื้นที่

TPMAP ความตองการพื้นฐาน 5 มิติ
ดาวแสดงความตองการพื้นฐาน 5 มิติ

ใน ตําบลบัวใหญ่ อําเภอนานอย จังหวัดนาน

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

มทร.ล้านนา

การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics)
ขอมูล / ติดตาม / เฝาระวัง COVID-19 (รวมกับ ศบค.)
Digitalizing Government Data
ดําเนินกิจกรรม / โครงการยกระดับรายตําบล
พัฒนาทักษะอาชีพใหม
ถายทอดองคความรูเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

โครงการพัฒนาชุมชนตําบลหนองบัว เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ 
และสังคมแบบบูรณาการ

ริเริ่มโครงการ

มอบหมาย

เกิดการจางงาน

เกษตรทองถิ่น 40 ขอมูล 
แหลงทองเที่ยว 10ขอมูล 
แหลงนํ้า 10 ขอมูล

รานอาหารในทองถิ่น 9 ขอมูล 
สัตวในทองถิ่น 22 ขอมูล
อาหารประจําถิ่น 21 ขอมูล 
โรงแรม 0 ขอมูล

1.Digital Literacy
2. Financial Literacy
3. English Literacy
4.Social Literacy

พืชในทองถิ่น 109 ขอมูล 
มิปญญาทองถิ่น 10 ขอมูล 
ยายถิ่น 15 ขอมูล

องค์การบริหารสวนตําบลป่าแป่๋

มีแหล่งโปรตนีทดแทน ทําให้ประ
ชาชนมีสุขภาพดขีึ �น ลดการเจ็บป่วย

มีความมั�นคงทางอาหาร 
ใหคุณภาพชีวิตและสุขภาพดีขึ้น

ลดความเหลื่อมลํ้าดานรายได
ของคนในชุมชน

การเขาถึงระบบการรักษา
พยาบาลอยางทั่วถึง

เกิดการจางงาน 32 ตําแหนง เกิดการพัฒนาทักษะ

การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

การแปรรูปอาหารเพิ�ม มููลค่าผลิิตผ
ลทางการเกษตร~

ไดค้วามมั�นคงทางอาหาร แหล่งโปรตนี
ทดแทน ทําให้ลดรายจ่าย เพิ�มรายได้
เกิดอาชีพและผลิตภัณฑใหมในชุมชน
(การผลิตพืชผักปลอดภัย/อินทรยี์)

พืชผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์แปรรปู

ศักยภาพตําบล      ประเมิน (กอน) ตํ�ากวา่อยู่รอด              ประเมิน (หลัง) พอเพียง

กิจกรรมที�ดําเนนิการ

กิจกรรมที� 1 การถ่ายทอดองคค์วามรู/้เทคโนโลยี การวางแผนการผลิตพืชอาหารให้ ไดต้ลอดปี ดว้ยเทคโนโลยีและ
นวตักรรมการผลิตอาหารปลอดภัย 

ี

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดองคค์วามรู/้เทคโนโลยี นวตักรรมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี 

กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดองคค์วามรู/้เทคโนโลยี การเพิ�มรายไดห้มุนเวยีน  และผลิตโปรตนีทดแทน ดว้ยการ
ผลิตเห็ด

กิจกรรมที่ 4 การถ่ายทอดองคค์วามรู ้/เทคโนโลยี นวตักรรม การแปรรอูาหาร

การใช้สารเคมีทางการเกษตรสูงีความมั�นคงทางอาหาร

การแปรรปูสรา้งมูลคา่เพิ�ม

คณุภาพชีวติคนในชุมชน

ผูรับผิดชอบ

1. ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานระดับตําบลในอนาคต
-การผลิตเมล็ดพันธุ์ชุมชนเพื�อความมั�นคงทางอาหาร

- การขยายผลการลดการใช้สารเคมีบนพื �นที�สูง

- การทํา zero west โดยยการนําเศษผักซึ�งมีจํานวนมากมาเพิ�มมูลคา่

2. ขอเสนอแนะตอแนวทางการเชื่อมโยง ผลการดําเนินงานในระดับตําบล กับพื้นที่ใกลเคียง
- ผูจางงานเปนศูนยกลางในการถายทอดความรู ใหเกษตรกรในชุมชนไดติดตอสื่อสารกันเปนเครือขาย การรวมกลุมหรือหารือ กับ
เกษตรกรในการใชสารชีวภัณฑ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการลดการใชสารเคมีในพื้นที่และเปนตนแบบ จัดตั้งศูนยการ ผลิตชีว
ภัณฑในรูปแบบตาง ๆ ในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายผลิตภัณฑไปยังชุมชนใกลเคียงไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงการเรียน การสอน/หลักสูตร
- เพิ่มกิจกรรมใหนักศึกษาลงพทราบถึงความสําคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื�อความมั�นคงทางอาหาร
- เพิ่มกิจกรรมบทปฏิบัติการการผลิตพืชดวยนสารชีวภัณฑ์

โจทยพื้นที่

ตาํบลป่าแป๋มีเนื�อที�ทั �งหมด   ประมาณ  ๒๑๓  ตารางกิโลเมตร  ๑๓๓,๑๒๕  ไร ่  พื �นที�กวา่รอ้ยละ ๙๐ อยู่ ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาต)ิ สภาพพื �นที� โดยทั�วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความสูงจากระดบันํ�าทะเลปาน
กลางประมาณ  924  เมตร  มีที�ราบกลางหุบเขาเล็กน้อย   ซึ�งจะสงวนเป็นที�ทํากิน ( ที�นา )  เป็นส่วนใหญ่  
มีลําห้วยไหลผ่าน ๒ สาย  คอื  ลําห้วยอมลานและลําห้วยแม่สะเรยีง   ซึ�งเป็นลําห้วยที�มีความสําคญัตอ่วถิี
ชีวติความเป็นอยู่มาก อาชีพหลักส่วนใหญ่ของราษฎรในตาํบล คอื การปลูกข้าวไรห่มุนเวยีนและการทํานา
ขั �นบันได ส่วนอาชีพรองคอื การเลี �ยงสัตว์ ในครวัเรอืน ส่วนอาชีพเสรมิ คอื การปลูกพืชผัก เช่น ผักสวน
ครวั กะหลํ�าปลี เห็ดหอม เสาวรส รายไดห้ลักแตล่ะหมู่บ้านก็แตกตา่งกันไป ไดแ้ก่ ผ้าทอมือ เลี �ยงสัตว ์พืช
ผัก  มีประชากร .5,832....คน  แบ่งไดเ้ป็น ...12.....หมู่บ้าน

ดว้ยสารชีวภัณฑ์

Up-skill, Re-skill, New-skill ดา้นการ
ผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัยและการ
แปรรปูสรา้งมูลคา่เพิ�มผลิตผลเกษตร

กิจกรรมที่ 5 การศึกษาดงูานเพื�อเพิ�มพูนประสบการณ์
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ :ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์พังศกรั  สุริันทร์ั  

ตำาบลบ�านเสด็จ    
อำ�าเภอำเมือำง จังหวัดล�าปาง

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	น�งส่�วณหท้ี่ยู่		 ใจบุญ่		 	
	 	 2.	น�งส่�วป็ว่ณ�			 เที่พื้พื้�นนท์ี่	 	
	 	 3.	น�งส่�วสุ่ด�ร้ตำน์			 ไชยู่วงค์		 	
	 	 4.	น�ยู่วร�นนท์ี่			 ม่�วิเลิศ		 	
	 	 5.	น�ยู่ธุนว้ฒน์				 แจ่ม่วิม่ล		
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ความเป็นมา

	 ตำำ�บลบ้�นเส่ดจ็ในอด่ตำก�รบรหิ�รป็กครองเป็็นแบบส่ภ�องคก์�รบรหิ�รส่่วนตำำ�บลท่ี่�ป็ระกอบไป็ดว้ยู่
ป็ระธุ�นส่ภ�	และส่ม่�ชิกส่ภ�องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลจำ�นวนหม่่่บ้�นละ	1	คน	ซ่ื้�งเกิดจ�กก�รเลือกต้ำ�งโดยู่
ส่ม่�ชกิในแต่ำละหม่่่บ้�นท่ี่�ม่่สิ่ที่ธิุเลือกต้ำ�งในเขตำองคก์�รบริห�รส่่วนตำำ�บลน้�น	ๆ 	ต่ำอม่�ได้ร้บก�รยู่กฐ�นะข่�นเป็็น
องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลบ้�นเส่ด็จตำ�ม่พื้ระร�ชบ้ญ่ญ้่ติำส่ภ�ตำำ�บลและองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บล	 ในปี็พื้.ศ.	
2537	โดยู่ป็ระก�ศกระที่รวงม่ห�ดไที่ยู่	เรื�องก�รจ้ดต้ำ�งองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บล	ลงว้นท่ี่�	16	ธุ้นว�คม่	2539	
(ส่ภ�พื้ท้ี่�วไป็และข้อม่่ลพืื้�นฐ�นขององค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลบ้�นเส่ด็จ,	2564)	นอกจ�กน่�ยู่ง้ม่่ก�รจ้ดก�รเลอืก
ต้ำ�งผ้่ับริห�รส่่วนที่อ้งถิึ�น	น�ยู่กองคก์�รบรหิ�รส่่วนตำำ�บล	และรองน�ยู่กองคก์�รบรหิ�รส่่วนตำำ�บลตำ�ม่กฎหม่�ยู่
ว่�ด้วยู่ก�รเลือกต้ำ�งส่ม่�ชิกส่ภ�ท้ี่องถิึ�นหรือผ้่ับริห�รท้ี่องถิึ�นโดยู่ม่�จ�กก�รเลือกของส่ม่�ชิกในแต่ำละหม่่่บ้�น
ตำ�ม่เขตำพืื้�นท่ี่�ก�รป็กครอง	
	 ปั็จจุบ้นองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลบ้�นเส่ด็จม่่บุคล�กรผ้่ัที่ำ�หน้�ท่ี่�ในก�รบริห�รก�รป็กครองคอื	น�ยู่ก
องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บล	 รองน�ยู่กองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บล	ป็ระธุ�นส่ภ�องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บล	และ
ส่ม่�ชิกส่ภ�องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลท้ี่�ง	17	หม่่่บ้�น	ป็ล้ดองค์ก�รบริห�รและห้วหน้�ส่่วนร�ชก�ร	ส่ำ�น้กป็ล้ด	
กองคล้ง	กองช่�ง	และกองส่ว้ส่ดิก�รส้่งคม่	ซ่ื้�งบุคล�กรท้ี่�งหม่ดน่�ที่ำ�หน้�ท่ี่�ภ�ยู่ใต้ำวิส้่ยู่ท้ี่ศน์ก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่องถิึ�น
ขององค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลบ้�นเส่ด็จคือ	“ส้่งคม่แห่งก�รเร่ยู่นร้่		เค่ยู่งค่่คุณธุรรม่		น้อม่นำ�เศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยู่ง		
ลือเลื�องว้ฒนธุรรม่		ส่ร้�งส่รรค์คุณภ�พื้ช่วิตำ		เป็็นมิ่ตำรก้บสิ่�งแวดล้อม่”
	 นอกจ�กน่�ยู่้งม่่พ้ื้นธุะกิจหล้กก�รพ้ื้ฒน�ขององค์กรบริห�รส่่วนตำำ�บลบ้�นเส่ด็จท่ี่�นำ�ม่�ป็ฏิิบ้ตำิคือ 
1.	มุ่่งบริห�รองค์กรโดยู่ยู่ด่ถืึอกฎหม่�ยู่	ระเบ่ยู่บเป็็นหล้กก�รส่ำ�ค้ญ่	2.	มุ่่งบริก�รป็ระช�ชน	โดยู่ถืึอคว�ม่สุ่ขของ
ชุม่ชนเป็็นหล้ก	3.	มุ่่งตำอบส่นองนโยู่บ�ยู่ของร้ฐบ�ลอยู่�่งเต็ำม่ข่ดคว�ม่ส่�ม่�รถึ	4.	มุ่่งพ้ื้ฒน�องค์กรให้ส่�ม่�รถึ
เติำบโตำรองร้บคว�ม่เป็ล่�ยู่นแป็ลงด้�นบริบที่
 

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อแก�ไขปัญหาความยากจน

 ตารางที� 8 โจทย์์ข้องการพัฒนาเพ่�อแก้ไข้ปัญหาควิามูย์ากจนภูาย์ใต้ 16 เป้าหมูาย์
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ก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	ป็ระก�ร
จ�กก�รที่ำ�แบบป็ระเม่นิภ�พื้รวม่ชมุ่ชนของตำำ�บลบ�้นเส่ดจ็ท้ี่�ง	17	หม่่่บ้�น	โดยู่ใช้หล้กศ้กยู่ภ�พื้ของตำำ�บลตำ�ม่
เป้็�หม่�ยู่	16	ป็ระก�ร	(อ้�งอิง	:	นพื้.ป็ระเวศ	วะส่่)(ภ�พื้ท่ี่�	1)	ผัลก�รป็ระเมิ่น	ก่อนเริ�ม่ต้ำนโครงก�ร	เป็็นตำำ�บล
ท่ี่�อยู่่่รอด	หล้งสิ่�นสุ่ดโครงก�รเป็็นตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่ยู่้�งยู่ืน

แนวทางการัพััฒนาตำาบลบ�านเสด็จโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

1. กิจกรรมูพัฒนาทักษะการผลิตเส้นใย์จากสับปะรด ประกอบด้วิย์
	 1.1.	ค้ดเลือกกลุ่ม่ผ้่ัผัลิตำจ�กชุม่ชนท่ี่�ม่่ศ้กยู่ภ�พื้ในก�รเร่ยู่นร้่	และม่่ท้ี่กษะ	เข้�ส่่่กระบวนก�ร	 	
ฝึกท้ี่กษะก�รผัลิตำเส้่นใยู่ส้่บป็ะรด
	 1.2.	ศ่กษ�กระบวนก�รผัลิตำเส้่นใยู่ส้่บป็ะรดและก�รใช้ป็ระโยู่ชน์ด้�นสิ่�งที่อ
	 	 1.2.1.	วิธุ่ก�รเลือกใบส้่บป็ะรดและก�รที่ำ�คว�ม่ส่ะอ�ดใบ
	 	 1.2.2.	วิธุ่ก�รข่ดเส้่นใยู่ส้่บป็ะรด
	 	 1.2.3.	วิธุ่ก�รตำ�กเส้่นใยู่ส้่บป็ะรด
	 	 1.2.4.	วิธุ่ก�รเก็บร้กษ�เส้่นใยู่ส้่บป็ะรด
	 	 1.2.5.	ก�รพื้บผ้่ัป็ระกอบด้�นสิ่�งที่อ
	 1.3.	ส่ร้�งเครื�องข่ดเส้่นใยู่ส้่บป็ะรดส่ำ�หร้บคร้วเรือน
	 	 1.3.1.	ก�รออกแบบเครื�องข่ดเส้่นใยู่ส้่บป็ะรด
	 	 1.3.2.	ก�รส่ร้�งเครื�องข่ดเส้่นใยู่ส้่บป็ะรดส่ำ�หร้บคร้วเรือน
	 	 1.3.3.	ก�รอบรม่และป็ฏิิบ้ติำก�ใช้ง�นเครื�องข่ดเส้่นใยู่ส้่บป็ะรดส่ำ�หร้บคร้วเรือน
	 1.4.	ถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คนิคก�รผัลิตำเส้่นใยู่ส้่บป็ะรด
	 	 1.4.1.	ก�รอบรม่และป็ฏิิบ้ติำก�รเลือกใบส้่บป็ะรดและก�รที่ำ�คว�ม่ส่ะอ�ดใบ
	 	 1.4.2.	ก�รอบรม่และป็ฏิิบ้ติำก�รข่ดเส้่นใยู่ส้่บป็ะรด
	 	 1.4.3.	ก�รอบรม่และป็ฏิิบ้ติำก�รตำ�กเส้่นใยู่ส้่บป็ะรด
	 	 1.4.4.	ก�รอบรม่และป็ฏิิบ้ติำก�รเก็บร้กษ�เส้่นใยู่ส้่บป็ะรด
	 1.5.	ผัลิตำเส้่นใยู่ส้่บป็ะรดส่ำ�หร้บคร้วเรือน	ม่่ก�รผัลิตำเส้่นใยู่ส้่บป็ะรดได้จริง
	 1.6.	จำ�หน่�ยู่เส้่นใยู่ให้ก้บผ้่ัผัลิตำสิ่นค้�	โดยู่จ้ดห�แหล่งจำ�หน่�ยู่เส้่นใยู่ให้ก้บผ้่ัผัลิตำสิ่นค้�
2. พัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ประกอบด้วิย์
	 2.1.	ลงพืื้�นท่ี่�	เพืื้�อศ่กษ�ข้อม่่ลพืื้�นฐ�น	และคว�ม่ต้ำองก�รของชุม่ชน	เพืื้�อค้ดเลือกชุม่ชน
	 2.2.	 ค้ดเลือกกลุ่ม่ผ้่ัผัลิตำจ�กชุม่ชนท่ี่�ม่่ศ้กยู่ภ�พื้ในก�รเร่ยู่นร้่	 ม่่คว�ม่พื้ร้อม่	 และม่่ท้ี่กษะ	 เพืื้�อเข้�ส่่่
กระบวนก�รฝึกท้ี่กษะก�รแป็รร่ป็ผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำรและป็ระชุม่ร่วม่ก้น
	 2.3.	จ้ดป็ระชุม่หรือฝึกอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร	เพืื้�อถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่แก่ชุม่ชน	ด้�นท้ี่กษะก�ร	
แป็รร่ป็ผัลิตำภ้ณฑ์์	ที่�งก�รเกษตำร	และก�รพ้ื้ฒน�คุณภ�พื้ผัลิตำภ้ณฑ์์ให้ได้คุณภ�พื้ท่ี่�ผ้่ับริโภคยู่อม่ร้บ
	 2.4.	ก�รเพิื้�ม่ช่องที่�งก�รตำล�ด	ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่แก่ชุม่ชน	ด้�นก�รเพิื้�ม่ช่องที่�งก�รตำล�ด
	 2.5.	ติำดตำ�ม่ก�รดำ�เนินง�นก�รผัลิตำ	เพืื้�อให้คำ�ป็ร่กษ�	และแก้ไขง�น	เพืื้�อให้ชุม่ชนส่�ม่�รถึ	
ส่ร้�งร�ยู่ได้ด้วยู่	 ต้ำวเองต่ำอไป็
3.พัฒนาทักษะการปลูกพ่ช และเลี�ย์งสัตว์ิในครัวิเร่อน ประกอบด้วิย์
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	 	 3.1.	ลงพืื้�นท่ี่�ส่ำ�รวจกลุ่ม่ผ้่ัผัลิตำจ�กชุม่ชน
	 	 3.2.	ค้ดเลือกกลุ่ม่ผ้่ัผัลิตำจ�กชุม่ชน	และว�งแผันกิจกรรม่ร่วม่ก้น
	 	 3.3.	ถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่อคว�โป็นิกส์่พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะก�รป็ล่กพืื้ช	และเล่�ยู่งส้่ตำว์ในคร้วเรือน
	 	 3.4.	ตำดิตำ�ม่ก�รดำ�เนินง�นก�รผัลติำ	เพืื้�อให้คำ�ป็ร่กษ�	และเกบ็ข้อม่่ล	เพืื้�อให้ชุม่ชนส่�ม่�รถึ
ส่ร้�งร�ยู่ได้ด้วยู่ต้ำวเองต่ำอไป็
4.กระบวินการดำาเนินงาน
	 	 4.1	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะก�รผัลิตำเส้่นใยู่จ�กส้่บป็ะรด
 วัิตถุประสงค์ข้องกิจกรรมู 
	 	 	เพืื้�อเกิดก�รส่ร้�งกลุ่ม่ก�รผัลิตำเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรดในชุม่ชน
	 	 เพืื้�อส่่งเส่ริม่พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะกระบวนก�รแป็รร่ป็เศษว้ส่ดุเหลือใช้จ�กผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรให้
ส่�ม่�รถึส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่ได้
	 	 เพืื้�อเกิดก�รส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่ในชุม่ชน
 กลุ่มูเป้าหมูาย์
	 บ้�นห้วยู่นำ��เค็ม่	หม่่่	7	ตำำ�บลบ้�นเส่ด็จ	อำ�เภอเมื่อง	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง
  กระบวินการดำาเนินงาน
	 	 4.1.1	ค้ดเลือกกลุ่ม่ผ้่ัผัลิตำจ�กชุม่ชนท่ี่�ม่่ศ้กยู่ภ�พื้ในก�รเร่ยู่นร้่และม่่ท้ี่กษะเข้�ส่่่กระบวนก�ร
ฝึกท้ี่กษะก�รผัลิตำเส้่นใยู่ส้่บป็ะรด
	 	 4.1.2	พ้ื้ฒน�กระบวนก�รผัลิตำเส้่นใยู่ส้่บป็ะรดและก�รนำ�ไป็ใช้ป็ระโยู่ชน์ด้�นสิ่�งที่อ
	 	 4.1.3	ออกแบบเครื�องข่ดเส้่นใยู่ส้่บป็ะรดส่ำ�หร้บคร้วเรือนและ	ส่ร้�งเครื�องต้ำนแบบ
	 				 4.1.4	ถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่ก�รผัลิตำเส้่นใยู่ส้่บป็ะรด
	 	 4.2	พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะก�รแป็รร่ป็ผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำร
 วัิตถุประสงค์ข้องกิจกรรมู
	 เพืื้�อเกิดก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้ในชุม่ชนตำำ�บลบ้�นเส่ด็จ	อำ�เภอเมื่อง	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง		 	
ด้�นก�ร	พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะก�รแป็รร่ป็ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำร
	 เพืื้�อส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่ให้ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำร	เป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์ของชุม่ชน
	 เพืื้�อพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่ให้แก่ชุม่ชน
 กลุ่มูเป้าหมูาย์
				 กลุ่ม่อ�ช่พื้ไข่เค็ม่	(หม่่่	3)
				 กลุ่ม่อ�ช่พื้ขนม่จ่น	(หม่่่	5)	
				 กลุ่ม่อ�ช่พื้จ้กรส่�น	(หม่่่	7)	
				 กลุ่ม่ผ้่ัป็ระกอบก�รร้�นค้�ท่ี่�ส่นใจแป็รร่ป็ส้่บป็ะรด
				 กลุ่ม่ช�วบ้�นท่ี่�ส่นใจก�รแป็รร่ป็และถึนอม่อ�ห�ร
 กระบวินการดำาเนินกิจกรรมู
 	 4.2.1	 ค้ดเลือกกลุ่ม่ผ้่ัผัลิตำจ�กชุม่ชนท่ี่�ม่่ศ้กยู่ภ�พื้ในก�รเร่ยู่นร้่	 ม่่คว�ม่พื้ร้อม่	 และม่่ท้ี่กษะ	
เพืื้�อเข้�ส่่่กระบวนก�รฝึกท้ี่กษะก�รแป็รร่ป็ผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำร
			 	 4.2.2	 ฝึกอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร	 เพืื้�อถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่แก่ชุม่ชน	 ด้�นท้ี่กษะก�รแป็รร่ป็
ผัลิตำภ้ณฑ์์ที่�งก�รเกษตำร
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	 	 4.2.3	ก�รเพิื้�ม่ช่องก�รที่�งก�รตำล�ด	ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่แก่ชุม่ชน	ด้�นก�รเพิื้�ม่ช่องกที่�งก�ร
ตำล�ด
	 4.3.	พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะก�รป็ล่กพืื้ชและเล่�ยู่งส้่ตำว์ในคร้วเรือน
 วัิตถุประสงค์ข้องกิจกรรมู
	 เพืื้�อเกิดก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้ในชุม่ชนตำำ�บลบ้�นเส่ด็จ	อำ�เภอเมื่อง	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง	ด้�น	ก�รพ้ื้ฒน�
ท้ี่กษะก�รป็ล่กพืื้ชและเล่�ยู่งส้่ตำว์ในคร้วเรือน
	 เพืื้�อลดร�ยู่จ่�ยู่ในคร้วเรือน	และส่ร้�งร�ยู่ได้
	 เพืื้�อพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่ให้แก่ชุม่ชน
 กลุ่มูเป้าหมูาย์
							 ส่ม่�ชิกกลุ่ม่ป็ล่กพืื้ชและเล่�ยู่งส้่ตำว์	หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นห้วยู่ยู่�ง
											ส่ม่�ชิกกลุ่ม่ป็ล่กพืื้ชและเล่�ยู่งส้่ตำว์	หม่่่ท่ี่�	17	ป็งช้ยู่พ้ื้ฒน�
 กระบวินการดำาเนินกิจกรรมู
					 4.3.1ค้ดเลือกกลุ่ม่ผ้่ัผัลิตำจ�กชุม่ชน
5. หน่วิย์งานที�เข้้าร่วิมูกิจกรรมู
	 องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลบ้�นเส่ด็จ	ได้บริก�รข้อม่่ลที่�งวิช�ก�รและร่วม่ลงน�ม่บ้นท่ี่กข้อคว�ม่ร่วม่
ก้บโครงก�ร	1	ตำำ�บล	1	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	(U2T)	เพืื้�อส่่งม่อบเครื�องข่ดเส้่นใยู่ส้่บป็ะรดให้ก้บป็ระช�ชนได้ใช้ง�นให้
เกิดป็ระโยู่ชน์ส่่งสุ่ด
ผลการดำาเนินงาน
	 ส่�ม่�รถึจำ�แนกป็ระเภที่ของผัลก�รดำ�เนินง�นได้ด้งน่�
 เร่�องเด่น 
 ด้านเทคโนโลยี์ จำานวิน 3 กิจกรรมู ดังนี�
	 1.)	 กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะก�รผัลิตำเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรด	 ก�รจ้ดอบรม่และถึ่�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่ก�ร
ผัลิตำเส้่นใยู่ส้่บป็ะรดให้แก่กลุ่ม่อ�ช่พื้ต้ำดเยู่็บที่อผ้ั�หม่่่	3	บ้�นที่ร�ยู่ที่อง	และหม่่่	10	บ้�นที่ร�ยู่ที่องพ้ื้ฒน�
	 2.)	กิจกรรม่ป็ล่กพืื้ชและเล่�ยู่งส้่ตำว์ในคร้วเรือน	(Aquaponics)	ก�รจ้ดอบรม่และถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่
ก�รป็ล่กพืื้ชเล่�ยู่งส้่ตำว์ในคร้วเรือนให้แก่กลุ่ม่อ�ช่พื้หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นห้วยู่ยู่�ง	และหม่่่ท่ี่�	17	บ้�นป็งช้ยู่พ้ื้ฒน�
	 3.)	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะก�รแป็รร่ป็ผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำร	ก�รจ้ดอบรม่และถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่ใ่ห้
แก่กลุ่ม่อ�ช่พื้ในเรื�องก�รผัลิตำไข่เค็ม่	,	นำ��ส่�โที่	,	นำ��พื้ริกส้่บป็ะรด	และที่อฟฟี�ส้่บป็ะรด	
 ด้านอุปกรณ์ - เคร่�องมู่อ 
					 จำ�นวน	2	กิจกรรม่	ด้งน่�
	 1.)	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะก�รผัลิตำเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรด	ส่่งม่อบเครื�องข่ดเส้่นใยู่ส้่บป็ะรดให้แก่กลุ่ม่
อ�ช่พื้	พื้ร้อม่ท้ี่�งส่�ธิุตำวิธุ่ก�รใช้ง�น
	 2.)	กิจกรรม่อคว�โป็นิกส์่	ขออนุญ่�ตำติำดต้ำ�งอุป็กรณ์เพืื้�อใช้ในก�รป็ล่กพืื้ชและเล่�ยู่งส้่ตำว์ให้แก่กลุ่ม่อ�ช่พื้
หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นห้วยู่ยู่�งและหม่่่ท่ี่�	17	บ้�นป็งช้ยู่พ้ื้ฒน�	 	
 ผลิตภัูณฑ์์
	 1.	ผ้ั�ที่อ	ภ�ยู่หล้งจ�กก�รจ้ดอบรม่ส่ม่�ชกิในกลุ่ม่พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะก�รผัลติำเส่น้ใยู่จ�กใบส้่บป็ะรดส่�ม่�รถึ
ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้แก่ตำนเองและชุม่ชน
	 2	ไข่เค็ม่	ภ�ยู่หล้งจ�กก�รจ้ดอบรม่ส่ม่�ชิกในกลุ่ม่แป็รร่ป็ผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำรส่�ม่�รถึส่ร้�งร�ยู่ได้
ให้แก่ตำนเองและชุม่ชน
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	 3	นำ��ส่�โที่	ภ�ยู่หล้งจ�กก�รจ้ดอบรม่ส่ม่�ชิกในกลุ่ม่แป็รร่ป็ผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำรส่�ม่�รถึส่ร้�งร�ยู่
ได้ให้แก่ตำนเองและชุม่ชน	 	 	
	 4	 นำ��พื้ริกส้่บป็ะรด	 ภ�ยู่หล้งจ�กก�รจ้ดอบรม่ส่ม่�ชิกในกลุ่ม่แป็รร่ป็ผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำรส่�ม่�รถึ
ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้แก่ตำนเองและชุม่ชน
	 5	 ที่อฟฟี�ส้่บป็ะรด	 ภ�ยู่หล้งจ�กก�รจ้ดอบรม่ส่ม่�ชิกในกลุ่ม่แป็รร่ป็ผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำรส่�ม่�รถึ
ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้แก่ตำนเองและชุม่ชน
บุคคลผู้มีูส่วินร่วิมูในการดำาเนินกิจกรรมู
 1 กิจกรรมูพัฒนาทักษะการผลิตเส้นใย์จากใบสับปะรด 
  1.1การขู้ดเส้นใย์จากใบสับปะรด
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�ยู่ส่ม่จิตำร		ปั็ญ่ญ่�ที่�	 อ�ยุู่	52	ปี็
	 	 ตำำ�แหน่ง	:	ผ้่ัใหญ่่บ้�นหม่่่	3	บ้�นที่ร�ยู่ที่อง
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	 086		-	180	-	2101
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	112	หม่่่	7	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000	
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�งหท้ี่ยู่ก�ญ่จน์		ใจบุญ่	 อ�ยูุ่	33	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	 085	-	724	-	7936
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	 281	หม่่่	3	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
  1.2 การกรอเส้นด้าย์
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�งน้อยู่		ปั็ญ่ญ่�ที่�	 อ�ยุู่		53	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	082	–	388	–	8019
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	112	หม่่่ท่ี่�	7	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
  1.3กลุ่มูการทอผ้า
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�งผ้ัด		ที่องที่�	 อ�ยุู่		78	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้ท์ี่	:	063	–	834	-	8053
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	29	หม่่่	9	บ้�นล่ใต้ำ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�งปั็�น			ใจม่�บุตำร	 อ�ยูุ่		70	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	 	-
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:		26	หม่่่	9	บ้�นล่ใต้ำ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�งหล้น			ปั็ญ่ญ่�ยู่ืน		อ�ยุู่	73	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	 	 	-
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	28	หม่่่	9	บ้�นล่ใต้ำ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
  1.4 กลุ่มูตัดเย็์บ 
	 	 ชื�อ	–	ส่กุล	:	น�งบ้วเง�		แข่งข้น	 อ�ยุู่	65	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	062	–	254	–	2829
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	1/2	หม่่่	16	บ้�นห้วยู่เดื�อ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
 2  กิจกรรมูพัฒนาทักษะการปลูกพ่ชและเลี�ย์งสัตว์ิ (Aquaponics)
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�ยู่วุฒิกร		ก้นที่ะว้ง	 อ�ยูุ่		57	ปี็
	 	 ตำำ�แหน่ง	:	ผ้่ัใหญ่่บ้�นหม่่่ท่ี่�	6	บ้�นห้วยู่ยู่�ง
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	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	080	–	673	–	4856
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	85/1	หม่่่	6	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000	
	 	 ชื�อ	–	ส่กุล	:	น�ยู่แส่งช้ยู่		อุที่ธุ�เครือ	 อ�ยูุ่	52		ปี็
	 	 ตำำ�แหน่ง	:	ผ้่ัใหญ่่บ้�นหม่่่ท่ี่�	17	บ้�นป็งช้ยู่พ้ื้ฒน�
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	086	–	188	–	4976
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	284	หม่่่	17	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000	
 3 กิจกรรมูพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
	 	 3.1.ต้ำวแที่นผ้่ัเข้�ร่วม่ก�รที่ำ�ไข่เค็ม่และนำ��ส่�โที่
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�งคำ�ม่�		ห�ม่�ล้ยู่	 อ�ยุู่		62	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	099	–	452	-	6474
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	35	หม่่่	9	บ้�นล่ใต้ำ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�งพื้รสุ่ด�			ทิี่พื้ยู่์อุด	อ�ยูุ่		57	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	098-474	-	7903
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	182	หม่่่	8	บ้�นล่เหนือ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 3.2	ต้ำวแที่นผ้่ัเข้�ร่วม่ก�รที่ำ�นำ��พื้ริกส้่บป็ะรดและที่อฟฟี�ส้่บป็ะรด
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�งนิด�			หม่่เครือ	 อ�ยูุ่		52	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	087		-017	-	9820
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	83	หม่่่	8	บ้�นล่เหนือ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 ชื�อ	–	ส่กุล	:	น�งนิด		คำ�ปิ็งยู่ศ	 อ�ยูุ่	57	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	094	–	748	-	5348
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	644	หม่่่	3	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�งส่�วสุ่นิส่�		แก้วอินถึ�	 อ�ยูุ่	56	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	087	–	656	-		3824
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	21	หม่่่	6	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�งร้ตำน�ภรณ์	ป็�แป็ง		 อ�ยุู่	62	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	088	-	412	-	2915
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	190		หม่่่	14	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�งจิร�พื้ร		นุ่ม่ยู่องใยู่		 อ�ยูุ่		50	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	090	–	989	-	3216
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	191	หม่่่	7	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 ชื�อ	-	ส่กุล	:	น�งนิภ�กร	 พิื้ไชยู่วงค์	 อ�ยูุ่	74	ปี็
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	098	–	717	-	2557
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	บ้�นเลขท่ี่�	2	หม่่่	6	บ้�นห้วยู่ยู่�ง	ตำำ�บลบ้�นเส่ด็จ	อำ�เภอเมื่อง	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง
 4. หลักสูตรการฝึีกอบรมู การแปรรูปสับปะรดเพ่�อเพิ�มูมููลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร
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ปัจจัยความสำาเร็ัจ

 1. องค์การบริหารส่วินตำาบลบ้านเสด็จ
		 น�ยู่ป็ฏิิภ้ที่ร์	แต้ำม่ไว
	 ตำำ�แหน่ง	น้กพ้ื้ฒน�ชุม่ชนป็ฏิิก�ร
 2. ผู้นำาชุมูชนและผู้นำากลุ่มู
  2.1. กิจกรรมูพัฒนาทักษะการผลิตเส้นใย์จากใบสับปะรด
	 	 น�งบ้วเง�		แข่งข้น	อ�ยูุ่	65	ปี็	เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	062	–	254	–	2829
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	½	หม่่่	16	บ้�นห้วยู่เดื�อ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 น�งผ้ัด		ที่องที่�	 อ�ยูุ่		78	ปี็	เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	063	–	834	–	8053
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	29	หม่่่	9	บ้�นล่ใต้ำ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 น�งปั็�น			ใจม่�บุตำร	อ�ยูุ่		70	ปี็	เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:		-
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:		26	หม่่่	9	บ้�นล่ใต้ำ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 น�งหล้น			ปั็ญ่ญ่�ยู่ืน		อ�ยูุ่	73	ปี็	เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	 	-
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	28	หม่่่	9	บ้�นล่ใต้ำ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 น�งน้อยู่		ปั็ญ่ญ่�ที่�	อ�ยูุ่		53	ปี็เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	082	–	388	–	8019
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	112	หม่่่	7	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 น�ยู่ส่ม่จิตำร		ปั็ญ่ญ่�ที่�	อ�ยูุ่	52	ปี็	ตำำ�แหน่ง	:	ผ้่ัใหญ่่บ้�นหม่่่	3	บ้�นที่ร�ยู่ที่อง		
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	 086	–	180	–	2101
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	112	หม่่่	7	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 น�งหท้ี่ยู่ก�ญ่จน์		ใจบุญ่	 อ�ยูุ่	32	ปี็	เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:085	–	724	–	7936
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	281	หม่่่ท่ี่�	3	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
  2.2.กิจกรรมูพัฒนาทักษะการปลูกพ่ชและเลี�ย์งสัตว์ิในครัวิเร่อน (Aquaponics)
	 	 น�ยู่วุฒิกร		ก้นที่ะว้ง	อ�ยูุ่		57	ปี็	ตำำ�แหน่ง	:	ผ้่ัใหญ่่บ้�นหม่่่	6	บ้�นห้วยู่ยู่�ง
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	080	–	673	–	4856
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	85/1	หม่่่	6	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 น�ยู่แส่งช้ยู่		อุที่ธุ�เครือ	 อ�ยูุ่	52		ปี็	ตำำ�แหน่ง	:	ผ้่ัใหญ่่บ้�นหม่่่	17	บ้�นป็งช้ยู่พ้ื้ฒน�
	 	 เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	086	–	188	–	4976
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	284	หม่่่	17	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
  2.3. กลุ่มูการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
	 	 น�งคำ�ม่�		ห�ม่�ล้ยู่	อ�ยูุ่		62	ปี็	เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	099	–	452	–	6474
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	35	หม่่่	9	บ้�นล่ใต้ำ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 น�งพื้รสุ่ด�			ทิี่พื้ยู่์อุด	อ�ยุู่		57	ปี็เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	098-474	–	7903
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	182	หม่่่	8	บ้�นล่เหนือ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 น�งนิด�			หม่่เครือ	อ�ยูุ่		52	ปี็	เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	087		-017	–	9820
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	83	หม่่่	8	บ้�นล่เหนือ	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 น�งนิด		คำ�ปิ็งยู่ศ	อ�ยูุ่	57	ปี็เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	094	–	748	–	5348
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	644	หม่่่	3	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
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	 	 น�งส่�วสุ่นิส่�		แก้วอินถึ�	อ�ยูุ่	56	ปี็	เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	087	–	656	-		3824
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	21	หม่่่	6	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 น�งร้ตำน�ภรณ์	ป็�แป็ง	 อ�ยุู่	62	ปี็เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	088	–	412	–	2915
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	190		หม่่่	14	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 น�งจิร�พื้ร		นุ่ม่ยู่องใยู่	อ�ยูุ่		50	ปี็	เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	090	–	989	–	3216
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	191	หม่่่	7	ตำำ�บล	เส่ด็จ	อำ�เภอ	เมื่อง	จ้งหว้ด	ลำ�ป็�ง	52000
	 	 น�งนิภ�กร		พิื้ไชยู่วงค์	อ�ยูุ่	74	ปี็	เบอร์โที่รศ้พื้ท์ี่	:	098	–	717	–	2557
	 	 ท่ี่�อยู่่่	:	บ้�นเลขท่ี่�	2	หม่่่	6	บ้�นห้วยู่ยู่�ง	ตำำ�บลบ้�นเส่ด็จ	อำ�เภอเมื่อง	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

 1 กิจกรรมูพัฒนาทักษะการผลิตเส้นใย์จากสับปะรด
 1.2 ปัญหาจากการขู้ดเส้นใย์สับปะรด

• -ปั็ญ่ห�จ�กเครื�องข่ดเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรด
• -เครื�องข่ดเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรดม่่เส่่ยู่งด้งและส้่�นขณะใช้ง�น
• -เครื�องข่ดเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรดไม่่ด่ดใบส้่บป็ะรดเข้�ไป็ภ�ยู่ในเครื�อง	จ่งใช้เวล�ข่ดน�น
• -	เศษจ�กก�รข่ดเส้่นใยู่จ�กบส้่บป็ะรดกระเด็นม่�กเกินไป็
• -	ไม่่ม่่ตำล�ดลงทุี่น
• -	ไม่่ม่่น�ยู่ทุี่นร้บซืื้�อ

 1.3 ปัญหาจากการตัดเย็์บและทอผ้า
• ไม่่ม่่เวล�
• ส่ม่�ชิกภ�ยู่ในกลุ่ม่ติำดที่ำ�น�ตำ�ม่ฤด่ก�ล
• ม่่งบกองกล�ง
• ไม่่ม่่ผ้่ัส่น้บส่นุน
• ปั็ญ่ห�ในก�รแยู่กเส้่นใยู่
• ใช้เวล�ในก�รรอเส้่นใยู่ค่อนข้�งน�น
• เส้่นใยู่เป็็นก้อน

 1.4 ข้้อเสนอแนะเคร่�องขู้ดเส้นใย์จากใบสับปะรด
• ป็ร้บแต่ำงใบม่่ดของเครื�องข่ดเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรดให้ม่่ขน�ดเท่ี่�ก้น	
• เพิื้�ม่งบป็ระม่�ณในก�รจ้ดที่ำ�เครื�องข่ดเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรด
• ป็ร้บป็รุงเครื�องข่ดเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรดไม่่ให้ม่่เศษจ�กก�รข่ดเส้่นใยู่ม่�กเกินไป็

 1.5 ข้้อเสนอแนะการตัดเย็์บและทอผ้า
• ส่่งเส่ริม่คนรุ่นใหม่่ร้บช่วงต่ำอ
• จ้ดอบรม่ถ่ึ�ยู่ที่อดก�รเยู่็บผ้ั�ให้คนรุ่นใหม่่หรือผ้่ัท่ี่�ส่นใจภ�ยู่ในตำำ�บลเส่ด็จ
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 2 กิจกรรมูพัฒนาทักษะการปลูกพ่ชและเลี�ย์งสัตว์ิในครัวิเร่อน (Aquaponics)
	 2.1	ปั็ญ่ห�ท้ี่กษะก�รป็ล่กพืื้ชและเล่�ยู่งส้่ตำว์ในคร้วเรือน	(Aquaponics)

• ค่�ไฟฟ้�ค่อนข้�งส่่ง
• ม่่กลิ�นเหม็่น	จำ�เป็็นต้ำองเป็ล่�ยู่นนำ��บ่อยู่
• ป็ล�ไม่่กินอ�ห�รเท่ี่�ท่ี่�ควร
• พืื้ชไม่่เจริญ่เติำบโตำเท่ี่�ท่ี่�ควร
• ระบบปั็�ม่นำ��ข้ดข้อง

	 2.2.	ข้อเส่นอแนะท้ี่กษะก�รป็ล่กพืื้ชและเล่�ยู่งส้่ตำว์ในคร้วเรือน	(Aquaponics)
• เป็ล่�ยู่นก�กม่ะพื้ร้�วเป็็นดินใช้
• โซื้ล�ร์เซื้ลล์เป็็นแหล่งพื้ล้งง�นกำ�เนิดไฟฟ้�
• เพิื้�ม่งบป็ระม่�ณค่�บำ�รุงซ่ื้อม่แซื้ม่
• ร่ม่เง�ในพืื้�นท่ี่�ป็ล่กพืื้ชและเล่�ยู่งส้่ตำว์

 3. กิจกรรมูพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
	 3.1.	ปั็ญ่ห�ก�รอบรม่เรื�องไข่เค็ม่และนำ��ส่�โที่

• ก�รจ้ดอบรม่ใช้เวล�น้อยู่เกินไป็
	 3.2.	ข้อเส่นอแนะก�รอบรม่เรื�องไข่เค็ม่และนำ��ส่�โที่

• จ้ดอบรม่ก�รที่ำ�อ�ห�รอื�นๆ	 ท่ี่�ม่่ส่่วนป็ระกอบเก่�ยู่วก้บส้่บป็ะรด	 เช่น	 ก�รที่ำ�ไส้่อ้�วส้่บป็ะรด	
เป็็นต้ำน

	 3.3.	ปั็ญ่ห�ก�รอบรม่เรื�องนำ��พื้ริกส้่บป็ะรดและที่อฟฟี�ส้่บป็ะรด
• ก�รจ้ดอบรม่ใช้เวล�น้อยู่เกินไป็
• ผ้่ัเข้�ร่วม่อบรม่น้อยู่เกินไป็

	 3.4.	ข้อเส่นอแนะก�รอบรม่เรื�องนำ��พื้ริกส้่บป็ะรดและที่อฟฟี�ส้่บป็ะรด
• จ้ดอบรม่ก�รถึนอม่อ�ห�รท่ี่�ม่่ส่่วนป็ระกอบเก่�ยู่วก้บส้่บป็ะรด	เช่น	ก�รที่ำ�แหนม่ส้่บป็ะรด	เป็็นต้ำน	
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หมายเหตุ: ข้อมูลมาจากจํานวนประชากร 6,901 คน

จัดกิจกรรมในพื�นที�ตา่ง ๆ 
ตามกลุ่มเป�าหมาย

ผลลัพท์

3.ข้อมูลที�ได้จากการลงพื�นที�ยังสามารถเก็บเข้าสู่ระบบเป�น
Community Big Data เพื�อนําข้อมูลเหล่านี�มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ไปได้

 
4.การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาํบลแบบบรูณาการ 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 
ซึ�งก่อให้เกิดผลลัพท์ ดังนี�

  

2.ผู้รับจ้างงานได้รับความรู้และทักษะทั�ง 4 ด้าน 

ลักษณะพื�นที�เป�นแอ่งก้นกระทะรายล้อมด้วย
เทอืกเขาสูงชนั มีแม่น�าวังไหลผา่น ทําให้เกิด
ความอุดมสมบูรณ์ในพื�นที�ของตําบลบ้านเสด็จ 

เขตพื�นที�รบัผดิชอบทั�งหมดประมาณ 96.126
ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณรอ้ยละ 8.31
ของเนื�อที�อําเภอเมืองลําปาง 

หมู่ที� 1 บ้านทรายมูล
หมู่ที� 2 บ้านจําค่า
หมู่ที� 3 บ้านทรายทอง
หมู่ที� 4 บ้านปงอ้อม
หมู่ที� 5 บ้านเสด็จ
หมู่ที� 6 บ้านห้วยยาง
หมู่ที� 7 บ้านห้วยน�าเค็ม
หมู่ที� 8 บ้านลเูหนือ
หมูท่ี� 9 บ้านลใูต้
หมู่ที� 10 บ้านทรายทองพัฒนา

หมู่ที� 11 บ้านปงชยั
หมู่ที� 12 บ้านเมาะพัฒนา
หมู่ที� 13 บ้านทรายมูลพัฒนา
หมู่ที� 14 บ้านห้วยยางพัฒนา
หมู่ที� 15 บ้านห้วยหลวงพัฒนา
หมู่ที� 16 บ้านห้วยเดื�อพัฒนา
 หมู่ที� 17 บ้านปงชยัพัฒนา

ลงพื�นที�หา
กลุ่มเป�าหมาย 

พูดคุยทําความเข้าใจ

ประชุม พูดคุยถึง
ป�ญหาหรือเรื�อง
ที�จะแก้ไข 

และหาข้อสรุป

ตดิตามผลการดําเนินงาน
ในแตล่ะกิจกรรม

การพัฒนาทักษะการปรับปรุง
ร้านค้าปลีก

การพัฒนาทักษะการแปรรูป
ผลิตผลทางการเกษตร

การพัฒนาทักษะการปลกูพืช 
และเลี�ยงสัตว์ในครัวเรือน

- พื�นที�ที�มีแหล่งวัตถุดิบ

การดําเนินงานรายตาํบล TSI 

ตาํบลบ้านเสด็จ
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

ข้อมูลพื�นที�ตาํบล
สภาพภมูิศาสตร์

แบ่งเขตการปกครอง ออกเป�น 17 หมู่บ้าน

TPMAP ความตอ้งการพื�นฐาน 5 มิติ
 

การพัฒนาพื�นที�

โจทย์พื�นที�

- พื�นที�ที�พบป�ญหา

- พื�นที�ที�สมาชกิให้ความสนใจ 
และลงมือทําได้จรงิ

กิจกรรมที�ดําเนินการ

การพัฒนาทักษะการผลิตเส้นใย
จากใบสับปะรด

ศักยภาพ
ตาํบล

ตาํบลที�
ไม่รอด

ตาํบลมุ่งสู่
ความยั�งยืน

กลไลการดําเนินงาน

วางแผนกับทีมทํางาน
จัดเตรียมสถานที�
และอุปกรณ์ที�ใช้
ในการจัดกิจกรรม

1.ทําให้เกิดการจ้างงานบคุคล 3 กลุ่มคือ บัญฑิตจบใหม่
ประชาชน และนักศึกษา

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
 

ผลลัพธ์เชิงเสังคม
     ส่งเสริมและสนับสนุน

การนํามาใช้ประโยชน์ของ
พืชเหลือใช้ที�ไม่สามารถนํา
มาสร้างประโยชน์ได้ อย่าง
ใบสับปะรดที�นํามาสร้าง
อาชีพสร้างรายได้ให้แก่
ชาวบ้านหรือเกษตรกร
    ครัวเรือนที�มีการนําใบ
สับปะรดมาสร้างประโยชน์
สามารถสร้างรายได้เพิ�ม
จากเส้นใย ราคา 700 บาท
ตอ่กิโลกรัม หากนํามากรอ
เป�นเส้นได้ ราคา 1,400
บาทตอ่กิโลกรัม

1.คุณภาพชีวิตความใน
พื�นที�ดีขึ�นมีรายรับ
มากกว่ารายจ่าย สร้าง
ตลาดหมุนเวียนภายใน
ชุมชนได้

2.เกิดความร่วมมือของคน
ในชุมชน สร้างควมเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน

ผู้รับผิดชอบ: ผศ.พงศกร สุรินทร์ เบอร์ตดิตอ่ 089-855-5395
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง

ข้อเสนอแนะ

1.การส่งเสริมกิจกรรมตา่งๆในชุมชน
ควรมีการทําอย่างตอ่เนื�อง และแสดง
ให้เห็นถึงความเชื�อมั�นว่ากิจกรรมตา่งๆ
จะสามารถตอ่ยอดให้เกิดประโยชน์ได้

2.ชาวบ้านหรือสมาชิกกลุ่มควรมีความ
ร่วมมือกันอย่างจริงจังและไม่ยอมแพ้
ตอ่สิ� งตา่งๆได้ง่าย

5.การเก็บข้อมูของตาํบลในระบบCBD ตาํบลบ้านเสด็จ
สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 220 ข้อมูล
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : นางนิตยา เอกบาง  

ตำาบลตำาบลพิัชัย  
อำ�าเภอำเมือำง จังหวัดล�าปาง

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	น�งช�นิก�	 	 ฉู้ตำรส่่งเนิน
	 	 2.	น�งส่�วเพ่ื้ยู่งก�นต์ำ	 น�ม่วงค์
	 	 3.	น�ส่�วศิริขว้ญ่		 ปั็ญ่ญ่�เร่ยู่น
	 	 4.	น�งส่�วเอม่อร		 พิื้พ้ื้ฒน์ว้ฒนะโยู่ธิุน
	 	 5.	น�ยู่พื้งษ์เที่พื้	 	 ไพื้บ่ลยู่์หว้งเจริญ่	
	 	 6.	น�งพื้รพิื้ม่ล	 	 อริยู่ะวงษ์
	 	 7.	น�ยู่นวนิติำ	 	 จิตำอวยู่พื้ร
	 	 8.	น�ยู่ต่ำอศ้กดิ�	 	 โกษ�ว้ง
	 	 9.	น�ยู่วิรยู่ะ	 	 เดชแส่ง
	 	 10.	น�ยู่ป็ระวิที่ยู่์		 ที่รงภิญ่โญ่ที่ร้พื้ยู่์
	 	 11.	น�งว้ลจิล่น	 	 จ้นที่รวิโรจน์
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	 	 12.	น�งจ่รสุ่ด�	 	 เกษม่สุ่ข
	 	 13.	น�งส่�วพิื้ม่เนตำร	 เที่พื้ปั็ญ่ญ่�
	 	 14.	น�งส่�วนงนุช	 ต้ำ�งใจเจริญ่ที่ร้พื้ยู่์
	 	 15.	น�งส่�วเบ็ญ่ญ่�	 อินวรรณ์
	 	 16.	น�งสุ่ภ�ภรณ์	 นุก่ลธุรป็ระกิตำ
	 	 17.	น�ยู่ณ้ฐอม่ร	 	 จวงเจิม่
	 	 18.	น�ยู่นครินที่ร์	 เจริญ่สุ่ข
	 	 19.	น�ยู่ศร�วุธุ	 	 เอกบ�ง
	 	 20.	น�งส่�วอรรพื้รรณ	 จ้นที่ร์ง�ม่
	 	 21.	น�ยู่ว้ชรพื้งศ์		 ศร่แส่ง

ความเป็นมา

	 เที่ศบ�ลตำำ�บลพื้ิช้ยู่เดิม่ม่่ฐ�นะเป็็นสุ่ข�ภิบ�ลพิื้ช้ยู่ตำ�ม่ป็ระก�ศกระที่รวงม่ห�ดไที่ยู่	 ท่ี่�จ้ดต้ำ�งเป็็น
สุ่ข�ภิบ�ลเมื่�อว้นท่ี่�	 15	ม่กร�คม่	2535	ป็ระก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�เล่ม่ท่ี่�	 109	ตำอนท่ี่�	 129	 เมื่�อว้นท่ี่�	 30	
ก้นยู่�ยู่น	พื้.ศ.	2535	และม่่ฐ�นะก�รคล้งเพ่ื้ยู่งพื้อท่ี่�จะบริห�รง�นป็ระจำ�ของสุ่ข�ภิบ�ล
ได้ตำ�ม่
	 ป็ระก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ป็ระก�ศท้ี่�วไป็ตำอน	114	พิื้เศษ	45	ง.	เมื่�อว้นท่ี่�	16	มิ่ถุึน�ยู่น	2540	ต่ำอ
ม่�ได้ร้บก�รเป็ล่�ยู่นแป็ลงฐ�นะเป็็นเที่ศบ�ลตำำ�บลพิื้ช้ยู่ตำ�ม่พื้ระร�ชบ้ญ่ญ้่ติำเป็ล่�ยู่นแป็ลงฐ�นะของสุ่ข�ภิบ�ล
เป็็นเที่ศบ�ลตำำ�บลเมื่�อว้นท่ี่�	25	พื้ฤษภ�คม่	พื้.ศ.2542	(ป็ระก�ศในร�ชกิจจ�-นุเบกษ�	เล่ม่ท่ี่�	116	ตำอนท่ี่�	9	
ก.	ว้นท่ี่�	24	กุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ	พื้.ศ.2542	)	โดยู่อยู่่่ในแนวเขตำเดิม่ของสุ่ข�ภิบ�ล	และตำ�ม่ป็ระก�ศกระรวงม่ห�ดไที่ยู่	
เรื�อง	 เป็ล่�ยู่นแป็ลงฐ�นะเที่ศบ�ลตำำ�บลพิื้ช้ยู่	 อำ�เภอเมื่องลำ�ป็�ง	 จ้งหว้ดลำ�ป็�ง	 เป็็นเที่ศบ�ลเมื่องพิื้ช้ยู่	 ท้ี่�งน่�	
ต้ำ�งแต่ำว้นท่ี่�		13	มิ่ถุึน�ยู่น		2556
ท่ี่�ต้ำ�งและส่ภ�พื้ภ่มิ่ศ�ส่ตำร์
เนื�อท่ี่�
	 ตำำ�บลพิื้ช้ยู่	ม่่พืื้�นท่ี่�ร้บผิัดชอบท้ี่�งหม่ด	88.5	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	ต้ำ�งอยู่่่ที่�งทิี่ศตำะว้นออกของอำ�เภอเมื่อง
ลำ�ป็�งอยู่่ห่่�งจ�กต้ำวอำ�เภอไป็ป็ระม่�ณ	2	กิโลเม่ตำร	พืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่เป็็นท่ี่�ร�บอยู่่ห่่�งจ�ก	กที่ม่.	ตำ�ม่ที่�งหลวง
แผ่ันดินส่�ยู่พื้หลโยู่ธิุน	ป็ระม่�ณ	614กิโลเม่ตำร
อ�ณ�เขตำ

• ตำำ�บลพิื้ช้ยู่ม่่อ�ณ�เขตำติำดต่ำอก้บตำำ�บลและอำ�เภอข้�งเค่ยู่งด้งน่�
• ทิี่ศเหนือ	ติำดต่ำอก้บ	ตำำ�บลบ้�นเส่ด็จ
• ทิี่ศใต้ำ	ติำดต่ำอก้บ	เที่ศบ�ลเมื่องเขล�งค์นคร,เที่ศบ�ลนครลำ�ป็�ง
• ทิี่ศตำะว้นออก	ติำดต่ำอก้บ	อำ�เภอแม่่เม่�ะ	และเขตำป่็�ส่งวนแห่งช�ติำ
• ทิี่ศตำะว้นตำก	ติำดต่ำอก้บ	อบตำ.ต้ำนธุงช้ยู่
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ลักษณะภููมิูประเทศ
	 ล้กษณะพื้ื�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่เป็็นท่ี่�ร�บเชิงเข�	 ม่่แม่่นำ��ว้งไหลผั่�นที่�งที่ิศตำะว้นตำกตำ�ม่แนวเขตำของตำำ�บล
จ�กทิี่ศเหนือ	ไป็ยู่ง้ทิี่ศใต้ำ	ซ่ื้�งเกษตำรกรได้อ�ศ้ยู่แหล่งนำ��ที่ำ�ก�รเกษตำร
 การเดินทาง
	 ก�รคม่น�คม่ขนส่่ง

• เดินที่�งโดยู่ที่�งบก	 จ�กกรุงเที่พื้	 โดยู่ที่�งหลวงแผ่ันดินหม่�ยู่เลข	 1	 ระยู่ะที่�ง	 50	 กิโลเม่ตำร	
ต่ำอด้วยู่ที่�งหลวงแผ่ันดินหม่�ยู่เลข	32	ระยู่ะที่�ง	190	กิโลเม่ตำร	แล้วจ่งเดินที่�งตำ�ม่ที่�งหลวง
แผ่ันดินหม่�ยู่เลข	1ระยู่ะที่�ง	359	กิโลเม่ตำร	รวม่ระยู่ะที่�ง	599	กิโลเม่ตำรถ่ึงจ้งหว้ดลำ�ป็�ง	เขตำ
ตำำ�บลพิื้ช้ยู่

• ก�รเดินที่�งโดยู่รถึไฟ	และส่�ม่�รถึต่ำอรถึโดยู่ส่�รหรือรถึร้บจ้�งท้ี่�วไป็ม่�ยู่้งพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลพิื้ช้ยู่
• เดินที่�งโดยู่ที่�งอ�ก�ศ	จ�กส่น�ม่บินดอนเมื่อง(กรุงเที่พื้ฯ)	ม่่เท่ี่�ยู่วบิน	กรุงเที่พื้ฯ-ลำ�ป็�ง	ทุี่กว้น	

และจ�กส่น�ม่บินลำ�ป็�ง	ม่่รถึยู่นต์ำร้บจ้�ง	เข้�ส่่่หม่่่บ้�นตำำ�บลตำลอดปี็	โดยู่ส่น�ม่บินลำ�ป็�ง	อยู่่่
ที่�งทิี่ศใต้ำของตำำ�บลพิื้ช้ยู่	ห่�งก้นเพ่ื้ยู่ง	2	กิโลเม่ตำร	เท่ี่�น้�น	

 ลักษณะภููมิูอากาศ
	 จ�กล้กษณะพืื้�นท่ี่�ของจ้งหว้ดท่ี่�เป็็นแอ่งคล้�ยู่ก้นกระที่ะ	จ่งที่ำ�ให้อ�ก�ศร้อนอบอ้�วเกือบตำลอดปี็	ฤด่
ร้อนร้อนจ้ด	และหน�วจ้ดในฤด่หน�ว	ม่่อุณหภ่มิ่เฉูล่�ยู่ส่่งสุ่ด	ล้กษณะภ่มิ่อ�ก�ศแบ่งออกได้เป็็น	3	ฤด่คือ

• ฤด่หน�วริ�ม่ป็ระม่�ณเดือนพื้ฤศจิก�ยู่น	จนถ่ึงเดือนกุม่ภ�พ้ื้นธ์ุอ�ก�ศจะหน�วเย็ู่นช่วงท่ี่�ม่่อ�ก�ศ
หน�วจ้ด	เดือน	ม่กร�คม่

• ฤด่ร้อน	 เริ�ม่ป็ระม่�ณเดือนม่่น�คม่จนถึ่งกล�งเดือนพื้ฤษภ�คม่	 อ�ก�ศจะร้อนอบอ้�วช่วงท่ี่�ม่่
อ�ก�ศร้อนท่ี่�สุ่ดคือเดือนเม่ษ�ยู่น	

• ฤด่ฝน	เริ�ม่ป็ระม่�ณกล�งเดือนพื้ฤษภ�คม่	
ทรัพย์ากรธีรรมูชาติ
 ลักษณะข้องดิน
พืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่เป็็นท่ี่�ร�บเชิงเข�ล้กษณะดินเหน่ยู่ว	และดินร่วนป็นที่ร�ยู่	เหม่�ะก้บก�รที่ำ�เกษตำรกรรม่		เช่น	ที่ำ�
น�	ที่ำ�ไร่	ที่ำ�ส่วน	และป็ล่กพืื้ชเศรษฐกิจ	แต่ำก็ม่่บ�งส่่วนท่ี่�เป็็นก�รจ้ดส่รรท่ี่�ดินเป็็นบ้�นจ้ดส่รรและอุตำส่�หกรรม่
ในคร้วเรือน
 ลักษณะข้องแหล่งนำ�า
ตำำ�บลพิื้ช้ยู่ม่่แหล่งนำ��ธุรรม่ช�ติำท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ต่ำอก�รเกษตำรกรรม่และก�รชลป็ระที่�นไหลผ่ั�นพืื้�นท่ี่�ในเขตำเที่ศบ�ล
เมื่องพิื้ช้ยู่	 ได้แก่	 แม่่นำ��ว้ง	 ซ่ื้�งม่่ต้ำนกำ�เนิดจ�กอำ�เภอว้งเหนือ	 ซ่ื้�งเป็็นแม่่นำ��ส่�ยู่หล้กของจ้งหว้ดลำ�ป็�งและม่่
คลองชลป็ระที่�นจ�กเขื�อนกิ�วลม่ไหลผ่ั�นเพืื้�อใช้ในก�รเกษตำร	 และแหล่งนำ��ท่ี่�ส่ร้�งข่�น	 เช่นอ่�งเก็บนำ��	 ส่ระ
นำ��	ฝ�ยู่นำ��ล้น	และบ่อบ�ด�ล
 ลักษณะข้องไมู้และป่าไมู้
ส่ภ�พื้ป่็�ส่่วนใหญ่่เป็็นป่็�เบญ่จพื้รรณแล้ง	 ในฤด่แล้งจะผัล้ดใบเป็็นป่็�ท่ี่�ม่่ไม้่ขน�ดเล็กและกล�งส่่วนไม้่ขน�ด
ใหญ่่ม่่น้อยู่ม่�กพ้ื้นธ์ุุไม้่ท่ี่�พื้บได้แต่ำ	ไม้่ส้่ก	ป็ระด่่	แดง	ม่ะค่�โม่ง	ต่ำนนก	เต็ำง	–	ร้ง	เห่ยู่ง	พื้ลวง	ฯลฯก�รป็กครอง
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• เที่ศบ�ลเมื่องพิื้ช้ยู่ม่่ส่ำ�น้กง�นต้ำ�งอยู่่เ่ลขท่ี่�	999	บ้�นต้ำนมื่�น	หม่่่ท่ี่�	14	ถึนนลำ�ป็�งง�ว	ตำำ�บลพิื้ช้ยู่	
อำ�เภอเมื่องจ้งหว้ดลำ�ป็�ง

• องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลพิื้ช้ยู่ต้ำ�งอยู่่่บนอ�ค�รเลขท่ี่�	444	ฝั�งตำะว้นออกของถึนน	ร�ษฎร์บ่รณะ	
หม่่่ท่ี่�	7	ตำำ�บลพิื้ช้ยู่	อำ�เภอเมื่องลำ�ป็�ง	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง

	 องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลพิื้ช้ยู่	แบ่งก�รป็กครองออกเป็็น	11	หม่่่บ้�น	โดยู่แยู่กร�ยู่ละเอ่ยู่ดด้งน่�
เป็็นหม่่่บ้�นท่ี่�อยู่่่ในเขตำองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลท้ี่�งหม่่่บ้�น	จำ�นวน	6	หม่่่บ้�น	ด้งน่�

• หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นป็งว้ง
• หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นไร่พ้ื้ฒน�
• หม่่่ท่ี่�	10	บ้�นไร่ศิล�ที่อง
• หม่่่ท่ี่�	11	บ้�นดอนม่่ล
• หม่่่ท่ี่�	16	บ้�นว้งช้ยู่พ้ื้ฒน�
• หม่่่ท่ี่�	17	บ้�นมิ่�งม่งคล

	 เป็็นหม่่่บ้�นท่ี่�อยู่่่ในเขตำองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลบ�งส่่วน	จำ�นวน	5	หม่่่	คือ
• หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นพิื้ช้ยู่
• หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นส่�ม้่คค่
• หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นต้ำนต้ำอง
• หม่่่ท่ี่�	8	บ้�นที่ร�ยู่ใต้ำ
• หม่่่ท่ี่�	13	บ้�นใหม่่พ้ื้ฒน�

	 เที่ศบ�ลเม่อืงพิื้ช้ยู่ม่่เขตำก�รป็กครอง	1	ตำำ�บล	คอื	เมื่องพิื้ช้ยู่	ม่่หม่่่บ้�น/ชมุ่ชนอยู่่ใ่นเขตำเที่ศบ�ลเม่อืงพิื้ช้ยู่	 
จำ�นวน	11	หม่่่บ้�น	หม่่่บ้�น/ชุม่ชน	ท่ี่�ม่่พืื้�นท่ี่�อยู่่่ในเขตำเที่ศบ�ลเมื่องพิื้ช้ยู่เต็ำม่พืื้�นท่ี่�	จำ�นวน	6	หม่่่บ้�น/ชุม่ชน	
ได้แก่

• หม่่่ท่ี่�	3	ชุม่ชนบ้�นม่่อนเข�แก้ว,	ชุม่ชนบ้�นทุ่ี่งก่่
• หม่่่ท่ี่�	4	ชุม่ชนบ้�นต้ำนยู่�ง
• หม่่่ท่ี่�	9	บ้�นฝ�ยู่น้อยู่
• หม่่่ท่ี่�	12	บ้�นท่ี่�เดื�อ
• หม่่่ท่ี่�	14	ชุม่ชนบ้�นต้ำนมื่�น
• หม่่่ท่ี่�	15	ชุม่ชนบ้�นส้่นติำสุ่ข	แยู่กจ�ก	หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นส่�ม้่คค่

	 	หม่่่ท่ี่�บ้�น/ชุม่ชน	ท่ี่�ม่่พืื้�นท่ี่�อยู่่่ในเขตำเที่ศบ�ลเมื่องพิื้ช้ยู่บ�งส่่วนจำ�นวน	5	หม่่่บ้�น/ชุม่ชน	ได้แก่
• หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นพิื้ช้ยู่
• หม่่่ท่ี่�	2	ชุม่ชนส่�ม้่คค่
• หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นต้ำนต้ำอง
• หม่่่ท่ี่�	8	บ้�นที่ร�ยู่ใต้ำ
• หม่่่ท่ี่�	13	บ้�นใหม่่-บ้�นเด่น
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โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 กิจกรรม่ท่ี่�	 1	 ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	 (ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	 OTOP/อ�ช่พื้อื�นๆ)	 
คิดเป็็นร้อยู่ละ	10	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
	 กิจกรรม่ท่ี่�	2	ก�รส่ร้�งและก�รพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว)	คิดเป็็นร้อยู่
ละ	50	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด	
	 2.1	พ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่
 วิิธีีการดำาเนินงาน

• จ้ดก�รป็ระชมุ่ส้่ม่ม่น�ผ้่ันำ�ชุม่ชน	หน่วยู่ง�นภ�คร้ฐและเอกชนท่ี่�เก่�ยู่วข้อง	ผ้่ัม่่ส่่วนได้เส่่ยู่จ�กก�ร
ดำ�เนินกิจกรรม่	 ระดม่คว�ม่คิดเห็น	 วิเคร�ะห์ข้อม่่ล	และค้ดเลือกส่ถึ�นท่ี่�ภ�ยู่ในหม่่่บ้�นตำำ�บล
พิื้ช้ยู่	อำ�เภอมื่อง	จ้งหว้ดลำ�ป็�งท่ี่�ม่่คว�ม่เหม่�ะส่ม่ในก�รพ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่

• ส่ำ�รวจและป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่ท่ี่�ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อม่่ล
• ว�งแผันก�รพ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่ในตำำ�บลพิื้ช้ยู่
• ส่รุป็และป็ระเมิ่นผัลก�รดำ�เนินง�น

	 2.2	พ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรและสิ่�งแวดล้อม่

ข้อที่ เป้าหมาย 16 ประการ ก่อนเริ่มโครงการ สิ้นสุดโครงการ 
1 พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะในการจัดการสูง  ✔ 
2 ช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ  ✔ 
3 ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเ

งินชุมชน 
  

4 ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพื้นที ่ ✔ ✔ 
5 ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย ✔ ✔ 
6 ช่วยให้มีแหล่งน้ำประจำครอบครัว ✔ ✔ 
7 ช่วยจัดการวิสาหกิจขุมชน  ✔ 
8 ฝึกอบรมทักษะอาชีพ  ✔ 
9 มีการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพสิ่งแวดล้อม 

พลังงาน 
 ✔ 

10 ส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่ ✔ ✔ 
11 พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง  ✔ 
12 พัฒนาระบบสุขภาพคนในพื้นที ่   
13 ส่งเสริมศูนย์เรยีนรู้ตำบล ✔ ✔ 
14 ส่งเสริมระบบยุติธรรมในชุมชน ✔ ✔ 
15 ส่งเสริมระบบการสื่อสารชุมชน ✔ ✔ 
16 ส่งเสริมตำบลทำความตี ✔ ✔ 

      เป็นไปตามเป้าหมาย 8 14 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการพฒันาตำบลโดยผ่าน 4 กิจกรรม (ตามที่โครงการได้เลือกดำเนนิกิจกรรม) 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) คิดเป็นร้อยละ 
10 ของกิจกรรมทั้งหมด 
กิจกรรมที่ 2 การสร้างและการพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) คิดเป็นร้อยละ 50 
ของกิจกรรมทั้งหมด  

2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 วิธีการดำเนินงาน 
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 วิิธีีการดำาเนินงาน
• จ้ดก�รป็ระชุม่ส้่ม่ม่น�ผ้่ันำ�ชุม่ชน	หน่วยู่ง�นภ�คร้ฐและเอกชนท่ี่�เก่�ยู่วข้อง	ผ้่ัม่่ส่่วนได้เส่่ยู่จ�กก�ร

ดำ�เนินกิจกรรม่	ระดม่คว�ม่คิดเห็น	วิเคร�ะห์ข้อม่่ล	และค้ดเลือกส่ถึ�นท่ี่�ภ�ยู่ในหม่่่บ้�นตำำ�บล
พิื้ช้ยู่	อำ�เภอมื่อง	จ้งหว้ดลำ�ป็�งท่ี่�ม่่คว�ม่เหม่�ะส่ม่ในก�รพ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรและ
สิ่�งแวดล้ม่

• ส่ำ�รวจและป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรและสิ่�งแวดล้อม่ท่ี่�ได้จ�กก�รวิเคร�ะห์
ข้อม่่ล

• ว�งแผันก�รพ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรและสิ่�งแวดล้อม่ในตำำ�บลพิื้ช้ยู่
• ส่รุป็และป็ระเมิ่นผัลก�รดำ�เนินง�น

	 3.3	พ้ื้ฒน�สื่�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุและเผัยู่แพื้ร่	Social	3	Platform	:	Facebook	Youtube	Blogger	
ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชนตำำ�บลพิื้ช้ยู่
 วิิธีีการดำาเนินงาน

• ว�งแผันก�รจ้ดที่ำ�สื่�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุ
• ส่ร้�งสื่�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุและเผัยู่แพื้ร่	Social	3	Platform	:	Facebook	Youtube	Blogger	ก�ร

ท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชนตำำ�บลพิื้ช้ยู่
• ที่ดลองก�รใช้สื่�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุและเผัยู่แพื้ร่
• วิเคร�ะห์ข้อม่่ล
• ส่รุป็และป็ระเมิ่นผัล

	 กิจกรรม่ท่ี่�	3	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่ต่่ำ�งๆ)	คิดเป็็นร้อยู่ละ	
20	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
	 3.1	พ้ื้ฒน�บุคล�กรด้�นท้ี่กษะก�รบริก�รด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชน	
	 วิธุ่ก�รดำ�เนินง�น

• ค้ดเลือกบุคล�กรในตำำ�บลพิื้ช้ยู่เพืื้�อเป็็นแกนนำ�เพืื้�อส่ร้�งอ�ช่พื้ในด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว
• จ้ดอบรม่ส้่ม่ม่น�เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รเก่�ยู่วก้บท้ี่กษะก�รบริก�รด้�นก�รเท่ี่�ยู่งเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชน
• ฝึกท้ี่กษะด้�นก�รบริก�รด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชน
• ที่ดลองก�รให้บริก�รด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชน
• ส่รุป็และป็ระเมิ่นผัล

	 กิจกรรม่ท่ี่�	4	ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน	
คิดเป็็นร้อยู่ละ	20	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
 วิิธีีการดำาเนินงาน 
 1 ลงพ่�นที�ค้นหากลุ่มูเป้าหมูาย์ 
	 ตำำ�บลพิื้ช้ยู่ม่่ท้ี่�งหม่ด	17	ชุม่ชนป็ระกอบด้วยู่	หม่่่1	บ้�นพิื้ช้ยู่	,	หม่่่2	บ้�นส่�ม้่คค่	,	หม่่่3	บ้�นม่่อนเข�
แก้ว	,	หม่่่4	บ้�นต้ำนยู่�ง	,	หม่่่5	บ้�นต้ำนต้ำอง	,	หม่่่6	บ้�นป็งว้ง	,	หม่่่7	บ้�นไร่พ้ื้ฒน�	,	หม่่่8	บ้�นที่ร�ยู่ใต้ำ	,	หม่่่9	
บ้�นฝ�ยู่น้อยู่	,	หม่่่10	บ้�นไร่ศิล�ที่อง	,	หม่่่11	บ้�นดอนม่่ล	,	หม่่่12	บ้�นท่ี่�เดื�อ	,	หม่่่13	บ้�นใหม่่พ้ื้ฒน�	,				
หม่่่14	บ้�นต้ำนมื่�น	,	หม่่่15	บ้�นส้่นติำสุ่ข	,	หม่่่16	บ้�นว้งช้ยู่พ้ื้ฒน�	,	หม่่่17	บ้�นมิ่�งม่งคล	ด้งน้�นจ่งต้ำองม่่ก�ร
ลงพืื้�นท่ี่�แต่ำละชุม่ชนเพืื้�อป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ในแต่ำละหม่่่บ้�นเพืื้�อค้ดเลือกกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่
2	วิเคร�ะห์ข้อม่่ลเพืื้�อค้ดเลือกกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่
จ�กก�รลงพืื้�นท่ี่�เก็บข้อม่่ลศ้กยู่ภ�พื้ของชุม่ชนท้ี่�ง	17	ชุม่ชนในตำำ�บลพิื้ช้ยู่เป็็นท่ี่�เร่ยู่บร้อยู่แล้ว	ที่�งคณะที่ำ�ง�น
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จ่งม่่ก�รวิเคร�ะห์ข้อม่่ลศ้กยู่ภ�พื้ชุม่ชนและได้ค้ดเลือกชุม่ชนท่ี่�ม่่ศ้กยู่ภ�พื้เข้ม่แข็งพื้ร้อม่ท่ี่�จะพ้ื้ฒน�เป็็นแหล่ง
ท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชน	ท้ี่�งหม่ด	2	ชุม่ชนเป็็นชุม่ชนนำ�ร่องคือ	หม่่่10	บ้�นไร่ศิล�ที่อง	และหม่่่14	บ้�นต้ำนมื่�น	
3	ส่่งเส่ริม่ด้�นก�รพ้ื้ฒน�เป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชน
	 คณะที่ำ�ง�นได้ลงพืื้�นท่ี่�ชุม่ชนเป้็�หม่�ยู่ท่ี่�ถ่ึกค้ดเลือกเพืื้�อพ้ื้ฒน�ชุม่ชนให้เป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ร่วม่
มื่อก้บชุม่ชนพ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงต่ำ�งๆ	ด้งน่�
เชิงว้ฒนธุรรม่
	 ร่วม่มื่อก้บร�ชวิที่ยู่�ล้ยู่จุฬุ�ลงกรณ์(วิที่ยู่�ล้ยู่ส่งฆ์์นครลำ�ป็�ง)	ในก�รที่ำ�คว�ม่ส่ะอ�ดและข่�นที่ะเบ่ยู่น
ว้ตำถุึโบร�ณว้ดบ้�นไร่ศิล�ที่องและว้ดม่่อนข�แก้ว	เพืื้�อจ้ดที่ำ�เป็็นพิื้พิื้ธุภ้ณฑ์์ว้ตำถุึโบร�ณ
เชิงเกษตำร
	 ร่วม่มื่อก้บชุม่ชนบ้�นต้ำนมื่�นพ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วริม่แม่่นำ��ว้งบริเวณหล้งว้ดต้ำนมื่�น	ป็ร้บป็รุงภ่มิ่ท้ี่ศน์	
ป็ล่กต้ำนไม้่ตำกแต่ำง
จ้ดที่ำ�สื่�อออนไลน์ผ่ั�นSocial	Media	เพืื้�อส่่งเส่ริม่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	
	 ส่ร้�งPage	Facebook	ชื�อ	ตำำ�บลพิื้ช้ยู่ส่่่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชน	By	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ส่่่ตำำ�บลส่ร้�งร�ก
แก้วU2T
4	พ้ื้ฒน�บุคลกรด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	
ม่่ก�รจ้ดที่ำ�หล้กส่่ตำรพ้ื้ฒน�บุคลกรด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	โดยู่ลงพืื้�นท่ี่�หม่่่บ้�นกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่เพืื้�ออบรม่ป็ระช�ชน
5	บ่รณ�ก�รด้�นก�รเร่ยู่นก�รส่อนในวิช�นว้ตำกรรม่และเที่คโนโลยู่่
	 ม่่ก�รบ่รณ�ก�รให้น้กศ่กษ�ที่ำ�คลิป็วิด่โอโป็รโม่ที่แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วในตำำ�บลพิื้ช้ยู่	ลงในPlat	from	แอพื้
พื้ลิเคช้�น	Tik	Tok	ในห้วข้อ	#ตำำ�บลพิื้ช้ยู่	#แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วตำำ�บลพิื้ช้ยู่	#U2Tพิื้ช้ยู่	เป็็นก�รบ่รณ�ก�รในร�ยู่วิช�
นว้ตำกรรม่และเที่คโนโลยู่่

ผู้ลการัดำาเนินงาน  

	 1	ก�รจ้ดกิจกรรม่หล้กส่่ตำรเพืื้�อพ้ื้ฒน�บุคลก�รด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว
	 2	จ้ดที่ำ�สื่�อออนไลน์ผ่ั�นSocial	Media	เพืื้�อส่่งเส่ริม่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว
	 3	เส้่นที่�งก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชน
	 4	แหล่งเร่ยู่นร้่เชิงว้ฒนธุรรม่
	 ป็ระกอบไป็ด้วยู่	พิื้พิื้ธุภ้ณฑ์์ว้ตำถุึโบร�ณว้ดบ้�นไร่ศิล�ที่อง	,	พิื้พิื้ธุภ้ณฑ์์ว้ตำถุึโบร�ณว้ดม่่อนเข�แก้ว
	 5	แหล่งเร่ยู่นร้่เชิงเกษตำร
	 ป็ระกอบไป็ด้วยู่	ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่บ้�นต้ำนไม้่	ว้ดบ้�นไร่ศิล�ที่อง	,	แหล่งเร่ยู่นร้่ไร่ชวนฝัน

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 1	ม่่ก�รลงน�ม่คว�ม่ร่วม่มื่อระหว่�งม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ก้บหน่วยู่ง�นภ�คร้ฐและหน่วยู่ง�นเอกชน	
หน่วยู่ง�นภ�คร้ฐได้แก่	เที่ศบ�ลลเมื่องพิื้ช้ยู่	องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลพิื้ช้ยู่	
หน่วยู่ง�นเอกชนได้แก่	ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วจ้งหว้ดลำ�ป็�ง	ส่ม่�คม่ส่หพ้ื้นธ์ุท่ี่องเท่ี่�ยู่วภ�คเหนือ	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง
	 2	ป็ระช�กรในกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ม่่ส่่วนร่วม่	
ป็ระช�ชนหม่่่บ้�นไร่ศิล�ที่องและหม่่่บ้�นต้ำนมื่�น	ม่่ก�รให้คว�ม่ร่วม่มื่อในก�รเข้�อบรม่พ้ื้ฒน�บุคลกรในท้ี่กษะ
ด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชน
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ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

ปัญหาอุปสรรค
	 1.	ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรคติำดเชื�อไวร้ส่โคโรน่�	ที่ำ�ให้ม่่ปั็ญ่ห�ในก�รลงพืื้�นท่ี่�เก็บข้อม่่ล
	 2.	บ�งชุม่ชนไม่่ให้คว�ม่ร่วม่มื่อในก�รให้ข้อม่่ล	จ่งต้ำองม่่คว�ม่จำ�เป็็นในก�รติำดต่ำอขอข้อม่่ลหล�ยู่คร้�ง

	 3.	หล�ยู่ชุม่ชนยู่้งข�ดศ้กยู่ภ�พื้ในก�รจะเป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชน
แนวิทางการพัฒนาต่อไป
	 พ้ื้ฒน�ชุม่ชนท่ี่�ยู่ง้ข�ดศ้กยู่ภ�พื้ให้เข้ม่แข็ง	ส่่งเส่ริม่จุดท่ี่�ข�ดและบกพื้ร่อง	เพืื้�อพ้ื้ฒน�ให้เป็็นแหล่งท่ี่อง
เท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชนท้ี่�งตำำ�บลพิื้ช้ยู่
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ตําบลพชิยั
อําเภอ เมอืงลําปาง   จงัหวดั ลําปาง  

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ลําปาง

ศักยภาพตําบล เป�นตําบลที�อยูร่อด
 (ก่อน)

เป�นตําบลมุง่สูค่วามยั�งยนื
 (หลัง)

ขอ้มูลพื�นฐาน พื�นที� 88.5 ตารางกิโลเมตร 

10,061 ครวัเรอืน

ประชากร 20,848 คน

หญิง 10,342 คน
ชาย 10,506 คน 

สถานศึกษา 10 แห่ง สถานพยาบาล 15 แห่ง วดั 16 แห่ง

โจทยก์ารพฒันาพื�นที�
กิจกรรมที� 1 การพฒันาสมัมาชพีและสรา้งอาชพีใหม ่(การยกระดับสนิค้า OTOP/อาชพีอื�นๆ)
กิจกรรมที� 2 การสรา้งและการพฒันา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที�ยว) 
กิจกรรมที� 3 การนําองค์ความรูไ้ปชว่ยบรกิารชุมชน (Health Care/เทคโนโลยต่ีางๆ)
กิจกรรมที� 4 การสง่เสรมิด้านสิ�งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ�มรายได้หมุนเวยีนให้แก่
ชุมชน)

กิจกรรมที�ดําเนินการ

ต้นนํ�า - ลงพื�นที�ค้นหากลุ่มเป�าหมาย
- วเิคราะห์ขอ้มูลเพื�อคัดเลือกกลุ่มเป�าหมาย

กลางนํ�า

- สง่เสรมิการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวโดยชุมชน
- พฒันาบุคลากรด้านการท่องเที�ยว
- บูรณาการด้านการเรยีนการสอนในวชิานวตักรรม
และเทคโนโลยี

ปลายนํ�า
- สรา้งการท่องเที�ยวโดยชุมชน
- บุคลากรในชุมชนมทัีกษะด้านการท่องเที�ยว
- สรา้งอาชพีใหมใ่นชุมชน

TPMAP ความต้องการพื�นฐาน 5 มติิ

ผลลัพธ์

เกิดการจา้งงาน
บณัฑิต
นักศึกษา

ประชาชนในพื�นที�
 

พฒันาทักษะบุคลากร
บณัฑิต
นักศึกษา

ประชาชนในพื�นที�

เกิดการพฒันา
เศรษฐกิจ

และสงัคมราย
ตําบล

แบบบูรณาการ

Community
 Big Data

จาํนวน 214 รายการ

ผลลัพธท์างเศรษฐกิจ
รายได้เพิ�มขึ�น

- เฉลี�ยต่อตําบลรอ้ยละ 10
-รายได้เพิ�มขึ�นเฉลี�ยต่อตําบล
100,000  บาท/เดือน/ป�
- เฉลี�ยต่อตําบล 5,000 บาท/คน/
ครวัเรอืน

ผลลัพธท์างสงัคม

 

- คณุภาพชวีติที�ดีขึ�น
- เกิดอาชพีใหม่
- ลดความเหลื�อมลํ�าด้านรายได้ของคนใน
ชุมชน

ขอ้เสนอแนะ พฒันาชุมชนที�ยงัขาดศักยภาพให้เขม้แขง็ สง่เสรมิ
จุดที�ขาดและบกพรอ่ง เพื�อพฒันาให้เป�นแหล่งท่อง
เที�ยวโดยชุมชนทั�งตําบลพชิยั

ผู้รบัผิดชอบ อาจารย ์นิตยา  เอกบาง และคณะ

กลไกการดําเนินงาน ลงพื�นที�ค้นหา
กลุ่มเป�าหมาย

วเิคราะห์ขอ้มูล
เพื�อคัดเลือกกลุ่มเป�าหมาย

ลงนามMOU
ระหวา่งหน่วยงาน

และชุมชน

สง่เสรมิ
พฒันา

ถ่ายทอดองค์ความรู้
และปฏิบติังานรว่มกัน

ขอ้ประเด็นป�ญหาเชื�อมโยงการพฒันา เป�นพื�นที�ที�มแีหล่งท่องเที�ยวโดย
ชุมชนแต่ยงัขาดการพฒันาศักยภาพแหล่งท่องเที�ยวจงึเกิดการพฒันา
แหล่งท่องเที�ยวเชงิวฒันธรรมและเชงิเกษตร รวมทั�งการพฒันาบุคลากร
ทางด้านการท่องเที�ยว

หมายเลขโทรศัพท์ 080 129 3454
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ตำาบลมุ่งส่้ความพอำเพียง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย 

(มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชีมงคลล้านนา
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : อาจารัย์อัญชลี พัานิชเจริัญ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนาตาก 

   

ตำาบลลานดอกไม�ตก  
อำ�าเภอำอำ�าเภอำโกสัมพีนคร จังหวัดก�าแพงเพชีร

ความเป็นมา

	 ตำำ�บลล�นดอกไม่้ตำก	 อำ�เภอโกส้่ม่พ่ื้นคร	 จ้งหว้ดกำ�แพื้งเพื้ชร	 ห่�งจ�กท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอโกส้่ม่พ่ื้นคร	
ป็ระม่�ณ	12	กิโลเม่ตำร	ทิี่ศเหนือติำดต่ำอก้บ	ตำำ�บลล�นดอกไม้่ตำก	ทิี่ศใต้ำติำดต่ำอก้บตำำ�บลที่รงธุรรม่	ทิี่ศตำะว้นตำก
ติำดต่ำอก้บ	ตำำ�บลเพื้ชรชม่ภ่	ทิี่ศตำะว้นออกติำดต่ำอก้บแม่่นำ��ปิ็ง	ตำำ�บลล�นดอกไม้่ตำกม่่พืื้�นท่ี่�	40.22	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	
หรือ	25,138	ไร่			แบ่งเป็็นพืื้�นท่ี่�ก�รเกษตำร	20,375	ไร่		พืื้�นท่ี่�อยู่่อ่�ศ้ยู่	810	ไร่	พืื้�นท่ี่�ส่�ธุ�รณะป็ระโยู่ชน์	1010	
ไร่	พืื้�นท่ี่�แม่่นำ��	2255	พืื้�นท่ี่�ป่็�และภ่เข�	650	ไร่	แบ่งเป็็น	9	หม่่่บ้�น	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นล�นดอกไม้่หม่่่ท่ี่�	2		บ้�น
ล�นดอกไม้่	หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นเนินกรวด	หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นใหม่่เด่นหว้�	หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นนำ��ดิบ	หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นคลองคล้�	หม่่่ท่ี่�	
8	บ้�นอม่ฤตำ	หม่่่ท่ี่�	9	บ้�นล�นเพื้ชร	ม่่จำ�นวนป็ระช�กรท้ี่�งหม่ด	4,870	คน	แยู่กเป็็นเพื้ศช�ยู่	2,370	คน	เพื้ศ
หญิ่ง	2,500	คน	ตำำ�บลล�นดอกไม้่ตำก	ม่่ล้กษณะภ่มิ่ป็ระเที่ศเป็็นพืื้�นท่ี่�ร�บลุ่ม่	พืื้�นท่ี่�ร�บริม่ฝั�งแม่่นำ��	และพืื้�นท่ี่�
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ดอน	ล้กษณะภ่มิ่อ�ก�ศเนื�องจ�กอำ�เภอโกส้่ม่พ่ื้นคร	ต้ำ�งใหม่่โดยู่แยู่กออกจ�กอำ�เภอเมื่องกำ�แพื้งเพื้ชรยู่้งไม่่ม่่
ส่ถึ�น่ตำรวจอ�ก�ศ	 ด้งน้�นจ่งอ�ศ้ยู่ข้อม่่ลจ�กส่ถึ�น่ตำรวจอ�ก�ศจ้งหว้ดกำ�แพื้งเพื้ชรอุณหภ่มิ่	 จ�กส่ถิึติำข้อม่่ล
ภ่มิ่ศ�ส่ตำร์ของตำำ�บลล�นดอกไม้่ตำกม่่อุณหภ่มิ่ส่่งสุ่ดเฉูล่�ยู่	40	องศ�เซื้ลเซ่ื้ยู่ส่ในเดือนเม่ษ�ยู่น	และตำำ��สุ่ดเฉูล่�ยู่	
23	องศ�เซื้ลเซ่ื้ยู่ส่ในเดือนม่กร�คม่	อุณหภ่มิ่เฉูล่�ยู่ท้ี่�งปี็อยู่่่ท่ี่�	32	องศ�เซื้ลเซ่ื้ยู่ส่	
	 บ้�นล�นดอกไม้่ตำกเดิม่ท่ี่เร่ยู่กว่�	 บ้�นร้�นดอกไม้่	 อ้นม่่ท่ี่�ม่�จ�กส่ม้่ยู่ท่ี่�พื้ระร�ชช�ยู่�เจ้�ด�ร�ร้ศม่่	
(เจ้�น�ยู่ฝ่�ยู่เหนือ)	 เส่ด็จจ�กเมื่องเช่ยู่งใหม่่โดยู่ที่�งเรือล่องม่�ตำ�ม่แม่่นำ��ปิ็งเพืื้�อเส่ด็จไป็ยู่้งกรุงเที่พื้ม่ห�นคร
ช�วบ้�นได้ส่ร้�งบ้�นร้บเส่ด็จโดยู่นำ�ดอกไม้่ท่ี่�ป็ล่กไว้ตำ�ม่บ้�นของตำนไป็ป็ระด้บเป็็นร้�น	 1	 ตำ�ม่ริม่แม่่นำ��ปิ็ง
และได้ส่ร้�งเป็็นพื้ล้บพื้ล�ร้บเส่ด็จ	คร้�นเจ้�ด�ร�ร้ศม่่ได้เห็นเช่นน้�นจ่งได้ให้น�ม่หม่่่บ้�นน่�ว่�”	บ้�นร้�นดอกไม่”้	
ซ่ื้�งต่ำอม่�ได้เร่ยู่กเพ่ื้�ยู่นจ�กคำ�ว่�”	ร้�น”	เป็็น”	ล�น”	จนกล�ยู่เป็็นชื�อบ้�นล�นดอกไม้่ตำกในปั็จจุบ้นน่�	เมื่�อคร้�ง				
ส่ม้่ยู่โบร�ณก�ร	ชมุ่ชนแห่งน่�เป็็นท่ี่�ลำ��ลือ	ค่กครื�น	ม่่ก�รคม่น�คม่โดยู่ส้่ญ่จรที่�งนำ��	เป็็นท่ี่�พ้ื้กผ่ัอนหยู่่อนใจให้ก้บ
ผ้่ัคนท่ี่�ส้่ญ่จรในโบร�ณ	แต่ำปั็จจุบ้นกล้บเป็ล่�ยู่นแป็ลงไป็	ตำำ�บลล�นดอกไม้่ตำกเป็็นเพ่ื้ยู่งตำำ�บลที่�งผ่ั�นท่ี่�จะเดิน
ที่�งไป็ภ�คเหนือเท่ี่�น้�น	ที่ำ�ให้คว�ม่นิยู่ม่ในก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วท่ี่�แห่งน่�ซื้บเซื้�ลง	ส่่งผัลให้ร�ยู่ได้เข้�ส่่่ชุม่ชนลดลง	

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

การพัฒนาก่อนเริ�มูโครงการ จากการประเมิูน 16 ประเด็น
	 ก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลท้ี่�ง	4	ด้�นก่อนเริ�ม่โครงก�รได้นำ�ม่�พ้ื้ฒน�กิจกรรม่ท่ี่�ค�ดว่�จะ	
เกิดข่�น	ก�รพ้ื้ฒน�อ�ช่พื้พืื้�นฐ�นด้�นเที่คโนโลยู่่ท้ี่�ง	4	กิจกรรม่	กิจกรรม่ตำ�ม่แนวเศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยู่ง	
	 6		กิจกรรม่	
การพัฒนาเมู่�อสิ�นสุดโครงการ จากการประเมิูน 16 ประเด็น
	 จ�กก�รส่ำ�รวจคว�ม่ต้ำองก�รจ�กชุม่ชน	กิจกรรม่ท่ี่�ชุม่ชนม่่คว�ม่ต้ำองก�ร	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�	อ�ช่พื้ช่�ง
พืื้�นฐ�น(ด้�นเที่คโนโลยู่่)	กิจกรรม่ผัลิตำเจลแอลกอฮัอล์ล้�งมื่อโดยู่ไม่่ใช้นำ��เพืื้�อป้็องก้น		 Covid-19	กิจกรรม่
พ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วท้ี่องถิึ�นไที่ยู่ด้วยู่ล�นดอกไม้่ตำกโม่เดล	โครงก�รอบรม่เชิง	 ป็ฏิิบ้ติำก�ร	ก�รที่ำ�อิฐต้ำวหนอน
คอนกร่ตำ	กิจกรรม่ท่ี่�กล่�วม่�ข้�งต้ำนน่�แส่ดงให้เห็นถ่ึงก�รพ้ื้ฒน�	 ศ้กยู่ภ�พื้ภ�ยู่ในตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่ง
ส่่่คว�ม่ยู่้�งยืู่น	ตำำ�บลส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง	

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 1.	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�นๆ)
	 	 1.1	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�อ�ช่พื้ด้�นเที่คโนโลยู่่	วิช�ช่พื้ช่�ง	ง�นช่�งพืื้�นฐ�น
	 	 1.2	กิจกรรม่ส่่งเส่ริม่ก�รส่ร้�งร�ยู่ได้จ�กอ�ช่พื้เส่ริม่	ก�รที่ำ�ต้ำวหนอนคอนกร่ตำ
	 2.	ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว)
	 	 2.2	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วท้ี่องถิึ�นไที่ยู่ด้วยู่ล�นดอกไม้่ตำกโม่เดล
	 3.	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�งๆ)
	 	 2.3	ผัลิตำเจลแอลกอฮัอล์ล้�งมื่อโดยู่ไม่่ใช้นำ��เพืื้�อป้็องก้น	COVID-19
	 4.	ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)
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วิธีีการัดำาเนินงาน

ใช้หลักการลานดอกไมู้ตกโมูเดล 
	 1.	 จ้ดที่ำ�ป็ระช�คม่	 (ช�วบ้�น,ผ้่ันำ�ชุม่ชน,องก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลล�นดอกไม่้ตำก)	 ส่อบถึ�ม่คว�ม่
ต้ำองก�รในด้นต่ำ�งๆ	และส่อบถึ�ม่เรื�องร�วป็ระว้ติำคว�ม่เป็็นม่�ของตำำ�บล
	 2.	ค้นพื้บผ้่ัร้่	น้กป็ร�ชญ์่ท้ี่องถิึ�น	
	 3.	นำ�ข้อม่่ลท่ี่�ได้ร้บม่�เร่ยู่บเร่ยู่งคว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ตำ�ม่คว�ม่เป็็นจริง	ตำ�ม่คติำคว�ม่เชื�อของคนในท้ี่องถิึ�น	ตำ�ม่
คว�ม่ต้ำองก�รของคนในท้ี่องถิึ�น
	 4.	นำ�ข้อม่่ลท่ี่�ได้ส่อบถึ�ม่ม่�ที่ำ�สื่�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุให้ม่่คว�ม่เข้�ใจง่�ยู่	และเผัยู่แพื้ร่ให้บุคคลภ�ยู่นอก
ที่ร�บม่�กสุ่ด	
	 5.	ขยู่�ยู่ผัลส่่่ระด้บอำ�เภอ	จ้งหว้ด	ป็ระเที่ศ

ผู้ลการัดำาเนินงาน  

เร่�องเด่น 
1. กิจกรรมูพัฒนาแหล่งท่องเที�ย์วิท้องถิ�นไทย์ด้วิย์ลานดอกไมู้ตกโมูเดล
	 ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงว้ฒนธุรรม่	และยู่กระด้บผัลิตำภ้ณฑ์์ของชุม่ชนให้คนภ�ยู่นอกได้ร้่จ้ก
อยู่�่งแพื้รห่ล�ยู่	เพืื้�อเพิื้�ม่จำ�นวนน้กท่ี่องเท่ี่�ยู่วเข้�ม่�เท่ี่�ยู่วในตำำ�บลล�นดอกไม่ต้ำกม่�กข่�น	ชุม่ชนและผ้่ัป็ระกอบ
ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ม่�กข่�น
2. กิจกรรมู COVID WEEK 
	 จ�กปั็จจุบ้นเกิดส่ถึ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคไวร้ส่โคโรน่�	 2019	 ม่่แนวโน้ม่ก�รแพื้ร่ระบ�ดท่ี่�เพิื้�ม่	
ม่�กข่�น	 จ่งจำ�เป็็นต้ำองม่่ก�รจ้ดห�แนวที่�งให้คว�ม่ร้่	 คำ�แนะนำ�	 เพืื้�อให้ป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�ร้่จ้กวิธุ่ก�รป้็องก้น	
ก�รด่แลต้ำวเองได้อยู่่�งถ่ึกต้ำอง	เพืื้�อลดคว�ม่เส่่�ยู่งท่ี่�จะเกิดโรค	ระบ�ด	ม่่ก�รเดินรณรงค์เชิญ่ชวนให้ป็ระช�ชน
ฉู่ดว้คซ่ื้นป้็องก้นโรค	 Covid-19	 และนำ�ผัลิตำภ้ณฑ์์เจลแอลกอฮัอล์ล้�งมื่อโดยู่ไม้่ใช้นำ��	 จ�กกิจกรรม่ผัลิตำเจล
แอลกอฮัอล์ล้�งมื่อโดยู่ไม่่ใช้นำ��เพืื้�อป้็องก้น	COVID-19	ม่�แจกให้ก้บป็ระช�ชน	
คนเด่น
	 1.	น�งที่ว่ป็	เอม่ศิริ		ผ้่ัใหญ่่บ้�นหม่่่ท่ี่�	9	บ้�นล�นเพื้ชร	และเป็็นผ้่ัด่แลศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ก�รที่ำ�กระที่ง
	 2.	น�ยู่วส้่นต์ำ	พื้รม่จ้นที่ร์	ป็ร�ชญ์่ช�วบ้�น	และเป็็นป็ระธุ�นส่ภ�ว้ฒนธุรรม่ล�นดอกไม้่ตำก
แหล่งเรีย์นรู้
	 1.	ศ่นยู่ก์�รเร่ยู่นร้่ก�รที่ำ�กระที่ง	ชุม่ชนต้ำนแบบบ้�นล�นเพื้ชร	“เศษพืื้ชไม่่เผั�เอ�ม่�ใช้ที่ำ�กระที่ง”	ต้ำ�ง
อยู่่่หม่่่ท่ี่�	9	บ้�นล�นเพื้ชร	เป็็นศ่นยู่์ส่่งเส่ริม่อ�ช่พื้ให้ก้บคนในชุม่ชน

ปัจจัยความสำาเร็ัจ  

	 1.	ก�รให้คว�ม่ช่วยู่เหลือด้�นก�รป็ระส่�นง�นก้บชุม่ชนของหน่วยู่ง�นภ�คร้ฐ	(องค์ก�รบริห�รส่่วน	
			ตำำ�บลล�นดอกไม้่ตำก)		
	 2.	ก�รให้คว�ม่ช่วยู่เหลือด้�นข้อม่่ลชุม่ชนข้อม่่ลส่ถึ�นท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่	ป็ระว้ติำคว�ม่เป็็นม่�	และผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�
น่�ส่นใจของตำำ�บล	(ผ้่ันำ�ชุม่ชน,น้กป็ร�ชญ์่ท้ี่องถิึ�น,ป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�)
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ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะแนวทางการัพััฒนาต่อไป

ปัญหาอุปสรรค
	 ก�รลงพืื้�นท่ี่�และก�รจ้ดกิจกรรม่	ม่่คว�ม่ล่�ช้�เนื�องจ�กส่ถึ�นก�รณ์	โควิด19	ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บล	
ล�นดอกไม้่ตำก	เป็็นพืื้�นท่ี่�ควบคุม่ส่่งสุ่ด	ม่่ม่�ตำรก�รพืื้�นท่ี่�ร�ชก�รกำ�หนดในก�รจ้ดกิจกรรม่ก�รรวม่กลุ่ม่		
“ห้�ม่จ้ดกิจกรรม่รวม่คนม่�กกว่�	20	คน”
ข้้อเสนอแนะ
	 ป็ฏิิบ้ติำตำ�ม่แนวที่�งและม่�ตำรก�รณ์ก�รป้็องก้นโรคติำดเชื�อไวร้ส่โคโรน�	2019	(COVID-19)		
อยู่่�งเคร่งคร้ด
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ตําบลลานดอกไม้ตกมีพื�นที�
40.22 ตร.ม./25,138 ไร่

 

1,313 ครัวเรือน
สถานศึกษา 4 แห่ง
ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง
ศาสนสถาน 4 แห่ง 

สุขภาพ

2561
2562

ความเป�นอยู่ การศึกษา รายได้ การเข้าถึงบริการภาครัฐ

Digital
Literacy 

English
Competency

Financial
Literacy 

Social
Literacy

พื�นที�ป�าและภูเขา
650 ไร่

ตําบลลานดอกไม้ตก อําเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกําแพงเพชร 

 

การดําเนินงานรายตําบล (TSI)

ข้อมูลพื�นที�ตําบล
ลักษณะการใช้งาน

พื�นที�การเกษตร
20,375 ไร่
พื�นที�อยู่อาศัย
810 ไร่
พื�นที�สาธารณะ
ประโยชน์ 1,010ไร่
พื�นที�แม่นํ�า
2,255 ไร่

จํานวนประชากร 4,890คน
ชาย 

2,370 คน
หญิง 

2,520 คน

TPMP ความต้องการทั�ง 5 มิติ

การพัฒนาในพื�นที�
1.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการช่างพื�นฐาน
2.กิจกรรมการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการช่างติดตั�งระบบพลังงาน
ไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์
3.กิจกรรมผลิตเจลแอลกอฮอล์ไม่ใช้นํ�าเพื�อป�องกันCovid -19
4.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวไทยด้วยลานดอกไม้ตกโมเดล
5.โครงการส่งเสริมรายได้จากอาชีพเสริม ฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การทําอิฐตัวหนอน
6.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการผลิตฟ�าทะลายโจรแคปซูน

กลไกลการทํางาน

U2Tลานดอกไม้ตก
& องค์การบริหาร

ส่วนตําบลลานดอกไม้
ตก

ผู้ใหญ่บ้านทั�ง 9 หมู ่
การแก้ไข
ป�ญหา
ความ

ยากจน 

ผลลัพธ์
การจ้างงานทั�ง 6 ตําแหน่ง 20 คน ที�ได้รับการคัดเลือก

ผู้จ้างได้รับการพัฒนาทักษะ ครบ 20 ตําแหน่ง 

ผลลัพธ์ด้านการท่องเที�ยว
    เพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่อง
เที�ยวของชุมเพื�อยกระดับผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนให้ประชาชนรู้จักตําบลลานดอกไม้
ตกมากขึ�นด้วยโครงการพัฒนาแหล่งท่อง
เที�ยวไทยด้วยลานดอกไม้ตกโมเดล

ผลลัพธ์ด้านอาชีพ
   ประชาชนในตําบลลานดอกไม้ตกสามารถ
ต่อยอด การทําเจลแอลกอฮอ การผลิต
แคปซูล การพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพช่าง
พื�นฐาน

ผลลัพธ์ด้านการอบรม
   ประชาชนในตําบลมีความรู้และความเข้าใจในการ
เรียนรู้และฝ�กอบรม จากการฝ�กอบรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการช่างพื�นฐาน การฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ
ช่างติดตั�งระบบพลังงานไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย์
เจลแอลกอฮอล์ไม่ใช้นํ�าเพื�อป�องกันCovid -19
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการผลิตฟ�าทะลายโจร
แคปซูล

ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ
   ประชาชนในตําบลมีความรู้พื�นฐานในการ
ดูแลและทําความเข้าใจสืบเนื�องจากโครงการ
เจลแอลกอฮอล์ไม่ใช้นํ�าเพื�อป�องกันCovid-19
และ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการผลิตฟ�า
ทะลายโจรแคปซูล

ข้อเสนอแนะ
ควรส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ดร.อัญชลี พานิชเจริญ
Tel: 099-592 6692  Email: anchalee.tak@gmail.com
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ดรั. ณัฐรักานต์ คำาใจวุฒิ

  มหาวิทยาลัยรัาชมงคลล�านนาเชียงรัาย 

   

ตำาบลดอยงาม  
อำ�าเภอำพาน จังหวัดเชีียงราย

ผู้ร่วิมูโครงการ : ดร.	สุ่บิน		 	 ใจที่�	 	 	
	 	 ดร.	พ้ื้นทิี่พื้�		 	 ปั็ญ่สุ่วรรณ	 	
	 	 อ.	อนิรุที่ธ์ุ		 	 ส่งค์ธุน�พิื้ท้ี่กษ์	
	 	 อ.	ส่ม่ควร		 	 ส่งวนแพื้ง	 	
	 	 อ.	จร้ส่ศร่		 	 โนม่่	 	 	
	 	 1.	น�งส่�วรุ่งทิี่ว�		 อุป็น้นท์ี่		 (บ้ณฑิ์ตำจบใหม่่)
	 	 2.	น�งส่�ววฤนด�		 ที่วรรณ�		 (บ้ณฑิ์ตำจบใหม่่)	
	 	 3.	น�ยู่ช�คริตำ		 	 ช้ยู่ชนะ			 (บ้ณฑิ์ตำจบใหม่่)
 	 4.	น�งส่�วสุ่พิื้ณญ่�		 ก้นที่�ก�ศ		 (บ้ณฑิ์ตำจบใหม่่)
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	 5.	 น�ยู่ธุน้ตำป็กร		 	 ที่�ซื้�ว			 (บ้ณฑิ์ตำจบใหม่่)
	 6.	 น�ยู่อดิศ้กดิ�		 	 หมื่�นเก่�ยู่ง		 (บ้ณฑิ์ตำจบใหม่่)
	 7.	 น�ยู่ธุว้ตำรช้ยู่		 	 เส่วะกะ			 (บ้ณฑิ์ตำจบใหม่่)
	 8.	 น�ยู่อนุยูุ่ตำ		 	 อ้�ยู่ดวง		 (บ้ณฑิ์ตำจบใหม่่)
	 9.	 น�งส่�วดวงฤท้ี่ยู่		 ไขที่�	 	 (บ้ณฑิ์ตำจบใหม่่)
	 10.	 น�ยู่ป็วริศ	 	 ปั็ญ่สุ่วรรณ	 (บ้ณฑิ์ตำจบใหม่่)
	 11.	 น�งส่�วนิจฉูร�	 	 เที่พื้วงค์		 (บ้ณฑิ์ตำจบใหม่่)
	 12.	 น�งส่�วสุ่พื้รรณิก�ร์		 อ้�ยู่ด่	 	 (ป็ระช�ชน)
	 13.	 น�งส่�วรชตำพื้ร		 	 พื้วงสิ่น	 	 (ป็ระช�ชน)
	 14.	 น�ยู่ศ�นิตำยู่์		 	 คงชื�นส่ว้ส่ดิ�	 (ป็ระช�ชน)
	 15.	 น�ยู่สุ่กิจ		 	 ก้นธิุยู่ะ	 	 (ป็ระช�ชน)
	 16.	 น�ยู่บรรดล	 	 คำ�เข่ยู่ว		 (ป็ระช�ชน)
	 17.	 น�งส่�วปิ็ยู่�กร	 	 ปั็ญ่สุ่วรรณ	 (ป็ระช�ชน)
	 18.	 น�งส่�วศิริพื้ร	 	 ปั็ญ่ญ่�หลง	 (ป็ระช�ชน)
	 19.	 น�ยู่กิตำติำศ้กดิ�	 	 ดวงวรรณ�		 (น้กศ่กษ�)
	 20.	 น�งส่�วณ้ฎฐ์นร่	 	 ร่ม่โพื้ธิุ�สุ่วรรณ		 (น้กศ่กษ�)
	 21.	 น�ยู่ณ้ฐพื้งษ์	 	 วงค์ไชยู่			 (น้กศ่กษ�)
	 22.	 	น�ยู่วท้ี่ญ่ญู่	 	 แก่นพิื้นิจ			 (น้กศ่กษ�)

ความเป็นมา

ข้้อมููลพ่�นฐาน/ข้้อมููลทั�วิไป
	 ตำำ�บลดอยู่ง�ม่เป็็นตำำ�บลหน่�งใน	15	ตำำ�บลของอำ�เภอพื้�น	จ้งหว้ดเช่ยู่งร�ยู่	ต้ำ�งอยู่่่ที่�งทิี่ศตำะว้นออก
ของอำ�เภอพื้�น	 ม่่พืื้�นท่ี่�ป็ระม่�ณ	33	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	แบ่งเขตำก�รป็กครอง	 เป็็น	14	หม่่่บ้�น	ป็ระกอบด้วยู่
หม่่่	1	บ้�นส้่นที่ร�ยู่,	หม่่่	2	บ้�นจำ�ค�วตำอง,	หม่่่	3	บ้�นส้่นผ้ักเฮืัอด,	หม่่่	4	บ้�นส้่นหนองคว�ยู่,	หม่่่	5	บ้�น
ท่ี่�ดอกแก้ว,	หม่่่	6	บ้�นส้่นม่ะกอก,	หม่่่	7	บ้�นส้่นช้�งตำ�ยู่,	หม่่่	8	บ้�นหนองหม่ด,	หม่่่	9	บ้�นส้่นกำ�แพื้ง,	
หม่่่	10	บ้�นส้่นธุ�ตุำ,	หม่่่	11	บ้�นส้่นโค้ง,	หม่่่	12	บ้�นป่็�ต่ำง,	หม่่่	13	บ้�นแม่่หน�ด	และ	หม่่่	14	บ้�นส่�รภ่	
จำ�นวนป็ระช�กรในตำำ�บลดอยู่ง�ม่ท้ี่�งสิ่�น	4,566	คน	จำ�นวนหล้งค�เรือนท้ี่�งสิ่�น	1,552	หล้งค�เรือน	ส่ำ�น้กง�น
องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลดอยู่ง�ม่	(ปั็จจุบ้นเป็็นองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลขน�ดกล�ง	ณ	ว้นท่ี่�	2	กรกฎ�คม่	
พื้.ศ.	2550)	ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�หม่่่ท่ี่�	4	ตำำ�บลดอยู่ง�ม่	อำ�เภอพื้�น	จ้งหว้ดเช่ยู่งร�ยู่

ระบบเศรษฐกิจ
	 ก�รเกษตำร	ป็ระช�กรในเขตำองคก์�รบริห�รส่่วนตำำ�บลป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่เป็็นอ�ช่พื้หล้ก	และ
รองลงม่�ป็ระกอบอ�ช่พื้เล่�ยู่งส้่ตำว์	อ�ช่พื้ร้บจ้�ง	อ�ช่พื้ค้�ข�ยู่	ฯลฯ	ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่	ได้แก่	ข้�ว	
พื้ริก	ลำ�ไยู่
	 ก�รป็ระม่ง	ในเขตำองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บล	ม่่ก�รเล่�ยู่งป็ล�	เช่น	ป็ล�นิล	ป็ล�ดุก	ป็ล�บ่ก	โดยู่	ก�ร
กำ�ก้บด่แลโดยู่ส่ำ�น้กป็ระม่งอำ�เภอพื้�น
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ก�รป็ศุส้่ตำว์	ป็ระกอบก�รในล้กษณะเล่�ยู่งในคร้วเรือนเป็็นอ�ช่พื้หล้กและอ�ช่พื้เส่ริม่	เช่น	ก�รเล่�ยู่งไก่	เป็็ด	โค	
สุ่กร	กระบือ	โดยู่ก�รกำ�ก้บด่แลโดยู่ส่ำ�น้กง�นป็ศุส้่ตำว์อำ�เภอพื้�น
ประเพณีและงานประจำาปี

• ป็ระเพื้ณ่สื่บส่�นว้ฒนธุรรม่ท้ี่องถิึ�นตำำ�บลดอยู่ง�ม่	ป็ระม่�ณระหว่�งเดือนธุ้นว�คม่-ม่กร�คม่
• ป็ระเพื้ณ่อนุร้กษ์ศิลป็ว้ฒนธุรรม่ท้ี่องถิึ�น	ป็ระม่�ณระหว่�งเดือนธุ้นว�คม่-ม่กร�คม่
• ป็ระเพื้ณ่ส่รงนำ��พื้ระธุ�ตุำ	หม่่่ท่ี่�	12	ป็ระม่�ณเดือนม่กร�คม่
• ป็ระเพื้ณ่ส่รงนำ��พื้ระธุ�ตุำ	หม่่่ท่ี่�	10	ป็ระม่�ณเดือนกุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ
• ป็ระเพื้ณ่ส่รงนำ��พื้ระธุ�ตุำแก้วท้ี่นใจ	หม่่่ท่ี่�	7	ป็ระม่�ณเดือนม่่น�คม่
• ป็ระเพื้ณ่บรรพื้�ช�/อุป็ส่ม่บที่ภ�คฤด่ร้อน	ป็ระม่�ณเดือนเม่ษ�ยู่น
• ป็ระเพื้ณ่ม่ห�ส่งกร�นต์ำและว้นผ้่ัส่่งอ�ยูุ่	ป็ระม่�ณเดือนเม่ษ�ยู่น
• ป็ระเพื้ณ่ส่รงนำ��พื้ระธุ�ตุำ	หม่่่ท่ี่�	1	ป็ระม่�ณเดือนพื้ฤษภ�คม่	
• ป็ระเพื้ณ่ส่รงนำ��พื้ระธุ�ตุำ	หม่่่ท่ี่�	2	ป็ระม่�ณเดือนพื้ฤษภ�คม่
• ป็ระเพื้ณ่ส่รงนำ��พื้ระธุ�ตุำ	หม่่่ท่ี่�	4	ป็ระม่�ณเดือนพื้ฤษภ�คม่
• ป็ระเพื้ณ่ส่รงนำ��พื้ระธุ�ตุำ	หม่่่ท่ี่�	8	ป็ระม่�ณเดือนกรกฎ�คม่
• ป็ระเพื้ณ่ว้นเข้�พื้รรษ�	ออกพื้รรษ�	ป็ระม่�ณเดือนกรกฎ�คม่	ตุำล�คม่	พื้ฤศจิก�ยู่น
• ป็ระเพื้ณ่ส่ล�กภ้ตำร	ป็ระม่�ณเดือนตุำล�คม่
• ง�นกฐินตำำ�บล	ป็ระม่�ณเดือนพื้ฤศจิก�ยู่น
• ป็ระเพื้ณ่ลอยู่กระที่ง	ป็ระม่�ณเดือนพื้ฤศจิก�ยู่น

ภููมิูปัญญาท้องถิ�น
	 ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ท้ี่องถิึ�นท่ี่�ได้ร้บก�รอนุร้กษ์	สื่บส่�น	และต่ำอยู่อด	ได้แก่	วิธุ่ก�รที่ำ�เครื�องจ้กส่�นใช้ส่ำ�หร้บใน
คร้วเรือน	และก�รปั็�นเครื�องปั็�นดินเผั�
ภูาษาถิ�น 
	 ร้อยู่ละ	90%	ของป็ระช�กร	พ่ื้ดภ�ษ�ไที่ยู่ถิึ�นเหนือ	ท่ี่�เหลือเป็็นภ�ษ�ไที่ยู่ถิึ�นกล�ง
สินค้าพ่�นเมู่องและข้องที�ระลึก 
	 ได้แก่	เครื�องจ้กส่�นท่ี่�ที่ำ�จ�กไม้่ไผ่ั	ผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กกะล�ม่ะพื้ร้�ว	เครื�องปั็�นดินเผั�	ผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กผ้ั�

โจทย์์การพัฒนาเพ่�อการแก้ไข้ปัญหาควิามูย์ากจน
	 ก่อนเริ�ม่ต้ำนโครงก�ร	ผัลก�รป็ระเม่นิศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป็�้หม่�ยู่	16	ป็ระเดน็	พื้บว่�ม่่	5	ป็ระเดน็	ไม่่
เป็็นไป็ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	ได้แก่	1)	คว�ม่ส่�ม่�รถึวิเคร�ะห์ร�ยู่ร้บ-ร�ยู่จ่�ยู่	2)	ส้่ม่ม่�ช่พื้เต็ำม่พืื้�นท่ี่�	3)	เกษตำรที่ฤษฎ่
ใหม่่	4)	ก�รฝกึอบรม่ด�้นส้่งคม่	และ	5)	พ้ื้ฒน�คณุภ�พื้กลุ่ม่เป็ร�ะบ�ง	ตำำ�บลดอยู่ง�ม่จ้ดอยู่่เ่ป็็นตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่
พื้อเพ่ื้ยู่ง	จ่งนำ�ป็ระเดน็ท่ี่�ไม่่เป็็นไป็ตำ�ม่เป็�้หม่�ยู่	จ้ดที่ำ�เป็็นแนวที่�งก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลโดยู่ผั�่นกจิกรรม่ที่้�งสิ่�น	5	
กิจกรรม่	คือ	1)	ก�รฝึกอบรม่เจ้�หน้�ท่ี่�ตำรวจวิเคร�ะห์ห�ส่�รเคม่่ตำกค้�งป็ระจำ�หม่่่บ้�น	2)	ก�รพ้ื้ฒน�สิ่นค้�
และก�รตำล�ด	“ผัลิตำภ้ณฑ์์เกษตำรป็ลอดภ้ยู่เชื�อม่โยู่งก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว”	3)	กิจกรรม่ก�รจ้ดก�รก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่
ชุม่ชนเชื�อม่โยู่งผัลิตำภ้ณฑ์์ในชุม่ชน	4)	ก�รส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�ฝีมื่อแรงง�นในท้ี่องถิึ�น	5)	ก�รส่่งเส่ริม่กิจกรรม่
ก�รจดบ้ญ่ช่ร�ยู่ร้บร�ยู่จ่�ยู่และส่ร้�งก�รออม่ส่ำ�หร้บคร้วเรือน	
	 ภ�ยู่หล้งเส่ร็จสิ่�นโครงก�ร	ได้ที่ำ�ก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	ป็ระเด็น	อ่กคร้�งหน่�ง	
พื้บว่�ม่่ป็ระเด็น	2	ป็ระเด็น	ท่ี่�ยู่้งไม่่เป็็นไป็ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	ได้แก่	1)	ส้่ม่ม่�ช่พื้เต็ำม่พืื้�นท่ี่�	2)	พ้ื้ฒน�คุณภ�พื้กลุ่ม่
เป็ร�ะบ�ง



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)292

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 เพืื้�อให้ตำำ�บลม่่ศ้กยู่ภ�พื้	5	ป็ระเด็น	ได้แก่	1)	คว�ม่ส่�ม่�รถึวิเคร�ะห์ร�ยู่ร้บ-ร�ยู่จ่�ยู่	2)	ส้่ม่ม่�ช่พื้
เต็ำม่พืื้�นท่ี่�	 3)	 เกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่	 4)	 ก�รฝึกอบรม่ด้�นส้่งคม่	 และ	 5)	 พ้ื้ฒน�คุณภ�พื้กลุ่ม่เป็ร�ะบ�ง	 เป็็นไป็
ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	โครงก�รจ่งได้ดำ�เนิน	4	 กิจกรรม่	ได้แก่	1)	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	 (ก�รยู่ก
ระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�นๆ)	2)	ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว)	
3)	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�ง	ๆ)	และ	4)	ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�ง
แวดล้อม่/Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)	โดยู่ม่่กิจกรรม่ยู่อ่ยู่ท่ี่�เข้�ม่�ส่น้บส่นนุก�
รดำ�เนินง�นท้ี่�ง	4	กิจกรรม่	ท้ี่�งสิ่�น	5	กิจกรรม่ยู่่อยู่	ได้แก่	1)	ก�รฝึกอบรม่เจ้�หน้�ท่ี่�ตำรวจวิเคร�ะห์ห�ส่�รเคม่่
ตำกค้�งป็ระจำ�หม่่่บ้�น	2)	ก�รพ้ื้ฒน�สิ่นค้�และก�รตำล�ด	“ผัลิตำภ้ณฑ์์เกษตำรป็ลอดภ้ยู่เชื�อม่โยู่งก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว”	
3)	ก�รจ้ดก�รก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชนเชื�อม่โยู่งผัลิตำภ้ณฑ์์ในชุม่ชน	4)	ก�รส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�ฝีมื่อแรงง�นใน
ท้ี่องถิึ�น	และ	5)	ก�รส่่งเส่ริม่กิจกรรม่ก�รจดบ้ญ่ช่ร�ยู่ร้บร�ยู่จ่�ยู่และส่ร้�งก�รออม่ส่ำ�หร้บคร้วเรือน

วิธีีการัดำาเนินงาน

 กิจกรรมูที� 1	ก�รฝึกอบรม่เจ้�หน้�ท่ี่�ตำรวจวิเคร�ะห์ห�ส่�รเคม่่ตำกค้�งป็ระจำ�หม่่่บ้�น	ได้ดำ�เนินก�ร
ตำรวจห�ส่�รพิื้ษในพืื้ช	 ผ้ักท่ี่�ใช้ในก�รบริโภคและจำ�หน่�ยู่ให้แก่องค์กรและป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�	 	 ผ่ั�นกิจกรรม่
ก�รอบรม่ในก�รตำรวจห�ส่�รพิื้ษเบื�องต้ำนในพืื้ช	ผ้ัก	โดยู่ม่่ชุดเครื�องตำรวจห�ส่�รพิื้ษเป็็นสื่�อในก�รอบรม่ให้ก้บ
กลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่	และส่่งม่อบให้ก้บ	อบตำ.	ดอยู่ง�ม่	เพืื้�อให้กลุ่ม่ผ้่ัอบรม่ส่�ม่�รถึนำ�ไป็ใช้ง�นได้อยู่่�งต่ำอเนื�องต่ำอ
ไป็	
 กิจกรรมูที� 2 ก�รพ้ื้ฒน�ส่นิค้�และก�รตำล�ด	“ผัลติำภ้ณฑ์์เกษตำรป็ลอดภ้ยู่เชื�อม่โยู่งก�รที่อ่งเท่ี่�ยู่ว”	ได้
ดำ�เนนิก�รพ้ื้ฒน�ผัลติำภ้ณฑ์์	ออกแบบตำร�ส่นิค้�	พ้ื้ฒน�บรรจภุ้ณฑ์์	และก�รตำล�ดม่�พ้ื้ฒน�ผัลติำภ้ณฑ์์ในพื้ื�นท่ี่�
ตำำ�บลดอยู่ง�ม่ให้ม่่คว�ม่โดดเด่นและเป็็นเอกล้กษณ์	 ผ่ั�นก�รจ้ดอบรม่ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ก�รพ้ื้ฒน�สิ่นค้�
และก�รตำล�ด	และออกแบบตำร�สิ่นค้�	บรรจุภ้ณฑ์์แก่ผัลิตำภ้ณฑ์์จำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	10	ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�เป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์
ชุม่ชน	รวม่ถ่ึงจ้ดที่ำ�คลิป็วิด่โอโป็รโม่ที่ผัลิตำภ้ณฑ์์ท้ี่�ง	10	ผัลิตำภ้ณฑ์์	เพืื้�อนำ�ไป็ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุต่ำอไป็
 กิจกรรมูที� 3	กิจกรรม่ก�รจ้ดก�รก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชนเชื�อม่โยู่งผัลิตำภ้ณฑ์์ในชุม่ชน	ได้ดำ�เนินก�ร
โดยู่ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ม่�ถ่ึ�ยู่ที่อดให้แก่ป็ระช�ชนกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ในพืื้�นท่ี่�	เพืื้�อส่ร้�งคว�ม่โดดเด่นและน่�ส่นใจ
แก่แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วและผัลติำภ้ณฑ์์ชุม่ชนส่่น้่กท่ี่องเท่ี่�ยู่วเป้็�หม่�ยู่	รวม่ถึง่ว�งแนวที่�งก�รพ้ื้ฒน�พืื้�นท่ี่�ส่่่ก�รท่ี่อง
เท่ี่�ยู่วชุม่ชน	ผ่ั�นก�รจ้ดอบรม่	“กิจกรรม่แผันท่ี่�เดินที่�งพ้ื้ฒน�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน”	และม่่ก�รนำ�สื่�อใช้ในก�ร
ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วในพืื้�นท่ี่�	โดยู่ก�รถ่ึ�ยู่ว่ด่โอ	โป็รโม่ที่ส่ถึ�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยู่วในชุม่ชน	ที่ำ�โป็ส่เตำอร์	และ
จ้ดกิจกรรม่	“เปิ็ดเส้่นที่�งก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วตำำ�บลดอยู่ง�ม่”	
 กิจกรรมูที� 4 ก�รส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�ฝีมื่อแรงง�นในท้ี่องถิึ�น	 ได้ดำ�เนินก�รจ้ดอบรม่	“หล้กส่่ตำรช่�ง
พืื้�นฐ�น”	แบ่งออกเป็็น	3	หล้กส่่ตำร	ได้แก่	หล้กส่่ตำรช่�งซ่ื้อม่เครื�องยู่นต์ำเล็กเพืื้�อก�รเกษตำร	หล้กส่่ตำรช่�งเชื�อ
ม่อ�รก์โลหะดว้ยู่มื่อ	และหล้กส่่ตำรช�่งตำดิต้ำ�งไฟฟ�้ภ�ยู่ในอ�ค�ร	โดยู่แต่ำละหล้กส่่ตำรดำ�เนนิก�รป็ฏิิบ้ติำด้วยู่ก�ร
ใช้เครื�องมื่อจริง
 กิจกรรมูที� 5	ก�รส่่งเส่ริม่กิจกรรม่ก�รจดบ้ญ่ช่ร�ยู่ร้บร�ยู่จ่�ยู่และส่ร้�งก�รออม่ส่ำ�หร้บคร้วเรือน	ได้
ดำ�เนินก�รจ้ดอบรม่	 “ก�รจ้ดก�รที่ำ�บ้ญ่ช่โดยู่ใช้โป็รแกรม่บ้ญ่ช่ส่ถึ�บ้นก�รเงิน”และ	 “อบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร
ก�รจ้ดที่ำ�บ้ญ่ช่โดยู่ใช้โป็รแกรม่ส่ำ�เร็จร่ป็”	 ผ่ั�นก�รฝึกท้ี่กษะก�รใช้โป็รแกรม่บ้ญ่ช่	 “ระบบบ้ญ่ช่ส่ถึ�บ้นก�ร
เงิน	ฉูบ้บเร่ยู่นร้่”	ท่ี่�ม่่ก�รร่วม่ง�นก้บที่�งธุน�ค�รเพืื้�อก�รเกษตำรและส่หกรณ์ก�รเกษตำร	เพืื้�อนำ�ไป็ต่ำอยู่อดใช้
เก่�ยู่วก้บก�รเงินในชุม่ชนต่ำอไป็
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	 ในส่่วนของก�รดำ�เนินง�นของผ้่ัร้บจ้�งง�น	ม่่ก�รใช้เที่คโนโลยู่แ่ละเครื�องมื่อในก�รจ้ดเก็บข้อม่่ลของ
ตำำ�บล	เช่น	ก�รจ้ดเก็บส่ถึ�นภ�พื้ตำำ�บล	ใช้	Google	Form	และ	Google	Drive	เป็็นพืื้�นท่ี่�ในก�รจ้ดเก็บข้อม่่ล
และแชร์ข้อม่่ล	ก�รจ้ดเก็บข้อม่่ลโควิด	โดยู่ใช้โที่รศ้พื้ท์ี่มื่อถืึอกรอกข้อม่่ลผ่ั�นระบบส่่วนกล�ง	เป็็นต้ำน

ผู้ลการัดำาเนินงาน

	 จ�กก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รภ�ยู่ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลดอยู่ง�ม่ผ่ั�นก�รจ้ดกิจกรรม่ต่ำ�ง	 ๆ	 ได้ผัลผัลิตำ
และผัลล้พื้ธุ์ท้ี่�งในเชิงป็ริม่�ณและคุณภ�พื้ตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ดท่ี่�กำ�หนดไว้ครบทุี่กต้ำวช่�ว้ดในแตำ่ละกิจกรรม่	 โดยู่แต่ำละ
กิจกรรม่เกิดสิ่�งโดดเด่นข่�นม่�จ�กก�รดำ�เนินกิจกรรม่แต่ำละกิจกรรม่	 เช่น	 กิจกรรม่ท่ี่�	 1	 ม่่ก�รนำ�เที่คโนโลยู่่
ก�รตำรวจห�ส่�รเคม่่ม่�ถ่ึ�ยู่ที่อดให้ก้บกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่	 โดยู่ม่่ก�รป็ระยูุ่กต์ำให้เกิดคว�ม่เข้�ใจและใช้ง�นด้วยู่ข้�น
ตำอนท่ี่�ไม่่ยูุ่่งยู่�ก	กิจกรรม่ท่ี่�	2	พื้บผัลิตำภ้ณฑ์์	ผัลผัลิตำ	ท่ี่�ม่่คว�ม่โดดเด่นในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บล	ท่ี่�ส่�ม่�รถึนำ�ม่�ต่ำอยู่อด	
พ้ื้ฒน�ให้เกิดคว�ม่น่�ส่นใจยู่ิ�งข่�น	เพืื้�อก�รส่ร้�งง�นส่ร้�งอ�ช่พื้ให้ก้บคนในชุม่ชน	กิจกรรม่ท่ี่�	3	พื้บว่�ภ�ยู่ใน
ชุม่ชน	ม่่ป็ร�ชญ์่ช�วบ้�นท่ี่�ม่่องค์คว�ม่ร้่และภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ในด้�นต่ำ�ง	ๆ	ท่ี่�ส่�ม่�รถึถ่ึ�ยู่ที่อดให้ก้บผ้่ัคนท่ี่�ต้ำองก�ร
เข้�ม่�ศ่กษ�	กิจกรรม่ท่ี่�	4	ได้ม่่ก�รส่ร้�งช่�งเที่คนิคท้ี่องถิึ�นภ�ยู่ในชุม่ชน	และกิจกรรม่ท่ี่�	5	ม่่โป็รแกรม่บ้ญ่ช่
ท่ี่�ส่�ม่�รถึนำ�ม่�ป็ระยุู่กต์ำใช้ร่วม่ก้บกองทุี่นหม่่่บ้�นได้ต่ำอไป็	นอกจ�กน่�ก�รดำ�เนินง�นท้ี่�ง	5	กิจกรรม่ยู่้งม่่คว�ม่
เชื�อม่โยู่งก้นต้ำ�งแต่ำกิจกรรม่ท่ี่�	1	ไป็จนถ่ึงกิจกรรม่ท่ี่�	5	โดยู่เน้นก�รม่่ส่่วนร่วม่ของป็ระช�ชน
	 นอกจ�กน่�	ผั่ร้้บจ้�งง�นท่ี่�ที่ำ�ง�นร่วม่ก้บชมุ่ชน	ที่ำ�ให้พื้บแหล่งเร่ยู่นร้่ที่่�หล�กหล�ยู่ในพืื้�นที่่�	ได้แก่	ศน่ย์ู่
ก�รเร่ยู่นร้่เกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่	โคกหนองน�โม่เดล	และกลุม่่วสิ่�หกจิชมุ่ชน	เป็็นต้ำน	บคุคลเด่นที่่�ม่บ่ที่บ�ที่ในพืื้�นที่่�	
ได้แก่	น�ยู่ม่�นนที่์	ที่ิศชม่ภ่	ได้ดำ�เนินตำ�ม่รอยู่ในหลวงร้ชก�ลที่่�	9	ด้�นเกษตำรพื้อเพื้่ยู่ง	ที่ำ�ให้พื้ื�นที่่�ของน�ยู่ม่�
นนที่์จ่งเป็็นเส่ม่ือนศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร่้ให้ก้บผั่้ที่่�ส่นใจในก�รที่ำ�เกษตำรป็ลอดภ้ยู่ที่้�งระบบออนไลน์และออฟไลน์

ปัจจัยความสำาเร็ัจ

	 ปั็จจ้ยู่ท่ี่�ที่ำ�ให้ก�รดำ�เนินตำ�ม่โครงก�รป็ระส่บคว�ม่ส่ำ�เร็จท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่สุ่ด	คือ	ก�รม่่ส่่วนร่วม่ของป็ระช�ชน
ในตำำ�บลดอยู่ง�ม่	 ต้ำ�งแต่ำก�รเริ�ม่ต้ำนป็ระส่�นง�น	ก�รตำอบร้บ	ไป็จนถ่ึงก�รเข้�ร่วม่กิจกรรม่ในทุี่ก	ๆ	 กิจกรรม่	
นอกจ�กก�รให้คว�ม่ร่วม่มื่อในก�รเข้�ไป็ที่ำ�ง�นของผ้่ัร้บจ้�งง�นแล้ว	ยู่ง้ม่่กลุ่ม่ผ้่ันำ�ชุม่ชนท้ี่�ง	14	หม่่่บ้�น	และ
องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลดอยู่ง�ม่	ท่ี่�อำ�นวยู่คว�ม่ส่ะดวกตำลอดระยู่ะเวล�ก�รดำ�เนินโครงก�ร	ไม่่ว่�จะเป็็นก�ร
ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุ	ส่ถึ�นท่ี่�ส่ำ�หร้บก�รจ้ดกิจกรรม่	เป็็นต้ำน

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

ปัญหา
	 1.	ส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของเชื�อไวร้ส่โควิด	19	ส่่งผัลให้ก�รดำ�เนินง�นเป็็นไป็ด้วยู่คว�ม่ล่�ช้�	
รวม่ไป็ถ่ึงก�รป็ระส่�นง�นก้บหน่วยู่ง�นท่ี่�เก่�ยู่วข้อง	เช่น	องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลดอยู่ง�ม่	ผ้่ัใหญ่่บ้�นแต่ำละ
หม่่่บ้�น	และป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�	ที่ำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นไม่่เกิดคว�ม่ต่ำอเนื�อง
	 2.	ผ้่ัป็ระกอบก�รไม่่ม่่ตำร�สิ่นค้�เป็็นของตำนเอง	ที่ำ�ให้ไม่่เกิดก�รซืื้�อซื้ำ��	ข�ดข้อม่่ลส่ำ�หร้บติำดต่ำอซืื้�อข�ยู่	
แบรนด์ไม่่เป็็นท่ี่�น่�จดจำ�ต่ำอผ้่ัซืื้�อ
	 3.	ช่วงเวล�ในก�รจ้ดอบรม่	ม่่ก�รดำ�เนินง�นตำรงก้บกิจกรรม่ที่�งก�รเกษตำรของผ้่ัเข้�ร่วม่อบรม่	ที่ำ�ให้
ผ้่ัเข้�ร่วม่อบรม่บ�งท่ี่�นพื้ล�ดก�รเข้�ร่วม่ก�รอบรม่
	 4.	ข�ดแคลนอุป็กรณ์ท่ี่�จำ�เป็็นส่ำ�หร้บผ้่ัเข้�ร่วม่อบรม่และไม่่เพ่ื้ยู่งพื้อในก�รดำ�เนินกิจกรรม่	เช่น	จำ�นวน
โน้ตำบุ๊คท่ี่�ใช้ในก�รดำ�เนินกิจกรรม่	เป็็นต้ำน
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ข้้อเสนอแนะ
	 1.	 ขยู่�ยู่ระยู่ะเวล�ในก�รดำ�เนินโครงก�ร	 เพืื้�อให้ม่่ก�รดำ�เนินโครงก�รส่ำ�เร็จและบรรลุตำ�ม่
ว้ตำถุึป็ระส่งค์ท่ี่�ต้ำ�งไว้	รวม่ถ่ึงส่�ม่�รถึเกิดก�รติำดตำ�ม่ก�รดำ�เนินง�นได้อยู่่�งต่ำอเนื�อง
	 2.	เส่นอแนะแนวที่�งก�รพ้ื้ฒน�พืื้�นท่ี่�แก่ภ�คส่่วนท่ี่�เก่�ยู่วข้อง	เพืื้�อส่ร้�งก�รพ้ื้ฒน�อยู่่�งต่ำอเนื�องและ
เป็็นระบบ

แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 เพืื้�อให้เกิดก�รพ้ื้ฒน�อยู่่�งต่ำอเนื�องและพ้ื้ฒน�ต้ำวช่�ว้ดในป็ระเด็นท่ี่�ยู่้งไม่่เป็็นไป็ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	 ควรท่ี่�
จะม่่ก�รพ้ื้ฒน�ในเรื�องด้งต่ำอไป็น่�
	 1)	ก�รป็ระช�ส่้ม่พื้้นธุ์แหล่งที่่องเที่่�ยู่วและผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนส่่่ส่�ธุ�รณะ
	 2)	ก�รรวม่กลุ่ม่เพื้ื�อส่ร้�งก�รบริห�รจ้ดก�รก�รที่่องเที่่�ยู่วชุม่ชนอยู่่�งเป็็นระบบและเป็็นร่ป็ธุรรม่
	 3)	ก�รเส่ริม่ส่ร้�งคว�ม่ม่้�นคงให้แก่เศรษฐกิจฐ�นร�ก
	 4)	ก�รรวม่กลุ่ม่และพ้ื้ฒน�ก�รบ่รณ�ก�รกลุ่ม่ส้่ม่ม่�ช่พื้ตำลอดห่วงโซ่ื้คุณค่�และก�รป็ระส่�นคว�ม่ร่วม่
มื่อก้บภ�คส่่วนท่ี่�เก่�ยู่วข้อง	
	 ซ่ื้�งผัลก�รดำ�เนนิง�นกจิกรรม่ตำ�่ง	ๆ 	ในโครงก�รท่ี่�เชื�อม่โยู่งและเอื�อป็ระโยู่ชน์ก้นอยู่�่งตำอ่เนื�องและจ�ก
คว�ม่ร่วม่มื่ออยู่่�งเข้ม่แข็งของหน่วยู่ง�นในพืื้�นท่ี่�นำ�ไป็ส่่่ก�รพ้ื้ฒน�ต่ำอยู่อดผัลก�รดำ�เนินง�นในระด้บตำำ�บลส่่่
เครือข่�ยู่ระหว่�งตำำ�บลได้ด้วยู่กระบวนก�รยู่กระด้บคุณภ�พื้ช่วิตำที่�งเศรษฐกิจและส้่งคม่ของคนในชุม่ชนแบบ
ม่่ส่่วนร่วม่โดยู่ใช้กระบวนก�รจ้ดก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชนเชื�อม่โยู่งผัลิตำภ้ณฑ์์ในชุม่ชนวิถ่ึเกษตำรป็ลอดภ้ยู่

รูปภูาพที� 1 ใบรับรองผักปลอดภัูย์ และการลงพ่�นที�เก็บผักในชุมูชนเพ่�อนำามูาตรวิจหาสารพิษ

รูปภูาพที� 2 ทำาการถ่าย์ทำาวีิดีโอโปรโมูทผลิตภัูณฑ์์สินค้าในชุมูชน
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รูปภูาพที� 3 ถ่าย์ทำาวีิดีโอโปรโมูทการท่องเที�ย์วิในชุมูชน

รูปภูาพที� 4  การจัดกิจกรรมูพัฒนาฝีีมู่อแรงงานให้กับประชาชนในพ่�นที�

รูปภูาพที� 5 จัดอบรมูการใช้โปรแกรมูบัญชีพ่�นฐานให้กับกองทุนหมูู่บ้านในตำาบลดอย์งามู



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)296

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวทิยาลัยสูตํ่าบล)

พื�นที�
ตําบลดอ

ยงาม

ตําบลดอยงาม เป�นตําบลหนึ�ง ใน 15 ตําบลของอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
อยู่ทาง ทิศตะวันออกของอําเภอพาน มีพื�นที�ประมาณ 33 ตารางกิโลเมตร 

ตําบลดอยงาม แบ่งเขตการปกครอง ออกเป�น 14 หมู่บ้าน เป�นพื�นที�สําหรับที�อยู่อาศัย
ประมาณ 60% เป�นพื�นที�สําหรับการเกษตร 35 % และมีพื�นที�ส่วนอื�น 5% 

ประชากรโดยส่วนใหญ่ทําอาชีพ 

ตําบลดอยงาม

 
ตําบลสันมะเค็ด

ตําบลหัวง้ม 
 

ตําบลสันติสุข 

ตําบลเวียงห้าว

เทคโนโลยี  

เครื�องมือ 

 องค์ความรู ้
ด้านสุขภาพ

มีสุขภาพที�ดี 4,015 คน

ด้านความเป�นอยู่
ครัวเรือนมีการจัดการบ้านเรือนเป�นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด และถูก สุขลักษณะ

จํานวน 1,497 ครัวเรือน

ด้านการศึกษา
คนอายุ 15-59 ป� อ่าน เขียนภาษาไทย 
และคิดเลขอย่างง่ายได้ 2,736 คน

ด้านรายได้
รายได้ครัวเรือนต่อป� 72,941 บาท 

ด้านการเข้าถึงบริการของรัฐ
ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

จํานวน 1,269 คน 

 การส่งเสริมและพัฒนา
ฝ�มือแรงงานในท้องถิ�น 

การฝ�กอบรมเจ้าหน้าที�
ตรวจวิเคราะห์หาสาร
เคมีตกค้างประจํา

หมู่บ้าน 

 การพัฒนาสินค้าและ
การตลาด “ผลิตภัณฑ์
เกษตรปลอดภัยเชื�อม
โยงการท่องเที�ยว” 

การจัดการการท่อง
เที�ยวโดยชุมชนเชื�อมโยง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

การส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการจัดทําบัญชีให้
กับกองทุนหมู่บ้านและ
สร้างการออมสําหรับ

ครัวเรือน 

 1. การพัฒนาสัมมาชีพ
และสร้างอาชีพใหม่
(การยกระดับสินค้า
OTOP/อาชีพอื�นๆ

2. การสร้างและพัฒนา
Creative Economy
(การยกระดับการท่อง

เที�ยว)

3. การนําองค์ความรู้ไป
ช่วยบริการชุมชน
(Health Care/

เทคโนโลยีด้านต่างๆ)

4. การส่งเสริมด้านสิ�ง
แวดล้อม/Circular

Economy (การเพิ�ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่

ชุมชน)

กลไกลการดําเนินงานของโครงการภายในพื�นที�ตําบลดอยงามผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ผลผลิต
และผลลัพธ์ทั�งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามตัวชี�วัดที�กําหนดไว้ครบทุกตัวชี�วัดในแต่ละกิจกรรม โดย
แต่ละกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื�นที� ทั�งภาครัฐและเอกชน ผู้นําชุมชน ผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที�ยว และผลิตภัณฑ์ในชุมชน รวมถึง หน่วยงาน อบต.ดอยงาม นอกจากการให้ความร่วม
มือในการเข้าไปทํางานของผู้รับจ้างงานแล้ว ยังมีกลุ่มผู้นําชุมชนทั�ง 14 หมู่บ้าน และองค์การบริหาร
ส่วน อบต. ดอยงาม ที�อํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการ ไม่ว่าจะเป�นการ
ประชาสัมพันธ์ สถานที�สําหรับการจัดกิจกรรม เป�นต้น

มทร.ล้านนาเชียงราย

เอกชน

อบต.ดอยงาม

ภาครัฐ ผู้นําชุมชน
ผู้ประกอบการ

TPMAP ความต้องการพื�นฐาน 5 มิติ

ผู้รับผิดชอบโครงการ   ดร. ณัฐรกานต์  คําใจวุฒิ โทร. 08-1366-5571 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ก่อนเริ�มต้นโครงการ ตําบลดอยงาม จัดอยู่เป�นตําบลอยู่รอด จึงนําประเด็นที�ไม่เป�นไป
ตามเป�าหมาย จัดทําเป�นแนวทางการพัฒนาตําบลโดยผ่านกิจกรรมทั�งสิ�น 5 กิจกรรม

วิธีการดําเนินงาน

ป�ญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื�อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้การดําเนินงานเป�นไปด้วยความล่าช้า รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอยงาม ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน และประชาชนในพื�นที� ทําให้การดําเนินงานไม่เกิดความต่อเนื�อง
2. ผู้ประกอบการไม่มีตราสินค้าเป�นของตนเอง ทําให้ไม่เกิดการซื�อซํ�า ขาดข้อมูลสําหรับติดต่อซื�อขาย แบรนด์ไม่เป�นที�น่าจดจําต่อผู้ซื�อ
3. ช่วงเวลาในการจัดอบรม มีการดําเนินงานตรงกับกิจกรรมทางการเกษตรของผู้เข้าร่วมอบรม ทําให้ผู้เข้าร่วมอบรมบางท่านพลาดการเข้าร่วมการอบรม
4. ขาดแคลนอุปกรณ์ที�จําเป�นสําหรับผู้เข้าร่วมอบรมและไม่เพียงพอในการดําเนินกิจกรรม เช่น จํานวนโน้ตบุ๊คที�ใช้ในการดําเนินกิจกรรม เป�นต้น
5. ขยายระยะเวลาในการดําเนินโครงการ เพื�อให้มีการดําเนินโครงการสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที�ตั�งไว้ รวมถึงสามารถเกิดการติดตามการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื�อง
6. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื�นที�แก่ภาคส่วนที�เกี�ยวข้อง เพื�อสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื�องและเป�นระบบ

ในส่วนของการดําเนินงานของผู้รับจ้างงาน 
มีการใช้เทคโนโลยีและเครื�องมือในการจัดเก็บ
ข้อมูลของตําบล เช่น การจัดเก็บสถานภาพ
ตําบล ใช้ Google Form และ Google Drive
เป�นพื�นที�ในการจัดเก็บข้อมูลและแชร์ข้อมูล การ
จัดเก็บข้อมูลโควิด โดยใช้โทรศัพท์มือถือกรอก

ข้อมูลผ่านระบบส่วนกลาง เป�นต้น

โจทย์ป�ญหาและแนวทางการพัฒนาตําบล

กลไกการดําเนินงาน 

ผลลัพธ์

เกษตรกร

1. กิจกรรมการฝ�กอบรม
เจ้าหน้าที�ตรวจวิเคราะห์หา
สารเคมีตกค้างประจําหมู่บ้าน

2. กิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการตลาด

ด้วยสินค้าเกษตร
ปลอดภัย

3. กิจกรรมการ
จัดการการท่องเที�ยว
โดยชุมชนเชื�อมโยง
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

4. กิจกรรมการส่ง
เสริมและพัฒนาฝ�มือ
แรงงานในท้องถิ�น 

5.กิจกรรมการฝ�กอบรม
การใช้โปรแกรมบัญชี
สถาบันการเงินชุมชน
สําหรับกองทุนหมู่บ้าน 

1. คนในชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและการยกระดับศักยภาพให้ฟ�� นฟูและพัฒนาท้องถิ�นด้วยการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยโดยใช้ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จํานวน 15 คน
2. ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้รับการยกระดับด้วยการบริหารการตลาด ให้เป�น“ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยเพื�อการท่อง
เที�ยว” เพื�อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที�จัดการการท่องเที�ยวโดยชุมชนเชื�อมโยงผลิตภัณฑ์ในชุมชน 10
ผลิตภัณฑ์
3. เศรษฐกิจและสังคมในตําบลดอยงามได้รับการยกระดับแบบบูรณาการ โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-
ล้านนา เชียงราย เป�น System Integrator
4. มีการจ้างงานให้ประชาชนทั�วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาได้มีงานทําและฟ�� นฟูเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 20 คน
5. ครัวเรือนได้รับการส่งเสริมการออมโดยการจัดทําบัญชีครัวเรือน สามารถวิเคราะห์สุขภาพทางการเงินและกองทุน
หมู่บ้านมีระบบบัญชีที�ดีโดยใช้โปรแกรมบัญชีสถาบันการเงินชุมชนได้ จํานวน 2 กองทุน
6. แต่ละหมู่บ้านมีเจ้าหน้าที�ตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้าง ประจําหมู่บ้าน จํานวน 14 หมู่บ้าน
7. มีโปรแกรมและเส้นทางการท่องเที�ยว

นอกจากนี� ผู้รับจ้างงานที�ทํางานร่วมกับชุมชน ทําให้พบแหล่งเรียนรู้ที�หลากหลายในพื�นที� ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป�นต้น 

บุคคลเด่นที�มีบทบาทในพื�นที� ได้แก่ นายมานนท์ ทิศชมภู ได้ดําเนินตามรอยในหลวงรัชกาลที� 9 
ด้านเกษตรพอเพียง ทําให้พื�นที�ของนายมานนท์จึงเป�นเสมือนศูนย์การเรียนรู้ให้กับผู้ที�สนใจในการ
ทําเกษตรปลอดภัยทั�งระบบออนไลน์และออฟไลน์

หลังจากที�ได้ดําเนินกิจกรรมทั�ง 5 กิจกรรมแล้ว 
ผลการประเมินศักยภาพตําบลเป�าหมาย 16 ประเด็น
ตําบลดอยงามจัดอยู่ในตําบลมุ่งสู่ความยั�งยืน

ผลิตภัณฑ์ในชุมชนได้รับการยกระดับด้วยการบริหารการตลาด ให้เป�น“ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยเพื�อการท่องเที�ยว”
เพื�อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันมีการจัดการการท่องเที�ยวโดยชุมชนเชื�อมโยงผลิตภัณฑ์ในชุมชน 10 ผลิตภัณฑ์
รายได้เพิ�มขึ�นเฉลี�ยต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ จํานวน 10 บาท/ชิ�น

ผลลัพธ์เชิงสังคม 

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ :

- คนในชุมชนได้รับองค์ความรู้เกี�ยวกับการตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างประจําหมู่บ้าน, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, 
การจัดการท่องเที�ยวโดยชุมชน, การพัฒนาฝ�มือช่างการใช้โปรแกรมบัญชีสถาบันการเงินชุมชน
- เพิ�มช่องทางการตลาดทางออนไลน์และออฟไลน์
- การพึ�งพาตนเอง
- คุณภาพชีวิตคนในชุมชนตําบลดอยงามดีขึ�น

ศักยภาพตําบล ตําบลอยู่รอด (ก่อน) ตําบลมุ่งสู่ความยั�งยืน (หลัง)
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้.ศ.วิเชษฐ ทิพัย์ปรัะเสริัฐ  

  มหาวิทยาลัยรัาชมงคลล�านนาเชียงรัาย 

   

ตำาบลเม่องพัาน   
อำ�าเภอำพาน จังหวัดเชีียงราย

ผู้ร่วิมูโครงการ : 1.	ผั.ศ.นพื้พื้ร			 พ้ื้ชรป็ระกิติำ		
	 	 2.	ผั.ศ.ม่งคลกร	 	ศร่วิช้ยู่		
	 	 3.	ผัศ.อนนท์ี่		 นำ�อิน																																																	
	 	 4.	ผัศ.	ณภ้ที่ร		 ทิี่พื้ยู่์ศร่		
	 	 5.	อ.ป็�ริช�ติำ		 วงค์ฉู�ยู่�		
	 	 6.	น�ยู่ธุเนศ		 ศร่พื้รม่		
	 	 7.	น�ยู่วุฒิไกร	 ธุรรม่วรรณ		
	 	 8.	อ.อม่รร้ตำน์		 ปิ็�นช้ยู่ม่่ล		
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	 	 9.	น�ยู่กวินวุฒิ			สุ่ที่ธุนะ	
	 	 10.	ผัศ.สุ่รช้ยู่		 อำ�นวยู่พื้รเลิศ
	 	 11.	น�ยู่อ้งก่ร	 ว่องตำระก่ล

ความเป็นมา

	 ตำำ�บลเมื่องพื้�นม่่เนื�อท่ี่�ป็ระม่�ณ	 23.26	 ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	 อยู่่่ในเขตำเที่ศบ�ลตำำ�บลเม่ืองพื้�น	 2.29	
ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	อยู่่่ในเขตำองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลเมื่องพื้�น	20.97	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	ม่่�ท้ี่�งหม่ด	23	หม่่่บ้�น	
ม่่จำ�นวนป็ระช�กรป็ระม่�น	10,100	คน
	 ส่ภ�พื้ภ่มิ่ป็ระเที่ศและล้กษณะภ่มิ่อ�ก�ศ	เป็็นท่ี่�ร�บลุ่ม่	ม่่ล้กษณะเป็็นแอง่กระที่ะ	ม่่ลำ�นำ��แม่่ส้่�นไหล
ผ่ั�นเข้�ม่�ในเขตำเที่ศบ�ล	 ในอด่ตำเป็็นพื้ื�นท่ี่�ก�รเกษตำรป็ล่กข้�วและพื้ืชผ้ักผัลไม่้	 แต่ำปั็จจุบ้นพืื้�นท่ี่�ก�รเกษตำร
กรรม่ได้ลดจำ�นวนลงเนื�องจ�กม่่ถึนนพื้หลโยู่ธุินเป็็นเส้่นที่�งคม่น�คม่	 และขนส่่งท่ี่�ส่ะดวกที่ำ�ให้ป็ระช�ชนห้น
ม่�ป็ระกอบอ�ช่พื้ค้�ข�ยู่และร้บจ้�งม่�กข่�น			ล้กษณะภ่มิ่อ�ก�ศ	ส่ภ�พื้อ�ก�ศเป็็นเขตำร้อนชื�น	อุณหภ่มิ่ท้ี่�วไป็
เฉูล่�ยู่	24	–	43	องศ�เซื้ลเซ่ื้ยู่ส่	ม่่ป็ริม่�ณนำ��ฝนเฉูล่�ยู่	58.50	ม่ม่./ปี็		ส่ภ�พื้เศรษฐกิจและส้่งคม่โดยู่ภ�พื้รวม่	
ส่ภ�พื้เศรษฐกจิโดยู่ท้ี่�วไป็ของป็ระช�ชนส่่วนใหญ่่ป็ระกอบอ�ช่พื้ป็ระม่ง	ป็ล�นลิเป็็นส่นิค้�เกษตำรท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ของ
ตำำ�บล

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 ก่อนเริ�ม่โครงก�ร	ก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	ป็ระก�ร	ตำำ�บล	เมื่องพื้�น	ม่่เป้็�หม่�ยู่
ท่ี่�ครอบคลุม่	12	เป้็�หม่�ยู่	ผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้อยู่่่ในเกณฑ์์ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง
เมื่�อสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	 ก�รป็ระเม่ินศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป็้�หม่�ยู่	 16	 ป็ระก�ร	 ตำำ�บล	 เมื่องพื้�น	 ม่่เป้็�หม่�ยู่ 
ท่ี่�ครอบคลุม่	12	เป้็�หม่�ยู่	ผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้อยู่่่ในเกณฑ์์ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง
	 ซ่ื้�งเป็็นไป็ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�กำ�หนดไว้และโจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนท่ี่�ยู่้งไม่่
ครอบคลุม่	 ได้แก่	 ส่่งเส่ริม่คว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ในพืื้�นท่ี่�	 พ้ื้ฒน�คุณภ�พื้กลุ่ม่เป็ร�ะบ�ง	 พ้ื้ฒน�ระบบสุ่ขภ�พื้คนใน
พืื้�นท่ี่�	พ้ื้ฒน�ระบบสุ่ขภ�พื้คนในพืื้�นท่ี่�และส่่งเส่ริม่ตำำ�บลที่ำ�คว�ม่ด่	เป็็นต้ำน

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�น	ๆ)	
• กิจกรรม่ก�รอบรม่คว�ม่ร้่	ป็ฏิิบ้ติำก�ร	และพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะ	นว้ตำกรรม่และเที่คโนโลยู่ส่่ม้่ยู่ใหม่่ในก�ร

เล่�ยู่งป็ล�นิลตำ�ม่แนวป็ฏิิบ้ติำท่ี่�ด่ในก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์นำ��กิจกรรม่อบรม่ก�รพ้ื้ฒน�สิ่นค้�วิส่�หกิจชุม่ชน	
• กิจกรรม่อบรม่คว�ม่ร้่	และป็ฏิิบ้ติำก�รจ้ดที่ำ�แผันก�รตำล�ดและแผันก�รผัลิตำ
• กิจกรรม่ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�วิส่�หกิจชุม่ชน
• ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว)
• กิจกรรม่ก�รจ้ดก�รบริห�รองค์คว�ม่ร้่ด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วตำำ�บลเมื่องพื้�น
• 	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�ง	ๆ)	
• กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�คว�ม่ร้่ด้�นส่�รส่นเที่ศและก�รจ้ดก�รข้อม่่ล
• กิจกรรม่ก�รอบรม่คว�ม่ร้่	ป็ฏิิบ้ติำก�ร	และพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะ	นว้ตำกรรม่และเที่คโนโลยู่ส่่ม้่ยู่ใหม่่ในก�ร

เล่�ยู่งป็ล�นิลตำ�ม่แนวป็ฏิิบ้ติำท่ี่�ด่ในก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์นำ��กิจกรรม่อบรม่ก�รพ้ื้ฒน�สิ่นค้�วิส่�หกิจชุม่ชน	
• กิจกรรม่อบรม่คว�ม่ร้่	 และป็ฏิิบ้ติำก�รจ้ดที่ำ�แผันก�รตำล�ดและแผันก�รผัลิตำส่่งเส่ริม่ด้�น 

สิ่�งแวดล้อม่/Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)	
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• กิจกรรม่ก�รจ้ดก�รขยู่ะด้วยู่แนวคิดว้ส่ดุหมุ่นเว่ยู่นอยู่่�งยู่้�งยู่ืน	

วิธีีการัดำาเนินงาน

	 1.	ข้�นว�งแผัน	(P)	
	 	 1.1	ป็ระชุม่ว�งแผันเพืื้�อเข่ยู่นโครงก�รฯ	
	 	 1.2	เข่ยู่นโครงก�รฯ	
	 	 1.3	เส่นอขออนุม้่ติำโครงก�รฯ	
	 2.	ข้�นดำ�เนินก�ร	(D)	
	 	 2.1	ป็ระชุม่ว�งแผัน	เพืื้�อม่อบหม่�ยู่ง�นตำ�ม่หน้�ท่ี่�	
	 	 2.2	ขออนุม้่ติำเบิกงบป็ระม่�ณจ้ดที่ำ�โครงก�รฯ	
	 	 2.3	ดำ�เนินกิจกรรม่โครงก�รฯ	
	 3.	ข้�นติำดตำ�ม่	ป็ระม่วลผัล	(C)	
	 	 3.1	ส่รุป็ป็ระเมิ่นผัลก�รดำ�เนินโครงก�รฯ	
	 	 3.2	ส่รุป็โครงก�รฯ	
	 	 3.3	ร�ยู่ง�นผัลก�รส่รุป็โครงก�รฯ	
	 4.	ก�รจ้ดที่ำ�แผันป็ร้บป็รุงข้อเส่นอแนะ/และข้�นก�รนำ�ผัลก�รป็ระเมิ่นม่�ป็ร้บป็รุงพ้ื้ฒน�แผัน	(A)
	 	 4.1	ป็ระชุม่ส่รุป็ปั็ญ่ห�และอุป็ส่รรคโครงก�ร	
	 	 4.2	จ้ดที่ำ�แผันป็ร้บป็รุง

ผู้ลการัดำาเนินงาน

	 ตำำ�บลได้ม่่ก�รพ้ื้ฒน�จ�กจ้ดกิจกรรม่ต่ำ�งๆ	 ไม่่ว่�จะเป็็นกิจกรรม่ก�รนำ�เที่คโนโลยู่่ส่ม้่ยู่ใหม่่ม่�ช่วยู่
ในก�รเล่�ยู่งป็ล�นิล	 กิจกรรม่ก�รจ้ดที่ำ�แผันก�รตำล�ดและก�รผัลิตำ	 กิจกรรม่ยู่กระด้บสิ่นค้�วิส่�หกิจชุม่ชน	
กิจกรรม่ก�รจ้ดก�รขยู่ะด้วยู่แนวคิดว้ส่ดุหมุ่นเว่ยู่นอยู่่�งยู่้�งยืู่น	 และกิจกรรม่ส่่งเส่ริม่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	 จนที่ำ�ให้
เกิดผัลผัลิตำตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ดด้งกล่�ว	ได้ม่่ก�รแก้ไขปั็ญ่ห�ของป็ล�นิลน็อคนำ��	โดยู่ก�รใช้เที่คโนโลยู่่น�โนบ้บเบิ�	
ล	 	 ม่�ช่วยู่เพิื้�ม่ค่�อ๊อกซิื้เจนในนำ��	 เพืื้�อช่วยู่ให้ป็ล�อยู่่่รอด	 รวม่ไป็ถ่ึงก�รใช้พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์เพืื้�อลดต้ำนทุี่น
ของก�รใช้ไฟฟ้�	 ได้ม่่ก�รพ้ื้ฒน�ธุุรกิจ	 จนได้ก่อต้ำ�งกลุ่ม่วิส่�หกิจบ้�นเห็ด	 ผัลิตำภ้ณฑ์์ปุ็�ยู่ช่วภ�พื้และดินป็ล่ก	
ได้ม่่ก�รจ้ดก�รขยู่ะตำ�ม่คร้วเรือน	ร้่หล้กก�รก�รจ้ดก�รขยู่ะม่่ลฝอยู่อยู่่�งถ่ึกวิธุ่	เพืื้�อให้เกิดก�รใช้ป็ระโยู่ชน์ได้
อยู่�่งม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้	ได้ม่่ก�รส่่งเส่รมิ่ก�รที่อ่งเท่ี่�ยู่วในชมุ่ชน	โดยู่ก�รจ้ดเก็บข้อม่่ลของส่ถึ�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยู่วท้ี่�วท้ี่�ง
ตำำ�บล	แล้วจ้ดที่ำ�สื่�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุ	และจ้ดกิจกรรม่ใหเ้ยู่�วชนม่่คว�ม่ร้่ด�้นก�รนำ�เส่นอและจ้ดที่ำ�สื่�อเพืื้�อก�ร
ส่น้บส่นุนก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว

ปัจจัยความสำาเร็ัจ

	 ปั็จจ้ยู่คว�ม่ส่ำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�น	 ท่ี่ม่ง�นและชุม่ชนม่่คว�ม่พื้ร้อม่ในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้น	 ม่่ก�ร
ว�งแผันด้�นสื่�อส่�ร	 อยู่่�งเป็็นระบบ	 และก�รได้ร้บก�รส่น้บส่นุนจ�กผ้่ันำ�ชุม่ชน	 และหน่วยู่ง�นของร้ฐ	 เช่น	
องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลเมื่องพื้�น	เกษตำรอำ�เภอพื้�น	และม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ร�ชม่งคลล้�นน�เช่ยู่งร�ยู่	
	 แนวที่�งก�รพ้ื้ฒน�ต่ำอไป็		ได้ม่่ก�รนำ�เที่คโนโลยู่่และนว้ตำกรรม่ส่ม้่ยู่ใหม่่เข้�ม่�พ้ื้ฒน�ชุม่ชน	เพืื้�อเกิด
ก�รพ้ื้ฒน�ท่ี่�ม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้	ภ�ยู่ใต้ำโครงก�รยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บลแบบบ่รณ�ก�ร	1	ตำำ�บล		
1		ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่
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ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

• ก�รดำ�เนินง�นในส่ถึ�นก�รณ์โควิด	(Covid-19)	ต้ำองเป็็นไป็อยู่่�งระม้่ดระว้งม่�กท่ี่�สุ่ด
• ก�รม่อบหม่�ยู่ง�นกระช้�นชิด	ไม่่ม่่คว�ม่ช้ดเจน	และเร่งร้ดส่่งง�น
• ระบบก�รที่ำ�ง�นไม่่เส่ถ่ึยู่ร	ที่ำ�ให้ผ้่ัร้บจ้�งเกิดปั็ญ่ห�
• ก�รป็ระส่�นง�นก้บผ้่ันำ�ชุม่ชนบ�งพืื้�นท่ี่�ไม่่ได้ร้บคว�ม่ร่วม่มื่อ
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การเข้าถึงบริการภาครัฐรายได้การศึกษาความเป็นอยู่สุขภาพ

ปี 2562
1. จัดตั้งทีมงาน

(ประชุมสร้างความเข้าใจในการทำงาน)

2.ศึกษาข้อมูล
(ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ)

3.วิเคราะห์ข้อมูล
(ประชุมทีมงาน)

ปฐมภูมิ
ลงพื้นที่ 23 หมู่บ้าน

ทุติยภูมิ
ฐานข้อมูลออนไลน์

4. วางแผน
(สรุปประเด็นวางแผนงาน)

5. พัฒนาทักษะทีมงาน
(จัดการอบรมทักษะจำเป็นที่เกี่ยวข้อง)

6. ลงมือปฎิบัติการ
(จัดกิจกรรม/โครงการร่วมกับชุมชน)

7. ประเมินผลงาน
(สรุปผล, ประเมินผลงาน และหาแนวทางแก้ไข)

8. เผยแพร่ผลงานต่อยอดองค์ความรู้

TPMAP ความต้องการ
พื้นฐาน 5 มิติ

กลไกการดำเนินงาน

ตำบลเมืองพาน มีหมู่บ้านจำนวน 23 หมู่บ้าน 2,891 ครัวเรือน
สภาพภูมิศาสตร์ เป็นเขตร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 24-43 °C
ตำบลเมืองพานมีเนื้อที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
20.97 ตารางกิโลเมตร มีเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันตก
มีแม่น้ำไหลผ่าน 2 สาย คือ ลำน้ำแม่ปอน และลำน้ำแม่ส้าน
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบรุ่ม
เหมาะสมสำหรับ การเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี
จำนวนประชากร 7,190 คน

เพศชาย 3,405 คน

เพศหญิง 3,785 คน

ตลาด 4 แห่ง

ศาสนสถาน 11 แห่ง

โรงเรียน 4 แห่ง

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ที่ว่าการอำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย

ศักยภาพตำบล
ตำบลยังไม่

สามารถอยู่รอด
6 ตัวชี้วัด

ตำบลมุ่งสู่
ความพอเพียง

12 ตัวช้ีวัด

ตำบล เมืองพาน อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย
การดำเนินงานรายตำบล TSI
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

1 การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP และอาชีพอื่นๆ)
2 การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
3 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care / เทคโนโลยีต่างๆ)
4 การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม / Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน )

วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา

การพัฒนาพื้นที่
- เพื่อพัฒนาทักษะของชุมชนตำบลเมืองพาน สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้
สามารถพึ่งตนเอง และเกิดพลังในขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาดด้วยการบริหารการตลาด เพื่อให้มี
การพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบลเมืองพาน

กิจกรรมที่ดำเนินการ

1. กิจกรรมการอบรมความรู้ ปฏิบัติการและพัฒนาทักษะ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเลี้ยงปลานิล ตามแนวปฏิบัติที่ดีในการเลี้ยงสัตว์น้ำ
- การปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ล
- การเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
- การลงพื้นที่ ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ล

2. กิจกรรมการอบรมความรู้และปฏิบัติ การจัดทำแผนการตลาด
และแผนการผลิต
- การจัดทำแผนการตลาด และแผนการผลิต
- การทำปุ๋ยอินทรีย์
- การใช้เครื่องอัดปุ๋ยอินทรีย์

3. กิจกรรมการจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุหมุนเวียน อย่างยั่งยืน
และการบำบัดน้ำเสีย
- การอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดการขยะจิตสาธารณะ (ถอดบทเรียน)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการวัสดุหมุนเวียน
- กิจกรรมจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุหมุนเวียนอย่างยั่งยืน (ลงพื้นที่เชิงรุก)

4. กิจกรรมการยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชน
- กิจกรรมอบรมการพัฒนาช่องทางทางการตลาด (ออนไลน์ และออฟไลน์)
- การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
- พัฒนาอาชีพใหม่ วิสาหกิจน้ำเชื้อเห็ดป่า

5. กิจกรรมการจัดการบริหารองค์ความรู้ด้านท่องเที่ยวตำบลเมืองพาน
- กิจกรรมฐานความรู้ด้านการท่องเที่ยวตำบลเมืองพาน
(Onemap Village Profile)
- กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเมืองพาน
(จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์)
- กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเมืองพาน (มัคคุเทศก์)
- การประชาสัมพันธ์โครงการU2Tตำบลเมืองพานงาน
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย (วัดร้องหลอด)

ทำให ้เกิดรายได้จากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆของชุมชนเพิ่มมากขึ้นโดยช่วย
ขับเคลื่อนให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาด
ตำบลเมืองพานมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญหลายแห่ง โดยมีการพัฒนา

การท่องเที่ยวได้มีการจัดทำแผนที่เส้นทางในตำบลเมืองพาน ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจมา
เที่ยวในชุมชนมากขึ้น

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

รายได้เพิ่มขึ้น (เฉลี่ยต่อตำบล)

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 15
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย

450,000 บาท/ปี
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย

15,000 บาท/ครัวเรือน

ต้นทุนลดลง (เฉลี่ยต่อตำบล)

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 10
ต้นทุนลดลงเฉลี่ย

60,000 บาท/เดือน/ปี
ต้นทุนลดลงเฉลี่ย

6,000 บาท/คน/ครัวเรือน

ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
(เฉลี่ยต่อตำบล)

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 15
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย

3,000 หน่วย

1. การจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษา จำนวนทั้งหมด 23 คน
2. ผู้รับจ้างเกิดการพัฒนาทักษะ ครบ 20 คน ทั้ง 4 ด้าน

(Digital/Language/Financial/Social)
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
4. เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ Community Big Data

ผลลัพธ์

ทำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ส่งผลให้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น
ทำให้ชุมชนมีความพร้อมต่อวิกฤตการณ์ฉุกเฉิน มีความรู้ความสามารถในการเผชิญ

กับปัญหา รู้แนวทางการแก้ไขเพื่อความอยู่รอด

ผู้รับผิดชอบโครงการ:
ผ.ศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ
รองคณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์: 094-637-1616

U2T ตำบลเมืองพาน

ผลลัพธ์เชิงสังคม

ในพัฒนาประสิทธิภาพของชุมชนต้องมีหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เข้าไปส่งเสริม
การพัฒนามีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดไปจนถึงต้องมี
การจัดตั้งกองทุนหรือกลุ่ม เพื่อให้มีเงินทุนสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหม่ให้กับคนในชุมชนตำบลเมืองพาน

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพท์การเก็บข้อมูลของ CBD
เกษตรกรในท้องถิ่น 374
พืชในท้องถิ่น 72
สัตว์ในท้องถิ่น 11
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 13
แหล่งน้ำในท้องถิ่น 11

ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากโควิด 7
แหล่งท่องเที่ยว 12
ที่พัก/โรงแรม 4
ร้านอาหารท้องถิ่น 27
อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 18



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)302

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์ ดรั.วิวัฒน์   ทิพัจรั  

  มหาวิทยาลัยรัาชมงคลล�านนาเชียงรัาย 

   

ตำาบลศรีัถ�อย   
อำ�าเภอำแม่สรวย จังหวัดเชีียงราย

ความเป็นมา

	 องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลศร่ถึ้อยู่	 ได้ร้บก�รจ้ดต้ำ�งข่�นตำ�ม่พื้ระร�ชบ้ญ่ญ้่ตำิส่ภ�ตำำ�บลและองค์ก�ร
บริห�รส่่วนตำำ�บล	พื้.ศ.	2538	โดยู่ป็ระก�ศกระที่รวงม่ห�ดไที่ยู่	เรื�องก�รจ้ดต้ำ�งองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บล	ว้น
ท่ี่�	25	 ธุ้นว�คม่	พื้.ศ.	2539	และม่่ผัลบ้งค้บใช้	 เมื่�อว้นท่ี่�	23	 กุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ	พื้.ศ.	2540	 ปั็จจุบ้นได้ร้บก�รป็ร้บ
ขน�ดองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลจ�กขน�ดเล็กเป็็นองคก์�รบริห�รส่่วนตำำ�บลขน�ดกล�ง	ตำ�ม่ม่ติำคณะกรรม่ก�ร
พื้น้กง�นส่่วนตำำ�บลจ้งหว้ดเช่ยู่งร�ยู่	ในก�รป็ระชุม่คร้�งท่ี่�	4/2552	เมื่�อว้นท่ี่�	28	เม่ษ�ยู่น	พื้.ศ.	2552องค์ก�ร
บริห�รส่่วนตำำ�บลศร่ถึอ้ยู่	ต้ำ�งอยู่่เ่ลขท่ี่�	59	หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นป็�่หว�ยู่	ตำำ�บลศร่ถ้ึอยู่	อำ�เภอแม่่ส่รวยู่	จ้งหว้ดเช่ยู่งร�ยู่	
โดยู่อยู่่่ห่�งจ�กจ้งหว้ดเช่ยู่งร�ยู่	ป็ระม่�ณ	60	 กิโลเม่ตำรและอยู่่่ห่�งจ�กท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอแม่่ส่รวยู่ไป็ที่�งทิี่ศใต้ำ
ป็ระม่�ณ	12	กิโลเม่ตำร	



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 303

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

	 ก่อนเริ�ม่โครงก�รก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	ป็ระก�ร	ตำำ�บลศร่ถ้ึอยู่	ม่่เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�
ครอบคลุม่	5	เป้็�หม่�ยู่	อยู่่่ในเกณฑ์์ตำำ�บลอยู่่่ยู่�กลำ�บ�ก
	 จ�กก�รดำ�เนินโครงก�รฯ	จนถ่ึงไตำรม่�ส่ท่ี่�3	ม่่เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�ครอบคลุม่เพิื้�ม่ม่�กข่�น	เป็็นจำ�นวนท้ี่�งหม่ด	
10	เป้็�หม่�ยู่	อยู่่่ในเกณฑ์์ของตำำ�บลพ้ื้นคว�ม่ยู่�กลำ�บ�ก
	 โดยู่โจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนท่ี่�ยู่ง้ไม่่ครอบคลุม่ได้แก่	พ้ื้ฒน�ชุม่ชนให้ม่่ส่ม่รรถึนะ
ในก�รจ้ดก�รส่่ง	ช่วยู่ให้ส่�ม่�รถึวิเคร�ะห์วิส่�หกิจชุม่ชนและส่ถึ�บ้นก�รเงินชุม่ชน	ส่่งเส่ริม่ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ตำำ�บล	
ส่่งเส่ริม่ระบบยูุ่ติำธุรรม่ในชุม่ชน	ส่่งเส่ริม่ระบบก�รสื่�อส่�รชุม่ชน	พ้ื้ฒน�คุณภ�พื้กลุ่ม่เป็ร�ะบ�ง

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม 

• ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�น	ๆ)	จ้ดกิจกรรม่
อบรม่ก�รพ้ื้ฒน�สิ่นค้�วิส่�หกิจชุม่ชน	

• ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว)	จ้ดกิจกรรม่อบรม่ก�ร
จ้ดก�รบริห�รองค์คว�ม่ร้่ด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วตำำ�บลศร่ถ้ึอยู่

• ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�ง	ๆ)	 จ้ดกิจกรรม่ก�ร
พ้ื้ฒน�คว�ม่ร้่ด้�นส่�รส่นเที่ศและก�รจ้ดก�รข้อม่่ล

• ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	 Economy	 (ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)	 จ้ด
กิจกรรม่อบรม่ก�รจ้ดก�รขยู่ะด้วยู่แนวคิดว้ส่ดุหมุ่นเว่ยู่นอยู่่�งยู้่�งยืู่นและกิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�กลไก
ก�รจ้ดก�รที่ร้พื้ยู่�กรนำ��ในชุม่ชนบนพืื้�นฐ�นก�รม่่ส่่วนร่วม่เพืื้�อคว�ม่ยู่้�งยู่ืน

วิธีีการัดำาเนินงาน  

	 ดำ�เนินโครงก�ร	 ด้วยู่ก�รจ้ดกิจกรรม่อบรม่โดยู่เชิญ่วิที่ยู่�กรท่ี่�ม่่คว�ม่เช่�ยู่วช�ญ่ในด้�นต่ำ�งๆ	 ตำ�ม่
แนวที่�งก�รพ้ื้ฒน�ท่ี่�ได้กำ�หนดแนวที่�งไว้	 เพืื้�อให้องค์คว�ม่ร้่ก้บช�วบ้�นในชุม่ชนตำำ�บลศร่ถึ้อยู่	 โดยู่ก�รใช้
นว้ตำกรรม่ม่�ถ่ึ�ยู่ที่อดให้ก้บกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่	และหน่วยู่ง�นเครือข่�ยู่เข้�ร่วม่กิจกรรม่

ผัลก�รดำ�เนินง�น	(ได้ผัลผัลิตำตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ดของกิจกรรม่	เรื�องเด่น	กิจกรรม่	บริก�ร	ผัลิตำภ้ณฑ์์	ผัลผัลิตำ,	คนเด่น	
ผ้่ันำ�ชุม่ชน/ป็ร�ชญ์่ช�วบ้�น	กลุ่ม่ธุุรกิจ	,	แหล่งเร่ยู่นร้่และหล้กส่่ตำร)
	 ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนเกิดจ�กก�รนำ�ที่ร้พื้ยู่�กรท่ี่�ม่่อยู่่่ในท้ี่องถิึ�น	ม่�ป็ระยูุ่กต์ำให้ม่่ม่่ลค่�และส่ร้�งร�ยู่ได้ให้
ก้บชุม่ชนโดยู่ม่่ก�รพ้ื้ฒน�	ออกแบบผัลิตำภ้ณฑ์์เพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�ให้ก้บสิ่นค้�	ผ้่ัป็ระกอบก�รได้นำ�คว�ม่ร้่ท่ี่�ได้ร้บไป็
โป็รโม่ที่สิ่นค้�ผ่ั�นช่องที่�งออนไลน์ได้ด่ข่�น	ผัลิตำภ้ณฑ์์เป็็นท่ี่�ร้่จ้กของคนในชุม่ชนม่�กข่�น	ม่่ช่องที่�งก�รตำล�ด
ขยู่�ยู่เพิื้�ม่ม่�กข่�น	และยู่อดก�รข�ยู่สิ่นค้�เพิื้�ม่ข่�นจ�กเดิม่	

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 ได้ร้บคว�ม่ร่วม่มื่อจ�กป็ระช�กรและองค์กรในชุม่ชนตำำ�บลศร่ถ้ึอยู่ในก�รเข้�ร่วม่กิจกรรม่อบรม่ต่ำ�งๆ	
ภ�ยู่ใต้ำโครงก�รยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บลแบบบ่รณ�ก�ร	1	ตำำ�บล	1		ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	ตำำ�บลศร่ถ้ึอยู่	
อำ�เภอแม่่ส่รวยู่	จ้งหว้ดเช่ยู่งร�ยู่
	 ส่่งเส่ริม่และส่น้บส่นุนกิจกรรม่ก�รม่่ส่่วนร่วม่ของชุม่ชนในก�รพ้ื้ฒน�เพิื้�ม่ม่่ลค่�ให้ก้บผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	
เช่น	ก�รเพื้�ะเห็ด	ก�รเล่�ยู่งผ่ั�งโก๋น	ก�รเพื้�ะเล่�ยู่งเนื�อเยู่ื�อกล้วยู่	ก�รจ้ดก�รขยู่ะ	และโลโก้บรรจุภ้ณฑ์์	ได้อยู่่�ง
ถ่ึกต้ำองและเกิดป็ระโยู่ชน์ส่่งสุ่ด	
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ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

• ก�รป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุร้บส่ม้่ครไม่่ครอบคลุม่ทุี่กพืื้�นท่ี่�
• ไม่่ได้ร้บคว�ม่ร่วม่มื่อจ�กหน่วยู่ง�นท่ี่�เก่�ยู่วข้อง
• คำ�ส้่�งท่ี่�ได้ร้บจ�ก	อว.	ม่่ก�รเป็ล่�ยู่นแป็ลงบ่อยู่คร้�ง
• ก�รจ้ดกิจกรรม่ไม่่ส่อดคล้องก้บคว�ม่ต้ำองก�รของตำำ�บล
• ผ้่ัร้บจ้�งไม่่ให้คว�ม่ร่วม่มื่อก้บโครงก�รอยู่่�งเต็ำม่ท่ี่�
• ค่�ตำอบแที่นท่ี่�แตำกต่ำ�งก้น	ที่ำ�ให้คว�ม่ร้บผิัดชอบในก�รที่ำ�ง�นไม่่เท่ี่�เท่ี่ยู่ม่ก้น
• ส่ถึ�นก�รณ์โรคระบ�ดของเชื�อไวร้ส่	Covid-19	ที่ำ�ให้ก�รที่ำ�ง�นไม่่ร�บร่นเท่ี่�ท่ี่�ควร
• ก�รติำดต่ำอสื่�อส่�รในพืื้�นท่ี่�ร�บส่่งค่อนข้�งลำ�บ�ก	เกิดคว�ม่ล่�ช้�
• ก�รคม่น�คม่ก�รเดินที่�งในพืื้�นท่ี่�ส่่ง	ค่อนข้�งลำ�บ�ก
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ข้อมูลพื�นฐานตําบลศรีถ้อย TPMAP ความต้องการพื�นฐาน 5 มิติ

ข้อมูลเปรียบเทียบความต้องการพื�นฐาน 5 มิติ ป� พ.ศ.2561-2562

- ตําบลศรีถ้อยประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน
- มีเนื�อที� 222.58 ตร.กม./ 139,113 ไร่
- ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป�นที�ราบสูง
- มีแหล่งนํ�าและทรัพยากรที�สวยงามและสมบูรณ์

วัด
8 แห่ง

โบสถ์ 
14 แห่ง

หอแหย่
6 แห่ง

หญิง 3,288 คน ชาย 3,417 คน

ประชากร 6,705 คน

โรงเรียน
4 แห่ง

รพ.สต. 
1 แห่ง

นํ�าตก
4 แห่ง

ตําบลมุ่งสู่ความพอเพียง

13 เป�าหมาย

ตําบลที�ยังไม่สามารถอยู่รอด

5 เป�าหมาย

การจ้างงาน
จํานวน 20 อัตรา

วางแผนการดําเนินงาน
และกิจกรรม

ดําเนินการจัดกิจกรรม
5 กิจกรรม

ติดต่อประสานงาน
ภาคีเครือข่าย

1.การพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน
 - เพิ�มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
 - พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์และออฟไลน์
2. การพัฒนาความรู้ทางด้านสารสนเทศและการจัดการข้อมูล
 - พัฒนาความรู้ด้านการจัดทําสื�อออนไลน์และการตัดต่อวีดีโอ
3. การจัดการขยะด้วยแนวคิดวัสดุหมุนเวียนอย่างยั�งยืน
 - อบรมการคัดแยกขยะแต่ละประเภท
 - อบรมการจัดการขยะด้วยวัสดุหมุนเวียน
 - จัดกิจกรรม Kick off
 - จัดกิจกรรม Big Cleaning
4. การพัฒนากลไกการจัดการทรัพยากรนํ�า
  ในชุมชนบนพื�นฐานการมีส่วนร่วมเพื�อความยั�งยืน
 - สอนเพาะเชื�อเห็ดป�า, การเลี�ยงผึ�งโก๋น, 
 การเพาะเลี�ยงเนื�อเยื�อกล้วยและการทําก้อนเห็ดนางฟ�า 
5. การจัดการบริหารองค์ความรู้ด้านการท่องเที�ยวตําบลศรีถ้อย
 - อบรมฐานความรู้ด้านการจัดการท่องเที�ยวในชุมชน

การวิเคราะห์ข้อมูล
ศักยภาพตําบล 16 เป�าหมาย

การพัฒนาทักษะผู้รับจ้าง
4 ทักษะ

ประเมินผลและ
สรุปผลการดําเนินงาน

เกิดการจ้างงานตามภารกิจของประชาชนทั�วไป บัณฑิตจบใหม่ และ

นักศึกษา จํานวน 20 อัตรา

ผู้รับจ้างได้รับการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน คือ Digital literacy,     

 English literacy, Financial literacy และ Social literacy 

สินค้าของชุมชนถูกยกระดับให้มีคุณค่าและมีคุณภาพ มีการบริหาร

จัดการด้านการตลาดอย่างเป�นระบบ

เกิด Community Big Data ของตําบลศรีถ้อย มากกว่า 600 รายการ

1.

2.

3.

4.

    °  เชิงเศรษฐกิจ
- เพิ�มมูลค่าสินค้าและพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์ให้กับผลิตภัณฑ์
   ของกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน จํานวน 13 กลุ่ม 
- เพิ�มจํานวนผู้ประกอบอาชีพเสริมในการทําฟาร์มเห็ดนางฟ�าขายในชุมชน 
   ได้มากกว่า 5 ราย
- เกิดนักจัดการขยะในชุมชน ไม่น้อยกว่า 20 คน

โจทย์พัฒนาพื�นที�
  - เพื�อพัฒนา / ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรและ
ภูมิป�ญญาท้องถิ�นสู่การสร้างมูลค่าเพิ�มด้วยกระบวนการแบบมีส่วน
ร่วม
  - เพื�อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่าย
ธุรกิจชุมชน เครือข่ายการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม สู่การพัฒนาที�ยั�งยืน

การดําเนินงานรายตําบล TSIการดําเนินงานรายตําบล TSI
พื�นที�ตําบลศรถ้ีอย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชยีงราย

กลไกการดําเนินงาน

ผลลัพธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ข้อมูลเพิ�มเติม
FB: สวัสดีศรีถ้อย

หลากหลาย
ชาติพันธ์ุ
พื�นเมือง
อาข่า
ลาหู่

กะเหรี�ยง
ลีซอ

กิจกรรมที�ดําเนินการ

- กลุ่มวิสาหกิจ

- ผู้นําชุมชน

- อบต.ศรีถ้อย - อสม.

- ประชาชนทั�วไป

- ผู้ประกอบการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ: ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร 
                          คณะวิศวกรรมศาสตร์
                          โทร: 094-289-4942

   °  เชิงสังคม
- ชุมชนมีส่วนร่วมแลกเปลี�ยนและเรียนรู้ข้อมูล ส่งผลให้ความเป�นอยู่
   ของชุมชนมีคุณภาพที�ดีมากขึ�น
- การถ่ายโอนองค์ความรู้และทักษะด้านการประกอบอาชีพก่อให้เกิดการ
   ฟ�� นฟูเศรษฐกิจในตําบล
- ประชาชนสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปต่อยอด สร้างรายได้ให้กับ
   ตนเอง ชุมชน และตําบล จํานวนมากกว่า 5 องค์ความรู้
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์ณัฐพังศ์  หล�ากอง  

  มหาวิทยาลัยรัาชมงคลล�านนาเชียงรัาย 

   

ตำาบลป่างิ�ว     
อำ�าเภอำเวียงป่าเป้า จังหวัดเชีียงราย

ผู้ร่วิมูโครงการ :  1.	เกวลิน		 แก้วริน	
	 	 	2.	อ้จฉูร�		 ธิุยู่้ญ่
	 	 	3.	สุ่รยุู่ที่ธุ		 อจิโน	
	 	 	4.	ธุ่ร�ธุร		 ม่่ลเมื่อง
	 	 5.	ม่ลฤด่		 ขำ�ร้กษ์																															
	 	 6.	พ่ื้ระพื้งษ์		 ม่่เม่ล์
	 	 7.	พ่ื้รธุน�		 ชุม่ภ่																																	
	 	 8.	จุธุ�วรรณ์		 อ้วนดวงด่
	 	 9.	จ้กรกร่		 ฟองสุ่ภ�																												
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ความเป็นมา

	 ตำำ�บลป่็�งิ�ว	เป็็นตำำ�บลท่ี่�ต้ำ�งอยู่่่ในเขตำก�รป็กครองของอำ�เภอเว่ยู่งป่็�เป้็�	ม่่จำ�นวนหม่่่บ้�นท้ี่�งสิ่�น	16	
หม่่่บ้�น	ได้แก่	หม่่่	1	บ้�นป่็�งิ�ว	หม่่่	2	บ้�นป่็�ส้่ก	หม่่่	3	บ้�นป่็�ฮ่ั�งตำำ��	หม่่่	4	บ้�นรองก่่	หม่่่	5	บ้�นป่็�เหมื่อด	
หม่่่	6	บ้�นหม้่อหม่่่	7	บ้�นแม่่ห�ง	หม่่่	8	บ้�นห้วยู่ม่ะเกล่�ยู่ง	หม่่่	9	บ้�นส่บล่	หม่่่	10	บ้�นหนองเข่ยู่ว	หม่่่	11	
บ้�นขุนเมื่องง�ม่	หม่่่	12	บ้�นฮ่ั�งตำำ��เหนือ	หม่่่	13	บ้�นที่ร�ยู่ม่่ล	หม่่่	14	บ้�นส้่นที่ร�ยู่	หม่่่	15	บ้�นดงพื้ระพื้ร	
หม่่่	16	บ้�นส้่นป่็เลยู่
	 ส่ภ�พื้พืื้�นท่ี่�เป็็นท่ี่�ร�บลุ่ม่	 ม่่แม่่นำ��ล�วไหลผ่ั�นในเขตำพืื้�นท่ี่�	 เขตำพืื้�นท่ี่�ทิี่ศเหนือ	 ติำดก้บ	 ตำ.บ้�นโป่็ง	
อ.เว่ยู่งป่็�เป้็�	 จ.เช่ยู่งร�ยู่	 ทิี่ศใต้ำ	 ติำดก้บ	 ตำ.เว่ยู่งก�หลง	 อ.เว่ยู่งป่็�เป้็�	 จ.เช่ยู่งร�ยู่	 ทิี่ศตำะว้นออก	 ติำดก้บ	
อ.ว้งเหนือ				จ.ลำ�ป็�ง	ทิี่ศตำะว้นตำก	ติำดก้บ	อ.พื้ร้�ว	จ.เช่ยู่งใหม่่	ส่�ธุ�รณ่ป็โภค	ม่่ไฟฟ้�ใช้เกือบทุี่กหม่่่บ้�น	
ยู่กเว้น	หม่่่	7,	8	ใช้พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์
	 แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	อ่�งเก็บนำ��แม่่ฉู�งข้�ว	หม่่่ท่ี่�	11	บ้�นขุนเมื่องง�ม่	ดอยู่ผั�โง้ม่	หม่่่บ้�น	OTOP							เพืื้�อ
ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วบ้�นห้วยู่ม่ะเกล่�ยู่ง	ม่.8	ตำ.ป่็�งิ�ว	อ.เว่ยู่งป่็�เป้็�	จ.เช่ยู่งร�ยู่
โจทย์์การพัฒนาเพ่�อการแก้ไข้ปัญหาควิามูย์ากจน (โจทย์์การพัฒนาเพ่�อการแก้ไข้ปัญหาควิามูย์ากจน 
(จากการประเมิูน 16 ประเด็นที�นำามูาเป็นตัวิชี�วัิด ที�ได้นำามูาเป็นโจทย์์ในการพัฒนาเร่�องอะไร และแสดง
ให้เห็นผลการประเมิูนศักย์ภูาพตำาบลในด้านใด ดังนี� 1.ตำาบลมุู่งสู่ควิามูยั์�งย่์น 2.ตำาบลมุู่งสู่ควิามูพอเพีย์ง 
	 จ�กข้อม่่ลตำำ�บลและข้อม่่ลก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชนในตำำ�บลป่็�งิ�ว	ม่่ข้อม่่ลของก�รพ้ื้ฒน�ป็ระเด็นก�รพ้ื้ฒน�
ตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ดท่ี่�4	ช่วยู่ในก�รส่ร้�งส้่ม่ม่�ช่พื้ในพืื้�นท่ี่�	,	ต้ำวช่�ว้ดท่ี่�9	ม่่ก�รจ้ดโครงส่ร้�งพืื้�นฐ�นก�ยู่ภ�พื้สิ่�งแวดล้อม่	
พื้ล้งง�น,	ต้ำวช่�ว้ดท่ี่�13.ส่่งเส่ริม่ศ่นยู่เ์ร่ยู่นร้่ตำำ�บล,	ต้ำวช่�ว้ดท่ี่�15	ส่่งเส่ริม่ระบบระบบก�รสื่�อส่�ร	จ่งเป็็นป็ระเด็น
พืื้�นฐ�นของก�รเกดิโครงก�รและกลยู่ทุี่ธ์ุ	เป็็นท่ี่�ม่�ในก�รออกแบบและว�งกลยู่ทุี่ธ์ุในก�รดำ�เนนิกิจกรรม่รวม่
ท้ี่�งก�ศ่กษ�จุดแข็ง-จุดอ่อนของกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ในก�รดำ�เนินกิจกรรม่ยู่กระด้บเศรษฐกิจร�ยู่ตำำ�บล	ตำำ�บลป่็�งิ�ว	
พื้บว่�	ภ�ยู่ในตำำ�บลป่็�งิ�วเข้�ส่่่ผัลศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�นตำำ�บลส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง

	 	 10.	ส่�ยู่ชล		 ป็ระสิ่ที่ธิุ�
	 	 11.	ฉู้ตำรชฎ�		 แส่นช่�งไม้่																						
	 	 12.	พ่ื้รยู่ภ้ที่ร์		 บุญ่ต้ำน
	 	 13.	อ้จฉูริยู่ะ		 เชื�อเมื่องพื้�น																			
	 	 14.	ก�นต์ำธิุด�		 แก้วป็ระภ�
	 	 15.	นฤม่ล		 ส่ม่ควร																														
	 	 16.	สุ่รวุฒิ		 ที่�แก้ว
	 	 17.	อิที่ธิุกร		 เหนือนภ�																									
	 	 18.	ศุศิว้ส่		 คำ�บุญ่เรือง
	 	 19.	อ้ศวิน		 ม่่ลจ้อยู่																														
	 	 20.	อรจิร�		 อภิศร	
	 	 21.	วนิด�		 ที่�สุ่รินที่ร์
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แนวิทางการพัฒนาตำาบลโดย์ผ่าน 4 กิจกรรมู (ตามูที�โครงการได้เล่อกดำาเนินกิจกรรมู)

2 
 

 จากข้อมูลตำบลและข้อมูลการพัฒนาชุมชนในตำบลป่างิ้ว มีข้อมูลของการพัฒนาประเด็นการพัฒนา
ตามตัวชี้วัดท่ี4 ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ , ตัวชี้วัดท่ี9 มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานกายภาพสิ่งแวดล้อม 
พลังงาน, ตัวชี้วัดที่13.ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ตำบล, ตัวชี้วัดท่ี15 ส่งเสริมระบบระบบการสื่อสาร จึงเป็นประเด็น
พื้นฐานของการเกิดโครงการและกลยุทธ์ เป็นที่มาในการออกแบบและวางกลยุทธ์ในการดำเนินกิจกรรมรวมทั้ง
กาศึกษาจุดแข็ง-จุดอ่อนของกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล ตำบลป่างิ้ว 
พบว่า ภายในตำบลป่าง้ิวเข้าสู่ผลศักยภาพตำบลในด้านตำบลสู่ความพอเพียง 
 
แนวทางการพัฒนาตำบลโดยผ่าน 4 กิจกรรม (ตามที่โครงการได้เลือกดำเนินกิจกรรม) 
ลำดับ กิจกรรม แนวทางการพฒันา 

1 

สร้าง SMART PEOPLE 

1.จัดอบรมเสริมทักษะโดยผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 
จำนวน 20 คน 
2.จัดทำคลิปนำเสนอชุมชนอย่างน้อย 3 ชิ้น 
3. เพิ่ม social media เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆ
ภายในชุมชน อย่างน้อย 2 ช่องทาง 
4. สร้างกลุ่ม SMART PEOPLE 1 กลุ่ม 

2 นวัตกรรมเพื่อชุมชน SMART 
INNOVATION 

1.สร้างนวัตกรรมสนับสนุนอาชีพให้ชุมชน 1 ชิ้น 
2. สร้างกลไกการดูดซับของชุมชน เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในชุมชน 1 แนวทาง 

3 

ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
Craft Trend PRODUCT 

1. จัดอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน 
2. สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน 3 ผลิตภัณฑ ์
3. สร้างกลุ่ม Craft Trend PRODUCT 1 กลุ่ม 
4. สร้างศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน 1 กลุ่ม  

4 

Creative Food PEOPLE 

1. จัดอบรมโดยผู้เข้าร่วมอย่างน้อยจำนวน 40 คน 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารภายในชุมชน จำนวน 3 
ผลิตภัณฑ ์
3. สร้างกลุ่ม Creative Food PEOPLE  1 กลุ่ม 

5 

ECO  PEOPLE 

1. จัดอบรมโดยผู้เข้าร่วมอย่างน้อยจำนวน 40 คน 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้หรือสมุนไพรภายใน
ชุมชน  
3. สร้างกลุ่ม ECO  PEOPLE 1 กลุ่ม 

 
วิธีการดำเนินงาน (วิธีการบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยี เครื่องมือ องค์ความรู้ นวัตกรรมมาถ่ายทอด
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม) 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตำบลป่าง้ิว 
2. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ 

วิิธีีการดำาเนินงาน (วิิธีีการบริหารจัดการ การนำาเทคโนโลยี์ เคร่�องมู่อ องค์ควิามูรู้ นวัิตกรรมูมูาถ่าย์ทอด
ให้กับกลุ่มูเป้าหมูาย์ และหน่วิย์งานเคร่อข่้าย์เข้้าร่วิมูกิจกรรมู)
	 1.	ศ่กษ�และรวบรวม่ข้อม่่ลพืื้�นฐ�นของส่ภ�พื้เศรษฐกิจและส้่งคม่ตำำ�บลป่็�งิ�ว
	 2.	 ค้ดเลือกกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�ม่่ศ้กยู่ภ�พื้ในก�รดำ�เนินโครงก�รยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บล
แบบบ่รณ�ก�ร
	 3.	ลงพืื้�นท่ี่�ศ่กษ�ข้อม่่ลเชิงล่ก	และคว�ม่ต้ำองก�รในก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชนของกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่
	 4.	ศ่กษ�และวิเคร�ะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	(SWOT	ANALYSIS)	ของกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่
	 5.	ว�งแผันก�รดำ�เนินกิจกรรม่ยู่กระด้บชุม่ชน	อ�ทิี่เช่น	ก�รพ้ื้ฒน�กระบวนก�รผัลิตำในชุม่ชน			ก�ร
พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้	ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนท่ี่�ส่อดคล้องก้บอ้ตำล้กษณ์ของตำำ�บล
	 6.	ดำ�เนินง�นตำ�ม่แผันก�รดำ�เนินง�น
	 7.	ป็ระเมิ่นผัลและส่รุป็ก�รดำ�เนินกิจกรรม่



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 309

ผลการดำาเนนิงาน (ไดผ้ลผลติตามูตวัิชี�วัิดข้องกจิกรรมู เร่�องเดน่ กิจกรรมู บรกิาร ผลติภัูณฑ์์ ผลผลติ, คน
เด่น ผู้นำาชุมูชน/ปราชญ์ชาวิบ้าน กลุ่มูธุีรกิจ , แหล่งเรีย์นรู้และหลักสูตร)

4 
 

ผลการดำเนินงาน (ได้ผลผลิตตามตัวชี้วัดของกิจกรรม เรื่องเด่น กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต , คน
เด่น ผู้นำชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มธุรกิจ , แหล่งเรียนรู้และหลักสูตร) 

ลำดับ กิจกรรม ผลการดำเนนิงาน 

1  

สร้าง SMART PEOPLE 

1. เพิ่มทักษะการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ 
2. เพิ่มทักษะในการใช้สื่อออนไลน์และแอพพลิเคช่ัน 
เพื่อนำมายกระดับธุรกิจของคนในชุมชน 
3. เกิดการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน  
  

2 
นวัตกรรมเพื่อชุมชน 

SMART INNOVATION 

1.เกิดนวัตกรรมสนับสนุนอาชีพภายในชุมชน 1 ชิ้น ไดแ้ก่เครื่องอบ
ชา 
2.ภายในชุมชนมีแนวทางการสร้างรายไดแ้ละปริมาณผลผลิตที่เพิ่ม
มากขึ้น ไดผ้ลิตภัณฑท์ี่ดี มีคุณภาพ 

3 

ยกระดับและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน Craft 

Trend PRODUCT 

1. ภายในชุมชนมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ 
บรรจุภัณฑ์ชาและกาแฟ เครือ่งปั้นดินเผา และงานผ้ามัดย้อม 
2. ผลิตภัณฑ์ของชุมชนตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มเป้าหมายซัดเจน
ขึ้น ดังเช่นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ทางโครงการได้ออกแบบให้
บรรจุภัณฑ์มีความทันสมัยและตอบโจทย์คนยุคใหมให้มากขึ้น เป็น
ต้น 
3. ภายในชุมชนเกิดกลุ่ม Craft Trend PRODUCT และเกิดแหล่ง
การ 
เรียนรู้ภายในชุมชนอย่างละ 1 กลุ่ม 

4 

Creative Food PEOPLE 

1. เกิดกลุ่มการสร้างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเพ่ิมมากขึ้นภายใน
ชุมชน 
2.ส่งเสริมการสอนสูตรกาแฟให้กับชุมชน เพื่อนำวัตถุดิบที่มีดังเช่น 
ชา 
กาแฟ มาปรับเป็นสูตรเมนูเครื่องดื่มชาและกาแฟ เพื่อจัดจำหน่าย
ต่อไป 

5 

ECO  PEOPLE 

1.ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ การ
ทำปุ๋ยจากเปลือกเชอรี่กาแฟ 
2.เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่จากสมุนไพรในท้องถิ่น ได้แก่ การทำนำ้ยาล้าง
จานจากสมุนไพร 
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ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 1.	ได้ร้บก�รส่น้บส่นุนจ�กเจ้�หน้�ท่ี่�เที่ศบ�ลตำำ�บลป่็�งิ�ว
	 2.	ได้ร้บคว�ม่ร่วม่มื่อจ�กกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ในพืื้�นท่ี่ท่ี่�ร้บผิัดชอบ
	 3.	 ก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชนท่ี่�เลงเห็นถ่ึงคว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ในกิจกรรม่ของก�รจ้ดโครงก�รยู่กระด้บ
เศรษฐกิจและส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บลแบบบ่รณ�ก�ร

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 1.	ก�รจ้ดอบรม่ในบ�งเรื�องไม่่ส่�ม่�รถึตำอบโจที่ยู่์และแก้ไขปั็ญ่ห�แก่ช�วบ้�นได้	ซ่ื้�งด้วยู่ล้กษณะของ
ชุม่ชนบ�งพืื้�นท่ี่�ท่ี่�ได้ป็ฏิิบ้ติำง�นน้�น	 เป็็นพืื้�นท่ี่�ห่�งไกลที่ำ�ให้ก�รเดินที่�งเข้�ไป็ในพืื้�นท่ี่�ๆได้ร้บผิัดชอบน้�นยู่�ก
ลำ�บ�ก	ป็ระกอบท้ี่�งยู่ง้ข�ดส้่ญ่ญ่�ณโที่รศ้พื้ท์ี่	ที่ำ�ให้ติำดต่ำอสื่�อส่�รก้นได้อยู่่�งยู่�กลำ�บ�ก	
	 2.	เนื�องจ�กส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดอยู่่�งหน้กของ	Covid	–	19	ที่ำ�ให้ไม่่ส่�ม่�รถึที่ำ�กิจกรรม่ก�ร
อบรม่ได้ตำ�ม่แผันง�นท่ี่�ว�งไว้ได้	และที่ำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นเป็็นไป็ได้อยู่่�งล่�ช้�

แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 1.	ก�รศ่กษ�และพ้ื้ฒน�ระบบห่วงโซ่ื้อุป็ที่�นของผัลิตำภ้ณฑ์์ก�แฟ
	 2.	ก�รศ่กษ�และพ้ื้ฒน�ระบบห่วงโซ่ื้อุป็ที่�นของผัลิตำภ้ณฑ์์ช�อ้ส่ส้่ม่
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หญงิ
50.3%

ชาย
49.7%

Smart Innovation 
-การพฒันา และสรา้ง
เครือ่งอบแหง้
-เทคโนโลยกีารอบแหง้
ผลติภณัฑ์ชาอสัสมั และ
พืชผลทางการเกษตร
-การใช้งานและการบํารุง
รกัษาเชิงป้องกนัของ
เครือ่งอบแหง้

0 25 50 75 100 125

แหลง่ท่องเที่ยว 
ที่พกั/โรงแรม 

รา้นอาหารท้องถิ่น 
อาหารที่น่าสนใจประจําถิ่น 

เกษตรกรในท้องถิ่น 
พืชในท้องถิ่น 
สตัว์ในท้องถิ่น 

ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
แหลง่นาในท้องถิ่น 

เทศบาลตําบลป่าง ิว้ 
ยกฐานะข ึน้จากองค์การบรหิารส่วนตําบลป่าง ิว้เป็นเทศบาลป่าง ิว้

ตําบลป่าง ิว้เป็นหน่ึงที่ต ัง้อยูใ่นเขตอําเภอเวยีงป่าเป้า
แบง่การปกครองออกเป็น 16 หมูบ่า้น

บนพ้ืนราบ 13 หมูบ่า้น
บนเชิงเขา 3 หมูบ่า้น
ลกัษณะภูมิประเทศ

ลกัษณะเป็นที่ราบลุม่สูงตาลอ้มรอบดว้ยภูเขา
บางพ้ืนที่เป็นเทอืกเขา

พ้ืนที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชสวน/พืชไร่
พ้ืนที่บนเชิงเขาเหมาะแก่การปลูกชา/กาแฟ

 
 
 

ขอ้มูลพ้ืนฐาน

จํานวนประชากรท ัง้หมด
9,316 คน

วดั 11 แหง่ โบสถ์ 2 แหง่ โรงเรยีน 5 แหง่

แหลง่นา 7 แหง่ พ้ืนที่ป่า 74,621 ไร่ 

TPMAP ความตอ้งการพ้ืนฐาน 5 มิติ

การพฒันาพ้ืนที่ 
โจทย์พ้ืนที่

กจิกรรมที่ดําเนินการ

การสรา้งสมัมาอาชีพในพ้ืนที่
การจดัโครงสรา้งพ้ืนที่

กายภาพส่ิงแวดลอ้ม พลงังาน
ส่งเสรมิศูนย์เรยีนรูต้ําบล
ส่งเสรมิระบบการส่ือสาร

1.
2.

3.
4.

Creative Food Product
-อบรมอาชีพ พฒันา
ทกัษะผลติภณัฑ์ชา ชา
สมุนไพรในท้องถิ่น
-อบรมอาชีพ พฒันา
ทกัษะผลติภณัฑ์กาแฟ
-อบรมอาชีพ พฒันา
ทกัษะผลติภณัฑ์เบเกอรี่

กลไกการดําเนินงาน

ผลลพัธ์
1.เกดิการจา้งงาน กระจายรายไดใ้หก้บัประชาชน บณัฑติและนกัศกึษา
ในท้องถิ่น
2.การพฒันาทกัษะดา้นอาชีพ ดว้ยวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม สรา้งประชากรที่มทีกัษะดา้นอาชีพที่หลากหลายสอดคลอ้ง
กบัวถิชีุมชนและการกา้วสู่ทศวรรษที่ 21
3.เพ่ิมศกัยภาพการผลติผลติภณัฑ์ชุมชน ผลติภณัฑ์ชุมชนไดร้บัความ
สนใจและขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุม่เป้าหมายที่ใหญข่ ึน้
4.จดัเกบ็ขอ้มูล Community Big Data เพ่ือรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูล
ตําบลตอ่ไป

ผลลพัธ์เชิงเศรษฐกจิ ผลลพัธ์เชิงสงัคม
1) รายไดท้ี่เพ่ิมข ึน้ รอ้ยละ 10
2) การเพ่ิมผลติภาพ
(productivity)                   
ตน้ทุนที่ลดลง รอ้ยละ 50
ผลผลติที่เพ่ิมข ึน้ รอ้ยละ 10 
แรงงานที่ลดลง รอ้ยละ 40 

1) คุณภาพชีวติที่ดขี ึน้
2) การยา้ยถิ่นฐานเพ่ือออกไปหา
งานทําลดลง
3) ลดความเหลือ่มลาดา้นรายได้
ของคนในชุมชน
4) การเขา้ถงึระบบการรกัษา
พยาบาลอยา่งท ัว่ถงึ

ขอ้เสนอแนะ
1) ควรเขา้ถงึผลติภณัฑ์ประเภทสินคา้ OTOP ที่
เป็นเอกลกัษณ์ใหม้ากข ึน้
2) คณะผู้จดัการโครงการควรมกีารประชุม
วางแผนกนัมากข ึน้เพ่ือแกไ้ขปญัหาตา่งๆ ที่เกดิ
ข ึน้ เพ่ือวางแผน หน่วยการประสานงานใหเ้ป็น
ระบบ เพ่ือการทํางานจะไดม้ปีระสิทธภิาพมากข ึน้

ผู้รบัผิดชอบ ผศ.ณฐัพงศ์ หลา้กอง
เบอร์ตดิตอ่......088-5514979 
หน่วยงาน....มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

Craft Trend Product
-การออกแบบ และพฒันา
ผลติภณัฑ์
เครือ่งปั้นดนิเผา
-การออกแบบ และพฒันา
ผลติภณัฑ์บรรจุภณัฑ์
กาแฟ ชา ชาสมุนไพร 

Smart People 
-การทําตลาดอยา่งไรใหป้ระสบความ
สําเรจ็
-การทําตลาดออนไลน์ในยุคโควดิให้
สําเรจ็
-การทําส่ือออนไลน์และแพลตฟร์อมที่
เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ชุมชน
-การสรา้งContentวดิโีอท่องเที่ยวป่าง ิว้
-กลยุทธ์ดงึดูดนกัท่องเที่ยวแบบใหมใ่น
ยุค New Normal
-บอกเลา่เรือ่งราวชุมชนผ่าน
อนิโฟกราฟฟิก

Eco People
-แนวทางการเพ่ิมมูลคา่
ของเหลอืท้ิงจาก
กระบวนการผลติกาแฟ
ตากหลกัการ BCG Model
-การทําผลติภณัฑ์ลา้งจาน
-การทําผลติภณัฑ์ซกัผ้า
ชนิดนา 

Community
Big Data

จํานวนการกรอกขอ้มูล

5
3
2

89
110

105
6
4
5

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา
ศกัยภาพ

ก่อนการประเมิน หลงัการประเมิน
ตําบลมุง่สู่

ความพอเพียง
ตําบลมุง่สู่
ความย ัง่ยนื

รวม 327
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้ศ.นทีชัย ผัู้สดี 

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีส่้ชุมชน 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา   

ตำาบลเข่�อนผู้าก     
อำ�าเภอำพร้าว จังหวัดเชีียงราย

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	น�งส่�วหน่�งฤท้ี่ยู่		 แส่งใส่	
	 	 2.	น�ยู่วิสุ่ที่ธิุ�		 				 บ้วเจริญ่
	 	 3.	น�ยู่ป็ร้ชญ่�		 	 น�ม่วงค์
	 	 4.	น.ส่.ทิี่พื้ยู่ภ�วรรณ	 ต้ำนอ้วน
	 	 5.	น�ยู่สิ่ที่ธิุศ้กดิ�			 ยู่่�ยู่วน
	 	 6.	น�งลม้่ยู่		 	 ผ้ัส่ด่
	 	 7.	น.ส่.จิร้ฐิติำก�ล		 ม่�นะจรรยู่�พื้งศ์
	 	 8.	น�ยู่อน�วิน	 	 สุ่วรรณะ
	 	 9.	น�ยู่ภ้ที่รกร	 	 ออแก้ว
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	 	 10.	นส่.เส่ง่�ยู่ม่		 	 คืนด่
	 	 11.	น�งกุลิน�		 	 ศ้กดิ�สิ่ริศร่ฟ้�
	 	 12.	นส่.ทิี่น	 	 อ่อนนวล
	 	 13.	น�ยู่พิื้ษณุ		 	 พื้รม่พื้ร�ยู่
	 	 14.	น�ยู่จ้กรรินที่ร์		 ชื�นส่ม่บ้ตำ

ความเป็นมา

	 ตำำ�บลเขื�อนผั�ก	ม่่ตำำ�น�นเล่�สื่บก้นม่�จ�กก�รส่อบถึ�ม่ผ้่ัส่่งอ�ยุู่ในตำำ�บล	ได้บอกเล่�เรื�องร�วท่ี่�ม่�ของ
ชื�อตำำ�บลเขื�อนผั�กในปั็จจุบ้นน้�น	 เป็็นชื�อเร่ยู่กท่ี่�เป็ล่�ยู่นม่�จ�กคำ�ว่�	 เขิ�นผั�ก	 ซ่ื้�งเป็็นภ�ษ�ล้�นน�	 ซ่ื้�งม่่คว�ม่
หม่�ยู่ว่�“เหลือคร่�งหน่�ง”	เนื�องจ�กชุม่ชนด้�งเดิม่ได้ล่ม่จม่ลงกล�ยู่เป็็นหนองนำ��	เนื�องจ�กร้บป็ระที่�นป็ล�ไหล
เผืัอกที่ำ�ให้เกิดเรื�องป็ระหล�ดช่�นโดยู่	พืื้�นท่ี่�บริเวณหม่่่บ้�นด้�งเดิม่ได้ล่ม่จม่ลงไป็ในพืื้�นดิน	ท้ี่�งบ้�นเรือนผ้่ัคนและ
ส้่ตำว์เล่�ยู่ง	ซ่ื้�งปั็จจุบ้นคือบริเวณ	บ้�นหนองล่ม่หรือบ้�นหนองเศรษฐ่	เป็็นหม่่่บ้�นฝ�ก	(หม่่่บ้�นส่�ข�)	ของบ้�น
ที่ร�ยู่ม่่ล	หม่่่ท่ี่�	5	ตำำ�บลเขื�อนผั�กที่ำ�ให้พืื้�นท่ี่�ตำำ�บลแบ่งออกเป็็นส่องส่่วนโดยู่ม่่ถึนนส่�ยู่แม่่โจ้	–	พื้ร้�ว	ผ่ั�นกล�ง
พืื้�นแบ่งเป็็นฟ�กตำะว้นออกและฟ�กตำะว้นตำกของถึนน	จ�กส่ภ�พื้ชมุ่ชนด้�งเดิม่ท่ี่�ป็ระกอบก�รเกษตำรแบบยู่้งช่พื้
ร้บจ้�งที่ำ�ไม้่จ�กบริษ้ที่	 ส้่ม่ป็ที่�นป่็�ไม้่	 ซ่ื้�งต่ำอม่�ได้เหลือไว้แต่ำ	 พืื้�นท่ี่�ป่็�โป็ร่งโล่งเต่ำยู่ม่และแห้งแล้งครอบคลุม่
อำ�เภอพื้ร้�ว	ต่ำอม่�ในปี็	พื้.ศ.2511	ร้ฐบ�ลได้ดำ�เนินก�รป็ระก�ศต้ำ�งส่หกรณ์ท่ี่�ดินข่�น	โดยู่กระที่รวงเกษตำรกร
และส่หกรณ์กรม่ส่่งเส่ริม่ส่หกรณ์ก�รเกษตำรในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลเขื�อนผั�ก	จำ�นวน	2	แป็ลง	คือ	ส่หกรณ์แป็ลง	1	และ
ส่หกรณ์แป็ลง	 2	 ครอบคลุม่พืื้�นท่ี่�ท้ี่�งตำำ�บล	 10	 หม่่่บ้�น	 โดยู่ม่่ก�รยู่กกฎเกณฑ์์ในก�รจ้ดส่รรท่ี่�ดิน	 ท่ี่�ม่่ส่ภ�พื้
ป่็�เสื่�อม่โที่รม่	นำ�ม่�จ้ดส่รรให้ร�ษฎรในพืื้�นท่ี่�อำ�เภอท้ี่�งหม่ด	จำ�นวน	6	แป็ลง	ซ่ื้�งอยู่่่ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลเขื�อนผั�ก	2	
แป็ลงครอบคลุม่พืื้�นท่ี่�ในแป็ลงท่ี่�	1	 เป็็นพืื้�นท่ี่�จ้ดส่รรฟ�กทิี่ศตำะว้นตำกของถึนนส่�ยู่	แม่่โจ้	–	พื้ร้�ว	จำ�นวน	5	
หม่่่บ้�น	ขณะท่ี่�ฟ�กทิี่ศตำะว้นออกของถึนนเป็็นพืื้�นท่ี่�จ้ดส่รรของส่หกรณ์แป็ลงท่ี่�	2	จำ�นวน	5	หม่่่บ้�น	โดยู่แบ่ง
พืื้�นท่ี่�จ้ดส่รรให้ร�ษฎรเข้�เป็็นส่ม่�ชิกส่หกรณ์	 ซ่ื้�งจะม่่ก�รจ้ดส่รรท่ี่�ดินที่ำ�กินให้ครอบคร้วละ	 20	 ไร่	 เพืื้�อเป็็น
พืื้�นท่ี่�ที่ำ�กินและจ้ดส่รรพืื้�นท่ี่�อ�ศ้ยู่	รวม่	360	ไร่	เพืื้�อแบ่งให้ส่ม่�ชิกใช้เป็็นท่ี่�อยู่่อ่�ศ้ยู่	ครอบคร้วละ	1	ไร่	(บริเวณ
โดยู่รอบตำลอดชุม่ชนส่หกรณ์แป็ลง	2	ปั็จจุบ้น)	ตำำ�บลเขื�อนผั�ก	ม่่	10	หม่่่บ้�น	ด้งน่�	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นแพื้ะพ้ื้ฒน�	
หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นเขื�อนผั�ก	หม่่่ท่ี่�	3	บ้�นห้วยู่บงเหนือ	หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นห้วยู่บงใต้ำ	หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นที่ร�ยู่ม่่ล	หม่่่ท่ี่�	6	บ้�น
ส่หกรณ์แป็ลง	2	หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นที่ร�ยู่ที่อง	หม่่่ท่ี่�	8	บ้�นขว้ญ่ป็ระช�	หม่่่ท่ี่�	9	บ้�นไชยู่ม่งคล	หม่่่ท่ี่�	10	บ้�นม่่วง
หลวง	จำ�นวนคร้วเรือน	ท้ี่�งสิ่�น	1,531	คร้วเรือน	จำ�นวนป็ระช�กร	ตำ�ม่ที่ะเบ่ยู่นร�ษฎร์	4,700	คน	อ�ศ้ยู่จริง
ตำ�ม่จป็ฐ.	3,275	คน	ตำำ�บลเขื�อนผั�กม่่แผันในก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�เครือข่�ยู่ในก�รข้บเคลื�อน	โดยู่ก�รเชื�อม่โยู่ง
บุคคล	 หรือกลุ่ม่บุคคลท่ี่�ดำ�เนินก�รเก่�ยู่วก้บเศรษฐกิจของชุม่ชน	 เพืื้�อส่ร้�งแกนนำ�เครือข่�ยู่ข้บเคลื�อนในก�ร
ส่�นต่ำอองค์คว�ม่ร้่	ส่่งเส่ริม่เกษตำรกรรุ่นใหม่่ให้กล้บไป็ส่ำ�น่กร้กษ์บ้�นเกิด	และรวม่พื้ล้งในก�รดำ�เนินกิจกรรม่
ให้ไป็ในทิี่ศที่�งเด่ยู่วก้น	โดยู่นำ�วิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์เที่คโนโลยู่่และนว้ตำกรรม่ม่�บ่รณ�ก�รก้บภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ท้ี่องถิึ�นเบื�อง
ต้ำนม่่ก�รว�งแผันร่วม่ก้นระหว่�งหน่วยู่ง�นโดยู่ม่่เป้็�หม่�ยู่ในก�รพ้ื้ฒน�ให้เป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรและ
ว้ฒนธุรรม่ของชุม่ชน
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โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

	 ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลเขื�อนผั�ก	 ได้ม่่ก�รดำ�เนินง�นจ้ดที่ำ�เรื�อง	 ก�รพ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วในชุม่ชนและก�ร
ยู่กระด้บสิ่นค้�ในชุม่ชน	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่ยู่้�งยู่ืน	
โดยู่ที่่ม่	U2T	เขื�อนผั�ก	ได้ป็ฏิิบ้ตำิตำ�ม่แผันก�รดำ�เนินง�น	โดยู่เริ�ม่จ�กก�รเข้�ส่ำ�รวจพื้ื�นที่่�ในชุม่ชนเพื้ื�อส่ำ�รวจ
และเก็บรวบรวม่ข้อม่ล่ของชมุ่ชน	และส่ง้เคร�ะห์ข้อม่ล่เพืื้�อจ้ดที่ำ�แผันก�รพื้ฒ้น�แหล่งท่ี่องเที่่�ยู่วในชมุ่ชนและ
ก�รยู่กระด้บส่ินค้�ชุม่ชน
	 ในระยู่ะเวล�ก�รดำ�เนินง�นท่ี่�ผ่ั�นม่�	จ�กก�รป็ฏิิบ้ติำง�น	ท่ี่ม่	U2T	เขื�อนผั�ก	เริ�ม่จ�กก�รส่ร้�งคว�ม่
เข้�ใจร่วม่ก้นระหว่�งท่ี่ม่ง�น	U2T	 เขื�อนผั�ก	 และภ�ค่เครือข่�ยู่	 (อบตำ.เขื�อนผั�ก	 ส่ภ�เด็กและเยู่�ชนตำำ�บล
เขื�อนผั�ก	กลุ่ม่ส่ตำร่แม่่บ้�น	และกลุ่ม่ผ้่ัส่่งอ�ยู่)ุ	ก่อให้เกิดเป็็นเครื�องมื่อก�รที่ำ�ง�นท่ี่�เร่ยู่กว่�	ก�รข้บเคลื�อนง�น
ในร่ป็แบบของคนส่�ม่ว้ยู่	ป็ระกอบด้วยู่	เด็กและเยู่�วชน	กลุ่ม่ส่ตำร่แม่่บ้�น	และกลุ่ม่ผ้่ัส่่งอ�ยูุ่	จ�กก�รป็ฏิิบ้ติำ
ตำ�ม่แผันง�นด้งกล่�ว	ก่อให้เกิดคว�ม่ร่วม่มื่อของคนในชุม่ชนม่�กข่�น	
ในป็ัจจุบ้นพื้ื�นที่่�ตำำ�บลเขื�อนผั�ก	ม่่เส่้นที่�งก�รที่่องเที่่�ยู่ว	ศ่กษ�เร่ยู่นร่้	ธุรรม่ช�ตำิและศิลป็ว้ฒนธุรรม่	เร่ยู่กว่�	
Khunphak	3	Way	Land	ดินแดน	3	กรรม่	ป็ระกอบด้วยู่	เกษตำรกรรม่	ห้ตำถึกรรม่	และคหกรรม่	อ่กที่้�งยู่้ง
เป็็นจุดที่่�ก่อให้เกิดก�รรวม่กลุ่ม่ของป็ระช�ชนในตำำ�บลเขื�อนผั�ก	 เพืื้�อจ้ดตำ้�งกลุ่ม่บ้�นพื้้กโฮัม่ส่เตำยู่์	 และกลุ่ม่
ผัลิตำภ้ณฑ์์ของด่ตำำ�บลเขื�อนผั�ก	 จ�กผัลก�รป็ฏิิบ้ตำิง�น	 ก่อให้เกิดก�รส่ร้�งโอก�ส่	 เพื้ื�อให้เกิดก�รส่ร้�งง�น	
ส่ร้�งอ�ช่พื้	และก่อให้เกิดร�ยู่ได้ให้ก้บคนในชุม่ชนเพื้ิ�ม่ม่�กข่�น

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

• กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ส่ร้�งท้ี่กษะอ�ช่พื้โดยู่ผ่ั�นต้ำนทุี่นชุม่ชน
• กิจกรรม่พ้ื้ฒน�และส่ร้�งแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วภ�ยู่ใต้ำนว้ตำวิถ่ึของชุม่ชนโดยู่ใช้ชื�อ	 ตำำ�บล	 3	 กรรม่	

เกษตำรกรรม่	ห้ตำถึกรรม่	คหกรรม่
• กิจกรรม่ถ่ึ�ยู่ที่อดคว�ม่ร้่ส่่่ชุม่ชนโดยู่ใช้นว้ตำกรรม่ร่ป็แบบใหม่่	เช่น	บอร์ดเกม่ชุม่ชน	เพืื้�อพ้ื้ฒน�

ศ้กยู่ภ�พื้เด็กและเยู่�วชน
• กิจกกรม่ยู่กระด้บและป็ร้บเป็ล่�ยู่นร่ป็แบบของผัลิตำภ้ณฑ์์ในชุม่ชนและเส่ริม่ส่ร้�งม่่ลค่�โดยู่ใช้

เรื�องร�วของต้ำวผัลิตำภ้ณฑ์์

วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 ในก�รดำ�เนินง�นของกลุ่ม่	 U2T	 ได้ม่่ก�รว�งแผันเพืื้�อส่ร้�งเครือข่�ยู่ในก�รส่�นต่ำอองค์คว�ม่ร้่ด้�น
ก�รเกษตำร	 ว้ฒนธุรรม่	 รวม่ถึ่งผัลิตำภ้ณฑ์์ภ�ยู่ในชุม่ชน	 และได้ป็ระส่�นง�นก้บคนในชุม่ชน	 โดยู่ม่่เป้็�หม่�ยู่
ในก�รพ้ื้ฒน�ให้เป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรและว้ฒนธุรรม่ของชุม่ชน	 ซ่ื้�งจะม่่กลุ่ม่คนส่�ม่ว้ยู่	 คือ	 กลุ่ม่เด็ก
และเยู่�วชน	 กลุ่ม่ส่ตำร่แม่่บ้�น	 กลุ่ม่ผ้่ัส่่งอ�ยูุ่	 เป็็นแกนนำ�ในก�รข้บเคลื�อนองค์คว�ม่ร้่ด้�นเที่คโนโลยู่่ส่่่ชุม่ชุน
ก่อให้เกิดนว้ตำกรรม่ก�รที่่องเท่ี่�ยู่วเชิงก�รเร่ยู่นร้่ผ่ั�นกิจกรรม่	 ที่�งกลุ่ม่ผ้่ัที่ำ�ง�นได้ม่่ก�รส่ำ�รวจและห�ข้อม่่ล	
วิเคร�ะห์ข้อม่่ล	 นำ�ม่�ส่รุป็ข้อม่่ลเพืื้�อจ้ดที่ำ�หน้งสื่อท่ี่องเท่ี่�ยู่วศ่กษ�เร่ยู่นร้่ธุรรม่ช�ติำและศิลป็ว้ฒนธุรรม่เร่ยู่ก
ว่�	Khunphak	3	Way	Land	ดินแดนส่�ม่กรรม่	ซ่ื้�งป็ระกอบด้วยู่	เกษตำรกรรม่	ห้ตำถึกรรม่	และคหกรรม่	ที่�ง
กลุ่ม่ผ้่ัที่ำ�ง�น	U2T	ได้ม่่ก�รป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุเก่�ยู่วก้บกิจกรรม่และผัลิตำภ้ณฑ์์ข่�นชื�อภ�ยู่ในชุม่ชนผ่ั�นที่�งโชเช่ยู่
ลม่่เด่ยู่โดยู่ม่่	 กองก�รศ่กษ�ขององค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลเขื�อนผั�ก	 และส่ถึ�บ้นถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่ส่่่ชุม่ชม่	
ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�	เป็็นหน่วยู่ง�นท่ี่�ส่น้บส่นุน
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ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 จ�กกิจกรรม่และก�รดำ�เนินง�นท่ี่�ผ่ั�นม่�	ที่ำ�ให้	U2T	ตำำ�บลเขื�อนผั�กได้ม่่ผัลง�น	คือ
เส่้นที่�งก�รที่่องเที่่�ยู่ว	และหน้งส่ือไกด์บุ๊ค	โดยู่กลุ่ม่ได้เล็งเห็นส่ิ�งที่่�ม่่ในชุม่ชน	จ่งอยู่�กพื้้ฒน�และยู่กระด้บให้
เป็็นที่่�ร่้จ้กและม่่ม่่ลค่�เพื้ิ�ม่ม่�กข่�น	จ่งได้จ้ดที่ำ�เส่้นที่�งก�รที่่องเที่่�ยู่วภ�ยู่ใตำ้	แนวคิดเขื�อนผั�กดินแดนเม่ือง	3	
กรรม่	ได้แก่	เกษตำรกรรม่	คหกรรม่	และ	ห้ตำถึกรรม่	
ผัลติำภ้ณฑ์์ชมุ่ชนและป็ร�ชญ์่ชมุ่ชน	จ�กก�รลงพืื้�นที่่�ส่ำ�รวจ	ที่ำ�ให้เร�ได้ที่ร�บว่�ในชุม่ชนม่ผ่ัลติำภ้ณฑ์์ที่่�ส่�ม่�รถึ
ยู่กระด้บและพื้้ฒน�ก�รให้ไป็แนวที่�งที่่�ด่ข่�น	อ�ที่ิเช่น	ข้�วแตำ๋น	นำ��อ้อยู่	ผัลิตำภ้ณฑ์์หอม่ฉูุยู่	ได้เป็ล่�ยู่นร่ป็แบบ
บรรจภุ้ณฑ์์ให้ส่ะดวกและที่น้ส่ม่ยู้่	เพื้ื�อด่งด่ดกลุม่่ลก่ค้�ม่�กข่�น	และได้ร้่จก้บคุคลที่่�ม่ศ่ก้ยู่ภ�พื้ในชมุ่ชน	ที่�งด้�น
ต่ำ�งๆ	ที่้�งด้�นเกษตำรกรรม่	คหกรรม่	และ	หต้ำถึกรรม่	1.น�ยู่นคิม่	ศรริ่นที่ร์		เป็็นป็ร�ชญ์่ชมุ่ชน	ในก�รแกะส่ล้ก
ไม่้	2.ยู่�ยู่ป็�	ใจป็�	เป็็นป็ร�ชญ่์ชุม่ชน	ในก�รที่ำ�หม่วกด้วยู่กล่องเหล้�,ที่ำ�พื้้ดไม่้ไผั่ส่�น																					3.น�ง
บุญ่รอด	ป็ัญ่ญ่�	เป็็นป็ร�ชญ่์ชุม่ชน	ในก�รผัลิตำถึ้�วเน่�แผั่น	4.น�ยู่ส่ม่บ้ตำิ	ม่้�งคำ�	 เป็็นป็ร�ชญ่์ชุม่ชนในก�รที่ำ�
เกษตำรแบบอินที่ร่ยู่์	5.ณ้ฎฐริก�	จุใจ	เป็็นป็ร�ชญ่์ชุม่ชนในก�รที่ำ�เกษตำรผัส่ม่ผัส่�นอินที่ร่ยู่์
	 ซื้่�งกลุ่ม่เร�ได้ร่วม่บ่รณ�ก�รระหว่�งป็ร�ชญ่์ชุม่ชน	 ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	 และก�รที่ำ�เส่้นที่�งก�รที่่องเที่่�ยู่ว	 โดยู่
อ�ศ้ยู่คว�ม่ส่�ม่�รถึ	คว�ม่ถึน้ดของป็ร�ชญ่์ชุม่ชน	ก�รพื้้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ในชุม่ชน	จ้ดที่ำ�เป็็นเส่้นที่�งก�รที่่อง
เที่่�ยู่วที่่�จะช่วยู่ยู่กระด้บตำำ�บล	 เพื้ิ�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้ก้บคนในชุม่ชน	 และเป็็นก�รพ้ื้ฒน�ให้เกิดคว�ม่ยู่้�งยู่ืน
ภ�ยู่ในตำำ�บลตำ่อไป็

ปัจจัยความสำาเร็ัจ

	 จ�กก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัป็ฏิิบ้ติำก�รหล้ก	Key	Actors	 ได้แก่	 ห้วหน้�โครงก�ร	 	ผัศ.นท่ี่ช้ยู่	 	 ผ้ัส่
ด่	และคณะท่ี่ม่ง�น	ผ้่ัร่วม่โครงก�ร	U2T	ตำำ�บลเขื�อนผั�ก	อบตำ.,	กองก�รศ่กษ�,	กลุ่ม่ชร�บ�ล	กลุ่ม่ส่ภ�เด็ก,	
ป็ระช�ชน,	 ผ้่ัป็ระกอบก�ร	 ร้�นค้�ในพืื้�นท่ี่�	 ได้ม่่ก�รป็ระส่�นก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นอยู่่�งเป็็นระบบ	 เริ�ม่จ�กก�ร
ว�งแผัน	กำ�หนดว้ตำถุึป็ระส่งค์	ก�รดำ�เนินง�น	ป็ระเมิ่นผัลก�รดำ�เนินง�น	ว้ดผัลได้	 ม่่ก�รติำดตำ�ม่ง�นท่ี่�ได้ร้บ
ตำ�ม่ว้ตำถึุป็ระส่งค์	 	 ที่ำ�ให้ต้ำวโครงก�รป็ระส่บคว�ม่ส่ำ�เร็จ	 โดยู่ห้วหน้�โครงก�รและคณะท่ี่ม่ง�น	 เป็็นผ้่ัให้คำ�
ป็ร่กษ�และแนะนำ�วิธุ่ก�รป็ฏิิบ้ติำง�นและส่น้บส่นุน	องค์คว�ม่ร้่	ที่ร้พื้ยู่�กรตำ�่งๆในก�รที่ำ�กิจกรรม่และลงพื้ื�นท่ี่�	
ส่่วน	U2T	คิดร่ป็แบบโครงก�ร	ว้ตำถึปุ็ระส่งค์ของโครงก�ร	รวม่ไป็ถึง่ก�รดำ�เนินก�รกิจกรรม่และที่ำ�ก�รติำดตำ�ม่
ก�รดำ�เนินกิจกรรม่ตำ�ม่แผันท่ี่�ต้ำ�งไว้	U2T	ได้ร้บก�รส่น้บส่นนุช่วยู่เหลอืเป็็นอยู่�่งด่ในส่่วนของพื้ื�นท่ี่�ก�รที่ำ�ง�น	
และก�รป็ระส่�นง�นก้บผ้่ัม่่ส่่วนเก่�ยู่วข้องท้ี่�ง	อบตำ.	ชร�บ�ล	ส่ภ�เด็ก	ป็ระช�ชน	ผ้่ัป็ระกอบก�ร	ร้�นค้�ในพืื้�นท่ี่�	
รวม่ถ่ึงกองก�รศ่กษ�	ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลเขื�อนผั�กจ่งที่ำ�ให้โครงก�รของ	U2T	ตำำ�บลเขื�อนผั�กป็ระส่บคว�ม่ส่ำ�เร็จ
ตำ�ม่ว้ตำถุึป็ระส่งค์ท่ี่�ว�งไว้

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

• ส่ถึ�นท่ี่�ในก�รรว่ม่ต้ำวในก�รที่ำ�ง�นควรม่่ก�รจ้ดเป็็นส่ถึ�นท่ี่�ท่ี่�เป็็นหล้กเป็็นแหลง่และม่่ก�รร้บรอง
จ�กที่�งหน่วยู่ง�นท่ี่�เป็็นต้ำวร�ยู่ล้กษณ์อ้กษรอยู่่�งเป็็นกิจล้กษณะ

• คว�ม่ไม่่แน่นอนของแผันง�น/ม่่ก�รเป็ล่�ยู่นแป็ลงกะท้ี่นห้นจนบ�งท่ี่ที่ำ�ให้ก�รที่ำ�ง�นเกิดคว�ม่
ป็รวนแป็ร

• คว�ม่ใหม่่ในก�รที่ำ�ง�นเพืื้�อส้่งคม่ของแต่ำละบุคคลท่ี่�ได้ร้บเลือกเข้�ม่�ที่ำ�ง�นในโครงก�รU2T
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สุขภาพ ความเป็นอยู การศึกษา รายได การเขาบริการรัฐ

15 

10 

5 

0 

เกิดเสนทาง/โปรแกรมการทองเที่ยวดินแดน 3 กรรม
เกษตรกรรม หัตถกรรม คหกรรม และจัดทําโฮมสเตย
นํารองเพื่อรองรับนักทองเที่ยว
เกิดการยกระดับและพัฒนาสินคาในชุมชนโดยสราง New
Package และโปรโมทผานชองทางเพจ Facebook

ประชากร

1,603 คน 1,670 คน 3,273 คน 1,283 ครัวเรือน

อาชีพ

เกษตรกรรม คาขาย ประมง ปศุสัตวกิจกรรมพัฒนาพื้นที่

วิหารจีน 1 แหง
TPMAP ความตองการพื้นฐาน 5 มิติ

คนจนสุขภาพ 1

คนจนความเปนอยู 0

คนจนการศึกษา 15

คนจนรายได 1

คนจนเขาถึงบริการรัฐ 0

ขอมูลป 2562

กลไกการดําเนินงาน

จางงาน

จัดเก็บขอมูล

วิเคราะหศักยภาพและปญหาตําบล

จัดกิจกรรมอบรมและแกไขปญหา
ผลลัพธ

เกิดการจางงาน ไดอบรมพัฒนาทักษะ Community Big Data 413 ชุดขอมูล

ผูรับผิดชอบ

เบอรติดตอ

หนวยงาน

ผูชวยศาสตราจารยนทีชัย ผัสดี

089-7566486

สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ตําบลพอเพยีง 13 เปาหมาย

1.กิจกรรมการพัฒนาเสนทาง/โปรแกรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม เชื่อมโยงผลผลิตและผลิตภัณฑของชุมชน
2.กิจกรรมเตรียมความพรอมผูประกอบการที่พัก (โฮมสเตย) และการจัดทําโปรแกรมศึกษาดูงานเขื่อนผากทางการเรียนรู 3 กรรม 
3.กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม 
4.กิจกรรมหลักสูตรการตัดตอวิดีโอดวยโทรศัพทมือถือเพื่อประชาสัมพันธ
5.กิจกรรมการสรางชุดนอนนาโดยใชระบบพลังงานแสงอาทิตย เพื่อสรางจุดเรียนรูสําหรับเสนทางทองเที่ยวชุมชน
6.กิจกรรมการสรางชุดโตะเกาอี้จุดตอนรับสําหรับนักทองเที่ยวชุมชน
7.กิจกรรมการสรางและติดตั้งชุดระบบปมนํ้าโดยใชระบบพลังงานแสงอาทิตยเพื่อสรางจุดเรียนรูสําหรับเสนทางทองเที่ยวชุมชน”

10 หมูบาน 1 ชุมชน

ขอมูลพื้นฐาน

เนื้อที่ทั้งหมด 38 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 20,750 ไร

โรงเรียน 4 แหง

วัด 3 แหง

รพ.สต. 2 แหง

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 

ตํา บ ล เ ขื่ อ น ผ า ก
อําเภอพราว จงัหวดัเชยีงใหม

เกิดความรวมมือระหวางผูนําชุมชน คนในชุมชนและคณะ
ทํางาน U2T
เกิดการพลักดันกลุมคน 3 วัยลดชองวางระหวางวัยและ
สรางกระบวนการทํางานรวมกันกับคนในชุมชน
เกิดการรวมกลุมผลิตภัณฑ กลุมเกษตรกร กลุมเด็กและ
เยาวชนในตําบล รวมกันพัฒนาตําบลและสรางรายไดเพิ่ม

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธเชิงสังคม

ตําบลอยูรอด 9 เปาหมาย
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้ศ.ดรั.พิันิจ  เน่�องภิรัมย์   

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา   

ตำาบลแม่แวน     
อำ�าเภอำพร้าว จังหวัดเชีียงใหม่

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	น�ยู่ณฎพื้ร	 คำ�ตำะวงศ์		 	
	 	 ตำำ�แหน่งเจ้�หน้�ท่ี่�ดำ�เนินกิจกรรม่/โครงก�รยู่กระด้บตำำ�บล
	 	 2.	น�ยู่ธุน�ช้ยู่		 หลวงไพื้ศ�ล		 	
	 	 ตำำ�แหน่งเจ้�หน้�ท่ี่�ดำ�เนินกิจกรรม่/โครงก�รยู่กระด้บตำำ�บล
	 	 3.	น�งส่�วเจนจิร�	อินตำ�			
	 	 ตำำ�แหน่งเจ้�หน้�ท่ี่�ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่เที่คโนโลยู่่	นว้ตำกรรม่	และภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�
		 	 4.	น�ยู่ฤที่ธิุ�ณรงค์	เส่น่ห�		
	 	 ตำำ�แหน่งเจ้�หน้�ท่ี่�ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่เที่คโนโลยู่่	นว้ตำกรรม่	และภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�
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	 	 5.	น�งส่�วเรณ่	อินส่องใจ		
	 	 ตำำ�แหน่งเจ้�หน้�ท่ี่�จ้ดก�รข้อม่่ลติำดตำ�ม่/เฝ้�ระว้ง	covid
	 	 6.	น�ยู่ธุน�ช้ยู่	หลวงไพื้ศ�ล		 	
	 	 ตำำ�แหน่งเจ้�หน้�ท่ี่�ดำ�เนินกิจกรรม่/โครงก�รยู่กระด้บตำำ�บล
	 	 7.	น�งส่�วกรวรรณ	พื้รม่เส่น	
	 	 ตำำ�แหน่งเจ้�หน้�ท่ี่�จ้ดก�รข้อม่่ลร�ชก�รในพืื้�นท่ี่�ท่ี่�เป็็นข้อม่่ลอิเล็กที่รอนิกส์่	(ร่วม่ก้บ	กพื้ร.)
	 	 8.	น�งส่�วป็�ริช�ติำ	สุ่เม่ล์		
	 	 ตำำ�แหน่งเจ้�หน้�ท่ี่�จ้ดก�รข้อม่่ลร�ชก�รในพืื้�นท่ี่�ท่ี่�เป็็นข้อม่่ลอิเล็กที่รอนิกส์่	(ร่วม่ก้บ	กพื้ร.)
	 	 9.	น�ยู่ธุนพื้งค์	เตำชะโส่ด	 	 	
	 	 ตำำ�แหน่งเจ้�หน้�ท่ี่�พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้ใหม่่
	 	 10.	น�ยู่กม่ลรส่	วรรณพื้รม่		 	
	 	 ตำำ�แหน่งเจ้�หน้�ท่ี่�พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้ใหม่่
	 	 11.	น�ยู่ฤที่ธิุ�ณรงค์	เส่น่ห�	 	 	
	 	 ตำำ�แหน่งเจ้�หน้�ท่ี่�ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่เที่คโนโลยู่่	นว้ตำกรรม่	และภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�
	 	 12.	น�ยู่ส่ถึ�พื้ร	คิดไชยู่		 	
	 	 ตำำ�แหน่งเจ้�หน้�ท่ี่�พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้ใหม่่

ความเป็นมาและความสำาคัญ

	 เนื�องด้วยู่โครงก�รยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บลแบบบ่รณ�ก�ร	 1	 ตำำ�บล	 1	 ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	
(ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ส่่่ตำำ�บล	ส่ร้�งร�กแก้วให้ป็ระเที่ศ)	ซ่ื้�งม่่ว้ตำถุึป็ระส่งค์	เพืื้�อยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บล
แบบบ่รณ�ก�ร	โดยู่ม่่ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ในพืื้�นท่ี่�เป็็นหน่วยู่บ่รณ�ก�รโครงก�ร	(System	Integrator)	
	 ตำำ�บลแม่่แวน	อำ�เภอพื้ร้�ว	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่เนื�อท่ี่�ท้ี่�งหม่ดป็ระม่�ณ	180.03	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	หรือ
ป็ระม่�ณ	112,524	ไร่ส่ภ�พื้พืื้�นท่ี่�โดยู่ท้ี่�วไป็ม่่ล้กษณะเป็็นพืื้�นร�บร้อยู่ละ	40	ของพืื้�นท่ี่�	และเป็็นพืื้�นท่ี่�ส่่งหรือ
ภ่เข�	ร้อยู่ละ	60	ของพืื้�นท่ี่�	ส่ภ�พื้ที่ร้พื้ยู่�กรธุรรม่ช�ติำป่็�ไม้่และแหล่งนำ��ม่่คว�ม่อุดม่ส่ม่บ่รณ์	แต่ำปั็จจุบ้นกำ�ล้ง
ป็ระส่บปั็ญ่ห�ก�รต้ำดไม้่ที่ำ�ล�ยู่ป่็�และก�รขยู่�ยู่พืื้�นท่ี่�ที่ำ�กิน
ล้กษณะภ่มิ่อ�ก�ศขององค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลแม่่แวน	 เป็็นล้กษณะภ่มิ่อ�ก�ศแบบม่รสุ่ม่เขตำร้อน	 ได้ร้บ
อิที่ธิุพื้ลจ�กลม่ม่รสุ่ม่ตำะว้นตำกเฉู่ยู่งใตำ้และลม่ม่รสุ่ม่ตำะว้นออกเฉู่ยู่งเหนือ	 จ่งที่ำ�ให้ม่่ฝนตำกชุกในช่วงเดือน
พื้ฤษภ�คม่ถึง่ต้ำนเดือนตุำล�คม่	และเริ�ม่ม่่อ�ก�ศหน�วตำ้�งแต่ำต้ำนเดือนพื้ฤศจกิ�ยู่นไป็จนถึง่เดือนกุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ	และ
อ�ก�ศร้อนต้ำ�งแต่ำเดือนม่่น�คม่ถ่ึงเดือนเม่ษ�ยู่น	ช่วงระยู่ะเวล�อ�จคล�ดเคลื�อนไป็ตำ�ม่ส่ภ�พื้อ�ก�ศในแต่ำละปี็
ที่ร้พื้ยู่�กรธุรรม่ช�ตำ	ิด้วยู่พืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่เป็็นป็�่ไม่	้และก�รม่่ที่ร้พื้ยู่�กรธุรรม่ช�ตำแิละสิ่�งแวดลอ้ม่ท่ี่�อุดม่ส่ม่บ่รณ์	
ที่ำ�ให้ตำำ�บลแม่่แวน	 เป็็นแหล่งกำ�เนิดต้ำนนำ��ธุรรม่ช�ตำิท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่หล�ยู่ส่�ยู่	 เช่น	 ลำ�นำ��แม่่แวน	 ลำ�นำ��แม่่พื้วก	
ลำ�นำ��ห้วยู่บง	 และลำ�นำ��แม่่แจ๋	 ซ่ื้�งแม่่นำ��ท้ี่�งหม่ดเป็็นแม่่นำ��ท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ของตำำ�บลแม่่แวน	 	 ป็ระช�ชนจำ�นวนม่�ก
ใช้ป็ระโยู่ชน์จ�กแม่่นำ��ท้ี่�งหม่ดในก�รที่ำ�เกษตำรกรรม่	 และก�รพื้�ณิชยู่กรรม่ตำำ�บลแม่่แวน	 ม่่ภ่ม่ิป็ระเที่ศเป็็น
ภ่เข�ส่่งช้นส่ล้บซ้ื้บซ้ื้อน	พืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่เป็็นป่็�ไม้่ตำ�ม่ธุรรม่ช�ติำท่ี่�อุดม่ส่ม่บ่รณ์	ป่็�ไม้่ม่่หล�กหล�ยู่ป็ระเภที่	ซ่ื้�ง
ส่่วนใหญ่่เป็็นพื้วกป่็�แดงและป่็�เบญ่จพื้รรณ	ม่่ไม้่ส้่ก	และไม้่เนื�อแข็งท่ี่�ม่่คุณภ�พื้ท่ี่�ด่ห�ยู่�ก	เช่น	ไม้่เต็ำง	ไม้่ร้ง	 
ไม้่ตำะเค่ยู่น	ไม้่พื้ลวง	ไม้่ป็ระด่่	ไม้่แดง	เป็็นต้ำน
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	 ส่ภ�พื้เศรษฐกิจและก�รป็ระกอบอ�ช่พื้	 ส่่วนใหญ่่ป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�จะป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่	
และป็ศุส้่ตำว์	ที่ำ�ให้เกิดก�รจ้ดต้ำ�งกลุ่ม่วสิ่�หกิจต่ำ�ง	ๆ 	เกิดข่�น	ม่่ก�รแป็ลร่ป็ผัลิตำภ้ณฑ์์ที่�งก�รเกษตำรและป็ศุส้่ตำว์	
ร่วม่ไป็ถ่ึงก�รคิดริเริ�ม่ท่ี่�จะจ้ดที่ำ�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรอ่กด้วยู่
	 ด้งน้�นที่�งผ้่ัจ้ดที่ำ�จ่งได้เล็งเห็นถ่ึงโอก�ส่ท่ี่�จะเข้�ไป็ส่ำ�รวจธุุรกิจภ�ยู่ในชุม่ชนตำำ�บลแม่่แวน	เพืื้�อจะได้
เข้�ไป็ส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�เพืื้�อให้เกิดคว�ม่หยู่้�งยู่ืน	จนเกิดเป็็น	“โครงก�รส่ำ�รวจธุุรกิจในชุม่ชนเพืื้�อก�รพ้ื้ฒน�
อยู่่�งหยู่้�งยู่ืน”

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

	 ตำ�ม่โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนภ�ยู่ใต้ำ	16	เป้็�หม่�ยู่	ตำำ�บลแม่่แวนได้มุ่่งเน้นท่ี่�จะ
พ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลให้	“ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง”	

แนวทางการัพััฒนาตำาบล

	 จ�กก�รส่ำ�รวจธุุรกิจในตำำ�บลแม่่แวน	ที่ำ�ให้ที่ร�บว่�โดยู่ส่่วนใหญ่่จะเป็็นก�รแป็ลร่ป็ผัลผัลิตำที่�งก�ร
เกษตำรและป็ศุส้่ตำว์ท่ี่�เหลือจ�กก�รข�ยู่ส่ด	 และต้ำองก�รอยู่�กส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่ให้ก้บผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำร
ของตำน	โดยู่ส่่วนใหญ่่จะข�ดศ้กยู่ภ�พื้ในก�รออกแบบผัลิตำภ้ณฑ์์	ก�รโฆ์ษณ�ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุ	และส่ถึ�นท่ี่�จ้ด
จำ�หน่�ยู่สิ่นค้�ของตำน	ที่ำ�ให้ที่�งโครงก�รเกดิแนวที่�งในก�รจ้ดห�ส่ถึ�นท่ี่�ในก�รจ้ดแส่ดงและจ้ดจำ�หน่�ยู่สุ่ด
ค้�	 โดยู่สิ่นค้�ท่ี่�ว�งข�ยู่ภ�ยู่ในร้�นจะเป็็นส่ินค้�ภ�ยู่ในตำำ�บล	 ท่ี่�ที่�งโครงก�รได้ม่่ส่่วนร่วม่เข้�ไป็ส่่งเส่ริม่ด่�น
บรรจุภ้ณฑ์์และฉูล�กสิ่นค้�

วิธีีการัดำาเนินงาน

 สินค้า
	 ที่�งโครงก�รได้ที่ำ�ก�รส่ำ�รวจส่ินค้�ภ�ยู่ในชุม่ชนท่ี่�ยู่้งไม่่ม่่บรรจุภ้ณฑ์์และฉูล�ก	 เพืื้�อเข้�ไป็ส่่งเส่ริม่
และจ้ดที่ำ�ให้	
 สถานที�
ที่�งโครงก�รได้ร้บอนุญ่�ตำจ�กที่�งองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลแม่่แวนให้ส่�ม่�รถึใช้พืื้�นท่ี่�ในก�รติำดต้ำ�งร้�นค้�	
U2T	ท่ี่�ที่�งโครงก�รได้ที่ำ�ก�รอบรม่ป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�ถ่ึงวิธุ่ก�รที่ำ�	ในก�รอบรม่ก�รเชื�อม่เหล็ก
ผัลก�รดำ�เนินง�น
	 จ�กก�รดำ�เนินง�น	ผัลท่ี่�ได้ร้บคือที่ำ�ให้เกิดร้�นค้�U2Tและต้่ำอบพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	ซ่ื้�งเป็็นส่ถึ�นท่ี่�
จ้ดแส่ดงและจ้ดจำ�หน่�ยู่สิ่นค้�ภ�ยู่ในตำำ�บล	 เริ�ม่ม่่ก�รติำดต่ำอจ�กผ้่ัผัลิตำในเพืื้�อเข้�ม่�ฝ�กข�ยู่สิ่นค้�ของตำน	 ม่่
ก�รส่�ธุติำก�รที่ำ�บ้ญ่ช่คร้วเรือน	ส่ำ�หร้บผ้่ัท่ี่�ส่นใจส่�ม่�รถึเข้�ร่วม่เยู่่�ยู่ม่ชม่ได้	ม่่ป็ระช�ชนนอกพื้ื�นท่ี่�และน้กท่ี่อง
เท่ี่�ยู่วเข้�ม่�เยู่่�ยู่ม่ชม่สิ่นค้�	ที่ำ�ให้เกิดก�รโป็รโม่ที่สิ่นค้�ภ�ยู่ในตำำ�บลได้เป็็นอยู่่�งด่

ปัจจัยความสำาเร็ัจ

	 1.	คว�ม่ร่วม่มื่อจ�กคนในพืื้�นท่ี่�
	 2.	ก�รแลกเป็ล่�ยู่นคว�ม่ร้่ระหว่�งองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลแม่่แวน	และผ้่ัดำ�เนินโครงก�ร
	 3.	คว�ม่ส่นใจจ�กคนในพืื้�นท่ี่�	ท่ี่�ต้ำองก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลของต้ำวเอง
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ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 1.	ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรคไวร้ส่	Covid-19
	 2.	ช่วงเวล�ในก�รลงพืื้�นท่ี่�ส่ำ�รวจ

ข�อเสนอแนะ

	 ควรส่อบถึ�ม่และม่่ก�รว�งตำ�ร�งเวล�ใหต้ำรงกล้บฤด่ก�ลเพืื้�อก�รส่ำ�รวจและเกบ็ข้อม่่ลท่ี่�ครบถ้ึวนและ
ม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้	เช่น	ฤด่ก�ลเพื้�ะป็ล่กข้�วท่ี่�ก�รเก็บป่็น�ม่�ที่ำ�นำ��ป่็	เป็็นต้ำน
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ตต  ำำบบลล  แม่แวน ออ  ำำเเภภออ  พร้ำว จจัังงหหววััดด  เชียงใหม่
............................. ต ำบลอยู่รอด (ก่อน) ต ำบลมุ่งสู่ควำมย่ังยืน (หลัง)ศักยภำพต ำบล

ข้อมูลพ้ืนท่ีต ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพ้ืนฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพ้ืนท่ี

โจทย์พื้นท่ี
-ส ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูล
ต่ำงๆในพื้นที่
-เสริมสร้ำงอำชีพและจัดหำ
สถำนที่ส ำหรับขำยสินค้ำ
ชุมชน

กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร
-รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับต ำบล
โปรไฟล์
-จัดท ำคู่มืออำชีพต่ำงๆในชุมชน
-จัดอบรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
อำชีพ
-จัดท ำร้ำนค้ำU2t เพื่อวำง
จ ำหน่ำยสินค้ำชุมชน

กลไกกำรด ำเนินงำน
-ประชุมวำงแผนและแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบงำน
-ลงพื้นที่ส ำรวจข้อมูล
-ด ำเนินงำนตำมแผน 
-น ำเสนอกำรด ำเนินงำน 
-เผยแพร่ข้อมลูผ่ำนคู่มืออำชีพ และส่ือวิดีโอ 
-จดัอบรมทกัษะอำชีพให้คนในชมุชน

ผลลัพธ์
1. กำรจ้ำงงำน = ผู้รับจ้ำงมีรำยได้และมีประสบกำรณ์เก่ียวกับกำรพัฒนำ

ชุมชน
2. กำรพัฒนำทักษะ = ทั้งผู้รับจ้ำงและคนในชุมชนได้รับควำมรู้เก่ียวกับทักษะ

อำชีพเพิ่มมำกขึ้น
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร = คนในชุมชน

สำมำรถสร้ำงอำชีพและมีสถำนที่ส ำหรับวำงจ ำหน่ำยสินค้ำ
4. Community Big Data = ได้ข้อมูลของต ำบลแม่แวนทั้งหมด 206 ข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) ร้ ำ นค้ ำ มี ร ำ ย ไ ด้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น

เนื่องจำกมีกำรประชำสัมพันธ์
ลงในเพจเฟสบุ๊คท ำให้มีคนรู้จัก
เพิ่มมำกขึ้น 

2)คนในชุมชนสำมำรถผลิตสินค้ำ
เองได้ และได้วำงจ ำหน่ำยใย
ร้ำนค้ำ U2t

1)คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
2) คนในชุมชนสำมำรถเข้ำถงึ
ข้อมูลเก่ียวกับอำชีพในต ำบล

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.พนิิจ เน่ืองภิรมย์ เบอร์ติดต่อ 0895552266
หน่วยงำนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีล้ำนนำเชียงใหม่

หำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำกิจกรรมต่ำงๆ จะท ำ
ให้สำมำรถเข้ำถึงคนในชมุชนได้มำกขึ้น

ต ำบลแม่แวน ตัง้อยู่ทำงทิศใต้ของ
อ ำเภอพร้ำว ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ
พร้ำวประมำณ 6 กิโลเมตร องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลแม่แวน ตัง้อยู่เลขที่ 
290 หมู่ที่ 4 ต ำบลแม่แวน อ ำเภอ
พร้ำว จงัหวดัเชียงใหม่ ต ำบลแม่แวนมี
อำณำเขต ติดต่อกบัพืน้ที่ต่ำงๆ ดงันี ้- ทิศเหนือ มีอำณำเขตติดต่อกบัต ำบลป่ำตุ้ม และต ำบลเข่ือนผำก อ ำเภอพร้ำว

จงัหวดัเชียงใหม่
-ทิศใต้  มีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลป่ำงิ ว้  ต ำบลเวียง ต ำบลบ้ำนโ ป่ง  
อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ จงัหวดัเชียงรำย
- ทิศตะวันออก มีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลเข่ือนผำก อ ำเภอพร้ำว จังหวัด
เชียงใหม่
- ทิศตะวนัตก มีอำณำเขตติดต่อกบัต ำบลปิงโค้ง และต ำบลเชียงดำว
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง   

  คณะวิทยาศาสตร์ัและเทคโนโลยีการัเกษตรั  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา   

ตำาบลดอนเปา     
อำ�าเภอำสันป่าตอำง จังหวัดเชีียงใหม่

ความเป็นมา 

	 ตำำ�บลดอนเป็�	แต่ำเดิม่เป็็นตำำ�บลบ้�นก�ด	อำ�เภอส้่นป่็�ตำอง	แยู่กเป็็นตำำ�บลดอนเป็�	อำ�เภอแม่่ว�ง	เมื่�อ
ปี็	พื้.ศ.2535	ป็ระกอบด้วยู่	10	หม่่่บ้�น	ม่่พืื้�นท่ี่�อยู่่่นอกเขตำเที่ศบ�ล	(พืื้�นท่ี่�ร้บผิัดชอบขององค์ก�รบริห�รส่่วน
ตำำ�บลดอนเป็�)	จำ�นวน	7	หม่่่บ้�น	คือ	หม่่่	1	บ้�นทุ่ี่งส่�ล�	หม่่่	2	บ้�นเหล่�ป่็�ฝ�ง	หม่่่	6	บ้�นห้วยู่เน่ยู่ม่	หม่่่	
7	บ้�นใหม่่ส่วรรค์	หม่่่	8	บ้�นริม่ข�น	หม่่่	9	บ้�นส้่นป่็เลยู่	หม่่่	10	บ้�นห้วยู่แก้ว	อยู่่่ในเขตำเที่ศบ�ล	จำ�นวน	2	
หม่่่บ้�น	คือ	หม่่่	3	บ้�นส้่นโป่็ง	หม่่่	4	บ้�นดอนเป็�	และอยู่่่ในเขตำเที่ศบ�ลบ�งส่่วน	1	หม่่่บ้�น	คือ	หม่่่	5	บ้�น
ป่็�ติำ�ว
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พ่�นที�และเข้ตพ่�นที�
ม่่เนื�อท่ี่�ท้ี่�งหม่ด	111.378	ตำร.กม่.	ม่่ล้กษณะภ่มิ่ป็ระเที่ศส่่วนใหญ่่เป็็นพืื้�นท่ี่�ร�บและบ�งส่่วนเป็็นภ่เข�

• ทิี่ศเหนือ	ติำดก้บ	ตำ.นำ��บ่อหลวง	อ.ส้่นป่็�ตำอง	จ.เช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศใต้ำ	ติำดก้บ	ตำ.บ้�นก�ด	อ.แม่่ว�ง	จ.เช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศตำะว้นออก	ติำดก้บ	ตำ.ทุ่ี่งส่ะโตำก	อ.ส้่นป่็�ตำอง	จ.เช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศตำะว้นตำก	ติำดก้บ	ตำ.บ้�นก�ด	อ.แม่่ว�ง	จ.เช่ยู่งใหม่่

อาชีพ
	 อ�ช่พื้หล้ก	ที่ำ�น�	ที่ำ�ส่วน	ที่ำ�ไร่
	 อ�ช่พื้เส่ริม่	จ้กส่�น	ที่อผ้ั�
การเดินทาง
	 ก�รเดินที่�งเข้�ส่่่ตำำ�บลดอนเป็�	จ�กส่่�แยู่กส่น�ม่บินใช้เส้่นที่�งเช่ยู่งใหม่่	-	ฮัอด	ถ่ึงที่�งแยู่กเข้�ส่่่อำ�เภอ
แม่่ว�ง	ม่่ระยู่ะที่�งป็ระม่�ณ	23	กม่.	เข้�สุ่่อำ�เภอแม่่ว�ง	ถึนนบ�้นก�ด	-	แม่่วิน	จ�กที่�งแยู่กเข้�ส่่่ตำำ�บล	ระยู่ะ
ที่�ง	10	กม่.	รวม่ระยู่ะที่�งท้ี่�งหม่ด	33	กม่.

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

	 จ�กก�รส่ำ�รวจ	ส่�ม่�รถึป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	ป็ระก�ร	ด้งแส่ดงในตำ�ร�งต่ำอไป็น่�

ข้อที ่ เป้าหมาย ๑๖ ประการ ตำบลมุ่งสู่ ความยั่งยืน 
(๑๔ – ๑๖ เป้าหมาย) 

ตำบลมุ่งสู่ ความพอเพียง 
(๑๑ – ๑๓ เป้าหมาย) 

ตำบลที่ อยู่รอด 
 (๘ – ๑๐ เป้าหมาย) สภาพปัญหา 

1 องค์กรชุมชน ตำบล มี
สมรรถนะในการจัดการสูง       

- ขาดความร่วมมือในบางกลุ่ม 
- การจัดการยังไม่เป็นไปตามที่วางไว้เนื่องจากมีการจ่าย
ชำระหนี้สินกองทุนหมู่บ้านไม่เป็นไปตามที่กำหนด 

2 การจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เป็นระบบ       - พบปัญหากลิ่นเหม็นจากการเลี้ยงสุกรในบางพื้นที่ 

3 ความสามารถวิเคราะห์ 
รายรับ - รายจ่าย       

- ปัจจุบันไม่มีการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายภายใน
ครัวเรือน เนื่องจากมีรายได้ที่ลดลง จึงทำให้มีความคิดเห็น
ที่ว่ายิ่งทำยิ่งติดลบ 
- บางครัวเรือนขาดความสม่ำเสมอในการวิเคราะห์รายรับ
รายจ่าย  
- รายรับรายจ่ายไม่สอดคล้องกันเนื่องจากบางวันชาวบ้าน
ไม่มีรายรับแต่มีรายจ่าย  

4 สัมมาชีพเต็มพื้นที่      - กลุ่มผลิตหัตถกรรมจักสานขาดการสืบทอดองค์ความรู้ 

5 เกษตรทฤษฎีใหม่       

- ปัจจุบันมีผู้ทำเพียง 1 ราย เนื่องจากขาดช่องทาง
การตลาด 
- ยังไม่มีเกษตรทฤษฎีใหม่แบบเต็มรูปแบบ เนื่องจากส่วน
ใหญ่ ต้องเช่าพ้ืนที่เพื่อทำการเกษตร 

6 สระน้ำประจำครอบครัว       

- ชาวบ้านไม่มีทุนทรัพย์ที่จะสร้างสระน้ำประจำครอบครัว 
ส่วนใหญ่ที่มีสระน้ำเป็นของผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ไม้
ดอกไม้ประดับ) 
- ชาวบ้านบางรายในหมู่ที่ 1 มีปัญหาบ่อน้ำที่ใช้เก็บน้ำตื้น
เขินทำให้น้ำซึมและแห้งอย่างรวดเร็วในช่วงหน้าแล้ง 

7 การจัดการวิสาหกิจ      ไม่พบปัญหา 

8 การฝึกอบรมด้านสังคม      ไม่พบปัญหา 

9 การจัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน       

- เส้นทางคมนาคมในบางส่วนของพื้นที่ของชุมชนยังไม่
สะดวก  
- น้ำไม่ค่อยเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง 

10 ตำบลปลอดภัย      - พบปัญหาเรื่องยาเสพติด, การลักขโมยในบางพื้นที่แต่อยู่
ในระดับที่ควบคุมได้ 

11 พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
เปราะบาง      

- การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมค่อนข้างน้อย 
- ไม่มีการส่งเสริมในด้านของเด็ก เนื่องด้วยภายในชุมชนไม่
มีสถานศึกษา 
- บางพื้นที่ เช่นหมู่ 2 หมู่ 5 และหมู่ 6 ไม่พบปัญหาและมี
การจัดตั้ง อสม. ดูแลอย่างใกล้ชิด 

12 ระบบสุขภาพตำบล      ไม่พบปัญหา 
13 ศูนย์เรียนรู้ตำบล      ไม่พบปัญหา 
14 ระบบความยุติธรรมชุมชน      ไม่พบปัญหา 

15 ระบบสื่อสารชุมชน + สื่อ
ดิจิทัล       - ระบบเสียงตามสายของชุมชนมักเกิดการชำรุด  

ตามอายุการใช้งาน 
16 ตำบลทำความด ี      ไม่พบปัญหา 

            
 

จากตารางข้างต้นประเมินตำบลดอนเปาตามเป้าหมาย 16 ประการ ให้อยู่ในกลุ่ม "ตำบลที่อยู่รอด" 



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)324
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ดอกไม้ประดับ) 
- ชาวบ้านบางรายในหมู่ที่ 1 มีปัญหาบ่อน้ำที่ใช้เก็บน้ำตื้น
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8 การฝึกอบรมด้านสังคม      ไม่พบปัญหา 
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พื้นฐาน       

- เส้นทางคมนาคมในบางส่วนของพื้นที่ของชุมชนยังไม่
สะดวก  
- น้ำไม่ค่อยเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง 

10 ตำบลปลอดภัย      - พบปัญหาเรื่องยาเสพติด, การลักขโมยในบางพื้นที่แต่อยู่
ในระดับที่ควบคุมได้ 

11 พัฒนาคุณภาพกลุ่ม
เปราะบาง      

- การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมค่อนข้างน้อย 
- ไม่มีการส่งเสริมในด้านของเด็ก เนื่องด้วยภายในชุมชนไม่
มีสถานศึกษา 
- บางพื้นที่ เช่นหมู่ 2 หมู่ 5 และหมู่ 6 ไม่พบปัญหาและมี
การจัดตั้ง อสม. ดูแลอย่างใกล้ชิด 

12 ระบบสุขภาพตำบล      ไม่พบปัญหา 
13 ศูนย์เรียนรู้ตำบล      ไม่พบปัญหา 
14 ระบบความยุติธรรมชุมชน      ไม่พบปัญหา 

15 ระบบสื่อสารชุมชน + สื่อ
ดิจิทัล       - ระบบเสียงตามสายของชุมชนมักเกิดการชำรุด  

ตามอายุการใช้งาน 
16 ตำบลทำความด ี      ไม่พบปัญหา 

            
 

จากตารางข้างต้นประเมินตำบลดอนเปาตามเป้าหมาย 16 ประการ ให้อยู่ในกลุ่ม "ตำบลที่อยู่รอด" 
จ�กตำ�ร�งข้�งต้ำนป็ระเมิ่นตำำ�บลดอนเป็�ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	16	ป็ระก�ร	ให้อยู่่่ในกลุ่ม่ “ตำาบลที�อยู่์รอด”

	 จ�กก�รดำ�เนินโครงก�ร	 ส่�ม่�รถึพ้ื้ฒน�ร้ฐวิส่�หกิจชุม่ชนผ้ั�ที่อม่ือ	 บ้�นเหล่�ป่็�ฝ�ง	 ให้ม่่โอก�ส่ 
เติำม่โตำส่่่ม่�ตำรฐ�นสิ่นค้�	OTOP	
	 และม่่ก�รนำ�เกษตำรแนวใหม่่	 โคกหนองน�โม่เดล	 ม่�พ้ื้ฒน�ก�รป็ล่กพืื้ชผ้ักป็ลอดภ้ยู่เพืื้�อบริโภคและ
จำ�หน่�ยู่ในชุม่ชนบ้�นห้วยู่แก้ว	หม่่่ท่ี่�	10	ตำำ�บลดอนเป็�
	 เมื่�อสิ่�นสุ่ดโครงก�รชุม่ชนจะยู่กระด้บเป็็น	“ตำาบลมุู่งสู่ควิามูพอเพีย์ง”

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่่ร�ชม่งคลล้�นน�	 จ้ดที่ำ�โครงก�รฯ	 ณ	 ตำำ�บลเป็�	 จำ�นวนกิจกรรม่	 
(โครงก�รยู่่อยู่)	ท่ี่�ดำ�เนินก�ร	2	กิจกรรม่	ได้แก่	

จากการดำเนินโครงการ สามารถพัฒนารัฐวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือ บ้านเหล่าป่าฝาง ให้มีโอกาสเติมโตสู่มาตรฐาน
สินค้า OTOP  

และมีการนำเกษตรแนวใหม่ โคกหนองนาโมเดล มาพัฒนาการปลูกพืชผักปลอดภัยเพื่อบริโภคและจำหน่ายในชุมชน
บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลดอนเปา 

เมื่อสิ้นสุดโครงการชุมชนจะยกระดับเป็น “ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง” 

 
แนวทางการพัฒนาตำบลโดยผ่าน 4 กิจกรรม (ตามที่โครงการได้เลือกดำเนนิกิจกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำโครงการฯ ณ ตำบลเปา จำนวนกิจกรรม (โครงการ
ย่อย) ที่ดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก ่ 

  

 
 
 
 
วิธีการดำเนินงาน (วิธีการบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยี เครื่องมือ องค์ความรู้ นวัตกรรมมาถ่ายทอด
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และหนว่ยงานเครือขา่ยเขา้ร่วมกิจกรรม) 
 การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลักดังนี้ 
 
 กิจกรรมที่ 1 การสร้างแลนด์มาร์คท่องเที่ยวตำบลดอนเปา และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์  
   

1. วางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านดอนเปาร่วมกับชุมชน ให้ความรู้และชี้ให้เห็นความสำคัญ 
รวมทั้งจัดตั้งกลุ่มชุมชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

2. ประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที ่สำรวจต้นทุนทางวัฒนธรรม ค้นหาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม ่
3. สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวบ้านดอนเปาเชื่อมโยงกับสินค้าในชุมชน 
4. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าในชุมชน 

 ประเภทกิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและจัดการการ
ท่องเที่ยวตำบลดอนเปา 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบผ้าทอ และการทำการตลาด 

ก.การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เช่น การ
ยกระดับ OTOP และอาชีพอื่น ๆ    

ข. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการท่องเที่ยว)    

ค. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Healthcare / 
เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ)     

ง. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม / Circular Economy 
(การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)     



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 325

วิธีีการัดำาเนินงาน

	 ก�รดำ�เนินกิจกรรม่ภ�ยู่ใต้ำโครงก�รแบ่งเป็็น	3	กิจกรรม่หล้กด้งน่�
 กิจกรรมูที� 1 การสร้างแลนด์มูาร์คท่องเที�ย์วิตำาบลดอนเปา และสร้างส่�อประชาสัมูพันธ์ี 
	 	1.	ว�งแผันพ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วบ้�นดอนเป็�ร่วม่ก้บชุม่ชน	ให้คว�ม่ร้่และช่�ให้เห็นคว�ม่ส่ำ�ค้ญ่	รวม่
ท้ี่�งจ้ดต้ำ�งกลุ่ม่ชุม่ชนพ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่ว
	 2.	ป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วในพืื้�นท่ี่�	ส่ำ�รวจต้ำนทุี่นที่�งว้ฒนธุรรม่	ค้นห�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วใหม่่
	 3.	ส่ร้�งสื่�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วบ้�นดอนเป็�เชื�อม่โยู่งก้บสิ่นค้�ในชุม่ชน
	 4.	ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วและสิ่นค้�ในชุม่ชน
	 หม่�ยู่เหตุำ	เนื�องจ�กส่ภ�วก�รณ์ก�รระบ�ดของไวร้ส่	covid	19	ที่ำ�ให้	กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่อง
เท่ี่�ยู่ว	ก�รจ้ดก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	ยู่ง้ไม่่ส่ม่บ่รณ์	อ่กท้ี่�งก�รจ้ดก�รก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนอยู่่�งยู่้�งยืู่นจะต้ำองใช้ระยู่ะเวล�	
2-3	ปี็	ระยู่ะแรกของก�รที่ำ�โครงก�รจ่งดำ�เนินก�รในระยู่ะเริ�ม่ต้ำนคือก�รส่ร้�งแลนด์ม่�ร์คท่ี่องเท่ี่�ยู่วและโป็รโม่ที่
แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วท่ี่�ม่่คว�ม่พื้ร้อม่	เท่ี่�น้�น
 กิจกรรมูที� 2 กิจกรรมูพัฒนาผลิตภัูณฑ์์ต้นแบบผ้าทอ และการทำาการตลาด
	 พ้ื้ฒน�สิ่นค้�ชุม่ชนให้ม่่ร่ป็แบบท้ี่นส่ม้่ยู่ส่อดคล้องก้บอ้ตำล้กษณ์ชุม่ชน		
ก�รดำ�เนินก�รระยู่ะแรกโครงก�รได้ส่ำ�รวจจ�กโครงส่ร้�งวิส่�หกิจชุม่ชน	 พื้บว่�ชุม่ชนบ้�นเหล่�ป่็�ฝ�ง 
ม่่ก�รผัลิตำผ้ั�ที่อมื่อของกลุ่ม่แม่่บ้�น	และกลุ่ม่ผ้่ัส่่งอ�ยูุ่	แต่ำกระบวนก�รก�รผัลิตำยู่้งป็ระส่บปั็ญ่ห�	4	ป็ระก�ร
ได้แก่	
	 1)	ส่่ธุรรม่ช�ติำท่ี่�ใช้ยู่้อม่เมื่�อนำ�ไป็ใช้แล้วส่่ตำก	คุณภ�พื้ส่่ไม่่ติำดที่น
	 2)	แบบของผัลติำภ้ณฑ์์ยู่ง้ไม่่ม่่อ้ตำล้กษณ์ท่ี่�ช้ดเจน	และไม่่หล�กหล�ยู่		ไม่่ตำรงก้บคว�ม่ต้ำองก�รของตำล�ด
ปั็จจุบ้น
	 3)	ปั็ญ่ห�ก�รต้ำดเยู่็บ	เนื�องจ�กผ้่ัม่่คว�ม่ชำ�น�ญ่ในก�รเย็ู่บเส่่ยู่ช่วิตำและยู่้งไม่่ม่่คนที่ดแที่น
	 4)	ปั็ญ่ห�ก�รตำล�ด	ยู่้งไม่่ม่่กลุ่ม่ล่กค้�และตำล�ดรองร้บท่ี่�ช้ดเจน
	เมื่�อที่ร�บข่อม่่ลพืื้�นฐ�นด้งกล่�วแล้วโครงก�รได้ดำ�เนินก�รตำ�ม่ลำ�ด้บข้�นตำอนด้งน่�
	 1.	ป็ระชมุ่ห�รอืร่วม่วิส่�หกจิชุม่ชนผั�้ที่อม่อื	บ้�นเหล�่ป่็�ฝ�ง	และว�งแผันพ้ื้ฒน�ส่นิค้�ร่วม่ก้บชุม่ชน
	 2.	ป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้สิ่นค้�ผ้ั�ที่อมื่อ	
	 3.	พ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ต้ำนแบบ		กลุ่ม่ผ้ั�ที่อ	
	 4.	พ้ื้ฒน�บรรจุภ้ณฑ์์สิ่นค้�ชุม่ชน
	 5.	คำ�นวณต้ำนทุี่นและผัลตำอบแที่น
	 6.	กิจกรรม่ส่่งเส่ริม่ก�รตำล�ด	ช่องที่�งก�รจ้ดจำ�หน่�ยู่
	 7.	ส่ร้�งสื่�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุสิ่นค้�ชุม่ชน
	 ท้ี่�งน่�ก�รดำ�เนินก�รในระยู่ะปี็แรกเป็็นก�รส่ร้�งอ้ตำล้กษณ์	 และป็ร้บแบบผัลิตำภ้ณฑ์์เป็็นหล้ก	 ก�รที่ำ�
ตำล�ด	และก�รส่ร้�งร�ยู่ได้อยู่่�งยู่้�งยู่ืนจะเห็นช้ดเจนเป็็นร่ป็ธุรรม่ในระยู่ะท่ี่�	2	(	ปี็ท่ี่�	2)
 กิจกรรมูที� 3 การสง่เสรมิูแหลง่ท่องเที�ย์วิใหมู ่สร้างราย์ไดชุ้มูชนใหยั้์�งย่์น โดย์การสง่เสรมิูการปลกู
พ่ชผักปลอดภัูย์ (การทำาเกษตรอินทรีย์์)
	 นอกเหนือจ�กก�รดำ�เนินกิจกรรม่	2	กิจกรรม่หล้กข้�งต้ำน	โครงก�รได้เล็งเห็นศ้กยู่ภ�พื้ชุม่ชน	หม่่่	10	
บ้�นห้วยู่แก้ว	ท่ี่�ม่่ป็ร�ชญ์่ช�วบ้�น	ม่่ศ้กยู่ภ�พื้ในก�รที่ำ�ส่วนผ้ักอินที่ร่ย์ู่และส่�ม่�รถึส่ร้�งร�ยู่ได้จ�กก�รข�ยู่พืื้ช
ผ้ักป็ลอดภ้ยู่	โครงก�รจ่งเข้�ไป็ร่วม่พ้ื้ฒน�ก�รที่ำ�ส่วนพืื้ชผ้ักอินที่ร่ยู่	์จ้ดก�รอบรม่ก�รป็ล่กพืื้ชผ้ักป็ลอดภ้ยู่	ภ�ยู่
ใต้ำโคก	หนอง	น�	โม่เดล	ที่ำ�ให้ก�รป็ล่กพืื้ชผ้ักอินที่ร่ยู่์ได้ขยู่�ยู่วงออกไป็หล�ยู่คร้วเรือน	แต่ำละคร้วเรือนท่ี่�เข้�
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ร่วม่พ่ื้งตำนเองได้	ลดร�ยู่จ่�ยู่ของคร้วเรือน	และในร�ยู่ท่ี่�ม่่ศ้กยู่ภ�พื้ก�รป็ล่กได้จำ�นวนม่�กก็ส่�ม่�รถึส่่งข�ยู่ใน
ตำล�ดผ้ักอินที่ร่ยู่์ท่ี่�ม่่ร�ค�ส่่งกว่�พืื้ชผ้ักในท้ี่องตำล�ดท้ี่�วไป็	 เป็็นก้�วแรกของก�รส่่งเส่ริม่ให้ชุม่ชนม่่ร�ยู่ได้อยู่่�ง
ยู่้�งยู่ืน
	 นอกจ�กน่�พืื้�นท่ี่�หม่่่	 10	 ยู่้งม่่คว�ม่น่�ส่นใจ	 โดยู่พืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่ที่ำ�ก�รเกษตำร	 ม่่ป่็�โป็ร่งท่ี่�ม่่ก�รป็ลุก
ก�แฟตำ�ม่ธุรรม่ช�ตำิ	 จ่งเหม่�ะท่ี่�จะพ้ื้ฒน�เป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำร	 และพ้ื้ฒน�เป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วใหม่่
ต่ำอไป็ในระยู่ะปี็ท่ี่�	2	
  

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 ก�รดำ�เนินกิจกรรม่ได้ผัลผัลิตำด้งน่�
	 1)	ได้แลนด์ม่�ร์คที่่องเที่่�ยู่ว	และส่ื�อป็ระช�ส่้ม่พื้้นธุ์โป็รโม่ที่ก�รที่่องเที่่�ยู่วตำำ�บลดอนเป็�
	 2)	ได้ส่ื�อป็ระช�ส่้ม่พื้้นธุ์ก�รที่่องเที่่�ยู่วตำำ�บลดอนเป็�
	 3)	ได้ตำ้นแบบผัลิตำภ้ณฑ์์	และช่องที่�งก�รตำล�ดเพื้ื�อข�ยู่ผัลิตำภ้ณฑ์์ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ชุม่ชนผั้�ที่อ
	 4)	ได้เครือข่�ยู่ก�รที่ำ�เกษตำรอินที่ร่ยู่์ในพื้ื�นที่่�ตำำ�บลดอนเป็�	ในหม่่่	10	บ้�นห้วยู่แก้ว	และหม่่่	2	บ้�น
เหล่�ป็่�ฝ�ง	
	 5)	ได้หล้กส่่ตำรก�รที่ำ�เกษตำรพื้ืชผั้กป็ลอดภ้ยู่	โคก	หนอง	น�	โม่เดล	(ด้งที่่�เส่นอผั่�นระบบ)
	 6)	ได้ค้นพื้บแหล่งที่่องเที่่�ยู่วเชิงเกษตำรแห่งใหม่่	ได้แก่	บ้�นห้วยู่แก้ว	หม่่่	10
 
บุคคลเด่นในชุมูชน
	 หน้�หน้�กลุ่ม่ร้ฐวิส่�หกิจชุม่ชนผ้ั�ที่อ
	 น�งเกศร่	นิยู่ม่กิจ
	 หน้�หน้�กลุ่ม่ร้ฐวิส่�หกิจชุม่ชนผ้ั�ที่อ
	 หม่่่	2	บ้�นเหล่�ป่็�ฝ�ง
	 โที่ร	0985940566
ปราชญ์และผู้นำาด้านเกษตรอินทรีย์์ 
	 น�ยู่ป็ร้ชญ่�	ส่ม่ฤที่ธิุ�
	 หม่่่	10	บ้�นห้วยู่แก้ว
	 โที่ร	085	2672694

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 ก�รดำ�เนินโครงก�รได้ร้บคว�ม่ร่วม่มื่อจ�ก	อบตำ.ตำำ�บลดอนเป็�เป็็นอยู่่�งด่โดยู่ม่่บุคคลต่ำอไป็น่�ม่่ส่่วน
ร่วม่ร้บร้่ในก�รป็ฏิิบ้ติำง�นร้อยู่ละ	50	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด	
	 น�ยู่ณ้ฐนภธุ้ช	ปั็ญ่ญ่�ฟอง
	 ตำำ�แหน่ง	น้กวิช�ก�รเกษตำร	อบตำ.ดอนเป็�
	 เบอร์ติำดต่ำอ	0933919499
	 น�ยู่เก่ยู่รติำศ้กดิ�	สุ่รินที่ร์คำ�	
	 ตำำ�แหน่ง	ผ้่ัช่วยู่ผ้่ัใหญ่่บ้�นหม่่่	2	บ้�นเหล่�ป่็�ฝ�ง	
	 เบอร์ติำดต่ำอ0821951164
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ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

ปั็ญ่ห�อุป็ส่รรคท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ในก�รดำ�เนินโครงก�รม่่ส่องป็ระก�รด้งน่�
	 1)	ปั็ญ่ห�ก�รระบ�ดของไวร้ส่	covid19	ที่ำ�ให้ไม่่ส่�ม่�รถึลงชุม่ชนได้อยู่่�งต่ำอเนื�อง
	 2)	 ปั็ญ่ห�ก�รเบิกจ่�ยู่งบป็ระม่�ณท่ี่�ม่่กรอบและข้อจำ�ก้ดม่�กเกินไป็ที่ำ�ให้	 ชุม่ชนไม่่ได้ร้บป็ระโยู่ชน์
จ�กโครงก�รอยู่่�งเต็ำม่ท่ี่�
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ต ำบล ดอนเปำ อ ำเภอ แม่วำง จังหวัด เชียงใหม่

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ............................. ต ำบลที่ยังไม่สำมำรถอยู่รอด ต ำบลที่พอเพียงศักยภำพต ำบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

ยกระดับกำรท่องเท่ียว

และยกระดับผลิตภัณฑ์

เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน

อย่ำงยั่งยืน 

กิจกรรมท่ีด ำเนินกำร

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลัพธ์
1. มีกำรจ้ำงงำนบัณฑิต 10 คน ประชำชน 5 คน และ นักศึกษำ 5 คน ในรอบปกติ นอกจำกนี้มีกำรจ้ำงงำน

บัณฑิต 3 คน ในรอบกำรจ้ำงงำนเพิ่มเติม
2. ผู้รับจ้ำงทุกคนผ่ำนกำรอบรบพัฒนำทักษะท้ัง 4 หลักสูตร
3. โครงกำรได้จัดท ำแลนด์มำร์คและสื่อประชำสัมพันธ์ต ำบล ส ำหรับผลิตภัณฑ์ผ้ำทอได้มีกำรสร้ำง

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อท ำตลำดสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน นอกจำกน้ีโครงกำรได้ให้ควำมรู้เกษตร
ปลอดภัยและขยำยกำรเพำะปลูกได้อย่ำงน้อย 20 ครัวเรือน ลดรำยจ่ำยและเพิ่มรำยได้ให้
ครัวเรือน

4. ต ำบลดอนเปำบันทึกข้อมูล Community Big Data ผ่ำนระบบ CBD app เป็นจ ำนวน 312 ชุด
ข้อมูล

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) รำยได้ท่ีเพิ่มข้ึนจำกกำรปลูกพืชผัก

อินทรีย์
- ร้อยละ 5
- 12000 บำท/ปี 
- 1000 บำท/ครัวเรือน

2) กำรย้อมสีผ้ำทอติดทนนำนมำกข้ึน 80%
สำมำรถก ำหนดสีท่ีต้องกำรได้ คุณภำพ
ผลิตภัณฑ์ผ้ำทออยู่ในระดับแข่งขันทำงกำร
ตลำดได้ มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

1) ครัวเรือนท่ีเข้ำร่วมกำรท ำเกษตรปลอดภัยปลูก
พืชผั กอิ นทรี ย์ มี คุณภำพ ชี วิตที่ ดี ข้ึ น  มี พื ชผั ก
รับประทำนตลอดปีลดรำยจ่ำย และในรำยที่มี
ศักยภำพสำมำรถส่งขำยเกิดกำรสร้ำงรำยได้ที่ยั่งยืน
2) การย้ายถ่ินฐานเพื่อออกไปหางานท าลดลง มีการ
ท าดกษตรมากขึ้น
3) ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง มีกิจกรรมที่ท าใน
เวลาว่างและเกิดรายได้
4) เกิดเครือข่ายกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน มี
ความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ นำยณัฐวุฒิ สังข์ทอง  เบอร์ติดต่อ 081-2580-180 
หน่วยงำน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

กรอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณควรปรับให้ยืดหยุ่นมำกข้ึน เพื่อชุมชนจะได้รับประโยชน์อย่ำงเต็มท่ี

ต ำบลดอนเปำมีเนื้อที่
ทั้งหมด 111.378 ตร.
ก ม .  มี ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่รำบและบำงส่วน
เป็นภู เขำ ประชำกร 
5 , 816 คน  1 ,798
หลังคำเรือน

อำชีพหลัก ท ำนำ ท ำ
สวน ท ำไร่
อำชีพเสริม จักสำน ทอ
ผ้ำ

9

34

19

แผนภูมิแสดงความต้องการพ้ืนฐาน 5 มิติ ของต าบลดอนเปา

สขุภาพ ความเป็นอยู่ การศกึษา รายได้ การเขา้ถงึบริการรฐั

กิจกรรมที่ 1 การสร้างแลนดม์ารค์
ทอ่งเทีย่วต าบลดอนเปา และสร้ำงสื่อ
ประชำสัมพันธ์ 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ้าทอ และการท า
การตลาด

กิจกรรมที่ 3 กำรส่งเสริมส่งเสริมกำร
ปลูกพืชผักปลอดภัย 

กำรสร้ำงแลนด์มำร์ค
ท่องเที่ยว

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์        
ผ้ำทอมือ

เกษตรปลอดภัย

นวัตกรรมท่ีน ำมำใช้
ได้แก่ โคกหนองนำ

โมเดลพัฒนำสีย้อม โดย
คณำจำรย์คณะวิทย์ฯ

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
กำรตลำดออนไลน์ โดย
คณำจำรย์บริหำรธุรกิจ 

มทร ล้ำนนำ

โดยควำมร่วมมือ 4  ฝ่ำย 
ได้แก่ เอที ออร์แกนิคฟำร์ม 
นักวิชำกำรเกษตร อบต.ดอน
เปำ และคณำจำรย์คณะวิทย์ฯ 
มทร.ล้ำนนำ เชียงใหม่

จัดตั้งกลุ่มสหกรณ์กำร
ท่องเที่ยว

ให้ควำมรู้กำรท่องเที่ยว
ชุมชนอย่ำงยั่งยืน

ส ำรวจทุนวัฒนธรรม

สร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์
ทำงโลกออนไลน์

ค้นหำอัตลักษณ์
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ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์รัองรััตน์  รัะมิงค์วงศ์  

  คณะศิลปกรัรัมและสถาปัตยกรัรัมศาสตร์ั 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา   

ตำาบลรั�องวัวแดง     
อำ�าเภอำสันก�าแพง จังหวัดเชีียงใหม่

ผู้ร่วิมูโครงการ :			น�ยู่พื้บส้่นต์ำ		ติำไชยู่	 	
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ความเป็นมา 

	 ตำำ�บลร้องว้วแดงเป็็นตำำ�บล	1	ใน	10	ตำำ�บลของอำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	ม่่ก�รป็กครองแบ่งเป็็น	11	หม่่่บ้�น	
ป็ระว้ติำ	ไม่่ป็ร�กฎหล้กฐ�นช้ดเจน	แต่ำจ�กก�รส่อบถึ�ม่ผ้่ัอ�วุโส่เก่�	ๆ	ในตำำ�บลเล่�ว่�	เดิม่ม่่ร่องนำ��	ลำ�ธุ�รไหล
ลงม่�จ�กเชิงเข�	ที่�งทิี่ศตำะว้นออกเฉู่ยู่งเหนือ	แล้วไหลลงส่่่ลำ�นำ��แม่่ออน	ท่ี่�บ้�นร้องว้วแดง	โดยู่ม่่นำ��ไหลผ่ั�น
ตำลอดป็	ีด้วยู่เหตุำน่�เองจ่งม่่ฝ่งส้่ตำว์น�น�ชนิดม่�ห�กินบริเวณน่�เป็็นจำ�นวนม่�กรวม่ที่้�งว้วกระที่งิแดงหรือว้วแดง
ฝ่งใหญ่่	 และม่่ว้วแดงจ่�ฝ่งหน่�งต้ำว	 ม่่ฤที่ธิุ�เดชเป็็นท่ี่�น่�เกรงกล้วของฝ่งว้วแดง	 น้อยู่ใหญ่่	 ช�วบ้�นท่ี่�อ�ศ้ยู่อยู่่่
บริเวณแถึบน้�น	เข�จ่งเร่ยู่กร่องนำ��น่�ว่�	“ร่องนำ��ว้วแดง”	เป็็นภ�ษ�พืื้�นเมื่อง	ล้�นน�และใช้เร่ยู่กชื�อหม่่่บ้�น	ซ่ื้�ง
ต่ำอม่�แผัลงเป็็น	“ร้องว้วแดง”
	 ล้กษณะภ่มิ่ป็ระเที่ศเป็็นท่ี่�ร�บลุ่ม่และท่ี่�ร�บเชิงเข�			ส่่งกว่�ระด้บนำ��ที่ะเล			340			เม่ตำร		ล�ดเอ่ยู่งม่�
ทิี่ศตำะว้นตำก	และม่่คลองชลป็ระที่�น	แม่่กวง	นำ��แม่่ออน	เหมื่องเป็�	และเหมื่องฮ่ัอ	ไหลผ่ั�นเป็็นส่�ยู่หล้กของ
เกษตำรกร	ส่ภ�พื้ดินเป็็นดินร่วนป็นที่ร�ยู่	ม่่คว�ม่อุดม่ส่ม่บ่รณ์	เหม่�ะแก่ก�รเพื้�ะป็ล่กพืื้ช	ทุี่กชนิด	ป็ระช�กร
ส่่วนใหญ่่ป็ระกอบอ�ช่พื้	 เกษตำรกรรม่	 และพืื้�นท่ี่�ภ�ยู่ในตำำ�บลร้องว้วแดง	 ยู่้งม่่แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วในชุม่ชน	 โดยู่
เฉูพื้�ะหม่่่บ้�นม่่วงเข่ยู่วเป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงธุรรม่ช�ตำิและป็ระว้ตำิศ�ส่ตำร์ท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ในอำ�เภอส้่นกำ�แพื้ง	 อ�ที่ิ	
ว้ดก่่ละ	พื้ระธุ�ตุำดอยู่หน้อยู่	ป่็�ดงป็งไหว	ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่เศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยู่งบ้�นม่่วงเข่ยู่ว	
 

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

	 ก่อนเริ�ม่ต้ำนโครงก�รตำำ�บลร้องว้วแดงม่่ก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลบรรลุ	12	เป้็�หม่�ยู่	ซ่ื้�งเป็็นตำำ�บลมุ่่ง
ส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง	จ�กก�รป็ระเมิ่นได้ม่่ก�รออกแบบกิจกรรม่เพืื้�อช่วยู่พ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในก�รส่ร้�งส้่ม่ม่�ช่พื้
ในพืื้�นท่ี่�	โดยู่หล้กสิ่�นสุ่ดโครงก�รได้บรรลุเป้็�หม่�ยู่เพิื้�ม่เติำม่	1	เป้็�หม่�ยู่	เป็็น	13	เป้็�หม่�ยู่	ที่ำ�ให้ตำำ�บลร้องว้ว
แดงยู่้งม่่ศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม 

		 ก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลร้องว้วแดง	ได้พ้ื้ฒน�ตำำ�บลในกิจกรรม่	1.ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	
(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�น	ๆ)	ผ่ั�นกิจกรรม่ยู่กระด้บและเพิื้�ม่ม่่ลค่�ของผัลิตำภ้ณฑ์์	OTOP	ใน
ตำำ�บลร้องว้วแดง	2.ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	ผ่ั�นกิจกรรม่
พ้ื้ฒน�เส้่นที่�งและแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงธุรรม่ช�ติำและป็ระว้ติำศ�ส่ตำร์	ตำำ�บลร้องว้วแดง)	3.กิจกรรม่ก�รนำ�องค์
คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�ง	ๆ)	ผ่ั�นกิจกรรม่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ใน
ด้�นก�รที่ำ�เกษตำรกรรม่	และก�รออกแบบผัลิตำภ้ณฑ์์ที่�งก�รเกษตำร

วิธีีการัดำาเนินงาน 

		 ก�รดำ�เนินง�นม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ไดด้ำ�เนินกิจกรรม่ตำ�ม่แผันท่ี่�ส่อดคล้องก้บโจที่ย์ู่ในก�รพ้ื้ฒน�ตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ด
และส่อดคว�ม่ตำอ้งก�รและบรบิที่ของชมุ่ชน	เป็็นหล้ก	โดยู่ก�รบ่รณ�ก�รองคค์ว�ม่ร้่	ง�นวจ้ิยู่	จ�กบคุล�กรของ
ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ท่ี่�ม่่คว�ม่เช่�ยู่วช�ญ่และม่่ป็ระส่บก�รณ์ในก�รที่ำ�ง�นจ�กคณะศิลป็กรรม่และส่ถึ�ปั็ตำยู่กรรม่ศ�ส่ตำร์	
คณะบริห�รธุุรกิจและศิลป็ศ�ส่ตำร์	 คณะวิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์และเที่คโนโลยู่่เกษตำร	 คณะวิศวกรรม่ศ�ส่ตำร์	 และ
ส่ถึ�บ้นวิจ้ยู่เที่คโนโลยู่เ่กษตำร	ม่�ส่่งเส่ริม่และถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่และเที่คโนโลยู่น่ว้ตำกรรม่ผ่ั�นกิจกรรม่ในแต่ำละ
ด้�น	อ�ทิี่เช่น	องค์คว�ม่ร้่ด้�นส่่ยู้่อม่จ�กธุรรม่ช�ติำ	ก�รแป็รร่ป็จ�กฟ�งข้�ว	ว้ส่ดุเหลือใช้จ�กก�รที่ำ�เกษตำร	ก�ร	
ก�รเพื้�ะเหด็	ก�รป็ล่กพืื้ชแบบไร้ดิน	เที่คนิคก�รถ่ึ�ยู่ร่ป็	และก�รจ้ดเก็บฐ�นข้อม่่ลแผันท่ี่�ชุม่ชนให้อยู่่ใ่นร่ป็แบบ
ส่�รส่นเที่ศ	เป็็นต้ำน	ให้ก้บกลุ่ม่เกษตำร	OTOP	ผ้่ัส่่งอ�ยูุ่	เครือข่�ยู่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน	และผ้่ัท่ี่�ส่นใจ	
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ผู้ลการัดำาเนินงาน 

		 จ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�รผ่ั�นกิจกรรม่ต่ำ�ง	 ๆ	 ในคร้�งน่�	 ตำำ�บลร้องว้วแดงม่่ฐ�นข้อม่่ลท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่	
ผ่ั�นระบบส่�รส่นเที่ศเว็บไซื้ต์ำ	www.rwdchiangmai.com	 ซ่ื้�งป็ร�กฎแผันท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยู่วของชุม่ชนในด้�นของ
ธุรรม่ช�ติำและป็ระว้ติำศ�ส่ตำร์	และข้อม่่ลส่ถึ�นท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ของชุม่ชน	เพืื้�อส่่งเส่ริม่ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วในแหล่ง
ชุม่ชน	ซ่ื้�งส่�ม่�รถึส่ร้�งร�ยู่ได้ให้แก่ชุม่ชนได้	และเกิดผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	อ�ทิี่	Box	set	ฝ้�ยู่และส่ะด่ง	ส่ำ�หร้บ
เครื�องแต่ำงก�ยู่ปั็กมื่อ	 ท่ี่�ป็ระกอบไป็ด้วยู่ฝ้�ยู่ยู่้อม่ส่่จ�กธุรรม่ช�ติำและส่ด่งท่ี่�ที่ำ�จ�กไม้่ไผ่ัว้ส่ดุธุรรม่ช�ติำท่ี่�ห�ได้
จ�กแหล่งชุม่ชน	กระถึ�งต้ำนไม้่ฟ�งข้�ว	ท่ี่�ผัลิตำจ�กฟ�งข้�ว	ว้ส่ดุเหลือใช้จ�กก�รที่ำ�ก�รเกษตำรในแหล่งชุม่ชน	
นำ�ม่�อ้ดข่�นร่ป็เป็็นกระถึ�งต้ำนไม้่ท่ี่�ส่�ม่�รถึยู่อ่ยู่ส่ล�ยู่ได้ตำ�ม่ธุรรม่ช�ติำเพืื้�อลดของเส่่ยู่จ�กก�รที่ำ�ก�รเกษตำรและ
เพิื้�ม่ม่่ลค่�ของว้ส่ดุเหลือใช้	และก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ข้�วหอม่	ท่ี่�เป็็นก�รนำ�ข้�วจ�กเกษตำรกรในชุม่ชนม่�เพิื้�ม่
ม่่ลค่�และยู่กระด้บผัลิตำภ้ณฑ์์เพืื้�อส่ร้�งม่่ลค่�และเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ให้แก่เกษตำรกรในชุม่ชน	 นอกจ�กน่�ก�รดำ�เนิน
กิจกรรม่ของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	ยู่ง้ป็ร�กฎคนเด่นในก�รร่วม่ดำ�เนินกิจกรรม่ในคร้�งน่�	ด้�นเกษตำร	คือ	น�ยู่บุญ่ที่รง		
ยูุ่ติำธุรรม่		ด้�นผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	คือ	น�งชริที่ร์ทิี่พื้ยู่์		ศร่เม่ฆ์		และน�งอ้จฉูร�		ที่น้นไชยู่		เกิดหล้กส่่ตำรในก�ร
เร่ยู่นร้่คือ	ก�รยู้่อม่ผ้ั�ด้วยู่ส่่ธุรรม่ช�ติำ	ส่ำ�หร้บ	ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่เศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยู่งบ้�นม่่วงเข่ยู่ว

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

		 ปั็จจ้ยู่คว�ม่ส่ำ�เร็จหล้กในก�รดำ�เนินกิจกรรม่คร้�งน่�	 เกิดจ�กคว�ม่ร่วม่มื่อของผ้่ันำ�ชุม่ชนท่ี่�เข้ม่แข็ง	
คว�ม่ม่่ส่่วนร่วม่ของป็ระช�ชนในชุม่ชน	และคว�ม่ร่วม่มื่อของกลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชน	เกษตำรกร	ท่ี่�เห็นพื้ร้อม่ต้ำอง
ก้นท่ี่�จะพ้ื้ฒน�ชุม่ชนให้เจริญ่	 ท่ี่�ส่อดคล้องก้บนโยู่บ�ยู่และวิส้่ยู่ท้ี่ศน์ขององค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลร้องว้วแดง	
ท่ี่�ว่�	“ร้องว้วแดงตำำ�บลน่�อยู่่่	ควบค่่คุณธุรรม่	นำ�ก�รพ้ื้ฒน�ด้วยู่ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ท้ี่องถิึ�น”	และก�รให้ก�รส่น้บส่นุน
และผัล้กด้นก�รที่ำ�ง�น	 จ�กผ้่ันำ�ของตำำ�บลซื้่�งนำ�โดยู่ท่ี่�นน�ยู่กส่ว้ส่ดิ�	 	 ข้ติำกุล	 เป็็นผ้่ัท่ี่�ม่่วิส้่ยู่ท้ี่ศน์ในก�รเห็น
ป็ระโยู่ชน์จ�กโครงก�รของม่ห�วทิี่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่่ร�ชม่งคลล�้นน�	และไดเ้ข้�ม่�ม่่ส่่วนช่วยู่ในก�รพ้ื้ฒน�ยู่ก
ระด้บศ้กยู่ภ�พื้ของตำำ�บลร้องว้วแดง

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

		 จ�กปั็ญ่ห�หล้กในส่ถึ�นก�รณ์ปั็จจุบ้นของโรคระบ�ดโควิด	 19	 ที่ำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นไป็เป็็นไป็ตำ�ม่
ระยู่ะเวล�ท่ี่�ว�งไว้	 ที่ำ�ให้ม่่ก�รป็ร้บร่ป็แบบก�รที่ำ�ง�นให้ส่อดคล้องก้บส่ถึ�นก�รณ์	 ซ่ื้�งห�กม่่ก�รดำ�เนินก�ร
ขยู่�ยู่ผัลต่ำอยู่อดง�นในปั็จจุบ้นจะส่�ม่�รถึเห็นผัลล้พื้ธ์ุในก�รดำ�เนินง�นและว้ดผัลเชิงเศรษฐกิจและส้่งคม่ได้
อยู่่�งช้ดเจน
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เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 087-787-6141 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 085-040-6706

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ตําบลร้องวัวแดง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่

ผลลัพธ์

กลไกการดําเนินงาน

TPMAP ความต้องการพ้ืนฐาน

ข้อมูลพ้ืนทีตํ่าบล

การพัฒนาพ้ืนที่

การจ้างงาน

การพัฒนา
ทักษะ

Comnunity
Big Data

การยกระดับเศรษฐกิจ
สังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ

- เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชน นักศึกษา จํานวน 20 คน ให้มีงาน
ทํา และฟื้ นฟูเศรษฐกิจในชุมชน

- เกิดการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานใน 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการเงิน 
ภาษา ดิจิทัล และสังคม

1. เกิดเส้นทางแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ตําบลร้อง
วัวแดง 1 แห่ง
2. ยกระดับและเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ คือ Box set ฝา้ยและสะดึง กระถาง
ต้นไม้ฟางข้าว

- ได้ฐานข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงใน 7 หมวดหมู่ กว่า 200 ข้อมูล 
และฐานข้อมูลตําบลร้องวัวแดง www.rwdchiangmai.com

  - ทําให้เกิดเครือข่ายการแลกเปล่ียน
ความรู้ภายต่าง ๆ ในตําบล ส่งผลให้
วิถีชีวิตในการเป็นอยู่ของคนในชุมชน
มีคุณภาพท่ีดีย่ิงข้ึน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

 
• ค่าเฉล่ียต่อตําบล ร้อยละ 16.67
• รายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อตําบล 5,708,000 บาท/เดือน
• รายได้เพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อตําบล 2,131 บาท/ครัวเรือน

• ค่าเฉล่ียต่อตําบล ร้อยละ 10
• ต้นทุนลดลงเฉล่ียต่อตําบล 2,854,000 บาท/เดือน
• ต้นทุนลดลงเฉล่ียต่อตําบล 1,065 บาท/ครัวเรือน

• ค่าเฉล่ียต่อตําบล ร้อยละ 20
ปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อตําบล 114,160 หน่วย

• การทํากระถางฟางข้าวอัดสําหรับปลูกต้นไม้
• การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําแผนท่ีชุมชนและส่งเสริมข้อมูลการท่องเท่ียว

รายได้เพ่ิมขึน้ (เฉลีย่ต่อตําบล)

ต้นทุนลดลง (เฉลีย่ต่อตําบล)

ปริมาณผลผลิตทีเ่พ่ิมขึน้

กลุ่มเทคโนโลยี/นวัตกรรมทีใ่ช้ (ภาพรวมกลุ่มตําบล)

อาจารย์ พบสันต์  ติไชย | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
| คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่ืนๆ)
ผ่านกิจกรรมยกระดับและเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP ในตําบลร้องวัวแดง 
การสร้างและพัฒนา   Creative Economy   (การยกระดับการท่องเท่ียว 
ผ่านกิจกรรมพัฒนาเส้นทางและแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ 
ตําบลร้องวัวแดง)
กิจกรรมการนําองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน  (Health Care/เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ) ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการทําเกษตรกรรม
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 จากปัญหาหลักในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดโควิด 
19 ทําให้การดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ ทําให้มีการ
ปรับแผนการทํางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซ่ึงหากมีการดําเนิน
การขยายผลต่อยอดงานในปัจจุบันจะสามารถเห็นผลลัพธ์ในการดําเนิน
งานและวัดผลเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างชัดเจน

ปี 2561
ปี 2562

สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ การเข้าถึงบริการภาครัฐ

     ตําบลร้องวัวแดงเป็นตําบล  1 ใน 10 ตําบลของอําเภอ
สันกําแพงมีการปกครองแบ่งเป็น  11  หมู่บ้าน ประวัติไม่ปราก
ฎหลักฐานชัดเจนแต่จากการสอบถามผู้อาวุโสเก่า  ๆ   ในตําบลเล่า
ว่า  เดิมมีร่องน้ําลําธารไหลลงมาจากเชิงเขาทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือแล้วไหลลงสู่ลําน้ําแม่ออนท่ีบ้านร้องวัวแดง  โดยมีน้ําไหล
ผ่านตลอดปี  ด้วยเหตุน้ีเองจึงมีฝูงสัตว์นานาชนิดมาหากินบริเวณ
น้ีเป็นจํานวนมากรวมท้ังวัวกระทิงแดงหรือวัวแดงฝูงใหญ่  และมี
วัวแดงจ่าฝูงหน่ึงตัว  มีฤทธ์ิเดชเป็นท่ีน่าเกรงกลัวของฝูงวัวแดง 
น้อยใหญ่ ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่บริเวณแถบน้ัน เขาจึงเรียกร่องน้ํา
น้ีว่า “ร่องน้ําวัวแดง”  เป็นภาษาพ้ืนเมือง  ล้านนาและใช้เรียก
ช่ือหมู่บ้าน ซ่ึงต่อมาแผลงเป็น “ร้องวัวแดง” ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นท่ีราบลุ่มและท่ีราบเชิงเขาสูงกว่าระดับน้ําทะเล 340 เมตร  
ลาดเอียงมาทิศตะวันตก และมีคลองชลประทาน แม่กวง น้ําแม่
ออน เหมืองเปา และเหมืองฮ่อ ไหลผ่านเป็นสายหลักของ
เกษตรกร

การจ้างงาน

-คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
-พัฒนาทักษะ 4 ทักษะ
-จัดเก็บข้อมูล CBD/COVID
-ร่วมกิจกรรม

การจัดทําข้อมูล 
Tambon Profile

-วิเคราะห์ข้อมูล TPMAP
-ประเมินศักยภาพตําบล
-วิเคราะห์ความต้องการแก้ไขโจทย์
พัฒนาตําบลร่วมกับชุมชน 
และองค์กรหลักในตําบล

-หลักสูตรการเรียนรู้
-ถอดบทเรียนการพัฒนาตําบล
-ประเมินศักยภาพตําบล 
-รายงานผลการดําเนินงาน

สรุป และ
ประเมินผล

2

34

1

กิจกรรมยกระดับ
พัฒนาพ้ืนที่

- บูรณาการศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัยท้ัง 4 คณะ 
1 สถาบัน (คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร)  และร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
ในการดําเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่ม
เปา้หมาย

ตําบลมุ่งสู่ความพอเพียง ตําบลมุ่งสู่ความพอเพียงศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปัจจัยความสําเร็จ 
     ปัจจัยความสําเร็จหลักในการดําเนินกิจกรรมคร้ังน้ี เกิดจากความร่วม
มือของผู้นําชุมชนท่ีเข้มแข็ง ความมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และความ
ร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร   ท่ีเห็นพร้อมต้องกันท่ีจะพัฒนา
ชุมชนให้เจริญ ทีส่อดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลร้องวัวแดงท่ีว่า  “ร้องวัวแดงตําบลน่าอยู่  ควบคู่คุณธรรม   นําการ
พัฒนาด้วยภูมิปัญญาท้องถิน่” และการให้การสนับสนุนและผลักดันการทํางาน 
จากผู้นําของตําบล ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ในการเห็นประโยชน์จากโครงการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและได้เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนายก
ระดับศักยภาพของตําบลร้องวัวแดง

2,726 คน 2,982 คน
ชาย หญิง

ท้ังหมด 5,708 คน

2,679 ครัวเรือน

ประชากร

- พ้ืนท่ีทํานาท้ังส้ิน 5,671 ไร่
- ทําไร่

- พ้ืนท่ีทําไร่ท้ังส้ิน 7,083 ไร่
- พืชไร่ท่ีปลูกมากอันดับหน่ึง คือ
ยาสูบ

- ทําสวน
- พ้ืนท่ีทําสวนท้ังส้ิน 236 ไร่
- พ้ืนท่ีปลูก ลําไย, มะม่วง และฝร่ัง

- นาปี
- จํานวนครัวเรือน 1,002 ครัวเรือน
- พันธ์ุข้าวท่ีปลูกส่วนใหญ่ และมะลิ 105

- ปั๊ มน้ํามันและก๊าช 1 แห่ง
- โรงสี 3 แห่ง
- ตลาดกลางหมู่บ้าน 4 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง

- หน่วยธุรกิจ ในเขต อบต. ร้องวัวแดง

อาชีพ
- ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมทํานา

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองรัตน์  ระมิงค์วงศ์ 
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ดรั.ไพัรัพัันธ์ี   ธีนเลิศโศภิต  

  คณะบริัหารัธุีรักิจและศิลปศาสตร์ั

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา   

ตำาบลสันทรัาย      
อำ�าเภอำสารภี จังหวัดเชีียงใหม่
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เน
ื่อง

จา
กป

ระ
ชา

ชน
ใน

พื้น
ที่บ

าง
คร

ัวเร
ือน

เห็
น

ถึง
คว

าม
สำ

คัญ
ขอ

งก
าร

บัน
ทึก

รา
ยร

ับแ
ละ

รา
ยจ

่าย
 แ

ต่ย
ังค

งเ
ริ่ม

บัน
ทึก

แบ
บจ

ดม
ือ 

เช
่นเ

ดีย
วก

ับว
ิสา

หก
ิจช

ุมช
นท

ี่ต้อ
งม

ีกา
รจ

ด
รา

ยร
ับ 

รา
ยจ

่าย
 ป

ริม
าณ

กา
รข

าย
 เพ

ื่อท
รา

บ
ต้น

ทุน
 กำ

ไร 
ยอ

ดข
าย

ใน
แต

่ละ
คร

ั้ง 
4 

สัม
มา

ชีพ
เต็ม

พื้น
ที่ 

- 
√ 

- 

ทำ
อา

ชีพ
เดิ

ม 
มีร

าย
ได

้คง
เดิ

ม 
ยัง

ไม
่มีร

าย
ได

้เพิ่
ม

ใน
อัต

รา
ส่ว

นท
ี่ทำ

ให
้มีช

ีวิต
คว

าม
เป

็นอ
ยู่ข

อง
ปร

ะช
าช

นใ
นร

ะด
ับพ

้นจ
าก

รา
ยได

้ปา
นก

ลา
ง 

สา
มา

รถ
เพ

ิ่มร
าย

ได
้จา

กอ
าช

ีพเ
ดิม

 เช
่น 

เด
ิมม

ี
ผล

ิตภ
ัณฑ

์คือ
ชา

ผัก
เชีย

งด
า จ

าก
นั้น

มีก
าร

พัฒ
นา

ผล
ิตภ

ัณฑ
์ให

้มีค
วา

มท
ันส

มัย
 ต

อบ
สน

อง
ต่อ

พฤ
ติก

รร
มผ

ู้บร
ิโภ

คใ
นป

ัจจ
ุบัน

สา
มา

รถ
สร

้าง
มูล

ค่า
ได

้ ซึ่ง
เป

็นม
ิตร

ต่อ
สัง

คม
 สิ่ง

แว
ดล

้อม
 แล

ะ
ตน

เอง
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 ข้อ ที่ 

เป
้าห

มา
ย 1

6 ป
ระ

กา
ร 

ตำ
บล

มุ่ง
สู่ 

คว
าม

ยั่ง
ยืน

 
(14

 – 
16

 
เป

้าห
มา

ย) 

เมื่อ
เสร

็จส
ิ้น

โค
รงก

าร
 

ก่อ
นเร

ิ่ม
โค

รงก
าร

 
กา

รพ
ัฒน

าก
าร

แก
้ไข

ปัญ
หา

คว
าม

ยก
จน

 

ตำ
บล

มุ่ง
สู่ 

คว
าม

พอ
เพ

ียง
 

(11
 – 

13
 

เป
้าห

มา
ย) 

ตำ
บล

ที่ 
อย

ู่รอ
ด (

8 
– 1

0 
เป

้าห
มา

ย) 

ก่อ
นเร

ิ่มโ
คร

งก
าร

 
เมื่อ

เสร
็จส

ิ้นโ
คร

งก
าร

 

5 
เกษ

ตร
ทฤ

ษฎ
ีให

ม่ 

- 
- 

√ 

มีแ
ต่ย

ังไม
่คร

อบ
คล

ุมท
ุกค

รัว
เรือ

น 
ปร

ะช
าช

นใ
นไ

ด้ร
ับก

าร
สน

ับส
นุน

เมล
็ดพ

ันธ
ุ์จา

ก 
มท

ร.ล
้าน

นา
 แ

ละ
จา

กโ
คร

งก
าร

ฯ 
ปร

ะก
อบ

กับ
กา

รส
ร้า

งให
้มีว

ิทย
าก

รใน
ท้อ

งถ
ิ่นท

ี่สา
มา

รถ
ให้

คว
าม

รู้ใน
กา

รป
ลูก

พืช
ผัก

สว
นค

รัว
ด้ว

ยต
นเ

อง
ได

้ 
ปร

ะช
าช

นม
ีอง

ค์ค
วา

มร
ู้ด้า

นก
าร

เกษ
ตร

มา
กข

ึ้น 
สา

มา
รถ

นำ
ไป

ปร
ะย

ุกต
์ใช

้ใน
คร

ัวเ
รือ

นข
อง

ตน
เอง

ได
้ 

6 
สร

ะน
้ำป

ระ
จำ

คร
อบ

คร
ัว 

- 
- 

- 
มีเพ

ียง
บา

งค
รัว

เรือ
น 

มีเพ
ียง

บา
งค

รัว
เรือ

น 
7 

กา
รจ

ัดก
าร

วิส
าห

กิจ
 

- 
√ 

- 
กา

รจ
ัดก

าร
วิส

าห
กิจ

ชุม
ชน

ยัง
ไม

่มีค
วา

มเป
็นร

ะบ
บ 

ใช
้ระ

บบ
มือ

ใน
กา

รจ
ัดก

าร
 ไม

่มีก
าร

นำ
เท

คโ
นโ

ลย
ี

เข
้าม

าใช
้ใน

กา
รเพ

ิ่มป
ระ

สิท
ธิภ

าพ
กา

รจ
ัดก

าร
เท

่าท
ี่คว

ร 

วิส
าห

กิจ
ชุม

ชน
มีก

าร
จัด

กา
รอ

ย่า
งเป

็นร
ะเบ

ียบ
 

ทร
าบ

หล
ักก

าร
ใน

กา
รจ

ัดก
าร

วิส
าห

กิจ
ชุม

ชน
ให

้
สา

มา
รถ

ดำ
รง

อย
ู่ได

้อย
่าง

ยั่ง
ยืน

 โด
ยอ

ยู่บ
น

พื้น
ฐา

นข
อง

กา
รพ

ึ่งพ
าต

นเอ
ง 

8 
กา

รฝ
ึกอ

บร
มด

้าน
สัง

คม
 

- 
√ 

- 

ยัง
ต้อ

งก
าร

กิจ
กร

รม
หล

าก
หล

าย
ที่เ

พิ่ม
สม

รร
ถน

ะ
คน

ใน
ชุม

ชน
ที่ส

ูงว
ัย 

มีก
าร

ถ่า
ยท

อด
อง

ค์ค
วา

มร
ู้ด้า

นท
ักษ

ะอ
าช

ีพท
ี่

จำ
เป

็น 
รว

มถ
ึงท

ักษ
ะด

้าน
เท

คโ
นโ

ลย
ีเพ

ื่อเ
พิ่ม

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รแ

ข่ง
ขัน

 แ
ละ

เพ
ิ่ม

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พก
าร

ทำ
งา

น 
ลด

ต้น
ทุน

กา
ร

ดำ
เน

ินง
าน

แล
ะส

ร้า
งม

ูลค
่าให

ม่จ
าก

ทร
ัพย

าก
ร

ใน
พื้น

ที ่
9 

กา
รจ

ัดก
าร

โค
รงส

ร้า
งพ

ื้นฐ
าน

 
- 

- 
√ 

ยัง
ไม

่คร
อบ

คล
ุมแ

ละ
ไม

่มคี
วา

มท
ันส

มัย
 

ยัง
ไม

่คร
อบ

คล
ุมแ

ละ
ไม

่มคี
วา

มท
ันส

มัย
 

10
 

ตำ
บล

ปล
อด

ภัย
 

- 
- 

√ 
มีบ

างพ
ื้นท

ี่ 
มีบ

างพ
ื้นท

ี่ 
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 ข้อ ที่ 

เป
้าห

มา
ย 1

6 ป
ระ

กา
ร 

ตำ
บล

มุ่ง
สู่ 

คว
าม

ยั่ง
ยืน

 
(14

 – 
16

 
เป

้าห
มา

ย) 

เมื่อ
เสร

็จส
ิ้น

โค
รงก

าร
 

ก่อ
นเร

ิ่ม
โค

รงก
าร

 
กา

รพ
ัฒน

าก
าร

แก
้ไข

ปัญ
หา

คว
าม

ยก
จน

 

ตำ
บล

มุ่ง
สู่ 

คว
าม

พอ
เพ

ียง
 

(11
 – 

13
 

เป
้าห

มา
ย) 

ตำ
บล

ที่ 
อย

ู่รอ
ด (

8 
– 1

0 
เป

้าห
มา

ย) 

ก่อ
นเร

ิ่มโ
คร

งก
าร

 
เมื่อ

เสร
็จส

ิ้นโ
คร

งก
าร

 

11
 

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พก
ลุ่ม

เป
รา

ะบ
าง 

- 
- 

√ 

ยัง
ไม

่คร
อบ

คล
ุม 

มีก
าร

เพ
ิ่มท

ักษ
ะอ

าช
ีพใ

ห้ก
ับก

ลุ่ม
เป

รา
ะบ

าง
 

เช่น
 ผู้ส

ูงอ
าย

ุ ป
รา

ชญ
์ ซึ่ง

มีฝ
ีมือ

 มีค
วา

มป
ระ

ณีต
 

ให
้เกิ

ดก
าร

มีส
่วน

ร่ว
ม 

สน
ับส

นุน
 ถ่

าย
ทอ

ดอ
งค

์
คว

าม
รู้ให

้กับ
คน

รุ่น
ให

ม่ 
เช่

นเ
ดีย

วก
ับก

ิจก
รร

ม
กา

รพ
ัฒน

าอ
าช

ีพเ
ดิม

 ซึ่ง
ผู้ส

ูงอ
าย

ุมีฝ
ีมือ

ด้า
นก

าร
ตัด

ตุง
ใน

งา
นม

งค
ลแ

ละ
อว

มง
คล

 โด
ยโ

คร
งก

าร
ได

้มีก
าร

ถ่า
ยท

อด
อง

ค์ค
วา

มร
ู้ กา

รจ
ัดอ

บร
มเพ

ื่อ
ขย

าย
ช่อ

งท
าง

กา
รจ

ัดจ
ำห

น่า
ย 

ที่น
อก

จา
กร

อ
งา

นจ
าก

ใน
ชุม

ชน
หร

ือบ
ริเ

วณ
ใก

ล้เ
คีย

ง ใ
ห้

สา
มา

รถ
ขา

ยบ
นช

่อง
ทา

งอ
อน

ไลน
์ได

้  
12

 
ระ

บบ
สุข

ภา
พต

ำบ
ล 

- 
- 

√ 
มีก

าร
บร

ิกา
รเก

ี่ยว
กับ

ระ
บบ

สุข
ภา

พ 
มีก

าร
บร

ิกา
รเก

ี่ยว
กับ

ระ
บบ

สุข
ภา

พ 
13

 
ศูน

ย์เร
ียน

รู้ต
ำบ

ล 
- 

- 
√ 

มีก
าร

จัด
ระ

บบ
ศูน

ย์เ
รีย

นร
ู้แต

่ยัง
ไม

่คร
อบ

คล
ุม 

แล
ะค

วา
มท

ันส
มัย

 
มีก

าร
จัด

ตั้ง
ศูน

ย์ก
าร

เรีย
นร

ู้ที่ม
ีทร

ัพย
าก

รใน
พื้น

ที ่
14

 
ระ

บบ
คว

าม
ยุต

ิธร
รม

ชุม
ชน

 
- 

- 
√ 

มีร
ะบ

บค
วา

มย
ุติธ

รร
มช

ุมช
น 

มีร
ะบ

บค
วา

มย
ุติธ

รร
มช

ุมช
น 

15
 

ระ
บบ

สื่อ
สา

รช
ุมช

น 
+ 

สื่อ
ดิจ

ิทัล
 

- 
- 

√ 
มีก

าร
สื่อ

สา
รก

ับค
นใ

นพ
ื้นท

ี่โด
ยใ

ช้เส
ียง

ตา
มส

าย
เป

็นห
ลัก

 แ
ต่ป

ระ
ชา

ชน
ใน

พื้น
ที่ต

้อง
กา

รช
่อง

ทา
ง

ใน
กา

รร
ับข

่าว
สา

รท
ี่สะ

ดว
กร

วด
เร็ว

 แ
ละ

ทัน
เวล

า  
เช่น

 ไล
น์ 

เป
็นต

้น 

มีก
าร

สื่อ
สา

รก
ับค

นใ
นพ

ื้นท
ี่โด

ยใช
้เสีย

งต
าม

สา
ย

เป
็นห

ลัก
 แต

่ปร
ะช

าช
นใ

นพ
ื้นท

ี่ต้อ
งก

าร
ช่อ

งท
าง

ใน
กา

รร
ับข

่าว
สา

รท
ี่สะ

ดว
ก 

รว
ดเ

ร็ว
 แ

ละ
ทัน

เวล
า  

เช่น
 ไล

น์ 
เป

็นต
้น 
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 ข้อ ที่ 

เป
้าห

มา
ย 1

6 ป
ระ

กา
ร 

ตำ
บล

มุ่ง
สู่ 

คว
าม

ยั่ง
ยืน

 
(14

 – 
16

 
เป

้าห
มา

ย) 

เมื่อ
เสร

็จส
ิ้น

โค
รงก

าร
 

ก่อ
นเร

ิ่ม
โค

รงก
าร

 
กา

รพ
ัฒน

าก
าร

แก
้ไข

ปัญ
หา

คว
าม

ยก
จน

 

ตำ
บล

มุ่ง
สู่ 

คว
าม

พอ
เพ

ียง
 

(11
 – 

13
 

เป
้าห

มา
ย) 

ตำ
บล

ที่ 
อย

ู่รอ
ด (

8 
– 1

0 
เป

้าห
มา

ย) 

ก่อ
นเร

ิ่มโ
คร

งก
าร

 
เมื่อ

เสร
็จส

ิ้นโ
คร

งก
าร

 

16
 

ตำ
บล

ทำ
คว

าม
ดี 

- 
- 

√ 
กิจ

กร
รม

ไม
่มีค

วา
มห

ลา
กห

ลา
ย 

ซึ่ง
เป

็นก
ิจก

รร
ม

เดิ
มท

ี่เก
ิดข

ึ้นใ
นท

ุกป
ี แ

ต่ย
ังได

้รับ
กา

รม
ีส่ว

นร
่วม

จา
กป

ระ
ชา

ชน
ใน

พื้น
ที่บ

างส
่วน

  

กิจ
กร

รม
ไม

่มีค
วา

มห
ลา

กห
ลา

ย ซ
ึ่งเป

็นก
ิจก

รร
ม

เดิม
ที่เ

กิด
ขึ้น

ใน
ทุก

ปี 
แต

่ยัง
ได

้รับ
กา

รม
ีส่ว

นร
่วม

จา
กป

ระ
ชา

ชน
ใน

พื้น
ที่บ

างส
่วน

  
 

จา
กต

าร
างท

ี่ 1 
กา

รพ
ัฒน

าเพ
ื่อแ

ก้ไ
ขป

ัญห
าค

วา
มย

าก
จน

ตา
ม 1

6 เ
ป้า

หม
าย

 พ
บโ

จท
ย์ก

าร
แก

้ไข
ปัญ

หา
ฯเพ

ิ่ม 
5 ป

ระ
กา

ร ซ
ึ่งเป

็นท
ั้งโจ

ทย
์ที่เ

พิ่ม
จา

กเด
ิมท

ี่ไม
่เคย

เกิด
ขึ้น

มา
ก่อ

น 
แล

ะเส
ริม

จา
กเดิ

มใ
ห้ม

ีกา
รพ

ัฒน
าม

าก
ขึ้น
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 ข้อ ที ่

เป
้าห

มา
ย 1

6 ป
ระ

กา
ร 

ตำ
บล

มุ่ง
สู่ 

คว
าม

ยั่ง
ยืน

 
(14

 – 
16

 
เป

้าห
มา

ย) 

เมื่อ
เสร

็จส
ิ้น

โค
รงก

าร
 

ก่อ
นเร

ิ่ม
โค

รงก
าร

 
กา

รพ
ัฒน

าก
าร

แก
้ไข

ปัญ
หา

คว
าม

ยก
จน

 

ตำ
บล

มุ่ง
สู่ 

คว
าม

พอ
เพ

ียง
 

(11
 – 

13
 

เป
้าห

มา
ย) 

ตำ
บล

ที่ 
อย

ู่รอ
ด (

8 
– 1

0 
เป

้าห
มา

ย) 

ก่อ
นเร

ิ่มโ
คร

งก
าร

 
เมื่อ

เสร
็จส

ิ้นโ
คร

งก
าร

 

16
 

ตำ
บล

ทำ
คว

าม
ดี 

- 
- 

√ 
กิจ

กร
รม

ไม
่มีค

วา
มห

ลา
กห

ลา
ย 

ซึ่ง
เป

็นก
ิจก

รร
ม

เดิ
มท

ี่เก
ิดข

ึ้นใ
นท

ุกป
ี แ

ต่ย
ังได

้รับ
กา

รม
ีส่ว

นร
่วม

จา
กป

ระ
ชา

ชน
ใน

พื้น
ที่บ

างส
่วน

  

กิจ
กร

รม
ไม

่มีค
วา

มห
ลา

กห
ลา

ย ซ
ึ่งเป

็นก
ิจก

รร
ม

เดิม
ที่เ

กิด
ขึ้น

ใน
ทุก

ปี 
แต

่ยัง
ได

้รับ
กา

รม
ีส่ว

นร
่วม

จา
กป

ระ
ชา

ชน
ใน

พื้น
ที่บ

างส
่วน

  
 

จา
กต

าร
างท

ี่ 1 
กา

รพ
ัฒน

าเพ
ื่อแ

ก้ไ
ขป

ัญห
าค

วา
มย

าก
จน

ตา
ม 1

6 เ
ป้า

หม
าย

 พ
บโ

จท
ย์ก

าร
แก

้ไข
ปัญ

หา
ฯเพ

ิ่ม 
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5.แนวทางการพัฒนาตำบลโดยผ่าน 4 กิจกรรม  

รายละเอียดกิจกรรม ปี พ.ศ.2564 ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การจ้างเหมาบริการตามภารกิจต่าง 
ๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับ
ประชาชนทั่วไป  บัณฑิตจบใหม่ และ
นักศึกษา 

x x x x x x x x x x x การจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ 
และนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 
19 จำนวนรวม 20 คน 

ผู้รับจ้างได้รับการพัฒนาทักษะการ
ทำงานที่หลากหลายตามตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เล่มโปรไฟล์ตำบลจำนวน 20 เล่มตาม
จำนวนบุคลากรจา้งเหมาในโครงการ 

ผู้จ้างเหมาในโครงการจำนวน 20 คน 
ได้รับการผ่านอบรมตามหัวข้อที่กำหนด
และได้รับประกาศนยีบตัรจากหัวข้อ
อบรม 100% 

คลิปแนะนำโครงการจำนวน 1 คลิป 

เพจในเฟสบุค๊แนะนำโครงการและ
คณะทำงานจำนวน 1 คลิปเผยแพร่ใน 
youtube และ facebook page: U2T
ของดีสันทรายมหาวงศ ์

มีผู้ติดตามเพจ จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 คน 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างพัฒนาสินค้า
เดิม หนุนเสรมิอาชีพใหม่ในยุคดิจิตลั  x x x x       ได้พัฒนาผลิตภณัฑ์เดิมอย่างนอ้ย 1 ชนิด 

ได้ผลิตภณัฑ์ใหม่ของชุมชนอย่างนอ้ย 2 
ชนิด 

ประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง
ได้รับการถ่ายทอดองคค์วามรู้ไม่นอ้ยกวา่ 
50 คน 

ได้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากสินค้าเดิม
มีรายได้เพิม่ขึ้นอย่างนอ้ยร้อยละ 5 

มีการเผยแพร่คลิปองคค์วามรู้ใน 
Youtube ไม่ต่ำกว่า 2 คลิป และเผยแพร่
เพจโครงการ ไม่ตำกว่า 5 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 2 การสร้างและ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน        x    ได้แผนพฒันาการท่องเที่ยวชุมชน อย่าง

น้อย 1 เรือ่ง 

ได้แผนทีท่่องเที่ยวชุมชน อย่างนอ้ย 1 
แผนที ่

ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนในชุมชน
อย่างนอ้ย 50 คน 

พัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่วในชุมชนจำนวน 1 
แห่ง 



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)340

 
 

รายละเอียดกิจกรรม ปี พ.ศ.2564 ผลลัพธ์ของกิจกรรม 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

มีการเผยแพร่คลิปองคค์วามรู้ใน 
Youtube ไม่ต่ำกว่า 2 คลิป และเผยแพร่
เพจโครงการ ไม่ตำกว่า 5 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และบริการวิชาการ      x x     ประชาชนและคนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับ

การอบรมเพิ่มทักษะในการทำสินค้าใหม่
อย่างนอ้ย 100 คน 

มีการอบรมจำนวนไม่ต่ำกว่า 7 ครั้งๆละ 
2 หัวข้อ นำไปสู่การไดอ้งคค์วามรู้ที่
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ และการสร้างทมี
ทำงาน รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ประจำ
ตำบลจำนวน 1 แห่ง  

วิทยากรที่เป็นคนในพื้นที่จำนวน ไม่ตำ่
กว่า 2 คน 

มีการเผยแพร่คลิปองคค์วามรู้ใน 
Youtube ไม่ต่ำกว่า 2 คลิป และเผยแพร่
เพจโครงการ ไม่ตำกว่า 5 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมด้าน
สิ่งแวดล้อม/Circular Economy 
(การเพ่ิมรายได้หมุนเวยีนให้แก่
ชุมชน) ให้แก่ชุมชน 

        x   ลดขยะในชุมชนที่เป็นขยะอินทรยี์อย่าง
น้อย 50 ครัวเรือน 

ได้องคค์วามรู้ใหม่ด้านการจัดการขยะ
อย่างนอ้ย 2 องคค์วามรู้ 

ครัวเรือนมอีงคค์วามรู้ในการปลูกพืช
อย่างนอ้ย 50 ครัวเรอืน 

มีการเผยแพร่คลิปองคค์วามรู้ใน 
Youtube ไม่ต่ำกว่า 2 คลิป และเผยแพร่
เพจโครงการ ไม่ตำกว่า 5 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
วิธีการดำเนินงาน  

แนวคิดการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยแนวคิดหลายระบบเพื่อสร้างการเรียนรู้ในองค์กร ตาม
ทฤษฎีวินัยประการที่ 5 (The Fifth Discipline) ว่าด้วย การคิดแบบหลายระบบ (Systems Thinking) ของ 
Peter Senge (1994) ดังนี้  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีพันธกิจได้แก่  การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ซึ่งแต่ละพันธกิจ หากจัดระบบแนวคิดให้สัมพันธ์กัน สามารถ
อธิการด้วยแนวคิดหลายระบบ ขับเคลื่อนโดยใช้โครงการวิจัย โดยแนวความคิดแบบหลายระบบของโครงการ  

วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 แนวคิดก�รส่ร้�งองค์กรแห่งก�รเร่ยู่นร้่ด้วยู่แนวคิดหล�ยู่ระบบเพืื้�อส่ร้�งก�รเร่ยู่นร้่ในองค์กร	 ตำ�ม่
ที่ฤษฎ่วิน้ยู่ป็ระก�รท่ี่�	5	(The	Fifth	Discipline)	ว่�ด้วยู่	ก�รคิดแบบหล�ยู่ระบบ	(Systems	Thinking)	ของ	
Peter	Senge	(1994)	ด้งน่�	
	 ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่่ร�ชม่งคลล้�นน�	 ม่่พ้ื้นธุกิจได้แก่	 ก�รเร่ยู่นก�รส่อน	 ก�รวิจ้ยู่	 ก�รบริก�ร
วิช�ก�ร	และก�รที่ำ�นุบำ�รุงศิลป็และว้ฒนธุรรม่	ซ่ื้�งแต่ำละพ้ื้นธุกิจ	ห�กจ้ดระบบแนวคิดให้ส้่ม่พ้ื้นธ์ุก้น	ส่�ม่�รถึ
อธิุก�รด้วยู่แนวคิดหล�ยู่ระบบ	ข้บเคลื�อนโดยู่ใช้โครงก�รวิจ้ยู่	โดยู่แนวคว�ม่คิดแบบหล�ยู่ระบบของโครงก�ร	
จำ�นวน	5	ระบบ	ป็ระกอบดว้ยู่	1)	ระบบง�นวจ้ิยู่	(Research	System)	2)	ระบบก�รเร่ยู่นก�รส่อน	(Teaching	
System)	3)	ระบบที่ำ�นุบำ�รุงศิลป็ว้ฒนธุรรม่	(Arts	Culture	and	Enviroment	System)	3)	ระบบบริก�ร
วิช�ก�ร	(Academic	Service	System)	และ	5)	ระบบก�รบริห�รจ้ดก�รท่ี่�ด่ในม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	(Management	
System)	โดยู่ก�รที่ำ�ง�นแต่ำละระบบจะม่่คว�ม่ส้่ม่พ้ื้นธ์ุก้น	ด้งน่�	



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 341

	 1)	ระบบก�รวิจ้ยู่	(Research	System)	แส่ดงให้เห็นว่�	ง�นวิจ้ยู่น่�	เมื่�ออ�จ�รยู่์ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ท่ี่�ได้ร้บ
ทุี่นวิจ้ยู่	 (Funding)	 จะดำ�เนินก�รวิจ้ยู่ตำ�ม่กระบวนก�รวิจ้ยู่	 ซ่ื้�งผัลล้พื้ธ์ุต้ำองได้องค์คว�ม่ร้่จ�กก�รวิจ้ยู่	 อ�จ
เป็็นได้ท้ี่�งองค์คว�ม่ร้่พืื้�นฐ�นก�รวิจ้ยู่	(Basic	Knowledge)	และองค์คว�ม่ร้่ท่ี่�เป็็นนว้ตำกรรม่ใหม่่	(Innovation	
Knowledge)	 ซ่ื้�งจ�กง�นวิจ้ยู่น่�	 องค์คว�ม่ร้่ท่ี่�ได้	 เป็็นท้ี่�งแบบองค์คว�ม่ร้่พืื้�นฐ�นได้แก่ก�รป็ระยุู่กต์ำใช้องค์
คว�ม่ร้่ที่�งก�รบริห�รจ้ดก�ร	ก�รบ้ญ่ช่ในก�รวิเคร�ะห์ผัลิตำภ้ณฑ์์	ส่่วนองค์คว�ม่ร้่ใหม่่ท่ี่�ได้	เป็็นก�รออกแบบ
ผัลิตำภ้ณฑ์์ใหม่่ท่ี่�ใช้ฐ�นของผัลิตำภ้ณฑ์์เดิม่ในก�รเพิื้�ม่ม่่ลค่�ของสิ่นค้�	 โดยู่แส่ดงสิ่นค้�ใหม่่ท่ี่�เกิดจ�กก�รแลก
เป็ล่�ยู่นองค์คว�ม่ร้่ระหว่�งม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่และช�วชุม่ชนบ้�น	 องค์คว�ม่ร้่ท่ี่�น้กวิจ้ยู่ได้ลงพืื้�นท่ี่�จะส่ะส่ม่ในต้ำวน้ก
วิจ้ยู่	 (Tacit	 Knowledge)	 เพิื้�ม่ต้ำนทุี่นที่�งปั็ญ่ญ่�	 (Intellectual	 Capital)	 ให้แก่องค์กร	ห�กม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่
ส่�ม่�รถึคิดค้นนว้ตำกรรม่	 จนส่�ม่�รถึได้ร�งว้ล	 (Reward)	 จะยู่ิ�งที่ำ�ให้ระบบง�นวิจ้ยู่ม่่คุณภ�พื้ม่�กข่�น	 และ
เป็็นก�รเพิื้�ม่คว�ม่ส่�ม่�รถึของน้กวิจ้ยู่	(Staff	Competence)	เนื�องจ�กได้ที่ำ�ง�นเชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร	ลงพืื้�นท่ี่�ที่ำ�ง�น	
ส่ร้�งป็ระส่บก�รณ์ก�รเร่ยู่นร้่	ซ่ื้�งจะส่่งผัลต่ำอระบบก�รเร่ยู่นก�รส่อนในข้อท่ี่�	2)
	 2)	ระบบก�รเร่ยู่นก�รส่อน	(Teaching	System)	จะได้ร้บผัลกระที่บท่ี่�ด่	เนื�องจ�กน้กวิจ้ยู่ในโครงก�ร
น่�	เป็็นอ�จ�รยู่์	ได้ม่่ก�รนำ�ง�นวิจ้ยู่	และได้นำ�น้กศ่กษ�	ม่ที่ร.ล้�นน�	นำ�กรณ่ศ่กษ�ม่�ป็ระยุู่กต์ำใช้ในก�รเร่ยู่น
ก�รส่อนใน	 โดยู่ม่อบหม่�ยู่ให้น้กศ่กษ�	 ให้คำ�ป็ร่กษ�ในก�รเพิื้�ม่ม่่ลค่�ผัลิตำภ้ณฑ์์	 และแนะนำ�ช่องที่�งก�รจ้ด
จำ�หน่�ยู่	รวม่ถ่ึงก�รส่ร้�งเครือข่�ยู่ก�รข�ยู่สิ่นค้�ในชุม่ชน	ของน้กศ่กษ�ท่ี่�ส่นใจจะนำ�สิ่นค้�ในชุม่ชนไป็จำ�หน่�ยู่
ในร้�นจำ�หน่�ยู่ของท่ี่�ระล่ก	ท่ี่�น้กศ่กษ�ม่่เพืื้�อนท่ี่�เป็็นเครือข่�ยู่	ส่�ม่�รถึร้บสิ่นค้�จ�กชุม่ชนไป็ช่วยู่จำ�หน่�ยู่ต่ำอ	
และเปิ็ดช่องที่�งก�รจำ�หน่�ยู่ไป็ยู่้งต่ำ�งป็ระเที่ศ	ซ่ื้�งก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะให้ก้บน้กศ่กษ�	ผ่ั�นก�รส่ร้�งกรณ่ศ่กษ�
จริง	โดยู่ร่วม่ก้บชุม่ชน	ร่วม่คิดร่วม่แก้ไขปั็ญ่ห�	ส่ร้�งให้เกิดท้ี่กษะก�รเป็็นม่ห�บ้ณฑิ์ตำน้กป็ฏิิบ้ติำ	(Hands-on	
Students)	ตำ�ม่ป็ณิธุ�นของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�	และส่ร้�งบ้ณฑิ์ตำท่ี่�ส่�ม่�รถึที่ำ�ง�นจริง
ตำรงก้บคว�ม่ต้ำองก�รของภ�คแรงง�น	(Real	Sector	Requirements)	นอกจ�กน่�ระบบก�รเร่ยู่นก�รส่อน	ยู่ง้
ข้บเคลื�อนให้เกิดคว�ม่ยู่้�งยู่ืนในระบบ	4)	ก�รที่ำ�นุบำ�รุงศิลป็ว้ฒนธุรรม่และสิ่�งแวดล้อม่	
	 3)	ระบบก�รที่ำ�นุบำ�รุงศิลป็ะ	ว้ฒนธุรรม่และสิ่�งแวดล้อม่	(Arts,	Culture	and	Enviromental	Sys-
tem)	 ระบบด้งกล่�ว	 จะข้บเคลื�อนให้เกิดก�รส่น้บส่นุนให้เกิดคว�ม่เข้ม่แข็งของวิถ่ึข่วิตำของชุม่ชน	 (Strong	
Life	Path)	 เป็็นก�รอนุร้กษ์ง�นฝีมื่อ	 ศิลป็ะก�รที่อผ้ั�	 ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ด้�งเดิม่	และว้ฒนธุรรม่ท่ี่�สื่บที่อดของชุม่ชน	
(Conservative	Wisdom)	 ม่่ก�รส่่งเส่ริม่ม่่ก�รนำ�ของเหลือใช้นำ�กล้บม่�ใช้ใหม่่	 ส่ร้�งให้เกิดคว�ม่ยู่้�งยืู่นใน
ชุม่ชน	(Sustainability)	ส่�ม่�รถึเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ให้แก่ชุม่ชน	(Community	Profitability)	นอกจ�กน่�	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่
เที่คโนโลยู่่ร�ชม่งคลล้�นน�	 ยู่้งได้บรรลุพ้ื้นธุกิจก�รที่ำ�นุบำ�รุงศิลป็ว้ฒนธุรรม่และสิ่�งแวดล้อม่ด้วยู่	 ระบบด้ง
กล่�วส่ะท้ี่อนต่ำอไป็ยู่้งระบบท่ี่�	4)	ระบบก�รบริก�รวิช�ก�ร	
	 4)	ระบบก�รบรกิ�รวชิ�ก�ร	(Academic	Service	System)	ระบบด้งกล่�ว	เกดิข่�นจ�กก�รท่ี่�อ�จ�รย์ู่	
ได้ที่ำ�ง�นร่วม่ก้บองค์กรป็กครองส่่วนที่้องถึิ�น	 ตำำ�บลส่้นที่ร�ยู่ม่ห�วงศ์	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 และก�รที่ำ�ง�นภ�ยู่
ใตำ้โครงก�ร	 ยู่กระด้บเศรษฐกิจและส่้งคม่ร�ยู่ตำำ�บลแบบบ่รณ�ก�ร	 (ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ส่่่ตำำ�บล	 ส่ร้�งร�กแก้วให้
ป็ระเที่ศ)	 ที่่�ม่่กิจกรรม่ตำ้องก�รถึ่�ยู่ที่อดคว�ม่ร่้	 ด้�นก�รจ้ดก�รก�รที่่องเที่่�ยู่ว	 เพื้ื�อให้ชุม่ชนตำำ�บลส่้นที่ร�ยู่
ม่ห�วงศ์	ได้ร้บก�รพื้้ฒน�ให้เป็็นเส่้นที่�งก�รที่่องเที่่�ยู่ว	ที่้�งน่�ชุม่ชนตำ้องก�รให้เกิดร�ยู่ได้จ�กก�รที่่องเที่่�ยู่ว	จ่ง
ที่ำ�ให้ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	 ได้ม่่โอก�ส่ในก�รถึ่�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร่้	 (Knowledge	 Transfer)	 เรื�องก�รที่่องเท่ี่�ยู่วเชิง
วฒ้นธุรรม่	รวม่ถึง่ก�รที่ำ�เส้่นที่�งก�รท่ี่องเที่่�ยู่ว	เพื้ื�อให้เหม่�ะส่ม่กบ้ก�รต้ำอนรบ้นก้เที่่�ยู่ว	ในช่วงก่อนก�รระบ�ด
ของโรคอุบ้ตำใิหม่่จ�กเชื�อไวร้ส่โควดิ-19	ซื้่�งส่อดร้บกบ้ก�รที่่�ม่ห�วทิี่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�	มุ่่งม่้�นจะ
เป็็นม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เพื้ื�อชุม่ชน	(University	for	Community)	ซื้่�งระบบด้งกล่�ว	ส่อดร้บและส่น้บส่นุน	ระบบที่่�	
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5)	บริห�รจ้ดก�รที่่�ด่	ด้งน่�
5)	 ระบบก�รบรหิ�รจ้ดก�ร	(Management	System)	ระบบด้งกล่�วจะเกดิป็ระสิ่ที่ธุภิ�พื้ในก�รบรหิ�ร	
(Effectiveness	Management)	 ห�กม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ม่่ป็ระส่ิที่ธุิภ�พื้ในก�รบริห�ร	 จะม่่ทีุ่น	 (Funding)	 จ�ก
ภ�คร้ฐบ�ลหรือจ�กภ�คเอกชน	เข้�ม่�ช่วยู่ให้ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ข้บเคลื�อนง�นตำ�ม่พื้้นธุกิจอื�นๆ	ของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	
และที่ำ�ให้เกิดคว�ม่ค�ดหว้งที่่�ด่ของผั่้ม่่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่ของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	ไม่่ว่�จะเป็็น	น้กศ่กษ�	คนที่ำ�ง�นใน
ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	ชุม่ชนภ�ยู่	ภ�คเอกชน	ตำลอดจนภ�คร้ฐบ�ลที่่�ที่ำ�ง�นร่วม่ก้บม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	เม่ื�อม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ม่่
คุณภ�พื้	ม่่ก�รบริห�รง�นที่่�ด่	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่จะได้ร้บคว�ม่เชื�อม่้�น	(University	Royality)	ตำ่อไป็
นอกจ�กน่�แนวคดิก�รที่ำ�ง�นที่่�จะเป็็นกระบวนก�รที่ำ�ง�นระหว่�งอ�จ�รย์ู่	นก้ศ่กษ�	บณ้ฑิ์ตำในพืื้�นที่่�	และชมุ่ชน
ในพื้ื�นที่่�	ส่�ม่�รถึอธุิบ�ยู่คว�ม่ยู่้�งยู่ืนได้ด้งน่�

ภูาพที� 1 กระบวินการเพ่�อให้เกิดควิามูยั์�งย่์นแก่ชุมูชน
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	 ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ในโครงก�รยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บลแบบบ่รณ�ก�ร	
(ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ส่่่ตำำ�บล	ส่ร้�งร�กแก้วให้ป็ระเที่ศ)	จะใช้หล้กก�รของก�รจ้ดก�รคว�ม่ร้่ท่ี่�เร่ยู่กว่�	ชุม่ชนน้กป็ฏิิบ้ติำ	
(Community	of	Practice)	ซ่ื้�งป็ระกอบด้วยู่	คนในชุม่ชนได้แก่ผ้่ันำ�ชุม่ชน	ป็ร�ชญ์่ชุม่ชน	ป็ระช�ชนในชุม่ชน
และบ้ณฑิ์ตำจบใหม่่ในชุม่ชน	 ร่วม่ก้บ	อ�จ�รยู่์และน้กศ่กษ�จ�กม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�ท่ี่�ได้
ร้บก�รจ้�งง�น	 ซ่ื้�งม่่เป้็�หม่�ยู่ในก�รที่ำ�ง�น	 คือร่วม่ก้นพ้ื้ฒน�องค์คว�ม่ร้่และที่ร้พื้ยู่�กรท่ี่�ในตำำ�บลส้่นที่ร�ยู่
ม่ห�วงศ์	 ท้ี่�งน่�วิธุ่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดคว�ม่ร้่เกิดข่�นจ�กคว�ม่ต้ำองก�รของชุม่ชนเอง	 องค์คว�ม่ร้่ท่ี่�ชุม่ชนม่่	 ผันวกก้บ
คว�ม่ต้ำองก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บล	16	ป็ระก�รท่ี่�ได้ร้บก�รวิเคร�ะห์ในท้ี่องถิึ�นซ่ื้�งส่อดร้บก้บ	องค์คว�ม่ร้่ที่�งที่ฤษฎ่ของ
คณ�จ�รยู่จ์�กม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�ท่ี่�ต้ำองก�รถ่ึ�ยู่ที่อดคว�ม่ร้่ของตำนเองเพืื้�อให้ส่�ม่�รถึเกิด
ผัลง�นท่ี่�เกิดจ�กก�รป็ฏิิบ้ติำจริง	พื้ร้อม่ท้ี่�งฝึกฝนน้กศ่กษ�ของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ให้เป็็นบ้ณฑิ์ตำน้กป็ฏิิบ้ติำ	(Hands-on)	
ด้งป็ณิธุ�นของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ผ่ั�นโครงก�รยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บลแบบบ่รณ�ก�ร	(ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่
ส่่่ตำำ�บล	ส่ร้�งร�กแก้ให้ป็ระเที่ศ)	ซ่ื้�งเป็็นก�รเร่ยู่นร้่จ�กก�รป็ฏิิบ้ติำ	(Learning	by	doing)	ด้งน้�นก�รถ่ึ�ยู่ที่อด
คว�ม่ร้่จ่งเกิดข่�น	ในล้กษณะกรอบแนวคิดส่�ม่เหล่�ยู่ม่คว�ม่ร้่ด้งป็ร�กฏิในร่ป็ท่ี่�	1
	 ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดคว�ม่ร้่จะป็ระกอบด้วยู่	 คน	 กระบวนก�รและก�รใช้เที่คโนโลยู่่	 ในล้กษณะก�รที่ำ�ง�น	
เป็็นท่ี่ม่	ซ่ื้�งส่�ม่�รถึเร่ยู่นร้่ก�รที่ำ�ง�นภ�ยู่ในท่ี่ม่ง�นเด่ยู่วก้นและถ่ึ�ยู่ที่อดคว�ม่ร้่ระหว่�งท่ี่ม่ง�นยู่่อยู่	และม่่เป้็�
หม่�ยู่และวิส้่ยู่ท้ี่ศน์เด่ยู่วก้น	ท้ี่�งน่�ม่่ก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นเป็็นท่ี่ม่ใหญ่่	ม่่วิส้่ยู่ท้ี่ศน์ร่วม่ก้นคือก�รจ้ดก�รองค์คว�ม่
ร้่ในท้ี่องถิึ�นและก�รถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่ท่่ี่�ชุม่ชนต้ำองก�รให้ม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ด่ข่�น	โดยู่ในท่ี่ม่ง�นใหญ่่จะป็ระกอบ
ด้วยู่ท่ี่ม่ง�นยู่่อยู่จำ�นวน	3	ท่ี่ม่ได้แก่	ท่ี่ม่อ�จ�รยู่์	ท่ี่ม่น้กศ่กษ�ท่ี่�ได้ร้บก�รจ้�งง�น	และท่ี่ม่คนในชุม่ชนร่วม่ก้บ
บ้ณฑิ์ตำป็ระช�ชนท่ี่�ได้ร้บก�รจ้�งง�น
	 กระบวนก�รท้ี่�งหม่ด	 เริ�ม่ต้ำนจ�กคว�ม่	 ต้ำองก�รของชุม่ชนโดยู่คนในชุม่ชน	 ซ่ื้�งพื้บว่�พืื้�นท่ี่�ตำำ�บล
ส้่นที่ร�ยู่ม่ห�วงศ์ม่่ทีุ่นปั็ญ่ญ่�และที่ร้พื้ยู่�กรท่ี่�พื้ร้อม่จำ�หน่�ยู่ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้แก่คนในชุม่ชน	 อ่กท้ี่�งน้กวิช�ก�ร
จ�กม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ม่่คว�ม่ตำอ้งก�ร	ถ่ึ�ยู่ที่อดที่ฤษฎ่	คว�ม่ร้่ออกม่�เพืื้�อให้เกิดผัลง�นจริงในล้กษณะของก�รเร่ยู่น
ร้่โดยู่ก�รป็ฏิิบ้ติำง�นจริง	(Learning	in	Action)	และม่่น้กศ่กษ�เข้�ร่วม่โครงก�รเป็็นก�รส่ร้�งชุม่ชนน้กป็ฏิิบ้ติำ	
(Community	of	Practice)	ม่่ก�รส่ร้�งวิส้่ยู่ท้ี่ศน์และเป้็�หม่�ยู่ร่วม่ก้น	(Share	vision)	ได้แก่ก�รจ้ดก�รองค์
คว�ม่ร้่พืื้ชส่มุ่นไพื้รและก�รถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่องค์คว�ม่ร้่ต่ำ�งๆ
ด้งจะเห็นว่�กระบวนก�รถึ่�ยู่ที่อดคว�ม่ร้่ได้เริ�ม่จ�กป็ระส่บก�รณ์เดิม่ของคนในชุม่ชนแตำ่ยู่้งม่่คว�ม่ต้ำองก�ร
พ้ื้ฒน�กระบวนก�รจ้ดก�รคว�ม่ร้่และก�รแป็รร่ป็ส่มุ่นไพื้รให้ม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ม่�กข่�น	โดยู่ใช้เที่คโนโลยู่่ปั็จจุบ้น
ให้ม่่ป็ระโยู่ชน์ม่�กท่ี่�สุ่ด	องค์คว�ม่ร้่ท่ี่�กล่�วม่�น่�	คณ�จ�รยู่จ์�กม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ได้แบ่งปั็นป็ระส่บก�รณ์โดยู่ก�รนำ�
เส่นอระบบส่�รส่นเที่ศเพืื้�อก�รจ้ดก�รคว�ม่ร้่	ระบบส่�รส่นเที่ศเพืื้�อก�รบริห�รจ้ดก�รกลุ่ม่	และก�รถ่ึ�ยู่ที่อด
เที่คโนโลยู่่รวม่ถ่ึงคว�ม่ร้่ด้�นก�รซ่ื้อม่บำ�รุงให้แก่ชุม่ชน	 ท่ี่ม่ของคณ�จ�รยู่์ส่�ม่�รถึจ้บคว�ม่ร้่และส่ก้ดคว�ม่ร้่
ของชุม่ชน	 ในร่ป็แบบถ่ึ�ยู่และก�รส่ก้ดคว�ม่ร้่ด้วยู่กระบวนก�รจ้ดก�รคว�ม่ร้่	 ก�รบริห�รจ้ดก�รกลุ่ม่	 	 ก�ร
ถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่ท่ี่�งวิศวกรรม่และก�รที่ำ�บรรจุภ้ณฑ์์	โดยู่	น้กศ่กษ�ท่ี่�ม่่คว�ม่ร้่ส่�ม่�รถึด้�นเที่คโนโลยู่ใ่นด้�น
ต่ำ�งๆตำ�ม่ส่�ข�ท่ี่�ตำนเร่ยู่นเป็็นท่ี่ม่ชว่ยู่เหลอืและเร่ยู่นร้่ก�รที่ำ�ง�นจ�กอ�จ�รยู่	์	จ�กน้�นจะเป็็นก�รถึ�่ยู่ที่อดองค์	
คว�ม่ร้่ร่วม่ก้นโดยู่ก�รที่ดส่อบระบบง�นจ�กบุคล�กรท้ี่�งส่�ม่ฝ่�ยู่ได้แก่	ด้�นชุม่ชน	ด้�นท่ี่ม่	อ�จ�รยู่์และด้�น
ท่ี่ม่น้กศ่กษ�	 เพืื้�อห�ข้อบกพื้ร่องและว้ดป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ของก�รจ้ดก�รองค์คว�ม่ร้่และก�รถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่	่
ในข้�นตำอนด้งกล่�ว	 จะเป็็นก�รแบ่งปั็นป็ระส่บก�รณ์ระหว่�งบุคล�กรท้ี่�งส่�ม่ท่ี่ม่	 ห�กพื้บข้อแก้ไขจะดำ�เนิน
ก�รแก้ไข	เพืื้�อให้ได้ระบบท่ี่�ส่ม่บ่รณ์	เมื่�อได้ระบบแล้วจะเป็็นก�รถ่ึ�ยู่ที่อดคว�ม่ร้่จ�กอ�จ�รย์ู่ท่ี่�เข้�ใจระบบง�น	
โดยู่ผ่ั�นโป็รแกรม่และวิธุ่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่ท่่ี่�ถ่ึกพ้ื้ฒน�ข่�น	โดยู่ม่่	น้กศ่กษ�ในท่ี่ม่ที่ำ�ง�นเป็็นผ้่ัช่วยู่ในก�ร
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ถ่ึ�ยู่ที่อดก�รที่ำ�ง�น	ให้แก่คนในชุม่ชน	ซ่ื้�งอ�จ�รย์ู่จะที่ำ�หน้�ท่ี่�คล้�ยู่ก้บพ่ื้�เล่�ยู่ง	(Mentor)	ท่ี่�จะกำ�ก้บ	ด่แลก�ร
ป็ฏิิบ้ติำง�น	 โดยู่ผ่ั�นคว�ม่ร้่และก�รป็ฏิิบ้ติำง�นภ�คส่น�ม่ให้แก่น้กศ่กษ�	 	และ	คนในชุม่ชน	 (Mentee)	 เป็็น
หน่�งกลวิธุ่ในก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ท่ี่�เร่ยู่กว่�	ระบบพ่ื้�เล่�ยู่ง	(Mentoring	System)	
ด้งน้�นกระบวนก�รที่ำ�ง�นในก�รพ้ื้ฒน�ระบบก�รจ้ดก�รองค์คว�ม่ร้่และก�รถึ่�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่จะที่ำ�ให้เกิด
กระบวนก�รจ้ดก�รคว�ม่ร้่ต้ำ�งแต่ำต้ำนนำ��ถ่ึงป็ล�ยู่นำ��	ได้แก่	ก�รจ้บเก็บคว�ม่ร้่	ก�รวิเคร�ะห์	ส้่งเคร�ะห์คว�ม่ร้่	
ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดคว�ม่ร้่	อยู่่�งเป็็นระบบตำ�ม่กระบวนก�รจ้ดก�รคว�ม่ร้่	ด้งกล่�วม่�ข้�งต้ำน	นอกจ�กน่�ก�รที่ำ�ง�น
ล้กษณะส่�ม่ป็ระส่�น	(Tripple	Helix)	ได้แก่ภ�คก�รศ่กษ�	ภ�คเอกชน	(ป็ระช�ชน)	และหน่วยู่ง�นภ�คร้ฐ
ในท้ี่องถิึ�น	จะม่่ส่่วนที่ำ�ให้เกิดก�รที่ำ�ง�นแบบบ่รณ�ก�รและส่�ม่�รถึป็ระส่�นก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นเพืื้�อตำอบโจที่ยู่์
คว�ม่ต้ำองก�รของชุม่ชน
	 และนอกจ�กน่�ยู่้งได้ม่่ก�รนำ�ผัลง�นโครงก�รไป็เผัยู่แพื้ร่ในก�รป็ระชุม่วิช�ก�รระด้บช�ติำในห้วข้อ
เรื�อง	ก�รวิเคร�ะห์คว�ม่ต้ำองก�รผ้่ัม่่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่ต่ำอก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลส้่นที่ร�ยู่ม่ห�วงศ	์อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ด
เช่ยู่งใหม่่	 โดยู่ม่่ว้ตำถุึป็ระส่งค์เพืื้�อศ่กษ�คว�ม่ต้ำองก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลส้่นที่ร�ยู่ม่ห�วงศ์	 อำ�เภอส่�รภ่	 จ้งหว้ด
เช่ยู่งใหม่่	ซ่ื้�งเป็็นก�รวิจ้ยู่ท้ี่�งเชิงคุณภ�พื้และเชิงป็ริม่�ณ	ได้แก่	ก�รวิจ้ยู่เชิงคุณภ�พื้คือก�รที่บที่วนข้อม่่ลเชิงพืื้�น
ท่ี่�ของตำำ�บลจ�กฐ�นข้อม่่ลคว�ม่จำ�เป็็นพืื้�นฐ�นและเว็ป็ไซื้ต์ำของเที่ศบ�ลตำำ�บล	ก�รส้่ม่ภ�ษณ์ผ้่ัม่่ส่่วนท่ี่�เก่�ยู่วข้อง	
ได้แก่	 ผ้่ัป็ฏิิบ้ติำง�นในองค์กรป็กครองส่่วนท้ี่องถิึ�นจำ�นวน	3	ร�ยู่	ท่ี่�ที่ำ�หน้�ด้�นก�รป็กครอง	ก�รเกษตำร	ก�ร
พ้ื้ฒน�ผ้่ัส่่งอ�ยุู่	 ส่ำ�หร้บก�รเก็บข้อม่่ลเชิงป็ริม่�ณ	 ได้แก่	 ก�รส่ำ�รวจคว�ม่คิดเห็นของผ้่ัม่่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่ของ
โครงก�รหน่�งตำำ�บลหน่�งม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ป็ระจำ�ตำำ�บลส้่นที่ร�ยู่ม่ห�วงศ์	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	จำ�นวน	400	
ร�ยู่	ด้วยู่แบบส่อบถึ�ม่	ผัลก�รศ่กษ�พื้บว่�	ตำำ�บลส้่นที่ร�ยู่ม่ห�วงศ์	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ต้ำองก�รพ้ื้ฒ
น�ตำำ�บลส่�ม่อ้นด้บแรก	ได้แก่	ให้ม่่ก�รช่วยู่ในก�รส่ร้�งส้่ม่ม่�ช่พื้ในพืื้�นท่ี่�	ก�รช่วยู่ให้ส่�ม่�รถึวิเคร�ะห์วิส่�หกิจ
ชุม่ชนและส่ถึ�บ้นก�รเงินชุม่ชน	และส่่งเส่ริม่เกษตำรพื้อเพ่ื้ยู่งและอ�ห�รป็ลอดภ้ยู่	ส่ำ�หร้บคว�ม่ต้ำองก�รแก้ไข
ปั็ญ่ห�ของตำำ�บล	3	อ้นด้บแรก	ได้แก่	ต้ำองก�รแก้ไขคว�ม่แห้งแล้ง	หรือภ้ยู่พิื้บ้ติำที่�งธุรรม่ช�ติำต่ำ�ง	ๆ	ค่�ใช้จ่�ยู่
ม่�กข่�น	หน่�สิ่นไม่่ได้ร้บก�รชำ�ระ	เป็็นต้ำน	และส่�ธุ�รณ่ป็โภคต่ำ�งๆ	อ�ทิี่	นำ��ป็ระป็�	ไฟฟ้�		ตำ�ม่ลำ�ด้บ	ท้ี่�งน่�ผัล
ก�รวิจ้ยู่ด้งกล่�ว	ส่�ม่�รถึนำ�ไป็ใช้ในก�รว�งแผันง�นในก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลระหว่�งน้กวิจ้ยู่	ช�วบ้�น	และหน่วยู่
ง�นป็กครองส่่วนท้ี่องถิึ�นต่ำอไป็

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

เชิงปริมูาณ
	 1.	เกิดโจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนตำ�ม่	16	เป้็�หม่�ยู่		ไม่่น้อยู่กว่�	4	เป้็�หม่�ยู่		
	 2.	โครงก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลแบบกำ�หนดป็ระช�กรเป้็�หม่�ยู่	ไม่่น้อยู่กว่�	50	คน	10	คร้วเรือน
	 3.	ม่่ผ้่ัท่ี่�เป็็นผ้่ัป็ฏิิบ้ติำก�รหล้ก	(Key	actors)	และผ้่ัข้บเคลื�อนป็ฏิิบ้ติำก�รพืื้�นท่ี่�	ไม่่น้อยู่กว่�	2	คน		
	 4.	ม่่เที่คโนโลยู่แ่ละเครื�องมื่อท่ี่�ใช้ได้ผัลด่	ไม่่น้อยู่กว่�	1	ผัลง�น	
	 5.	ได้นว้ตำกรรม่ก�รแก้ไขปั็ญ่ห�	(เชิงระบบ	เชิงกระบวนก�ร	เชิงเที่คนิค)	ไม่่น้อยู่กว่�	1	เรื�อง	
	 6.	เกิดก�รม่่ส่่วนร่วม่ของป็ระช�ชนกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ไม่่น้อยู่กว่�	4	องค์กรหล้ก	
	 7.	ม่่ผัลก�รม่่ส่่วนร่วม่ในก�รแก้ไขปั็ญ่ห�ของกลุ่ม่ป็ระช�ชนกรเป้็�หม่�ยู่	ไม่่ตำำ��กว่�	1	เรื�อง	
	 8.	ม่่เรื�องเด่น	(กิจกรรม่	บริก�ร	ผัลิตำภ้ณฑ์์	ผัลผัลิตำ)	ของตำำ�บล	ไม่่ตำำ��กว่�	1	เรื�อง		
	 9.	ม่่คนเด่น	(Champions)	ในพืื้�นท่ี่�ไม่่น้อยู่กว่�	1	คน		
	 10.	 ม่่ข้อม่่ล	 (ก�รส่ำ�รวจก�รเฝ้�ระว้ง	 COVID-19	 และ	 Community	 Big	 Data)	 และม่่วิธุ่ก�ร 
เฝ้�ระว้ง	10.	หม่่่บ้�น	
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	 11.	ม่่ก�รส่่งเส่ริม่ก�รส่ร้�งธุุรกิจใหม่่	(Start-up	/Social	Enterprise)	ไม่่น้อยู่กว่�	1	กลุ่ม่	
	 12.	 ม่่ร่ป็แบบก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนในระด้บตำำ�บลจ�กก�รส่รุป็บที่เร่ยู่นและป็ระส่บก�รณ์ใน
โครงก�ร	ไม่่น้อยู่กว่�	1	เรื�อง		
	 13.	ม่่ร่ป็แบบในก�รบริห�รจ้ดก�รที่ร้พื้ยู่�กรบุคคลและองค์กรภ�ยู่ในตำำ�บลเพืื้�อแก้ปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจน	
(Resource	Mobilization)	ไม่่น้อยู่กว่�	1	ร่ป็แบบ		
	 14.	 ม่่แหล่งเร่ยู่นร้่และหล้กส่่ตำรก�รเร่ยู่นร้่ของชุม่ชนท่ี่�ม่�จ�กเรื�องเด่น	คนเด่น	จนได้ร้บก�รยู่อม่ร้บ
เป็็น	 ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ด้�นก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจำ�นวน	 1	 แหล่งเร่ยู่นร้่และจำ�นวนหล้กส่่ตำรก�รเร่ยู่นร้่	 3	
หล้กส่่ตำร
เชิงคุณภูาพ
	 1)	 หน่วยู่ง�นของร้ฐได้ใช้ฐ�นข้อม่่ลท่ี่�เป็็นปั็จจุบ้นและได้เร่ยู่นร้่วิธุ่ก�รวิเคร�ะห์	 ใช้ข้อม่่ลท้ี่องถิึ�นให้
เป็็นป็ระโยู่ชน์ต่ำอชุม่ชน
	 2)	 ท้ี่องถิึ�นม่่ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่เกษตำรอินที่ร่ย์ู่แบบผัส่ม่ผัส่�น	 ม่่ค่่มื่อก�รเร่ยู่นร้่ด้�นก�รเกษตำรอินที่ร่ย์ู่ 
แบบป็ลอดภ้ยู่และเหม่�ะส่ม่ก้บท้ี่องถิึ�น
	 3)	ป็ระช�ชนในท้ี่องถิึ�นเป็็นผ้่ันำ�รุ่นใหม่่ท่ี่�พื้ร้อม่จะถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ให้แก่คนในชุม่ชนเองและชุม่ชนอื�น
	 4)	ป็ระช�ชนในท้ี่องถิึ�นม่่คว�ม่ม้่�นคงที่�งอ�ห�รป็ลอดภ้ยู่
เชิงเวิลา	11	เดือน	ต้ำ�งแต่ำ	เดือนกุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ	-	ธุ้นว�คม่	2564

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 ร่ป็แบบก�รแก้ปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนของชุม่ชนในป็ระเที่ศไที่ยู่น้�น	ม่�ตำรก�รของร้ฐและท้ี่องถิึ�นม่่อิที่ธิุพื้ล
ม่�กต่ำอผัลก�รแก้ปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจน	 โดยู่ม่่ท้ี่�งอิที่ธิุพื้ลที่�งตำรงและอิที่ธิุพื้ลที่�งอ้อม่ผ่ั�นแนวที่�งก�รดำ�เนิน
ก�รของชุม่ชน	และแนวที่�งก�รดำ�เนินก�รของพื้ฤติำกรรม่บุคคลและคร้วเรือน	จ่งอ�จกล่�วได้ว่�	นโยู่บ�ยู่ก�ร
แก้ปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนโดยู่เน้นท่ี่�ม่�ตำรก�รของร้ฐและที่้องถิึ�นม่่คว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ตำ่อคว�ม่ส่ำ�เร็จของก�รแก้ปั็ญ่ห�
คว�ม่ยู่�กจนม่�กท่ี่�สุ่ด	 นอกจ�กน่�ยู่้งหม่�ยู่ถ่ึงแนวที่�งก�รดำ�เนินก�รของชุม่ชนและแต่ำละบุคคลท่ี่�ต้ำองม่่ส่่วน
ร่วม่	โดยู่ส่�ม่�รถึส่ร�้งร�ยู่ได้ให้กลุ่ม่วิส่�หกจิชุม่ชนและที่ำ�ใหค้ร้วเรือนในชมุ่ชนนำ�ไป็ป็ฏิิบ้ติำเพืื้�อเป็็นก�รลดร�ยู่
จ่�ยู่	เพิื้�ม่ร�ยู่ได้	ซ่ื้�งแนวที่�งก�รดำ�เนินก�รของชุม่ชนคือก�รเชื�อม่โยู่งก้บภ�ยู่นอก	ได้แก่	องค์ก�รบริห�รส่่วน
ท้ี่องถิึ�น	ผ้่ันำ�ชุม่ชน	ส่ำ�น้กง�นเกษตำรอำ�เภอส่�รภ่	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�	เช่ยู่งใหม่่	เป็็นต้ำน

 
 
เชิงคุณภาพ 

1) หน่วยงานของรัฐได้ใช้ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลท้องถิ่นให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน 

2) ท้องถิ่นมีศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน มีคู่มือการเรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย ์
 แบบปลอดภัยและเหมาะสมกับท้องถิ่น 

3) ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนเองและชุมชนอ่ืน 
4) ประชาชนในท้องถิ่นมีความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย 

เชิงเวลา 11 เดือน ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2564 
 
ปัจจัยความสำเร็จ  

รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนในประเทศไทยน้ัน มาตรการของรัฐและท้องถิ่นมีอิทธิพล
มากต่อผลการแก้ปัญหาความยากจน โดยมีทั้งอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมผ่านแนวทางการดําเนินการ
ของชุมชน และแนวทางการดําเนินการของพฤติกรรมบุคคลและครัวเรือน จึงอาจกล่าวได้ว่า นโยบายการ
แก้ปัญหาความยากจนโดยเน้นที่มาตรการของรัฐและท้องถิ่นมีความสําคัญต่อความสําเร็จของการแก้ปัญหา
ความยากจนมากที่สุด นอกจากนี้ยังหมายถึงแนวทางการดำเนินการของชุมชนและแต่ละบุคคลที่ต้องมีส่วน
ร่วม โดยสามารถสร้างรายได้ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและทำให้ครัวเรือนในชุมชนนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นการลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ซึ่งแนวทางการดำเนินการของชุมชนคือการเชื่อมโยงกับภายนอก ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สำนักงานเกษตรอำเภอสารภี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เป็น
ต้น 

 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 

ปัญหา/อุปสรรค ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สถานการณ์การระบาดของ
เชื้อcovid 19 ภายในชุมชน 

1) ไมส่ามารถลงพื้นที่เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้หรือการอบรมได้  
2) ภาครฐัไม่อนุญาตให้อบรมใน
พื้นที ่

 

1) การอบรมออนไลน์หาก
สถานการณ์อยู่ขั้นวิกฤตหรือ 
2) ลงพื้นที่อบรมทันทีเมือ
สถานการณ์ดีขึ้นและได้รับการ
อนุญาตให้ลงพื้นที่ได ้

งบประมาณไม่เพียงพอ การดำเนินการมีความติดขัด มีความแม่นยำในการบริหาร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด 

การไม่ให้ความร่วมมือของ
กลุ่มเป้าหมาย 

การดำเนินการไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค ์

สร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
 
 
 



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)346
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               ตำบลสันทรายมหาวงศ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมมีเทศบาล 
      ตำบลตั ้งอยู ศูนยกลางการคมนาคม มีถนนทางหลวง  
                 แผนดินหมายเลข 106 ผานพื้นที่และอยูใกลกับตัวเมือง 
             เชียงใหมและเปนเสนทางผานระหวางเชียงใหม-ลำพูน  
              โดยมีถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4091 ผานหนา 
                สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ โดยเนื้อที่ 
              ของตำบลประมาณ 10.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 
             ประมาณ 6,562.50 ไร ลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม  
                    ริมฝงแมน้ำปง ไมมีปาไม และภูเขา สภาพโดยทั่วไปเปน
         ดินรวนปนทรายเหมาะสำหรับการทำเกษตรกรรม

TPMAP ความตองการพื้นฐาน 5 มิติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสูตำบล สรางรากแกวใหประเทศ)

ตำบลสันทรายมหาวงศ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

วิธีการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน  

ปจจัยความสำเร็จ ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ   

             นโยบายการแกปญหาความยากจนโดยเนนที ่มาตรการของรัฐและทองถิ ่น
มีความสําคัญตอความสําเร็จของการแกปญหาความยากจนมากที่สุด นอกจากนี้ยัง
หมายถึงแนวทางการดำเนินการของชุมชนและแตละบุคคลที่ตองมีสวนรวม โดยสามารถ 
สรางรายไดใหกลุมวิสาหกิจชุมชน และทำใหครัวเรือนในชุมชนนำไปปฏิบัติเพื่อเปนการ
ลดรายจาย เพ่ิมรายได ซ่ึงแนวทาง การดำเนินการของชุมชน คือ การเช่ือมโยงกับภายนอก 
ได แก  องคการบริหารสวนทองถิ ่น ผู นำชุมชน สำนักงานเกษตร อำเภอสารภี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม เปนตน

             สถานการณการระบาดของเช้ือ Covid-19 ภายในชุมชน ทำใหไมสามารถลงพ้ืนท่ี 
เพื่อถายทอดองคความรูหรือการอบรมได ทำใหจำเปนตองมีการอบรมออนไลน หรือ
ลงพื้นที่อบรมทันทีเมื่อสถานการณดีขึ้นและไดรับการอนุญาตใหลงพื้นที่ได สวนตอมาคือ 
งบประมาณไมเพียงพอ ทำใหการดำเนินการมีความติดขัดจึงตองมีการบริหารงบ
ประมาณที่มีอยูอยางจำกัด และสวนสุดทาย คือ การไมใหความรวมมือของกลุมเปาหมาย 
สงผลทำใหการดำเนินการไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค ดังนั้นตองมีวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง คือ สรางแรงจูงใจใหกับกลุมเปาหมาย

หัวหนาโครงการ : ดร.ไพรพันธ   ธนเลิศโศภิต  |  เบอรโทรศัพทติดตอ : 096-363-5092
คณะทำงาน : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  |  สังกัดหนวยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ผูจางงานท้ัง 6 ตำแหนงไดรับการคัดเลือกจากการสัมภาษณ เร่ือง 
ความฉลาดทางการเรียนรู   (IQ) ความฉลาดในการจัดการ
อารมณ (EQ) และความฉลาดทางจริยธรรม (MQ)

ระบบการวิจัย ระบบการเรียนการสอน

ระบบการบริการวิชาการ  

ระบบการทำนุบำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 

ระบบการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ศักยภาพ เปนตำบลอยูรอด เปนตำบลมุงสูความพอเพียง

สถานที่ตั้งตำบลสันทรายมหาวงศ

การพัฒนาพื้นที่

การจางงาน

ผูจางงานทุกคนไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะตาง ๆ 4 ทักษะ 
ไดแก ทักษะดานสังคม ทักษะดานภาษาตางประเทศ ทักษะดานการเงิน 
และทักษะดานดิจิตัล

การพัฒนา
ทักษะ

มีการจัดทำฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อประเมินสถานภาพในตำบล 
โดยเปนขอมูลดานที่อยู อาศัย ดานการศึกษา ดานการรักษา
พยาบาล ดานสวัสดิการของรัฐ และดานรายได

ขอมูล Community
Big Data

- เกิดการสรางและสงเสริมรายไดใหแกกลุมชุมชน
- เกิดการขยายโอกาสในการดำเนินงานระหวางกลุมชุมชน
- เกิดการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการในกลุมชุมชน

การยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบล

แบบบูรณาการ

- เกิดความรวมมือของกลุมองคกรชุมชน 
ในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี

- เกิดแหลงเรียนรูและตนแบบชุมชน

- เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑในชุมชนเพื่อ
สรางรายไดใหกับคนในชุมชน

- เกิดการสงเสริมการพัฒนาการเกษตร
อินทรีย

ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธเชิงสังคม

• รายไดเพ่ิมข้ึน 
  - คาเฉล่ียตอตำบล รอยละ 5%
  - รายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอตำบล
    216,000 บาท/ป
  - รายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอตำบล
    1,440 บาท/ครัวเรือน

• ตนทุนลดลง
  - คาเฉล่ียตอตำบล รอยละ 33%
  - ตนทุนลดลงเฉลี่ยตอตำบล
     2,700 บาท/เดือน/ป
  - ตนทุนลดลงเฉลี่ยตอตำบล
    700 บาท/คน/ครัวเรือน

• ปริมาณผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน
  - คาเฉล่ียตอตำบล รอยละ 33%
  - ปริมาณผลผลิตที ่เพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ยตอ
    ตำบล 350 หนวย

กิจกรรมที่ 1
การสรางพัฒนาสินคาเดิม

หนุนเสริมอาชีพใหมในยุคดิจิตัล

กิจกรรมที่ 2
การสรางและพัฒนาการทองเที่ยว

ในชุมชน

กิจกรรมที่ 3
การถายทอดเทคโนโลยี

และบริการวิชาการ 

กิจกรรมที่ 4
การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม

Circular Economy
การเพิ่มรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)348

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์ ดรั.วรัจักร์ั เม่องใจ  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา   

ตำาบลบ�านปง     
อำ�าเภอำหางดง จังหวัดเชีียงใหม่

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	น�ยู่วธุ้ญ่ญู่		 	 วรรณพื้รหม่
	 	 2.	น�ยู่ว้ชระ		 	 กิตำติำวรเชฏิฐ์
	 	 3.	น�ยู่ส่�ม่�รถึ		 	 ส่�ล่
	 	 4.	น�งส่�วพิื้ม่ลพื้รรณ		 เลิศบ้วบ�น
	 	 5.	น�ยู่ศุภกิจ		 	 ศร่เรือง
	 	 6.	น�ยู่ศร�วุธุ		 	 วรรณวิจิตำร	
	 	 7.	น�ยู่ภ�ษิตำ		 	 ก้นที่ะว้ง
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ความเป็นมา 

	 บ้�นป็ง	(คำ�ว่�	“ป็ง”	เป็็นภ�ษ�เหนือหม่�ยู่ถ่ึง	ท่ี่�ริงฝั�ง	ท่ี่�ลุ่ม่นำ��ข้ง)	บ้�นป็งต้ำ�งอยู่่่บริเวณพืื้�นท่ี่�ร�บเชิง
เข�ม่่ภ่เข�ล้อม่รอบ	และม่่แม่่นำ��ท่ี่�ช้�งไหลผ่ั�นบริเวณด้�นหน้�ว้ด	ที่ำ�ให้บริเวณน่�ม่่ล้กษณะเป็็นแอ่ง	หรือ	ป็ล้ก
บริเวณรอบริม่นำ��	 ซ่ื้�งม้่กม่่เกลือแร่ท่ี่�ส้่ตำว์ต่ำ�งๆ	 จะม่�ห�กินก้น	 อ้นม่่คว�ม่ส่อดคล้องก้บตำำ�น�นพื้ื�นบ้�นแถึบ
น่�	เรื�อง	“กว�งคำ�”	ท่ี่�เจ้�น�ยู่ฝ่�ยู่เหนือข่�ม้่�ไล่ล่�กว�งส่่ที่องผ่ั�นม่�ที่�งน่�	แล้วต้ำองม่่ก�รหยูุ่ดพ้ื้กตำ�ม่ร�ยู่ที่�ง
ตำรงจุดต่ำ�งๆ	ของแต่ำละหม่่่บ้�นท่ี่�กว�งคำ�วิ�งผ่ั�นข่�นไป็จนถ่ึงเขตำอำ�เภอส่ะเมิ่ง	เมื่�อผ่ั�นม่�บริเวณบ้�นป็งน่�ก็จะ
หยูุ่ดพ้ื้ก	จ่งเป็็นท่ี่�ม่�ของก�รเร่ยู่กชื�อหม่่่บ้�นว่�	“บ้�นป็งยู่้�งม้่�”	(ยู่้�ง	=	จอด,พ้ื้ก)	คือเป็็นจุดพ้ื้กม้่�	พ้ื้กก�รเดิน
ที่�งในคร้�งอด่ตำ

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 1	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�นๆ)
กิจกรรมูที� 1 ก�รพ้ื้ฒน�สิ่นค้�และบริก�รชุม่ชน	ม่่ผัลก�รดำ�เนินกิจกรรม่ท่ี่�ส่�ม่�รถึตำอบโจที่ยู่แ์ก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่
ยู่�กจนได้	3	เป้็�หม่�ยู่	ได้แก่	เป้็�หม่�ยู่	1	องค์กรชุม่ชน	ตำำ�บล	ม่่ส่ม่รรถึนะในก�รจ้ดก�รส่่ง	เป้็�หม่�ยู่	7	ก�ร
จ้ดก�รวิส่�หกิจชุม่ชน	และเป้็�หม่�ยู่	15	ระบบสื่�อส่�รชุม่ชน
กิจกรรมูที� 2	 ก�รส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�ฝีมื่อแรงง�นชุม่ชน	 ม่่ผัลก�รดำ�เนินกิจกรรม่ท่ี่�ส่�ม่�รถึตำอบโจที่ย์ู่แก้ไข
ปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนได้	2	เป้็�หม่�ยู่	ได้แก่	เป้็�หม่�ยู่	8	ก�รฝึกอบรม่ท้ี่กษะอ�ช่พื้	และเป้็�หม่�ยู่	13	ศ่นยู่์ก�ร
เร่ยู่นร้่ตำำ�บล
	 2.	ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว)
กิจกรรมูที� 3	ก�รยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ของตำำ�บล	และส่ร้�งกระบวนก�รคิดเชิงก�รเป็ล่�ยู่นแป็ลงเพืื้�อ
ยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ในชุม่ชนแบบวิถ่ึใหม่่	(New	normal)	ผัลก�รดำ�เนินกิจกรรม่ท่ี่�ส่�ม่�รถึตำอบโจที่ย์ู่
แก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนได้	2	เป้็�หม่�ยู่	ได้แก่	เป้็�หม่�ยู่	8	ก�รฝึกอบรม่ท้ี่กษะอ�ช่พื้	และเป้็�หม่�ยู่	11	ก�ร
พ้ื้ฒน�คุณภ�พื้กลุ่ม่เป็ร�ะบ�งอยู่่�งท้ี่�วถ่ึง
	 3.	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�งๆ)
กิจกรรมูที� 4	ก�รพ้ื้ฒน�คว�ม่ร้่คว�ม่เข้�ใจง�นด้�นพื้ล้งง�นที่ดแที่น	โซื้ล่�เซื้ลล์	รวม่ถ่ึงท้ี่กษะท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ในก�ร
ใช้เที่คโนโลยู่ท่่ี่�เก่�ยู่วข้องให้ชุม่ชนส่�ม่�รถึนำ�ไป็ป็ร้บใช้ให้เกิดป็ระโยู่ชน์	ผัลก�รดำ�เนินกิจกรรม่ท่ี่�ส่�ม่�รถึตำอบ
โจที่ยู่์แก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนได้	2	เป้็�หม่�ยู่	ได้แก่	เป้็�หม่�ยู่	6	ส่ระนำ��ป็ระจำ�ครอบคร้ว																	และ
เป้็�หม่�ยู่	13	ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ตำำ�บล
	 4.	ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)
กิจกรรมูที� 5	ก�รยู่กระด้บคว�ม่ร้่คว�ม่เข้�ใจท้ี่กษะง�นเกษตำรป็ลอดภ้ยู่	ผัลก�รดำ�เนินกิจกรรม่ท่ี่�ส่�ม่�รถึตำอบ
โจที่ยู่์แก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนได้	2	เป้็�หม่�ยู่	ได้แก่	เป้็�หม่�ยู่	5	เกษตำรพื้อเพ่ื้ยู่ง	และเป้็�หม่�ยู่	8	ก�รฝึก
อบรม่ท้ี่กษะอ�ช่พื้

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 5 กิจกรัรัม 

กิจกรรมูที� 1	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนจ�กผัลผัลิตำเกษตำรในพืื้�นท่ี่�ด้วยู่นว้ตำกรรม่และเที่คโนโลยู่ท่่ี่�เหม่�ะ
ส่ม่ให้เกิดท้ี่กษะและต่ำอยู่อดเป็็นกลุ่ม่อ�ช่พื้ในตำำ�บลท่ี่�เข้ม่แข็ง
กิจกรรมูที� 2	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้ที่�งด้�นช่�งยู่นต์ำ	รวม่ถ่ึงง�นช่�งพืื้�นฐ�นส่ำ�หร้บช่วิตำ	ป็ระจำ�ว้นและ
ง�นที่�งก�รเกษตำร	ให้ส่�ม่�รถึพ่ื้�งพื้�ต้ำวเองได้	และต่ำอยู่อดส่่่ก�รส่ร้�งง�นในพืื้�นท่ี่�
กิจกรรมูที� 3	 กิจกรรม่พ้ื้ฒน�คว�ม่ร้่คว�ม่เข้�ใจง�นด้�นพื้ล้งง�นที่ดแที่นโซื้ล่�เซื้ลล์	รวม่ถ่ึงท้ี่กษะท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ใน
ก�รใช้เที่คโนโลยู่่ท่ี่�เก่�ยู่วข้องให้ชุม่ชนส่�ม่�รถึนำ�ไป็ป็ร้บใช้ให้เกิดป็ระโยู่ชน์



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)350

กิจกรรมูที� 4 กิจกรรม่ส่ร้�งกระบวนก�รคิดเชิงก�รเป็ล่�ยู่นแป็ลงเพืื้�อยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ในชุม่ชน
แบบวิถ่ึใหม่่
กิจกรรมูที� 5	 กิจกรรม่พ้ื้ฒน�คว�ม่ร้่คว�ม่เข้�ใจด้�นเที่คโนโลยู่เ่พืื้�อพ้ื้ฒน�ต้ำนแบบเกษตำรป็ลอดภ้ยู่ให้ชุม่ชน
ส่�ม่�รถึนำ�ไป็ป็ร้บใช้ให้เกิดป็ระโยู่ชน์ต่ำอก�รป็ระกอบอ�ช่พื้	และเพิื้�ม่ม่่ลค่�ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำร

วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 โดยู่เครื�องมื่อท่ี่�ใช้ในก�รว�งแผันและข้บเคลื�อนกิจกรรม่	ป็ระกอบด้วยู่

เครื่องมือทีใ่ช้
ในการ
วางแผนและ
ขับเคลื่อน
กิจกรรม 

การพัฒนา
สินค้าและ
บริการ
ชุมชน 

การส่งเสริม 
และพัฒนา
ฝีมือ
แรงงาน 
ชุมชน 

การยกระดับ
ความรู้ความ
เข้าใจทักษะงาน
เกษตรปลอดภัย 

การพัฒนา
ความรู้ความ
เข้าใจงานด้าน
พลังงานทดแทน 
โซล่าเซลล ์

ยกระดับ
เศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน
แบบวิถีใหม่ 
(New normal) 

เครื่องมือที่ 1  การระดมสมองและสร้างแนวทางการทำงานร่วมกัน   
CoP (ชุมชนแห่งการเรียนรู้: Community of Practice)  
1) Helping Communities เพื่อแก้ไขปัญหาประจำวันและแลกเปลี่ยนแนวคิดในกลุ่ม
สมาชิก 
2) Best Practice Communities เน้นการพัฒนา ตรวจสอบและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 
3) Knowledge-Stewarding Communities เพื ่อจัดระเบียบ ยกระดับ และพัฒนา
ความรู้ที่สมาชิกใช้เป็นประจำ 
4) Innovation Communities เพื ่อพัฒนาแนวคิด โดยเน้นการข้ามขอบเขต เพ่ือ
ผสมผสานสมาชิกที่มุมมองต่างกัน 

เครื่องมือที่ 2   การดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
PDCA (Plan – Do – Check – Act)  
P: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินโครงการ/จัดกิจกรรม จัดทำแผนงาน
ประจำเดือน และแผนการดำเนินงานประจำป ี 
D: ลงพื้นที่ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม  
C: จัดทำรายงาน ตรวจสอบ/ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  
A: วิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือปรับปรุงแก้ไข  

เครื่องมือที่ 3  การวางแผนบริหารจัดการเพื่อดำเนินกิจกรรม คำนึงถึงหลัก 4M  
Man : การแบง่หน้าที่การทำงานของทีมงาน  
Money : กำหนดขอบเขตและจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรม  
Material : กำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรมหรือหลักสูตรเพื่อแจกแจงรายละเอียดการ
จัดกิจกรรม วสัดุ อุปกรณ์ทีต่้องใช้  
Management : บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลที่รับผดิชอบงานแต่ละฝ่ายได้ทำงานให้
เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งได้ 
  

เครื่องมือที่ 4  การประสานงานและดำเนนิกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและคนในชุมชน  
(CSR) 
สร้างแนวทางการจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรและหน่วยงานในพื้นที่ให้
คนในชุมชนได้รับความรู้และผลประโยชน์ร่วมกัน สามารถปรับตัวและนำองค์ความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

เครื่องมือที่ 5  การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
รวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรม/องค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม จัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ถอดบทเรียนที่ได้จากการจัด
กิจกรรมและดำเนินโครงการ  เพื ่อให้คณะทำงานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานและ
ประชาชนในพื ้นที่ เข ้าถึงความรู้ สามารถปฏิบัต ิงานและพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 351

ผู้ลการัดำาเนินงาน

กิจกรรมูที� 1 กิจกรรมูพัฒนาสินค้าและบริการชุมูชน 
	 ผัลิตำภ้ณฑ์์ไดฟุกุ	 โครงก�รได้เข้�ไป็ม่่ส่่วนร่วม่ก้บกลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนเกษตำรกรคนป็งยู่้�งม้่�	 ร่วม่แก้ไข
ปั็ญ่ห�ว้ตำถุึดิบท่ี่�เหลือจ�กก�กง�ในกระบวนก�รผัลิตำนำ��ม้่นง�ส่ก้ดเยู่็น	 จ่งได้ออกแบบบรรจุภ้ณฑ์์และตำร�ส่ิน
ค้�ของไดฟุกุไส้่ง�ดำ�	เพืื้�อยู่ดือ�ยุู่ก�รเก็บร้กษ�	ที่ำ�ให้สิ่นค้�ส่�ม่�รถึเก็บได้น�นข่�นและส่ะดวกในก�รขนส่่ง	และ
จ้ดที่ำ�ช่องที่�งก�รตำล�ดออนไลน์จำ�นวน	4	ช่องที่�ง	ได้แก่เพื้จเฟส่บุ๊ค	ช้อป็ปี็�	ไลน์	และล�ซื้�ด้�		ส่�ม่�รถึส่ร้�ง
ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�นจ�กช่องที่�งออนไลน์	 และตำ่อยู่อดเป็็นกลุ่ม่อ�ช่พื้ท่ี่�ม่่ศ้กยู่ภ�พื้	 ม่่เอกล้กษณ์เชิงพืื้�นท่ี่�ของตำำ�บล	
ส่�ม่�รถึผัลิตำสิ่นค้�ท่ี่�ม่่คุณภ�พื้	และตำรงต่ำอคว�ม่ต้ำองก�รที่�งก�รตำล�ด
กิจกรรมูที� 2 การส่งเสริมูและพัฒนาฝีีมู่อแรงงานชุมูชน
	 กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้ที่�งด้�นช่�งยู่นต์ำ	 ชุนชนตำำ�บลบ้�นป็งป็ระกอบอ�ช่พื้ช่วิตำเกษตำรกรและ
ร้บจ้�งท้ี่�วไป็	ช่วิตำป็ระจำ�ว้นม่่ก�รใช้รถึจ้กรยู่�นยู่นต์ำ	เครื�องยู่นต์ำเล็ก	และเครื�องจ้กรกลที่�งก�รเกษตำร	ก�รฝึก
อบรม่ท้ี่กษะช่�งยู่นต์ำพืื้�นฐ�น	เพืื้�อส่ร้�งคนในชุม่ชนและเยู่�ว์ชนให้ตำรวจเช็ค	บำ�รุงร้กษ�เบื�องต้ำนได้ด้วยู่ต้ำวเอง	
นำ�ไป็ส่่่ก�รยู่ืดอ�ยูุ่ก�รใช้ง�น	 ลดค่�ใช้จ่�ยู่ในก�รซื้่อม่แซื้ม่เครื�องยู่นต์ำเล็ก	 ส่ร้�งคว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ในก�รใช้ง�น
และส่�ม่�รถึต่ำอยู่อดส่ร้�งอ�ช่พื้	เยู่�วชนม่่ต้ำนแบบคว�ม่เข้�ใจและท้ี่กษะอ�ช่พื้ด้�นช่�งยู่นต์ำในก�รศ่กษ�ต่ำอ	
กิจกรรมูที� 3 การย์กระดับควิามูรู้ควิามูเข้้าใจทักษะงานเกษตรปลอดภัูย์ 
	 โรงเรือนท่ี่�ถ่ึกใช้ง�นโดยู่ป็กติำซ่ื้�งต้ำนแบบม่�จ�กโครงก�รหลวง	ขน�ด	6*12	และ	6*24	ที่�งโครงก�รม่่
เป้็�หม่�ยู่พ้ื้ฒน�เกษตำรกรส่�ม่�รถึใช้ท้ี่กษะในง�นเกษตำรกรรม่ด�้นวศิวกรรม่เพืื้�อง�นเกษตำรกรรม่ส่่งผัลใหเ้กิด
ก�รลดต้ำนทุี่นก�รส่ร้�งโรงเรือน(ลดค่�ว้ส่ดุ	ลดค่�แรง)	ส่�ม่�รถึส่ร้�งและซ่ื้อม่แซื้ม่เองได้	ส่่งผัลต่ำอก�รอนุร้กษ์
ดินนำ��	ก�รป้็องก้นศ้ตำร่พืื้ช	ลดก�รใช้ส่�รเคม่่	และส่่งผัลแก่ผ้่ับริโภคเพืื้�อเป็็นเกษตำรป็ลอดภ้ยู่	
กิจกรรมูที� 4 การพัฒนาควิามูรู้ควิามูเข้้าใจงานด้านพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์
	 ต้ำนแบบระบบส่่บนำ��พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์ซ่ื้�งได้ก�รส่น้บส่นุนจ�กศ่นยู่์พื้ล้งง�นที่ดแที่นส่ะอ�ด	
ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�	โดยู่โครงก�รม่่เป้็�หม่�ยู่ในก�รป็ระยุู่กต์ำใช้เที่คโนโลยู่พ่ื้ล้งง�นที่ดแที่น	
เพืื้�อส่น้บส่นุนและจ้ดก�รก�รใช้ป็ระโยู่ชน์จ�กต้ำนทุี่นพื้ล้งง�น	เพืื้�อก�รป็ระกอบอ�ช่พื้ของคนในชุม่ชน	ส่่งผัลให้
เกิดก�รแก้ไขปั็ญ่ห�ก�รใช้นำ��ของชุม่ชน	 เพืื้�อลดค่�ใช้จ่�ยู่ของระบบนำ��ป็ระป็�หม่่่บ้�นและส่่งเส่ริม่ศ่นยู่์เร่ยู่น
ร้่ตำำ�บล	 ผ้่ัเข้�ร่วม่กิจกรรม่ได้ร้บคว�ม่ร้่ในก�รออกแบบ	 ส่�ม่�รถึติำดต้ำ�งและบำ�รุงร้กษ�อุป็กรณ์ระบบพื้ล้งง�น
ที่ดแที่นได้ด้วยู่ตำนเอง

เครื่องมือทีใ่ช้
ในการ
วางแผนและ
ขับเคลื่อน
กิจกรรม 

การพัฒนา
สินค้าและ
บริการ
ชุมชน 

การส่งเสริม 
และพัฒนา
ฝีมือ
แรงงาน 
ชุมชน 

การยกระดับ
ความรู้ความ
เข้าใจทักษะงาน
เกษตรปลอดภัย 

การพัฒนา
ความรู้ความ
เข้าใจงานด้าน
พลังงานทดแทน 
โซล่าเซลล ์

ยกระดับ
เศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชน
แบบวิถีใหม่ 
(New normal) 

เครื่องมือที่ 1  การระดมสมองและสร้างแนวทางการทำงานร่วมกัน   
CoP (ชุมชนแห่งการเรียนรู้: Community of Practice)  
1) Helping Communities เพื่อแก้ไขปัญหาประจำวันและแลกเปลี่ยนแนวคิดในกลุ่ม
สมาชิก 
2) Best Practice Communities เน้นการพัฒนา ตรวจสอบและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ 
3) Knowledge-Stewarding Communities เพื ่อจัดระเบียบ ยกระดับ และพัฒนา
ความรู้ที่สมาชิกใช้เป็นประจำ 
4) Innovation Communities เพื ่อพัฒนาแนวคิด โดยเน้นการข้ามขอบเขต เพื่อ
ผสมผสานสมาชิกที่มุมมองต่างกัน 

เครื่องมือที่ 2   การดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
PDCA (Plan – Do – Check – Act)  
P: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินโครงการ/จัดกิจกรรม จัดทำแผนงาน
ประจำเดือน และแผนการดำเนินงานประจำป ี 
D: ลงพื้นที่ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม  
C: จัดทำรายงาน ตรวจสอบ/ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  
A: วิเคราะห์ผลสำเร็จของกิจกรรมเพื่อขยายผลหรือปรับปรุงแก้ไข  

เครื่องมือที่ 3  การวางแผนบริหารจัดการเพื่อดำเนินกิจกรรม คำนึงถึงหลัก 4M  
Man : การแบง่หน้าที่การทำงานของทีมงาน  
Money : กำหนดขอบเขตและจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับกิจกรรม  
Material : กำหนดรูปแบบการดำเนินกิจกรรมหรือหลักสูตรเพื่อแจกแจงรายละเอียดการ
จัดกิจกรรม วสัดุ อุปกรณ์ทีต่้องใช้  
Management : บริหารจดัการทรัพยากรบุคคลที่รับผดิชอบงานแต่ละฝ่ายได้ทำงานให้
เป็นตามเป้าหมายที่ตั้งได้ 
  

เครื่องมือที่ 4  การประสานงานและดำเนนิกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและคนในชุมชน  
(CSR) 
สร้างแนวทางการจัดกิจกรรมที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรและหน่วยงานในพื้นที่ให้
คนในชุมชนได้รับความรู้และผลประโยชน์ร่วมกัน สามารถปรับตัวและนำองค์ความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

เครื่องมือที่ 5  การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
รวบรวมหลักสูตรการฝึกอบรม/องค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมทั้ง 5 กิจกรรม จัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ถอดบทเรียนที่ได้จากการจัด
กิจกรรมและดำเนินโครงการ  เพื ่อให้คณะทำงานในมหาวิทยาลัย หน่วยงานและ
ประชาชนในพื ้นที่ เข ้าถึงความรู้ สามารถปฏิบัต ิงานและพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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กิจกรรมูที� 5 การย์กระดับเศรษฐกิจและสังคมูข้องตำาบลและสร้างกระบวินการคิดเชิงการเปลี�ย์นแปง
เพ่�อย์กระดับเศรษฐกิจและสังคมูในชุมูชนแบบวิิถีใหมู่ (New normal) 
	 ลงพืื้�นท่ี่�เพืื้�อเก็บข้อม่่ลคว�ม่หล�กหล�ยู่ที่�งช่วภ�พื้และว้ฒนธุรรม่	เพืื้�อเป็็นข้อม่่ลในก�รจ้ดที่ำ�	Tam-
bon	Profile	ป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ของตำำ�บลบ้�นป็งในแต่ำละด้�น	เพืื้�อจ้ดที่ำ�ข้อเส่นอในก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้ใหม่่
เก็บข้อม่่ลคว�ม่ต้ำองก�รของชุม่ชนเพืื้�อให้ตำรงก้บคว�ม่ต้ำองก�รจ้ดเส่วน�ในห้วข้อ	“ป็งยู้่�งคิด	ช่วิตำวิถ่ึใหม่่”	ร่วม่
ก้บน�ยู่กเที่ศบ�ล	ผ้่ัใหญ่่บ้�น	ผ้่ันำ�ชุม่ชน	ต้ำวแที่นโรงเร่ยู่น	ศ่นยู่พ้์ื้ฒน�โครงก�รหลวง	กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชน	และ
หน่วยู่ง�นท้ี่องถิึ�นในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลบ้�นป็งเพืื้�อกำ�หนดกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่	 และก�รดำ�เนินง�นท่ี่�ช้ดเจนจ้ดที่ำ�ข้อเส่นอ
หล้กส่่ตำรเส่ริม่ส่ร้�งป็ระส่บก�รณ์ก�รพ่ื้ดภ�ษ�ตำ่�งป็ระเที่ศ(ภ�ษ�ญ่่�ปุ่็น)	 ม้่คคุเที่ศก์น้อยู่นำ�เท่ี่�ยู่วบ้�นป็ง(เด็ก
เปิ็ดป็ง)	 ตำิดต่ำอป็ระส่�นง�นต้ำวแที่นคร่โรงเร่ยู่นบ้�นป็งเพืื้�อดำ�เนินกิจกรรม่	 จ้ดที่ำ�สื่�อว่ด่ท้ี่ศน์ภ�ษ�ญ่่�ปุ่็นพืื้�น
ฐ�นในร่ป็แบบ	Online	Learningส่ร้�งเยู่�วชนต้ำนแบบท่ี่�ม่่คว�ม่กล้�แส่ดงออก	ส่�ม่�รถึสื่�อส่�รหรือเผัยู่แพื้ร่
ว้ฒนธุรรม่	ส่ถึ�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	และผัลิตำภ้ณฑ์์ในชุม่ชนของตำนเอง

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 แต่ำละกิจกรรม่ม่่ผ้่ันำ�กลุ่ม่อ�ช่พื้ท่ี่�เหม่�ะส่ม่ก้บบริบที่ของชุม่ชนท่ี่�เกิดจ�กกลไกก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะวิช�ช่พื้	
เพืื้�อค้นห�และส่ร้�งคนเด่น	 (Champion)	จ�กกิจกรรม่ส่่งเส่ริม่และหล้กส่่ตำรอ�ช่พื้ของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ฯ	โดยู่ม่่
หน่วยู่ง�นผ้่ัท่ี่�ม่่ส่่วนร่วม่ก้บโครงก�รด้งน่�
	 กจิกรรม่ก�รพื้ฒ้น�ส่นิค้�และบรกิ�รชมุ่ชน	ร่วม่ม่อืกบ้กลุ่ม่วสิ่�หกจิชมุ่ชนคนป็งยู่้�งม้่�นำ�โดยู่หว้หน้�
วสิ่�หกจิชมุ่ชนคนป็งยู่้�งม้่�	ส่วนกหุล�บหลวงห้วยู่ผัก้ไผ่ันำ�โดยู่ผั่ป้็ระกอบก�รร้�นอ�ห�รส่วนกหุล�บหลวง	และ
โรงเรยู่่นบ้�นป็ง	นำ�โดยู่ผัอ.โรงเรยู่่นบ้�นป็ง	ในก�รขบ้เคลื�อนกจิกรรม่พ้ื้ฒน�ผัลิตำภณ้ฑ์์ชมุ่ชนจ�กผัลผัลิตำเกษตำร
ในพื้ื�นที่่�	
	 กิจกรรม่ก�รส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�ฝีมื่อแรงง�นชุม่ชน	 ร่วม่มื่อก้บเที่ศบ�ลตำำ�บลบ้�นป็ง	 นำ�โดยู่น�ยู่ก
เที่ศม่นตำร่ตำำ�บลบ้�นป็ง	ผ้่ัใหญ่่บ้�นท้ี่�ง	11	หม่่่บ้�น	เยู่�วชนและผ้่ัท่ี่�ส่นใจในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลบ้�นป็ง	เป็็นผ้่ัข้บเคลื�อน
กิจกรรม่หล้กส่่ตำรก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะวิช�ช่พื้ด้�นช่�งยู่นต์ำและเครื�ิองจ้กรที่�งก�รเกษตำรแบบบ่รณ�ก�ร
	 กิจกรรม่ก�รยู่กระด้บคว�ม่ร้่คว�ม่เข้�ใจท้ี่กษะง�นเกษตำรป็ลอดภ้ยู่	ร่วม่มื่อก้บเที่ศบ�ลตำำ�บลบ้�นป็ง
นำ�โดยู่น�ยู่กเที่ศม่นตำร่ตำำ�บลบ้�นป็ง	 ศ่นยู่์พ้ื้ฒน�โครงก�รหลวงห้วยู่เส่่�ยู่วนำ�โดยู่ห้วหน้�ศ่นยู่์พ้ื้ฒน�โครงก�ร
หลวงห้วยู่เส่่�ยู่ว		ป็�งช้�งภ้ที่ร	และคอกม้่�Pong	Horse	Park	นำ�โดยู่เจ้�ของกิจก�ร	ในก�รข้บเคลื�อนกิจกรรม่
ปุ็�ยู่หม้่กน้กรบ	และม่่ก�รร่วม่มื่อก้บศ่นยู่์พ้ื้ฒน�โครงก�รหลวงทุ่ี่งเริง	นำ�โดยู่ห้วหน้�ศ่นยู่์พ้ื้ฒน�โครงก�รหลวง
ทุ่ี่งเริง	และโรงเร่ยู่นบ้�นป็ง	นำ�โดยู่ผัอ.โรงเร่ยู่นบ้�นป็ง	ในก�รข้บเคลื�อนกิจกรรม่ส่ร้�งโรงเรือน
	 กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�คว�ม่ร้่คว�ม่เข้�ใจง�นด้�นพื้ล้งง�นที่ดแที่น	โซื้ล่�เซื้ลล์	ร่วม่มื่อก้บเที่ศบ�ลตำำ�บล
บ้�นป็ง	นำ�โดยู่น�ยู่กเที่ศม่นตำร่ตำำ�บลบ้�นป็ง	ผ้่ัใหญ่่บ้�นท้ี่�ง	11	หม่่่บ้�น	เยู่�วชนและผ้่ัท่ี่�ส่นใจเป็็นผ้่ัข้บเคลื�อน
กิจกรรม่หล้กส่่ตำรก�รฝึกยู่กระด้บฝีมื่อเที่คนิคก�รออกแบบติำดต้ำ�งระบบส่่บนำ��พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์และบำ�รุง
ร้กษ�อุป็กรณ์พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์
	 กิจกรรม่ยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ในชุม่ชนแบบวิถ่ึใหม่่	(New	normal)	ร่วม่มื่อก้บเที่ศบ�ลตำำ�บล
บ้�นป็ง	 นำ�โดยู่น�ยู่กเที่ศม่นตำร่ตำำ�บลบ้�นป็ง	 โรงเร่ยู่นบ้�นป็ง	 นำ�โดยู่ผัอ.โรงเร่ยู่นบ้�นป็งและส่ำ�น้กง�นส่่ง
เส่ริม่ก�รศ่กษ�นอกระบบและก�รศ่กษ�ตำ�ม่อ้ธุยู่�ศ้ยู่	 ม่่ส่่วนร่วม่ในกิจกรรม่ก�รเส่ริม่ส่ร้�งท้ี่กษะด้�นภ�ษ� 
ต่ำ�งป็ระเที่ศ(ญ่่�ปุ่็น)		และว้ดอร้ญ่ญ่ว�ส่	(ว้ดบ้�นป็ง)	นำ�โดยู่เจ้�อ�ว�ส่เป็็นผ้่ัให้คว�ม่อนุเคร�ะห์ใช้ส่ถึ�นท่ี่�เพืื้�อ
ก�รฝึกอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำในก�รให้คว�ม่ร้่ป็ระว้ติำของว้ดอร้ญ่ญ่ว�ส่
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ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 เนื�องด้วยู่ส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดเชื�อไวร้ส่โคโรน�ส่�ยู่พ้ื้นธ์ุุใหม่่	 (COVID-19)	ที่ำ�ให้เกิดอุป็ส่รรค
ปั็ญ่ห�ในก�รดำ�เนินก�รจ้ดกิจกรรม่ได้อยู่่�งล่�ช้�และก�รเข้�ถ่ึงกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่แต่ำละกิจกรรม่ส่�ม่�รถึชุม่นุม่
ได้น้อยู่กว่�ส่ถึ�นก�รณ์ป็กติำ	ในก�รส่ำ�รวจข้อม่่ลและลงพืื้�นท่ี่�บ�งคร้�งม้่กจะพื้บว่�บ�งคร้วเรือนไม่่ม่่คนอยู่่่และ
บ�งคนไม่่กล้�ให้คว�ม่ร่วม่มื่อ	 ที่ำ�ให้เข้�ห�ช�วบ้�นลำ�บ�กในก�รส่อบถึ�ม่ข้อม่่ล	 แนวที่�งก�รพ้ื้ฒน�ของโค
รก�รโดยู่ก�รส่ร้�งต้ำนแบบก�รม่่ส่่วนร่วม่ระหว่�งกลุ่ม่ผ้่ันำ�ชุม่ชนก้บหน่วยู่ง�นภ�คร้ฐ	หน่วยู่ง�นท้ี่องถิึ�น	และ
หน่วยู่ง�นภ�คเอกชนท่ี่�เก่�ยู่วข้องในพืื้�นท่ี่�เพิื้�ม่ม่�กข่�น	ก�รดำ�เนินกิจกรรม่	เพืื้�อให้ส่อดร้บตำ�ม่ว้ตำถุึป็ระส่งค์และ
เป้็�หม่�ยู่ของโครงก�รและติำดตำ�ม่ผัล



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)354

1. เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาในพื้นที่ให้มีงาน และเกิดรายได้
หมุนเวียนในชุมชนเกิดการจ้างงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ บัณทิตจบใหม่ 10 คน ประชาชนทั่วไป 5 คน 
นักศึกษา 5 คน 
2. ประชาชน บัณฑิต และนักศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ 4 ด้าน

ด้านการเงิน Financial literacy ด้านดิจิทัล Digital literacy
ด้านสังคม Social literacy ด้านภาษา Language literacy

3. ผลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ
3.1 มีการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในต าบลบ้านปง
แบบบูรณาการ โดยใช้ระบบการท างานในรูปแบบ System Integrator มหาวิทยาลัยกับชุมชน ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2 มีผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลผลิตเกษตรในพ้ืนที่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้เกิด
ทักษะและต่อยอดเป็นกลุ่มอาชีพในต าบลที่เข้มแข็ง

3.3 เกิดกลไกการพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านช่างยนต์ รวมถึงงานช่างพื้นฐาน ส าหรับชีวิตประจ าวัน
และงานทางการเกษตร ให้สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ และต่อยอดสู่การสร้างงานในพ้ืนที่

3.4 ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาต้นแบบเกษตรปลอดภัย ให้ชุมชน
สามารถน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

3.5 ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจงานด้านพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์ รวมถึงทักษะที่ส าคัญในการใช้
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้ชุมชนสามารถน าไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์

3.6 ชุมชนสร้างกระบวนการคิดเชิงการเปล่ียนแปลงเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนแบบ
วิถีใหม่
4. เกิดการเก็บข้อมูลในต าบลบ้านปงแบบ Community Big Data

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรจักร เมืองใจ
เบอร์ติดต่อ 089 – 6311424 

หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แแนนววททาางงกกาารรดด  าาเเนนิินนตต่่ออไไปป  มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายและต้นแบบการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มผู้น าชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานท้องถ่ิน และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดรับกับความต้องการของชุมชนและ
สอดคล้องกับต้นทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพของต าบล มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและเกิดความยั่งยืน

ต าบลบ้านปง
อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โจทย์การพัฒนาเพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาต าบลโดยผ่าน 5 กิจกรรม 

เครื่องมือที่ 5 
CSR

สร้างแนวทางการจัดกิจกรรมที่ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมขององค์กรและหน่วยงานในพ้ืนทีใ่ห้
คนในชุมชนไดร้บัความรูแ้ละผลประโยชน์
ร่วมกัน สามารถปรบัตัวและน าองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่

ย่ังยืน 

Community of 
Practice
(COP)

PDCA (Plan – Do – Check – Act) 
4 M
Man
Money
Material
Management

Knowledge 
Management

(KM) 

เเคครรืื่อ่องงมมือือททีี่ ่ 22 กกาารรดด  าาเเนนินิน
โโคครรงงกกาารร//กกิจิจกกรรรรมม  PPDDCCAA  

เเคครรืื่อ่องงมมือือททีี่ ่ 44กกาารรจจัดัดกกาารร
คคววาามมรรูู้ ้ ((KKnnoowwlleeddggee  
MMaannaaggeemmeenntt::  KKMM))    

เเคครรืื่อ่องงมมือือททีี่ ่ 11 กกาารรรระะดดมม
สสมมอองงแแลละะสสรร้า้างงแแนนววททาางงกกาารร
ทท  าางงาานนรร่ว่วมมกกันัน    CCooPP

เเคครรืื่อ่องงมมือือททีี่ ่ 33 กกาารร
ววาางงแแผผนนบบรริหิหาารรจจัดัดกกาารร
เเพพืื่่ออดด  าาเเนนินินกกิจิจกกรรรรมม  
คค  าานนึงึงถถึงึงหหลลักัก  44MM      

เครือข่ายความร่วมมือ

U2T Rmutl ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ผผลลลลััพพธธ์์ททาางงเเศศรรษษฐฐกกิิจจ  เกิดรายได้หมุนเวียนจากการจ้างงาน การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้าที่มี
เอกลักษณ์ของต าบล เพ่ิมความน่าสนใจและมิติการท่องเที่ยววิถีใหม่ด้วยการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ต้นแบบ การลด
ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพภาคเกษตรและการด ารงชีวิตประจ าวันด้วยการยกระดับความรู้
ความเข้าใจด้านงานช่างยนต์ การสร้างต้นแบบเทคโนโลยีโรงเรือนควบคุมและเทคโนโลยี
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในท้องถ่ินทั้งภาครัฐและเอกชน
ผผลลลลััพพธธ์์ททาางงเเชชิิงงสสัังงคคมม  ชุมชนมีความพร้อมและสามารถปรับตัวให้พ่ึงพาตนเองได้กับรูปแบบ
เศรษฐกิจและชุมชนวิถีใหม่ มีความรู้ที่สามารถใช้พัฒนาตนเองเพ่ือการประกอบอาชีพ
มีความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพ่ิม 
และสามารถลดค่าใช้จ่าย สามารถจัดการทรัพยากรในชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับ
และมีกิจกรรมของชุมชนที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานท้องถ่ิน
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างกลไกการยกระดับฐานรากเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่
ได้อย่างเหมาะสม พอเพียงและก้าวสู่ความยั่งยืนต่อไป

คครรััววเเรรือือนน
• 1,263 ครัวเรือน
ปปรระะชชาากกรร 3,119 คน
• ชาย 1,648 คน
• หญิง 1,471 คน
ผผูู้้สสููงงออาายยุุ
• ชาย 412 คน
• หญิง 308 คน
นนัักกเเรรียียนน//นนักักศศึกึกษษาา
• ชาย 236 คน
• หญิง 223 คน
กกาารรศศึกึกษษาา
• ไม่มีการศึกษา – ปริญญาตรีขึ้นไป
ออาาชชีีพพ
• รับจ้างทั่วไป 1,957 คน
• ค้าขาย 172 คน
• เกษตร – ท าสวน 160 คน 
รราายยไไดด้เ้เฉฉลลีี่ย่ย  
• 94,198 บาท/คน/ปี

ตต   าาบบลลบบ ้้ าานนปปงงม ีท ั ้ งหมด 11  หม ู ่ บ ้ าน
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 117.34 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 73,337 ไร่ เป็นต าบลหนึ่ง
ของอ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอหางดงประมาณ 18 
ก ิ โล เมตร  ห ่ า งจากต ั ว เม ือ งจ ั งหว ั ด
เชียงใหม่ประมาณ 25 กิโลเมตร มีแม่น ้า
หลายสายไหลผ่าน เช่น แม่น ้าแม่ท่าช้าง  
ทั้ง 2 ฝั่งแม่น ้าจะเป็นเขตป่าไม้ถาวร
สสภภาาพพพพืื ้้นนททีี ่่  เป็นภูเขาและป่าไม้ผลัดใบ   
ที่ความลาดชัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผืนป่า
พื้นที่ราบมีน้อย ประชากรอาศัยอยู่ตาม  
ที่ลาดภูเขา
คคววาามมสสููงงจจาากกรระะดดัับบนน  ้้าาททะะเเลล  ประมาณ  
2,140 ฟุต

ศศาาสสนนสสถถาานน 1100 แแหห่่งง สสถถาานนศศึกึกษษาา  1111 แแหห่่งง

การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy
(การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

การน าองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)

การสร้างและพัฒนา Creative Economy
(การยกระดับการท่องเที่ยว)

การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม ่
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ)

04

03

02
01

กิจกรรมสร้างกระบวนการ
คิดเชิงการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ยกระด ับเศรษฐก ิจและ
สังคม ในช ุมชนแบบว ิถี
ใหม่

ก ิจกรรมพัฒนาทักษะ
อาชีพทางด้านช่างยนต์ 
รวมถึงงานช่างพื ้นฐาน
ส าหร ับชีว ิต ประจ าว ัน
และงานทางการเกษตร 
ให้สามารถพึ่งพาตัวเอง
ได ้  และต ่อยอดสู ่การ
สร้างงานในพ้ืนที่

ก ิจกรรมพัฒนาความร ู ้ความ
เข้าใจด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ต้นแบบเกษตรปลอดภัย   ให้
ชุมชนสามารถน าไปปรับใช้ให้
เก ิดประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพ และเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาความร ู ้ความ
เข้าใจงานด้านพลังงานทดแทน
โซล ่า เซลล ์  รวมถึ งท ักษะที่
ส าคัญในการใช้เทคโนโลยีที่
เก ี ่ยวข ้องให้ช ุมชนสามารถ
น าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากผลผลิตเกษตรในพื้นที่ด้วย
นว ัตกรรมและเทคโนโลย ีท ี่
เหมาะสมให้เกิดทักษะและต่อ
ยอดเป็นกลุ ่มอาชีพในต าบลที่
เข้มแข็ง

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 
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เปรียบเทียบพัฒนาการของคนจน แยก 5 มิติ

ปี 2561
ปี 2562

Banpong.rmutl@gmail.com

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี

หมายเหตุ
ประชากรที่ไม่มีอาชีพและรายได้ 133 คน
ประชากรที่ไม่ผ่านการศึกษาภาคบังคับ 35 คน

ข้อมูลพื้นท่ีต าบล

การพัฒนาพื้นท่ี

TPMAP 
ความต้องการพ้ืนฐาน 5 มิติ

กลไกการด าเนินงาน

ผลลัพธ์

ข้อเสนอแนะ 1.เสนอให้มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานในท้องถิ่นใน       
รูปแบบ System Integratorที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพต าบล 

การสร้างเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วย Community Big Data 
ของชุมชน
2.เสนอแนะให้มีการจัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมและการพัฒนาโครงการในระยะ 3-5 ปี ในระดับต าบลร่วมกัน เพื่อ
สร้างต้นแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพเชิงพ้ืนที่ ที่มีชุมชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ร่วมมือกัน
3.เสนอแนะให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการด าเนินกิจกรรมที่มีผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมร่วมกันระหว่างต าบลใกล้เคียง 
ต าบลเครือข่าย และต าบลต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ เพื่อการพัฒนาโครงการภาพรวมในระดับอ าเภอ จังหวัด และ
ประเทศ

ต าบลอยู่รอด ต าบลมุ่งสู่
ความพอเพียง



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 355

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : 1. ผู้ศ.ยุธีนา ศรีัอุดม สังกัด สาขาวิศวกรัรัมเคร่ั�องกล 

   คณะวิศวกรัรัมศาสตร์ั 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา ตาก  

ตำาบลตากตก     
อำ�าเภอำบ้านตาก จังหวัดตาก

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1	.ผัศ.ซิื้นเน่ยู่		 	 ร้ติำภ้ที่ร
	 	 2.	อ�จ�รยู่์ปิ็ยู่ะวรรณ		 คุ้ม่ญ่�ติำ	
	 	 3.	อ�จ�รยู่์อนุร้ตำน์		 เที่วตำ�	
	 	 4.	อ�จ�รยู่์ส้่งคม่		 ส้่พื้โส่	
	 	 5.	อ�จ�รยู่์ยูุ่ที่ธุน�			 ม่่ลกล�ง	
	 	 6.	อ�จ�รยู่์พิื้ม่พ์ื้ภ้ช			 โรจน์บุญ่ยู่นนท์ี่	



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)356

ความเป็นมา

	 ตำำ�บลตำ�กตำก	 แต่ำเดิม่เป็็นท่ี่�ต้ำ�งของท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอบ้�นตำ�ก	หล้งเดิม่	 เมื่�อป็ระม่�ณปี็	พื้.ศ.2438	 ถ่ึง
ปี็	 พื้.ศ.2506	 ต่ำอม่�ได้ยู่้�ยู่ท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอบ้�นตำ�กม่�อยู่่่ที่�งฝั�งแม่่นำ��ปิ็งที่�งด้�นทิี่ศตำะว้นออก	 ซ่ื้�งข่�นอยู่่่ก้บ
ตำำ�บลตำ�กออก	จนถ่ึงปั็จจุบ้น	ป็ระว้ติำของตำำ�บลตำ�กตำกไม่่ป็ร�กฏิแน่ช้ด	ส้่นนิษฐ�นได้จ�กตำำ�บลตำ�กตำกพืื้�นท่ี่�
ท่ี่�อยู่่่ที่�งทิี่ศตำะว้นตำกของฝั�งแม่่นำ��ปิ็ง	จ่งใช้ชื�อตำำ�บลตำ�ม่ล้กษณะของพืื้�นท่ี่�	โดยู่ล้กษณะภ่มิ่ป็ระเที่ศตำำ�บลตำ�ก
ตำกเป็็นหม่่่บ้�นท่ี่�ต้ำ�งเร่ยู่งร�ยู่ตำ�ม่ลำ�นำ��ปิ็งเป็็นที่�งยู่�ว	ม่่แหล่งนำ��ส่ำ�ค้ญ่	คือ	แม่่นำ��ปิ็ง	ไหลผ่ั�นที่�งตำะว้นออก
ของตำำ�บลในแนวเหนือ-ใต้ำและห้วยู่ตำ�ก	 ไหลผ่ั�นที่�งตำอนเหนือของตำำ�บลในแนวตำะว้นตำก-ตำะว้นออก	 พืื้�นท่ี่�
โดยู่ท้ี่�วไป็เป็็นท่ี่�ร�บลุ่ม่ริม่ฝั�งแม่่นำ��ปิ็ง	 และเป็็นท่ี่�ร�บส่่ง	 ม่่ป่็�ไม้่เบญ่จพื้รรณที่�งด้�นตำะว้นตำกเหม่�ะส่ำ�หร้บ
ที่ำ�น�และก�รเกษตำร	ซ่ื้�งทิี่ศเหนือ	ติำดก้บ	ตำำ�บลเก�ะตำะเภ�	อำ�เภอบ้�นตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก	ทิี่ศใต้ำ	ติำดก้บ	ตำำ�บล
หนองบ้วเหนือ	อำ�เภอเมื่องตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก	ทิี่ศตำะว้นออก	ติำดก้บ	ตำำ�บลตำ�กออก	และ	ตำำ�บลส่ม่อโคน	อำ�เภอ
บ้�นตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก	ทิี่ศตำะว้นตำก	ติำดก้บ	ตำำ�บลทุ่ี่งกระเช�ะ	อำ�เภอบ้�นตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก	คนในชุม่ชนส่่วนใหญ่่	
ป็ระกอบอ�ช่พื้หล้ก	ที่ำ�น�	ที่ำ�ไร่	ค้�ข�ยู่และที่ำ�ก�รเกษตำร	และ	อ�ช่พื้เส่ริม่	แป็รร่ป็อ�ห�ร	เช่น	ถ้ึ�วส่ะบ้ดง�	
ไส้่เม่่�ยู่ง	กล้วยู่กวน	และม่ะน�วดอง	ซ่ื้�งจะม่่แหล่งนำ��เพืื้�อก�รเกษตำร	อ�ศ้ยู่จ�กลำ�นำ��แม่่นำ��ปิ็งเป็็นหล้ก	ซ่ื้�งเป็็น
ลำ�นำ��หล้กไหลม่�จ�กที่�งส่�ม่เง�	แหล่งนำ��ส่ำ�หร้บอุป็โภค	บริโภค	จะอ�ศ้ยู่จ�กนำ��ป็ระป็�	 บ่อนำ��บ�ด�ล	ใน
หม่่่บ้�นและแม่่นำ��ปิ็ง	
	 จ�กก�รส่ำ�รวจข้อม่่ล	 พื้บว่�	 คนในชุม่ชนม่่คว�ม่ต้ำองก�รท่ี่�จะพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะในก�รป็ระกอบอ�ช่พื้	
พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะและเที่คโนโลยู่ม่่�ใช้ที่�งด้�นก�รเกษตำร	พ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ในก�รผัลิตำสิ่นค้�	พ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์	บรรจุ
ภ้ณฑ์์	ลดต้ำนทุี่นก�รผัลิตำ	และเพิื้�ม่ช่องที่�งก�รตำล�ดในก�รจำ�หน่�ยู่ผัลิตำภ้ณฑ์์ให้ก้บกลุ่ม่สิ่นค้�	OTOP	รวม่ไป็
ถ่ึงส่�ม่�รถึพ่ื้�งตำนเองได้ภ�ยู่ในชุม่ชนโดยู่อ�ศ้ยู่ที่ร้พื้ยู่�กรท่ี่�ม่่ภ�ยู่ในชุม่ชน	 โดยู่พืื้�นท่ี่�ร้บผิัดชอบ	 ตำำ�บลตำ�กตำก	
อำ�เภอบ้�นตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก
	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจน	จ�กผัลก�รส่ำ�รวจข้อม่่ล	ส่รุป็	และป็ระเมิ่นผัล	16	
ป็ระเด็น	ของตำำ�บลตำ�กตำก	พื้บว�่	ก่อนดำ�เนินกิจกรรม่	ตำำ�บลตำ�กตำก	อยู่่ใ่นตำำ�บลพ้ื้นคว�ม่ยู่�กลำ�บ�ก	หล้งจ�ก
ท่ี่�คณะที่ำ�ง�น	หน่วยู่ง�นในพืื้�นท่ี่�	และ	คนในชุม่ชน	ได้ดำ�เนินกิจกรรม่ต่ำ�ง	ๆ	ร่วม่ก้นเพืื้�อช่วยู่ก้นแก้ไขปั็ญ่ห�
คว�ม่ยู่�กจนให้ก้บคนในชุม่ชนตำำ�บลตำ�กตำกจนกระท้ี่�งสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	ที่ำ�ให้ตำำ�บลตำ�กตำกม่่ผัลก�รป็ระเมิ่น	16	
ป็ระเด็น	อยู่่่ในตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง	

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม 

	 โดยู่แนวที่�งในก�รพ้ื้ฒน�จ�กก�รแลกเป็ล่�ยู่นเร่ยู่นร้่ร่วม่ก้นระหว่�งท่ี่ม่วิจ้ยู่	และช�วบ้�นในพืื้�นท่ี่�เป้็�
หม่�ยู่	ที่ำ�ให้เกิดแนวที่�งก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลท่ี่�ตำรงก้บแนวที่�งหล้ก	2	กิจกรรม่	ป็ระกอบไป็ด้วยู่
	 ก.	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	เช่น	ก�รยู่กระด้บ	OTOP	และอ�ช่พื้อื�น	ๆ	ป็ระกอบไป็
ด้วยู่	3	กิจกรรม่หล้ก	ได้แก่	กิจกรรม่	1	ส่่งเส่ริม่ท้ี่กษะก�รแป็รร่ป็ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรเพิื้�ม่ม่่ลค่�ผัลิตำภ้ณฑ์์
ของชุม่ชน	กิจกรรม่	2	เส่ริม่ส่ร้�งศ้กยู่ภ�พื้ผ้่ัป็ระกอบก�รท้ี่องถิึ�นชุม่ชนส่่่ช่องที่�งตำล�ดออนไลน์	และ	กิจกรรม่	
3	พ้ื้ฒน�ตำร�ผัลิตำภ้ณฑ์์และร่ป็ล้กษณ์บรรจุภ้ณฑ์์เพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�	เชิงพื้�นิชยู่์ผัลิตำภ้ณฑ์์
	 ข.	ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)	ป็ระกอบ
ไป็ด้วยู่	2	กิจกรรม่หล้ก	ได้แก่	1	ก�รส่่งเส่ริม่ก�รใช้ง�นเครื�องส่่บนำ��พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์ส่ำ�หร้บเกษตำรกรรม่
ในชุม่ชน	และ	กิจกรรม่	2	ก�รอบแห้งผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำรด้วยู่พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์
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วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 ซ่ื้�งก�รดำ�เนนิง�นจะแบง่ก�รดำ�เนนิง�นตำ�ม่กจิกรรม่ตำ�่ง	ๆ 	ท่ี่�	ส่อดคล้องก้บแนวที่�งก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บล	
ป็ระกอบไป็ด้วยู่	
 1 กิจกรรมูส่งเสริมูทักษะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่�อเพิ�มูมููลค่าผลิตภัูณฑ์์ (ปุ�ย์อินทรีย์์) 
 เนื�องด้วยู่ช�วบ้�นในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลตำ�กตำกส่่วนใหญ่่	ป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกร	และยู่ง้คงใช้ส่�รเคม่่ส่ำ�หร้บ
กำ�จ้ดแม่ลง	ว้ชพืื้ช	รวม่ไป็ถ่ึงก�รใช้ปุ็�ยู่เคม่่ส่ำ�หร้บเพิื้�ม่ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำร	จ�กนโยู่บ�ยู่ของผ้่ันำ�ชุม่ชน	อ�ทิี่	
น�ยู่ก	อบตำ.ตำ�กตำก	กำ�น้น	และผ้่ัใหญ่่บ้�น	ต่ำ�งม่่คว�ม่มุ่่งม้่�นในก�รใช้ปุ็�ยู่อินที่ร่ยู่์	ลดส่�รเคม่่	และต้ำองก�รยู่ก
ระด้บพืื้ชผัลผัลิตำป็ลอดส่�รพิื้ษ	คณะที่ำ�ง�นจ่งม่่คว�ม่เห็นร่วม่ก้นท่ี่�จะดำ�เนินก�รจ้ดก�รอบรม่/แลกเป็ล่�ยู่นเร่ยู่น
ร้่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร	โดยู่เชิญ่วิที่ยู่�กรซ่ื้�งเป็็นป็ร�ชญ์่ช�วบ้�นให้คว�ม่ร้่	เที่คนิค	ท้ี่กษะ	ร่วม่ก้นก้บผ้่ัอบรม่หรือช�ว
บ้�น	ในป็ระเด็นคว�ม่ส่ำ�ค้ญ่และป็ระโยู่ชน์ของก�รใช้ปุ็�ยู่อินที่ร่ยู่์	ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่	เที่คนิค	ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�
ในก�รที่ำ�ปุ็�ยู่อินที่ร่ยู่์	 ตำลอดจนก�รตำรวจส่อบป็ระส่ิที่ธิุภ�พื้ของปุ็�ยู่	 ส่ำ�หร้บก�รดำ�เนินกิจกรรม่น่�นอกจ�กท่ี่�
ชุม่ชนจะได้องค์คว�ม่ร้่ในก�รผัลิตำปุ็�ยู่ส่ำ�หร้บนำ�ไป็ใช้ในก�รป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่ของตำนแลว้	ยู่ง้ส่�ม่�รถึ
นำ�ไป็จำ�หน่�ยู่	ส่ร้�งร�ยู่ได้เป็็นอ�ช่พื้เส่ริม่	 ท้ี่�งน่�ส่ำ�ค้ญ่ท่ี่�สุ่ดคือส่่งผัลให้เกิดเป็็นชุม่ชนท่ี่�มุ่่งเป้็�ก�รผัลิตำเกษตำร
แบบอินที่ร่ยู่์เพืื้�อชุม่ชน
	 ส่ำ�หร้บกิจกรรม่เก่�ยู่วก้บก�รมุ่่งส่ร้�งอ�ช่พื้เส่ริม่ให้ก้บช�วบ้�น	 เมื่�อนอกฤด่ก�ลเก็บเก่�ยู่วผัลผัลิตำ
ที่�งก�รเกษตำร	 หรือก�รนำ�แนวคิดก�รส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรท่ี่�ม่่ภ�ยู่ในชุม่ชน	 ตำ�ม่คว�ม่
ต้ำองก�รของชมุ่ชน	คณะที่ำ�ง�นจ่งจ้ดกิจกรรม่ก�รที่ำ�โลช้�น	ส่เป็รยู่ก้์นยู่งุจ�กตำะไครห้อม่	และบ�ลม์่เจล	กิจกรรม่
ก�รที่ำ�ข้�วแต๋ำนหล�กรส่	และ	ส่ำ�หร้บกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่	 ผ้่ัส่่งอ�ยูุ่และผ้่ัม่่อ�ช่พื้ห้ตำถึกรรม่	ได้จ้ดกิจกรรม่ก�รที่ำ�
ตำะกร้�หว�ยู่เท่ี่ยู่ม่	 ส่ร้�งคว�ม่แตำกต่ำ�งจ�กผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�ม่่ในท้ี่องถิึ�น	 ส่ร้�งองค์คว�ม่ร้่และท้ี่กษะให้ก้บผ้่ัอบรม่	
โดยู่ส่�ม่�รถึนำ�ว้ส่ดุอื�นจ้ดที่ำ�ตำะกร้�แที่นหว�ยู่เท่ี่ยู่ม่ต่ำอไป็ได้
 2 กิจกรรมูการจัดฝึีกอบรมูเชิงปฏิิบัติการเพิ�มูศักย์ภูาพเพ่�อย์กระดับควิามูรู้ในการจัดการกลุ่มู 
เชิงระบบเพ่�อควิามูยั์�งย่์น 
	 ภ�ยู่ในพืื้�นท่ี่�ของตำำ�บลตำ�กตำก	 ม่่ล้กษณะก�รรวม่ต้ำวก้นท้ี่�งร่ป็แบบที่�งก�ร	 และไม่่เป็็นที่�งก�ร	 โดยู่
ส่่วนใหญ่่ร่ป็แบบท่ี่�เป็็นที่�งก�ร	จะเป็็นกลุ่ม่ท่ี่�ภ�คร้ฐบ้งค้บ	หรือภ�ยู่ในกลุ่ม่ม่่ผ้่ันำ�ท่ี่�ม่่วิส้่ยู่ท้ี่ศน์และคว�ม่ร้่	ม่อง
เห็นป็ระโยู่ชน์ในก�รรวม่กลุ่ม่	ท้ี่�งน่�ในส่่วนของคณะที่ำ�ง�นเล็งเห็นและให้คว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ส่ำ�หร้บก�รรวม่กลุ่ม่แต่ำม่่
ล้กษณะไม่่เป็็นที่�งก�ร	ว่�ควรจ้ดต้ำ�งกลุ่ม่	จ้ดแบ่งหน้�ท่ี่�	คว�ม่ร้บผิัดชอบ		ก�รกำ�หนดกฎ	ระเบ่ยู่บ	ข้อบ้งค้บ	
ตำลอดจนก�รจ้ดก�รก�รเงินต่ำ�ง	ๆ	เพืื้�อคว�ม่เข้ม่แข็งและยู่้�งยู่ืนของกลุ่ม่	จ่งได้จ้ดกิจกรรม่ในร่ป็แบบของก�ร
อบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร	โดยู่เชิญ่อ�จ�รยู่์หล้กส่่ตำรบริห�รธุุรกิจ	วิช�เอกก�รจ้ดก�รธุุรกิจ	ม่�ถ่ึ�ยู่ที่อดและนำ�องค์
คว�ม่ร้่ม่�แลกเป็ล่�ยู่นเร่ยู่นร้่	เรื�อง	คว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ของก�รจ้ดก�รองค์กรและกลุ่ม่ธุุรกิจชุม่ชน	และร่วม่ก้นป็ฏิิบ้ติำ
ก�รกำ�หนด	วิส้่ยู่ท้ี่ศน์	พ้ื้นธุกิจ	โครงส่ร้�งองค์กร	ตำำ�แหน่งหน้�ท่ี่�	และคุณส่ม่บ้ติำของคณะกรรม่ก�รภ�ยู่ใต้ำบริบที่
ของกลุ่ม่	ก�รร่วม่เป็็นส่ม่�ชิกของกลุ่ม่ฯ	ก�รกำ�หนดคุณส่ม่บ้ติำ	หน้�ท่ี่�	ก�รพ้ื้นจ�กก�รเป็็นส่ม่�ชิก	ทุี่นดำ�เนิน
ก�ร	และกฎ	ระเบ่ยู่บ	ข้อบ้งค้บ	ของกลุ่ม่ชุม่ชนตำำ�บลตำ�กตำก	และได้ดำ�เนินก�รไป็จำ�นวน	3	กลุ่ม่อ�ช่พื้	คือ	
กลุ่ม่ผัลิตำภ้ณฑ์์พื้ริกแกงเผ็ัด	หม่่่	8	หม่่่	11	และกลุ่ม่ผัลิตำภ้ณฑ์์แป้็งกล้วยู่
 3 กิจกรรมูการเพิ�มูศักย์ภูาพเพ่�อย์กระดับควิามูรู้ในการจัดทำาบัญชีเชิงพาณิชย์์สำาหรับประชาชน
ตำาบลตากตก 
	 เมื่�อดำ�เนินก�รจ้ดต้ำ�งกลุ่ม่ท้ี่�งในร่ป็แบบที่�งก�รหรือไม่่เป็็นที่�งก�ร	เรื�องของก�รบ้ญ่ช่และก�รเงินเป็็น
เรื�องส่ำ�ค้ญ่และถ่ึกละเลยู่	แม้่จะม่่หล�ยู่หน่วยู่ง�นให้ก�รส่่งเส่ริม่	โดยู่ส่่วนใหญ่่แล้ว	พื้บว่�ชุม่ชนและช�วบ้�น
ยู่้งข�ดคว�ม่ร้่	เก่�ยู่วก้บก�รบ้นท่ี่กบ้ญ่ช่อยู่่�งง่�ยู่	(ร้บ-จ่�ยู่)	ก�รจ้ดที่ำ�งบป็ระม่�ณท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่	ก�รคำ�นวณต้ำนทุี่น
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เพืื้�อกำ�หนดร�ค�ข�ยู่ส่ำ�หร้บผัลิตำภ้ณฑ์์	ตำลอดจนก�รจ้ดที่ำ�แผันธุุรกิจเพืื้�อป็ระโยู่ชน์ในก�รก้่ยืู่ม่เงิน	หรือว�งแผัน
ก�รดำ�เนินง�นของธุุรกิจตำน	 คณะที่ำ�ง�นจ่งเชิญ่วิที่ยู่�กร	 อ�จ�รยู่์ส่�ข�ก�รบ้ญ่ช่	 ซ่ื้�งอ�จ�รยู่์ที่ำ�ก�รส่ำ�รวจ
คว�ม่ร้่พืื้�นฐ�นและคว�ม่ต้ำองก�รของช�วบ้�น	จ้ดส่รรจำ�แนกคว�ม่ต้ำองก�รและปั็ญ่ห�ท่ี่�เกิดข่�น	แล้วจ่งที่ำ�ก�ร
ออกแบบเนื�อห�และเครื�องมื่อ	จ�กน้�นดำ�เนนิก�รถึ�่ยู่ที่อดคว�ม่ร้่	หล้กแนวคดิ	ท้ี่กษะเก่�ยู่วก้บก�รจ้ดที่ำ�บ้ญ่ช่
พื้�ณิชยู่	์และเนื�อห�ท่ี่�ได้กล่�วข้�งต้ำน	ให้แก่ป็ระช�ชนในตำำ�บลตำ�กตำก	โดยู่ม่่กลุ่ม่ผ้่ันำ�ชุม่ชนเข้�ร่วม่อบรม่เพืื้�อ
นำ�คว�ม่ร้่ไป็ใช้ภ�ยู่ในกลุ่ม่อ�ช่พื้	ก�รดำ�เนินช่วิตำ	ตำลอดจนส่�ม่�รถึเผัยู่แพื้ร่ให้ก้บช�วบ้�นในชุม่ชนต่ำอไป็
 4 กิจกรรมูเสรมิูสร้างศักย์ภูาพผู้ประกอบการทอ้งถิ�นชุมูชนตำาบลตากตก สู่ช่องทางตลาดออนไลน์     
	 ภ�ยู่ในพื้ื�นท่ี่�ตำำ�บลตำ�กตำก	 ม่่ผัลผัลิตำท่ี่�เป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์จดที่ะเบ่ยู่นเป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์หน่�งตำำ�บล	 หน่�ง
ผัลิตำภ้ณฑ์์		ผัลิตำภ้ณฑ์์ของวิส่�หกิจชุม่ชน	ตำลอดจนท่ี่�ม่่ผัลิตำภ้ณฑ์์ของตำนเอง	ซ่ื้�งปั็ญ่ห�หน่�งของผ้่ัผัลิตำผัลิตำภ้ณฑ์์	
คือ	 ก�รไร้คว�ม่ส่�ม่�รถึในก�รเข้�ถ่ึงกลุ่ม่ล่กค้�เป้็�หม่�ยู่	 โดยู่เฉูพื้�ะในส่ถึ�นก�ณ์โรคโควิด-19	 ที่ำ�ให้เป็็น
อุป็ส่รรคม่�ก	 คณะที่ำ�ง�นเล็งเห็นคว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ของก�รส่ร้�งโอก�ส่ให้ก้บผัลิตำภ้ณฑ์์	 ก�รส่ร้�งช่องที่�งก�ร
จำ�หน่�ยู่ออนไลน์	โดยู่ผ่ั�นสื่�อโซื้เช่ยู่ลมิ่เด่ยู่	เช่น	ก�รไลฟ์	ผ่ั�นเพื้จ	FACEBOOK	แอป็	TIKTOK	ท้ี่�งน่�ได้ส่่งเส่ริม่
องค์คว�ม่ร้่และท้ี่กษะ	ก�รจ้ดก�รธุุรกิจร้�นออนไลน์	(หน้�ร้�น-หล้งร้�น)	เที่คนิคก�รถ่ึ�ยู่ภ�พื้ผัลิตำภ้ณฑ์์	เที่คนิค
ก�รเจรจ�เป็ดิ-ปิ็ดก�รข�ยู่ชอ่งที่�งออนไลน	์ตำลอดจนองคค์ว�ม่ร้่เรื�องภ�ษ่และกฎหม่�ยู่เก่�ยู่วก้บธุุรกิจออนไลน์
ท่ี่�ควรที่ร�บ	 เหล่�น่�เป็็นเรื�องส่ำ�ค้ญ่จ่งนำ�เส่นอกิจกรรม่น่�	 ร่ป็แบบเป็็นก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร	 ซ่ื้�งกิจกรรม่น่�
จะส่่งผัลที่ำ�ให้	ส่ม่�ชิกของกลุ่ม่อ�ช่พื้และช�วบ้�นในชุม่ชนส่�ม่�รถึนำ�เที่คโนโลยู่ท่่ี่�ม่่ในช่วิตำป็ระจำ�ว้นม่�ใช้ใน
ก�รนำ�เส่นอก�รจำ�หน่�ยู่	ผัลิตำภ้ณฑ์์ของตำนได้
 5 กิจกรรมูพัฒนาตราผลิตภัูณฑ์์และรูปลักษณ์บรรจุภัูณฑ์์เพ่�อเพิ�มูมููลค่า เชิงพาณิชย์์ผลิตภัูณฑ์์
ตำาบลตากตก 
	 กล่�วถ่ึงก�รส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่ให้ก้บผัลิตำภ้ณฑ์์	 อ้นส่่งผัลให้ได้ร้บกำ�ไรเพิื้�ม่ข่�น	 ม่่คว�ม่ส่�ม่�รถึในก�ร
กำ�หนดร�ค�ข�ยู่ได้ส่่งข่�น	ตำลอดจนส่�ม่�รถึส่ร้�งก�รจดจำ�และเพิื้�ม่ช่องที่�งก�รสื่�อส่�รก้บกลุ่ม่ล่กค้�ได้	ส่ำ�หร้บ
ในป็ระเด็นก�รส่ร้�งโอก�ส่เหล่�น่�	 คณะที่ำ�ง�นได้กำ�หนดกิจกรรม่พ้ื้ฒน�ตำร�ผัลิตำภ้ณฑ์์และร่ป็ล้กษณ์บรรจุ
ภ้ณฑ์์เพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�ผัลิตำภ้ณฑ์์ข่�น	โดยู่เชิญ่ป็ร�ชญ์่	(วิที่ยู่�กรชุม่ชนผัลิตำภ้ณฑ์์หน่�งตำำ�บล	หน่�งผัลิตำภ้ณฑ์์ระด้บ
ห้�ด�ว)	 ม่�ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่	 ระดม่ส่ม่องร่วม่ก้นก้บชุม่ชนแต่ำละผัลิตำภ้ณฑ์์เพืื้�อส่ก้ด	 ค้นห�อ้ตำล้กษณ์ของ
ผัลิตำภ้ณฑ์์ในก�รร่วม่ก้นส่ร้�งตำร�ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�เหม่�ะส่ม่ม่่ป็ระส่ิที่ธิุภ�พื้	 นอกจ�กน่�ได้ให้คว�ม่ร้่และร่วม่ก้น
กำ�หนดบรรจุภ้ณฑ์์ของผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	 ท่ี่�ม่่คว�ม่ส่�ม่�รถึในก�รป็กป้็องคุ้ม่ครองต้ำวผัลิตำภ้ณฑ์์ให้คงคุณภ�พื้	
และม่่ส่่วนในก�รส่่งเส่ริม่ก�รข�ยู่ให้ก้บต้ำวผัลิตำภ้ณฑ์์	 ก�รออกแบบชนิดของบรรจุภ้ณฑ์์ท่ี่�เหม่�ะส่ม่ก้บแตำ่ละ
กลุ่ม่ล่กค้�เป้็�หม่�ยู่โดยู่คำ�น่งถ่ึงต้ำนทุี่น	 คว�ม่ยู่้�งยู่ืน	 คว�ม่ส่�ม่�รถึของชุม่ชนในก�รป็ฏิิบ้ติำง�นต่ำอ	 เมื่�อคณะ
ที่ำ�ง�นเส่ร็จสิ่�นโครงก�ร	โดยู่ดำ�เนินก�รให้ก้บ	3	ผัลิตำภ้ณฑ์์	รวม่	6	กลุ่ม่อ�ช่พื้	ได้แก่	กลุ่ม่พื้ริกแกงเผ็ัด	หม่่่	1	
หม่่่	2	หม่่่	8	และหม่่่	11	กลุ่ม่ปุ็�ยู่อินที่ร่ยู่์	และกลุ่ม่กล้วยู่ตำ�ก
 6 กิจกรรมูการถ่าย์ทอดเทคโนโลยี์ระบบสูบนำ�าพลังงานแสงอาทิตย์์
	 จ�กป็ระเด็นปั็ญ่ห�เรื�องของแหล่งนำ��ท่ี่�ไม่่เพ่ื้ยู่งพื้อก้บก�รเพื้�ะป็ล่กโดยู่เฉูพื้�ะพื้ื�นท่ี่�ท่ี่�อยู่่่ห่�งไกล
ระบบชลป็ระที่�น	 และก�รที่ำ�เกษตำรนอกฤด่เพื้�ะป็ล่กหรือนอกฤด่ฝนน้�น	 นำ��ท่ี่�ไม่่พื้อเพ่ื้ยู่งจะส่่งผัลเส่่ยู่ห�ยู่
ต่ำอกิจกรรม่ที่�งก�รเกษตำร	 เช่น	 พืื้�นดินข�ดคว�ม่ชุ่ม่ชื�น	 พืื้ชข�ดนำ��	 พืื้ชชะง้กก�รเจริญ่เติำบโตำ	 ผัลผัลิตำท่ี่�ได้ม่่
คุณภ�พื้ตำำ��	รวม่ถึง่ป็ริม่�ณลดลงของพื้ชืผัลเกษตำร	ซื้่�งจำ�เป็็นอยู่�่งยู่ิ�งท่ี่�จะต้ำองม่่สิ่�งป็ระดิษฐ์หรือเที่คโนโลยู่ท่่ี่�ม่�
ช่วยู่แก้ไขปั็ญ่ห�ด้งกล�่ว	เช่น	ระบบส่่บนำ��ด้วยู่พื้ล้งง�นแส่งอ�ที่ติำยู่	์ก�รแลกเป็ล่�ยู่นเร่ยู่นร้่ร่วม่ก้นระหว�่งคณะ
ที่ำ�ง�น	หน่วยู่ง�นในพืื้�นท่ี่�	และ	คนในชุม่ชนท่ี่�ป็ระส่บปั็ญ่ห�ก�รข�ดแคลนนำ��ส่ำ�หร้บใช้ในแป็ลงเกษตำรของตำน	
ที่ำ�ให้เป็็นท่ี่�ม่�ของกิจกรรม่ระบบส่่บนำ��พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	ท่ี่�จะนำ�ม่�ช่วยู่บรรเที่�ปั็ญ่ห�ด้งกล่�ว	
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 7 กิจกรรมูการถ่าย์ทอดเทคโนโลยี์ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์์
	 จ�กผัลิตำผัลเกษตำรท่ี่�ม่่จำ�นวนม่�กในช่วงฤด่เพื้�ะป็ล่ก	 รวม่ไป็ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรบ�งป็ระเภที่ท่ี่�	
ม่่อ�ยูุ่ก�รเก็บร้กษ�ค่อนข้�งส้่�น	 จ่งม่่คว�ม่จำ�เป็็นจะต้ำองนำ�เที่คโนโลยู่่ในก�รเก็บร้กษ�ผัลิตำภ้ณฑ์์เหล่�น่�	 ม่�
ช่วยู่ยู่ืดอ�ยุู่ก�รเก็บร้กษ�	และ	ช่วยู่เพิื้�ม่ม่่ลค่�ให้ก้บผัลิตำภ้ณฑ์์ต่ำ�ง	ๆ	ด้งน้�น	จ�กก�รแลกเป็ล่�ยู่นเร่ยู่นร้่ร่วม่ก้น
ของผ้่ัม่่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่	 ท้ี่�งหม่ดในชุม่ชน	 จ่งม่่แนวคิดร่วม่ก้นในก�รนำ�ระบบเก็บร้กษ�ผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำร	
อ้นได้แก่	ต้่ำอบแห้งพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์ม่�เป็็นต้ำวช่วยู่ในก�รยู่ืดอ�ยูุ่ก�รเก็บร้กษ�ผัลผัลิตำ	โดยู่เฉูพื้�ะผัลผัลิตำท่ี่�
ม่่อยู่่่เป็็นจำ�นวน	ม่�กในชุม่ชน	ป็ระกอบไป็ด้วยู่	กล้วยู่นำ��ว้�	พื้ริก	ป็ล�พืื้�นบ้�น	ป็ล�เล่�ยู่ง	เนื�อป็ระเภที่	ต่ำ�ง	ๆ	
ฯลฯ	ซ่ื้�งผัลิตำภ้ณฑ์์เหล่�น่�	ส่�ม่�รถึยืู่ดอ�ยุู่ก�รเก็บร้กษ�	ได้ด้วยู่ก�รนำ�เที่คโนโลยู่ต้่่ำอบแห้งพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์
ม่�ใช้ในก�รอบแห้ง	อ่กท้ี่�งต้่ำอบแห้งพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่ไ์ม่่ม่่ค�่ใช้จ่�ยู่ในก�รนำ�พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่ม์่�ให้คว�ม่
ร้อน	และเป็็นเที่คโนโลยู่พ่ื้ล้งง�นส่ะอ�ด	ไม่่ม่่ผัลกระที่บก้บสิ่�งแวดล้อม่	จ่งเหม่�ะต่ำอก�รนำ�ม่�ใช้ในชุม่ชนอยู่�่ง
ยู่ิ�ง

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 ที่ำ�ให้ได้ผัลผัลิตำตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ดของกิจกรรม่	ป็ระกอบไป็ด้วยู่
	 1.	กิจกรรม่ส่่งเส่ริม่ท้ี่กษะก�รแป็รร่ป็ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรเพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�ผัลิตำภ้ณฑ์์	
	 ผัลผัลิตำ	 :	ได้ผัลิตำภ้ณฑ์์ปุ็�ยู่อินที่ร่ยู่์	 ม่่ผ้่ัเข้�ร่วม่กิจกรรม่ไม่่น้อยู่กว่�	20	คน	ชุม่ชนส่�ม่�รถึใช้ที่ดแที่น
ปุ็�ยู่เคม่่	และส่�ม่�รถึนำ�ไป็จำ�หน่�ยู่ส่ร้�งอ�ช่พื้เส่ริม่	เกิดแหล่งเร่ยู่นร้่ปุ็�ยู่อินที่ร่ยู่์	ส่ร้�งป็ร�ชญ์่ช�วบ้�นและคน
เด่นเพิื้�ม่ข่�นภ�ยู่ในชุม่ชน
	 ได้ผัลิตำภ้ณฑ์์โลช้�น	ส่เป็รย์ู่ก้นยู่งุจ�กตำะไคร้หอม่	และบ�ล์ม่เจล	ม่่ผ้่ัเข้�ร่วม่กิจกรรม่ไม่่น้อยู่กว่�	20	คน	
ชุม่ชนส่�ม่�รถึที่ำ�ก�รแป็รร่ป็ผัลผัลิตำภ�ยู่ในชุม่ชน	นอกจ�กจะใช้ในก�รดำ�เนินช่วิตำแล้ว	 ชุม่ชนส่�ม่�รถึนำ�ไป็
จำ�หน่�ยู่ส่ร้�งอ�ช่พื้เส่ริม่	เกิดแหล่งเร่ยู่นด้�นก�รที่ำ�ผัลิตำภ้ณฑ์์ก้นยูุ่งจ�กธุรรม่ช�ติำ	ส่ร้�งป็ร�ชญ์่ช�วบ้�นและ
คนเด่นเพิื้�ม่ข่�นภ�ยู่ในชุม่ชน
	 ได้ผัลิตำภ้ณฑ์์ข้�วแต๋ำนหล�กรส่	ม่่ผ้่ัเข้�ร่วม่กิจกรรม่ไม่่น้อยู่กว่�	20	คน	ชุม่ชนส่�ม่�รถึส่ร้�ง
ม่่ลค่�เพิื้�ม่ให้ก้บว้ตำถุึดิบข้�ว	และนำ�แนวคิดก�รส่ร้�งคว�ม่แตำกต่ำ�งม่�ใช้	โดยู่ผัลผัลิตำนำ�ไป็ร้บป็ระที่�นภ�ยู่ใน
คร้วเรือนหรือในโอก�ส่เที่ศก�ลง�นบญุ่	นอกจ�กน่�ส่�ม่�รถึนำ�ไป็จำ�หน�่ยู่ส่ร้�งอ�ช่พื้เส่รมิ่	เกิดแหล่งเร่ยู่นร้่ด้�น
ก�รที่ำ�ข้�วแต๋ำน	ส่ร้�งป็ร�ชญ์่ช�วบ้�นและคนเด่นเพิื้�ม่ข่�นภ�ยู่ในชุม่ชน
	 ได้ผัลิตำภ้ณฑ์์ตำะกร้�หว�ยู่เท่ี่ยู่ม่	ม่่ผ้่ัเข้�ร่วม่กิจกรรม่ไม่่น้อยู่กว่�	20	คน	ส่ำ�หร้บกลุ่ม่ผ้่ัส่่งอ�ยูุ่
และอ�ช่พื้ห้ตำถึกรรม่	ท้ี่�งน่�ส่�ม่�รถึนำ�ว้ส่ดุที่ดแที่นม่�ใช้แที่นหว�ยู่เท่ี่ยู่ม่ได้	ส่ำ�หร้บผัลผัลิตำนอกจ�กจะนำ�ไป็ใช้
ในก�รดำ�เนินช่วิตำป็ระจำ�ว้นแล้ว	ยู่ง้ส่�ม่�รถึนำ�ไป็จำ�หน่�ยู่ส่ร้�งอ�ช่พื้เส่ริม่	เกิดแหล่งเร่ยู่นร้่ด้�นจ้กส่�น	ส่ร้�ง
ป็ร�ชญ์่ช�วบ้�นและคนเด่นเพิื้�ม่ข่�นภ�ยู่ในชุม่ชน
	 2.	กิจกรรม่ก�รจ้ดฝึกอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รเพิื้�ม่ศ้กยู่ภ�พื้เพืื้�อยู่กระด้บคว�ม่ร้่ในก�รจ้ดก�รกลุ่ม่เชิงระบบ
เพืื้�อคว�ม่ยู่้�งยู่ืน	
	 ผัลผัลิตำ	:	ได้จ้ดก�รกลุ่ม่อ�ช่พื้	จำ�นวน	3	กลุ่ม่	ม่่ผ้่ัเข้�ร่วม่กิจกรรม่ไม่่น้อยู่กว่�	60	คน	กลุ่ม่อ�ช่พื้ท้ี่�ง
ส่�ม่	ได้แก่	กลุ่ม่พื้ริกแกงเผ็ัดหม่่่	8	กลุ่ม่พื้ริกแกงเผ็ัดหม่่่	11	และกลุ่ม่แป้็งกล้วยู่หม่่่	2	ซ่ื้�งส่ม่�ชิกท้ี่�งส่�ม่กลุ่ม่	ม่่
องค์คว�ม่ร้่	และกระบวนคว�ม่คิด	ในก�รจ้ดก�รกลุ่ม่อยู่่�งเป็็นระบบ	เพืื้�อให้เกิดคว�ม่ยู่้�งยู่ืนต่ำอไป็	
	 3.	กิจกรรม่ก�รเพิื้�ม่ศ้กยู่ภ�พื้เพืื้�อยู่กระด้บคว�ม่ร้่ในก�รจ้ดที่ำ�บ้ญ่ช่เชิงพื้�ณิชยู่ส์่ำ�หร้บป็ระช�ชนตำำ�บล
ตำ�กตำก
	 ผัลผัลิตำ	 :	กลุ่ม่อ�ช่พื้	กลุ่ม่ต่ำ�ง	ๆ	และชุม่ชนได้องค์คว�ม่ร้่และท้ี่กษะด้�นก�รบ้ญ่ช่	ก�รจ้ดที่ำ�บ้ญ่ช่
ร้บ-จ่�ยู่	 ก�รคำ�นวณต้ำนทุี่นผัลิตำภ้ณฑ์์	 และแผันธุุรกิจ	 ม่่ผ้่ัเข้�ร่วม่กิจกรรม่ไม่่น้อยู่กว่�	 60	 คน	 โดยู่ผ้่ัเข้�ร่วม่
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กิจกรรม่ส่�ม่�รถึนำ�องค์คว�ม่ร้่และท้ี่กษะ	ป็ร้บใช้ก้บก�รดำ�เนินง�นภ�ยู่ในกลุ่ม่ท่ี่�ตำนร้บผิัดชอบ	 ตำลอดจนใน
ก�รดำ�เนินช่วิตำของตำนได้
	 4.	กิจกรรม่เส่ริม่ส่ร้�งศ้กยู่ภ�พื้ผ้่ัป็ระกอบก�รท้ี่องถิึ�นชุม่ชนตำำ�บลตำ�กตำก	ส่่่ช่องที่�งตำล�ดออนไลน์
	 ผัลผัลิตำ	:	กลุ่ม่อ�ช่พื้	กลุ่ม่ต่ำ�ง	ๆ	และชุม่ชนได้องค์คว�ม่ร้่และท้ี่กษะด้�นก�รส่ร้�ง	พ้ื้ฒน�	เพิื้�ม่ช่อง
ที่�งก�รจำ�หน่�ยู่	ก�รจำ�หน่�ยู่ผัลิตำภ้ณฑ์์	(ก�รเจรจ�และปิ็ดก�รข�ยู่)	ก�รถ่ึ�ยู่ร่ป็ผัลิตำภ้ณฑ์์	ภ�ษ่และกฎหม่�ยู่
ท่ี่�เก่�ยู่วข้อง	ตำลอดจนกระบวนก�รและองคป์็ระกอบในก�รตำล�ดออนไลนค์รบวงจร	ม่่ผ้่ัเข้�ร่วม่กิจกรรม่ไม่่น้อยู่
กว่�	 60	 คน	 โดยู่ผ้่ัเข้�ร่วม่กิจกรรม่ส่�ม่�รถึนำ�องค์คว�ม่ร้่และท้ี่กษะ	 ป็ร้บใช้ก้บก�รดำ�เนินง�นภ�ยู่ในกลุ่ม่
ท่ี่�ตำนร้บผิัดชอบ	 ก�รดำ�เนินอ�ช่พื้ของตำนได้	 ส่ร้�งร�ยู่ได้	 ส่ร้�งกลุ่ม่ธุุรกิจ	 ท้ี่�งน่�ส่ำ�หร้บผ้่ัเข้�อบรม่อ�ช่พื้ง�น
ป็ระจำ�	 เช่น	 เจ้�หน้�ท่ี่�ขององค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลตำ�กตำก	 (ท่ี่�เข้�ร่วม่)	 ส่�ม่�รถึนำ�คว�ม่ร้่และท้ี่กษะใช้ใน
ก�รป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุ	เผัยู่แพื้ร่ข้อม่่ล	ข่�วส่�ร	ของส่ำ�น้กง�นได้
	 5.	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ตำร�ผัลิตำภ้ณฑ์์และร่ป็ล้กษณ์บรรจุภ้ณฑ์์เพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�	เชิงพื้�ณิชยู่ผ์ัลิตำภ้ณฑ์์ตำำ�บล
ตำ�กตำก
	 ผัลผัลิตำ	 :	กลุ่ม่อ�ช่พื้ได้ตำร�ผัลิตำภ้ณฑ์์และบรรจุภ้ณฑ์์	จำ�นวน	3	ผัลิตำภ้ณฑ์์	ได้แก่	ผัลิตำภ้ณฑ์์กล้วยู่
ตำ�ก	ปุ็�ยู่อินที่ร่ยู่์	และพื้ริกแกงเผ็ัด	ส่ำ�หร้บกลุ่ม่อ�ช่พื้	6	กลุ่ม่	คือ	กลุ่ม่ปุ็�ยู่อินที่ร่ยู่์	กลุ่ม่กล้วยู่ตำ�ก	กลุ่ม่พื้ริก
แกงเผ็ัด	หม่่่	1	หม่่่	2	หม่่่	8	และหม่่่	11	ม่่ผ้่ัเข้�ร่วม่กิจกรรม่ไม่่น้อยู่กว่�	60	คน	ส่ม่�ชิกกลุ่ม่อ�ช่พื้และชุม่ชน
ได้องค์คว�ม่ร้่และท้ี่กษะ	เก่�ยู่วก้บ	คว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ของก�รส่ร้�งอ้ตำล้กษณ์ส่ำ�หร้บผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนท้ี่องถิึ�นของตำน	
เพืื้�อคว�ม่ยู่้�งยู่ืน	ก�รส่ร้�งคว�ม่แตำกต่ำ�ง	ก�รส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่ให้ก้บผัลิตำภ้ณฑ์์	ซ่ื้�งชุม่ชนส่�ม่�รถึนำ�องค์คว�ม่ร้่
และท้ี่กษะป็ร้บใช้ก้บก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ใหม่่ของตำนต่ำอไป็ได้	เป็็นก�รส่ร้�งกลุ่ม่ธุุรกิจให้ยู่้�งยู่ืน	
	 6	กิจกรรม่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่ระบบส่่บนำ��พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	
	 ผัลผัลิตำ	:	ได้ระบบส่่บนำ��พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์อยู่่�งน้อยู่	1	ระบบ	ม่่ผ้่ัเข้�ร่วม่กิจกรรม่	อยู่่�งน้อยู่	50	
คน	และ	คนในชุม่ชนม่่องค์คว�ม่ร้่พืื้�นฐ�นด้�นระบบส่่บนำ��พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	ส่�ม่�รถึด่แลและบำ�รุงร้กษ�
เบื�องต้ำนได้ด้วยู่ตำนเอง
	 7	กิจกรรม่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่ต้่ำอบแห้งพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	
	 ผัลผัลิตำ	:	ได้ต้่ำอบแห้งพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	จำ�นวน	21	ต้่ำ	ม่่ผ้่ัเข้�ร่วม่กิจกรรม่	อยู่่�งน้อยู่	50	คน	และ	
คนในชุม่ชนม่่ก�รใช้ต้่ำอบแห้งพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์ส่ำ�หร้บอบแห้งผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำร	ของ	ตำน	เป็็นก�รเพิื้�ม่
ร�ยู่ได้จ�กก�รจำ�หน่�ยู่ผัลิตำภ้ณฑ์์ส่ำ�หร้บอบแห้ง	และ	เป็็นก�รลดร�ยู่จ่�ยู่	จ�กก�รใช้พื้ล้งง�นง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์
ส่ำ�หร้บอบแห้งแที่นก�รใช้พื้ล้งง�นไฟฟ้�

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 ท่ี่�ส่่งผัลที่ำ�ให้กิจกรรม่และโครงก�รท่ี่�ดำ�เนินก�รไป็ส่ำ�เร็จลุล่วงไป็ด้วยู่ด่	อ้นได้แก่	กลุ่ม่ผ้่ันำ�ชุม่ชนและ
หน่วยู่ง�นในพืื้�นท่ี่�	 ซ่ื้�งป็ระกอบไป็ด้วยู่	น�ยู่ก	อบตำ.	กำ�น้น	 ผ้่ัใหญ่่บ้�น	 ผ้่ัช่วยู่ผ้่ัใหญ่่บ้�น	 พ้ื้ฒน�ชุม่ชน	และ
เกษตำรอำ�เภอ	โดยู่ม่่จุดยืู่นของผ้่ันำ�ชุม่ชนแต่ำละระด้บ	ม่่คว�ม่มุ่่งม้่�น	ม่่คว�ม่ต้ำ�งใจ	และคว�ม่ร้บผิัดชอบท่ี่�จะช่วยู่
ก้นด่แล	และส่น้บส่นุนก�รดำ�เนินง�นของคนในชุม่ชนผ่ั�นกิจกรรม่และโครงก�ร	ของ	อว.	กลุ่ม่ช�วบ้�น	ซ่ื้�ง
ป็ระกอบไป็ดว้ยู่	ช�วบ�้น/คนในชมุ่ชน	ท่ี่�พื้ร้อม่ส่ละเวล�	ก�ยู่/ใจ	ท่ี่�จะเข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่	ให้คว�ม่รว่ม่มื่อ	ร่วม่ใจ	
ในก�รดำ�เนินกิจกรรม่ร่วม่ก้นต้ำ�งแต่ำเริ�ม่โครงก�ร	จนกระท้ี่�งสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	และกลุ่ม่คณะที่ำ�ง�น	ป็ระกอบไป็
ด้วยู่	คณ�จ�รย์ู่และคณะที่ำ�ง�นของท่ี่ม่	อว.ตำ�กตำก	วิที่ยู่�กร	และป็ร�ชญ์่	โดยู่ทุี่กคนต่ำ�งเอ�ใจใส่่	ด่แล	คอยู่
ช่วยู่เหลือให้คำ�ป็ร่กษ�คนในชุม่ชน	โดยู่ผ้่ัป็ฏิิบ้ติำก�รหล้ก	(Key	Actors)	ท่ี่�กล่�วถ่ึงม่�ท้ี่�งหม่ด	ต่ำ�งร่วม่ก้นคิด	
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ร่วม่ต้ำดสิ่นใจ	ร่วม่ป็ฏิิบ้ติำง�น	ร่วม่ร้บผิัดชอบหรือร่วม่ก้นแก้ไขปั็ญ่ห�	ซ่ื้�งจะเป็็นปั็จจ้ยู่หล้กท่ี่�ส่่งผัลให้โครงก�ร
ดำ�เนินกิจกรรม่จนส่ำ�เร็จลุล่วงได้ด้วยู่ด่	

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

ปัญหา อุปสรรค
	 1.	 ข�ดคว�ม่ช้ดเจนด้�นระบบง�นเอกส่�ร	 และคว�ม่ล่�ช้�ในก�รตำรวจส่อบ	 เมื่�อแจ้งผัลให้แก้ไขช้�	
ส่่งผัลให้ก�รที่ำ�ง�นไม่่เป็็นไป็ตำ�ม่กำ�หนด
	 2.	จ�กส่ถึ�นก�รณ์โรคโควิด-19	 ส่่งผัลต่ำอก�รดำ�เนินง�น/กิจกรรม่	 ไม่่เป็็นไป็ตำ�ม่แผันง�น/ข้�นตำอน	
ท่ี่�ระบุไว้ในแผัน	 รวม่ไป็ถ่ึงส่่งผัลให้เวล�ในก�รดำ�เนินกิจกรรม่ม่่เวล�ท่ี่�จำ�ก้ดหรือม่่เวล�ในก�รที่ำ�ง�นท่ี่�ส้่�นลง	
ที่ำ�ให้คณะที่ำ�ง�นต้ำองป็ร้บแผันก�รที่ำ�ง�น	เพืื้�อให้เกิดคว�ม่ส่ม่ดุลของในก�รป็ฏิิบ้ติำง�นและก�รป็ฏิิบ้ติำง�นจริง
	 3.	ม่่ระเบ่ยู่บและกฎต่ำ�ง	ๆ 	จำ�นวนม่�ก	ห�กส่ร้�งเครื�องมื่อและให้คว�ม่ร้่ในก�รดำ�เนินง�น	จะส่่งผัล
ให้ก�รที่ำ�ง�นส่ะดวก	และรวดเร็ว
ข้้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรส่ร้�งระบบและกลไกในง�นด้�นเอกส่�ร	 ตำลอดจนก�รออกแบบเครื�องมื่อในก�รดำ�เนินง�น	
เพืื้�อให้ก�รที่ำ�ง�นส่ะดวก	และรวดเร็ว
	 2.	 หน่วยู่ง�น/ส่่วนง�นส่น้บส่นุนควรศ่กษ�	 ออกแบบ	 ให้คว�ม่ร้่	 ส่ร้�งเครื�องมื่อ	 ด้�นเอกส่�ร 
ตำลอดจนอื�น	ๆ	ท่ี่�เก่�ยู่วข้อง	เพืื้�อเอื�อเฟ้�อให้คณะที่ำ�ง�นส่�ม่�รถึดำ�เนินก�รได้
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ต ำบลตำกตก  อ ำเภอบ้ำนตำก    จงัหวดัตำก

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก ........................
.....

ศักยภาพต าบล

ประชากรทั้งหมดจ านวน 5,429 คน
ชายจ านวน 2,619 คนและหญิงจ านวน 2,810 คน

มีทั้งหมด 2,084 ครัวเรือน

การพัฒนาพื้นที่
จากผลการส า รวจข้ อมู ลส รุปและ
ประเมินผลตัวช้ีวัด 16 ประการของ
ต าบลตากตกพบว่าก่อนด าเนินกิจกรรม
ต าบลตากตก อยู่ ในต าบลพ้นความ
ยากล าบาก หลังจากท่ีคณะท างาน 
หน่วยงานในพ้ืนที่และคนในชุมชนได้
ด า เนิน กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เ พ่ือ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับ
คนในชุมชนต าบลตากตกจนกระทั่ ง
สิ้นสุดโครงการ ท าให้ต าบลตากตกมีผล
การประเมินตัวชี้วัด 16 ประการอยู่ใน
ต าบลมุ่งสู่ความพอเพียง

ผลลัพธ์

..
ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร 
จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์
2) มีช่องทางการจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 1 แห่งและมี
ความรู้
และทักษะการขายออนไลน์
3) มีตราผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตลักษณ์และมีบรรจุ
ภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพจ านวน 5 
ผลิตภัณฑ์
รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
เฉลี่ยต่อต าบล 40,750 บาท/ปี 
เฉลี่ยต่อต าบล 3,550 บาท/ครัวเรือน

1) คุณภาพชีวิตท่ีมีข้ึนส่งเสริมการลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยและเกิดการรวมตัว
ของคนภายในและภายนอกชุมชนมาแลก
เปลี่ยนความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์
2.การย้ายถ่ินฐานเพื่อออกไปหางานท าลดลงเพราะ
มีการส่งเสริมการสร้างอาชีพให้กับผู้ว่างงานท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19
3.เกิดความร่วมมือและสามัคคีของคนในชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีของโครงการ U2T

การด าเนินงานรายต าบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ 
ผศ.ยุธนา ศรีอุดม สังกัดสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
เบอร์ติดต่อ 096 - 9765424

- ควรสร้างระบบและกลไกในงานด้านเอกสาร ตลอดจนการออกแบบเครื่องมือในการด าเนินงานเพื่อให้
การท างานสะดวกและรวดเร็ว
- หน่วยงาน/ส่วนงานสนับสนุนควรศึกษาออกแบบ ให้ความรู้ สร้างเครื่องมือ ด้านเอกสาร ตลอดจนอื่น ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อเฟื้อให้คณะท างานสามารถด าเนินการได้

ข้อมูลพื้นที่ต าบล

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

(ก่อน)
ต าบลที่ยังไม่สามารถอยูร่อด

(หลัง)
ต าบลมุ่งสู่ความพอเพียง 

1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการแปรรูป
ผ ล ผ ลิ ต ท า งก า ร เ กษตร เ พิ่ ม มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
2 .  กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง ศั ก ย ภ า พ
ผู้ประกอบการท้องถ่ินชุมชนสู่ช่องทาง
ตลาดออนไลน์
3. กิจกรรมพัฒนาตราผลิตภัณฑ์และ
รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์ผลิตภัณฑ์
4 .  กิ จ ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง สู บ น้ าพ ลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ส าหรับเกษตรกรรมในชุมชน
5. กิจกรรมการอบแห้งผลิตผลทางการ
เกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

1
เพิ่มการจ้างงาน

ให้คนในพื้นที่ 3 กลุ่ม

2
เพิ่มทักษะของ

ผู้รับจ้างทั้ง 4 ด้าน

3
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายต าบลแบบบรูณาการ 
โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น 

System Integrator

4
Big Data

ได้ข้อมูลมาเสริม

พ้ืนที่
42,225 ไร่

ประชากร 5,429 คน
ชาย 2,619 คน 
หญิง 2,810 คน 

รพ.สต. 2 แหง่ โรงเรียน 3 แหง่

แหล่งน า้
อ่างเก็บน า้ 1 แหง่

วดั 7 แหง่
ส านกัสงฆ ์2 แหง่

ต ำบลตำกตกแบ่งออกเป็น 11 หมู่บำ้น 
จ ำนวน 2,084 ครวัเรือน 

เขตกำรปกครอง
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 11 หมูบ่า้น
ทอ้งถิ่นเทศบาล 7 หมูบ่า้น

สภำพภมิูศำสตร์
ลกัษณะรูปร่างของต าบลตากตกมีรูปร่างกวา้งเป็น
แนวยาวจากทิศตะวนัออกเฉียงใตไ้ปยงัความลาดชนัที่
ราบสูงและที่ราบเชิงเขาอยู่ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกของ
ต าบลหมู่ที่ 1,2,3,5 และหมู่ที่ 11ที่ราบอยู่ทางทิศ
เหนือและทิศตะวนัตกของต าบลคือบริเวณหมู่ที่ 
5,6,7,8,9 และหมทูี่ 10 

กลไกการด าเนินงาน
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : 1. นายกิตติ วิโรัจรััตนาภาพิัศาล    

   คณะวิศวกรัรัมศาสตร์ั 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา ตาก  

ตำาบลตากออก      
อำ�าเภอำบ้านตาก จังหวัดตาก

ผู้ร่วิมูโครงการ :		1.น�ยู่ขว้ญ่ช้ยู่		 	 เที่ศฉู�ยู่	
	 	 3.น�งส่�วป็ริด�			 จิ�วปั็ญ่ญ่�	
	 		 4.น�งส่�วป็ร่ยู่�นุช		 เม่ฆ์ฉู�ยู่	
	 	 5.น�ยู่ไกรส่ร		 	 วงษ์ป่่็		
	 	 6.น�ยู่ชยู่้นต์ำ		 	 คำ�บรรลือ	
	 	 7.น�ยู่อุกฤษฏ์ิ		 	 ธุนที่ร้พื้ยู่์ที่ว่	
	 	 8.น�ยู่ภ�คภ่มิ่			 	 ใจชม่ภ่	
	 		 9.น�ยู่นรุตำม์่		 	 คล้�ยู่เคลื�อน



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)364

	 	 10.น�ยู่ธุงช้ยู่		 เบ็ญ่จล้กษณ์	
	 	 11.น�ยู่ศิวศิษฏ์ิ		 ปิ็จมิ่ตำร	

ความเป็นมา (ข�อม้ลทั�วไปที�สำาคัญของตำาบล)

	 ท่ี่�ต้ำ�ง	ของหม่่่บ้�นหรือชุม่ชนหรือตำำ�บลองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลตำ�กออก	ต้ำ�งอยู่่่	ในเขตำพืื้�นท่ี่�หม่่่ท่ี่�	๘	
บ้�นส่องกอง	ตำำ�บลตำ�กออก	อำ�เภอบ้�นตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก	ซ่ื้�งม่่ระยู่ะห่�งจ�กจ้งหว้ดตำ�ก	ป็ระม่�ณ	๒๖	กิโลเม่ตำร	
นอกจ�กน่�เขตำตำำ�บลตำ�กออกยู่้งเป็็นท่ี่�ต้ำ�งของท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอบ้�นตำ�ก	 ซ่ื้�งต้ำ�งอยู่่่หม่่่ท่ี่�	 ๕	 ของ	 ตำำ�บลตำ�กออก	
อำ�เภอบ้�นตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก	เนื�อท่ี่�ท้ี่�งหม่ดขององค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลตำ�กออกรวม่เที่ศบ�ลตำำ�บลบ้�นตำ�ก	
ป็ระม่�ณ	107	ตำร.กม่.	เนื�อท่ี่�เฉูพื้�ะเขตำขององค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลตำ�กออก		ป็ระม่�ณ	90	ตำร.กม่	(56,250	
ไร่)	อำ�เภอบ้�นตำ�กต้ำ�งอยู่่่ที่�งตำอนกล�งของจ้งหว้ด	ม่่อ�ณ�เขตำติำดต่ำอก้บอำ�เภอข้�งเค่ยู่ง	ด้งน่�															ทิี่ศ
เหนือ	ติำดต่ำอก้บอำ�เภอส่�ม่เง�	ทิี่ศตำะว้นออก	ติำดต่ำอก้บอำ�เภอเถิึน	(จ้งหว้ดลำ�ป็�ง)	และอำ�เภอบ้�นด่�นล�นหอยู่	
(จ้งหว้ดสุ่โขท้ี่ยู่)	ทิี่ศใต้ำ	ติำดต่ำอก้บอำ�เภอเมื่องตำ�ก	และทิี่ศตำะว้นตำก	ติำดต่ำอก้บอำ�เภอแม่่ระม่�ด
	 อำ�เภอบ้�นตำ�ก	ส้่นนิษฐ�นว่�คือต้ำวเมื่องตำ�กเดิม่	เป็็นเมื่องหน้�ด่�นส่ำ�หร้บป้็องก้นข้�ศ่กศ้ตำร่ม่�แต่ำ
ด่กดำ�บรรพ์ื้	ต้ำ�งอยู่่่บนดอยู่เล็ก	ๆ	ล่กหน่�ง	ปั็จจุบ้นคือบ้�นท่ี่�พื้ระธุ�ตุำ	หม่่่ท่ี่�	3	ตำำ�บลเก�ะตำะเภ�	อยู่่่ที่�งทิี่ศ
ตำะว้นตำกของแม่่นำ��ปิ็ง	ต่ำอม่�ส่ม้่ยู่ส่ม่เด็จพื้ระม่ห�ธุรรม่ร�ช�	แห่งกรุงศร่อยูุ่ธุยู่�	ได้ยู่้�ยู่เมื่องตำ�กจ�กท่ี่�เดิม่ม่�
อยู่่ท่่ี่�ตำำ�บลป่็�ม่ะม่่วง	อำ�เภอเมื่องตำ�ก	และในส่ม้่ยู่พื้ระบ�ที่ส่ม่เด็จพื้ระพุื้ที่ธุเลิศล้�นภ�ล้ยู่	แห่งกรุงร้ตำนโกสิ่นที่ร์	
ได้ยู่�้ยู่เมื่องตำ�กไป็อยู่่ท่่ี่�ตำำ�บลระแหง	อำ�เภอเมื่องตำ�ก	ฝั�งตำะว้นออกของแม่่นำ��ปิ็ง	ซ่ื้�งเป็็นท่ี่�ต้ำ�งต้ำวจ้งหว้ดตำ�กใน
ปั็จจุบ้นน่�	เมื่�อได้ยู่�้ยู่เมื่องตำ�กไป็ต้ำ�งท่ี่�ใหม่่แล้ว	ไม่่อ�จที่ร�บได้ว่�	ส่ภ�พื้ของเมื่องตำ�ก	เดิม่จะม่่ฐ�นะเป็็นอำ�เภอ	
ตำำ�บลหรือหม่่่บ้�น	แต่ำพื้อจะม่่หล้กฐ�นว่�ท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอบ้�นตำ�กได้ต้ำ�งข่�นท่ี่�ฝั�งตำะว้นตำกของแม่่นำ��ปิ็ง	ในท้ี่องท่ี่�
หม่่่ท่ี่�	8	ตำำ�บลตำ�กตำกในปั็จจุบ้น	เมื่�อป็ระม่�ณปี็	พื้.ศ.	2438	ถ่ึง	2440	โดยู่ม่่หลวงพื้รม่สุ่ภ�(น�ยู่โตำ	ก�ญ่จน
ส่่ตำ)	เป็็นน�ยู่อำ�เภอคนแรก	ม่่พืื้�นท่ี่�ที่ำ�ก�รป็กครองรวม่ท้ี่�งท้ี่องท่ี่�อำ�เภอส่�ม่เง�ในปั็จจุบ้นเข้�ไว้ด้วยู่	ต่ำอม่�เมื่�อ
ปี็	พื้.ศ.	2475	ที่�งร�ชก�รได้ยู่กฐ�นะตำำ�บลส่�ม่เง�ข่�นเป็็น	กิ�งอำ�เภอข่�นก้บอำ�เภอบ้�นตำ�ก	และที่�งร�ชก�ร
ได้ยู่กฐ�นะกิ�งอำ�เภอส่�ม่เง�ข่�นเป็็น	อำ�เภอส่�ม่เง�	ในโอก�ส่ต่ำอม่�	เมื่�อปี็	พื้.ศ.	2501

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

 ด้านตำาบลสู่ควิามูยั์�งย่์น
	 ก�รพ้ื้ฒน�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนเชิงส่ร้�งส่รรค์อยู่่�งยู่้�งยู่ืน

• เส่ริม่ส่ร้�งและพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ของป็ระช�ชนและเยู่�วชนได้อยู่่�งม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ม่�กข่�น	ก่อให้
เกิดป็ระโยู่ชน์ต่ำอตำนเองและชุม่ชน

• เพิื้�ม่ศ้กยู่ภ�พื้ของเยู่�วชนให้ส่�ม่�รถึใช้ป็ระโยู่ชน์จ�กก�รใช้เที่คโนโลยู่่ส่�รส่นเที่ศเพืื้�อก�ร
ส่น้บส่นุนและป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุโดยู่ชุม่ชนและถ่ึ�ยู่ที่อดว้ฒนธุรรม่ของชุม่ชนอยู่่�งแพื้ร่หล�ยู่

 ด้านตำาบลมุู่งสู่ควิามูพอเพีย์ง
	 ก�รเกษตำรยู่้�งยู่ืนส่ร้�งแหล่งอ�ห�รให้ชุม่ชน

• ป็ระช�ชนม่่คว�ม่ร้่เก่�ยู่วก้บก�รเพื้�ะเหด็น�งฟ�้ส่ำ�หร้บคระวเรือน	ม่่คว�ม่ม้่�นคงที่�งด�้นอ�ห�ร
จ�กผัลผัลิตำเห็ดน�งฟ้�	 จ้ดก�รด้�นบริห�รแหล่งเพื้�ะป็ล่กในคร้วเรือนเพืื้�อเพิื้�ม่ผัลผัลิตำจ�กเห็ด
น�งฟ้�	ส่�ม่�รถึลดต้ำนทุี่น	และเพิื้�ม่ร�ยู่ได้เส่ริม่ในคร้วเรือน

• ม่่แหล่งที่ำ�ปุ็�ยู่อินที่ร่ย์ู่เกษตำรจ�กก�รเล่�ยู่งไส้่เดือน	 เพืื้�อลดตุำนในก�รเพื้�ะป็ล่กหรือก�รที่ำ�ก�ร
เกษตำร	และนำ��หม้่กม่่ลไส้่เดือน	เพืื้�อไล่แม่ลงและกำ�จ้ดขยู่ะอินที่ร่ย์ู่
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• ด้�นตำำ�บลพ้ื้นคว�ม่ยู่�กลำ�บก
• ก�รพ้ื้ฒน�ยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP	ให้ชุม่ชน
• ป็ระช�ชนในชุม่ชนม่่ก�รป็ระกอบอ�ช่พื้เส่ริม่	และม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�น
• กลุ่ม่วิส่�หกจิชุม่ชนผัลติำสิ่นค้�ท่ี่�ม่่คว�ม่หล�กหล�ยู่	ลดกำ�ล้งก�รผัลิตำและเพิื้�ม่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ของ

สิ่นค้�ได้ม่�กข่�น	จ�กก�รส่ร้�งเครื�องจ้กรส่ำ�หร้บผัลิตำสิ่นค้�
• ด้�นตำำ�บลยู่�กลำ�บ�ก
• ก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้	ส่ร้�งอ�ช่พื้ในชุม่ชน
• ป็ระช�ชนม่่คว�ม่ร้่เก่�ยู่วก้บก�รเพื้�ะเล่�ยู่งส้่ตำว์นำ��ในกระช้งบก	แบบใช้นำ��น้อยู่	ม่่คว�ม่ม้่�นคงที่�ง

ด้�นอ�ห�รโป็รต่ำนจ�กผัลผัลิตำส้่ตำว์นำ��	จ้ดก�รด้�นก�รบริห�รแหล่งนำ��ชุม่ชนเพืื้�อเพิื้�ม่ผัลผัลิตำส้่ตำว์
นำ��	ส่�ม่�รถึลดต้ำนทุี่น	และเพิื้�ม่ร�ยู่ได้เส่ริม่ในคร้วเรือน

• เส่ริม่ส่ร้�งและพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ของป็ระช�ชนได้อยู่่�งม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้ม่�กข่�น	ก่อให้เกิดป็ระโยู่ชน์
ต่ำอตำนเองและชุม่ชน

• ก�รนำ�คว�ม่ร้่	 (ก�รที่ำ�แชม่พ่ื้ม่ะกร่ด	 จ�กส่มุ่นไพื้รในชุม่ชน	 และก�รที่ำ�ข้�วแตำ๋นส่ำ�หร้บช่วง
เที่ศก�ล)	ไป็ใช้ในก�รดำ�เนินช่วิตำป็ระจำ�ว้นของตำนและส่ร้�งอ�ช่พื้เส่ริม่ได้อยู่่�งม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

• กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้
• ก�รเพื้�ะเล่�ยู่งส้่ตำว์นำ��ในกระช้งบก
• ก�รที่ำ�ขนม่ส่ำ�หร้บเที่ศก�ล	ข้�วแต๋ำนนำ��แตำงโม่
• ก�รที่ำ�แชม่พ่ื้ม่ะกร่ด	จ�กส่มุ่นไพื้รในชุม่ชน
• กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนเส่ริม่ส่ร้�งส่รรค์อยู่่�งยู่้�งยู่ืน
• ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน	สื่บส่�นป็ระเพื้ณ่ส่่งเส่ริม่ภ�พื้ล้กษณ์ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วแก่ชุม่ชน
• ก�รพ้ื้ฒน�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วแบบออนไลน์ในยูุ่ค	5G
• ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วอยู่่�งยู่้�งยู่ืน
• กิจกรรม่ด้�นเกษตำรยู่้�งยู่ืนส่ร้�งแหล่งอ�ห�รในชุม่ชน
• ก�รเล่�ยู่งไส้่เดือนส่ำ�หร้บเกษตำรกร
• ก�รเพื้�ะเห็ดน�งฟ้�
• กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP	ให้ชุม่ชน
• ก�รใช้ง�นและก�รซ่ื้อม่บำ�รุงเครื�องอบผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กใบล�นและเครื�องช้กใยู่จ�กใบล�น
• ก�รผัส่ม่ส่่เพืื้�อพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กใบล�น

 

วิธีีการัดำาเนินงาน

	 จ้ดกิจกรรม่ก�รฝึกอบรม่ด้�นต่ำ�ง	 ๆ	 เพืื้�อให้ป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รแส่ดงออกที่�งคว�ม่
คิดเห็นและตำระหน้กถ่ึงกรพ้ื้ฒน�อ�ช่พื้และก�รเพิื้�ม่ศ้กยู่ภ�พื้ของชุม่ชน	 รวม่ถึ่งก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์และส่่ง
เส่ริม่ส่ถึ�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยู่วของชุม่ชนโดยู่เยู่�วชนเป็็นแกนนำ�
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ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 หล้งจ�กก�รดำ�เนินกิจกรรม่ต่ำ�ง	ๆ	ที่ำ�ให้ภ�ยู่ในชุม่ชนม่่เรื�องเด่น	กิจกรรม่ต่ำ�ง	ๆ	รวม่ถ่ึงบริก�รและ
ผัลิตำภ้ณฑ์์ของชุม่ชนเกิดข่�นม่�กม่ม่�ยู่	เช่น	แชม่พ่ื้ม่ะกร่ดส่่ตำรส่มุ่นไพื้ร	หม่วกใบล�น	กระเป็��ใบล�น	ตำะกร้�
ใบล�น	จ�กผ้่ัม่่คว�ม่ร้่เฉูพื้�ะที่�ง	 รวม่ถ่ึงก�รม่รแหล่งเพื้�ะป็ล่กในพืื้�นท่ี่�คร้วเรือน	ก�รจ้ดส่รรพืื้�นท่ี่�เพื้�ะเล่�ยู่ง	
และยู่้งม่่ก�รขยู่�ยู่องค์คว�ม่ร้่ไป็ยู่้งแหล่งชุม่ชนท่ี่�เก่�ยู่วข้องและส่นใจ

ปัจจัยความสำาเร็ัจ

	 เกิดก�รจ้�งง�นตำ�ม่ภ�รกิจต่ำ�ง	ๆ	ของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	จำ�นวน	20	อ้ตำร�	เพืื้�อดำ�เนินโครงก�รให้บรรจุ
ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่ของโครงก�ร

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 ก�รลงพืื้�นท่ี่�และระยู่ะเวล�ในก�รจ้ดกิจกรรม่ไม่่เพ่ื้ยู่งพื้อ	เนื�องจ�กส่ถึ�นก�รณ์	COVID-19	ควรเพิื้�ม่
ระยู่ะเวล�ในก�รจ้ดที่ำ�โครงก�รเพืื้�อให้ก�รจ้ดกิจกรรม่ได้ตำ�ม่แผันอยู่่�งม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้	ก่อให้เกิดป็ระสิ่ทฺี่ธิุผัล
ท่ี่�ด่ต่ำอโครงก�รและตำอ่ชุม่ชนท่ี่�ได้ร้บป็ระโยู่ชน์	รวม่ไป็ถึง่ก�รจ้ดว�งแผันป็ระชมุ่เครือข่�ยู่พืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่งท่ี่�เชื�อม่
ต่ำอก้นระหว่�งตำำ�บล	เพืื้�อขยู่�ยู่วงกว้�งพืื้�นท่ี่�ก�รดำ�เนินง�นท่ี่�ล้กษณะเด่ยู่วก้นส่อดคล้องก้น	อ้นจะเกิดป็ระโยู่ชน์
ส่่งสุ่ดร่วม่ก้น
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กกาารรดด  าาเเนนิินนกกิิจจกกรรรรมมรราายยตต  าาบบลล((TTSSII))

ต ำบลตำกออก
อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก

ข้อมูลพื้นฐานต าบลตากออก
สสถถาาพพภภูมูมิิปปรระะเเททศศ
“ตากออก” เป็นลุ่มแม่น ้า สภาพเป็นดินปนทราย 
กักเก็บน ้าไม่ค่อยอยู่ ส่วนที่ราบสูงเต็มไปด้วยดิน
ลูกรัง และหินกรวด ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ
การเกษตรได้น้อย และใต้พ้ืนดินทั่วไปบริเวณ
ต าบลตากออก จะเป็นหินแกรนิต และเป็นแหล่งท า
เหมืองหินแกรนิตที่ดีที่สุดของประเทศ
พพ้้ืืนนทท่่ีี 90 ตารางกิโลเมตร หรือ 56,250 ไร่
ปปรระะชชาากกรร 1975 ครัวเรือน
ออาาชชีีพพหหลลัักก--ออาาชชีพีพรรอองง          

รับจ้างทั่วไป 1,387
ท าไร่ 49
ท านา 489
ท าสวน 70

ตต  ำำบบลลมมุุ่่งงสสูู่่คคววำำมม
พพออเเพพียียงง
(เก่ำ)

ตต  ำำบบลลมมุุ่่งงสสูู่่คคววำำมม
พพออเเพพียียงง
(ใหม่)

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติข้อมูล 
ปี 2561-2562

ผู้รับผิดชอบ ดร.กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล
เบอร์ติดต่อ 086-9720478 หน่วยงาน มทร.ล้านนา

 องค์การบริหารส่วนต าบลตากออก
 เทศบาลอ าเภอบ้านตาก
 สาธารสุขอ าเภอบ้านตาก
 โรงพยาบาลบ้านตาก
 สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ้านตาก
 วิสาหกิจชุมชน
 อสม.
 ผู้ใหญ่บ้าน

กิจกรรม

1.เกิดการจ้างงานเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ 8 คน 
ประชาชนทั่วไป 5 คน นักศึกษา 5 คน
2.ผู้จ้างงานได้รับความรู้และพัฒนาทักษะ ทั้ง4ด้าน
Digital Literacy,Engilsh Literacy,Social Literacy,SET
3.ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้

- กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มให้มี
มาตรฐาน
- การพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ง
สามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน
- มีสื่อการเรียนการสอนให้ความรู้
เกี่ยวกับการเกษตร เพื่อให้ความรู้
แก่ประชาชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนาตาก

ผลลัพธ์การด าเนินการ

-ท าให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
ทุกกิจกรรม
-สร้างอาชีพให้แก่คนว่างงาน
ในชุมชน
-เกิดความสามัคคีภายใน
ชุมชน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
ภาคี

1. กิจรรมพัฒนาทักษะอาชีพการเพาะเล้ียงสัตว์น ้าในกระ
ชักบก
2. กิจกรรมฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่เร่ือง
ข้าวแต๋นพันหน้าท า  กินง่ายท าขายรวย
3. กิจกรรม U2T COVID-19 Week ก้าวต่อไปสู่ภัยโควิด
4. กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชนแชมพูมะกรูดสุตรส
มุนไพรออแกนิค
5. กิจกรรมการเกษตรยั่งยืนสร้างแหล่งอาหารในชุมชน
การเล้ียงไส้เดือนส าหรับเกษตรกร
6. กิจกรรมอบรมให้ความรู้การใช้งานและซ่อมบ ารุง
เครื่องอบผลิตภัณฑ์จากใบลาน
7. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านผสมสีเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากใบลาน
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้ศ.ทนงศักดิ� ยาทะเล

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา ตาก  

ตำาบลรัวมไทยพััฒนา      
อำ�าเภอำพบพระ จังหวัดตาก

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	ผัศ.กฤษด�		 	 ก�ว่วงศ์
	 	 2.	ผัศ.ช้ยู่ธุว้ช		 	 จ�รุที่รรศน์
	 	 3.	รศ.อ้จฉูร�		 	 ดลวิที่ยู่�คุณ
	 	 4.	น�งส่�วส่ม่ใจ			 วงค์เท่ี่ยู่นช้ยู่
	 	 5.	น�ยู่	เฉูล�		 	 วงศ์แส่ง
	 	 6.	น�ยู่ธุ�นินที่ร์			 สิ่นพื้รม่ม่�
	 	 7.	น�ยู่ศิริศ้กดิ�		 	 ศ้กดิ�ศิริคุณ
	 	 8.	น�ยู่อนุร้ตำน์		 	 เที่วตำ�
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	 	 9.	ผัศ.ส้่นติำภ�พื้			 โคตำรที่ะเล
	 	 10.	น�งส่�วอ�รุ	 	 ณ่	วงษ์ข�ว
	 	 11.	ผัศ.สิ่น่น�ฏิ		 	 วงค์เท่ี่ยู่นช้ยู่
	 	 12.	น�งส่�วท้ี่ศวรรณ		 อินที่ะส่ร้อยู่
	 	 13.	น�งส่�วสุ่ว้จนก�นด�	พ่ื้ลเอ่ยู่ด
	 	 14.	น�งส่�วกนกพื้ร		 บ้วที่ร้พื้ยู่์
	 	 15.	น�งส่�วดุษฏ่ิ		 มุ่กด�อ่อน
	 	 16.	น�ยู่ศศิพื้ล		 	 รุจิร�วงศ์วรรณ
	 	 17.	น�งส่�วป็ภ้ส่ร�		 อินที่ร์ครอง

ความเป็นมา

	 ตำำ�บลรวม่ไที่ยู่พ้ื้ฒน�	อำ�เภอพื้บพื้ระ	จ้งหว้ดตำ�ก	ม่่เนื�อท่ี่�	51,643	ไร่	ม่่หม่่่บ้�นท้ี่�งหม่ด	11	หม่่่บ้�น	
ป็ระช�ชนส่่วนใหญ่่เป็็นช�วไที่ยู่เผ่ั�ม้่ง	ร้อยู่ละ	84	ช�วไที่ยู่พืื้�นท่ี่�ร�บ	ร้อยู่ละ	11	ช�วเผ่ั�ล่ซื้อ	ร้อยู่ละ	2	กะเหร่�ยู่ง	
ร้อยู่ละ	3	รวม่ป็ระช�กรในตำำ�บลท้ี่�งหม่ดรวม่	15,544	คน	โดยู่ส่่วนใหญ่่จะป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่	ป็ล่กข้�ว	
พืื้ชไร่	และไม้่ผัล	ส่่วนน้อยู่เล่�ยู่งส้่ตำว์	ซ่ื้�งผัลผัลิตำจะนำ�ส่่งข�ยู่โดยู่ตำรง	ที่ำ�ให้ร�ค�ผัลผัลิตำตำำ��	ส่่งผัลให้ที่�งตำำ�บล
ม่่หน่�สิ่นคร้วเรือนและหน่�สิ่นภ�คก�รเกษตำรท่ี่�เกิดจ�กก�รก้่ยู่ืม่	ส่่งถ่ึงร้อยู่ละ	73	และก้่ด้�นอื�น	ๆ	ร้อยู่ละ	27	
แต่ำอยู่่�งไรก็ตำ�ม่ตำำ�บลรวม่ไที่ยู่พ้ื้ฒน�	ม่่จุดเด่นของพืื้�นท่ี่�คือเป็็นแหล่งเกษตำรกรรม่ท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ของอำ�เภอพื้บพื้ระ	
ม่่ธุรรม่ช�ติำท่ี่�ส่วยู่ง�ม่	ม่่แหล่งอ่�งเก็บนำ��และนำ��ตำกธุรรม่ช�ตำ	ิเช่น	นำ��ตำกผั�ถึำ��	และนำ��ตำกพื้ะด่	ท่ี่�เหม่�ะแก่ก�ร
พ้ื้ฒน�เป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วแต่ำยู่้งไม่่ได้ร้บก�รส่น้บส่นุน	

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 จ�กก�รป็ระเมิ่น	16	ป็ระเด็นท่ี่�นำ�ม่�เป็็นต้ำวช่�ว้ด	ตำำ�บลรวม่ไที่ยู่พ้ื้ฒน�	อำ�เภอพื้บพื้ระ	 จ้งหว้ดตำ�ก	
เป็็นตำำ�บลยู่�กลำ�บ�ก	ด้งน้�นโจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจน	คือ
	 1)	 ก�รใช้นว้ตำกรรม่ใหม่่ที่�งภ�คก�รเกษตำร	 ท่ี่�ส่�ม่�รถึนำ�ม่�ช่วยู่ลดต้ำนทุี่นในด้�นปุ็�ยู่	 ด้�นแรงง�น	
ตำลอดจนลดค่�ใช้จ่�ยู่ในก�รซ่ื้อม่เครื�องมื่อที่�งก�รเกษตำรท่ี่�ม้่กพื้บปั็ญ่ห�	 เนื�องจ�กช�วบ้�นไม่่ส่�ม่�รถึซ่ื้อม่
เองได้	จ่งจำ�เป็็นต้ำองก้่ยู่ืม่เงินเพืื้�อซ่ื้อม่และซืื้�อใหม่่
	 2)	 แนวที่�งในก�รแป็รร่ป็ผัลผัลิตำพืื้ชไร่	 พืื้ชส่วน	 ท่ี่�ส่�ม่�รถึช่วยู่เพิื้�ม่ร�ยู่ได้แที่นก�รข�ยู่โดยู่ตำรง	 
ท่ี่�ม้่กจะได้ร�ค�ตำำ��	นอกจ�กน่�ป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�ยู่้งข�ดคว�ม่ร้่ในด้�นก�รออกแบบผัลิตำภ้ณฑ์์	ก�รส่่งเส่ริม่ก�ร
ข�ยู่	ก�รที่ำ�ตำล�ด	ตำลอดจนก�รส่่งเส่ริม่จ�กหน่วยู่ง�นท่ี่�จะส่ร้�งแบรนด์สิ่นค้�ของชุม่ชน	เพืื้�อให้ส่�ม่�รถึพ้ื้ฒน�
เป็็นสิ่นค้�	OTOP	ต่ำอไป็
	 3)	 ก�รพ้ื้ฒน�พืื้�นท่ี่�เป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรวิถ่ึใหม่่	 เนื�องจ�กในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลรวม่ไที่ยู่พ้ื้ฒน� 
ม่่จุดเด่นในด้�นพืื้�นท่ี่�ส่่เข่ยู่วและม่่แหล่งนำ��ตำกที่�งธุรรม่ช�ติำท่ี่�ยู่้งไม่่ได้ร้บก�รพ้ื้ฒน�	ด้งน้�นถ้ึ�ม่่ก�รพ้ื้ฒน�และ 
ส่่งเส่ริม่ใหเ้ป็็นพืื้�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยู่วแหลง่ใหม่่ของอำ�เภอพื้บพื้ระ	จะส่�ม่�รถึชว่ยู่ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บคนในพื้ื�นท่ี่�	ตำลอด
จนนำ�ผัลผัลิตำท้ี่�งในร่ป็ของส่ดและผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�ผ่ั�นก�รแป็รร่ป็ม่�จ้ดจำ�หน่�ยู่	เพืื้�อส่ร้�งร�ยู่ได้ภ�ยู่ใต้ำ		แบรนด์
ของชุม่ชนจะเป็็นก�รช่วยู่แก้ปั็ญ่ห�ต่ำ�ง	ๆ	อ่กที่�งหน่�ง	 	
	 เมื่�อแก้ปั็ญ่ห�ด้งกล่�วตำำ�บลรวม่ไที่ยู่พ้ื้ฒน�	จะกล�ยู่เป็็นตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง	



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)370

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 1)	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�น	ๆ	)
• โครงก�รพ้ื้ฒน�และแป็รร่ป็ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรจ�กอโวค�โด้และข้�วเหน่ยู่วดำ�ลืม่ผ้ัว
• โครงก�รพ้ื้ฒน�ธุุรกิจผัลิตำภ้ณฑ์์	OTOP/SMEs

		 2)	ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว)	 																	
• โครงก�รพ้ื้ฒน�ร่ป็แบบก�รที่่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรส่ร้�งส่รรค์	 (Smart	 Farm)	 ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลรวม่

ไที่ยู่พ้ื้ฒน�
	 3)	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�ง	ๆ	)	 																	

• โครงก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้เกษตำรให้เป็็นเกษตำรอ้จฉูริยู่ะ	(Smart	Agriculture)	ระบบก�รป็ล่กพืื้ช
ควบคุม่แบบอ้จฉูริยู่ะโดยู่ใช้อินเตำอร์เน็ตำในทุี่กสิ่�ง	(Internet	of	Things)	

• โครงก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้เกษตำรกรด้วยู่เที่คโนโลยู่เ่กษตำรแม่่นยู่ำ�	(Precision	Farming)	
• 	โครงก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รก�รซ่ื้อม่บำ�รุงเครื�องจ้กรกลที่�งก�รเกษตำรเบื�องต้ำน

	 4)	ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่	/	Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)
• โครงก�รก�รส่ร้�งระบบและตำรวจร้บรองม่�ตำรฐ�นเกษตำรอินที่ร่ยู่	์ Rajamangala	University	

of	Technology	Lanna	–	Participatory	Guarantee	Systems	 (RL-PGS)	ตำำ�บลรวม่ไที่ยู่
พ้ื้ฒน�	อำ�เภอพื้บพื้ระ	จ้งหว้ดตำ�ก

• โครงก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้เกษตำรกรในก�รจ้ดก�รนำ��เพืื้�อก�รเกษตำรโดยู่ใช้เที่คโนโลยู่่

วิธีีการัดำาเนินงาน

	 1)	ก�รจ้�งง�นตำ�ม่ภ�รกิจต่ำ�ง	ๆ	ของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	จำ�นวน	20	อ้ตำร�	
	 2)	ก�รวิเคร�ะห์ข้อม่่ลศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บล	ก�รกำ�ก้บ	ติำดตำ�ม่และป็ระเมิ่นผัล	ระด้บ	National	System	
Integrator	
	 3)	ก�รวิเคร�ะห์ข้อม่่ลศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บล	ก�รกำ�ก้บ	ติำดตำ�ม่และป็ระเมิ่นผัล	ระด้บ	Regional	System	
Integrator	
	 4)	ก�รส่น้บส่นุนก�รดำ�เนินกิจกรรม่ของโครงก�รร�ยู่ตำำ�บล	(ระด้บ	System	Integrator)	
	 5)	โครงก�รก�รส่ร้�งระบบและตำรวจร้บรองม่�ตำรฐ�นเกษตำรอินที่ร่ย์ู่	Rajamangala	University	of	
Technology	Lanna	–	Participatory	Guarantee	Systems	(RL-PGS)	ตำำ�บลรวม่ใจพ้ื้ฒน�	อำ�เภอพื้บพื้ระ	
จ้งหว้ดตำ�ก
	 กิจกรรม่	จ้ดอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รให้คว�ม่ร้่ก�รจ้ดที่ำ�ระบบเกษตำรอินที่ร่ยู่์	RL-PGS	และอบรม่ก�รที่ำ�	
BMC	ธุุรกิจสิ่นค้�เกษตำรอินที่ร่ย์ู่
	 6)	โครงก�รพ้ื้ฒน�และแป็รร่ป็ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรจ�กอโวค�โด้และข้�วเหน่ยู่วดำ�ลืม่ผ้ัว	
	 กิจกรรม่	 พ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์อ�ห�รจ�กผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรในพื้ื�นท่ี่�	 ซ่ื้�งป็ระกอบด้วยู่อโวค�โด้และ
ข้�วเหน่ยู่วดำ�ลืม่ผ้ัว	 ตำรวจวิเคร�ะห์ข้อม่่ลที่�งโภชน�ก�รเพืื้�อออกแบบฉูล�กบรรจุภ้ณฑ์์ผัลผัลิตำท่ี่�พ้ื้ฒน�ข่�น	
และถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ในก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�ได้ให้ก้บป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�	
	 7)	โครงก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้เกษตำรกรในก�รจ้ดก�รนำ��เพืื้�อก�รเกษตำรโดยู่ใช้เที่คโนโลยู่พ่ื้ล้งง�นส่ะอ�ด	
งบป็ระม่�ณ	169,530	บ�ที่	
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	 กิจกรรม่	ส่ำ�รวจและเก็บข้อม่่ลด้�นโครงส่ร้�งก�รไหลเว่ยู่นของนำ��จ�กต้ำนนำ��	ลำ�ธุ�ร	ห้วยู่	และแหล่ง
นำ��ชุม่ชนส่่่ผ้่ัใช้ป็ระโยู่ชน์ด้�นอุป็โภคบริโภค	ก�รเกษตำรกรรม่	และก�รป็ศุส้่ตำว์		วิเคร�ะห์คุณภ�พื้นำ��จ�กแหล่ง
นำ��ต่ำ�ง	 ๆ	 ในพืื้�นท่ี่�ของชุม่ชนรวม่ไที่ยู่พ้ื้ฒน�	 ติำดต้ำ�งแหล่งกำ�เนิดเซื้ลล์แส่งอ�ทิี่ตำยู่์ภ�ยู่ในตำำ�บลรวม่ไที่ยู่พ้ื้ฒน�	
อำ�เภอพื้บพื้ระ		 จ้งหว้ดตำ�ก	ท่ี่�เกิดจ�กคว�ม่ร่วม่มื่อภ�ยู่ในชุม่ชน	และส่รุป็กิจกรรม่เพืื้�อนำ�ไป็ส่่่ก�รแก้ปั็ญ่ห�	
ภ�ยู่ในตำำ�บลรวม่ไที่ยู่พ้ื้ฒน�		อำ�เภอพื้บพื้ระ		จ้งหว้ดตำ�ก
	 8)	โครงก�รพ้ื้ฒน�ร่ป็แบบก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรส่ร้�งส่รรค์	(Smart	Farm)	ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลรวม่ไที่ยู่
พ้ื้ฒน�	จ้งหว้ดตำ�ก	
	 กิจกรรม่	ส่ำ�รวจเส้่นที่�งก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรส่ร้�งส่รรค์	(Smart	Farm)		และออกแบบและจ้ดที่ำ�
เส้่นที่�งก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรส่ร้�งส่รรค์	(Smart	Farm)
	 9)	โครงก�รพ้ื้ฒน�ธุุรกิจผัลิตำภ้ณฑ์์	OTOP/SMEs	
	 กิจกรรม่	ส่่งเส่ริม่ผัลิตำภ้ณฑ์์ในชุม่ชนเพืื้�อให้เป็็นสิ่นค้�	OTOP/SMEs
	 10)	โครงก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้เกษตำรให้เป็็นเกษตำรอ้จฉูริยู่ะ	(Smart	Agriculture)	ระบบก�รป็ล่กพืื้ช
ควบคุม่แบบอ้จฉูริยู่ะโดยู่ใช้อินเตำอร์เน็ตำในทุี่กสิ่�ง	(Internet	of	Things)	
	 กิจกรรม่	 อบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รก�รควบคุม่แบบอ้จฉูริยู่ะโดยู่ใช้อินเตำอร์เน็ตำในทุี่กสิ่�ง	 (Internet	 of	
Things)	นำ�ไป็ป็ระยูุ่กต์ำใช้ในก�รป็ล่กพืื้ชในพืื้�นท่ี่�
	 11)	โครงก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้เกษตำรกรด้วยู่เที่คโนโลยู่เ่กษตำรแม่่นยู่ำ�	(Precision	Farming)	
	 กิจกรรม่	อบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รเที่คโนโลยู่่เกษตำรอ้จฉูริยู่ะด้วยู่เที่คโนโลยู่เ่กษตำรแม่่นยู่ำ�ส่่ง	 (Precision	
Farming)	ให้แก่เกษตำรกรเพืื้�อนำ�ไป็ใช้ในป็ล่กพืื้ชในพืื้�นท่ี่�
	 12)	โครงก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รก�รซ่ื้อม่บำ�รุงเครื�องจ้กรกลที่�งก�รเกษตำรเบื�องต้ำน	
	 กิจกรรม่	อบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รก�รซ่ื้อม่บำ�รุงเครื�องจ้กรกลที่�งก�รเกษตำรท่ี่�เกษตำรกรใช้ในพืื้�นท่ี่�

ผู้ลการัดำาเนินงาน       

 1) โครงการการสร้างระบบและตรวิจรับรองมูาตรฐานเกษตรอินทรีย์์ Rajamangala University 
of Technology ผ้่ัเข้�อบรม่ได้องค์คว�ม่ร้่ก�รจ้ดที่ำ�ระบบเกษตำรอินที่ร่ยู่์	RL-PGS	และอบรม่ก�รที่ำ�	BMC	
ธุุรกิจสิ่นค้�เกษตำรอินที่ร่ย์ู่	ได้ท้ี่กษะผ้่ัตำรวจฟ�ร์ม่ระบบเกษตำรอินที่ร่ยู่์	RL-PGS	และเกษตำรกรหรือผ้่ัป็ระกอบ
ก�รม่่ศ้กยู่ภ�พื้ก�รผัลิตำสิ่นค้�เกษตำรอินที่ร่ย์ู่ท่ี่�ผ่ั�นก�รร้บรอง/ระยู่ะป็ร้บเป็ล่�ยู่น
       2) โครงการพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจากอโวิคาโด้และข้้าวิเหนีย์วิดำาล่มูผัวิ 
ส่�ม่�รถึพ้ื้ฒน�และแป็รร่ป็ผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรท่ี่�ม่่อยู่่่ในชุม่ชนคือ	อ�โวค�โด	และข้�วเหน่ยู่ว
ดำ�ลืม่ผ้ัว	จนได้เป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์สิ่นค้�ชนิดใหม่่อยู่่�งน้อยู่	2	ผัลิตำภ้ณฑ์์
        3) โครงการพัฒนาศักย์ภูาพเกษตรกรในการจัดการนำ�าเพ่�อการเกษตรโดย์ใช้เทคโนโลยี์พลังงาน 
ข้อม่่ลด้�นโครงส่ร้�งก�รไหลเว่ยู่นของนำ��จ�กต้ำนนำ��	ลำ�ธุ�ร	ห้วยู่	และแหล่งนำ��ชุม่ชน	ส่่่ผ้่ัใช้ป็ระโยู่ชน์ด้�นอุป็โภค
บริโภค	 ก�รเกษตำรกรรม่	 และก�รป็ศุส้่ตำว์	 และผัลก�รศ่กษ�และผัลก�รตำรวจว้ดคุณภ�พื้แหล่งนำ��ในป็ัจจุบ้น
ของชุม่ชนรวม่ไที่ยู่พ้ื้ฒน�	เพืื้�อนำ�ไป็ส่่่ก�รแก้ปั็ญ่ห�	ภ�ยู่ในตำำ�บลรวม่ไที่ยู่พ้ื้ฒน�		อำ�เภอพื้บพื้ระ		จ้งหว้ดตำ�ก	
และต้ำนแบบก�รจ้ดก�รนำ��ด้วยู่พื้ล้งง�นไฟฟ้�ท่ี่�ผัลิตำข่�นจ�กแหล่งกำ�เนิดเซื้ลล์แส่งอ�ทิี่ตำยู่ภ์�ยู่ในตำำ�บลรวม่ไที่ยู่
พ้ื้ฒน�	อำ�เภอพื้บพื้ระ		จ้งหว้ดตำ�ก	ท่ี่�เกิดจ�กคว�ม่ร่วม่มื่อภ�ยู่ในชุม่ชน
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 4) โครงการพัฒนารูปแบบการท่องเที�ย์วิเชิงเกษตรสร้างสรรค์ (Smart Farm) ในพ่�นที�ตำาบล
รวิมูไทย์พัฒนา	 ร่ป็แบบเส้่นที่�งก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรส่ร้�งส่รรค์	 (Smart	 Farm)	 และก�รรวม่กลุ่ม่ด้�น
ก�รบริห�รจ้ดก�รก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน	 ก�รพ้ื้ฒน�บุคล�กรที่�งก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วเพืื้�อรองร้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน	
ครอบคลุม่ถ่ึงก�รส่ร้�งอ้ตำล้กษณ์ท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน
       5) โครงการพัฒนาธุีรกิจผลิตภัูณฑ์์ (OTOP/SMEs)   ผลิตภัูณฑ์์ใหมู่เข้้าสู่ตลาด
       6) โครงการพัฒนาศักย์ภูาพเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริย์ะ (Smart Agriculture) ระบบการปลูก
พ่ชควิบคุมูแบบอัจฉริย์ะโดย์ใช้อินเตอร์เน็ตในทุกสิ�ง	(Internet	of	Things)		เกษตำรกรท่ี่�ม่่องค์คว�ม่ร้่เก่�ยู่ว
ก้บเกษตำรอ้จฉูริยู่ะจนนำ�ไป็ส่่่ก�รป็ระยูุ่กต์ำใช้ในคร้วเรือน
      7) โครงการพัฒนาศักย์ภูาพเกษตรกรด้วิย์เทคโนโลย์ีเกษตรแมู่นย์ำา (Precision Farming)  
เกษตำรกรท่ี่�ม่่องค์คว�ม่ร้่เก่�ยู่วก้บเที่คโนโลยู่่เกษตำรแม่่นยู่ำ�ส่่ง	จนนำ�ไป็ส่่่ก�รป็ระยูุ่กต์ำใช้
       8) โครงการอบรมูเชิงปฏิิบัติการการซ่อมูบำารุงเคร่�องจักรกลทางการเกษตรเบ่�องต้น	ช�วบ้�นท่ี่�เข้�
ร้บก�รอบรม่ม่่คว�ม่ร้่	เข้�ใจ	และม่่ท้ี่กษะในก�ซ่ื้อม่บำ�รุงเครื�องจ้กรกลที่�งเกษตำร

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 ได้ร้บคว�ม่ร่วม่มื่อจ�กที่�ง	อป็ตำ.	กำ�น้น	และผ้่ัใหญ่่บ้�น	ภ�ยู่ในตำำ�บลรวม่ไที่ยู่พ้ื้ฒน�ที่ำ�ให้ก�รที่ำ�ง�น
ร่วม่ก้บเจ้�หน้�ดำ�เนินโครงก�รเป็็นไป็ไดอ้ยู่่�งร�บลื�น	ได้ร้บคว�ม่อนเุคร�ะห์ในก�รใช้ส่ถึ�นท่ี่�	และก�รป็ระส่�น
ง�นในก�รป็ระก�ศร้บผ้่ัเข้�ฝึกอบรม่

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 เนื�องจ�กส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรคติำดเชื�อโคโรน�	 2019(Covid-19)	 ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลรวม่
ไที่ยู่พ้ื้ฒน�	อำ�เภอพื้บพื้ระ	จ้งหว้ดตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�กจ่งม่่คำ�ส้่�งห้�ม่เข้�พืื้�นท่ี่�	จ่งที่ำ�ให้ไม่่ส่�ม่�รถึเข้�พืื้�นท่ี่�และไม่่
ส่�ม่�รถึที่ำ�กิจกรรม่ได้	ด้งน้�นจ่งไม่่ส่�ม่�รถึดำ�เนินง�นตำ�ม่แผันท่ี่�ว�งไว้ได้	แนวที่�งก�รแก้ปั็ญ่ห�อ�จจะม่่ก�ร
อบรม่แบบออนไลน์	เพื้ร�ะไม่่จำ�เป็็นต้ำองเข้�พืื้�นท่ี่�
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ต ำบลรวมไทยพัฒนำ อ ำเภอพบพระ จังหวัดตำก

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก .............................ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพ้ืนท่ีต ำบล
เขตกำรปกครอง
องค์การบริหารส่วนต าบล 11 หมู่บ้าน

TPMAP ควำมต้องกำรพ้ืนฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพ้ืนท่ี
จากผลการส ารวจข้อมูลสรุป
และประเมินผลตัวชี้วัด 16 ประการ
ของต าบลรวมไทยพัฒนา อยู่ ใน
ต าบ ลที่ ยั ง ไ ม่ ส าม ารถ อยู่ ร อด 
หลังจากที่คณะท างานหน่วยงานใน
พื้นที่ และคนในชุมชนได้ด า เนิน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาความยากจนให้กับคน
ในชุมชน จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ 
ท าให้ต าบลรวมไทยพัฒนามีผลการ
ประเมินตัวชี้วัด 16 ประการอยู่ใน
ต าบลมุ่งสู่ความพอเพียง

กลไกกำรด ำเนินงำน

ค าอธิบาย: น าเสนอกลไก/ขั้นตอน/รูปแบบวิธีการที่ใช้ รวมถึงความร่วมมือต่างๆ

ผลลัพธ์

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) มีผลติภณัฑแ์ปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตร จ านวน 2 ผลติภณัฑ์
2) มีรูปแบบบรรจุภณัฑแ์ละตราสินค้า 
ภายใตแ้บรนดข์องชุมชน
3) เพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย และมี
ความรูด้า้นการท าการตลาดเพิม่ขึน้
4) มีเสน้ทางการท่องเท่ียวเชิงเกษตร
สรา้งสรรค ์(Smart Farm)

1) สามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้กับชุมชน 
ลดรายจ่าย สร้างงานสร้างอาชีพ
2) ลดปัญหาคนในชุมชนออกไปหารายได้
จากภายนอกชุมชน ท าให้ชุมชนคงอยู่ 
เกิดวิถีชีวิตชุมชน
3) เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มชุมชนกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างกลุ่ม และสร้างความสามัคคี

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทนงศักด์ิ ยำทะเล
เบอร์ติดต่อ 082-1803699
หน่วยงำน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร

- หลายกิจกรรมที่ ต้องส่งเสริมให้กับประชาชน หากได้รับการสนับสนุน
งบประมาณอย่างต่อเน่ือง จะสามารถเติมเต็มให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น
- ควรมีโครงการอย่างน้ีอย่างต่อเน่ือง เพื่อพัฒนาทักษะและเชี่ยวชาญในด้าน
กิจกรรมต่างๆ จนกระทั่งสามารถน าไปต่อยอด เพื่อขยายผลต่อไปได้

(ก่อน)
ต าบลที่ยงัไม่สามารถอยู่รอด

(หลงั)
ต าบลมุ่งสู่ความพอเพียง

_____________________
สภำพภูมิศำสตร์
สภาพทั่วไปของต าบลรวมไทยพฒันา
เป็นที่ราบสงูสลบักบัเนินเขา แม่น า้มีล  า
หว้ยที่เป็นตน้ก าเนิดแม่น า้เมย เป็นแนว
เขตกัน้พรมแดนระหวา่งประเทศไทยกบั
สาธารณรฐัสงัคม-นิยมเมียนมาร์

ประชำกร
จ านวน 3,174 ครัวเรือน
ชาย 7,989 คน
หญิง 7,718 คน
รวม 15,707 คน
สถำนศึกษำ 8 แห่ง
สำธำรณสุข 2 แห่ง
ศำสนสถำน 11 แห่ง

พื้นที่ 51,643 ไร่ 
แหล่งน้ ำ
แหล่งน้ าธรรมชาติ แห่ง
แหล่งน้ าสร้างขึ้น แห่ง

เพิ่มการจ้างงาน
ให้กับคนในพื้นที่ 

เพิ่มทักษะการเรียนรู้
ให้กับผู้รับจ้าง

ยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบ

บูรณาการโดยมหาวิทยาลัย
เป็น System Integrator

เสริมข้อมูล
Big Data

1. กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจาก     
อโวคาโด และข้าวเหนียวด าลืมผัว
2. กิจกรรมพัฒนาธุรกจิผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs
3. กิจกรรมรพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวเชิง
เกษตรสร้างสรรค์
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรให้เป็นเกษตร
อัจฉริยะ 
5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้วย
เทคโนโลยีเกษตรแม่นย า
6. กิจกรรมอบรมซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลทาง
การเกษตรเบ้ืองต้น
7. กิจกรรมการสร้างระบบและตรวจรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
8. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการ
จัดการน้ าเพ่ือการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี

1
มหำวิทยำลัย

วางแผนการพัฒนา
ศักยภาพต าบล 

2 ก าหนดเป้าหมาย
การท างาน

3
ระดมองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
สนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพต าบล

4
ด าเนินกิจกรรม ส่งเสริม
ศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม

5 วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผล 
ติดตามผล และสรุปบทเรียน

6
จัดท าสื่อของชุมชน
ด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : นายณัฐวุฒิ  ปั�นร้ัป 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา ตาก  

ตำาบลหนองบัวเหน่อ       
อำ�าเภอำเมือำง จังหวัดตาก

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	น�ยู่ศ�ศว้ตำ			 	 บุญ่ไข
	 	 2.	น�งส่�วกม่ลวรรณ	 บุญ่ว้ตำ
	 	 3.	น�ยู่พื้สิ่ษฐ์		 	 คำ�ม้่ง
	 	 4.	น�งส่�วนำ��ฝน		 พื้รม่ชม่ช�
	 	 5.	น�งส่�วศิว้ชญ่�		 อินที่ฉิูม่
	 	 6.	น�งส่�วธุนวรรณ		 ทุ่ี่ม่ส่อน
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ความเป็นมา

	 ตำำ�บลหนองบ้วเหนือ	อำ�เภอเมื่อง	จ้งหว้ดตำ�ก	ป็ระช�กรส่่วนใหญ่่ป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่	ก�รเพื้�ะ
ป็ล่กท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่	ได้แก่	ข้�ว	ข้�วโพื้ด	ม้่นส้่บป็ะหล้ง	ถ้ึ�วเหลือง	ถ้ึ�วเข่ยู่ว	และยู่้งม่่ผัลไม้่	ได้แก่	ลำ�ใยู่	ม่ะม่่วง	กล้วยู่	
ม่ะน�วและพื้ืชผ้ักส่วนคร้วต่ำ�งๆ	 ช�วชุม่ชนบ�งส่่วนก็จะไป็ร้บจ้�งตำ�ม่พืื้�นท่ี่�เกษตำรกรรม่	 และแหล่งก่อส่ร้�ง
ต่ำ�งๆนอกจ�กน่�ยู่้งม่่อ�ช่พื้อื�นๆ	เช่น	ค้�ข�ยู่	ร้บจ้�งท้ี่�วไป็	ม่่ก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์	โดยู่ส้่ตำว์ท่ี่�เล่�ยู่งส่่วนใหญ่่เป็็นโค	ไก่
และสุ่กร	ด้วยู่ล้กษณะพืื้�นท่ี่�ของตำำ�บลหนองบ้วเหนือติำดก้บแม่่นำ��ปิ็งซ่ื้�งม่่พืื้�นท่ี่�ร�บลุ่ม่ดินร่วนป็นที่ร�ยู่จ่งเหม่�ะ
แก่ก�รที่ำ�เกษตำรกรรม่และเล่�ยู่งส้่ตำว์	จ�กก�รลงพืื้�นท่ี่�ในตำำ�บลหนองบ้วเหนือ	อำ�เภอเมื่อง	จ้งหว้ดตำ�กของคณะ
ที่ำ�ง�นโครงก�ร	 ที่ำ�ก�รส่อบถึ�ม่คว�ม่ต้ำองก�รของคนในชุม่ชนและผ้่ันำ�ชุม่ชน	 ช�วชุม่ชนม่่คว�ม่ต้ำองก�รให้
ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่่ร�ชม่งคลล้�นน�ตำ�ก	 ให้คว�ม่ร้่เรื�องก�รส่ร้�งต้่ำอบพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	 ส่ำ�หร้บอบ
เส้่นขนม่จ่นและอบแห้งพืื้ชผัลในชุม่ชน	 เนื�องจ�กก�รผัลิตำเส้่นขนม่จ่นซ่ื้�งเป็็นภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ช�วบ้�น	 บ�งว้นข�ยู่
ไม่่หม่ดที่ำ�ให้สิ่นค้�เส่่ยู่ห�ยู่	 ข�ดทุี่นโดยู่เฉูพื้�ะช่วงฤด่ฝน	 ซ่ื้�งป็กติำช�วชุม่ชนจะนำ�เส้่นขนม่จ่นท่ี่�เหลือจ�กก�ร
ข�ยู่นำ�ม่�แตำกแดดซ่ื้�งป็ระส่บปั็ญ่ห�เรื�องฝุ่นละอองและคุณภ�พื้ของเส้่นขนม่จ่น	และช�วชุม่ชนต้ำองก�รให้จ้ด
อบรม่ให้คว�ม่ร้่ด้�นก�รป็ระกอบอ�ช่พื้เพืื้�อเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน	ป็ระกอบก้บม่่ก�รเก็บข้อม่่นเป็็นภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�
เก็บไว้ก้บคนรุ่นหล้ง	นอกจ�กน่�ช�วชุม่ชนยู่ง้ต้ำองก�รคว�ม่ร้่ด้�นเที่คโนโลยู่ท่่ี่�ช่วยู่ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุสิ่นค้�ในระบบ
ออนไลน์เพืื้�อเพิื้�ม่ช่องที่�งก�รจำ�หน่�ยู่ให้เป็็นท่ี่�ร้่จ้กม่�กยู่ิ�งข่�น
	 จ�กก�รลงพืื้�นท่ี่�ส่อบถึ�ม่คว�ม่ต้ำองก�รของช�วชุม่ชนตำำ�บลหนองบ้วเหนือ	 อำ�เภอเมื่อง	 จ้งหว้ดตำ�ก	
คณะที่ำ�ง�นจ่งม่่คว�ม่ป็ระส่งค์ในก�รนำ�คว�ม่ร้่คว�ม่ส่�ม่�รถึท่ี่�ม่่		ช่วยู่เหลือช�วชุม่ชนในก�รถ่ึ�ยู่ที่อดคว�ม่ร้่
และท้ี่กษะด้�นก�รส่ร้�งต้่ำอบเส่้นขนม่จ่นด้วยู่พื้ล้งง�นแส่งอ�ที่ิตำยู่์ช่วยู่เพิื้�ม่คุณภ�พื้ให้ก้บผัลิตำภ้ณฑ์์ให้ก้บช่�ง
ในชุม่ชนเพืื้�อใช้คว�ม่ร้่ไป็ป็ระกอบอ�ช่พื้เพืื้�อเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ให้ก้บครอบคร้ว	นอกจ�กน่�ผ้่ัร้บผิัดชอบโครงก�รได้นำ�
คว�ม่ร้่และท้ี่กษะด้�นก�รป็ระกอบอ�ช่พื้อื�นๆท่ี่�ช�วชุม่ชนตำ้องก�รม่�ถึ่�ยู่ที่อดและส่�ม่�รถึนำ�สิ่นค้�ข�ยู่ใน
ระบบออนไลน์และนำ�คว�ม่ร้่ต่ำ�งๆจ้ดเก็บด้วยู่สื่�อเที่คโนโลยู่่ดิจิท้ี่ลเพืื้�อเก็บไว้เป็็นภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ถ่ึ�ยู่ที่อดแก่คนรุ่น
หล้งต่ำอไป็
อาณาเข้ตติดต่อ 

• ทิี่ศเหนือ	ติำดต่ำอก้บ	ตำำ�บลตำ�กตำก	อำ�เภอบ้�นตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก	
• ทิี่ศใต้ำ	ติำดต่ำอก้บ	ตำำ�บลป่็�ม่ะม่่วง	อำ�เภอเมื่องตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก	
• ทิี่ศตำะว้นออก	ติำดต่ำอก้บ	แม่่นำ��ปิ็ง	
• ทิี่ศตำะว้นตำก	ติำดต่ำอก้บ	ตำำ�บลแม่่ท้ี่อ	อำ�เภอเมื่องตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก	

จำานวินหมูู่บ้าน มีูจ้านวิน 8 หมูู่บ้าน 
	 จำ�นวนป็ระช�กร	(ส่ำ�รวจ	ณ	เดือนกุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ	2564	)	4,605	คน
	 จำ�นวนคร้วเรือน	(ส่ำ�รวจ	ณ	เดือนกุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ	2564	)	1,515	คร้วเรือน

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 จ�กก�รป็ระเม่นิศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป็�้หม่�ยู่	16	เป้็�หม่�ยู่	พื้บว�่	ตำำ�บลหนองบ้วเหนือ	อำ�เภอเม่อืง	
จ้งหว้ดตำ�ก	ในปั็จจุบ้นน้�นตำำ�บลได้บรรลุท้ี่�งหม่ด	9	เป้็�หม่�ยู่	เป็็นตำำ�บลท่ี่�อยู่่่รอด	คือ	
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• เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	1	พ้ื้ฒน�ชุม่ชนให้ม่่ส่ม่รรถึนะในก�รจ้ดก�รส่่ง	
• เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	6	ช่วยู่ให้ม่่แหล่งนำ��ป็ระจำ�ครอบคร้ว
• เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	7	ช่วยู่จ้ดก�รวิส่�หกิจขุม่ชน
• เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	10	ส่่งเส่ริม่คว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ในพืื้�นท่ี่�
• เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	11	พ้ื้ฒน�คุณภ�พื้กลุ่ม่เป็ร�ะบ�ง
• เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	12	พ้ื้ฒน�ระบบสุ่ขภ�พื้คนในพืื้�นท่ี่�
• เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	13	ส่่งเส่ริม่ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ตำำ�บล
• เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	15	ส่่งเส่ริม่ระบบก�รสื่�อส่�รชุม่ชน
• เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	16	ส่่งเส่ริม่ตำำ�บลที่ำ�คว�ม่ต่ำ

	 โดยู่ที่�งผ้่ัดำ�เนินโครงก�รเล็งเห็นว่�ต้ำองม่่ก�รจ้ดโครงก�รเพืื้�อบรรลุเป้็�หม่�ยู่เพิื้�ม่เติำม่	 จนกล�ยู่เป็็น
ตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง	(11-13	เป้็�หม่�ยู่)	จ่งได้ม่่ก�รส่อบถึ�ม่คว�ม่ต้ำองก�รและจ�กส่ภ�พื้ปั็ญ่ห�ของช�ว
บ้�นในพื้ื�นท่ี่�ตำำ�บลหนองบ้วเหนือ	 อำ�เภอเม่ือง	 จ้งหว้ดตำ�ก	 พื้บว่�ม่่คว�ม่ตำ้องก�รให้จ้ดอบรม่เพืื้�อให้คว�ม่ร้่
ด้�นก�รป็ระกอบอ�ช่พื้ในเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน	 ต้ำองก�รองค์คว�ม่ร้่เรื�องก�รส่ร้�งต้่ำอบพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	
ส่ำ�หร้บก�รแป็รร่ป็ผัลิตำภ้ณฑ์์	และยู่ง้ต้ำองก�รองค์คว�ม่ร้่ด้�นเที่คโนโลยู่ท่่ี่�จะช่วยู่ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุส่นิค้�ในระบบ
ออนไลน์เพืื้�อเพิื้�ม่ช่องที่�งก�รจำ�หน่�ยู่ให้เป็็นท่ี่�ร้่จ้กม่�กยู่ิ�งข่�น
	 โดยู่ภ�ยู่หล้งก�รป็ระเม่นิรอบสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	พื้บว�่ตำำ�บลหนองบ้วเหนอืได้บรรลุเป้็�หม่�ยู่ท้ี่�งหม่ด	4	
เป้็�หม่�ยู่	 ส่่งผัลให้ตำำ�บลหนองบ้วเหนือกล�ยู่เป็็นตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง	 ตำ�ม่เป้็�ป็ระส่งค์ข้�งต้ำน	 โดยู่เป้็�
หม่�ยู่ท่ี่�บรรลุหล้งสิ่�นสุ่ดโครงก�ร	ม่่ด้งน่�

• เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	2	ช่วยู่ให้เกิดก�รจ้ดส่รรที่ร้พื้ยู่�กรอยู่่�งเป็็นระบบ	
• เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	4	ช่วยู่ส่ร้�งส้่ม่ม่�ช่พื้เต็ำม่พืื้�นท่ี่�	
• เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	5	ส่่งเส่ริม่เกษตำรพื้อเพ่ื้ยู่งและอ�ห�รป็ลอดภ้ยู่
• เป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	8	ส่่งเส่ริม่ก�รฝึกอบรม่ท้ี่กษะอ�ช่พื้

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 3 กิจกรัรัม 

	 ป็ระเภที่กิจกรรม่ท่ี่�จะเข้�ไป็ดำ�เนินก�รในพืื้�นท่ี่�	(ระบุร้อยู่ละของกิจกรรม่)
	 1)	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�น	ๆ)	
คิดเป็็นร้อยู่ละ	40	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
	 2)	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�ง	ๆ)	
คิดเป็็นร้อยู่ละ	40	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
	 3)	 ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	 Economy	 (ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)	 ให้แก่
ชุม่ชนคิดเป็็นร้อยู่ละ	20	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
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วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 โครงก�รยู่กระด้บเศรษฐกจิ	และส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บลแบบบ่รณ�ก�ร	1	ตำำ�บล	1	ม่ห�วทิี่ยู่�ล้ยู่	(ม่ห�วทิี่ยู่�ล้ยู่
ส่่่ตำำ�บล	 ส่ร้�งร�กแก้วให้ป็ระเที่ศ)	 ตำำ�บลหนองบ้วเหนือ	 ได้ม่่ก�รจ้ดอบรม่ก�รให้คว�ม่ร้่	 และฝึกท้ี่กษะก�ร
ป็ระกอบอ�ช่พื้ก�รที่ำ�กิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด	 8	 กิจกรรม่	 เช่น	 ก�รที่ำ�ขนม่ไข่หงส์่,	 ก�รที่ำ�ไส้่กรอกวุ้นเส้่น,	 ก�รที่ำ�
ไส้่กรอกถ้ึ�ว,	ก�รที่ำ�เปี็ยู่กป่็นกะทิี่ส่ดช�ไที่ยู่	และใบเตำยู่,	ก�รที่ำ�ข้�วเหน่ยู่วม่่น,	ก�รที่ำ�ผ้ัดไที่ยู่,	ก�รที่ำ�ขนม่จ่น
นำ��ยู่�กะทิี่ป็ล�	และก�รที่ำ�ต้่ำอบพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	 โดยู่ม่่ก�รจ้ดร่ป็แบบของกิจกรรม่ท้ี่�งในภ�คที่ฤษฎ่	และ
ภ�คป็ฏิิบ้ติำให้ก้บช�วบ้�นในตำำ�บล	 และผ้่ัท่ี่�ส่นใจ	 ท่ี่�เข้�ม่�ร้บฟังก�รอบรม่ของโครงก�ร	 ซ่ื้�งในภ�คป็ฏิิบ้ติำได้ม่่
ก�รจ้ดกิจกรรม่แบ่งออกเป็็นหล�ยู่กลุ่ม่	
	 ซื้่�งในแต่ำละกลุม่่ท่ี่�แบ่งในก�รที่ำ�กจิกรรม่ภ�คป็ฏิิบติ้ำน้�น	จะที่ำ�ข้�นตำอนคล้�ยู่ก้นทุี่กกลุม่่	โดยู่จะม่อุ่ป็กรณ์
และว้ตำถึุดิบที่่�ทีุ่กกลุ่ม่จะได้ร้บ	เช่น	หม่้อ	ม่่ด	กระที่ะ	เครื�องป็รุง	ภ�ชนะ	เป็็นตำ้น	เพื้ื�อนำ�ไป็ใช้ในก�รป็ระกอบ
อ�ห�ร	โดยู่ทุี่กข้�นตำอนท่ี่�ผั่เ้ข้�ร่วม่โครงก�รเข้�ร้บก�รที่ำ�กจิกรรม่น้�นจะม่ก่�รคำ�น่งถึง่คว�ม่ป็ลอดภ้ยู่	และคว�ม่
ส่ะอ�ดเส่ม่อทีุ่กข้�นตำอน	 เพื้ื�อให้เป็็นไป็ตำ�ม่ม่�ตำรก�รของโครงก�รที่่�จ้ดข่�น	และเพื้ื�อป็้องก้นไม่่ให้เกิดก�รแพื้ร่
ระบ�ดของเชื�อไวร้ส่	Covid	19

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 ผ้่ัเข้�ร่วม่โครงก�ร	และช�วบ้�นไดร้้บคว�ม่ร้่คว�ม่เข้�ใจเก่�ยู่วก้บว้ตำถุึดิบ	ข้�นตำอนก�รที่ำ�	และส่�ม่�รถึ
นำ�คว�ม่ร้่ท่ี่�ได้ไป็ป็ระกอบอ�ช่พื้เพืื้�อเพิื้�ม่ร�ยู่ได้	หรือส่ร้�งร�ยู่ได้ภ�ยู่ในครอบคร้ว	เป็็นผัลให้ม่่เม็่ดเงินหมุ่นเว่ยู่น
ในชุม่ชนม่�กข่�น

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 1.	ผ้่ัม่่คว�ม่ร้่คว�ม่เช่�ยู่วช�ญ่เก่�ยู่วก้บกระบวนก�รและข้�นตำอนท่ี่�เก่�ยู่วข้องของภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ท้ี่องถิึ�นในก�ร
ให้คว�ม่ร้่และส่่งต่ำอภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ท้ี่องถิึ�นแก่ผ้่ัท่ี่�ส่นใจ
	 2.	ป็ระช�ชนผ้่ัท่ี่�ส่นใจในก�รนำ�คว�ม่ร้่ไป็ป็ระกอบอ�ช่พื้หล้กหรืออ�ช่พื้เส่ริม่เพืื้�อเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ในอน�คตำ
	 3.	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ฯ	ผ้่ัม่่ส่่วนช่วยู่ในก�รอำ�นวยู่คว�ม่ส่ะดวกส่ำ�หร้บก�รดำ�เนินกิจกรรม่ส่่่ตำำ�บล

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 ในช่วงเวล�ท่ี่�จ้ดที่ำ�โครงก�รน้�น	 เนื�องด้วยู่ส่ถึ�นก�รณ์ของ	 Covid	 19	 ที่ำ�ให้โครงก�รม่่อุป็ส่รรคใน
ก�รจ้ดที่ำ�โครงก�ร	 เพื้ร�ะต้ำองจำ�ก้ดจำ�นวนคนในก�รเข้�ร่วม่โครงก�รตำ�ม่ม่�ตำรก�รของร้ฐบ�ลท่ี่�ว�งไว้	 เพืื้�อ
ไม่่ให้เกิดก�รแพื้ร่ระบ�ดของเชื�อไวร้ส่	 ที่�งโครงก�รจ่งต้ำองป็ฏิิบ้ติำตำ�ม่เพืื้�อให้เกิดคว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ก้บผ้่ัเข้�ร่วม่
โครงก�ร	และเจ้�หน้�ท่ี่�ท่ี่�จ้ดโครงก�รข่�น	
	 ส่่วนแนวที่�งในก�รพ้ื้ฒน�โครงก�รท้ี่�ง	 8	 กิจกรรม่	 ต้ำองก�รเพิื้�ม่คว�ม่น่�ส่นใจ	 หรือพ้ื้ฒน�ในเรื�อง	
packaging	ท่ี่�ใช้ต้ำนทุี่นตำำ��	และคุ้ม่ค่�ก้บก�รใช้ง�นของสิ่นค้�	ท่ี่�ที่ำ�ให้ส่�ม่�รถึด่งด่ดน้กท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	ว้ยู่รุ่น	หรือ
กลุ่ม่ที่ำ�ง�น	เพืื้�อต่ำอยู่อดเป็็นอ�ช่พื้ให้ก้บช�วบ้�นในชุม่ชน
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์ ดรั. สุภาวดี  ศรีัแย�ม

  สาขาอุตสาหกรัรัมเกษตรั

  คณะวิทยาศาสตร์ัและเทคโนโลยีการัเกษตรั 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา น่าน  

ตำาบลและ       
อำ�าเภอำทุ่งช้ีาง จังหวัดน่าน

ผู้ร่วิมูโครงการ :			1.ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์	ดร.วิไลพื้ร	จ้นที่ร์ไชยู่
	 	 				ส่�ข�ส้่ตำวศ�ส่ตำร์และป็ระม่ง		คณะวิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์และเที่คโนโลยู่่ก�รเกษตำร
	 	 	2.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์	ดร.ป็ร�โม่ที่ยู่์	ทิี่ม่ขำ�
						 	 				ส่�ข�พืื้ชศ�ส่ตำร์	คณะวิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์และเที่คโนโลยู่่ก�รเกษตำร
		 	 3.	ดร.ปั็ที่ม่�		จ้นที่ร์เรือง
						 	 			ส่�ข�พืื้ชศ�ส่ตำร์		คณะวิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์และเที่คโนโลยู่่ก�รเกษตำร
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	 	4.	อ�จ�รยู่์วิร้น	วิสุ่ที่ธุิธุ�ด�
	 				ส่�ข�วิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์		คณะวิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์และเที่คโนโลยู่่ก�รเกษตำร
	 	5.	ผั่้ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์อ้จฉูร�ภรณ์	พื้่ลยู่ิ�ง
	 					ส่�ข�วิช�ก�รบ้ญ่ช่		คณะบริห�รธุุรกิจและศิลป็ศ�ส่ตำร์
	 	6.	อ�จ�รยู่์อธุิป็ัตำยู่์	ส่�ยู่ส่่ง
	 				ส่�ข�วิช�ก�รบ้ญ่ช่		คณะบริห�รธุุรกิจและศิลป็ศ�ส่ตำร์
	 	7.	อ�จ�รยู่์ภ�ณุพื้งศ์	ส่ิที่ธุิวุฒิ
														ส่�ข�พืื้ชศ�ส่ตำร์		คณะวิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์และเที่คโนโลยู่่ก�รเกษตำร
	 	8.	ดร.กิจจ�ณ้ฏิฐ์	ต้ำ�งจิตำนุส่รณ์
					 				ส่�ข�วิช�ภ�ษ�อ้งกฤษเพืื้�อก�รสื่�อส่�ร		คณะบริห�รธุุรกิจและศิลป็ศ�ส่ตำร์

ความเป็นมา 

ที�ตั�งและสภูาพภููมิูศาสตร์
 เน่�อที�
	 ตำำ�บลและ	ม่่เนื�อท่ี่�ป็ระม่�ณ	239.44	ตำร.กม่.หรือป็ระม่�ณ	149,650.10	ไร่
 อาณาเข้ต

• ทิี่ศเหนือ	 	 ติำดต่ำอก้บตำำ�บลงอบ	จ้งหว้ดน่�น
• ทิี่ศตำะว้นออก	 ติำดต่ำอก้บตำำ�บลทุ่ี่งช้�ง	และอำ�เภอบ่อเกลือ	จ้งหว้ดน่�น
• ทิี่ศใต้ำ	 	 ติำดต่ำอก้บตำำ�บลทุ่ี่งช้�ง	จ้งหว้ดน่�น	
• ทิี่ศตำะว้นตำก		 ติำดต่ำอก้บอำ�เภอส่องแคว	และส่�ธุ�รณร้ฐป็ระช�ธิุป็ไตำยู่ป็ระช�ชนล�ว

 ลักษณะภููมิูประเทศ
โดยู่ท้ี่�วไป็ส่่วนใหญ่่เป็็นภ่เข�ส่่ง	ม่่ท่ี่�ที่ำ�กินเป็็นท่ี่�ร�บหุบเข�และเชิงเข�	ม่่แม่่นำ��น่�น	เป็็นแม่่นำ��ส่�ยู่หล้ก	ม่่ท่ี่�ลุ่ม่
แม่่นำ��น่�นเป็็นพืื้�นท่ี่�ที่ำ�ก�รเกษตำรและเล่�ยู่งส้่ตำว์
 การเดินทาง
องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลและ	ต้ำ�งอยู่่ใ่นท้ี่องท่ี่�ตำำ�บลและ	อำ�เภอทุ่ี่งช้�ง	จ้งหว้ดน่�น	อยู่่ท่ี่�งทิี่ศเหนือของจ้งหว้ด
น่�น	ห่�งจ�กอำ�เภอเมื่องน่�น	ตำ�ม่ถึนนหลวงแผ่ันดินหม่�ยู่เลข	101	ส่�ยู่น่�น	–	ทุ่ี่งช้�ง	ระยู่ะที่�งป็ระม่�ณ	
100	กิโลเม่ตำร	ก�รเดินที่�งเข้�ส่่่พืื้�นท่ี่�โดยู่ที่�งรถึยู่นต์ำ	รถึโดยู่ส่�รป็ระจำ�ที่�ง
 ลักษณะภููมิูอากาศ
ส่�ม่�รถึแบ่งฤด่ก�ลออกเป็็น	3	ฤด่	ด้งน่�
	 1.	ฤด่ฝน	เริ�ม่ต้ำ�งแต่ำป็ล�ยู่เดือนเม่ษ�ยู่นถ่ึงร�วป็ล�ยู่เดือนตุำล�คม่	โดยู่ได้ร้บอิที่ธิุพื้ลจ�กลม่ม่รสุ่ม่	ซ่ื้�ง
เป็็นลม่ชื�นพ้ื้ดป็กคลุม่ป็ระเที่ศไที่ยู่ที่ำ�ให้ม่่ฝนตำกชุกโดยู่ท้ี่�วไป็
	 2.	ฤด่หน�ว	เริ�ม่ต้ำ�งแต่ำป็ระม่�ณเดือนพื้ฤศจิก�ยู่น	ถ่ึงร�วป็ล�ยู่เดือนภุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ	โดยู่ได้ร้บอิที่ธิุพื้ลของ
ลม่ม่รสุ่ม่ตำะว้นออกเฉู่ยู่งเหนือท่ี่�พ้ื้ดม่�จ�กป็ระเที่ศจ่นนำ�เอ�อ�ก�ศหน�วเย็ู่นเข้�ม่�ป็กคลุม่
	 3.	ฤด่ร้อน	เริ�ม่ต้ำ�งแต่ำป็ระม่�ณเดือนม่่น�คม่ถ่ึงร�วป็ล�ยู่เดือนเม่ษ�ยู่น	ในช่วงน่�จะได้ร้บอิที่ธิุพื้ล	จ�ก
ลม่ม่รสุ่ม่ตำะว้นออกเฉู่ยู่งใต้ำ	จะม่่อ�ก�ศร้อนอบอ้�วท้ี่�วไป็และม่่ฟ้�หล้วเกือบทุี่กว้น
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 ทรัพย์ากรธีรรมูชาติ
	 1.	นำ��	
ก�รอุป็โภค-บริโภค	 เป็็นนำ��ท่ี่�ได้จ�กนำ��ฝน	 และนำ��ดิบจ�กแม่่นำ��น่�น	 ซ่ื้�งจะต้ำองนำ�ม่�ผ่ั�นกระบวนก�รของ
ระบบป็ระป็�	ส่ำ�หร้บนำ��ใต้ำดินม่่ป็ริม่�ณน้อยู่	ไม่่ส่�ม่�รถึนำ�ข่�นม่�ใช้ให้พื้อเพ่ื้ยู่งได้	โดยู่ม่่แหล่งนำ��ด้งน่�

• ลำ�นำ��ส่ำ�ค้ญ่	คือ	แม่่นำ��น่�น	ต้ำนกำ�เนิดจ�กทิี่วเข�ผ่ัปั็นนำ��
• ลำ�นำ��เล็ก	ๆ 	คือ	ลำ�นำ��และ	ลำ�นำ��ส่อง	ลำ�นำ��ส่อด	ลำ�นำ��อ้�ว	ลำ�นำ��แฮัด	ลำ�นำ��เพื้�ะ	ซ่ื้�งลำ�นำ��เหล่�

น่�ไหลลงส่่่แม่่นำ��น่�น
• อ่�งเก็บนำ��	คือ	อ่�งเก็บนำ��และ	ตำ�ม่พื้ระร�ชดำ�ริฯ	ต้ำ�งอยู่่่บ้�นป่็�เต้ำ�	หม่่่ท่ี่�	11	ตำำ�บลและ	เก็บ

ก้กนำ��เพืื้�อใช้ในก�รเกษตำรได้ป็ระม่�ณ	 180,000	 ล่กบ�ศก์เม่ตำร	 ส่่งนำ��ใช้ในพืื้�นท่ี่�ก�รเกษตำรได้
ป็ระม่�ณ	2,000	ไร่	และอ่�งเก็บนำ��ห้วยู่ไฮั	ต้ำ�งอยู่่่บ้�นทุ่ี่งอ้�ว	หม่่่ท่ี่�	1	ตำำ�บลและ

	 2.	ป่็�ไม้่
	 ตำำ�บลและ	ม่่พืื้�นท่ี่�ป่็�ท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่	ได้แก่	ป่็�ขุนนำ��เพื้�ะ	หม่่่ท่ี่�	10	ตำำ�บลและ	และป่็�ขุนนำ��และ	แต่ำปั็จจุบ้น
ได้ถ่ึกที่ำ�ล�ยู่ลงโดยู่นำ��มื่อของม่นุษย์ู่เหลือป่็�ส่ม่บ่รณ์บ�งส่่วน	ส่่วนใหญ่่เป็็นป่็�เสื่�อม่โที่รม่	องค์ก�รบริห�รส่่วน
ตำำ�บลและ	ได้ตำระหน้กถ่ึงคว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ของก�รอนรุ้กษ์ที่ร้พื้ยู่�กรธุรรม่ช�ตำป่ิ็�ไม่	้จ่งได้จ้ดที่ำ�ข้อบ้ญ่ญ้่ติำที่ร้พื้ยู่�กร	
ธุรรม่ช�ติำและสิ่�งแวดล้อม่	พื้.ศ.	2558	ข่�น	และม่่โครงก�รอนุร้กษ์ที่ร้พื้ยู่�กรธุรรม่ช�ติำและสิ่�งแวดล้อม่โดยู่ก�ร
ส่ำ�รวจป่็�	ป็ล่กป่็�ชุม่ชนที่ดแที่นไว้ตำ�ม่พื้ระร�ชเส่�วน่ยู่์ของส่ม่เด็จพื้ระน�งเจ้�พื้ระบรม่ร�ชิน่น�ถึสื่บต่ำอไป็
	 3.	ภ่เข�
	 ตำำ�บลและ	ม่่ภ่เข�ท่ี่�ส่่งช้นจะอยู่่่ในเขตำก�รด่แลของป่็�ไม้่และอุที่ยู่�นแห่งช�ติำ
ป็ระว้ติำคว�ม่เป็็นม่�
ช�วไที่ยู่ลื�อ-ช�วจ่นฮ้ัอ	 ม่่ภ่มิ่ล�เน�อยู่่่ท่ี่�สิ่บส่องปั็นน�	 ม่ณฑ์ลยู่่น�นป็ระเที่ศจ่น	 ได้อพื้ยู่พื้พื้�ก้นล่องม่�ตำ�ม่
ลำ�นำ��โขง	และได้ม่�ต้ำ�งถิึ�นฐ�นที่ำ�ม่�ห�กินอยู่่่ท่ี่�	ภ่น�งยู่้อง	(ภ่น�งยู่้อง	เป็็นภ่เข�ท่ี่�ม่่ล้กษณะภ่มิ่ป็ระเที่ศส่วยู่
ง�ม่เหมื่อนได้ร้บก�รตำกแต่ำง)	ซ่ื้�งอยู่่่ระหว่�งเมื่องหงส่�	แขวงไชยู่บุร่	ป็ระเที่ศล�วก้บจ้งหว้ดน่�น	ภ่น�งยู่้อง	ม่่
บริเวณพืื้�นท่ี่�กว้�งม่�ถ่ึงบ้�นป็�งแก	หม่่่	7	ตำำ�บลทุ่ี่งช้�ง	อำ�เภอทุ่ี่งช้�ง	จ้งหว้ดน่�น	บริเวณภ่น�งยู่้องน้�นจะม่่
พืื้ชพ้ื้นธ์ุุ	ต้ำนไม้่หล�กหล�ยู่ชนิด	ม่่พ้ื้นธุ์ุไม้่ชนิดหน่�งซ่ื้�งม่่เป็็นจำ�นวนม่�ก	เป็็นเครือเถึ�ว้ลยู่์ม่่ฝักยู่�วชื�อ	ม่่�แล๊ะ	
(ภ�คกล�งเร่ยู่ก	ส่ะบ้�	เมื่องน่�นเร่ยู่ก	ม่่�บ้�)	ม่่�แล๊ะ	ม่่ล้กษณะลำ�ต้ำนเป็็นเครือเถึ�ว้ลยู่์พ้ื้นเลื�อยู่ไป็ตำ�ม่ต้ำนไม้่
ท้ี่�วๆ	ไป็	เครือม่่�แล๊ะท่ี่�ถ่ึก	ต้ำดเอ�ฝักม่�ใช้แล้วบ�งส่่วนก็ถ่ึกน้�พ้ื้ดพื้�ไป็ตำ�ม่ลำ�นำ��	ช�วบ้�นจ่งเร่ยู่กลำ�นำ��ส่�ยู่น่�
ว่�	ลำ�นำ��แล๊ะ	หรือแม่่นำ��แล๊ะ	ต่ำอม่�ภ�ษ�เร่ยู่กเป็ล่�ยู่นไป็จ�กแม่่นำ��แล๊ะเป็็น	แม่่นำ��และ	ต่ำอม่�จ่งเป็็นชื�อตำำ�บล
ม่�จวบจนว้นน่�
		 ก�รต้ำ�งถิึ�นฐ�นและก�รที่ำ�ม่�ห�กินของพื้วกไที่ลื�อและจ่นฮ้ัอเป็็นเวล�น�นเท่ี่�ใดไม่่ป็ร�กฏิ	แต่ำม่่คนบ�ง
กลุ่ม่ยู้่�ยู่ถิึ�นฐ�นออกจ�กภ่น�งยู้่องม่�ตำ�ม่ลำ�นำ��และม่�ส่ร้�งบ้�นเรือนและส่ร้�งว้ดชื�อ	ว้ดก๋อม่ก่อ	(ปั็จจุบ้นเป็็น
ว้ดร้�งอยู่่่ห่�งจ�กว้ดทุ่ี่งผ่ั�งป็ระม่�ณ	1	 กิโลเม่ตำร)	 ต่ำอม่�เมื่�อม่่ก�รขยู่�ยู่ท่ี่�ที่ำ�ม่�ห�กินม่�กข่�น	ป็ระช�กรม่�ก
ข่�น	ได้พื้�ก้นแยู่กยู่้�ยู่ออกจ�กบ้�นก๋อม่ก่อไป็อยู่่่ท่ี่�ใหม่่	และต้ำ�งชื�อหม่่่บ้�นว่�	บ้�นเฟ้อยู่ลุง	(เฟ้อยู่	เป็็นชื�อห้ว
หน้�กลุ่ม่ท่ี่�ทุี่กคนยู่กยู่่องให้เป็็นผ้่ันำ�/คำ�ว่�เฟ้อยู่เป็็นชื�อต้ำนไม้่ท่ี่�ม่่ขน�ดลำ�ต้ำนส่่งใหญ่่ม่่กิ�งก้�นส่�ข�แผ่ัป็กคลุม่
กระจ�ยู่รอบต้ำน)	และบ�งกลุ่ม่ไป็รวม่ก้บหม่่่บ้�นอื�นอ่กหล�ยู่หม่่่บ้�นในพืื้�นท่ี่�จ้งหว้ดน่�น	บ้�นเฟ้อยู่ลุงเมื่�อเริ�ม่
ต้ำนม่่ท้ี่�งหม่ด	6	คร้วเรือน	ส่ภ�พื้พืื้�นท่ี่�เป็็นท่ี่�ร�บ	เหม่�ะแก่ก�รเพื้�ะป็ล่ก	ม่่แม่่นำ��และไหลผ่ั�น	จ่งม่่คนอพื้ยู่พื้
ม่�ที่ำ�กินม่�กข่�น	ต่ำอม่�ม่่ก�รแบ่งแยู่กหม่่่บ้�นเป็็นอ่กหล�ยู่หม่่่บ้�น	ม่่ก�รต้ำ�งตำำ�บลข่�นชื�อว่�	ตำำ�บลและ	(ตำ�ม่
ชื�อแม่่นำ��)	
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โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 เนื�องจ�กอ�ช่พื้หล้กของป็ระช�ชนตำำ�บลและส่่วนใหญ่่	คือ	ที่ำ�ส่วน	ที่ำ�ไร่		อ�ช่พื้เส่ริม่	คือ	ก�รเล่�ยู่ง
ส้่ตำว์	นอกจ�กน่�ตำำ�บลและ	ยู่ง้ม่่สิ่นค้�อื�นๆท่ี่�น่�ส่นใจได้แก่	ผัลิตำภ้ณฑ์์ผ้ั�ที่อ	ผัลิตำภ้ณฑ์์ผ้ั�น่�น	เป็็นห้ตำถึกรรม่
พืื้�นบ้�น	ป็ระณ่ตำ	ส่วยู่ง�ม่		ผัลิตำภ้ณฑ์์ผ้ั�ที่อล�ยู่ไที่ลื�อยู่กดอก	และร้งไหม่	ซ่ื้�งเป็็นร้งไหม่ท่ี่�ยู่้งไม่่ม่่ก�รส่�วเส้่น
ไหม่	 เพืื้�อก�รฟ้�นฟ่เศรษฐกิจฐ�นร�ก	 และส่ร้�งคว�ม่เข้ม่แข็งของป็ระช�ชน	 ท้ี่�งภ�คก�รเกษตำรและนอกภ�ค
ก�รเกษตำร	 ให้ส่�ม่�รถึพ่ื้�งตำนเองได้	 	 พ้ื้ฒน�ยู่กระด้บข่ดคว�ม่ส่�ม่�รถึของเกษตำรกร	 ในก�รที่ำ�เกษตำรให้ได้
ม่�ตำรฐ�น	ส่�ม่�รถึส่ร�้งร�ยู่ได้จ�กก�รที่ำ�เกษตำร	ท่ี่�ม่่คุณภ�พื้และคว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ให้ก้บ	ป็ระช�ชนท้ี่�วไป็	ตำลอด
จนส่�ม่�รถึส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่ต่ำอยู่อดผัลผัลติำ	เป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์/ผัลผัลิตำหล้กป็ระจำ�ตำำ�บล	(OTOP)	และจ้ดกิจกรรม่
ที่�งก�รเกษตำรเชื�อม่โยู่งก้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วเพืื้�อส่ร้�งง�นส่ร้�งร�ยู่ได้ให้คนในชุม่ชน	อยู่่�งท้ี่�วถ่ึงและยู่้�งยู่ืน
จ�กผัลก�รป็ระเม่ิน	16	ป็ระเด็น	ที่่�นำ�ม่�เป็็นตำ้วช่�ว้ดและนำ�ม่�เป็็นโจที่ยู่์ในก�รพื้้ฒน�พื้ื�นที่่�ตำำ�บลและคือด้�น
ก�รเกษตำรเพื้ื�อยู่กระด้บให้ที่ำ�ก�รเกษตำรอินที่ร่ยู่์	 ก�รพื้้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กผัลผัลิตำป็ระจำ�ที่้องถิึ�นหรือที่่�ม่่อยู่่่
เดิม่	เส่ริม่ด้วยู่ก�รบริห�รจ้ดก�รเพื้ื�อก�รเป็็นผั่้ป็ระกอบก�รที่�งธุุรกิจ	รวม่ที่้�งส่่งเส่ริม่ก�รที่่องเที่่�ยู่วแบบบ่รณ
�ก�ร	โดยู่ผัลจ�กก�รป็ระเม่ินศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลเพื้ื�อเอ�ชนะคว�ม่ยู่�กจน	ตำ�ม่	16	เป็้�หม่�ยู่	ตำ�ม่แนวที่�งของ
ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์	น�ยู่แพื้ที่ยู่์ป็ระเวศ		วะส่่	น้�น	พื้บว่�	ในระยู่ะก่อนเริ�ม่ตำ้นโครงก�ร	ตำำ�บลและ	อำ�เภอทีุ่่งช้�ง		ได้
ป็ระเมิ่นส่ถึ�นภ�พื้ตำำ�บลโดยู่ตำำ�บลและผ่ั�น	จำ�นวน	10	เป้็�หม่�ยู่	จด้เป็็นตำำ�บลที่่�อยู่่ร่อด	แต่ำเม่ื�อส่ิ�นส่ดุโครงก�ร	
คณะกรรม่ก�รได้ที่ำ�ก�รป็ระเม่ินส่ถึ�นภ�พื้ตำำ�บลอ่กคร้�ง	พื้บกว่�	ตำำ�บลและ	ผั่�นจำ�นวน	13	เป็้�หม่�ยู่	จ่งจ้ด
ให้ตำำ�บลและเป็็นตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพื้่ยู่ง		

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม 

	 1)	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�งๆ)	
	 กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้เกษตำรกรด้�นเกษตำรอินที่ร่ย์ู่	และยู่กระด้บผัลผัลิตำหล้กของตำำ�บลให้เข้�
ส่่่ม่�ตำรฐ�นเกษตำรอินที่ร่ย์ู่และได้ร้บก�รร้บรอง	
	 2)	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�นๆ)
	 3)	 ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	 Economy	 (ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)	 ให้แก่
ชุม่ชน
	 กิจกรรม่ก�รแป็รร่ป็ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรและเกษตำรอินที่ร่ยู่์เพืื้�อส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่	
	 กิจกรรม่ก�รส่่งเส่ริม่เกษตำรกรส่่่ก�รเป็็นผ้่ัป็ระกอบก�รธุุรกิจที่�งก�รเกษตำร
	 4)	ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว)
	 กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�กิจกรรม่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงบ่รณ�ก�รแบบส่ร้�งส่รรค์	
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วิธีีการัดำาเนินงาน 

 การดำาเนินกิจกรรมู มีูแผนการดำาเนินการ ดังนี�

	 1.	จ้ดเวท่ี่ป็ระช�คม่เพืื้�อวิเคร�ะห์ส้่งเคร�ะห์	คว�ม่ต้ำองก�รของชุม่ชนร่วม่ก้บ	ผ้่ับริห�รองค์ก�รบริห�ร
ส่่วนตำำ�บล	กำ�น้น	ผ้่ัใหญ่่บ้�นทุี่กหม่่่	และป็ระช�ชนช�วตำำ�บลและ	
	 2.	 ส่ำ�รวจคว�ม่ต้ำองก�ร	 และรวบรวม่ร�ยู่ชื�อกลุ่ม่เกษตำรกร/กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชน/	 ผ้่ัท่ี่�ส่นใจเข้�ร่วม่
กิจกรรม่		โดยู่ม่่กิจกรรม่ยู่่อยู่ท้ี่�งหม่ด	4	กิจกรรม่	ได้แก่	

• กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้เกษตำรกรด้�นเกษตำรอินที่ร่ยู่์	 และยู่กระด้บผัลผัลิตำหล้กของตำำ�บล
ให้เข้�ส่่่ม่�ตำรฐ�นเกษตำรอินที่ร่ยู่์และได้ร้บก�รร้บรอง	

• กิจกรรม่ก�รแป็รร่ป็ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรและเกษตำรอินที่ร่ยู่์เพืื้�อส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่	
• กิจกรรม่ก�รส่่งเส่ริม่เกษตำรกรส่่่ก�รเป็็นผ้่ัป็ระกอบก�รธุุรกิจที่�งก�รเกษตำร
• กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�กิจกรรม่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงบ่รณ�ก�รแบบส่ร้�งส่รรค์

	 3.	ดำ�เนินกิจกรรม่	อบรม่ให้คว�ม่ร้่ตำ�ม่กรอบกิจกรรม่ยู่่อยู่ท่ี่�ได้จ�กเวท่ี่ป็ระช�คม่ชุม่ชนตำำ�บลและ
	 4.	ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ต่ำ�งๆ	ให้แก่กลุ่ม่ผ้่ัร้บจ้�ง	รวม่ท้ี่�ง	กลุ่ม่เกษตำรกร	กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนท่ี่�เข้�ร่วม่
กิจกรรม่ในโครงก�ร
	 5.	ติำดตำ�ม่และป็ระเมิ่นผัลก�รที่ำ�ง�น
หน่วิย์งานเคร่อข่้าย์เข้้าร่วิมูกิจกรรมู
	 1.	พ้ื้ฒน�ชุม่ชนอำ�เภอทุ่ี่งช้�ง	ห�แหล่งเงินก้่ยู่ืม่ดอกเบ่�ยู่ตำำ��	เพืื้�อก�รลงทุี่น	เข้�ม่�ฝึกอบรม่ท้ี่กษะก�ร
ตำล�ด	ก�รบ้ญ่ช่	พ้ื้ฒน�ศ่นยู่์ฝึกอบรม่	เพืื้�อส่ร้�งอ�ช่พื้ให้แก่คนในชุม่ชน													
	 2.	ส่ำ�น้กง�นเกษตำรอำ�เภอทุ่ี่งช้�ง	ม่�ช่วยู่ให้คว�ม่ร้่	จ้ดซืื้�อว้ส่ดุอุป็กรณ์ในก�รผัลิตำ			
	 3.	ป็ศุส้่ตำว์อำ�เภอทุ่ี่งช้�ง	ส่น้บส่นุนงบป็ระม่�ณแป็ลงใหญ่่														
	 4.	พ้ื้ฒน�ชุม่ชนอำ�เภอทุ่ี่งช้�ง	ส่่งเส่ริม่งบป็ระม่�ณจ�กโครงก�รพ้ื้ฒน�กลุ่ม่บที่บ�ที่ส่ตำร่
	 5.	 ส่ำ�น้กง�นเกษตำรอำ�เภอทุ่ี่งช้�ง	 ส่่งเส่ริม่งบป็ระม่�ณจ�กโครงก�รส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�กลุ่ม่แม่่บ้�น
ให้ก�รส่น้บส่นุนก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงก�รเกษตำร
	 6.	ส่ำ�น้กง�นส่่งเส่ริม่ก�รศ่กษ�นอกระบบและก�รศ่กษ�ตำ�ม่อ้ธุยู่�ศ้ยู่	อำ�เภอทุ่ี่งช้�ง



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)386

ผู้ลการัดำาเนินงาน

เร่�องเด่น 
	 1.	ผัลิตำภ้ณฑ์์เด่น	กล้วยู่ที่อดกรอบป็รุงรส่	กล้วยู่เบรกแตำก	ไก่ป็ระด่่ห�งดำ�ตำ้ม่นำ��ป็ล�	ไส่้อ้�วไก่	ไข่เค็ม่
พื้อกใบเตำยู่	และไข่เค็ม่ด้�งเดิม่
	 2.	ผัลผัลิตำเด่น	ส่้ม่อินที่ร่ยู่์	และเง�ะป็ลอดภ้ยู่
	 3.	กิจกรรม่เด่น	โครงก�รหล้กป็ระก้นสุ่ขภ�พื้	และโครงก�รพื้ระร�ชดำ�ริ
	 4.	บริก�รเด่น	องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลและ	โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ตำำ�บลและ
คนเด่น	ตำำ�บลและ
	 1.	น�งพื้รที่ิพื้ยู่์			ร่อนที่อง
	 เด่นในด้�นก�รป็ศุส้่ตำว์	ก�รเล่�ยู่งไก่ป็ระด่่ห�งดำ�	ผัลิตำไก่ขุน	และก�รแป็รร่ป็อ�ห�รจ�กไก่ป็ระด่่ห�ง
ดำ�	ได้แก่	ไส้่อ้�ว	ไก่ต้ำม่นำ��ป็ล�	และไก่รม่คว้น		ได้ร้บร�งว้ลกลุ่ม่เกษตำรกรด่เด่น	ระด้บป็ระเที่ศ
	 2.	น�ยู่บุญ่เหลื�อม่			จ้นตำ๊ะวงค์
	 เด่นในด้�นส้่ม่อินที่ร่ยู่์	เป็็นชุม่ชนต้ำนแบบเกษตำรอินที่ร่ยู่์ด่เด่นระด้บจ้งหว้ดน่�น
	 3.	น�ยู่ป็�น			เป็�ป็่�
	 เด่นในด้�นเง�ะอินที่ร่ย์ู่	ผ่ั�นก�รร้บรองม่�ตำรฐ�นเกษตำรอินที่ร่ย์ู่	SDGs	PGS	ป็ระเภที่ก�รร้บรองระยู่ะ
ป็ร้บเป็ล่�ยู่นปี็ท่ี่�	1-3
	 4.	น�งเที่่ยู่ม่ศิลป็์	น�ม่ล้กษณ์
	 เด่นในด้�นก�รแป็รร่ป็กล้วยู่	 ได้ร้บร�งว้ลชม่เชยู่วิส่�หกิจชุม่ชนด่เด่นระด้บจ้งหว้ด	 และได้ผ่ั�นก�ร
ตำรวจวิเคร�ะห์ที่�งห้องป็ฏิิบ้ติำก�รอยู่่่ในเกณฑ์์	สิ่นค้�ป็ลอดภ้ยู่	จ�กกรม่ก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชนกระที่รวงม่ห�ดไที่ยู่
	 5.	น�งวิไลวรรณ	ศ�ล�ค�ม่
					 เด่นในด้�นก�รแป็รร่ป็อ�ห�ร	(ไข่เค็ม่)	ได้ร้บร�งว้ลรองชนะเลิศอ้นด้บท่ี่�	1	ป็ระเภที่กลุ่ม่อ�ช่พื้ส่ม่�ชิก
กองทุี่นพ้ื้ฒน�บที่บ�ที่ส่ตำร่	ระด้บจ้งหว้ด
กลุ่มูธุีรกิจ
	 1.	 ส่ม่�ชิกวิส่�หกิจชุม่ชนผัลิตำไม้่ผัลเพืื้�อก�รตำล�ดบ้�นว้งผั�นำ�โดยู่น�งข้นคำ�	 จ้นต๊ำะวงศ์	 ส่ร้�งธุุรกิจ
จ�กก�รข�ยู่ผัลิตำภ้ณฑ์์แยู่ม่ผัส่ม่เป็ลือกส้่ม่	จ�กก�รนำ�ผัลไม้่ท่ี่�ม่่ชื�อในท้ี่องถิึ�นซ่ื้�งไม่่ผ่ั�นเกณฑ์์ม่�ตำร�ฐ�น	นำ�ม่�
แป็รร่ป็ด้วยู่ก�รถึนอม่อ�ห�รโดยู่ก�รใช้นำ��ตำ�ล	ส่่งเส่ริม่ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์และบรรจุภ้ณฑ์์	ให้ม่่ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�
ม่่คุณภ�พื้	ได้ม่�ตำร�ฐ�น	ท่ี่�จะส่�ม่�รถึส่ร้�งธุุรกิจให้แก่กลุ่ม่วิส่�หกิจและชุม่ชน	
	 2.	กลุ่ม่วิส่�หกิจเกษตำรที่ำ�เงินเล่�ยู่งเป็็ดบ้�นบ้�นศ�ล�	ท่ี่�นำ�ไข่เป็็ดม่�เพิื้�ม่ม่่ลค่�ให้เป็็นไข่เค็ม่กลิ�นต่ำ�งๆ	
ที่ำ�ให้เกิดคว�ม่ส่นใจท้ี่�งคนในชุม่ชนและน้กท่ี่องเท่ี่�ยู่วท่ี่�จะร้บเป็็นของฝ�ก
แหล่งเร่ยู่นร้่และหล้กส่่ตำร

• แหล่งเร่ยู่นร้่ก�รเล่�ยู่งเป็็ดอินที่ร่ยู่์		กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนเกษตำรที่ำ�เงินเล่�ยู่งเป็็ดบ้�นศ�ล�
• แหล่งเร่ยู่นร้่ก�รจ้ดก�รระบบก�รใช้นำ��ในแป็ลงไม่้ผัล(แป็ลงป็ล่กเง�ะอินที่ร่ยู่์น�ยู่ส่�ยู่้นต์ำ	 ท้ี่�ว

ชินกิจ)
• หล้กส่่ตำร	ก�รผัลิตำปุ็�ยู่หม้่กส่่ตำรพืื้ชศ�ส่ตำร์	1
• หล้กส่่ตำร	ก�รผัลิตำเง�ะอินที่ร่ยู่์คุณภ�พื้
• หล้กส่่ตำร	ป็ศุส้่ตำว์อินที่ร่ยู่์
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ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 ผ้่ัป็ฏิิบ้ติำก�รหล้กด้�นไม้่ผัลอินที่ร่ย์ู่			จำ�นวน	4	คน	
	 1.	น�ยู่บุญ่เหลื�อม่			จ้นต๊ำะวงศ์	(ป็ระธุ�นกลุ่ม่ส้่ม่อินที่ร่ยู่์)	
			 2.	น�ยู่พิื้ภพื้			ป็ทุี่ม่ไพื้โรจน์	(ป็ระธุ�นกลุ่ม่เง�ะอินที่ร่ย์ู่)
		 3.	น�ยู่ป็�น			เป็�ป่็�	(ผ้่ันำ�ด้�นเง�ะอินที่ร่ย์ู่)	
	 และหน่วยู่ง�นข้บเคลื�อน	ส่ำ�น้กง�นเกษตำรอำ�เภอทุ่ี่งช้�ง	
			 โดยู่	น�ยู่ป็ระพ้ื้นธ์ุ		จ้นที่ร์ผัง	ตำำ�แหน่ง	เกษตำรอำ�เภอทุ่ี่งช้�ง			มื่อถืึอ	081-9520171
	 -	ผ้่ัป็ฏิิบ้ติำก�รหล้กด้�นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	จำ�นวน	3	คน	
		 	1.	น�งสุ่พิื้ศ	ส่่องส่่	ห�ดว้งผั�
		 	2.	น�ยู่ป็ล้�ง	จ้นต๊ำะวงศ์	ส่วนส้่ม่ป็ลอดภ้ยู่
		 	3.	พื้ระคร่สุ่นที่รธุรรม่น้นท์ี่	เจ้�อ�ว�ส่ว้ดเฟ้อยู่ลุง
	 -	ผ้่ัป็ฏิิบ้ติำก�รหล้กด้�นแป็รร่ป็ผัลผัลิตำ				จำ�นวน	6	คน	
	 		1.	น�งพื้รทิี่พื้ยู่์			ร่อนที่อง	(แป็รร่ป็ไส้่อ้�ว	ไก่ต้ำม่นำ��ป็ล�)		
					 							มื่อถืึอ	089-5564112
		 	2.	น�งร้ตำน�			อินต๊ำะน�ม่	(แป็รร่ป็ไส้่อ้�ว	ไก่ต้ำม่นำ��ป็ล�)	
			 	3.	น�งเท่ี่ยู่ม่ศิลป์็			น�ม่ล้กษณ์	(แป็รร่ป็กล้วยู่ป็รุงรส่)
			 	4.	น�งวิไลวรรณ	ศ�ล�ค�ม่	(แป็รร่ป็ไข่เค็ม่)		
					 					มื่อถืึอ	082-2287940
		 	5.	น�งข้นคำ�			จ้นต๊ำะวงศ์	(แป็รร่ป็ผัลผัลิตำจ�กส้่ม่)
	 				และหน่วยู่ง�นข้บเคลื�อน	ส่ำ�น้กง�นพ้ื้ฒน�ชุม่ชนอำ�เภอทุ่ี่งช้�ง	โดยู่	น�งดวงด�ว			ม่ห�นิล	ตำำ�แหน่ง	
น้กพ้ื้ฒน�ชุม่ชนอำ�เภอทุ่ี่งช้�ง		มื่อถืึอ	081-0212367	
	 -	ผ้่ัป็ฏิิบ้ติำก�รหล้กด้�นสุ่ขภ�พื้	4	คน	
	 		1.	น�งล้ดด�			อุที่ธิุยู่�	ป็ระธุ�นอส่ม่.	มื่อถืึอ	062-3088109
		 		2.	น�งพื้รทิี่พื้ยู่์			ร่อนที่อง	รองป็ระธุ�นอส่ม่.	มื่อถืึอ	089-5564112
	 		3.	น�งเยู่�วร้ตำน์			วงศ์ว�ที่	เลข�นุก�รอส่ม่.	มื่อถืึอ	065-4215929
		 	และหน่วยู่ง�นข้บเคลื�อน	โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ตำำ�บลและ(รพื้.ส่ตำ.และ)	โดยู่น�ยู่ช้ชเคล	จินะใจ	
ตำำ�แหน่ง	ผ้่ัอำ�นวยู่ก�รโรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้	ตำำ�บลและ	มื่อถืึอ	096-8730599	
 
	 -	ผ้่ัป็ฏิิบ้ติำก�รหล้กด้�นบ้ญ่ช่กองทุี่น	3	คน	
	 		1.	น�ยู่วิโรจน์		ที่ะกอง	ป็ระธุ�นกองทุี่นอำ�เภอทุ่ี่งช้�ง	
	 		2.	น�งเท่ี่ยู่ม่ศิลป์็	น�ม่ล้กษณ์	เลข�นุก�รกองทุี่นอำ�เภอทุ่ี่งช้�ง	มื่อถืึอ	097-9243781		
	 		และหน่วยู่ง�นข้บเคลื�อน	ส่ำ�น้กง�นพ้ื้ฒน�ชุม่ชนอำ�เภอทุ่ี่งช้�ง	โดยู่	น�งดวงด�ว	ม่ห�นิล	ตำำ�แหน่ง	
พ้ื้ฒน�ก�รอำ�เภอทุ่ี่งช้�ง	มื่อถืึอ	081-0212367
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ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

ปัญหาอุปสรรค
• ปั็ญ่ห�หล้กของโครงก�รคอืส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของเชื�อไวร้ส่โคโรน่�-2019	เป็็นอุป็ส่รรค

ต่ำอก�รที่ำ�ง�นของท่ี่ม่คณะที่ำ�ง�น	 ในก�รลงพืื้�นท่ี่�	 เนื�องจ�กคณะที่ำ�ง�น	 รวม่ท้ี่�งกลุ่ม่เกษตำรกร	 
ผ้่ัท่ี่�ส่นเข้�ร่วม่โครงก�รข�ดคว�ม่ม้่�นใจในก�รที่ำ�ง�นแบบเผัชิญ่หน้�

• ก�รยู่กระด้บหรือส่ร้�งอ�ช่พื้ให้แก่เกษตำรกร	 โดยู่พืื้�นฐ�นช�วตำำ�บลและม่่อ�ช่พื้ก�รที่ำ�
เกษตำรกรรม่	ซื้่�งข�ดก�รส่น้บส่นนุเรื�อง	ระบบนำ��ในชมุ่ชน	ม่่คว�ม่ตำอ้งก�รใหร้้ฐบ�ลเข้�ช่วยู่เหลอื
แต่ำงบป็ระม่�ณโครงก�รไม่่ส่�ม่�รถึจะดำ�เนินก�รได้

ข้้อเสนอแนะ
• กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนบ�งกลุ่ม่ของตำำ�บลและ	ม่่คว�ม่ต้ำองก�ร	เครื�องมื่อเครื�องจ้กรในก�รป็ระกอบ

อ�ช่พื้	แต่ำโครงก�รไม่่ส่�ม่�รถึจ้ดส่รรได้	 และม่่คว�ม่ต้ำองก�รเรื�องก�รให้คำ�ป็ร่กษ�ที่�งวิช�ก�ร
จ�กอ�จ�รย์ู่ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ควบค่่ไป็ด้วยู่	โดยู่ข้อด่ของโครงก�รคือก�รส่น้บส่นุนให้อ�จ�รย์ู่ส่�ม่�รถึ
เดินที่�งลงพืื้�นท่ี่�ได้	ด้วยู่เงินงบป็ระม่�ณโครงก�ร	
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ชาย 1,885 คน     หญิง 1,994 คน   1,132 ครวัเรอืน

0 250 500 750 1,000 1,250

เกษตรกร 

ค้าขาย 

รบัจ้างทั�วไป 

ข้าราชาการ 

ธุรกิจส่วนตัว 

นร./นศ. 

อื�นๆ 

ว่างงาน 

กิจกรรมพัฒนาชุมชน 

1. เพื�อการฟ�� นฟูเศรษฐกิจฐานรากและสรา้งความเข้ม
แข็งของประชาชน ทั�งภาคการเกษตรและนอกภาค
การเกษตรให้สามารถพึ�งตนเองได้

2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถของเกษตรกร ใน
การทําเกษตรให้ได้มาตรฐาน สามารถสรา้งรายได้
จากการทําเกษตรที�มีคุณภาพและความปลอดภัยให้
กับประชาชนทั�วไป

3. สามารถสรา้งมูลค่าเพิ�ม ต่อยอดผลผลิต เป�น
ผลิตภัณฑ์/ผลผลิตหลักประจําตําบล (OTOP)

4. สนับสนนุการกิจกรรมทางการเกษตร เชื�อมโยง
กับการทอ่งเที�ยวเพื�อสรา้งงานสรา้งรายได้ให้คนใน
ชุมชน อย่างทั�วถึงและยั�งยืน

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
       มีการส่งเสรมิและถ่ายทอดองค์ความรูด้้านเทคโนโลยีเพื�อเพิ�มทกัษะด้าน
เทคโนโลยีให้เทา่ทนัยคุสมัยป�จจุบัน 

เชิงเศรษฐกิจ
1. มีรายได้เพิ�มขึ�น รอ้ยละ 8.2  จํานวนเงนิเพิ�มขึ�น 4,830.79 บาท/ป� จํานวน
   รายได้เฉลี�ยต่อคน 64,079.39 บาท/คน/ป�
2. เกิดการพัฒนาและสรา้งมูลค่าเพิ�มของผลิตภัณฑ์ 
3. เกิดการลดต้นทนุในการผลิต เนื�องจากเกษตรนําความรูท้ี�ได้และนําวัสดุ
   จากในทอ้งถิ�นมาปรบัใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

เชิงสังคม
1. มีการพัฒนาทกัษะ และองค์ความรูใ้ห้การประกอบอาชพี
2. มีคุณภาพชวีิตที�ดีขึ�น เนื�องจากมีรายได้เพิ�มขึ�น  
3. ลดความเหลื�อมล�าด้านรายได้ของคนในชุมชน

จํานวนประชากร

ตําบลและ อําเภอทุง่ชา้ง จังหวัดน่าน
การดําเนินงานรายตาํบล (TSI)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โรงเรยีน 7 แห่ง         วัด 6 แห่ง

การประกอบอาชพี

สถานที�สําคัญ

โจทยก์ารพัฒนา ผลการดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีเเย้ม
เบอร์ติดต่อ 061-4651594 หน่อวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

การประเมินศักยภาพตาํบลเพื�อเอาชนะความยากจน 16 เป�าหมาย 

  ระยะก่อนเริ�มต้นโครงการ ตําบลและ ผา่นการประเมิน 10 เป�าหมาย จัดเป�น ”ตําบลที�อยู่รอด” 

  สิ�นสุดโครงการ ตําบลและ ผา่น การประเมิน 13 เป�าหมาย จึงจัดให้เป�น “ตําบลมุ่งสู่ความพอเพียง”

TPMAP

- ด้านสุขภาพ 

- ด้านความเป�นอยู่

- ด้านการศึกษา

- ด้านรายได้

- ด้านการเข้าถึงบรกิาร

  ภาครฐั

กลไกลการทํางาน

ผลลัพธ์

เพิ�มมูลค่าสินค้า ส่งเสรมิการทอ่งเที�ยวยกระดับธุรกิจสรา้งมาตรฐานเกษตรอินทรยี์

1. เกิดการจ้างงาน บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จํานวน 20 อัตรา 
2. เกษตรกรที�ทําการเกษตรแบบอินทรยี์เพิ�มขึ�นไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 
3. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/การพัฒนากระบวนการผลิต/สูตร/ บรรจุภัณฑ ์
    ผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใชอ่าหาร อย่างน้อย 6 ผลิตภัณฑ ์ 
4. ยกระดับการทอ่งเที�ยวเชงิบูรณาการอย่างสรา้งสรร ได้เส้นทางการ
    ทอ่งเที�ยวอย่างน้อย 1 เส้นทาง
5. ผูป้ระกอบการหน้าใหม่ในการทําธุรกิจภายในชุมชน (การแปรรูป
    ผลผลิต/ธุรกิจที�พักเพื�อรบันักทอ่งเที�ยว)
6. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ชุมชมมีอาชพีมีความเป�นอยู่อย่างพอเพียง
7. ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ของตําบลและ 1 ชุดข้อมูล
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ :ผู้ศ.ดรั. วิไลพัรั  จันทร์ัไชย 

  คณะวิทยาศาสตร์ัและเทคโนโลยีการัเกษตรั

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา น่าน  

ตำาบลศรีัษะเกษ        
อำ�าเภอำนาน้อำย จังหวัดน่าน

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	ผัศ.ดร.ป็ร�โม่ที่ย์ู่			 ทิี่ม่ขำ�	
	 	 คณะวิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์และเที่คโนโลยู่่ก�รเกษตำร	น่�น
	 	 2.	ผัศ.ดร.	สุ่ภ�วด่			 ศร่แยู่้ม่	
	 	 คณะวิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์และเที่คโนโลยู่่ก�รเกษตำร	น่�น
	 	 3.	ผัศ.ดร.	ร้ชน่ภรณ์		 อิ�นคำ�	
	 	 คณะวิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์และเที่คโนโลยู่่ก�รเกษตำร	น่�น
	 	 4.	ผัศ.	อ้จฉูร�ภรณ์		 พ่ื้ลยู่ิ�ง	 	
	 	 คณะบริห�รธุุรกิจและศิลป็ะศ�ส่ตำร์	น่�น
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	 	 5.	ดร.	เช�วล่ยู่์			 	 ใจสุ่ข	 	
	 	 คณะวิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์และเที่คโนโลยู่่ก�รเกษตำร	น่�น
	 	 6.	ดร.ปั็ที่ม่�			 	 จ้นที่ร์เรือง	 	
	 	 คณะวิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์และเที่คโนโลยู่่ก�รเกษตำร	น่�น
	 	 7.	ดร.กิจจ�ณ้ฏิฐ์			 ต้ำ�งจิตำรนุส่รณ์	  
	 	 คณะบริห�รธุุรกิจและศิลป็ะศ�ส่ตำร์	น่�น
	 	 8.	อ.ภ�นุพื้งษ์			 	 สิ่ที่ธิุวุฒิ		
	 	 คณะวิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์และเที่คโนโลยู่่ก�รเกษตำร	น่�น
	 	 9.	อ.อธิุปั็ตำยู่์			 	 ส่�ยู่ส่่ง	 	
	 	 คณะบริห�รธุุรกิจและศิลป็ะศ�ส่ตำร์	น่�น

ความเป็นมา

	 ตำำ�บลศร่ษะเกษ	 อำ�เภอน�น้อยู่จ้งหว้ดน่�น	 พืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่เป็็นป่็�ไม้่	 ม่่ท่ี่�ร�บเพ่ื้ยู่งเล็กน้อยู่	 ก�รต้ำ�ง
บ้�นเรือนส่่วนม่�กเป็็นชุม่ชนเมื่องก่�งชนบที่	 ม่่องค์กรชุม่ชนบ้�นเรือนติำดต่ำอก้นเป็็นแนวยู่�วทุี่กหม่่่	 	 ม่่ส่ภ�พื้
ภ่มิ่ป็ระเที่ศส่วยู่ง�ม่	จ่งเป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วที่�งธุรรม่ช�ติำท่ี่�	ส่ำ�ค้ญ่ของจ้งหว้ดน่�น	ได้แก่	อุที่ยู่�นแห่งช�ติำศร่
น่�น		แก่งหลวง		ผั�ช้่		ผั�ห้วสิ่งห์		ดอยู่เส่ม่อด�ว		ถึำ��หลวง		บ่อนำ��ทิี่พื้ยู่์		ป็ระช�ชนม่่อ�ช่พื้หล้กคือ	ที่ำ�น�	ที่ำ�
ส่วน/ที่ำ�ไร่	 อุตำส่�หกรรม่ในคร้วเรือน	และม่่อ�ช่พื้เส่ริม่	 เล่�ยู่งป็ศุส้่ตำว์	 	 ม่่ก�รใช้พืื้�นท่ี่�ที่�งก�รเกษตำรไม่่เหม่�ะ
ส่ม่ในส้่ดส่่วนท่ี่�ส่่ง	เช่น	ก�รใช้พืื้�นท่ี่�เพื้�ะป็ล่กข้�ว	ไม่่เหม่�ะส่ม่	ส่่งถ่ึงร้อยู่ละ	75.60	ม่่พืื้�นท่ี่�ป็ล่กข้�วโพื้ดไม่่เหม่�ะ
ส่ม่	ร้อยู่ละ	51.26	และเหม่�ะส่ม่น้อยู่	ร้อยู่ละ	37.01	เกษตำรกรส่่วนใหญ่่ไม่่ม่่สิ่ที่ธิุในท่ี่�ดินที่ำ�กิน	ร�ยู่ได้ภ�ค
ก�รเกษตำรตำำ��	และไม่่เพ่ื้ยู่งพื้อใช้จ่�ยู่ในคร้วเรือน	ตำำ�บลศร่ษะเกษม่่พืื้�นท่ี่�ป็กครอง	14	หม่่่บ้�น	ม่่ก�รส่ำ�รวจข้อม่่ล
คนจน	พื้บว�่ม่่คนจนเป็�้หม่�ยู่1,325	คน	หรือ	ร้อยู่ละ	25.24	และคว�ม่ยู่�กจนส่่วนใหญ่่อยู่่ใ่นม่ติิำด้�นส่ขุภ�พื้	
ส่่งถ่ึง	1,279	คน	(ข้อม่่ลจ�ก	TPMAP	2562)		ด้วยู่เหตุำน่�จ่งควรได้ร้บพ้ื้ฒน�		ก�รฟ้�นฟ่เศรษฐกิจฐ�นร�ก	และ
ส่ร้�งคว�ม่เข้ม่แข็งของป็ระช�ชน	ท้ี่�งภ�คก�รเกษตำรและนอกภ�คก�รเกษตำร	ให้ส่�ม่�รถึพ่ื้�งตำนเองได้		พ้ื้ฒน�
ยู่กระด้บข่ดคว�ม่ส่�ม่�รถึของเกษตำรกร	ในก�รที่ำ�เกษตำรอินที่ร่ยู่์ให้ได้ม่�ตำรฐ�น	ส่�ม่�รถึส่ร้�งร�ยู่ได้จ�กก�ร
ที่ำ�เกษตำรอนิที่ร่ยู่	์ท่ี่�ม่่คุณภ�พื้และคว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ให้ก้บ	ป็ระช�ชนท้ี่�วไป็	ตำลอดจนส่�ม่�รถึส่ร�้งม่่ลค่�เพิื้�ม่ต่ำอยู่
อดผัลผัลติำ	เป็็นผัลติำภ้ณฑ์์/ผัลผัลติำหล้กป็ระจำ�ตำำ�บล	(OTOP)	และจ้ดกิจกรรม่ที่�งก�รเกษตำรเชื�อม่โยู่งก้บก�ร
ท่ี่องเท่ี่�ยู่วเพืื้�อส่ร้�งง�นส่ร้�งร�ยู่ได้ให้คนในชุม่ชน	อยู่่�งท้ี่�วถ่ึงและยู่้�งยู่ืน
  

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 1		โจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจน	จ�กก�รป็ระเมิ่น	16	ป็ระเด็นท่ี่�นำ�ม่�เป็็นต้ำวช่�ว้ด
• ก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้เกษตำรกรด้�นเกษตำรอินที่ร่ย์ู่และยู่กระด้บผัลผัลิตำหล้กของตำำ�บลให้เข้�ส่่่	

ม่�ตำรฐ�นเกษตำรอินที่ร่ยู่์
• ก�รแป็รร่ป็เพืื้�อส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรและเกษตำรอินที่ร่ยู่์และยู่กระด้บส่่่สิ่นค้�	

(OTOP)
• ก�รพ้ื้ฒน�กิจกรรม่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วที่�งก�รเกษตำรเชิงส่ร้�งส่รรค์แบบบ่รณ�ก�ร	(ธุรรม่ช�ติำ	ศิลป็ะ	

ว้ฒนธุรรม่ท้ี่องถิึ�น)
• ก�รส่่งเส่ริม่ก�รบริห�รจ้ดก�รสิ่นค้�	และผัลิตำภ้ณฑ์์ท้ี่องถิึ�นท่ี่�เป็็นผัลผัลิตำหล้กของตำำ�บล



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)392

	 2	ผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บล
• ก่อนเริ�ม่โครงก�ร		ป็ระเมิ่นผ่ั�น	10	ข้อ		เป็็นตำำ�บลท่ี่�อยู่่่รอด
• หล้งสิ่�นสุ่ดโครงก�ร		ป็ระเมิ่นผ่ั�น	12	ข้อ		เป็็นตำำ�บลท่ี่�มุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 1		ก�รจ้ดเวท่ี่ระดม่คว�ม่คิดเห็น	ร่วม่ก้บหน่วยู่ง�นเครือข่�ยู่	และกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่	ของแต่ำละกิจกรรม่
	 2		ก�รฝึกอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร	ก�รส่�ธิุตำ	ตำ�ม่บริบที่ของแต่ำละกิจกรรม่
	 3		ก�รส่ร้�งหน่วยู่เร่ยู่นร้่ในพืื้�นท่ี่�
	 4	ก�รติำดตำ�ม่ให้คำ�แนะนำ�	หนุนเส่ริม่	อยู่่�งต่ำอเนื�อง		
	 5	ป็ระเมิ่นผัลและวิเคร�ะห์ปั็จจ้ยู่คว�ม่ส่ำ�เร็จ	นำ�ม่�แก้ไข/พ้ื้ฒน�ให้ด่ข่�น
 

วิธีีการัดำาเนินงาน

	 1	ก�รดำ�เนินโครงก�ร		โดยู่ก�รเข้�พื้บกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่	วิเหร�ะห์ปั็ญ่ห�ร่วม่ก้น	และจ้ดที่ำ�	แนวที่�งใน
ก�รพ้ื้ฒน�/ยู่กระด้บท้ี่กษะอ�ช่พื้.
	 2	ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่		

• ดำ�เนินก�ร	 ฝึกอบรม่/ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่	 ด้วกระบวนก�รท่ี่�หล�กหล�ยู่	 (ภ�ยู่ใต้ำส่ถึ�นก�รณ์
แพื้ร่ระบ�ดของเชื�อ	โควิด-19)

• ม่่ก�รติำดตำ�ม่ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ท่ี่�ได้ร้บก�รถ่ึ�ยู่ที่อดไป็ส่่่ก�รป็ฏิิบ้ติำ	ของกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่	พื้รอ้ม่ให้
คำ�ป็ร่กษ�	แนะนำ�	หนุนเส่ริม่	จนเกิดเป็็นอ�ช่พื้ส่ร้�งร�ยู่ได่เพิื้�ม่ในคร้วเรือนได้

• ก�รส่ร้�งหน่วยู่เร่ยู่นร้่เพืื้�อเป็็นแหล้งเร่ยู่นร้่ต้ำนแบบในพืื้�นท่ี่�กล�งของชุม่ชน	และส่ร้�งคนต้ำนแบบ
ในก�รถ่ึ�ยู่ที่อดคว�ม่ร้่

• ก�รติำดตำ�ม่ก�รดำ�เนินโครงก�รอยู่่�งต่ำอเนื�อง	ส่รุป็และป็ระเมิ่นผัล	ก�รยู่กระด้บ	คว�ม่ส่�ม่�รถึ	
ก�รพ้ื้ฒน�อ�ช่พื้	ส่ร้�งร�ยู่ได้เพิื้�ม่	ของกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่

	 3		กลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่		ค้ดเลือกกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่	ท่ี่�ม่่คว�ม่ส่นใจท่ี่�จะพ้ื้ฒน�	ท้ี่กษะอ�ช่พื้อยู่่�งแท้ี่จริง	ม่่คว�ม่
มุ่่งม้่�น	ม่่เวล�ร่วม่กิจกรรม่	และนำ�ไป็ส่่่ก�รใช้ในก�รพ้ื้ฒน�อ�ช่พื้อยู่่�งแท้ี่จริง
	 4	หน่วยู่ง�นเครือข่�ยู่ท่ี่�เก่�ยู่วข้อง	ก�รส่ร้�งก�รม่่ส่่วนร่วม่ของหน่วยู่ง�นท้ี่�งภ�คร้ฐและเอกชนในพืื้�นท่ี่�	
เพืื้�อข้บเคลื�อนทุี่กกิจกรรม่ให้เป็็นไป็ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	โดยู่เชิญ่เข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่ต้ำ�งแต่ำข้�นว�งแผัน	ดำ�เนินก�ร	และ
ร่วม่ป็ระเมิ่นผัลส่ำ�เร็จของแต่ำละกิจกรรม่

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

• เรื�องเดน่	ได้แก่	ก�รผัลติำผ้ักอินที่ร่ยู่ท่์ี่�ได้ร้บก�รร้บรองม่�ตำรฐ�นเกษตำรอนิที่ร่ยู่	์ระยู่ะป็ร้บเป็ล่�ยู่น	
และ	ก�รจ้ดก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนเชิงส่ร้�งส่รรค์บ่รณ�ก�ร

• คนเด่น		ผ้่ัข้บเคลื�อนหล้กในพืื้�นท่ี่�	จ�ก	4	กิจกรรม่
• ด้�นเกษตำรอินที่ร่ยู่์	 	พื้ระคร่สุ่จิณน้นที่ธุรรม่	ดร.	 เจ้�อ�ว�ส่ว้ดหนองป่็�ค่�	 ม่่บที่บ�ที่ส่ำ�ค้ญ่ใน

ก�รช้กชวนให้เกษตำรกรห้นม่�ที่ำ�เกษตำรอินที่ร่ยู่	์และใช้พืื้�นท่ี่�ของว้ดเป็็นศ่นยู่เ์ร่ยู่นร้่เกษตำรอินที่ร่ยู่์
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• ด้�นก�รแป็รร่ป็ผัลผัลิตำเพืื้�อส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่	น�ยู่ธุนนท์ี่	ณ	น่�น	ม่่บที่บ�ที่ในก�รวิเคร�ะห์ปั็ญ่ห�
ผัลผัลิตำเกษตำรอินที่ร่ยู่์	ท่ี่�ม่่ขน�ด-ร่ป็ร่�งไม่่เหม่�ะส่ม่ในก�รจำ�หน่�ยู่ส่ด	นำ�ม่�ห�แนวที่�งในก�ร
ส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่	 ร่วม่ก้บคณะที่ำ�ง�นของโครงก�ร	U2T	จนเกิดเป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�แตำกต่ำ�ง	หล�ก
หล�ยู่	และนำ�ไป็ส่่่ก�รห�กลุ่ม่ล่กค้�ผัลิตำภ้ณฑ์์ใหม่่

• ด้�นก�รจ้ดก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน	 	น�ยู่ว้ชรินที่ร์	 ท้ี่บทิี่ม่ไที่ยู่(ป็ล้ดอำ�เภอ�น้อยู่)	 	ร.ตำ.ตำ.แดน	ถึ�
เมื่อง	(น�ยู่กเที่ศม่นตำร่เที่ศบ�ลตำำ�บลศร่ษะเกษ)	น�ยู่กิจอุดม่	เสื่อเจริญ่	(เลข�นุก�รส่ภ�เที่ศบ�ล
ตำำ�บลศร่ษะเกษ)	ม่่บที่บ�ที่ในก�รส่น้บส่นนุก�รจ้ดก�รที่อ่งเท่ี่�ยู่วของชุม่ชน	อำ�นวยู่คว�ม่ส่ะดวก	
ในกระบวนก�รจ้ดก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วแบบม่่ส่่วนร่วม่	และนำ�ไป็ส่่่แผันพ้ื้ฒน�ท้ี่องถิึ�นด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว
ท้ี่�งระด้บตำำ�บลและระด้บอำ�เภอ

• แหล่งเร่ยู่นร้่และหล้กส่่ตำร	
• แหล่งเร่ยู่นร้่	;	แหล่งเร่ยู่นร้่พืื้�นบ้�นล�นธุรรม่	(หน่วยู่เกษตำรอินที่ร่ย์ู่)
• หล้กส่่ตำร	;	ก�รผัลิตำผ้ักอินที่ร่ยู่์ในโรงเรือน		ระบบก�รให้นำ��ในโรงเรือนแบบควบคุม่ด้วยู่พื้ล้งง�น

แส่งอ�ทิี่ตำยู่	์ก�รเพื้�ะกล้�ผ้ัก		ก�รผัลิตำดินเพื้�ะกล้�	ก�รที่ำ�ปุ็�ยู่อนิที่ร่ย์ู่คุรภ�พื้ส่่ง	ก�รที่ำ�ส่�รส่ก้ด
ส่มุ่นไพื้รและส่�รช่วภ้ณฑ์์ในก�รควบคุม่ศ้ตำรพืื้ช		ก�รป็ล่กผ้ักแบบต้ำ�งโต๊ำะ

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

• ก�รที่ำ�ง�นเป็็นท่ี่ม่ของ	ผ้่ัร้บผิัดชอบโครงก�ร	คณะที่ำ�ง�น	และผ้่ัร้บจ้�งง�น
• ก�รสื่�อส่�ร	ร่ป็แบบและกระบวนก�รที่ำ�ง�นท่ี่�ช้ดเจน	ม่่ก�รติำดตำ�ม่ง�นอยู่่�งต่ำอเนื�อง	ม่่ก�รแก้ไข

ปั็ญ่ห�แบบม่่ส่่วนร่วม่
• ก�รได้ร้บคว�ม่ร่วม่มื่อของกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่และหน่วยู่ง�นภ�ค่เครือข่�ยู่ในพืื้�นท่ี่�	ในก�รข้บเคลื�อน

ทุี่กกิจกรรม่

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

• แนวป็ฏิิบ้ติำของ	 อว.	 ม่�ท่ี่หล้งก�รป็ฏิิบ้ติำก�รจริงในพืื้�นท่ี่�	 ที่ำ�ให้	 ต้ำองป็ร้บแก้ไขง�นใหม่่ให้เป็็น
ตำ�ม่ท่ี่�	อว.	กำ�หนด	

• ก�รแพื้ร่ระบ�ดของเชื�อโควิด-๑๙	ในพืื้�นท่ี่�	ที่ำ�ให้กลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่	และผ้่ัป็ฏิิบ้ตำงิ�นม่่คว�ม่เส่่�ยู่ง	ต้ำอง
ยู่กเลิก/เลื�อนก�รป็ฏิิบ้ติำง�น	(ไม่่เป็็นไป็ตำ�ม่แผัน)	บ่อยู่คร้�ง		ที่ำ�ให้กิจกรรม่ท่ี่�ต้ำองที่ำ�ม่�อยู่่่ในช่วง
ไตำรม่�ส่สุ่ดท้ี่�ยู่ของโครงก�ร

• ระบบส่น้บส่นุน	ข�ดคว�ม่คลอ่งต้ำว	จ�กก�รเป็ล่�ยู่นแป็ลงกำ�หนดก�รที่ำ�ง�น	ตำ�ม่ส่ถึ�นก�รณแ์พื้ร่
ระบ�ดของเชื�อ	โควิด	-19	และก�รป็ฏิิบ้ติำง�นในยุู่ค	นิวนอร์ม่อล	นอกจ�กน่�ยู่ง้ม่่ก�รส่ร้�งเงื�อนไข
ในก�รดำ�เนินง�นที่�งด้�นเอกส่�รร�ชก�ร	เอกส่�รป็ระกอบก�รจ้ดซืื้�อ-จ้ดจ้�งเพิื้�ม่ข่�นเกินจำ�เป็็น	
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ตําบลที�อยูร่อด
จากความยากจน
ผา่นการประเมนิ  10 ขอ้

กลไกการดําเนินงาน

ชว่ยชาวบ้าน
ใหมี้รายได้เพิ�ม พฒันาอาชพีเดิม เพิ�มเติมอาชพีใหม่

Up skill Re-skill New skill

การยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมแบบบูรณาการ

รายงานการดําเนินงานตําบล(TSI)
ตําบลศรีษะเกษ อําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา นา่น ศักยภาพตําบล ตําบลมุง่สูค่วาม
พอเพยีง
ผา่นการประเมนิ  12 ขอ้

ก่อน หลัง

ขอ้มูลพื�นที�ตําบล

ผลลัพธ์

TPMAP ความต้องการพื�นฐาน 5 มติิ

การพฒันาพื�นที�

ผลลัพธเ์ชงิสงัคมผลลัพธเ์ชงิเศรษฐกิจ

ขอ้เสนอแนะ

ผู้รบัผิดชอบ
ผศ.ดร.วไิลพร  จนัทรไ์ชย 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา นา่น  

โทร.091-8525400  

พื�นที�
309.1762

การปกครอง
ท้องถิ�น เทศบาลตําบลศรษีะเกษ
ท้องที�  14 หมูบ่า้นประชากร

2,606 ครวัเรอืน
7,158 คน

ตร.กม.

การประกอบอาชพี
เกษตรกรรม 

1,890 ครวัเรอืน 
(72.5%)

รบัจา้ง/ค้าขาย/ราชการ 
716 ครวัเรอืน 
(27.5%)

ศาสนสถาน 
11 แหง่

สถานศึกษา 
5 แหง่

สถานพยาบาล 
17 แหง่
ตลาด  
3 แหง่

สถานที�ท่องเที�ยวสาํคัญ 
3 แหง่

ดอยเสมอดาว
ผาชู/้ผาเชดิชู
แก่งหลวง

ด้านสขุภาพ 
ด้านความเป�นอยู ่
ด้านการศึกษา 
ด้านรายได้ 
ด้านการเขา้ถึงบรกิารรฐั

การจ้างงาน 

Community Big Data 

การการพฒันาทักษะ 
20+3 อัตรา

Digital Literacy 
English Competency 
Financial Literacy 
Social Literacy 

จัดเวทีพบปปช.+ 4องค์กร วเิคราะหค์วามต้องการ

ออกแบบและวางแผนกิจกรรม/ประสานวทิยากร

ดําเนินกิจกรรมตามแผน ดแูลใหคํ้าแนะนําต่อเนื�อง

ติดตามและประเมนิผล + คืนขอ้มูลใหชุ้มชน

1 .  ยกระดับเกษตร

อินทรียที่ไดมาตรฐาน

2.  การสรางมูลคาเพิ่ม/ลด

การสูญเสียผลผลิตเกษตร

3. การจัดการทองเที่ยว

ชุมชนเชิงสรางสรรค

4. การพัฒนาผูประกอบการ

ทางธุรกิจและการตลาด

กิจกรรมดําเนินงาน 

โจทยป์�ญหา... 
เกษตรเชงิเดี�ยว/ใชส้ารเคมมีาก/สิ�งแวดล้อมถกูทําลาย
ประชาชนมรีายได้ น้อยกวา่รายจ่าย /หนี�สนิมาก
ผลผลิตขาดคณุภาพ /ราคาตํ�า /ต้นทนุสงู /ไมม่ตีลาด
กลุ่มอาชพีขาดความรู/้ทักษะ ในการยกระดับการผลิต
กลุ่มอาชพีขาดความรู/้ทักษะด้านการตลาดยุคใหม ่
กลุ่มวสิาหกิชชุมชน/กลุ่มอาชพี ขาดการบรหิารจัดการที�ดี

รายได้เพิ�ม 27.3%

ต้นทนุลด 27.3%

ผลผลิตเพิ�ม 24.9%

เกิดการจ้างงาน การกระจาย
รายได้สูก่ลุ่มอาชพีอื�นๆ

กลุ่มเป�าหมายที�ได้รบัการยก
ระดับทักษะอาชพี

ครอบครวัได้อยูใ่กล้ชดิกัน
คนรุน่ใหมเ่ป�นกําลังสาํคัญใน
การพฒันาชุมชนถิ�นเกิด
พฒันาคนฐานราก /กลุ่มอาชพี
ใหเขม้แขง็ แขง่ขนัได้

หนว่ยงานของ สป.อว. และ USI ควรมคีวามชดัเจน ในการมอบหมายงาน
และควรใชร้ายงานรว่มกัน  ควรมชีอ่งทางเดียว เพื�อลดความซํ�าซอ้น ลด
ภาระของหวัหน้าโครงการ และผู้รบัจา้งงาน 
ควรแก้ไข ระบบการสื�อสาร สรา้งความเขา้ใจ ควรมกีารชี�แจงรายละเอียดให้
ชดัเจนในแต่ละประเด็นงาน ที�ใหดํ้าเนินการ 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน ควรแจง้ลว่งหน้า และมเีวลาใหดํ้าเนินงานเพยีง
พอ/เหมาะสมกับลกัษณะงาน

ดําเนินงานครบตามที�กําหนด
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : อาจารัย์ สมเกียรัติ   ตันตา  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา ลำาปาง  

ตำาบลห�างฉััตรั         
อำ�าเภอำห้างฉััตร จังหวัดล�าปาง

ความเป็นมา

	 เที่ศบ�ลตำำ�บลห�้งฉู้ตำรแม่่ตำ�ล	ป็ระกอบดว้ยู่	7	หม่่่บ้�น	ได้แก่	หม่่่ท่ี่�	3	บ้�นแม่่ฮั�ว	หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นส่ถึ�น่	
หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นแพื้ะดอนส้่ก	หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นข�ม่แดง	หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นปั็นง้�ว	หม่่่ท่ี่�	8	บ้�นห้วหนอง	และหม่่่ท่ี่�	9	บ้�น
ป็�งม่่วง	ส่ภ�พื้พืื้�นท่ี่�โดยู่ส่่วนใหญ่่ค่อนข้�งร�บ		บ�งส่่วนเป็็นเนินเข�และภ่เข�		ส่่งช้น		ม่่แนวเขตำป่็�อุที่ยู่�น
แห่งช�ติำดอยู่ขุนตำ�ล		บ้�นป็�งม่่วง		หม่่่		9		ตำำ�บลห้�งฉู้ตำร		อำ�เภอห้�งฉู้ตำร		จ้งหว้ดลำ�ป็�ง	เป็็นเขตำอนุร้กษ์
ป่็�ไม้่		ซ่ื้�งชนิดป่็�ส่่วนใหญ่่เป็็นป่็�เบญ่จพื้รรณหรือป่็�ผัส่ม่ผัล้ดใบ		และม่่บ�งส่่วนเป็็นป่็�ดงดิบแห้ง		ป่็�ดงดิบ
เข�และป่็�ส่นเข�		ส่ภ�พื้ดินส่่วนใหญ่่เป็็นดินเหน่ยู่วป็นที่ร�ยู่		บ�งส่่วนเป็็นดินล่กร้ง		หินส่่วนใหญ่่เป็็นหินป่็น
เที่ศบ�ลตำำ�บลห้�งฉู้ตำร	ป็ระกอบด้วยู่	4	หม่่่บ้�น	ได้แก่	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นห้�งฉู้ตำรใต้ำ	หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นห้�งฉู้ตำรเหนือ	หม่่่
ท่ี่�	5	บ้�นแพื้ะดอนส้่ก	(บ�งส่่วน)	หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นข�ม่แดง	(บ�งส่่วน)	บริเวณท่ี่�ต้ำ�งของชุม่ชนเที่ศบ�ลตำำ�บลห้�งฉู้ตำร	
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ม่่ล้กษณะเป็็นท่ี่�ร�บลุ่ม่ระด้บคว�ม่ส่่งจ�กระด้บนำ��ที่ะเล	ป็ระม่�ณ		250	–	300		เม่ตำร		ชุม่ชนจะอ�ศ้ยู่อยู่่ห่น�
แน่นบริเวณ		ถึนนส่�ยู่ลำ�ป็�ง	–	ห้�งฉู้ตำร	(ถึนนส่�ยู่จ�ม่เที่ว่)	และถึนน	ส่�ยู่เก�ะค�	-	ห้�งฉู้ตำร		โดยู่เฉูพื้�ะถึนน
ส่�ยู่จ�ม่เที่ว่		ซ่ื้�งเป็็นถึนนส่�ยู่หล้กของชุม่ชน	ป็ระกอบด้วยู่แหล่งพื้�ณิชยู่กรรม่	และส่ถึ�นท่ี่�ร�ชก�ร

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

ตัวชี้วัด ผล 
1.เป็นโจทย์การพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย 

เก ิดโจทย์การพัฒนาเพื ่อแก ้ไขปัญหาความยากจนตาม 13 
เป้าหมาย โดยดำเนินการร่วมกับเทศบาลตำบลห้างฉัตร ได้แก ่
1. พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะในการจัดการสูง 
2. ช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ 
3. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเงิน
ชุมชน 
4. ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพื้นที ่
5. ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย 
6. ช่วยจัดการวิสาหกิจชุมชน 
7. ฝึกอบรมทักษะอาชีพ 
8. พัฒนาระบบสุขภาพคนในพื้นที่ 
9. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ตำบล 
10. ส่งเสริมตำบลทำความดี 
11. ช่วยให้มีแหล่งน้ำประจำครอบครัว 
12. มีการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพสิ่งแวดล้อม พลังงาน 
13. ส่งเสริมระบบการสื่อสารชุมชน 

2. ประชากรเป้าหมาย กลุ่ม เกษตรกร, วิสาหกิจชุมชน, เปราะบาง และบุคคลทั่วไปที่มี
รายได้น้อย จำนวน 50 ราย / 50 ครัวเรือน 

3. ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลัก (Key actors) 
และผู้ขับเคลื่อนปฏิบัติการในพื้นที่ 

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง (อาจารย์สมเกียรติ  ตันตา) 
ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ 

4. เทคโนโลยแีละเครื่องมือที่ใช้ได้ผลด ี 1. องค์ความรู้: ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลห้างฉัตร 
2. นวัตกรรม/เทคโนโลยี: เทคโนโลยี:การเลี้ยงปลาในกระชัง  
3. เครื่องมือ/อุปกรณ์:กระชังบกเลี้ยงปลา 

5. นวัตกรรมการแก้ปัญหา (เชิงระบบ เชิง
กระบวนการ เชิงเทคนิค) 

นวัตกรรมกระบวนการ และเชิงเทคนิค: 
1. เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกที่มีประสิทธิภาพ 

6. การมีส่วนรว่มของประชากร
กลุ่มเป้าหมายและ 4 องค์กรหลักในตำบล 
(อปท. ท้องที่ /องค์กรชุมชน/ หน่วยงาน
รัฐ และหน่วยงานเอกชน) 

1. การมีส่วนรว่มกับองค์กรชุมชน/สังคม: กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
2. การมีส่วนรว่มกับหน่วยงานภาครัฐ: มทร. ล้านนา กรมวิชาการ
เกษตร/หน่วยตรวจ GAP 
 
 

  
 
 
 



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)398

ตัวชี้วัด ผล 
7. ผลการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของ
กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 กจิกรรมอบรมทกัษะสำหรับการปฏิบัติงานในชุมชน
แก่ผู้รับจ้าง 
กิจกรรมที่ 2 กจิกรรมประชุมช้ีแจง สร้างความเข้าใจในการ
ดำเนินงานแก่ชาวบ้าน และหน่วยงานเครือข่าย 
กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมฝึกอบรมความรู้การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง 
จำนวน 5 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 4 กจิกรรมปฏิบัติการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 
กิจกรรมที่ 5 กจิกรรมถอดบทเรียนการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 
กิจกรรมที่ 6 ตรวจติดตามผลการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 
กิจกรรมที่ 7 รว่มรับผลประโยชน ์
- นำมาบริโภคและจำหน่าย 
- ผู้ร่วมโครงการนำองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เพิ่มมูลค่า/ลดรายจ่าย/สร้างรายได้
เสริม 

8. เรื่องเด่น (กจิกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ 
ผลผลิต) 

การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 

9. คนเด่น (Champions) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้างฉัตร ที่ช่วยจัดสรรหาบุคคลที่มี
รายได้น้อยตรงตามกลุ่มเป้าหมายในการจัดทำโครงการ 

10. ข้อมูล (การสำรวจการเฝ้าระวัง 
COVID-19 และ Community Data) 

จากการสำรวจข้อมูลโควิดในตำบลห้างฉัตรทั้ง 9 หมู่บ้าน แบบ
รายวัน พบว่าไม่มียอดผู้ติดเช้ือโควิด-19 และได้มีการรณรงค์ ให้
ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 เช่น 
การล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย 

11. การส่งเสรมิการ 
สร้างธุรกิจใหม่ (Start-up / Social 
Enterprise) 

1. Startups 
- กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน เริม่จากการให้
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ เลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 

12. รูปแบบการแก ้
ปัญหาความยากจนในระดับตำบลจากการ
สรุปบทเรียนและประสบการณ์ในโครงการ 

เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบกที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลด
รายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนเกษตรกร ส่งผลให้ช่วยนำร่อง
ในการแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรฐานรากของตำบล
ห้างฉัตรได้อย่างยั่งยืน 

13. รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลและองค์กรภายในตำบลเพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน (Resource 
Mobilization) จากโครงการนี ้

รูปแบบการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ก่อให้เกิดการลดรายจ่าย/
เพิ่มรายได ้และขับเคลื่อนกระบวนการแก้ปัญหาความยากจนได ้

14. แหล่งเรียนรู้ และหลักสูตรการเรียนรู้
ของชุมชนที่มาจากเรื่องเด่น คนเด่น จน
ได้รับการยอมรับเป็นศูนย์เรียนรูด้้านการ
แก้ปัญหาความยากจน 

1 หลักสูตรได้แก่ การเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 399

จ�กตำ�ร�งด้�นบนจะเห็นได้ว่�ตำำ�บลห้�งฉู้ตำรม่่โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจน	 (จ�กก�ร
ป็ระเมิ่น	16	ป็ระเด็นท่ี่�นำ�ม่�เป็็นต้ำวช่�ว้ด)	ได้นำ�ม่�เป็็นโจที่ย์ู่ในก�รพ้ื้ฒน�ในเรื�องก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/
Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)		และแส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บล
ในด้�นตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม 

	 กิจกรรม่ก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบกของกลุ่ม่ตำำ�บลห้�งฉู้ตำร	อำ�เภอห้�งฉู้ตำร		จ้งหว้ดลำ�ป็�ง	ม่่ส่ม่�ชิก
เกษตำรกรท้ี่�งหม่ด	50	คน	กระจ�ยู่ไป็ในแต่ำละหม่่่บ้�นจำ�นวน	9	หม่่่บ้�น	โดยู่ผ่ั�นข้�นตำอนกระบวนก�รก�รค้ด
เลือกโดยู่คำ�น่งถ่ึงร�ยู่ได้	และโอก�ส่ในส้่งคม่เป็็นหล้กเนื�องจ�ก	เร�ต้ำองก�รบุคคลท่ี่�ไม่่ได้ร้บก�รเยู่่ยู่วยู่�	หรือ
ตำกหล่นจ�กก�รเยู่ยู่่วยู่�จ�กภ�คร้ฐเพืื้�อยู่กระด้บด้�นคว�ม่เป็็นอยู่่โ่ดยู่ก�รนำ�อ�ช่พื้ใหม่่ท่ี่�คนในพืื้�นท่ี่�ไม่่คุ้นเคยู่	
และม่่คว�ม่เหม่�ะส่ม่ก้บส่ภ�พื้พื้ื�นท่ี่�อยู่่อ่�ศ้ยู่ไป็เผัยู่แพื้รใ่ห้ก้บกลุ่ม่เป็�้หม่�ยู่		โดยู่อ�ศ้ยู่ก�รถึ�่ยู่ที่อดองคค์ว�ม่
ร้่ผ่ั�นผ้่ัร้บจ้�ง	แล้วนำ�ไป็เผัยู่แพื้ร่ต่ำอให้ก้บกลุ่ม่เกษตำรกร	ซ่ื้�งผัลผัลิตำคือ	ส่�ม่�รถึเล่�ยู่งป็ล�ดุกได้	3.742	ต้ำน	หรือ	
3,742	กิโลกร้ม่	ซ่ื้�งส่ร้�งร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้ก้บกลุ่ม่ผ้่ัเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบกเป็็นจำ�นวนเงิน	261,940	บ�ที่	
และยู่ง้ส่ร�้ง	impact	ที่�งด�้นชว่ยู่กระตุ้ำนคนรอบข�้งใหส้่นใจในอ�ช่พื้ใหม่่น่�อ่กด้วยู่	ในอน�คตำอ�จม่่ก�รพ้ื้ฒน�
และต่ำอยู่อดจ�กก�รนำ�ป็ล�ดุกม่�แป็รร่ป็เป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์สิ่นค้�	OTOP	ของตำำ�บลห้�งฉู้ตำร	ซ่ื้�งส่�ม่�รถึเพิื้�ม่ร�ยู่
ได้ให้ก้บเกษตำรกรม่�กข่�นด้วยู่

วิธีีการัดำาเนินงาน

	 1.	เข้�ร้บก�รฝึกอบรม่	เร่ยู่นร้่ก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุก	และก�รติำดต้ำ�งกระช้งบก	
	 2.	ป็ระชุม่ว�งแผันก�รป็ฏิิบ้ติำง�น	และแบ่งหน้�ท่ี่�ก�รที่ำ�ง�น
	 3.	ป็ระส่�นง�นก้บผ้่ันำ�ชุม่ชน	และส่อบถึ�ม่คว�ม่ร้่เบื�องต้ำนเก่�ยู่วก้บช�วบ้�นผ้่ัม่่ร�ยู่ได้น้อยู่	จ�กหน่วยู่
ง�นพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	อำ�เภอห้�งฉู้ตำร
	 4.	ส่ำ�รวจห�ช�วบ้�นท่ี่�ตำรงตำ�ม่เงื�อนไข	โดยู่ม่่เงื�อนไข	ด้งน่�

• เป็็นผ้่ัท่ี่�ว่�งง�น	หรือม่่ร�ยู่ได้น้อยู่
• ครอบคร้วต้ำองม่่ร�ยู่ได้ไม่่เกิน	100,000	บ�ที่/ปี็
• ม่่คว�ม่ส่นใจในก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบก

	 5.	ส่อบถึ�ม่คว�ม่ส่ม้่ครใจในก�รเข้�ร่วม่โครงก�รโดยู่อิงจ�กร�ยู่ชื�อผ้่ัม่่ร�ยู่ได้น้อยู่ของหน่วยู่ง�นพ้ื้ฒน�
ชุม่ชน	เมื่�อที่ร�บจำ�นวนเกษตำรกรท่ี่�จะเข้�ร่วม่โครงก�ร	จ่งที่ำ�ก�รอบรม่ส่อนเรื�องก�รติำดต้ำ�งกระช้งบกและอบรม่
ก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบก
	 6.	ติำดตำ�ม่ผัล	โดยู่ก�รลงพืื้�นท่ี่�เพืื้�อเก็บข้อม่่ล	และตำรวจช้�งว้ดนำ��หน้กป็ล�ทุี่กๆ	ส้่ป็ด�ห์
	 7.	ร�ยู่ง�นผัล	และนำ�เส่นอข้อม่่ล	ก้บห้วหน้�โครงก�ร	เพืื้�อนำ�ม่�วิเคร�ะห์ผัล	และแก้ไขปั็ญ่ห�ท่ี่�เกิด
ข่�นต่ำอไป็



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)400

ผู้ลการัดำาเนินงาน

	 1.	เกษตำรกรม่่ท้ี่กษะคว�ม่ร้่ในก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบกเพิื้�ม่ข่�น
• 	ม่่ก�รด่แลเอ�ใจใส่่	โดยู่ให้อ�ห�รว้นละ2-3คร้�ง	หล้งจ�กน้�นค่อยู่ๆเพิื้�ม่ป็ริม่�ณข่�นตำ�ม่ขน�ดป็ล�
• ส้่งเกตำระด้บนำ��	โดยู่ใส่่ป็ริม่�ณนำ��ในกระช้งให้พื้อเหม่�ะก้บคว�ม่หน�แน่นของป็ล�
• ส้่งเกตำกลิ�นของนำ��	โดยู่ก�รเป็ล่�ยู่นถ่ึ�ยู่นำ��	4-5	คร้�งต่ำอเดือน	หรือม่่วิธุ่ใส่่	EM	ในนำ��เพืื้�อช่วยู่ด้บ

กลิ�นเน่�เส่่ยู่ของนำ��	
• ม่่ก�รให้วิตำ�มิ่นเส่ริม่ในป็ล�ต้ำวเล็กเพืื้�อเร่งก�รเจริญ่เติำบโตำของป็ล�

	 2.	เกษตำรกรม่่ร�ยู่ได้เส่ริม่จ�กก�รเล่�ยู่งป็ล�	และช่วยู่ให้ม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�นหรือลดค่�ใช้จ่�ยู่ในคร้วเรือน
จ�กก�รนำ�ป็ล�จำ�หน่�ยู่ส่่่ท้ี่องตำล�ด
	 3.	 เกษตำรกรร้่จ้กก�รเพิื้�ม่คุณค่�ให้ก้บต้ำวเอง	 โดยู่ก�รส่ร้�งอ�ช่พื้จ�กก�รเล่�ยู่งป็ล�เพืื้�อใช้เวล�ว่�งให้
เกิดป็ระโยู่ชน์
	 4.	ชุม่ชนตำ�่งๆ	ของตำำ�บลห�้งฉู้ตำรม่่คร้วเรือนต้ำนแบบก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบกจำ�นวนไม่่น้อยู่กว่�	
30	ร�ยู่	ท่ี่�ส่�ม่�รถึขยู่�ยู่ผัลไป็ส่่่คร้วเรือนอื�น	ๆ	ในชุม่ชนได้
	 5.	เกษตำรกรร้่จ้กพ่ื้�งพื้�ตำนเองในก�รแก้ไขปั็ญ่ห�ท่ี่�เกิดข่�นและผ่ั�นไป็ได้ด้วยู่ตำนเอง

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

• เกษตำรกรให้คว�ม่ร่วม่มื่อเป็็นอยู่่�งด่	ม่่คว�ม่ใส่่ใจด่แลก�รเล่�ยู่งป็ล�อยู่่�งส่ม่ำ��เส่ม่อ
• จ�กก�รส่ำ�รวจและตำิดตำ�ม่ก�รช้�งว้ด	 พื้บว่�นำ��หน้กป็ล�ได้ม่�ตำรฐ�นตำ�ม่อ้ตำร�แลกเนื�อส้่งเกตำ

ก�รได้จ�กนำ��หน้กของป็ล�ท่ี่�เพิื้�ม่ม่�กข่�นจ�กอ�ห�รท่ี่�ใช้ไป็
• ม่่ก�รแลกเป็ล่�ยู่นคว�ม่ร้่ภ�ยู่ในชุม่ชนเพืื้�อเพิื้�ม่ท้ี่กษะก�รเล่�ยู่งป็ล�ให้ม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้เพิื้�ม่ม่�กข่�น
• ส่�ม่�รถึเส่ริม่ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้เกษตำรกร	 โดยู่จำ�หน่�ยู่	 (ข�ยู่)	 ส่ดส่่่ตำล�ด	 พื้บว่�ข�ยู่ส่ดในร�ค�

กิโลกร้ม่ละ	50-60	บ�ที่หรือป็ริม่�ณ	4-5	ต้ำว/กิโลกร้ม่	และม่่ก�รนำ�ป็ล�ม่�แป็รร่ป็เป็็นอ�ห�ร
เพืื้�อบริโภคในคร้วเรือนรวม่ถ่ึงม่่ก�รแบ่งปั็นเพืื้�อนบ้�น

• ม่่ก�รนำ�ป็ล�ม่�แป็รร่ป็เพืื้�อจำ�หน่�ยู่	เช่น	ปิ็�งยู่่�ง		นำ��พื้ริก	ป็ล�ดุกฟ่	และอื�น	ๆ 	และในอน�คตำอ�จ
ม่่ก�รพ้ื้ฒน�ต่ำอยู่อดจ�กก�รนำ�ป็ล�ดุกม่�แป็รร่ป็เป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์สิ่นค้�	OTOP	ของตำำ�บลห้�งฉู้ตำร

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 ก�รดำ�เนินง�นในช่วงระยู่ะเวล�ท่ี่�ผ่ั�นม่�	 เนื�องจ�กก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบกเป็็นอ�ช่พื้ใหม่่ของ
เกษตำรกรตำำ�บลห้�งฉู้ตำร	 จ่งที่ำ�ให้กลุ่ม่เกษตำรกรไม่่ม่่คว�ม่ร้่คว�ม่เข้�ใจ	 และข�ดป็ระส่บก�รณ์ในก�รเล่�ยู่ง
ป็ล�ดกุ	จ่งได้จ้ดอบรม่ก�รใหค้ว�ม่ร้่เก่�ยู่วก้บก�รเล่�ยู่งป็ล�ดกุ	แต่ำเนื�องด้วยู่ส่ถึ�นก�รณโ์ควิดในเขตำพืื้�นท่ี่�ตำำ�บล
ห้�งฉู้ตำร	ที่ำ�ให้ต้ำองป็ร้บเป็ล่�ยู่นร่ป็แบบก�รให้คว�ม่ร้่	และยู่ง้คงไว้ซ่ื้�งเป้็�หม่�ยู่เดิม่	โดยู่อ�ศ้ยู่ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์
คว�ม่ร้่ผ่ั�นผ้่ัร้บจ้�ง	แล้วนำ�ไป็เผัยู่แพื้ร่ต่ำอให้ก้บกลุ่ม่เกษตำรกร
	 ผัลท่ี่�ได้ร้บจ�กก�รป็ฏิิบ้ติำง�นในพืื้�นท่ี่�ถืึอว่�ป็ระส่บผัลส่ำ�เร็จเป็็นอยู่่�งด่เนื�องจ�กส่�ม่�รถึส่ร้�งร�ยู่
ได้	 อ�ช่พื้เส่ริม่	 รวม่ถ่ึงม่่อ�ห�รบริโภคในช่วงส่ถึ�นก�รณ์ท่ี่�ไม่่ป็กติำเช่นน่�	 โดยู่ม่่แนวที่�งพ้ื้ฒน�และต่ำอยู่อด
ผัลิตำภ้ณฑ์์เก่�ยู่วป็ล�ดุกให้เป็็นสิ่นค้�	OTOP	ในตำำ�บลห้�งฉู้ตำร	เพืื้�อให้เกิดคว�ม่ม้่�นคงที่�งด้�นอ�ช่พื้	และส่ร้�ง
ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน	โดยู่เป็็นก�รยู่กระด้บเศรษฐกิจของตำำ�บลห้�งฉู้ตำรให้เกิดคว�ม่ยู่้�งยู่ืน
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ความเป็นมา

	 ตำำ�บลก้อ	อำ�เภอล่�	จ้งหว้ดลำ�พ่ื้น	ห่�งจ�กท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอ	39	กิโลเม่ตำร	และห่�งจ�กจ้งหว้ดลำ�พ่ื้น	44	
กิโลเม่ตำร	ตำำ�บลก้อเป็็นตำำ�บลท่ี่�อยู่่่ไกลท่ี่�สุ่ดท้ี่�งจ�กอำ�เภอและจ้งหว้ดลำ�พ่ื้น	ต้ำ�งอยู่่่กล�งอุที่ยู่�นแห่งช�ติำแม่่ปิ็ง	
เป็็นรอยู่ต่ำอของ	4	จ้งหว้ด	คือ	อำ�เภออม่ก๋อยู่	และอำ�เภอดอยู่เต่ำ�	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	อำ�เภอส่�ม่เง�จ้งหว้ดตำ�ก	
อำ�เภอแม่่พื้ริก	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง	เดิม่ร�ษฎรในตำำ�บลก้อ	อ�ศ้ยู่อยู่่่ข้�งลำ�นำ��ปิ็ง	ป็ระกอบด้วยู่หม่่่บ้�น	จำ�นวน	๘	
หม่่่บ้�น	ป็ระกอบไป็ด้วยู่	บ้�นเส่ร่ยู่ม่	บ้�นแก่งป็วง	บ้�นอุ้ม่ป็�ด	บ้�นป่็�ตำ�	บ้�นห�ดหยู่วก	บ้�นแม่่ปิ็ง	บ้�น
ก้อจอก	บ้�นก้อหนอง	จำ�นวนป็ระม่�ณ	100-110	คร้วเรือน	ในปี็	2494	ร้ฐบ�ลได้ส่ร้�งเขื�อนภ่มิ่พื้ล	เพืื้�อเก็บ
ก้กนำ��ไว้ใช้ผัลิตำกระแส่ไฟฟ้�ท่ี่�บริเวณเข�แก้ว	ที่�งตำอนใต้ำของตำำ�บลบ้�นน�	 อำ�เภอส่�ม่เง�	 จ้งหว้ดตำ�ก	 ในปี็	
2503	 ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยู่ผัลิตำแห่งป็ระเที่ศไที่ยู่ได้ให้ร�ษฎรท่ี่�อ�ศ้ยู่อยู่่่ที่�งตำอนเหนือเขื�อนภ่มิ่พื้ลอพื้ยู่พื้ไป็อยู่่่ท่ี่�ท่ี่�
จ้ดส่รร	ตำำ�บลก้อ	อำ�เภอล่�	จ้งหว้ดลำ�พ่ื้น	เป็็นตำำ�บลท่ี่�ต้ำ�งอยู่่่เหนือเขื�อนภ่มิ่พื้ล	จ่งต้ำองม่่ก�รอพื้ยู่พื้บ้�นเรือนไป็
อยู่่่ท่ี่�จ้ดส่รร	ก�รต้ำ�งบ้�นเรือนแบ่งออกเป็็น	2	กลุ่ม่ใหญ่่	ๆ	คือ	
	 1.	บ้�นก้อทุ่ี่ง	ต้ำ�งอยู่่่เหนือสุ่ดของลำ�ห้วยู่	คือเป็็นหม่่่บ้�นท่ี่�ต้ำ�งม่�ต้ำ�งแต่ำเดิม่	
	 2.	กลุ่ม่บ้�นจ้ดส่รร	ป็ระกอบไป็ด้วยู่หม่่่บ้�นจำ�นวน	3	หม่่่บ้�น	ส่่วนใหญ่่ยู่้�ยู่ม่�จ�กหม่่่บ้�นเดิม่ท่ี่�ถ่ึก
นำ��ท่ี่วม่จ�กก�รส่ร้�งเขื�อนภ่มิ่พื้ล
	 ก�รต้ำ�งถิึ�นฐ�นชุม่ชนต่ำ�ง	ๆ 		ตำลอดลำ�นำ��ปิ็ง	ม่่ม่�แต่ำคร้�งป็ระว้ติำศ�ส่ตำร์งก�รต้ำ�งชุม่ชนลำ�ห้วยู่ก้อ	ซ่ื้�งเป็็น
ส่�ข�ของลำ�นำ��ปิ็ง	เป็็นแหล่งก�รเกษตำรท่ี่�อุดม่ส่ม่บ่รณ์	ในขณะน้�นม่่ก�รต้ำ�งหม่่่บ้�นตำลอดลำ�ห้วยู่ก้อ	คือ	บ้�น
ก้อท่ี่�	 บ้�นก้อจอก	 บ้�นก้อหนอง	 บ้�นก้อทุ่ี่ง	 วิถ่ึช่วิตำของช�วบ้�นก้อ	 ที่ำ�ก�รเกษตำรป็ล่กข้�วพื้อกินตำลอดปี็	
จ�กระบบเหมื่องฝ�ยู่ตำ�ม่ลำ�ห้วยู่ก้อ	และห้วยู่ก้อจอก	ซ่ื้�งม่�กกว่�	10	ฝ�ยู่	ข้�วท่ี่�เหลือกินช�วบ้�นจะบรรทุี่ก
เกว่ยู่นไป็ข�ยู่ท่ี่�ท่ี่�นำ��	บ้�นก้อท่ี่�	ซ่ื้�งม่่พ่ื้อค้�นำ�เรือม่�ร้บซืื้�อจ�กพ่ื้อค้�ท้ี่องถิึ�นอ่กที่อดหน่�ง	ก�รค้�ข�ยู่ที่�งบก
จะเป็็นก�รก�รติำดต่ำอค้�ข�ยู่ก้บบ้�นแม่่หว่�ง	 และบ้�นน�ที่ร�ยู่	 (ซ่ื้�งเป็็นเส้่นที่�งเดินไป็อำ�เภอล่�เดิม่	 เส้่นที่�ง
จ�กผั�ต้ำ�ยู่-ก้อ	ส่ร้�งข่�นภ�ยู่หล้ง)	โดยู่ช�วบ้�นนำ�เอ�	พื้ริก	ป็ล�	แลกก้บ	หม่�ก	ข้�ว	จ�กน�ที่ร�ยู่	นอกจ�ก
น้�นช�วบ้�นยู่้งป็ล่กฝ้�ยู่	ยู่�ส่่บ	และเล่�ยู่งคร้�ง	จ�กต้ำนฉูำ�ฉู�ท่ี่�ข่�นตำ�ม่ธุรรม่ช�ติำ	ก�รแลกเป็ล่�ยู่นสิ่นค้�ในร่ป็ต้ำว
เงินคร้�งแรกน้�น	เมื่�อบริษ้ที่	บอม่เบยู่์-เบอร์ม่่�	จำ�ก้ด	เข้�ม่�ที่ำ�ไม้่รอบบริเวณหม่่่บ้�น	(ซ่ื้�งต่ำอม่�ได้ป็ระก�ศเป็็น
เขตำป่็�ส่งวนแห่งช�ติำ	แม่่ห�ด-แม่่ก้อปี็	2524)	และที่ำ�ท่ี่�พ้ื้กซ่ื้�งช�วบ้�นเร่ยู่ก	น�ยู่ห้�งบอม่เบยู่์	ม่�ซืื้�อข้�วส่�ร	
อ�ห�ร	หญ้่�ค�	ตำลอดจนจ�้งช�วบ้�นเป็็นคนง�นในป็�งไม่	้นอกจ�กน้�นฝร้�งได้นำ�เอ�รถึยู่นต์ำม่�ใช้ในกิจก�รที่ำ�
ไม้่	โดยู่เอ�ล่องแพื้ตำ�ม่แนวลำ�นำ��ปิ็ง
	 ก�รป็ระกอบอ�ช่พื้ป็ระช�กรส่่วนใหญ่่ของตำำ�บลก้อจะป็ระกอบอ�ช่พื้ที่�งก�รเกษตำร	 คือ	 อ�ช่พื้	
เกษตำรกรรม่	ป็ลก่ข้�งโพื้ด		ส่วนลำ�ไยู่		และป็ระม่งพื้ื�นบ้�น	ร�ยู่ได้เฉูล่�ยู่ของป็ระช�กรในตำำ�บลก้ออยู่่ท่ี่่�	25,000	
บ�ที่ตำ่อคนตำ่อป็ี	ก�รป็ระกอบอ�ช่พื้ร้อยู่ละ	80	ป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่	ร้อยู่ละ	5	ป็ระกอบอ�ช่พื้ป็ระม่ง	
ร้อยู่ละ	5	ป็ระกอบอ�ชพ่ื้รบ้จ้�ง	ร้อยู่ละ	10	ป็ระกอบอ�ชพ่ื้อื�น	ๆ 	เช่น	รบ้ร�ชก�ร	เป็็นต้ำน	ชมุ่ชนเป้็�หม่�ยู่	คอื	
ตำำ�บลก้อ	อำ�เภอล่�	จ้งหว้ดลำ�พื้่น	เป็็นพื้ื�นที่่�ที่่�ป็ระช�กรในชุม่ชนส่่วนใหญ่่ป็ระกอบอ�ช่พื้ที่�งก�รเกษตำร	ได้แก่	
ก�รที่ำ�ไร่ข้�วโพื้ดอ�ห�รส่้ตำว์	ป็ล่กข้�ว	ส่วนลำ�ไยู่	และป็ระม่งพื้ื�นบ้�น	ซื้่�งม่่ร�ยู่ได้น้อยู่	พื้บก�รที่ำ�ล�ยู่ป็่�และ
เผั�ป่็�เพืื้�อจ้ดห�พื้ื�นที่่�ก�รเกษตำร	จนปั็จจบุ้นม่่พื้ื�นที่่�เสื่�อม่โที่รม่และม่ส่่�รเคม่ต่ำกค้�งจ�กก�รป็ล่กพืื้ชเศรษฐกจิ	
เช่น	ข้�วโพื้ดเล่�ยู่งส่้ตำว์	อ่กที่้�งก�รผัลิตำพื้ืชอ�ห�รอื�น	ๆ	ที่่�จำ�เป็็นในก�รบริโภคม่่จำ�ก้ด	โดยู่ม่่ก�รป็ล่กถึ้�วเหลือง
บ้�งเพื้ื�อใช้ในก�รบริโภคและแป็รร่ป็เป็็นถึ้�วเน่�	ที่่�เหลือบ�งส่่วนจำ�หน่�ยู่เป็็นร�ยู่ได้เส่ริม่แตำ่ยู่้งม่่ก�รผัลิตำค่อน
ข้�งจำ�ก้ด	ด้งน้�น	โครงก�รม่่ว้ตำถึุป็ระส่งค์เพื้ื�อให้เกษตำรกรเข้�ใจก�รด่แล	อนุร้กษ์พื้ื�นที่่�ก�รเกษตำรและพื้้นธุุ์พื้ืช	
ก�รจ้ดก�รเกษตำรแบบป็ลอดภยู้่และยู่้�งยู่นื	ก�รจด้ก�รป็ลก่พื้ชืและเล่�ยู่งป็ล�และกบ	เพืื้�อให้ม่อ่�ห�รบริโภคใน
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คร้วเรอืนและโรงเรยู่่นอยู่่�งพื้อเพื้ยู่่ง	ตำลอดจนก�รจด้ก�รผัลผัลิตำหลง้ก�รเกบ็เก่�ยู่ว	เพื้ื�อถึนอม่อ�ห�รและเพื้ิ�ม่
ม่่ลค่�และม่่ที่้กษะในก�รส่ร้�งร�ยู่ได้จ�กอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่	นอกจ�กน่�	ก�รผัลิตำพื้ืชเกษตำรป็ลอดภ้ยู่	(พื้ืชผั้ก	
ป็ล�)	และก�รแป็รร่ป็ส่ร้�งม่ล่ค่�เพื้ิ�ม่ที่่�ได้ม่�ตำรฐ�นตำลอดห่วงโซ่ื้คณุค่�	และก�รส่ร้�งกระบวนก�รเรยู่่นร้่ให้กบ้
ชมุ่ชนตำำ�บลก้อ	และพื้ฒ้น�ท้ี่กษะอ�ช่พื้ด้�นก�รผัลติำพืื้ชเกษตำรป็ลอดภ้ยู่และก�รแป็รร่ป็ส่ร้�งม่ล่ค่�เพิื้�ม่แบบม่่
ส่่วนร่วม่ของชุม่ชนตำำ�บลก้อ	เพื้ื�อยู่กระด้บคุณภ�พื้ช่วิตำ	ส่ร้�งคล้งอ�ห�รชุม่ชนและกระตำุ้นเศรษฐกิจฐ�นร�ก
ด้วยู่เที่คโนโลยู่่และนว้ตำกรรม่

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดของโครงการ และผลการดำเนินงานของโครงการวิจัย ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผลการดำเนินงาน 

 
1. เชิงปริมาณ     
1. เป็นโจทย์การพัฒนา
เพื ่อแก้ไขปัญหาความ
ย า ก จ น ภ า ย ใ ต ้  1 6 
เป้าหมาย 
 

ใช้ข้อมูล จปฐ. กชช 2ค. ทะเบียน
ราษฎร ์ JHCIS ข ้อม ูลขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
รัฐในพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศที่มี
หลากหลายมิติจาก TPMAP ข้อมูล 
AGRIMAP ข้อม ูลแผนที ่ดาวเทียม 
(GISTDA) เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์สถานะ สภาพปัญหา
ของพื ้นที ่ เป ้าหมาย ประกอบกับ
ข ้อม ูลท ี ่หน่วยงานต่าง ๆ เข ้าไป
ดำเนินกิจกรรม เพื ่อนำมากำหนด
โ จ ท ย ์ ก า ร พ ั ฒ น า ท ี ่ โ ค ร ง ก า ร
มหาว ิทยาล ัยส ู ่ ตำบลจะเข ้ า ไป
ดำเนินการ 

เป้าหมาย > 10 เก ิดโจทย์การพัฒนาเพื ่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตาม 10 เป ้าหมาย โดยดำเน ินการ
ร่วมกับเทศบาลตำบลก้อ ได้แก่ 
1. พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะในการจัดการสูง 
2. ช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเป็น
ระบบ 
3. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันการเงินชุมชน 
4. ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ 
5. ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย 
6. ช่วยจัดการวิสาหกิจชุมชน 
7. ฝึกอบรมทักษะอาชีพ 
8. พัฒนาระบบสุขภาพคนในพื้นที ่
9. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ตำบล 
10. ส่งเสริมตำบลทำความดี 

2. ประชากรเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนตามกิจกรรม 
(มุ ่งเน้น กลุ ่มเกษตรกร กลุ ่มอาชีพ 
สถาบันการเง ิน ช ุมชน กลุ ่มออม
ทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน และอื่นๆ) 

กลุ่ม > 3 
(> 200 
คน/ 70 

ครัวเรือน) 

3 กลุ่ม 
1. เกษตรกร 45 ราย 
2. วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม (กลุ่มเลี้ยง
ปลาดุกในกระชังบก กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านก้อ
ท่า และกลุ่มอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร
ตำบลก้อ) 
3. กลุ่มเปราะบาง 

3. ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติการ
หลัก (Key actors) และ
ผู้ขับเคลื่อนปฏิบัตกิาร
ในพื้นที ่

อปท. ท้องถิ ่น กลุ ่มสังคม องค์กร
ชุมชน ผู้นำชุมขน หน่วยงานรัฐ แบบ
รายงานโครงการ/กิจกรรม 

คน > 5 จาก 3 หน่วยงาน (อปท. ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน 
และหน่วยงานภาครัฐ)  
1. เทศบาลตำบลก้อ (นางลภัสรดา ดงคำฟู) 
2. โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร > 10 ราย 
3. นายบุญเรียบ ผันอินทร์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1) 
4. นายเสาร์คำ แสนปิง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2) 
5. นายสมนึก วันหลี (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3) 
6. นายบุญช่วย โกรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4) 
7. คณะทำงานสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
และ มทร. ล้านนา จำนวน 10 ราย 
 
 
 
 
 
 
 



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)406

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

การพัฒนาตำบล กิจกรรมที่ 1 การเพิ่มรายได้รูปแบบ
อื่นให้แก่ชุมชน การผลิตผักสวนครัว
และการเลี ้ยงปลา เพื ่อการบริโภค
และจำหน ่าย โดยการว ิจ ัยและ
พ ั ฒ น า  ก า ร อ บ ร ม ถ ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี/เผยแพร่องค์ความรู้ /
เทคโนโลยี/นวัตกรรม 

กิจกรรมที่ 2 การสร้างและพัฒนาสินค้า
เกษตรแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรและยกระดับคุณภาพ
มาตรฐาน หรือยกระดับสินค้า OTOP 
ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม/สมุนไพร 
และการอบรม/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิง
ปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้/บ่มเพาะ 

ก ิจกรรมท ี ่  3 การนำองค ์ความรู้  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพันธุ์พืช 
การเกษตรปลอดภัย การเลี้ยงปลาดุก 
และการแปรร ูปเพ ิ ่มม ูลค ่าไปช่วย
บริการและใช้ประโยชน์ชุมชน 

1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า 
OTOP/อาชีพอ่ืน ๆ) 

✓ ✓ ✓ 

2. การสร้างและพัฒนา Creative 
Economy (การยกระดับการ
ท่องเที่ยว) 

✓ ✓ - 

3. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ) 

✓ ✓ ✓ 

4. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (การเพิ่ม
รายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 

✓ ✓ ✓ 

 
วิธีการดำเนินงาน (การนำเทคโนโลยี เครือ่งมือ องค์ความรู้ นวัตกรรมมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
และหน่วยงานเครือข่ายเขา้ร่วมกิจกรรม) 
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชนในตำบลบ้านก้อ 
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้แก่ การผลิตพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลา เพื่อการบริโภคและจำหน่าย และการแปร
รูปสินค้าเกษตร/ประมง โดยการวิจัยและพัฒนา การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่องค์ความรู้/
เทคโนโลยี/นวัตกรรมต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร นักเรียน ประชาชนที่สนใจ ในแต่ละด้าน ดังน้ี 
 การอบรบและถ่ายเทคโนโลยี เรื่อง “การผลิตพืชผักสวนครัวในระบบเกษตรปลอดภัย” 
 1. สำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตพืชในแต่ละตำบลที่ทำการวิจัย เพื่อรวบรวมข้อมูลด้าน
พื้นที่ปลูก จำนวนพื้นที่ ชนิดพืชเศรษฐกิจ จำนวนผลผลิต กระบวนการผลิตพืชในแต่ละฤดูกาล การบริหาร
จัดการผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ และพัฒนาวิธีการ กระบวนการผลิตพืช
เศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
 2. จัดอบรมการรวบรวม การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พืชมรดกของชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ ให้แก่
เกษตรกร และทักษะการทำงานและประกอบอาชีพด้านการผลิตพนัธุ์พืชและเมล็ดพันธ์ุพืช 
 3. จัดอบรมเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการบริหารจัดการโรค แมลงศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร 
พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านพื้นที่ปลูก จำนวนพื้นที่ ชนิดพืชเศรษฐกิจ จำนวนผลผลิต กระบวนการผลิตพืชใน
แต่ละฤดูกาล การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ฯลฯ เพื่อรวบรวมเอกสารในการยื่นขอใบอนุญาตใน
การผลิตพืชปลอดภัยให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
 4. จัดอบรมเรื่องการตรวจสอบผลผลิตพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรของแต่ละพื้นที่ และตรวจสอบ
ผลผลิตพืชจากวิธีการผลิตพืชในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร 
จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อตรวจสอบและประเมินวิธีการผลิตพืชว่า
รูปแบบใดให้ผลผลิตที่ปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง และได้มาตรฐานผลผลิตพืชปลอดภัย 

วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่	 องค์คว�ม่ร้่	 เพืื้�อเพิื้�ม่ร�ยู่ได้ให้ก้บเกษตำรกรและป็ระช�ชนในตำำ�บลบ้�นก้อ	
อำ�เภอล่�	 จ้งหว้ดลำ�พ่ื้น	 ได้แก่	 ก�รผัลิตำพืื้ชผ้ักส่วนคร้ว	 ก�รเล่�ยู่งป็ล�	 เพืื้�อก�รบริโภคและจำ�หน่�ยู่	 และก�ร
แป็รร่ป็ส่ินค้�เกษตำร/ป็ระม่ง	 โดยู่ก�รวิจ้ยู่และพ้ื้ฒน�	 ก�รอบรม่ถึ่�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่/เผัยู่แพื้ร่องค์คว�ม่ร้่/
เที่คโนโลยู่/่นว้ตำกรรม่ต่ำ�ง	ๆ	ให้ก้บเกษตำรกร	น้กเร่ยู่น	ป็ระช�ชนท่ี่�ส่นใจ	ในแต่ำละด้�น	ด้งน่�
	 ก�รอบรบและถ่ึ�ยู่เที่คโนโลยู่่	เรื�อง	“ก�รผัลิตำพืื้ชผ้ักส่วนคร้วในระบบเกษตำรป็ลอดภ้ยู่”
	 1.	ส่ำ�รวจและรวบรวม่ข้อม่่ลเก่�ยู่วก้บก�รผัลิตำพืื้ชในแต่ำละตำำ�บลท่ี่�ที่ำ�ก�รวิจ้ยู่	เพืื้�อรวบรวม่ข้อม่่ลด้�น
พืื้�นท่ี่�ป็ล่ก	 จำ�นวนพืื้�นท่ี่�	 ชนิดพืื้ชเศรษฐกิจ	 จำ�นวนผัลผัลิตำ	 กระบวนก�รผัลิตำพืื้ชในแต่ำละฤด่ก�ล	 ก�รบริห�ร
จ้ดก�รผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำร	ฯลฯ	 ซ่ื้�งจะนำ�ข้อม่่ลด้งกล่�วไป็วิเคร�ะห์	และพ้ื้ฒน�วิธุ่ก�ร	กระบวนก�รผัลิตำ
พืื้ชเศรษฐกิจในพืื้�นท่ี่�ต่ำ�ง	ๆ	ให้ม่่ป็ระสิ่ที่ธิุภ�พื้และได้ม่�ตำรฐ�นก�รป็ฏิิบ้ติำที่�งก�รเกษตำรท่ี่�ด่
	 2.	จ้ดอบรม่ก�รรวบรวม่	ก�รค้ดเลือกและพ้ื้ฒน�พ้ื้นธ์ุุพืื้ชม่รดกของชุม่ชนเพืื้�อก�รใช้ป็ระโยู่ชน์	ให้แก่
เกษตำรกร	และท้ี่กษะก�รที่ำ�ง�นและป็ระกอบอ�ช่พื้ด้�นก�รผัลิตำพ้ื้นธ์ุุพืื้ชและเม่ล็ดพ้ื้นธ์ุุพืื้ช
	 3.	จ้ดอบรม่เรื�องก�รป็ฏิิบ้ติำที่�งก�รเกษตำรท่ี่�ด่	และก�รบริห�รจ้ดก�รโรค	แม่ลงศ้ตำร่พืื้ชให้แก่เกษตำรกร	
พื้ร้อม่ท้ี่�งรวบรวม่ข้อม่่ลด้�นพืื้�นท่ี่�ป็ล่ก	จำ�นวนพืื้�นท่ี่�	ชนิดพืื้ชเศรษฐกิจ	จำ�นวนผัลผัลิตำ	กระบวนก�รผัลิตำพืื้ชใน
แต่ำละฤด่ก�ล	 ก�รบริห�รจ้ดก�รผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำร	 ฯลฯ	 เพืื้�อรวบรวม่เอกส่�รในก�รยู่ื�นขอใบอนุญ่�ตำใน
ก�รผัลิตำพืื้ชป็ลอดภ้ยู่ให้แก่เกษตำรกรท่ี่�เข้�ร่วม่โครงก�ร
	 4.	 จ้ดอบรม่เรื�องก�รตำรวจส่อบผัลผัลิตำพืื้ชเศรษฐกิจที่�งก�รเกษตำรของแตำ่ละพืื้�นท่ี่�	 และตำรวจส่อบ
ผัลผัลิตำพืื้ชจ�กวิธุ่ก�รผัลิตำพืื้ชในร่ป็แบบต่ำ�ง	 ๆ	 โดยู่ใช้ชุดตำรวจส่อบส่�รพิื้ษตำกค้�งในผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำร	
จ�กส่ำ�น้กง�นม่�ตำรฐ�นสิ่นค้�เกษตำรและอ�ห�รแห่งช�ติำ	(ม่กอช.)	เพืื้�อตำรวจส่อบและป็ระเมิ่นวิธุ่ก�รผัลิตำพืื้ช
ว่�ร่ป็แบบใดให้ผัลผัลิตำท่ี่�ป็ลอดภ้ยู่	ไม่่ม่่ส่�รพิื้ษตำกค้�ง	และได้ม่�ตำรฐ�นผัลผัลิตำพืื้ชป็ลอดภ้ยู่



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 407

	 ก�รอบรบและถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่	เรื�อง	“ก�รอบรม่และส่�ธิุตำก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกร้ส่เซ่ื้ยู่ในกระซ้ื้งบก”
	 1.	ลงพืื้�นท่ี่�ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุให้ข้อม่่ลและค้ดเลือกเกษตำรกรหรือผ้่ัท่ี่�ส่นใจร่วม่โครงก�รโดยู่ที่ำ�คว�ม่ร่วม่
มื่อก้บเที่ศบ�ลตำำ�บลก้อ	และภ�ค่เครือข่�ยู่ท่ี่�เก่�ยู่วข้องพื้ร้อม่ท้ี่�งป็ระส่�นง�นน้ดหม่�ยู่กำ�หนดก�รต่ำ�ง	ๆ
	 2.	 ฝึกอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์นำ��	 และป็ล�ให้ก้บกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่โดยู่เน้นร่ป็แบบก�รแลก
เป็ล่�ยู่นคว�ม่ร้่และแลกเป็ล่�ยู่นป็ระส่บก�รณ์	รวม่ถ่ึงปั็ญ่ห�อุป็ส่รรคต่ำ�ง	ๆ	ในก�รป็ระกอบอ�ช่พื้
	 3.	ติำดตำ�ม่ป็ระเมิ่นผัลก�ร	พื้ร้อม่ท้ี่�งให้คำ�ป็ร่กษ�ระหว่�งก�รเล่�ยู่ง	โดยู่ผ่ั�นช่องที่�งต่ำ�ง	ๆ	เช่น	ไลน์	
Facebook	รวม่ถ่ึงวิธุ่	Visit	farm
	 ก�รอบรบและถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่	่เรื�อง	“ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�สิ่นค้�เกษตำรแป็รร่ป็และก�รเพิื้�ม่ม่่ลค่�
ผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรและยู่กระด้บคุณภ�พื้ม่�ตำรฐ�น	หรือยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP	ป็ระเภที่อ�ห�รและเครื�อง
ดื�ม่/ส่มุ่นไพื้ร”
	 1.	 ลงพืื้�นท่ี่�ของตำำ�บลก้อ	 เพืื้�อนำ�ผัลผัลิตำ/ว้ตำถุึดิบที่�งก�รเกษตำรม่�ตำรวจส่อบคุณภ�พื้	 คุณค่�ที่�ง
โภชน�ก�ร	องค์ป็ระกอบที่�งเคม่่และส่�ระส่ำ�ค้ญ่	ส่�รตำกค้�งอ้นตำร�ยู่
	 2.	 นำ�สิ่นค้�เกษตำรม่�พ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์อ�ห�รและเครื�องดื�ม่/อ�ห�รเพืื้�อสุ่ขภ�พื้ท่ี่�ส่อดคล้องก้บ
คว�ม่ต้ำองก�รของชุม่ชน/ตำล�ด	(ศ่กษ�แนวโน้ม่ผัลิตำภ้ณฑ์์อ�ห�รและเครื�องดื�ม่ในท้ี่องตำล�ด/ตำล�ดเป้็�หม่�ยู่)	 
ซ่ื้�งป็ระยุู่กต์ำและต่ำอยู่อดผัลง�นวิจ้ยู่	เที่คโนโลยู่่และนว้ตำกรรม่จ�กม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ฯ
	 3.	ตำรวจส่อบคุณภ�พื้	คุณค่�ที่�งโภชน�ก�ร	องค์ป็ระกอบที่�งเคม่่และส่�ระส่ำ�ค้ญ่	รวม่ท้ี่�งป็ระเมิ่น
คุณภ�พื้ที่�งป็ระส่�ที่ส้่ม่ผ้ัส่ของผัลิตำภ้ณฑ์์/อ�ห�รท่ี่�ศ่กษ�และพ้ื้ฒน�ได้	และศ่กษ�อ�ยุู่ก�รเก็บร้กษ�
	 4.	 พ้ื้ฒน�ฉูล�กและบรรจุภ้ณฑ์์ของผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�ค้ดเลือกได้	 เพืื้�อให้ได้บรรจุภ้ณฑ์์ตำ้นแบบท่ี่�ชุม่ชนพ่ื้ง
พื้อใจและม่่ศ้กยู่ภ�พื้เชิงพื้�ณิชยู่์และต้ำองม่่ร่ป็แบบบรรจุภ้ณฑ์์ท่ี่�เป็็นไป็ตำ�ม่ป็ระก�ศกระที่รวงส่�ธุ�รณสุ่ขฯ	
เรื�องฉูล�กและบรรจุภ้ณฑ์์	และจ้ดที่ำ�ฉูล�กและข้อม่่ลโภชน�ก�รผัลิตำภ้ณฑ์์/สิ่นค้�เกษตำรแป็รร่ป็
	 5.	ศ่กษ�คว�ม่เป็็นไป็ได้เบื�องต้ำนที่�งก�รตำล�ดชุม่ชน/ธุุรกิจของสิ่นค้�ท่ี่�พ้ื้ฒน�ได้ในเชิงพื้�ณิชย์ู่	ได้แก่	
ข้อม่่ลส่ถึ�นก�รณ์ที่�งก�รตำล�ดและส่ถึ�นก�รณ์ก�รแข่งข้น	 ตำล�ดเป้็�หม่�ยู่	 กลยูุ่ที่ธ์ุที่�งก�รตำล�ด	 ช่อง
ที่�งก�รตำล�ด	แนวที่�งในก�รที่ำ�ก�รตำล�ด	และแผันก�รดำ�เนินก�รที่�งก�รตำล�ด	นำ�สิ่นค้�เกษตำรป็ลอดภ้ยู่
และผัลิตำภ้ณฑ์์แป็รร่ป็ท่ี่�พ้ื้ฒน�ได้ไป็ที่ดส่อบตำล�ด	 จ้ดเก็บข้อม่่ลเพืื้�อวิเคร�ะห์ปั็ญ่ห�/คว�ม่ตำ้องก�ร	 พ้ื้ฒน�
คุณภ�พื้ม่�ตำรฐ�น	 (กรณ่ท่ี่�จำ�เป็็น)	 พ้ื้ฒน�สิ่นค้�/ผัลิตำภ้ณฑ์์เพืื้�อที่ดลองจำ�หน่�ยู่เชิงพื้�ณิชยู่์ในตำล�ดชุม่ชน/
ตำล�ดกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่/ตำล�ดออนไลน์	โดยู่ม่่วิที่ยู่�กร/ผ้่ัเช่�ยู่วช�ญ่ด้�นก�รตำล�ด	และคณะวิจ้ยู่เป็็นพ่ื้�เล่�ยู่ง
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ผู้ลการัดำาเนินงาน

ตารางที� 1 ผลลัพธ์ีข้องการดำาเนินงานตามูวัิตถุประสงค์ข้องโครงการวิิจัย์ ต.ก้อ อ.ลี� จ.ลำาพูน

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ของการดำเนินการ บรรลุ (√) / 
ไม่บรรลุ (×) 

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัยและการแปรรูป
สร้างมูลค่าเพิ่มที่ได้มาตรฐานตลอด
ห ่ ว ง โ ซ ่ ค ุณค ่ า  และการสร ้ า ง
กระบวนการเร ียนร ู ้ ให ้ก ับช ุมชน
ตำบลก้อ 

1. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและการแปรรูป
สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลเกษตรของชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เกิด
ผลสำเร็จเกษตรกรได้รวมกลุ ่มกันจดเป็น “วิสาหกิจชุมชนบ้านก้อกรีน
ฟาร์ม” ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐาน “Q” และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เพื่อ
จำหน่ายสินค้าของตำบลก้อในแบรนด์ “บ้านก้อกรีนฟาร์ม” 3 รายการ 
ได้แก่ ผักสดปลอดภัย 14 ชนิด ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทอง และกล้วยดิบ
ผง ช่วยลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในตำบลก้อ ไม่น้อยกว่า 3,000 
บาท/คน/เดือน 
2. ประชาชน และเครือข่ายในตำบลก้อ มีทักษะอาชีพ เทคโนโลยีและ
นว ัตกรรม (Up-skill, Re-skill, New-skill) ด้านการผล ิตส ินค ้าเกษตร
ปลอดภัยและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลเกษตร ที่สามารถรับและ
นำไปปรับใช้ในการสร้างอาชีพ ลดรายจ่ายในครัวเรือนและชุมชน และสร้าง
รายได้เพิ่ม ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของชุมชนฐานรากและ
วางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

บรรลุ (√) 

2. เพื ่อพัฒนากำลังคนและทักษะ
อาชีพด้านการผลิตสินค ้าเกษตร
ปลอดภ ัยและการแปรร ูปสร ้าง
มูลค่าเพิ่มแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ตำบลก้อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
สร้างคลังอาหารชุมชนและกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

1. เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ และผู้ประกอบการในตำบลก้อ 
ได้รับการพัฒนาตนเอง ทักษะอาชีพและเสริมศักยภาพสู่การเป็นเกษตรกร
ต้นแบบ วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ต้นแบบและผู้ประกอบการต้นแบบผู้ผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย และผู้แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร จนสามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นวิทยากรชุมชน/นักวิจัยชุมชนตำบลก้อที่มีศักยภาพ และ
สามารถขยายผลสู ่การใช้ประโยชน์ในชุมชนอื ่น  ๆ ทำให้เกิดการขยาย
เครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปปลอดภัย ส่งผลให้
ประชาชนมีผลิตผลทางการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
2. ชุมชนมีคลังอาหารชุมชนทั้งแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ ์พืชมรดก 
(Heirloom seed) แปลงผักสวนครัว และบ่อเลี้ยงปลา ทำให้ชุมชนมีต้นทุน
แหล่งอาหารที่สามารถเสริมสร้างความอยู่ดีกินดี และทำให้เกิดความมั่นคง
ทางอาหารของชุมชน 

บรรลุ (√) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 409

ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดของโครงการ และผลการดำเนินงานของโครงการวิจัย ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผลการดำเนินงาน 

 
1. เชิงปริมาณ     
1. เป็นโจทย์การพัฒนา
เพื ่อแก้ไขปัญหาความ
ย า ก จ น ภ า ย ใ ต ้  1 6 
เป้าหมาย 
 

ใช้ข้อมูล จปฐ. กชช 2ค. ทะเบียน
ราษฎร ์ JHCIS ข ้อม ูลขององค ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
รัฐในพื้นที่ และข้อมูลสารสนเทศที่มี
หลากหลายมิติจาก TPMAP ข้อมูล 
AGRIMAP ข้อม ูลแผนที ่ดาวเทียม 
(GISTDA) เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลใน
การวิเคราะห์สถานะ สภาพปัญหา
ของพื ้นที ่ เป ้าหมาย ประกอบกับ
ข ้อม ูลท ี ่หน่วยงานต่าง ๆ เข ้าไป
ดำเนินกิจกรรม เพื ่อนำมากำหนด
โ จ ท ย ์ ก า ร พ ั ฒ น า ท ี ่ โ ค ร ง ก า ร
มหาว ิทยาล ัยส ู ่ ตำบลจะเข ้ า ไป
ดำเนินการ 

เป้าหมาย > 10 เก ิดโจทย์การพัฒนาเพื ่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตาม 10 เป ้าหมาย โดยดำเน ินการ
ร่วมกับเทศบาลตำบลก้อ ได้แก่ 
1. พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะในการจัดการสูง 
2. ช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากรอย่างเป็น
ระบบ 
3. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันการเงินชุมชน 
4. ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ 
5. ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย 
6. ช่วยจัดการวิสาหกิจชุมชน 
7. ฝึกอบรมทักษะอาชีพ 
8. พัฒนาระบบสุขภาพคนในพื้นที ่
9. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ตำบล 
10. ส่งเสริมตำบลทำความดี 

2. ประชากรเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนตามกิจกรรม 
(มุ ่งเน้น กลุ ่มเกษตรกร กลุ ่มอาชีพ 
สถาบันการเง ิน ช ุมชน กลุ ่มออม
ทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน และอื่นๆ) 

กลุ่ม > 3 
(> 200 
คน/ 70 

ครัวเรือน) 

3 กลุ่ม 
1. เกษตรกร 45 ราย 
2. วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอาชีพ 3 กลุ่ม (กลุ่มเลี้ยง
ปลาดุกในกระชังบก กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านก้อ
ท่า และกลุ่มอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร
ตำบลก้อ) 
3. กลุ่มเปราะบาง 

3. ผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติการ
หลัก (Key actors) และ
ผู้ขับเคลื่อนปฏิบัตกิาร
ในพื้นที ่

อปท. ท้องถิ ่น กลุ ่มสังคม องค์กร
ชุมชน ผู้นำชุมขน หน่วยงานรัฐ แบบ
รายงานโครงการ/กิจกรรม 

คน > 5 จาก 3 หน่วยงาน (อปท. ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน 
และหน่วยงานภาครัฐ)  
1. เทศบาลตำบลก้อ (นางลภัสรดา ดงคำฟู) 
2. โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร > 10 ราย 
3. นายบุญเรียบ ผันอินทร์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1) 
4. นายเสาร์คำ แสนปิง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2) 
5. นายสมนึก วันหลี (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3) 
6. นายบุญช่วย โกรินทร์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4) 
7. คณะทำงานสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
และ มทร. ล้านนา จำนวน 10 ราย 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผลการดำเนินงาน 
4. เ ท ค โ น โ ล ย ี แ ล ะ
เครื่องมือที่ใช้ได้ผลดี 

เหมาะสมกับพื้นที่ ผลิตได้ในประเทศ
ระดับหนึ่ง เพิ่มผลิตภาพการบริหาร
จัดการ (องค์ความรู้/นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี/เครื่องมือ/อื่น ๆ) 

ผลงาน > 3 1. องค์ความรู้: ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลก้อ 
2. นวัตกรรม/เทคโนโลยี:  
นวัตกรรม: พันธุ์พริกคีรีราษฎร์ 1 ถั่วเหลืองพันธุ์
ราชมงคล 1 แตงกวาและฟักทองพันธุ์สังเคราะห์
และชีวภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 
เทคโนโลยี: 1) การผลิตพืชปลอดภัย (GAP) 2) 
การเลี ้ยงปลาในกระชัง 3) การแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและสร้างแบรด์
ตราส ินค ้า “บ ้านก ้อกร ีนฟาร ์ม”  (ผ ักสด
ปลอดภัยมาตรฐาน Q กล้วยดิบผง พริกแห้ง 
ข้าวเกรียบฟักทอง ข้าวเกรียบกล้วย ข้าวเกรียบ
กะเพรา มะม่วงดองเค็ม มะม่วงแช่อิ่ม มะนาว
ดองน้ำผึ ้ง ฟ้าทะลายโจรแห้ง น้ำมะนาว น้ำ
ส ับปะรด แยมส ับปะรด แยมเสาวรสผสม
ฟักทอง สับปะรดกวน กล้วยกวนนมถั่วเหลือง 
นมถั่วเหลืองผสมฟักทอง และเต้าฮวย ฯลฯ) 
3. เครื่องมือ/อุปกรณ์: 1) อุปกรณ์หยอดเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลือง 2) กระชังบกเลี้ยงปลา 

5. นวัตกรรมการแก้ 
ปัญหา (เชิงระบบ เชิง
กระบวนการ เชิง
เทคนิค) 

ม ีการพ ัฒนาและออกแบบการ
แก้ปัญหา ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่าย ชุมชนมีส่วนร่วม 

เรื่อง/
ผลงาน 

> 3 นวัตกรรมกระบวนการ และเชิงเทคนิค: 
1. การผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน (GAP)  
2. การผลิตพืชในแปลงรวบรวมและอนุรักษ์
พันธุ์พืชมรดก (ถั่วเหลืองพันธุ์ก้อ และพันธุ์ราช
มงคล 1 พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 1) และ แปลงผัก
สวนครัวปลอดภัย (ผักวงค์พริก แตง กะหล่ำ 
และอื่นๆ) 
3. เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืช  
4. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาดุกในกระชงับก
ที่มีประสิทธิภาพ 
5. เทคโนโลยี/นวัตกรรมผลิตภัณฑ์/ส ินค้า
เกษตรเพิ่มมูลค่า/แปรรูป (ข้าวเกรียบ เต้าเจี้ยว 
ซีอิ๊ว ผักผลไม้แช่อิ่ม ผัก/ผลไม้/สมุนไพรแห้ง) 
6. กระบวนการแปรรูปอาหารที ่ม ีค ุณภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิต GMP กฎหมาย 
- นวัตกรรมกระบวนการที่ช่วยแก้ปัญหาชุมชน
ตำบลก้อ ที่ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนและชว่ย
เพิ่มรายได้แบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยมีนวัตกร
ชุมชนต้นแบบ 9 คน เป็นผู้ขยายผลนวัตกรรม
ไปประย ุกต ์ใช ้ประโยชน์จร ิงในพ ื ้นท ี ่ทาง
การเกษตรของตนเอง 
- นวัตกรรมกระบวนการที ่ช่วยพัฒนาสินค้า
เกษตรแปรรูปและการเพิ ่มมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร หรือยกระดับสินค้า OTOP ประเภท
อาหารและเครื ่องดื ่ม/สมุนไพรของตำบลก้อ 
นำไปสู่การแปรรูป/เพิ่มมูลค่าที่ช่วยลด 

ค่าใช้จ่าย/เพิ่มรายได้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมกลุ่มกันแปรรูปและจดวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ก้อกรีนฟาร์ม เพื่อจำหน่ายสินค้าของตำบลก้อ
ในแบรนด์ “บ้านก้อกรีนฟาร์ม สินค้า 3 รายการ 
ได้แก่ ผักสดปลอดภัย 14 ชนิด ผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบฟักทอง และกล้วยดิบผง 

6. การมีส ่วนร ่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
และ 4 องค์กรหลักใน
ตำบล (อปท. ท้องที ่ /
อ ง ค ์ ก ร ช ุ ม ช น / 
ห น ่ ว ย ง า น ร ั ฐ  แ ล ะ
หน่วยงานเอกชน) 

อปท. กลุ่มสังคม องค์กรชุมชน (กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ สถาบันการเงิน 
ช ุมชน กลุ ่มออมทรัพย์ ว ิสาหกิจ
ชุมชน และอื่นๆ) หน่วยงานรัฐ 

จำนวน
องค์กร 

> 4 1. การมีส่วนร่วมกับอปท. ท้องถิ ่น เทศบาล
ตำบลก้อ 
2. การมีส ่วนร ่วมก ับองค์กรช ุมชน/ส ังคม :    
กลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
3. การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ : มทร. 
ล้านนา กรมวิชาการเกษตร/หน่วยตรวจ GAP 
4. การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานเอกชน : บริษัท
รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เช่น บริษัทมาม่า 

7. ผลการมสี่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของกลุ่ม
ประชากรเปา้หมาย 

ประชาชนม ี ส ่ วนร ่ วมค ิ ด  ร ่ วม
ดำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน ์

กิจกรรม > 3 1. ร่วมคิด ร่วมวางแผนงาน ในการผลิตพืช
ปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ของชุมชน การเลี้ยง
ปลาในกระชังเพื่อเป็นเป็นอาหารของโรงเรียน 
และการสร้างและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป
และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน หรือยกระดับสินค้า 
OTOP 
2. ร่วมปฏิบัติ  
- เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปลูกผักและ
เลี้ยงปลาดุก ช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้
เพิ่มให้กับครัวเรือนเกษตรกรในชุมชน 
- เกษตรกรและกลุ ่มอาชีพแปรรูปอาหารเข้า
ร่วมอบรมและบ่มเพาะ ช่วยเสริมเทคโนโลยี
ความเชี ่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร นำไปใช้ในการแก้ป ัญหาสินค้า
เกษตร ลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม และจด
วิสาหกิจชุมชนบ้านก้อกรีนฟาร์ม เพื่อจำหน่าย
สินค้าของตำบลก้อในแบรนด์ “บ้านก้อกรีน
ฟาร์ม สินค้า 3 รายการ ได้แก่ ผักสดปลอดภัย 
14 ชนิด ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทอง และ
กล้วยดิบผง 
- ลงพื้นที่สำรวจปัญหาผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ไม่ได้
คุณภาพมาตรฐานของเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
3. ร่วมรับผลประโยชน ์
- เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้มาบริโภคและจำหน่าย 
- นำผลผล ิตท ี ่ ได ้ของเกษตรกรผ ู ้ เข ้าร ่วม
โครงการฯ มาทำการวิจัย 
- เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้มาบริโภคและจำหน่าย 
- ผู ้ร ่วมโครงการนำองค์ความรู้ /เทคโนโลยี/
นวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เพิ่ม
มูลค่า/ลดรายจ่าย/สร้างรายได้เสริม 
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ค่าใช้จ่าย/เพิ่มรายได้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมกลุ่มกันแปรรูปและจดวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ก้อกรีนฟาร์ม เพื่อจำหน่ายสินค้าของตำบลก้อ
ในแบรนด์ “บ้านก้อกรีนฟาร์ม สินค้า 3 รายการ 
ได้แก่ ผักสดปลอดภัย 14 ชนิด ผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบฟักทอง และกล้วยดิบผง 

6. การมีส ่วนร ่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
และ 4 องค์กรหลักใน
ตำบล (อปท. ท้องที ่ /
อ ง ค ์ ก ร ช ุ ม ช น / 
ห น ่ ว ย ง า น ร ั ฐ  แ ล ะ
หน่วยงานเอกชน) 

อปท. กลุ่มสังคม องค์กรชุมชน (กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มอาชีพ สถาบันการเงิน 
ช ุมชน กลุ ่มออมทรัพย์ ว ิสาหกิจ
ชุมชน และอื่นๆ) หน่วยงานรัฐ 

จำนวน
องค์กร 

> 4 1. การมีส่วนร่วมกับอปท. ท้องถิ ่น เทศบาล
ตำบลก้อ 
2. การมีส ่วนร ่วมก ับองค์กรช ุมชน/ส ังคม :    
กลุ่มอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
3. การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ : มทร. 
ล้านนา กรมวิชาการเกษตร/หน่วยตรวจ GAP 
4. การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานเอกชน : บริษัท
รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เช่น บริษัทมาม่า 

7. ผลการมสี่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของกลุ่ม
ประชากรเปา้หมาย 

ประชาชนม ี ส ่ วนร ่ วมค ิ ด  ร ่ วม
ดำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ 

กิจกรรม > 3 1. ร่วมคิด ร่วมวางแผนงาน ในการผลิตพืช
ปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ของชุมชน การเลี้ยง
ปลาในกระชังเพื่อเป็นเป็นอาหารของโรงเรียน 
และการสร้างและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป
และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน หรือยกระดับสินค้า 
OTOP 
2. ร่วมปฏิบัติ  
- เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปลูกผักและ
เลี้ยงปลาดุก ช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้
เพิ่มให้กับครัวเรือนเกษตรกรในชุมชน 
- เกษตรกรและกลุ ่มอาชีพแปรรูปอาหารเข้า
ร่วมอบรมและบ่มเพาะ ช่วยเสริมเทคโนโลยี
ความเชี ่ยวชาญด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร นำไปใช้ในการแก้ป ัญหาสินค้า
เกษตร ลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริม และจด
วิสาหกิจชุมชนบ้านก้อกรีนฟาร์ม เพื่อจำหน่าย
สินค้าของตำบลก้อในแบรนด์ “บ้านก้อกรีน
ฟาร์ม สินค้า 3 รายการ ได้แก่ ผักสดปลอดภัย 
14 ชนิด ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทอง และ
กล้วยดิบผง 
- ลงพื้นที่สำรวจปัญหาผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีไม่ได้
คุณภาพมาตรฐานของเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
3. ร่วมรับผลประโยชน์ 
- เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้มาบริโภคและจำหน่าย 
- นำผลผล ิตท ี ่ ได ้ของเกษตรกรผ ู ้ เข ้าร ่วม
โครงการฯ มาทำการวิจัย 
- เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้มาบริโภคและจำหน่าย 
- ผู ้ร ่วมโครงการนำองค์ความรู้ /เทคโนโลยี/
นวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เพิ่ม
มูลค่า/ลดรายจ่าย/สร้างรายได้เสริม 
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- การนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ลดการสูญเสีย/การเน่าเสียของผลผลิตทาง
การเกษตร 
- เก็บรักษาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ได้ เพื่อนำไป
ขยายผลผลิตในครั้งต่อไป 

8. เรื่องเด่น (กจิกรรม 
บริการ ผลิตภัณฑ ์
ผลผลิต) 

Product champion (บริการ สินค้า) 
Value creation 

เรื่อง > 3 1. นวัตกรต้นแบบ 9 ราย นำองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพันธุ์พืชและการผลิต
พืชปลอดภัยไปประยุกต์ใช้จนแหล่งผลิตพืช
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เป็น 4 รายแรก
ของตำบลก้อ นำร่องและกระตุ้นให้เกษตรกร
อื่นๆ นำไปใช้ในการผลิตพืชปลอดภัยของตนเอง
และเตร ียมความพร ้อมในการขอร ับรอง
มาตรฐาน GAP โดยม ีนว ัตกรต ้นแบบและ
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นพี่เลี้ยง 
2. ผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 31 ชนิด 
ขอ งนว ั ต ก รต ้ น แบบ  9 ร า ย  ไ ด ้ ก า ร รั บ
เครื่องหมาย Q (สินค้าเกษตรปลอดภัย) 
3. สร้างแบรนด์ “บ้านก้อกรีนฟาร์ม” ร่วมกันใน
นามตำบลก้อ โดยใช้สถานที่คัดตัดแต่ง บรรจุ
และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ อาคาร
สร้างสุขเทศบาลตำบลก้อ ออกแบบฉลากและ
บรรจุภัณฑ์สินค้า ได้ผลิตภัณฑ์เด่น 3 รายการ 
คือ 1) ผักสดปลอดภัย “บ้านก้อกรีนฟาร์ม” ที่
ได้มาตรฐาน Q จำนวน 14 รายการ 2) ข้าว
เกรียบฟักทอง “บ้านก้อกรีนฟาร์ม” บรรจุ
กระป๋อง PET และถุงซิปล็อค 3) กล้วยาดิบผง 
“บ้านก้อกรีนฟาร์ม” บรรจุถุงซิปในกระป๋อง
อะลูมิเนียม และถุงซองคราฟท์ซิปล็อค 
 

9. คนเด่น 
(Champions) 

ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน คน > 10 1. ผู้นำชุมชน 4 ราย 
- นายบุญเรียบ ผันอินทร์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1) 
เป็นผู ้นำในด้านการทำน้ำหมัก ในการกำจัด
วัชพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี 
- นายเสาร์คำ แสนปิง (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2) เป็น
ผู้นำในด้านการทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์ ในการ
กำจัดวัชพืช เพื่อลดการใช้สารเคมี 
- นายสมนึก วันหลี (ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ที ่ 3) เป็น
ผู้นำในด้านการทำน้ำหมักจากเศษปลา ในการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
- นายบุญช่วย โกรินทร์ (ผู ้ใหญ่บ้านหมู่ที ่ 4) 
เป็นผู้นำในด้านการส่งเสริมเกษตร และประมง 
2. ปราชญ์ชาวบ้าน/นวัตกรต้นแบบ 5 ราย 
- นายสมพร เอ ื ้ องมณ ี  เป ็นผ ู ้ นำ ในด ้ าน
การเกษตร ปลูกพืชผักปลอดภัย 
- นางธัญวรัตน์ เดชะบุญ เป็นผู้นำในด้านการทำ
เชื้อราไตรโคเดอร์มา จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช 
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- นางวันเพ็ญ ริเรือน เป็นผู้นำในด้านการแปร
รูปอาหาร 
- นางสราร ัตน ์  โคเวลล ์  เป ็นผ ู ้นำในด ้าน
การเกษตร ปลูกพืชผักปลอดภัย 
- นางพนิดา ตุ่นสอน เป็นผู้นำในด้านการเกษตร 
ปลูกพืชผักปลอดภัย 
- นางช้วน อุบออ เป็นผู ้นำในด้านการปลูก     
ถั่วเหลืองพันธุ์ก้อ และการแปรรูปเป็นน้ำพริก
ถั่วเน่าจากถั่วเหลือง 

10. ขอ้มูล (การสำรวจ
การเฝ้าระวงั COVID-19 
และ Community 
Data) 

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
ทันเวลา 

จำนวน > 4 
หมู่บา้น 

จากการสำรวจข้อมูลโควิดในตำบลก้อทั ้ง 4 
หมู่บ้าน แบบรายวัน พบว่าไม่มียอดผู้ติดเชื้อโค
วิด-19 และได้มีการรณรงค์ ให้ความรู้ในการ
ป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 
เช่น การล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย 
การจัดระยะห่างการสมาคม 

11. การส่งเสริมการ
สร้างธุรกิจใหม ่(Start-
up / Social 
Enterprise) 

เก ิดกล ุ ่มธ ุรก ิจท ี ่ เหมาะสมและ      
เอื้อประโยชน์กับท้องถิ่น 

กลุ่มธุรกิจ > 2 1. การพัฒนาธุรกิจเดิม 
- กลุ่มสัมมาชีพหมู่ที่ 1 การทำน้ำพริกถั่วเน่า 
- กลุ่มสัมมาชีพหมู่ที่ 4 การแปรรูปอาหาร  
2. Startups 
- กลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 38 
คน เริ่มจากการให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ปลูกพืชแบบปลอดภัย และการแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จดวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านก้อกรีนฟาร์ม เพื่อจำหน่ายสินค้าของ
ตำบลก้อในแบรนด์ “บ้านก้อกรีนฟาร์ม สินค้า 
3 รายการ ได้แก่ ผ ักสดปลอดภัย 14 ชนิด 
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทอง และกล้วยดิบผง 
เพื ่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ เสริมให้กับ
ครัวเรือน 

12. รปูแบบการ
แก้ปัญหาความยากจน
ในระดับตำบลจากการ
สรุปบทเรียนและ
ประสบการณใ์น
โครงการ 

ถอดบทเรียน เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้
ได้ สะดวกในการเผยแพร่ 

เรื่อง > 2 1. เทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐาน 
GAP/Q ที่เกษตรกร/ชุมชน ได้รับ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชปลอดภัยของตนเอง
ได้ง่ายและมีประสิทธิผล ช่วยลดปัญหาสารเคมี
ตกค้างในชุมชน ช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้
ในครัวเรือนเกษตรกร ส่งผลให้ช่วยนำร่องใน
การแก้ปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรฐาน
รากของตำบลก้อได้อย่างยั่งยืน 
2. นวัตกรต้นแบบการผลิตพืชปลอดภัยต้นแบบ
ทั้ง 5 รายในโครงการ เป็นต้นแบบในการผลิต
พืชปลอดภัยให้กับเกษตรกรอื่นๆ ในชุมชนได้
เพิ่มอีกอย่างน้อย 20 ราย ซึ่งจะส่งผลในการ
ช่วยลดปัญหาการตกค้างของสารเคมีในชุมชน
และได้ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย อีกทั้ง
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยลดการใช้สารเคมี จะ
ช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้เพิ่มจากผลผลิต
ปลอดภัย ลดความยากจนของชุมชนตำบลก้อได ้
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13. รูปแบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
และองค์กรภายในตำบล
เพ ื ่ อแก ้ป ัญหาความ
ย า ก จ น  ( Resource 
Mobilization) จ า ก
โครงการนี้ 

มีรูปแบบการจัดการที่ชุมชนมีส่วน
ร่วมสอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่ 

รูปแบบ > 2 ร ูปแบบการผล ิตพ ืชปลอดภัยได ้มาตรฐาน 
GAP/Q และแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแบบมีส่วน
ร่วมของตำบลก้อโดยนวัตกรจำนวน 5 ราย และ
เทศบาลตำบลก้อ ก่อให้เกิดการลดรายจา่ย/เพิม่
รายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และขับเคลื่อน
กระบวนการแก ้ป ัญหาความยากจนได้  
เกษตรกรได้รวมกลุ่มกัน โดยมีเทศบาลตำบลก้อ 
และ มทร.ล้านนา เป็นพี่เลี้ยง จดวิสาหกิจชุมชน
บ้านก้อกรีนฟาร์ม เพื่อจำหน่ายสินค้าของตำบล
ก้อในแบรนด์ “บ้านก้อกรีนฟาร์ม สินค้า 3 
รายการ ได ้แก ่  ผ ักสดปลอดภ ัย 14 ชนิด 
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทอง และกล้วยดิบผง 

14. แหล่งเรียนรู้ และ
หลักสูตรการเรียนรู้ของ
ชุมชนที่มาจากเรื่องเด่น 
คนเด่น จนไดร้ับการ
ยอมรับเป็นศูนย์เรยีนรู้
ด้านการแก้ปญัหาความ
ยากจน 

มีหลักสูตร แหล่งเรียนรู ้ ศูนย์การ
เรียนรู ้

หลักสูตร / 
แ ห ล่ ง
เ ร ี ยนร ู ้  / 
ศ ู น ย ์ ก า ร
เรียนรู้ 

> 5 แหลง่
เรียนรู ้
> 3 

หลักสูตร 

1. แหล่งเรียนรู้การผลิตพืชมาตรฐานปลอดภัย 
GAP/Q ที่เหมาะสมของนวัตกรต้นแบบ 9 ราย 
ที ่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน
ตำบลก้อ 
2. หลักสูตร 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 2) การผลิต
พืชปลอดภัย (GAP) 2) การเลี้ยงปลาในกระชัง 
3) การแปรรูปสร ้างม ูลค่าเพิ ่มผลผลิตทาง
การเกษตรโดยเฉพาะสินค้านำร่องที่จะผลิตและ
จำหน่ายเชิงพาณิชย์ในนามตำบลก้อ ภายใต้แบ
รนด์ “บ้านก้อกรีนฟาร์ม” สำหรับสินค้า 3 
รายการได้แก่ ผักสดปลอดภัยมาตรฐาน GAP 
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักทอง และกล้วยดิบผง 
 

2. เชิงคุณภาพ    การบูรณาการทำงานของสถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ ่นและชุมชน
ตำบลก้อ โดยนำองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปประยุกต์ใชว้ิจัยและพัฒนาการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย และการแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิ ่มที ่ได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
(Value chain) ที่สอดคล้องกับความต้องการ
และศักยภาพของชุมชน ทำให้เกิดผลลัพธ์อย่าง
เป็นรูปธรรมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
พัฒนาทักษะอาชีพ และเทคโนโลยีให้กับชุมชน
จนสามารถพ ึ ่ งพาตนเองได ้ตามปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ของชุมชน สร้างคลังอาหารปลอดภัย
ของชุมชน และช่วยยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของชุมชนฐานรากและวางรากฐาน
ทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและขับเคลื่อนกลไกใน
การทำงานของรัฐบาลหลังวิกฤติการณ์การโรค
ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัญหา
อื ่นๆ เพื ่อนำไปสู ่การพลิกฟื ้นและกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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ปัจจัยความสำเร็จ (ผู้ปฏิบัติการหลัก Key Actors การมีส่วนร่วมของประชากรเป้าหมาย องค์กรหลักใน
ตำบล) 
 การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนและโครงการวิจัย ต้องอาศัยหลักการเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายของ
งานพัฒนาชุมชนต่อไป หลักการของการพัฒนาชุมชน ถือว่าเป็นหลักหรือจุดยืนในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน 
เพื่อการสร้างสรรค์วามเจริญในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้แก่ชุมชนและประเทศชาติในที่สุด และ
การที่จะสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนดังกล่าวนี้ ต้องฝึกอบรมประชาชนให้รู้จักการช่วยเหลือตนเอง  และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกนัภายในชุมชน อาศัยหลักการการพัฒนา ดังนี้ 
 1. พิจารณาถึงบริบทของชุมชนเป็นหลักในการเริ่มงาน (Context) 
 2. การดึงประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วม (Participation) 
 3. การทำงานต้องค่อยเป็นค่อยไป (Gradualness) 
 4. การให้ความสำคัญกับคนในชุมชนเป็นหลัก (Man-Center Development) 
 5. การใช้วิธีดำเนินงานแบบประชาธิปไตย (Democracy) 
 6. การดำเนินงานต้องยืดหยุ่นได้ (Flexible) 
 7. สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน (Culture) 
 8. ทำงานกับผู้นำท้องถิ่น (Local Leader) 
 9. ทำงานกับองค์การที่มีอยู่ในชุมชน (Community Organization) 
 10. ทำการประเมินผลตลอดเวลา (Evaluation) 
 11. สอดคล้องกับนโยบายของชาติ (Policy) 
 12. การทำงานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม (Grouping Process) 
 13. การพัฒนาชุมชนต้องทาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง (Continuity) 
 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
ตารางที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาชุมชน ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

ด้าน สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา 
1. การวิจัย 1. ขาดงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนได้อย่างแท้จริง ที่จะทำให้งานวิจัยถูก
นำไปใช้ต่อ 

1. วิเคราะห์ความต้องการของชาวบ้านและความ
เหมาะสมในการนำงานวิจัยไปใช้ในพื้นที่ 
2. เลือกนำงานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง 
และเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
3. มีพื้นที่สาธิตหรือการทดลองเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ชาวบ้านที่จะนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

3. เชิงเวลา 1 ปี   ดำเนินการ ได้ร้อยละ 90 

4. เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 3,220,000   1,627,553 
     

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 ก�รป็ฏิิบ้ตำิง�นพ้ื้ฒน�ชุม่ชนและโครงก�รวิจ้ยู่	 ตำ้องอ�ศ้ยู่หล้กก�รเพืื้�อคว�ม่ส่ำ�เร็จตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่ของ
ง�นพ้ื้ฒน�ชุม่ชนต่ำอไป็	หล้กก�รของก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	ถืึอว่�เป็็นหล้กหรือจุดยู่นืในก�รดำ�เนินง�นพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	
เพืื้�อก�รส่ร้�งส่รรค์ว�ม่เจริญ่ในที่�งเศรษฐกิจ	ส้่งคม่	และก�รเมื่อง	ให้แก่ชุม่ชนและป็ระเที่ศช�ติำในท่ี่�สุ่ด	และ
ก�รท่ี่�จะส่ร้�งคว�ม่เจริญ่ให้แก่ชุม่ชนด้งกล่�วน่�	ต้ำองฝึกอบรม่ป็ระช�ชนให้ร้่จ้กก�รช่วยู่เหลือตำนเอง	และช่วยู่
เหลือซ่ื้�งก้นและก้นภ�ยู่ในชุม่ชน	อ�ศ้ยู่หล้กก�รก�รพ้ื้ฒน�	ด้งน่�
	 1.	พิื้จ�รณ�ถ่ึงบริบที่ของชุม่ชนเป็็นหล้กในก�รเริ�ม่ง�น	(Context)
	 2.	ก�รด่งป็ระช�ชนเข้�ม่�เก่�ยู่วข้องหรือม่่ส่่วนร่วม่	(Participation)
	 3.	ก�รที่ำ�ง�นต้ำองค่อยู่เป็็นค่อยู่ไป็	(Gradualness)
	 4.	ก�รให้คว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ก้บคนในชุม่ชนเป็็นหล้ก	(Man-Center	Development)
	 5.	ก�รใช้วิธุ่ดำ�เนินง�นแบบป็ระช�ธิุป็ไตำยู่	(Democracy)
	 6.	ก�รดำ�เนินง�นต้ำองยู่ืดหยูุ่่นได้	(Flexible)
	 7.	ส่อดคล้องก้บว้ฒนธุรรม่ชุม่ชน	(Culture)
	 8.	ที่ำ�ง�นก้บผ้่ันำ�ท้ี่องถิึ�น	(Local	Leader)
	 9.	ที่ำ�ง�นก้บองค์ก�รท่ี่�ม่่อยู่่่ในชุม่ชน	(Community	Organization)
	 10.	ที่ำ�ก�รป็ระเมิ่นผัลตำลอดเวล�	(Evaluation)
	 11.	ส่อดคล้องก้บนโยู่บ�ยู่ของช�ติำ	(Policy)
	 12.	ก�รที่ำ�ง�นโดยู่ผ่ั�นกระบวนก�รกลุ่ม่	(Grouping	Process)
	 13.	ก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชนต้ำองที่�เป็็นกระบวนก�รต่ำอเนื�อง	(Continuity)
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาต่อไป 
ตารางที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาชุมชน ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

ด้าน สถานการณ์/ปัญหา แนวทางการพัฒนา 
1. การวิจัย 1. ขาดงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนได้อย่างแท้จริง ที่จะทำให้งานวิจัยถูก
นำไปใช้ต่อ 

1. วิเคราะห์ความต้องการของชาวบ้านและความ
เหมาะสมในการนำงานวิจัยไปใช้ในพื้นที่ 
2. เลือกนำงานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง 
และเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
3. มีพื้นที่สาธิตหรือการทดลองเพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ชาวบ้านที่จะนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

2. การพัฒนาอาชีพ 1. ค่าครองชีพในชุมชนต่ำกว่าชุมชนในพื้นที่ราบ 
และประชาชนมีรายได้ต่ำ 
2. ขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตผลผลิตที่ตรง
กับความต้องการของตลาดอื่น ๆ 
3. ยังไม่มีตลาดที่รองรับผลลิตทางการเกษตรที่
แน่นอน 

1. ส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้ใหม่ในชุมชน 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต ที่จะ
สามารถผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
เพื่อท่ีจะสามารถสร้างรายได้ได้ 
3. หาตลาดรองรับที่แน่นอน โปร่งใส และไม่กดดัน
ราคา รวมทั้งรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดอำนาจการต่อรอง  

3. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. ชุมชนยังพึ่งพาตนเองได้น้อย 
2. ขาดกลุ่มต่าง ๆ ที่ช่วยให้ชุมชนสามรถพึ่งตนเอง
ได้ 
3. เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าไปทำงานในเมืองมากขึ้น 
ขาดแรงงานในระดับครัวเรือน และขาดการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุนชมท้องถิ่น 

1. สนับสนุนให้ชุมชนวางแผนการพัฒนาด้วย
กระบวนการภายในชุมชนเป็นหลัก ให้เจ้าหน้าที่มี
บทบาทเป็นพี่เลี้ยงและผู้ให้คำปรึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกฝังจิตสำนึกในกลุม่
คนรุ่นใหม่ ให้มองเห็นความสำคัญของชุมชนและการ
ช่วยเหลือกิจกรรมภายในชุมชน 

4. การตลาดและ
การขนส่ง 

1. ชาวบ้านมีจุดพื้นที่ในการซื้อขายจำกัด ทำให้มี
โอกาสการซื้อขายสินค้าและผลผลิตน้อย 
2. ชุมชนอยู่ห่างไกลทำให้การคมนาคมขนส่งไม่
สะดวก สินค้าและผลผลิตชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่มี
กำไร 
3. ความเชื่อมั่นในผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรและผู้บริโภคต่ำ 

1. ส่งเสริมอาชีพใหม่ที่มีตลาดรองรับ และวางแผน
การผลิตเพื่อรองรับความต้องการตลาดทางเลือกอื่น 
2. ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้ช่วยเหลือกลุ่ม
เกษตรกรด้านการขนส่งและการติดต่อประสานตลาด 
3. ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
ผลักดันและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่ 
4. สร้างแบรนสินค้า เพ่ือสร้างความมั่นใจในผลผลิต 
โดยผ่านกระบวนการคัดบรรจุ 

5. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ขาดน้ำในฤดูแล้ง 
2. การคมนาคมไกลพื้นที่จำหน่ายผลผลิต 

1. จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่  
3. พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร  

 
 

  

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

ตารางที� 3 ปัญหาอุปสรรค และข้้อเสนอแนะ แนวิทางการพัฒนาชุมูชน ต.ก้อ อ.ลี� จ.ลำาพูน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 417



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)418

ต ำบลก้อ 
อ ำเภอลี้ จังหวัด ล ำพูน

สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ

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

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

ต ำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง 
(ก่อน)

ต ำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง 
(หลัง)

ศักยภำพต ำบล

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลัพธ์

ข้อเสนอแนะ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) ชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น     

ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรลง 50%
2) การย้ายถิ่นฐานเพ่ือออกไปหางานท าลดลง
3) ลดความเหลื่อมล  าด้านรายได้ของคนใน

ชุมชน

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ: รศ. ดร.จำนุลักษณ์ ขนบดี
เบอร์ติดต่อ 089-6330887 สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร ล้ำนนำ
คณะท ำงำน: รศ. ดร.มำลี ตั้งระเบียบ, ดร.ภัทรำภรณ์ ศรีสมรรถกำร, ดร.สุภำวดี แช่ม

ผศ. ดร.นิอร โฉมศรี, อ.สมเกียรติ ตันตำ, ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย, อ.กิตติพันธ์ เพ็ญศรี    
นำยชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมำลกุล, นำยเอกพงษ์ หลักแต่ง และเทศบำลต ำบลก้อ

❑ โครงการ U2T บรรลุเป้าหมายโดยปรับใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อชุมชน 
และความร่วมมือของชุมชน ในการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบล

www.chillpainai.com

❑ พื้นที่ 531.921 ตารางกิโลเมตร (332,450 ไร่)
❑ พื้นที่ราบเชิงเขา ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้  

หมู่ที่ 1    บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 3    บ้านก้อจอก
หมู่ที่ 2    บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 4    บ้านก้อท่า

http://surasaksasabhuri.blogspot.com/2012/09/blog-post_11.html

❑ ประชากร 998 ครัวเรือน 
2,414 คน

ชาย 1,195 คน หญิง 1,219 คน
❑ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร

- บุคลากร 22 คน
- นักเรียน  265 คน

❑ รายได้เฉลี่ย 25,000 บาท/ปี
- เกษตรกรรม 80%
- ประมง 5%
- รับจ้าง 5%
- อื่นๆ 10%

ปัญหำส ำคัญ: ต าบลก้อมีการเผาท าลายป่าเพ่ือท า
การเกษตร พ้ืนที่เกษตรเสื่อมโทรมและมีสารเคมี
ตกค้างจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ การผลิตพืชอาหารอื่นๆ ที่จ าเป็นในการบริโภค
มีจ ากัดและไม่มีมาตรฐานการผลิต เช่น ถั่วเหลือง 
ปลูกเพ่ือการบริโภคและแปรรูปถั่วเน่า บางส่วน
จ าหน่ายเป็นรายได้เสริมแต่การผลิตค่อนข้างจ ากัด

❑ ส ารวจ 589 ครัวเรือน จ านวน 1,744 คน
❑ ยากจน 3 ครัวเรือน จ านวน 14 คน

https://www.tpmap.in.th/2562/510405

1.การจัดการพันธุ์พืช การเกษตร
ปลอดภัย การเลี้ยงปลาดุก และการ
แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. การสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ี
3. ส่งเสริมการท าเกษตรพอเพียง
อาหารปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. ฝึกอบรมทักษะอาชีพ
5. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ต าบล

❑ การอนุรักษ์พื้นท่ีการเกษตร และ
พันธุ์พืช การผลิตเกษตรปลอดภัย 
(พืชผัก ปลา) และการแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิ่มท่ีได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่
คุณค่า สร้างคลังอาหารชุมชน ช่วย
กระ ตุ้ น เศ รษฐ กิ จ ฐ า นรา ก ด้ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เทคโนโลยี/นวัตกรรม

สถำบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร

เทศบำลต ำบลกอ้

1. ลงพ้ืนท่ีคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรท่ีสนใจ จัดเก็บข้อมูลโดยกำร
สัมภำษณ์เชิงลึก ส ำรวจ ติดตำมวิถีเกษตร ร่วมกันออกแบบแนวคิด
กำรปฏิบัติกำรผลิตพืชปลอดภัยระบบ GAP กำรเลี้ยงปลำดุก และกำร
แปรรูปเพ่ิมมูลค่ำร่วมกับชุมชน เทศบำลต ำบลก้อ และเจ้ำหน้ำท่ี U2T

2. วิจัยและพัฒนำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยี /
นวัตกรรม เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำร
พันธุ์พืช กำรเกษตรปลอดภัย กำรเลี้ยงปลำดุก และกำรแปรรูปสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และเทศบำลต ำบลก้อ

3. กำรน ำอง ค์ควำมรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนพันธุ์ พืช 
กำรเกษตรปลอดภัย กำรเลี้ยงปลำดุก และกำรแปรรูปเพ่ิมมูลค่ำไป
ยกระดับคุณภำพมำตรฐำน GAP/GMP ขยำยผลสร้ำงรำยได้ และช่วย
บริกำรและใช้ประโยชน์ในชุมชนต ำบลก้อ

“แก่งก้อแสนงำม เรืองนำมน้ ำตก มรดกลุ่มน้ ำปิง บริสุทธิ์จริงอำกำศ 
ธรรมชำติสุดสวย ร  ำรวยข้ำวโพด” 

เทคโนโลยี/นวัตกรรม สินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ นวัตกรชำวบ้ำน เศรษฐกิจฐำนรำกสถำนประกอบกำร

1. กำรจ้ำงงำน 29 คน 
2. กำรพัฒนำทักษะควำมเชี ยวชำญด้ำนกำรอนุรักษ์พันธุ์พืชมรดก กำรผลิตพืชปลอดภัย กำรเลี้ยง
ปลำดุก และกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตรเพิ มมูลค่ำ รวมทั้งหมด 460 คน ในหลักสูตรกำรอบรม
จ ำนวน 8 หลักสูตร เกิดนวัตกรชำวบ้ำนทั้งหมด 9 คน
3. แปลงเกษตร 191 ไร่ เกษตรกรได้มำตรฐำน GAP จ ำนวน 28 คน พืชผักปลอดภัย “Q” 73 ชนิด
4. เกษตรกรจดทะเบียนกลุ่ม “วิสำหกิจชุมชนบ้ำนก้อกรีนฟำร์ม” ท ำกำรผลิตผักสดปลอดภัย 11 
ชนิด ข้ำวเกรียบฟักทอง และกล้วยน้ ำว้ำดิบผง ตรำ “บ้ำนก้อกรีนฟำร์ม” เพื อจ ำหน่ำย
5. ชุมชนมีคลังอำหำรชุมชนทั้งแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชมรดก (Heirloom seed) แปลง
ผักสวนครัว และบ่อเลี้ยงปลำ ท ำให้ชุมชนมีต้นทุนแหล่งอำหำรที สำมำรถเสริมสร้ำงควำมอยู่ดีกินดี 
ท ำให้เกิดควำมมั นคงทำงอำหำรของชุมชน
6. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร ช่วยลดรำยจ่ำย/เพิ มรำยได้ให้
ประชำชนในต ำบลก้อ ไม่น้อยกว่ำ 3,000 บำท/คน/เดือน
7. Community Big Data (CBD) จ ำนวน 204 ข้อมูล

1) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ น 15% 
(3,000 บาท/ครัวเรือน)

2) ผลผลิตเพ่ิมขึ น 50% เฉลี่ย 2 เท่าจากเดิม  
ต้นทุนผลิตลดลง 15% (1,500 บาท/ครัวเรือน)

4) การเลี ยงปลาเพ่ือเป็นอาหารกลางวันและขยาย
ผลสู่ชุมชน

5) การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพ่ิมมูลค่าที่มี
คุณภาพปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 15 ครัวเรือน



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 419

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์ยพัรััตน์ อิ�มพิัทักษ์

ตำาบลตลิ�งชัน         
อำ�าเภอำบ้านด่านลานหอำย จังหวัดสุโขทัย

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	รองศ�ส่ตำร�จ�รย์ู่	ดร.ก้ญ่ฐณ�	 	 ดิษฐ์แก้ว
		 	 2.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์กรรณิก�ร์	 	 ฤที่ธิุ�ขุน
	 	 3.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์ยูุ่พื้ร้ตำน์				 	 จ้นที่ร์แก้ว
	 	 4.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์ยูุ่พิื้น		 	 ม่่ใจเจริญ่								
	 	 5.	ดร.ส่รินยู่�																							 	 สุ่ภ้ที่ร�นนท์ี่				
																		 6.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์นำ��ฝน						 	 คงส่กุล											
	 	 7.	น�งส่�วรุจ�ภ�																			 	 สุ่กใส่												
	 	 8.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์	ดร.ไพื้โรจน์				 จ้นที่ร์แก้ว
	 	 9.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์	ดร.ยูุ่ธุน�	 	 ศร่อุดม่
		 	 10.	ดร.อภิช้ยู่			 	 					 	 ซืื้�อส้่ตำยู่์ส่กุลช้ยู่



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)420

	 	 11.	น�งนมิ่ด�			 	 					 ซืื้�อส้่ตำยู่์ส่กุลช้ยู่
	 	 12.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์อำ�ไพื้					 ส่งวนแวว		 	
	 	 13.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์อภิศ้กดิ�		 ข้นแก้วหล้�
	 	 14.	น�งส่�ววรรณวิม่ล		 					 พุ่ื้ม่โพื้ธิุ�
	 	 15.	น�งส่�วปิ็ยู่ะพื้ร	 	 เส่ม่�ที่อง

ความเป็นมา

	 ตำำ�บลตำลิ�งช้น	 อำ�เภอบ้�นด่�นล�นหอยู่	 จ้งหว้ดสุ่โขท้ี่ยู่ม่่เนื�อท่ี่�โดยู่ป็ระม่�ณ	 334	 ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	
(208,750	ไร่)	ม่่	10	หม่่่บ้�น	จำ�นวน	2,904	หล้งค�เรือน	จำ�นวนป็ระช�กร	9,966	คน	(ข้อม่่ล	ณ	เดือนมิ่ถุึน�ยู่น	
2562)	ซื้่�งถืึอว่�ม่่ข้อม่่ลพืื้�นฐ�นต่ำ�ง	ๆ 	จำ�นวนม่�ก	จ่งควรท่ี่�จะที่ำ�ก�รจ้ดเกบ็เป็็นฐ�นขอ้ม่่ลขน�ดใหญ่่เพืื้�อใช้ใน
ก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนต่ำอไป็ได้	 และป็ระช�กรส่่วนใหญ่่ป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรและเล่�ยู่งส้่ตำว์เช่น	 โค		
แต่ำยู่ง้ป็ระส่บป็ญั่ห�เรื�องนำ��ท่ี่�ใช้ในก�รเพื้�ะป็ล่ก	ป็ระช�กรจ่งห้นม่�เล่�ยู่งโคม่�กข่�น	ก�รป็ล่กหญ่�้กล�ยู่เป็็นอ่ก
อ�ช่พื้หน่�งท่ี่�ชุม่ชนให้คว�ม่ส่นใจม่�ก	เนื�องจ�กม่่ตำล�ดร้บซืื้�อ	ในปั็จจุบ้นก�รผัลิตำไม่่เพ่ื้ยู่งพื้อต่ำอคว�ม่ต้ำองก�ร
ของตำล�ด	 ชุม่ชนจ่งม่่คว�ม่ต้ำองก�รท่ี่�จะให้ม่่ก�รส่่งเส่ริม่อ�ช่พื้ก�รป็ล่กหญ้่�เนเปี็ยู่ร์และที่ำ�ก�รแป็รร่ป็เพืื้�อ
เพิื้�ม่ม่่ลค่�ที่�งก�รค้�	รวม่ถ่ึงก�รที่ำ�อ�ห�รโคขุนใช้เองเพืื้�อลดต้ำนทุี่นในก�รซืื้�ออ�ห�รโคขุนจ�กภ�ยู่นอก	และ
ชุม่ชนต้ำองก�รที่ำ�อ�ช่พื้เส่ริม่ในช่วงนอกฤด่ก�ลในก�รที่ำ�ก�รเกษตำร	 คือ	 ก�รนวดแผันไที่ยู่	 ก�รผัลิตำนำ��พื้ริก	
และก�รแป็รร่ป็ผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กป็ล�	ซ่ื้�งส่�ม่�รถึห�ได้จ�กอ่�งเก็บนำ��ภ�ยู่ในตำำ�บลตำลิ�งช้น	3	แห่ง	คือ	อ่�งเก็บ
นำ��ตำ�ผ้ั�ข�ว	อ่�งเก็บนำ��ห้วยู่แม่่กองค่�ยู่	และอ่�งเก็บนำ��แม่่รำ�พ้ื้น
	 นอกจ�กน้�นภ�ยู่ในชุม่ชนยู่้งม่่ก�รรวม่กลุ่ม่เพืื้�อนำ�ผัลิตำผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนออกจำ�หน่�ยู่	 จำ�เป็็นต้ำองม่่
บรรจุภ้ณฑ์์และติำดฉูล�กท่ี่�บรรจุภ้ณฑ์์	 ซ่ื้�งก�รออกแบบและพ้ื้ฒน�บรรจุภ้ณฑ์์ม่่ผัลอยู่่�งม่�กต่ำอก�รต้ำดสิ่นใจ
ซืื้�อของผ้่ับริโภค	 ก�รออกแบบบรรจุภ้ณฑ์์ท่ี่�ด่จะที่ำ�ให้ง่�ยู่ต่ำอก�รใช้ง�นของผ้่ับริโภค	 ท้ี่�งม่่ส่่วนช่วยู่ให้สิ่นค้�
เป็็นท่ี่�จดจำ�ได้ง่�ยู่	 เพื้ร�ะเป็็นก�รด่งด่ดคว�ม่ส่นใจของผ้่ับริโภค	 และในช่วงของก�รแพื้ร่ระบ�ดของเชื�อไวร้ส่
โควิด-19	 ที่ำ�ให้ก�รข�ยู่ส่ินค้�ที่ำ�ได้ค่อนข้�งยู่�ก	 จ่งม่่คว�ม่ตำ้องก�รท่ี่�จะขยู่�ยู่ก�รตำล�ดจ่งส่นใจท่ี่�จะที่ำ�ก�ร
ตำล�ดออนไลน์เพืื้�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	จ่งม่่ก�รที่ำ�ก�รตำล�ดในสื่�อออนไลน์	เช่น	เพื้จ	Facebook	
ม่่ว้ตำถุึป็ระส่งค์หล้กเพืื้�อที่ำ�ให้สิ่นค้�ของเร�เป็็นท่ี่�ร้่จ้กเพิื้�ม่ม่�กข่�น	 โดยู่ใช้วิธุ่ต่ำ�ง	 ๆ	 ในก�รโฆ์ษณ�ผ่ั�นเว็บไซื้ต์ำ	
หรือโฆ์ษณ�ข�ยู่สิ่นค้�ท่ี่�จะนำ�สิ่นค้�ไป็เผัยู่แพื้ร่ตำ�ม่สื่�อออนไลน์	 เพืื้�อให้ผ้่ัอื�นได้ร้บร้่และเกิดคว�ม่ส่นใจ	 จน
กระท้ี่�งเข้�ม่�ใช้บริก�รหรือซืื้�อสิ่นค้�ในท่ี่�สุ่ด	 ผ้่ัร้บผิัดชอบโครงก�รจ่งม่่ก�รอบรม่เพืื้�อถ่ึ�ยู่ที่อดคว�ม่ร้่ด้�นก�ร
ที่ำ�ตำล�ดออนไลน์เพืื้�อให้ช�วชุม่ชนส่�ม่�รถึพ่ื้�งพื้�ตำนเองได้อยู่่�งยู่้�งยู่ืน	
	 เมื่�อชุม่ชนม่่องค์คว�ม่ร้่ในก�รป็ระกอบอ�ช่พื้	 ม่่คว�ม่พื้ร้อม่ด้�นเครื�องมื่อในก�รผัลิตำสิ่นค้�	 ก�ร
จำ�หน่�ยู่ผัลิตำภ้ณฑ์์	แต่ำยู่ง้ข�ดยู่ง้ข�ดเงนิทุี่นในก�รป็ระกอบอ�ช่พื้ที่ำ�ให้ธุุรกิจไม่่เติำบโตำ	เนื�องจ�กไม่่ส่�ม่�รถึเข้�
ถ่ึงแหล่งเงินทุี่นได้	จ่งจำ�เป็็นต้ำองม่่ข้�นตำอนและกระบวนก�รที่�งบ้ญ่ช่เพืื้�อเข้�ถ่ึงแหล่งเงินทุี่นได้	อ่กท้ี่�งยู่ง้ที่ำ�ให้
กลุ่ม่อ�ช่พื้ไดท้ี่ร�บถ่ึงต้ำนทุี่น	ร�ยู่ได้	ค่�ใช้จ่�ยู่ท่ี่�เกิดข่�นจริง	และส่�ม่�รถึนำ�ไป็ใช้ในก�รต้ำดสิ่นใจเพืื้�อบริห�รธุุรกจิ
หรือกลุ่ม่อ�ช่พื้ได้อยู่่�งยู่้�งยู่ืนต่ำอไป็

ประเภทกิจกรรมตามแผนพฒันารายตำบล รูปแบบกิจกรรมที่ดำเนินการพัฒนาตำบล 
2.1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
 

กิจกรรมที่ 1 การผลิตน้ำพริกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมช่างพ้ืนฐาน 
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย 

2.2 การสร้างและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการท่องเที่ยว) 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการทำตลาด
ออนไลน์ 

2.3 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

กิจกรรมที่ 7 กจิกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
การเงินและบัญชีต้นทุนสำหรับกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการถอดบทเรยีนองค์ความรู้ชุมชน
บ้านตลิ่งชัน 

2.4 การส่งเสรมิด้านสิ่งแวดล้อม/Circular 
Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)  

กิจกรรมที่ 6 กจิกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใน
การลดต้นทุนอาหารโคและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
กิจกรรมที่ 8 ถา่ยทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้าน
การเกษตร 

 

วิธีการดำเนินงาน (วิธีการบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยี เครื่องมือ องค์ความรู้ นวัตกรรมมาถ่ายทอด
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และหนว่ยงานเครือขา่ยเขา้ร่วมกิจกรรม) 
  1 ศึกษาความต้องการของชุมชน ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในการกำหนดกิจกรรมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และทักษะอาชีพให้กับประชาชน 
  2 การกำหนดกิจกรรมการพฒันาชุมชน 
  กิจกรรมที่ 1 การผลิตน้ำพริกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมที่ 2 การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เนื่องจากชุมชนมีทรัพยากรภายในชุมชน จึงนำมาแปรรูปเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมช่างพื้นฐาน กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมอาชีพ
การนวดแผนไทย และกิจกรรมที่ 5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการทำตลาดออนไลน์ สำหรับกิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการลดต้นทุนอาหารโคและสร้างมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  และกิจกรรมที่ 8 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านการเกษตร ได้นำเทคโนโลยี เครื่องมือ ได้แก่ ต้นแบบระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ต้นแบบเครื่องสับบดหญ้า ต้นแบบระบบแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ต้นแบบระบบน้ำหยด ต้นแบบ
ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ และกิจกรรมที่ 9 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการเงินและบัญชีต้นทุน
สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 โดยมีหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เทศบาลตำบลตลิ่งชัน, องค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น, โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน, วิสาหกิจชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน,สำนักงานการศึกษา
นอกระบบ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 ก่อนเริ�ม่ต้ำนโครงก�รได้ที่ำ�ก�รป็ระเมิ่น	16	ป็ระเด็น	ของพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลตำลิ�งช้น	อำ�เภอบ้�นด่�นล�นหอยู่	
จ้งหว้ดสุ่โขท้ี่ยู่	 พื้บว่�ม่่ก�รดำ�เนินก�รใน	 9	 เป้็�หม่�ยู่	 เป็็นตำำ�บลท่ี่�อยู่่ร่อด	 จ่งได้ที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไข
ปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนใน	ป็ระเด็นท่ี่�	4	ส้่ม่ม่�ช่พื้เต็ำม่พืื้�นท่ี่�	ป็ระเด็นท่ี่�	5	เกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่	ป็ระเด็นท่ี่�	7	ก�รจ้ดก�ร
วิส่�หกิจ	และป็ระเด็นท่ี่�	8	ก�รฝึกอบรม่ด้�นส้่งคม่	โดยู่ดำ�เนินกิจกรรม่อบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้
ให้ก้บคนในชุม่ชน	พ้ื้ฒน�ระบบบ้ญ่ช่ให้ก้บกลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชน	จ้ดฝึกอบรม่เก่�ยู่วก้บเกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่	เพืื้�อให้
เป็็นตำำ�บลมุ่่งส่่่คว�ม่พื้อเพ่ื้ยู่ง

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

ประเภทกิจกรรมตามแผนพฒันารายตำบล รูปแบบกิจกรรมที่ดำเนินการพัฒนาตำบล 
2.1 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
 

กิจกรรมที่ 1 การผลิตน้ำพริกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
กิจกรรมที่ 2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมช่างพ้ืนฐาน 
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย 

2.2 การสร้างและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการท่องเที่ยว) 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการทำตลาด
ออนไลน์ 

2.3 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

กิจกรรมที่ 7 กจิกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
การเงินและบัญชีต้นทุนสำหรับกลุ่มวิสาหกจิชุมชน 
กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการถอดบทเรียนองค์ความรู้ชุมชน
บ้านตลิ่งชัน 

2.4 การส่งเสรมิด้านสิ่งแวดล้อม/Circular 
Economy (การเพ่ิมรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)  

กิจกรรมที่ 6 กจิกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีใน
การลดต้นทุนอาหารโคและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
กิจกรรมที่ 8 ถา่ยทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้าน
การเกษตร 

 

วิธีการดำเนินงาน (วิธีการบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยี เครื่องมือ องค์ความรู้ นวัตกรรมมาถ่ายทอด
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และหนว่ยงานเครือขา่ยเขา้ร่วมกิจกรรม) 
  1 ศึกษาความต้องการของชุมชน ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในการกำหนดกิจกรรมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และทักษะอาชีพให้กับประชาชน 
  2 การกำหนดกิจกรรมการพฒันาชุมชน 
  กิจกรรมที่ 1 การผลิตน้ำพริกเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมที่ 2 การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เนื่องจากชุมชนมีทรัพยากรภายในชุมชน จึงนำมาแปรรูปเพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน และกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมช่างพื้นฐาน กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมอาชีพ
การนวดแผนไทย และกิจกรรมที่ 5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการทำตลาดออนไลน์ สำหรับกิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการลดต้นทุนอาหารโคและสร้างมูลค่าเพิ่ม กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  และกิจกรรมที่ 8 
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านการเกษตร ได้นำเทคโนโลยี เครื่องมือ ได้แก่ ต้นแบบระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ต้นแบบเครื่องสับบดหญ้า ต้นแบบระบบแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ ต้นแบบระบบน้ำหยด ต้นแบบ
ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ และกิจกรรมที่ 9 การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการการเงินและบัญชีต้นทุน
สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 โดยมีหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ เทศบาลตำบลตลิ่งชัน, องค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น, โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน, วิสาหกิจชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน,สำนักงานการศึกษา
นอกระบบ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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วิธีีการัดำาเนินงาน

		 1	 ศ่กษ�คว�ม่ต้ำองก�รของชุม่ชน	 ป็ระชุม่ร่วม่ก้บผ้่ันำ�ชุม่ชนในก�รกำ�หนดกิจกรรม่ในก�รพ้ื้ฒน�
คุณภ�พื้ช่วิตำ	และท้ี่กษะอ�ช่พื้ให้ก้บป็ระช�ชน
		 2	ก�รกำ�หนดกิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน
		 กิจกรรม่ท่ี่�	 1	 ก�รผัลิตำนำ��พื้ริกเพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�ให้เป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	 และกิจกรรม่ท่ี่�	 2	 ก�รแป็รร่ป็
ผัลิตำภ้ณฑ์์ที่�งก�รเกษตำร	 เนื�องจ�กชุม่ชนม่่ที่ร้พื้ยู่�กรภ�ยู่ในชุม่ชน	 จ่งนำ�ม่�แป็รร่ป็เพืื้�อส่ร้�งเป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์
ชุม่ชน	และกิจกรรม่ด้�นก�รส่่งเส่ริม่อ�ช่พื้	กิจกรรม่ท่ี่�	3	ฝึกอบรม่ช่�งพืื้�นฐ�น	กิจกรรม่ท่ี่�	4	ก�รส่่งเส่ริม่อ�ช่พื้
ก�รนวดแผันไที่ยู่	 และกิจกรรม่ท่ี่�	 5	 ก�รพ้ื้ฒน�บรรจุภ้ณฑ์์และก�รที่ำ�ตำล�ดออนไลน์	 ส่ำ�หร้บกิจกรรม่ท่ี่�	 6	
กิจกรรม่ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่และเที่คโนโลยู่ใ่นก�รลดต้ำนทุี่นอ�ห�รโคและส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่	กิจกรรม่ท่ี่�	7	กิจกรรม่
ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่และเที่คโนโลยู่่ด้�นระบบส่่บนำ��ด้วยู่พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	และกิจกรรม่ท่ี่�	8	ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์
คว�ม่ร้่และเที่คโนโลยู่่ในด้�นก�รเกษตำร	ได้นำ�เที่คโนโลยู่่	เครื�องมื่อ	ได้แก่	ต้ำนแบบระบบพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	
ต้ำนแบบเครื�องส้่บบดหญ้่�	ต้ำนแบบระบบแก๊ส่ช่วภ�พื้จ�กม่่ลส้่ตำว์	ต้ำนแบบระบบนำ��หยู่ด	ต้ำนแบบระบบก�รให้
นำ��อ้จฉูริยู่ะ	และกิจกรรม่ท่ี่�	9	ก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ด้�นก�รบริห�รจ้ดก�รก�รเงินและบ้ญ่ช่ต้ำนทุี่นส่ำ�หร้บกลุ่ม่
วิส่�หกิจชุม่ชน
	 โดยู่ม่่หน่วยู่ง�นเครือข่�ยู่เข้�ร่วม่กิจกรรม่	ได้แก่	เที่ศบ�ลตำำ�บลตำลิ�งช้น,	องค์กรก�รป็กครองส่่วนท้ี่อง
ถิึ�น,	โรงเร่ยู่นบ้�นตำลิ�งช้น,	วิส่�หกจิชุม่ชน,	โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่รมิ่สุ่ขภ�พื้ตำำ�บลตำลิ�งช้น,ส่ำ�น้กง�นก�รศ่กษ�นอก
ระบบ,	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�	ตำ�ก,	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ร�ชภ้ฏิพิื้บ่ลส่งคร�ม่

ผู้ลการัดำาเนินงาน

กิจกรรมูเด่น/บริการ/ผลิตภัูณฑ์์/ผลผลิต
	 ผ้ั�ยู่้อม่ดินถิึ�นป็ระว้ติำศ�ส่ตำร์,	กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชน,	แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน
	 คนเด่น/ผ้่ันำ�ชุม่ชน/ป็ร�ชญ์่ช�วบ้�น	กลุ่ม่ธุุรกิจ
ผู้นำาชุมูชนเด่น	 	 น�ยู่กเที่ศม่นตำร่ตำำ�บลตำลิ�งช้น	น�ยู่ป็ระเทืี่อง		น�ร�สิ่ริวิม่ล	
วิิสาหกิจชุมูชนเด่น	 วิส่�หกิจชุม่ชนกลุ่ม่ส่ร้�งโคเนื�อบ้�นว้งห�ด
ปราชญ์ชาวิบ้าน 	 น�ยู่เยู่ื�อน		บุญ่ม่�		 ช่�งที่ำ�ม่่ด
	 	 	 น�ยู่พิื้นิจ		บุญ่หน้ก	 หม่อดินป็ระจำ�ศ่นยู่์แบ่งปั็นตำำ�บล
แหล่งเรีย์นรู้
	 	 	 ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่เกษตำรดินด่บ้�นตำลิ�งช้น
	 	 	 ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่เศรษฐกิจผัส่ม่ผัส่�นบ้�นว้งไที่รยู่้อยู่
	 	 	 ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่พิื้พิื้ธุภ้ณฑ์์โบร�ณคด่ชุม่ชนบ้�นว้งห�ด
หลักสูตร
	 	 	 หล้กส่่ตำรก�รแป็รร่ป็ผัลิตำภ้ณฑ์์ที่�งก�รเกษตำร(ก�รที่ำ�ป็ล�ส้่ม่)
	 	 	 หล้กส่่ตำรก�รส่่งเส่ริม่ผัลิตำนำ��พื้ริกเพืื้�อเพิื้�ม่ม่่ลค่�ให้เป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน
	 	 	 (นำ��พื้ริกเผั�กุ้ง,	นำ��พื้ริกกุ้งนรกแตำก,	นำ��พื้ริกแจ่วบอง)
	 	 	 หล้กส่่ตำรก�รอม่รม่ช่�งพืื้�นฐ�น	
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ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

		 องค์กรหล้กในตำำ�บล	 เที่ศบ�ลตำำ�บลตำลิ�งช้น,	 โรงเร่ยู่นบ้�นตำลิ�งช้น,	องค์กรก�รป็กครองส่่วนท้ี่องถิึ�น,	
วิส่�หกิจชุม่ชน,	 โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ตำำ�บลตำลิ�งช้น,	 ส่ำ�น้กง�นก�รศ่กษ�นอกระบบ,	 ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่
เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�	ตำ�ก,	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ร�ชภ้ฏิพิื้บ่ลส่งคร�ม่
	 Key	Actors	คือ	น�ยู่กเที่ศม่นตำร่ตำำ�บลตำลิ�งช้น	น�ยู่ป็ระเทืี่อง	น�ร�สิ่ริวิม่ล	ซ่ื้�งป็ระช�ชนภ�ยู่ในชุม่ชน
ให้คว�ม่ร่วม่มื่อ	 ผ้่ัป็ฏิิบ้ติำง�นในโครงก�รฯ	 ม่่คว�ม่ต้ำ�งใจในก�รที่ำ�ง�น	 พ้ื้ฒน�ป็ร้บป็รุงระบบก�รที่ำ�ง�นอยู่่�ง
ต่ำอเนื�อง	โดยู่ม่่ผ้่ัเช่�ยู่วช�ญ่	ป็ร�ชญ์่ชุม่ชน	ผ้่ันำ�ชุม่ชน	คอยู่ช่วยู่แนะนำ�ก�รที่ำ�ง�นต่ำ�งๆ	ที่ำ�ให้ก�รที่ำ�ง�นป็ระส่บ
คว�ม่ส่ำ�เร็จ

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

ปัญหาอุปสรรคและข้้อเสนอแนะ 
• ผัลกระที่บจ�กส่ถึ�นก�รณก์�รแพื้รร่ะบ�ดของโรคตำดิเชื�อไวร้ส่โควดิ-19	ที่ำ�ให้ไม่่ส่�ม่�รถึดำ�เนนิ

กิจกรรม่ฝึกอบรม่ได้	แนวที่�งก�รแก้ไขปั็ญ่ห�	ก�รจ้ดฝึกอบรม่ผ่ั�นระบบออนไลน์
• ก�รป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุก�รดำ�เนินกิจกรรม่ของโครงก�รฯ	ยู่้งไม่่ท้ี่�วถ่ึงและข�ดคว�ม่ต่ำอเนื�อง	
• แนวที่�งก�รแก้ไขปั็ญ่ห�	ก�รใช้สื่�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุผ่ั�นไป็ยู่ง้ผ้่ันำ�ท้ี่องถิึ�น	และเพิื้�ม่คว�ม่ถ่ึ�ในก�ร

ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุม่�กข่�น	ก�รป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุในก�รป็ระชุม่ป็ระจำ�เดือนของหม่่่บ้�น
แนวิทางการพัฒนา
	 จ�กก�รดำ�เนินกิจกรรม่ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รผัลิตำอ�ห�รส้่ตำว์เพืื้�อส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่	ได้ร้บคว�ม่ส่นใจ
จ�กผ้่ัเข้�ร่วม่อบรม่จำ�นวนม่�ก	และพื้บป็ญั่ห�ในก�รเล่�ยู่งโคท่ี่�ยู่ง้ไม่่เป็็นระบบ	จ่งม่่แนวที่�งในก�รจ้ดโครงก�ร
ก�รพ้ื้ฒน�ระบบก�รเล่�ยู่งโค	ก�รใช้เที่คโนโลยู่เ่ข�ม่�ช่วยู่พ้ื้ฒน�ก�รเล่�ยู่งโค	และก�รเล่�ยู่งโคที่ำ�ให้เกิดม่่ลโคซ่ื้�ง
เป็็นของเส่่ยู่	จ่งม่่แนวที่�งในก�รส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่	โดยู่ก�รแป็รร่ป็ม่่ลโค	ก�รที่ำ�ระบบแก๊ส่ช่วภ�พื้จ�กม่่ลส้่ตำว์
		 และจ�กก�รส่ำ�รวจส่ถึ�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	 อ�ห�รท้ี่องถิึ�น	 กิจกรรม่ภ�ยู่ในชุม่ชน	 ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน 
จ่งม่่แนวที่�งในก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนส่่่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนเชิงนว้ตำกรรม่
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ต ำบลตล่ิงชนั อ ำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จงัหวดัสโุขทยั
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก ศักยภาพต าบล

ข้อมูลพื้นที่ต าบล

การศึกษา

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

การพัฒนาพื้นที่
ประเด็น

4.สัมมาชีพเต็มพื้นที่ 
5.เกษตรทฤษฎีใหม่ 
7.การจัดการวิสาหกิจชุมชน
8.การฝึกอบรมด้านสังคม 

1) การผลิตน้้าพริกเพื่อเพิ่มมูลค่า
2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
3) อบรมช่างพื้นฐาน 
4) การส่งเสริมอาชีพการนวดแผนไทย
5) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตลาดออนไลน์
6) การผลิตอาหารโคและสร้างมูลค่าเพิ่ม
7) ระบบสูบน้้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
8) เทคโนโลยีในด้านการเกษตร
9) การบริหารจัดการการเงินและบญัชีต้นทุน
10) การถอดบทเรียนองค์ความรู้

กลไกการด าเนินงาน

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน จ้านวน 20 อัตรา ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ 
10 คน ประชาชน 5 คน นักศึกษา 5 คน
2. การพัฒนาทักษะ Digital Literacy, English Competency, 
Financial Literacy, Social Literacy ครบ 20 คน
3. การยกระดับทักษะอาชีพช่างพื้นฐาน การนวดแผนไทย 
การระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์
4. การยกระดับวิสาหกิจชุมชนด้านระบบบัญชี
5. Community Big Data
6. เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และ
ต้นแบบเครื่องมือและเทคโนโลยีในชุมชน
7. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

การด าเนินงานรายต าบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยพรัตน์  อ่ิมพิทักษ์
เบอร์ติดต่อ 095-6427724
หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ควรจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ให้ตรงตามความต้องการของชุมชน 
โดยพัฒนาให้เกิดเป็นต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้ ให้สามารถศึกษาและ
น้าไปประยุกต์ใช้ในการด้าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

ต าบลมุ่งสู่
ความพอเพียง

(หลัง)

ต าบลท่ีไม่สามารถ
อยู่รอด 
(ก่อน)

ต้าบลตลิ่งชันมีเนื้อที่ 334 ตารางกิโลเมตร (208,750 ไร่) จ้านวน 2,904 
หลังคาเรือน จ้านวนประชากร 9,966 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรและเล้ียงสัตว์ ต้าบลตลิ่งชันมีอ่างเก็บน้้า 4 แห่ง ถือเป็นแหล่งก้าเนิดของ
ห้วย ล้าคลอง ที่ส้าคัญในการใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการท้าการเกษตร

ศึกษาความต้องการของชุมชน

ก้าหนดกิจกรรมและด้าเนินกจิกรรม 
โดยมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ตาก 

และผู้รับจ้าง U2T ต้าบลตลิ่งชัน 

หมู่ที่ 1 บ้านตลิ่งชัน
หมู่ที่ 2 บ้านวังหาด
หมู่ที่ 3 บ้านวังหิน
หมู่ที่ 4 บ้านลานกระบือ
หมู่ที่ 5 บ้านวังโตก
หมู่ที่ 6 บ้านหนองเตาปูน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวด้า
หมู่ที่ 8 บ้านตลิ่งชันใต้
หมู่ที่ 9 บ้านลานกระบือใต้
หมู่ที่ 10 บ้านวังไทรย้อย

ได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
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ตำาบลที�อำยู่รอำด

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย 

(มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชีมงคลล้านนา
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ตำาบลที�อำยู่รอำด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : นายพิัษณุ พัรัมพัรัาย

ตำาบลป่าป้อง         
อำ�าเภอำดอำยสะเก็ด จังหวัดเชีียงใหม่

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	ผัศ.นท่ี่ช้ยู่		 	 ผ้ัส่ด่
	 	 2.	น.ส่.หน่�งฤท้ี่ยู่	 		 แส่งใส่/
	 	 3.	น�ยู่ป็ร้ชญ่�	 		 น�ม่วงค์
	 	 4.	น.ส่.ทิี่พื้ยู่ภ�วรรณ		 ต้ำนอ้วน
	 	 5.	น�ยู่สิ่ที่ธิุศ้กดิ�			 ยู่่�ยู่วน
	 	 6.	น�งลม้่ยู่		 	 ผ้ัส่ด่
	 	 7.	น.ส่.จิร้ฐิติำก�ล		 ม่�นะจรรยู่�พื้งศ์
	 	 8.	น�ยู่ภ้ที่รกร		 	 ออแก้ว
	 	 9.	น.ส่.เส่ง่�ยู่ม่		 	 คืนด่
	 	 10.	น�งกุลิน�		 	 ศ้กดิ�ศิริศร่ฟ้�
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	 	 11.	น.ส่.ทิี่น	 		 อ่อนนวล
	 	 12.	น�ยู่ณ้ฐพื้งษ์			 แป็งใจ
	 	 13.	น�ยู่อภิช�ติำ	 	 ใส่ง�ม่
	 	 14.	น�ยู่ว้ชร้ตำน์			 ถึม่ที่อง
	 	 15.	น�ยู่ศ้กดิ�นรินที่ร์		 ช�วงิ�ว

ความเป็นมา

	 เที่ศบ�ลตำำ�บลป่็�ป้็อง	 ต้ำ�งอยู่่่ในเขตำอำ�เภอดอยู่ส่ะเก็ด	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ห่�งจ�กท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอ
ดอยู่ส่ะเก็ดไป็ที่�งทิี่ศใต้ำป็ระม่�ณ	 4	 กิโลเม่ตำร	 ม่่พืื้�นท่ี่�ป็ระม่�ณ	 23.33	 ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	 ตำำ�บลป่็�ป้็อง	 ม่่	 8	
หม่่่บ้�นชุม่ชนในเขตำพืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่ยู่้งม่่วิถ่ึก�รดำ�รงช่วิตำแบบเร่ยู่บง่�ยู่ม่่ก�รอยู่่่อ�ศ้ยู่แบบครอบคร้วขยู่�ยู่	 ใน
ล้กษณะเครือญ่�ติำวงศ์ใหญ่่ม่่ก�รช่วยู่เหลือเกื�อก่ลก้นในชุม่ชม่ในก�รที่ำ�กิจกรรม่ต่ำ�งๆท้ี่�งในกิจกรรม่ป็ระเพื้ณ่
และกิจกรรม่ของชุม่ชน	ม่่ผ้่ัใหญ่่บ้�น	ผ้่ัช่วยู่ผ้่ัใหญ่่บ้�น	คอยู่ด่แลด้�นก�รป็กครอง	และม่่ส่ม่�ชิกส่ภ�เที่ศบ�ล
คอยู่ป็ระส่�นในด้�นก�รพ้ื้ฒน�	 ตำำ�บลป่็�ป้็องม่่แผันในก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�เครือข่�ยู่ในก�รข้บเคลื�อน	 	 โดยู่
ก�รเชื�อม่โยู่งบุคคล	หรือกลุ่ม่บุคคลท่ี่�ดำ�เนินก�รเก่�ยู่วก้บเศรษฐกิจของชุม่ชน		เพืื้�อส่ร้�งแกนนำ�เครือข่�ยู่ข้บ
เคลื�อนในก�รส่�นต่ำอองค์คว�ม่ร้่	ฟ้�นฟ่ศิลป็ว้ฒนธุรรม่ไที่เขิน	ส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะฝีมื่อรวม่ท้ี่�งภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�
ด้�นอ�ช่พื้ท่ี่�เป็็นเอกล้กษณ์ในท้ี่องถิึ�น	และรวม่พื้ล้งในก�รดำ�เนินกิจกรรม่ให้ไป็ในทิี่ศที่�งเด่ยู่วก้น	กลุ่ม่ช�ติำพ้ื้นธ์ุุ
ไที่เขินบ้�นป่็�ป้็อง	บรรพื้บุรุษไที่เขินบ้�นป่็�ป้็อง	ได้ยู่�้ยู่ถิึ�นฐ�นม่�จ�กเมื่องเช่ยู่งตุำงตำอนเหนือของพื้ม่่�	เข้�ม่�
อยู่่่ท่ี่�	เมื่องเช่ยู่งใหม่่ในส่ม้่ยู่พื้ระเจ้�ก�วิละ	ต้ำ�งชื�อหม่่่บ้�นตำ�ม่ชื�อหม่่่บ้�นเดิม่ท่ี่�อพื้ยู่พื้ม่�	คือ	บ้�นป้็องเอิ�งก�ด
เต้ำ�	ป็ร�กฏิหล้กฐ�นก�รต้ำ�งชื�อ	“บ้�นป่็�ป้็อง”	และว้ดป่็�ป้็อง	เมื่�อว้นจ้นที่ร์	ท่ี่�	15	เม่ษ�ยู่น	พื้.ศ.	2354	ชนเผ่ั�
ล�ห่่	ได้อพื้ยู่พื้ม่�จ�ก	อำ�เภอแม่่อ�ยู่	อำ�เภอฝ�ง	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	อำ�เภอแม่่ส่รวยู่	จ้งหว้ดเช่ยู่งร�ยู่	นอกจ�ก
น้�นอพื้ยู่พื้ม่�จ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก	จ้งหว้ดแม่่ฮ่ัองส่อน	อ�ศ้ยู่อยู่่่ในพืื้�นท่ี่�	หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นป่็�ต่ำงน้อยู่และ		หม่่่ท่ี่�	7	บ้�น
ป่็�ยู่�งง�ม่	ในเขตำติำดเชิงเข�	ต้ำ�งแต่ำ	พื้.ศ.2547	เป็็น	ชนเผ่ั�ล�ห่่ดำ�และล�ห่่เหลือง	ปั็จจุบ้นม่่จำ�นวน	140	คร้ว
เรือน	ป็ระช�กรม่�กกว่�	 700	คน	 	 เบื�องต้ำนม่่ก�รว�งแผันร่วม่ก้นระหว่�งหน่วยู่ง�น	 โดยู่ม่่เป้็�หม่�ยู่ในก�ร
พ้ื้ฒน�ให้เป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรและว้ฒนธุรรม่ของชุม่ชน	

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

นำามูาเป็นโจทย์์ในการพัฒนา
• ช่วยู่ให้เกิดก�รจ้ดก�รที่ร้พื้ยู่�กรอยู่่�งเป็็นระบบ
• ฝึกอบรม่ท้ี่กษะอ�ช่พื้
• พ้ื้ฒน�คุณภ�พื้กลุ่ม่เป็ร�ะบ�ง
• ส่่งเส่ริม่ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ตำำ�บล
• ส่ร้�งกลุ่ม่ร้ฐวิส่�หกิจชุม่ชน

แสดงให้เห็นผลการประเมิูนศักย์ภูาพตำาบลในด้านการฝึีกอบรมูทักษะอาชีพ
• พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะฝีมื่อโคม่ล้�นน�	 ก�รลอกล�ยู่ลงบนกระเป็��ผ้ั�และตำกแตำ่งโคม่ล้�นน�ท่ี่�เป็็น

เอกล้กษณ์ตำำ�บลป่็�ป้็อง
• ก�รที่ำ�แป็ลงส่�ธิุตำเกษตำรอินที่ร่ย์ู่ป็ล่กพืื้ชฟ้�ที่ะล�ยู่โจร	 ก�รที่ำ�นำ��หม้่กช่วภ�พื้,	 ก�รให้คว�ม่ร้่

เรื�องก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์เกษตำรยู่้�งยู่ืน	และป็ล่กพืื้ชไร้ดิน	(ไฮัโดรโป็นิกส์่นำ��นิ�ง)	
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• อบรม่สื่�อเพืื้�อก�รป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุ	 ออกแบบว่ด่โอ,	 ก�รถ่ึ�ยู่ที่ำ�	 Video	 Shot,	 ก�รส่ร้�ง	 Story	
Board,	เที่คนิค	Camera	Movement

• พ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ร่ป็แบบใหม่่	ก�รแป็รร่ป็ที่ำ�ส่เป็รยู่์ไล่ยูุ่ง,	ส่เป็รยู่์ป็ร้บอ�ก�ศ	และส่บ่่ส่มุ่นไพื้ร

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม 

	 ส่ำ�หร้บโครงก�รฟ้�นฟ่ศิลป็ว้ฒนธุรรม่ไที่เขินเชื�อม่โยู่งก�รที่่องเท่ี่�ยู่วและพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ท้ี่องถิึ�นเพืื้�อ
ก�รฟ้�นฟ่เศรษฐกิจท้ี่องถิึ�นชุม่ชนตำำ�บลป่็�ป้็อง	อำ�เภอดอยู่ส่ะเก็ด	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ได้ดำ�เนินง�นด้งต่ำอไป็น่�
	 1.	กิจกรรม่ก�รจ้�งง�นตำ�ม่ภ�รกิจต่ำ�ง	ๆ 	ของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	จำ�นวน	20	อ้ตำร�	โดยู่ได้จ้�งง�นท้ี่�งหม่ด	
3	ป็ระเภที่	คือ	ป็ระช�ชนท้ี่�วไป็	บ้ณฑิ์ตำจบใหม่่	และน้กศ่กษ�	ให้ม่่ง�นที่ำ�และฟ้�นฟ่เศรษฐกิจชุม่ชน	เพืื้�อส่่ง
เส่ริม่ให้คนเด่นภ�ยู่ในชุม่ชนส่�ม่�รถึเป็็นผ้่ันำ�ในก�รข้บเคลื�อนและต่ำอยู่อดองค์คว�ม่ร้่
	 2.	กิจกรรม่ก�รฟ้�นฟ่ศลิป็ว้ฒนธุรรม่กลุ่ม่ช�ติำพ้ื้นธ์ุุส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะฝีม่อืรวม่ท้ี่�งภ่มิ่ป็ญั่ญ่�ด้�น
อ�ช่พื้ท่ี่�เป็็นเอกล้กษณ์ในพืื้�นท่ี่�	 เป็็นกิจกรรม่ท่ี่�ได้พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะฝีมื่อก�รที่ำ�โคม่ล้�นน�และออกแบบลวดล�ยู่ 
ท่ี่�เป็็นเอกล้กษณ์ของตำำ�บลป่็�ป้็องลงบนโคม่ล�้นน�และกระเป็��ผั�้	รวม่ถึง่ได้จ้ดที่ำ�สื่�อองค์คว�ม่ร้่ออนไลนเ์ก่�ยู่ว
ก้บว้ฒนธุรรม่ไที่เขินในก�รเผัยู่แพื้ร่ส่่่คนรุ่นใหม่่
	 3.	กิจกรรม่ก�รส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะที่�งก�รเกษตำรโดยู่ก�รที่ำ�เกษตำรด้วยู่กรรม่วิธุ่ที่�งธุรรม่ช�ติำ	
“เกษตำรอินที่ร่ย์ู่”	 และด้�นอนุร้กษ์สิ่�งแวดล้อม่	 ลงพืื้�นท่ี่�ส่ำ�รวจพืื้�นท่ี่�ที่�งก�รเกษตำรและพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะก�ร
ป็ล่กพืื้ชด้วยู่กรรม่วิถ่ึที่�งธุรรม่ช�ติำ	 คือ	 ก�รที่ำ�นำ��หม้่กช่วภ�พื้,	 ก�รให้คว�ม่ร้่เรื�องก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์เกษตำรยู่้�งยู่ืน	 
ป็ล่กพืื้ชไร้ดิน	 (ไฮัโดรโป็นิกส์่นำ��นิ�ง)	 และส่่งเส่ริม่ก�รป็ล่กพืื้ชฟ้�ที่ะล�ยู่โจร	 โดยู่จ้ดที่ำ�ร่ป็แบบก�รป็ล่กแบบ
เกษตำรอินที่ร่ย์ู่เพืื้�อเป็็นต้ำนแบบให้แก่ชุม่ชน
	 4.	 กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�เส่้นที่�ง/โป็รแกรม่ก�รที่่องเท่ี่�ยู่วเชื�อม่โยู่งผัลผัลิตำและผัลิตำภ้ณฑ์์ของชุม่ชน
พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะที่�งด้�นก�รตำล�ด	 เพิื้�ม่ช่องที่�งก�รจำ�หน่�ยู่	 ในกิจกรรม่น่�ม่่ก�รลงพืื้�นท่ี่�เพืื้�อส่ำ�รวจส่ถึ�นท่ี่�ท่ี่อง
เท่ี่�ยู่วในชุม่ชนและจ้ดกิจกรรม่สื่�อเพืื้�อก�รป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุ	 โดยู่ม่่ก�รให้คว�ม่ร้่ในเรื�องก�รออกแบบว่ด่โอ,	 ก�ร
ถ่ึ�ยู่ที่ำ�	Video	Shot,	ก�รส่ร้�ง	Story	Board,	เที่คนิค	Camera	Movement	
	 5.	กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ผัลผัลิตำและผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนให้ได้ร้บม่�ตำรฐ�นในแต่ำละด้�นท่ี่�เก่�ยู่วข้องส่�ม่�รถึ
จำ�หน�่ยู่ได้	ในกจิกรรม่น่�ได้ส่ร้�งและพ้ื้ฒน�ผัลติำภ้ณฑ์์ร่ป็แบบใหม่่ของชมุ่ชน	คือ	ก�รนำ�ผัลผัลติำที่�งก�รเกษตำร
ม่�แป็รร่ป็	อ�ทิี่เช่น	ก�รที่ำ�ส่เป็รยู่์ป็ร้บอ�ก�ศ,	ส่เป็รย์ู่ก้นยูุ่งจ�กส่มุ่นไพื้ร,	ส่บ่่จ�กก�กก�แฟ	และก�รที่ำ�ล่ก
ป็ระคบส่มุ่นไพื้ร	

วิธีีการัดำาเนินงาน

เคร่�องมู่อ
	 นำ�กระบวนก�ร	PDCA	และก�รวิเคร�ะห์แบบ	SWOT	เข้�ม่�ช่วยู่ในเรื�องของก�รห�จุดแข็ง	จุดอ่อน	
องค์ควิามูรู้
	 โคม่ล้�นน�



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)430

ผู้ลการัดำาเนินงาน

กิจกรรมู
	 กิจกรรม่อบรม่ก�รเร่ยู่นร้่ว้ฒนธุรรม่ช�ตำพ้ิื้นธ์ุุส่่่คนรุ่นใหม่่ก้บก�รส่่งเส่รมิ่และพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะฝีมื่อโคม่ล�้น
น�และตำกแต่ำงโคม่ล้�นน�ท่ี่�เป็็นเอกล้กษณ์ตำำ�บลป่็�ป้็อง
	 กิจกรรม่ก�รที่ำ�แป็ลงส่�ธิุตำเกษตำรอินที่ร่ยู่์ป็ล่กพืื้ชฟ้�ที่ะล�ยู่โจร
	 กิจกรรม่	อบรม่สื่�อเพืื้�อก�รป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุ
	 กิจกรรม่ก�รอบรม่ก�รที่ำ�นำ��หม้่กช่วภ�พื้
	 กิจกรรม่ก�รแป็รร่ป็	ก�รที่ำ�ส่เป็รย์ู่ไล่ยูุ่ง	ส่บ่่จ�กก�กก�แฟ	และส่เป็รยู่์ป็ร้บอ�ก�ศ
ผลิตภัูณฑ์์
	 ผัลิตำภ้ณฑ์์โคม่ล้�นน�ท่ี่�เป็็นเอกล้กษณ์ของตำำ�บลป่็�ป้็อง
	 ส่เป็รยู่์ไล่ยูุ่งและส่เป็รย์ู่ป็ร้บอ�ก�ศ
	 ส่บ่่ก�กก�แฟ
คนเด่น
	 อ�จ�รยู่์ว่ระช�ติำ	พื้�จรทิี่ศ	ผ้่ัศ่กษ�ว้ฒนธุรรม่ไที่เขินตำำ�บลป่็�ป้็อง
	 น�งบ้ว	พื้วงส่ะอ�ด		 ผ้่ัม่่คว�ม่ร้่ด้�นภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ท้ี่องถิึ�นก�รต้ำดตุำง-คร้วสื่บชะตำ�
	 น�ยู่วิน้ยู่		ส่�ยู่ไฮัคำ�	 ผ้่ัใหญ่่บ้�นหม่่่ท่ี่�	6	บ้�นดวงด่	และม่่คว�ม่ร้่ก�รป็ล่กพืื้ชเพืื้�อช่วิตำป็ระจำ�ว้น
	 น�งว้ลล่ยู่์	พื้วงส่�ยู่ใจ	 ผ้่ัม่่คว�ม่ร้่ก�รที่ำ�โคม่ล้�นน�หม่่่	4
ผู้นำาชุมูชน
	 น�ยู่ส่ม่บ่รณ์	ริญ่ญ่�		 น�ยู่กเที่ศบ�ลตำำ�บลป่็�ป้็อง	ผ้่ัส่น้บส่นุนในก�รจ้ดกิจกรรม่
	 น�งก้ลยู่�	ม่่ร้กษ์			 ป็ล้ดเที่ศบ�ลตำำ�บลป่็�ป้็องผ้่ัส่น้บส่นุนในก�รจ้ดกิจกรรม่
แหล่งเรีย์นรู้
	 ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่เกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่โคกหนองน�หม่่่7	บ้�นป่็�ยู่�งง�ม่
หลักสูตร
	 ก�รที่ำ�โคม่ล้�นน�
 
ปัจจัย์ควิามูสำาเร็จ 
	 น�ยู่กเที่ศบ�ลตำำ�บลป่็�ป้็อง
	 ป็ล้ดเที่ศบ�ลตำำ�บลป่็�ป้็อง
	 กำ�น้นและผ้่ัใหญ่่บ้�น
	 โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ส่่วนตำำ�บลป่็�ป้็อง
	 อ�ส่�ส่ม้่ครส่�ธุ�รณสุ่ขป็ระจำ�หม่่่บ้�น

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 เนื�องจ�กส่ถึ�นก�รณ์	 (Covid-19)	 ในปั็จจุบ้นม่่ก�รระบ�ดและพื้บผ้่ัติำดเชื�ออยู่่�งต่ำอเนื�อง	 ที่ำ�ให้ก�ร
ลงพืื้�นท่ี่�ไม่่เป็็นไป็ตำ�ม่แผันท่ี่�ว�งไว้
แนวิทางการพัฒนา
	 ก�รพ้ื้ฒน�เส้่นที่�งก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วเชิงเกษตำรกรรม่เชื�อม่โยู่งว้ฒนธุรรม่ตำำ�บลป่็�ป้็อง
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นายพิษณุ พรหมพราย
เบอรติ์ดต่อ : 081-7467065

หน่วยงาน : กลุ่มงาน สรา้งองค์ความรูแ้ละถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

การดําเนนิงานรายตําบล (TSI)
ตําบลป�าป�อง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชยีงใหม่

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

ทิศเหนือ ติดกับตําบลเชงิดอย อําเภอดอยสะเก็ด โดยมีนํ�าแม่ดอกแดงและแนวสันเขา
เป�นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวนัออก ติดกับตําบลแม่โป�ง อําเภอดอยสะเก็ด โดยใชคั้นนาและสันเขาเป�นแนวแบ่ง
เขต
ทิศใต้ ติดกับตําบลสง่าบ้าน ตําบลแม่ฮ้อยเงิน และตําบลแม่โป�ง โดยใชค้้นนาเหมืองกองิ�ว
และ นํ�าแม่จ้องเป�นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวนัตก ติดกับตําบลเชงิดอย และ ตําบลสง่าบ้านโดยใชคั้นนาและลําเหมืองเป�นแนว
แบ่งเขต

          เขตพื�นที�ของเทศบาลตําบลป�าป�อง ตั�งอยู่ทางด้านทิศใต้ของอําเภอดอยสะเก็ด โดย
หา่งจาก ที�ว่าการอําเภอดอยสะเก็ดประมาณ 4 กิโลเมตร โดยใชเ้ส้นทางสายดอยสะเก็ด - บ่อ
สรา้ง  ตําบลป�าป�องแต่เดิมเป�นตําบลเดียวกับตําบลสง่าบ้าน โดยมีขุนป�อง  ประชาไพร เป�น
กํานัน  ต่อมาได้แยกออกมาเป�นตําบลป�าป�อง มีฐานะเป�นสภาตําบล ต่อมาไดร้บัการยกฐานะ
เป�นองค์การบรหิารส่วน ตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื�อวันที� 23 กุมภาพันธ์
2538 และได้รบัการยกฐานะเป�นเทศบาล ตําบลเมื�อ วันที� 27 ตุลาคม 2552 ซึ�งตําบลป�าป�อง
มีอาณาเขตพื�นที�อยู่ติดกันท้องถิ�นใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง ดังนี�

ข้อมูลตําบล

 วิเคราะหแ์ละระบุวงจรของป�ญหา
แสวงหาข้อมูล ความรู ้และพัฒนาแนวคิดสาํหรบัการแก้ป�ญหา
 ออกแบบวิธกีารแก้ป�ญหาอย่างสรา้งสรรค์
 ดําเนินการแก้ป�ญหาและประเมินแบบก้าวหน้า (Formative evaluation)

 ประเมินสรุปรวบยอดการแก้ป�ญหา (Summative evaluation)

  ถอดบทเรยีน (Lesson learned) และนําเสนอ
เป�นการสังเคราะหป์ระสบการณ์การแก้ป�ญหาออกมาเป�นองค์ความรู ้(Body of

knowledge)

การแก้ไขป�ญหาเชงินวัตกรรม (Innovative Problem Solving) โดยมีกระบวนการดังนี�
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

กลไกการดําเนินการ

การจ้างงาน : อัตราการว่างงานของประชาชนลดลง แก้ป�ญหาความยากจน และ
ประชาชนมีรายได้
การพัฒนาทักษะ : ประชาชนในตําบลป�าป�องมีความรูค้วามสามารถในการหารายได้
เลี�ยงครอบครวั
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ : พัฒนาชุมชนป�าป�องให้
เข้มแข็ง และสามารถสรา้งใหเ้ป�นจุดท่องเที�ยวได้
Community Big Data : ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของตําบลป�าป�องผ่าน
ออนไลน์จากแอพพลิเคชั�น CBD

1.

2.

3.

4.

ผลลัพธ์

ด้านสุขภาพ จาก 61 คนในป� 2563 เหลือ
42 คน ในป� 2564

ด้านการศึกษา จาก 144 คนในป� 2563

ลดลงเหลือ 74 คน ในป� 2564

ด้านการเงิน รายได้จาก 196 คนในป�
2563 ลดลงเหลือ 195 คน ในป� 2564

ด้านความเป�นอยู่ จาก 55 คน ในป� 2563

เพิ�มขึ�นเป�น 60 คน ในป� 2564

ด้านการเข้าถึงบรกิารรฐั จาก 6 คนในป�
2563 เพิ�มขึ�นเป�น 7 คน ในป� 2564

TPMAP พิจารณาจาก 5 มติิ ได้แก่ 

1.

2.

3.

4.

5.

TPMAP ความต้องการพื�นฐาน 5 มิติ

     ภายในตําบลป�าป�องอยู่ในชว่งเวลาของ
กระบวนการในการเริ�มต้นการพัฒนาซึ�งยัง
ไม่สามารถสรุปออกมาเป�นตัวเลขและ
ทําการเปรยีบเทียบได้

ผลลัพธเ์ชงิเศรษฐกิจ ผลลัพธเ์ชงิสังคม

การพัฒนาพื�นที�

     ควรมีโครงการที�ต่อเนื�องเพื�อต่อยอดและพัฒนากิจกรรมทั�งหมดในการยกระดับ
แต่ละกิจกรรมต่อไป 

ข้อเสนอแนะ

ผู้รบัผิดชอบ

     โดยพื�นที�ของตําบลป�าป�อง เป�น
พื�นที�ราบ ซึ�งล้อมรอบด้วยภูเขาและ
แม่นํ�า เหมาะแก่การเพาะปลูกและ
การเกษตร ทําใหค้นส่วนใหญ่
ประกอบอาชพีเกษตรกรรม และมี
หลากหลายเชื�อชาติพันธุ ์รวมไปถึง
กลุ่มชาติพันธุไ์ทเขิน ทางกลุ่ม U2T

จึงนําจุดเด่นของตําบลป�าป�อง มา
อนุรกัษ์ พัฒนา และเผยแพรใ่หชุ้มชน
สามารถสรา้งรายได้เพื�อเกิดความ
ยั�งยืนในระยะยาวต่อไป

กิจกรรมที�ดําเนินการโจทย์พื�นที�
 กิจกรรมการฟ�� นฟูศิลป
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุส์่ง
เสรมิและพัฒนาทักษะฝ�มือรวม
ทั�งภูมิป�ญญาด้านอาชพีที�เป�น
เอกลักษณ์ในพื�นที�
 กิจกรรมการส่งเสรมิและพัฒนา
ทักษะทางเกษตรโดยการทําการ
เกษตรด้วยกรรมวิธทีาง
ธรรมชาติ "เกษตรอินทรยี์" และ
ด้านอนุรกัษ์สิ�งแวดล้อม
 กิจกรรมพัฒนาเส้นทาง/

โปรแกรมท่องเที�ยวเชื�อมโยง
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนพัฒนาทักษะทางด้านการ
ตลาด เพิ�มชอ่งทางการจาํหน่าย
ในพื�นที�
 กิจกรรมพัฒนาผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนใหไ้ด้รบั
มาตรฐานในแต่ละด้านที�
เกี�ยวข้องสามารถจาํหน่ายได้ใน
พื�นที�

1.

2.

3.

4.

     ชาวบ้านในพื�นที�ตําบลป�าป�องมี
กิจกรรมทํารว่มกัน เสรมิสรา้งความ
สามัคคี มีความกลมเกลียวในสังคม ทําให้
เป�นชุมชนที�เข้มแข็ง และสามารถสรา้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ เพื�อพัฒนาใหย้ั �งยืน

ก่อน
ตําบลยังไมส่ามารถอยู่รอด

หลัง
  เป�นตําบลที�อยู่รอด

ศักยภาพ
ตําบล
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  
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ผู้้�รัับผิู้ดชอบ :  นายภฤศพังค์  เพัชรับุล 

ตำาบลปางหินฝน         
อำ�าเภอำแม่แจ่ม จังหวัดเชีียงใหม่

ความเป็นมา 

	 พืื้�นท่ี่�ด้�งเดิม่ของช�วบ้�นในตำำ�บลป็�งหินฝนน้�น	จะม่่ช�วไที่ยู่ภ่เข�เผ่ั�ล้�วม่�ต้ำ�งร�กฐ�นเป็็นเผ่ั�แรก	และ
ม่่ช�วไที่ยู่ภ่เข�เผ่ั�กระเหร่ยู่งและเผ่ั�ม้่งอพื้ยู่พื้ม่�จ�กอำ�เภอแม่่ริม่	ตำ�ม่ลำ�ด้บ	เข้�ม่�ต้ำ�งถิึ�นฐ�นที่ำ�ม่�ห�กนใน
ท้ี่องท่ี่�ตำำ�บลป็�งหินฝน	ส่่วนก�รต้ำ�งถิึ�นฐ�นของช�วบ้�นเมื่�อไรน้�นไม่่ป็ร�กฏิหล้กฐ�นแน่ช้ด	และใครเป็็นผ้่ัริเริ�ม่
ของแต่ำละเผ่ั�ก็ไม่่ป็ร�กฎแน่ช้ด	 เหตุำก�รณ์ในอด่ตำท่ี่�ม่่ผัลกระที่บต่ำอก�รดำ�เนินช่วิตำของคนในหม่่่บ้�นท่ี่�ผ่ั�นม่�
น้�นอำ�เภอแม่่แจ่ม่เคยู่ม่่เหตุำก�รณ์ท่ี่�ไม่่ส่งบเกิดข่�นในช่วงปี็	พื้.ศ.	2519	–	2522	ซ่ื้�งไม่่ม่่ผัลกระที่บต่ำอคว�ม่เป็็น
อยู่่่ของช�วไที่ยู่ภ่เข�ท่ี่�อยู่่่บนดอยู่	เพื้ร�ะช�วบ้�นบนดอยู่ไม่่ได้ยูุ่่งเก่�ยู่วก้บเหตุำก�รณ์ต่ำ�ง	ๆ	ท่ี่�เกิดข่�น	ช�วบ้�น
จะอยู่่ก้่นแบบพ่ื้�แบบน้องและไม่่ม่่ก�รส่ร้�งกลุ่ม่อิที่ธิุพื้ลอะไรเกิดข่�น	ต่ำอม่�ภ�ยู่หล้งเหตุำก�รณ์ต่ำ�ง	ๆ 	ได้เส่ร็จสิ่�น
ลง	ก�รที่ำ�ม่�ห�กนิเป็็นป็กติำม่่เพ่ื้ยู่งม่�ตำรก�รก�รลดพื้ื�นท่ี่�ป็ล่กฝิ�นลดล	และเริ�ม่ม่่หน่วยู่ง�นตำ�่ง	ๆ 	เข้�ไป็ดำ�เนิน
ก�รและห�พืื้ชอื�นม่�ที่ดแที่นก�รป็ล่กฝิ�น	จ�กน้�นช�วบ้�นเริ�ม่ร้่จ้กหน่วยู่ง�นที่�งร�ชก�รและเอกชนด่ข่�น	ก�ร
ดำ�รงช่วิตำด่ข่�นเป็็นลำ�ด้บจนถ่ึงปั็จจุบ้น
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ลักษณะที�ตั�ง อาณาเข้ตและการปกครอง
	 ท่ี่�ต้ำ�งตำำ�บลป็�งหินฝนต้ำ�งอยู่่่ที่�งทิี่ศตำะว้นตำกและที่�งทิี่ศใต้ำของอำ�เภอแม่่แจ่ม่	เป็็นตำำ�บลท่ี่�ม่่พืื้�นท่ี่�ม่�ก
เป็็นอ้นด้บท่ี่�	5	ของอำ�เภอแม่่แจ่ม่	ม่่พืื้�นท่ี่�ท้ี่�งหม่ด	372.28	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	ส่ภ�พื้เป็็นภ่เข�และ
หุบเข�	และอยู่่่ในพืื้�นท่ี่�ป่็�ส่งวนแห่งช�ติำท้ี่�งตำำ�บล	ห่�งจ�กต้ำวอำ�เภอป็ระม่�ณ	27	กิโลเม่ตำร
จำ�นวนหม่่่บ้�น	แบ่งเขตำก�รป็กครองออกเป็็น	14	หม่่่บ้�นด้งน่�	คือ

• หม่่่ท่ี่�	1	บ้�นแม่่หง�นหลวง	 •	หม่่่ท่ี่�	8			บ้�นกอกน้อยู่
• หม่่่ท่ี่�	2	บ้�นพุื้ยู่	 	 •		หม่่่ท่ี่�	9			บ้�นแม่่แฮัใต้ำ
• หม่่่ท่ี่�	3	บ้�นแม่่แฮัใน		 •		หม่่่ท่ี่�	10	บ้�นป็�งหินฝน
• หม่่่ท่ี่�	4	บ้�นแม่่ต่ำม่	 	 •		หม่่่ท่ี่�	11	บ้�นกองบอด
• หม่่่ท่ี่�	5	บ้�นของ	 	 •		หม่่่ท่ี่�	12	บ้�นพุื้ยู่ใต้ำ
• หม่่่ท่ี่�	6	บ้�นเฮั�ะ	 	 •		หม่่่ท่ี่�	13	บ้�นดินข�ว
• หม่่่ท่ี่�	7	บ้�นแป็ะ	 	 •		หม่่่ท่ี่	14		บ้�นโม่โลต่่ำ
• 

จำานวินประชากรใน ตำาบลปางหินฝีน 
	 ตำำ�บลป็�งหินฝน	อำ�เภอแม่่แจ่ม่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่จำ�นวนหล้งค�เรือนท้ี่�งหม่ด	1,454	หล้งค�เรือน		ม่่
จำ�นวนป็ระช�กรท้ี่�งหม่ด	7,492	คน		ม่่จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยุู่ท้ี่�งหม่ด	811	คน		ม่่จำ�นวนเด็กแรกเกิด	ถ่ึง	6	ปี็ท้ี่�งหม่ด	
742	คน		ม่่จำ�นวนผ้่ัส่่งอ�ยูุ่ท่ี่�ป่็วยู่เป็็นโรคเรื�อร้งท้ี่�งหม่ด	133	คน		ม่่จำ�นวนส่ตำร่ต้ำ�งครรภ์ท้ี่�งหม่ด	18	คน		ม่่
จำ�นวนส่ตำร่อ�ยูุ่	35	ปี็	ข่�นไป็ท้ี่�งหม่ด	1,245	คน		ม่่จำ�นวนผ้่ัพิื้ก�รท้ี่�งหม่ด	29	คน
อาณาเข้ตติดต่อ

• ทิี่ศเหนือ	 	 ติำดต่ำอก้บตำำ�บลแม่่ศ่กและตำำ�บลช่�งเคิ�ง	อำ�เภอแม่่แจ่ม่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศใต้ำ	 	 ติำดต่ำอก้บตำำ�บลบ้�นท้ี่บ	อำ�เภอแม่่แจ่ม่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศตำะว้นออก		 ติำดต่ำอก้บตำำ�บลบ้�นท้ี่บ	อำ�เภอแม่่แจ่ม่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
• ทิี่ศตำะว้นตำก		 ติำดต่ำอก้บตำำ�บลห้วยู่ฮ่ัอม่และตำำ�บลขุนแม่่ล�	 อำ� เภอแม่่ล�น้อยู่	 

	 	 	 จ้งหว้ดแม่่ฮ่ัองส่อน
ภููมิูประเทศ
	 ตำำ�บลป็�งหินฝน	 ม่่ลำ�นำ��แม่่ต่ำม่และลำ�นำ��แม่่ศ่กเป็็นแม่่นำ��ส่�ยู่ส่ำ�ค้ญ่ท่ี่�ไหลผ่ั�นตำำ�บลที่�งที่ิศใต้ำและ
เหนือตำ�ม่ลำ�ด้บ	 ซ่ื้�งตำำ�บลป็�งหินฝนเป็็นต้ำนนำ��ของลำ�นำ��ท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ท้ี่�งส่องส่�ยู่ท่ี่�นำ��ไหลตำลอดท้ี่�งปี็	 ม่่ลำ�ห้วยู่ท่ี่�
ใช้บริโภคจำ�นวน	15	ลำ�ห้วยู่	และม้่กจะป็ระส่บปั็ญ่ห�ก�รข�ดแคลนนำ��ในฤด่แล้ง	เนื�องจ�กนำ��ม่่ป็ริม่�ณน้อยู่
และไม่่ม่่ท่ี่�ก้กเก็บ	พืื้�นท่ี่�โดยู่ท้ี่�วไป็เป็็นภ่เข�และหุบเข�	ม่่คว�ม่ล�ดช้นของภ่เข�คิดได้ป็ระม่�ณ	
35	เป็อร์เซ็ื้นต์ำ	ส่่งกว่�ระด้บนำ��ที่ะเล	800	-	1,000	เม่ตำรโดยู่ป็ระม่�ณ	และเป็็นพืื้�นท่ี่�ภ่เข�ป็ระม่�ณ	ร้อยู่ละ	
90	ของพืื้�นท่ี่�ท้ี่�งหม่ด
การสาธีารณสุข้และสถานพย์าบาล
	 ส่ถึ�นพื้ยู่�บ�ลในพื้ื�นท่ี่�ตำำ�บลป็�งหนิฝน	อำ�เภอแม่่แจ่ม่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่ด้งน่�	โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่รมิ่สุ่ข
ภ�พื้ป็ระจำ�ตำำ�บลจำ�นวน	2	แห่ง	ป็ระช�กรในตำำ�บลม่่อ้ตำร�ก�รม่่และใช้ส้่วม่ร�ดนำ��ร้อยู่ละ	60
หน่วยู่ธุุรกิจและอุตำส่�หกรรม่ในเขตำตำำ�บล
ตำำ�บลป็�งหินฝน	อำ�เภอแม่่แจ่ม่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่หน่วยู่ธุุรกิจและอุตำส่�หกรรม่ในเขตำตำำ�บลด้งน่�		ม่่ปั็�ม่นำ��ม้่น
หลอดจำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	2	แห่ง	ม่่โรงส่่ขน�ดเล็กจำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	3	แห่ง	และม่่ร้�นค้�ขน�ดเล็กจำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	10	แห่ง
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แหล่งท่องเที�ย์วิและประเพณีที�สำาคัญ
	 ตำำ�บลป็�งหินฝน	อำ�เภอแม่่แจ่ม่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ด้งน่�	1)	ต้ำนไที่รใหญ่่	(อ�ยูุ่
พ้ื้นปี็)	บ้�นแป็ะ		2)	ดอกบ้วตำองและที่วิท้ี่ศน์บ้�นดินข�ว		3)	ดอกบ้วตำองและที่วิท้ี่ศน์บ้�นทุ่ี่งหญ้่�		4)	ทิี่วท้ี่ศน์
บ้�นโซื้โดซื้�	โรงเร่ยู่นแม่่ฟ้�หลวง		5)	อ่�งเก็บนำ��แม่่ต่ำม่		6)	เดินป่็�ธุรรม่ช�ติำแม่่ต่ำม่	–	แม่่ล�น้อยู่		
7)	นำ��ตำกแม่่หง�น	และตำำ�บลป็�งหินฝน	อำ�เภอแม่่แจ่ม่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ยู่้งม่่ป็ระเพื้ณ่ท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ต่ำ�ง	ๆ	ด้งน่�		
1)	ป็ระเพื้ณ่ปี็ใหม่่	(กินวอ)	ช�วเข�เผ่ั�ม้่ง		2)	ป็ระเพื้ณ่ปี็ใหม่่	(คริส่ต์ำม่�ส่)	ช�วเข�เผ่ั�กระเหร่�ยู่ง		3)	ป็ระเพื้ณ่
ปี็ใหม่่ช�วเข�เผ่ั�ล้�ว	
การรวิมูกลุ่มูข้องประชาชน
	 ตำำ�บลป็�งหินฝน	 อำ�เภอแม่่แจ่ม่	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ม่่ก�รรวม่กลุ่ม่ท่ี่�ม่่คว�ม่เป็็นชนเผ่ั�และก�รร้กษ�
ป็ระเพื้ณ่ว้ฒนธุรรม่ด้�งเดิม่	อ่กท้ี่�งยู่้งม่่กลุ่ม่อ�ช่พื้ต่ำ�ง	ๆ	ด้งต่ำอไป็น่�		1)	กลุ่ม่อ�ช่พื้ส่ตำร่จำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	13	กลุ่ม่		
2)	กลุ่ม่ธุน�ค�รข้�วจำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	20	กลุ่ม่		3)	กลุ่ม่ผ้่ัเล่�ยู่งโค,	กระบือจำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	1	กลุ่ม่		4)	กลุ่ม่ก�รเกษตำร
กรรม่จำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	17	กลุ่ม่	และ	5)	กลุ่ม่ออม่ที่ร้พื้ย์ู่จำ�นวนท้ี่�งสิ่�น	2	กลุ่ม่
ผัลิตำภ้ณฑ์์ในชุม่ชน
กลุ่มูวิิสาหกิจชุมูชนบ้านแมู่แฮใต้ 
	 กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนบ้�นแม่่แฮัใต้ำ	จำ�หน่�ยู่	ก�แฟส่ดและเม่ล็ดก�แฟ	ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�เลขท่ี่�	69	หม่่่ท่ี่�	9	ตำำ�บล
ป็�งหินฝน	อำ�เภอแม่่แจ่ม่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	รห้ส่ไป็รษณ่ยู่์	50270	เบอร์โที่ร	082-1734174	ป็ระธุ�นกลุ่ม่	คือ	
น�ยู่ป็ระว้ติำ	 สุ่ขส่ม่พื้น�ร้กษ์	 ม่่ส่ม่�ชิกท้ี่�งหม่ด	 30	 คน	 โดยู่ส่ม่�ชิกท้ี่�งหม่ดเป็็นคนในพืื้�นท่ี่�	 ได้ร้บก�รป็ระก้น
คุณภ�พื้ผัลิตำภ้ณฑ์์ตำ�ม่ม่�ตำรฐ�นของโครงก�รหลวง	 โดยู่ส่ม่�ชิกได้ที่ำ�ก�รศ่ก�เร่ยู่นร้่จ�กส่ำ�น้กง�นโครงก�ร
หลวง,	ศ่นยู่์ส่่งเส่ริม่เกษตำรท่ี่�ส่่ง	ป็�งอุ๋ง,	กรม่วิช�ก�รและเกษตำรอำ�เภอแม่่แจ่ม่	ในด้�นก�รตำล�ดปั็จจุบ้นผัลิตำ
สิ่นค้�ส่่งให้ก้บที่�งโครงก�รหลวง,	CP	และพ่ื้อค้�คนกล�ง	(พ่ื้อค้�ในชุม่ชน)	ก�รกระจ�ยู่อำ�น�จและก�รป็กครอง
ที่�งกลุ่ม่วิส่�หกิจม่่ก�รกระจ�ยู่อำ�น�จโดยู่ช่วยู่ก้นที่ำ�	และม่่ก�รแบ่งหน้�ท่ี่�ตำ�ม่ท่ี่�ได้ร้บม่อบหม่�ยู่	กระบวนก�ร
บริห�รจ้ดก�ร	และก�รแบ่งส้่นปั็นร�ยู่ได้	โดยู่ห้กเข้�กองทุี่นร้อยู่ละ	1	บ�ที่จ�กผัลผัลิตำท่ี่�ได้ม่�
กลุ่มูวิิสาหกิจชุมูชนบ้านกอกน้อย์ 
	 กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนบ้�นกอกน้อยู่	ป็ระเภที่ของผัลิตำภ้ณฑ์์	ได้แก่	ก�รแป็รร่ป็ผัลิตำภ้ณฑ์์ผ้ั�ที่อ	ต้ำ�งอยู่่่ท่ี่�
เลขท่ี่�	50	หม่่่ท่ี่�	8	ตำำ�บลป็�งหนิฝน	อำ�เภอแม่่แจ่ม่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	รห้ส่ไป็รษณ่ยู่	์50270	ป็ระธุ�นกลุ่ม่	คอื	น�ง
กรุ	ศ้กด์สื่บส่กุล	ม่่ส่ม่�ชกิท้ี่�งหม่ด	31	คน	โดยู่ส่ม่�ชกิท้ี่�งหม่ดเป็็นคนในพื้ื�นท่ี่�	ปั็จจุบ้นม่่ก�รออกแบบผัลติำภ้ณฑ์์
จ�กเดิม่ท่ี่�เป็็นแค่ผ้ั�ส่่พืื้�น	ผัลิตำภ้ณฑ์์หล้กม่่แค่เสื่�อแขนส้่�น	เสื่�อแขนยู่�ว	ผ้ั�ป่็โต๊ำะ	ถุึงยู่่�ม่	ฯลฯ	แป็รร่ป็เป็็นกระ
เป็��ผ้ั�	กระเป็��เครื�องส่ำ�อ�ง	เดรส่	ผ้ั�รองจ�น	และม่่ก�รเติำม่ส่่ส้่นบนผ้ั�จ�กเดิม่	เป็็นต้ำน	กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชน
บ้�นกอกน้อยู่ได้ร้บก�รร้บรองม่�ตำรฐ�นจ�กม่่ลนิธิุร้กษ์ไที่ยู่	(HSBC)	และได้ร�งว้ลท่ี่�	2	ในก�รป็ระกวดล�ยู่ผ้ั�
ที่อชนเผ่ั�	ในง�นม่หกรรม่ผ้ั�ซิื้�นต่ำนจกแม่่แจ่ม่ป็ระจำ�ปี็	2561	โดยู่ส่ม่�ชิกได้ที่ำ�ก�รศ่ก�เร่ยู่นร้่จ�ก	กศน.แม่่แจ่ม่,	
ม่่ลนิธิุร้กษ์ไที่ยู่	และม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่แม่่โจ้	 ในด้�นก�รตำล�ดได้จ้ดที่ำ�ตำ�ม่ออเดอร์ก�รส้่�งซืื้�อของล่กค้�	 ม่่ก�รข�ยู่
ที่�งหน้�ร้�นและข�ยู่ผ่ั�นช่องที่�งออนไลน์	ในส่่วนของกระบวนก�รบริห�รจ้ดก�ร	และก�รแบ่งส้่นปั็นร�ยู่ได้	
ม่่ผ้่ัจ้ดก�รกล�ง	เก็บค่�สิ่นค้�ทุี่กคร้�งเมื่�อที่ำ�ก�รจำ�หน่�ยู่สิ่นค้�	โดยู่แบ่งร�ยู่ได้จ�กเจ้�ของผัลิตำภ้ณฑ์์	20%	เข้�
กลุ่ม่เพืื้�อเป็็นต้ำนทุี่นในก�รที่ำ�ธุุรกิจต่ำอไป็
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โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 โจที่ยู่์ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	 16	
ป็ระก�ร	ป็ระเมิ่นก่อนเริ�ม่โครงก�ร	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลท่ี่�ยู่้งไม่่ส่�ม่�รถึ
อยู่่่รอดโจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนจ�กก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	 16	
ป็ระก�ร		ป็ระเมิ่นรอบเดือนพื้ฤษภ�คม่	-	กรกฎ�คม่	แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บล
ท่ี่�ยู่้งไม่่ส่�ม่�รถึอยู่่่รอด

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

แนวิทางการพัฒนาตำาบลโดย์ผ่าน 3 กิจกรรมู
	 1.	กิจกรรม่ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่	Circular	Economy	ด้�นก�รพ้ื้ฒน�ก�รเกษตำรม่่ลค่�ส่่ง
	 2.	กิจกรรม่พ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้	และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	ด้�นก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ก�รเกษตำรม่่ลค่�ส่่ง
	 3.	กิจกรรม่ก�รนำ�คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	ด้�นก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ก�รเกษตำร
วิิธีีการดำาเนินงาน 
	 1.	ส่ร้�งก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ปั็ญ่ห�ของพืื้�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชน	โดยู่ก�ร
ส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�นให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	จ�กน้�นที่ำ�ก�รวิเคร�ะห์
ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	 	 ที่ำ�ก�รกำ�หนดกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่และกำ�หนดวิส่�หกิจ/ภ�คป็ระกอบก�รตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่ก�รพ้ื้ฒน�	
จ�กน้�นดำ�เนินก�รพ้ื้ฒน�ผ้่ัร้บจ้�งง�นในพืื้�นท่ี่�และพ้ื้ฒน�วิส่�หกิจ/ภ�คป็ระกอบก�ร	โดยู่ห้วหน้�โครงก�รเป็็น
ท่ี่�ป็ร่กษ�	ผ้่ัจ้�งง�นเป็็นผ้่ัดำ�เนินก�รในพืื้�นท่ี่�	และกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ในชุม่ชนก�รพ้ื้ฒน�เป็็นผ้่ัเร่ยู่นร้่
	 3.	ที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์เด่น	และสื่�อก�รเร่ยู่นร้่ของตำำ�บล	จ�กน้�นที่ำ�ก�รพ้ื้ฒน�ระบบก�รบริห�ร
จ้ดก�รฐ�นข้อม่่ลชุม่ชนเพืื้�อก�รต้ำดสิ่นใจ	 และพ้ื้ฒน�ระบบก�รส่่งเส่ริม่ก�รตำล�ดให้ก้บพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลป็�งหินฝน	
อำ�เภอแม่่แจ่ม่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 1	 	 เกิดก�รร้บร้่บริบที่และส่ภ�พื้ปั็ญ่ห�ของพืื้�นท่ี่�ด้วยู่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่ของคนในชุม่ชน	 โดยู่
กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	 ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชนและ
เกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2		ป็ระช�กรในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลป็�งหินฝน	อำ�เภอแม่่แจ่ม่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ได้ร้บก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้	
เกิดนโยู่บ�ยู่ส่ำ�หร้บก�รส่่งเส่ริม่ก�รกระตุ้ำนเศรษฐกิจระด้บตำำ�บล	ระด้บอำ�เภอ	โดยู่ม่่ตำำ�บลป็�งหินฝนเป็็นต้ำน
แบบ	ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บคนในชุม่ชน
	 3		ชุม่ชนตำำ�บลป็�งหินฝนม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�นจ�กก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร	ส่่งผัลให้เศรษฐกิจในชุม่ชนเกดิ
ก�รหมุ่นเว่ยู่น	ชุม่ชนเกิดก�รพ่ื้�งพื้�ตำนเอง	และเป็็นชุม่ชนเข้ม่แข็งในอน�คตำ

ปัจจัยความสำาเร็ัจ  

	 1.	กระบวนก�รส่ร้�งคว�ม่เข้�ใจในก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้นของผ้่ัจ้�งง�น	ก่อให้เกิดจิตำส่ำ�น่กในก�รพ้ื้ฒน�
ชุม่ชนและเกิดก�รวิเคร�ะห์ส่ภ�พื้แวดล้อม่ด้�นอ�ช่พื้/ก�รที่ำ�กินและส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน
	 2.	ป็ระช�ชนเข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รข้บเคลื�อนก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	โดยู่ใช้หล้กก�รร่วม่คิด	ร่วม่ที่ำ�	ร่วม่
ร้บผัลป็ระโยู่ชน์	 นอกจ�กน่�ได้เปิ็ดโอก�ส่ให้ป็ระช�ชนหรือบุคคลภ�ยู่นอกท่ี่�ม่่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่เข้�ม่�ม่่บที่บ�ที่
ในก�รแส่ดงคว�ม่คิดเห็น	 เพืื้�อนำ�เอ�คว�ม่คิดเห็นในส่่วนน้�นม่�ใช้ควบค่่ก้บก�รบริห�รจ้ดก�รและป็ระกอบ
ก�รต้ำดสิ่นใจต่ำอก�รดำ�เนินง�น
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3		ผั่้นำ�ชุม่ชนม่่คว�ม่เข้ม่แข็ง	ม่่จุดมุ่่งหม่�ยู่ที่่�จะพื้้ฒน�ชุม่ชนของตำนเอง
4		ห้วหน้�โครงก�รม่่ก�รตำิดตำ�ม่และป็ระเม่ินผัลโครงก�รอยู่่�งใกล้ชิด	
5	 	 ม่่ก�รถึ่�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่	 คว�ม่เข้�ใจและป็ระส่บก�รณ์ให้ก้นระหว่�งห้วหน้�โครงก�ร	 อป็ที่.	 และผั่้ที่่�
เก่�ยู่วข้อง
ป็ัญ่ห�อุป็ส่รรคและข้อเส่นอแนะ	แนวที่�งก�รพื้้ฒน�ตำ่อไป็
1		ปั็ญ่ห�ด้�นระยู่ะเวล�ในก�รดำ�เนนิก�รด้�นเอกส่�ร	ในเรื�องของกระบวนก�รส่่งม่อบเอกส่�รขออนมุ่ต้ำก่ิอน
ดำ�เนินกิจกรรม่	ควรลดระยู่ะเวล�ก�รดำ�เนินก�รให้กระช้บข่�น
2		ปั็ญ่ห�ด้�นก�รดำ�เนนิก�รพื้ฒ้น�ผั่ร้บ้จ้�งง�น	ในลก้ษณะจ้�งเหม่�ตำ�ม่ตำำ�แหน่งง�นม่ป่็ริม่�ณง�นม่�กน้อยู่
ไม่่เที่่�ก้น	
3		ป็ัญ่ห�ด้�นส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรค	Covid-19	ในป็ัจจุบ้น	ที่ำ�ให้ก�รดำ�เนินก�รลงพื้ื�นที่่�ชุม่ชน
ไม่่ได้ตำ�ม่ที่่�ค�ดหว้งเที่่�ที่่�ควร
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ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้อมูลพื้นที่ตำบล กลไกการดำเนินงาน

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน

ผลลัพธ์

การจ้างงาน

การพัฒนาทักษะ

การยกระดับเศรษฐกิจ

สังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ ผลลัพธ์เชิงสังคม

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การพัฒนาพื้นที่

CBD.

ปัจจัยความสำเร็จหลักในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของ 
องค์การปกครองท้องถิ่น ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง ความมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน และความร่วมมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ที่เห็นพ้องต้องกัน
ที่จะพัฒนาตำบล และหลักหารของโครงการในการสร้างคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

จากปัญหาหลักในสถานการณ์ปัจจุบันของโรคระบาดโควิด 19 
ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำให้มี
การปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งหากมี
การดำเนินการขยายผลต่อยอดงานในปัจจุบันจะสามารถเห็น
ผลลัพธ์ ในการดำเนินงานและวัดผลเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างชัดเจน

1) รายได้เพิ่มขึ้น  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 10 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 250,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 8,000 บาท/ครัวเรือน 
2.) ต้นทุนลดลง  
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 5 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 10,000 บาท/ปี 
รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 3,000 บาท/ครัวเรือน 
3.) ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ค่าเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 5 
ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 1,000 หน่วย

ทำให้เกิดเครือข่ายการแลก
เปลี่ยนความรู้ภายต่าง ๆ ใน
ตำบล ส่งผลให้วิถีชีวิตในการ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนมีคุณภาพ
ที่ดียิ่งขึ้น

เกิดการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ ประชน 
นักศึกษา จำนวน 20 คน ให้มีงานทำ และ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน

เกิดการพัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานใน 4 
ทักษะ ได้แก่ ทักษะด้านการเงิน ภาษา 
ดิจิทัล และสังคม

ฐานข้อมูลองค์ความรู้หลากหลายแขนงใน 7 
หมวดหมู่ 221 ข้อมูล และฐานข้อมูลตำบล

-คัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 
-พัฒนาทักษะ 4 ทักษะ 
-จัดเก็บข้อมูล CBD/COVID 
-ร่วมกิจกรรม

บูรณาการศาสตร์ความรู้ของมหาวิทยาลัยทั้ง 
4 คณะ 1 สถาบัน (คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเกษตร, คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)  และร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย ในการดำเนินกิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

-หลักสูตรการเรียนรู้ 
-ถอดบทเรียนการพัฒนาตำบล 
-ประเมินศักยภาพตำบล  
-รายงานผลการดำเนินงาน

-วิเคราะห์ข้อมูล TPMAP 
-ประเมินศักยภาพตำบล 
-วิเคราะห์ความต้องการแก้ไขโจทย์ 
พัฒนาตำบลร่วมกับชุมชน  
และองค์กรหลักในตำบล

การจ้างงาน

สรุปและประเมินผล

การจัดทำข้อมูล 
Tambon Profile

การยกระดับพัฒนาพื้นที่

ปัจจัยความสำเร็จ

กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูง 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน ด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular 
Economy ด้านการพัฒนาการเกษตรมูลค่าสูง

หัวหน้าโครงการ  นายภฤศพงค์   เพชรบุล เบอร์ติดต่อ  084-8855903

ที่ตั้งตำบลปางหินฝนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของอำเภอแม่แจ่ม เป็นตำบลที่มีพื้นที่มากเป็น
อันดับที่ 5 ของอำเภอแม่แจ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 372.28 ตารางกิโลเมตร สภาพเป็นภูเขาและหุบเขา และ
อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งตำบล แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน ดังนี้ บ้านแม่หงานหลวง 
บ้านพุย  บ้านแม่แฮใน บ้านตูม บ้านของ บ้านเฮาะ  บ้านแปะ บ้านกอกน้อย  บ้านแม่แฮใต้ บ้านปางหิน
ฝน บ้านกองบอด  บ้านพุยกะเหรี่ยง บ้านดินขาว บ้านโมโลตู่

ตำบลที่ยังไม่สามารถอยู่รอด ตำบลที่อยู่รอดศักยภาพตำบล

ตำบลปางหินฝน เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนา
ด้านการเกษตรที่สูง เนื่องจากภูมิประเทศมีลักษณะอยู่บน
พื้นที่สูงในภาคเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการสร้าง
มูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ
โดดเด่นเฉพาะตัวรวมไปถึงการท่องเที่ยวและการบริการ ที่จะ
สามารถสร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในตำบลได้เป็นอย่างดี  
ดังนั้นจากการหารือร่วมกันของภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชนและ
กลุ่มประชาชนในพื้นที่ พบว่าตำบลปางหินฝน มีความต้องการ
ในการพัฒนา 4 ด้านหลักคือ การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน 
และสร้างต้นแบบการสร้างผลผลิตเกษตรมูลค่าสูง การ
พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และสร้างต้นแบบการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการบริการ การพัฒนา
ศักยภาพคนในชุมชน และสร้างต้นแบบการส่งเสริมการ
บริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างรายได้บนฐานความมั่นคงทาง
อาหารในตำบล การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน และสร้าง
ต้นแบบการส่งเสริมการสร้างมูลค่าหัตถกรรมชุมชน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1) โจทย์พื้นที่ 
การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การ
ยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
การนำองค์ความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
Circular Economy 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ 
กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรมูลค่าสูง 
กิจกรรมการนำความรู้ ไปช่วยบริการชุมชน 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตร 
กิจกรรมการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
Circular Economy ด้านการพัฒนาการ
เกษตรมูลค่าสูง
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ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : นายนพัดล  มณีเฑีียรั 

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการั  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา

ตำาบลแม่แฝก         
อำ�าเภอำสันทราย จังหวัดเชีียงใหม่

ความเป็นมา 

	 ตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่	อำ�เภอส้่นที่ร�ยู่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	เป็็นตำำ�บลท่ี่�ม่่ก�รแยู่กพืื้�นท่ี่�จ�กตำำ�บลแม่่แฝกเดิม่	
อ้นเนื�องม่�จ�กม่่จำ�นวนป็ระช�กรเพิื้�ม่ข่�นเป็็นจำ�นวนม่�ก	ด้งน้�นปั็จจุบ้นจ่งแบ่งออกเป็็น	2	ตำำ�บล	ได้แก่	ตำำ�บล
แม่่แฝกและตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่	ซ่ื้�งป็ระช�กรส่่วนใหญ่่ยู่ง้ม่่ก�รดำ�รงช่วิตำภ�ยู่ใต้ำว้ฒนธุรรม่	ป็ระเพื้ณ่อ้นด่ง�ม่ของ
ที่�งภ�คเหนือ	เที่ศบ�ลเจด่ยู่์แม่่คร้ว	ตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่พืื้�นท่ี่�ครอบคลุม่ก�รพ้ื้ฒน�ในตำำ�บล
แม่่แฝกใหม่่ท้ี่�งตำำ�บล	ต้ำ�งอยู่่่ที่�งทิี่ศเหนือของอำ�เภอส้่นที่ร�ยู่	ม่่ระยู่ะห่�งจ�กอำ�เภอส้่นที่ร�ยู่	18	กิโลเม่ตำร	ม่่
พืื้�นท่ี่�ท้ี่�งหม่ดป็ระม่�ณ	 36,722	 ไร่	 หรือป็ระม่�ณ	 58.75	 ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	 ล้กษณะภ่มิ่ป็ระเที่ศของตำำ�บลแม่่
แฝกใหม่่	 เป็็นท่ี่�ร�บเชิงเข�	 ส่่วนใหญ่่เป็็นภ่เข�ส่่งหรือพืื้�นท่ี่�ล�ดช้นเชิงซ้ื้อน	 ม่่คลองชลป็ระที่�นและตำิดแม่่นำ��
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ปิ็งที่�งด้�นตำะว้นตำก	 ด้วยู่คว�ม่อุดม่ส่ม่บ่รณ์เชิงพืื้�นท่ี่�ตำ�ม่ท่ี่�กล่�วม่�	 อ�ช่พื้หล้กของป็ระช�กรในพืื้�นท่ี่�จ่งเป็็น
อ�ช่พื้เกษตำรกรรม่	ก�รป็ระม่ง	ป็ศุส้่ตำว์	นอกจ�กน่�ยู่้งม่่ก�รป็ระกอบอ�ช่พื้อื�น	ๆ	ด้วยู่	เช่น	ก�รบริก�ร	ก�ร
ท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	 และแรงง�น	 เป็็นต้ำน	 ป็ระช�กรส่่วนใหญ่่จะม่่ช่วงอ�ยุู่อยู่่่ระหว่�ง	 31-70	 ปี็	 ซ่ื้�งถืึอว่�เป็็นช่วงท่ี่�ม่่
กำ�ล้งคนในก�รเตำร่ยู่ม่คว�ม่พื้ร้อม่พ้ื้ฒน�และกำ�ล้งคนท่ี่�ม่่องค์คว�ม่ร้่ส่ำ�หร้บถ่ึ�ยู่ที่อดไป็ส่่่รุ่นล่กหล�นอยู่่่เป็็น
จำ�นวนม่�ก	ปั็จจุบ้นเที่ศบ�ลเจด่ยู่แ์ม่่คร้ว	ได้ม่่ก�รดำ�เนินง�นภ�ยู่ใต้ำยู่ทุี่ธุศ�ส่ตำร์ก�รบริห�รง�นตำ�ม่แผันพ้ื้ฒน�
ท้ี่องถิึ�น	 (พื้.ศ.2561-2565)	 ท่ี่�ส่อดคล้องก้บแผันยูุ่ที่ธุศ�ส่ตำร์ช�ติำ	 20	 ปี็	 เพืื้�อนำ�ไป็ส่่่ก�รป็ฏิิบ้ติำให้บรรลุวิส้่ยู่
ท้ี่ศน์	“ป็ระเที่ศไที่ยู่ม่่คว�ม่ม้่�นคง	ม้่�งค้�ง	ยู่้�งยู่ืน	เป็็นป็ระเที่ศพ้ื้ฒน�แล้ว	ด้วยู่ก�รพ้ื้ฒน�ตำ�ม่หล้กป็ร้ชญ่�ของ
เศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยู่ง”	ปั็จจุบ้นได้ม่่ก�รรวม่กลุ่ม่ก้นเพืื้�อส่่งเส่ริม่อ�ช่พื้	ซ่ื้�งม่่หน่วยู่ง�นภ�คร้ฐเป็็นผ้่ัส่น้บส่นุน	เช่น	
กรม่ส่่งเส่ริม่ก�รเกษตำร,	กรม่ส่่งเส่ริม่ส่หกรณ์,	กรม่พ้ื้ฒน�ชุม่ชน	เป็็นต้ำน	จำ�แนกเป็็น	กลุ่ม่เกษตำรกรท้ี่�งหม่ด	
13	กลุ่ม่	เพืื้�อเส่ริม่ส่ร้�งคว�ม่เข้ม่แข็งในก�รป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่	และม่่กลุ่ม่เครือข่�ยู่	องค์กรเกษตำรกร	
และวิส่�หกิจชุม่ชน	ท้ี่�งหม่ด	10	กลุ่ม่	นอกจ�กน่�ยู่้งม่่กิจกรรม่รวม่กลุ่ม่เพืื้�อส่ร้�งคว�ม่เข้ม่แข็งให้คนในชุม่ชน
อ่กหล�ยู่กลุ่ม่	 แต่ำถ่ึงอยู่่�งไรก็ตำ�ม่	 ก�รได้ร้บองค์คว�ม่ร้่ด้�นวิช�ก�รและก�รต่ำอยู่อดในก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์
เพืื้�อยู่กระด้บคว�ม่ส่�ม่�รถึให้ก้บป็ระช�กรในชุม่ชน	ยู่ง้ถืึอเป็็นกลไกส่ำ�ค้ญ่ในก�รพ้ื้ฒน�ฟันเฟ้องของป็ระเที่ศ
	 เที่ศบ�ลเจด่ย์ู่แม่่คร้ว	 ตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 เป็็นชุม่ชนท่ี่�ม่่คว�ม่ส่ม่บ่รณ์ท้ี่�งด้�นพืื้�นท่ี่�	
แหล่งนำ��	 ก�รคม่น�คม่	 และป็ระช�กรท่ี่�ม่่คุณภ�พื้	ก�รได้ร้บก�รส่น้บส่นุนจ�กภ�คร้ฐถืึอเป็็นก�รส่ร้�งคว�ม่
เจริญ่ให้ก้บป็ระช�กรในชุม่ชนได้เป็็นอยู่่�งด่	ภ�ยู่ใต้ำก�รดำ�เนินช่วิตำตำ�ม่แบบแผันป็ระเพื้ณ่ของที่�งภ�คเหนือ	
จ�กคว�ม่ส่ม่บ่รณ์ตำ�ม่ท่ี่�กล่�วม่�	 ยู่้งม่่ส่่วนท่ี่�จำ�เป็็นในก�รพ้ื้ฒน�อยู่่�งเร่งด่วนในหล�ยู่ๆป็ระก�ร	 เช่น	 ก�ร
ป็ระยูุ่กต์ำใช้เที่คโนโลยู่่ตำ้นทุี่นตำำ��ในภ�คก�รเกษตำร	 ก�รส่ร้�งส้่ม่ม่�อ�ช่พื้ให้ก้บป็ระช�กรในชุม่ชน	 แผันก�ร
จ้ดก�รขยู่ะเพืื้�อให้เกิดสิ่�งแวดล้อม่ท่ี่�ด่	และอื�น	ๆ
	 จ�กก�รส่อบถึ�ม่และให้ข้อม่่ลจ�กส่ม่�ชิกและผ้่ันำ�ชุม่ชน	เนื�องจ�กป็ระช�กรของตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่
ได้เพิื้�ม่จำ�นวนข่�นอยู่่�งรวดเร็ว	จ่งที่ำ�ให้ม่่ท้ี่�งป็ระช�กรท่ี่�อยู่่่ในว้ยู่เจริญ่เติำบโตำ	ซ่ื้�งเป็็นกำ�ล้งส่ำ�ค้ญ่ในก�รพ้ื้ฒน�
ชุม่ชนและกลุ่ม่ป็ระช�กรผ้่ัส่่งอ�ยู่	ุท่ี่�ม่่องคค์ว�ม่ร้่	จ�กเกณฑ์์อ�ยู่ขุองป็ระช�กรท่ี่�ม่่คว�ม่แตำกตำ�่งก้น	จ่งที่ำ�ใหม่้่
อ�ช่พื้ท่ี่�หล�กหล�ยู่เกิดข่�นภ�ยู่ในชุม่ชน	จนบ�งคร้�งไม่่ได้เกิดจ�กคว�ม่ถึน้ดหรือคว�ม่เช่�ยู่วช�ญ่ของต้ำวบุคคล
เอง	แต่ำป็ระกอบอ�ช่พื้ตำ�ม่	เที่รนด์	ตำ�ม่ยู่คุส่ม้่ยู่	ท่ี่�ไม่่ม้่�นคงซ่ื้�งไม่่ใช่แก่นของก�รดำ�เนินช่วติำ	ส่่วนใหญ่่จะเกิดก้บ
ป็ระช�กรท่ี่�เป็็นว้ยู่หนุ่ม่ส่�ว	ส่่วนอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่ท่ี่�ม่�จ�กร�กเหง้�เดิม่	ก็เริ�ม่หดห�ยู่	เนื�องจ�กองค์คว�ม่ร้่
ติำดอยู่่ก้่บกลุ่ม่ว้ยู่ท่ี่�เข้�ส่่่ผ้่ัส่่งอ�ยุู่	แต่ำก็ยู่ง้ม่่ส่่วนน่�ท่ี่�ป็ร้บเป็ล่�ยู่นร่ป็แบบก�รป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่ส่ม้่ยู่ใหม่่	
เช่น	ก�รป็ล่กผ้ักอินที่ร่ยู่์และอื�น	ๆ	ท่ี่�ข�ดไม่่ได้เมื่�อป็ระช�กรม่่จำ�นวนเพิื้�ม่ข่�นปั็ญ่ห�ใหญ่่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่ท่ี่�ส่่ง
ผัลกระที่บโดยู่ตำรงต่ำอชุม่ชน	คือ	ป็ริม่�ณขยู่ะท่ี่�ม่่ม่�กข่�น	ซ่ื้�งต้ำองม่่กระบวนก�รจ้ดก�รท่ี่�ด่	และอ่กป็ระก�รหน่�ง
ท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่คือก�รส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่	(value	added)	ให้ก้บว้ตำถุึดิบที่�งก�รเกษตำรถืึอเป็็นสิ่�งส่ำ�ค้ญ่ในก�รยู่กระด้บ
และส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บชุม่ชน	ส่ร้�งอ้ตำล้กษณ์ท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ให้ก้บผัลิตำภ้ณฑ์์ของชุม่ชนให้เป็็นท่ี่�ร้่จ้กก้บผ้่ับริโภคท้ี่�งใน
และต่ำ�งป็ระเที่ศได้	
	 ด้งน้�นจ�กข้อม่่ลด้งกล่�วจ่งส่�ม่�รถึส่รปุ็เป็็นข้อม่่ลในก�รยู่กระด้บเศรษฐกจิและส้่งคม่แบบบ่รณ�ก�ร
ของตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่	 ด้งน่�	 1)	 ก�รศ่กษ�ที่�งเลือกท่ี่�เน้นก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะด้�นส้่ม่ม่�ช่พื้และก�รดำ�เนินช่วิตำ
อยู่่�งม่่คว�ม่สุ่ขของคนในชุม่ชน	2)	แผันก�รจ้ดก�รขยู่ะอยู่่�งเป็็นร่ป็ธุรรม่	และ	3)	ก�รส่ร้�งศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่
และส่่งเส่ริม่อ�ช่พื้ก�รเพื้�ะเห็ดโคนน้อยู่	 	
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โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

	 ตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่เป็็นตำำ�บลท่ี่�แยู่กม่�จ�กตำำ�บลแม่่แฝก	ซ่ื้�งด้วยู่คว�ม่พื้ร้อม่ที่�งด้�นป็ระช�กรและแหล่ง
ส่�ธุ�รณ่ป็โภคท่ี่�ส่ม่บ่รณ์	เพ่ื้ยู่บพื้ร้อม่	ที่ำ�ให้เกิดก�รยู่กระด้บพืื้�นท่ี่�ภ�ยู่ในชุม่ชนผ่ั�นก�รที่ำ�กิจกรรม่ต่ำ�ง	ๆ 	ร่วม่
ก้บองค์ก�รป็กครองส่่วนท้ี่องถิึ�น	(อป็ที่.)	ม่�โดยู่ตำลอด	แต่ำอยู่่�งไรก็ตำ�ม่ก�รข�ดซ่ื้�งองค์คว�ม่ร้่	เที่คโนโลยู่แ่ละ
ปั็จจ้ยู่ท่ี่�ก่อให้เกิดคว�ม่ส่ม่บ่รณ์แบบที่�งด้�นร�ยู่ได้และคว�ม่สุ่ขของป็ระช�กรในชุม่ชน	ส่่งผัลที่ำ�ให้ชุม่ชนพืื้�นท่ี่�
ตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่พ้ื้ฒน�ได้ช้�	ไม่่ท้ี่นก้บส่ถึ�นก�รณ์ปั็จจุบ้น	ด้งน้�น	โจที่ยู่์ก�รแก้ไขปั็ญ่ห�เพืื้�อให้เกิดตำำ�บลพ้ื้น
คว�ม่ยู่�กลำ�บ�ก	จะถ่ึกถ่ึ�ยู่ที่อดผ่ั�นกิจกรรม่ต่ำ�ง	ๆ	ภ�ยู่ใต้ำโครงก�รก�รพ้ื้ฒน�ระบบก�รบริห�รจ้ดก�รขยู่ะ
และก�รยู่กระด้บส้่ม่ม่�ช่พื้ของป็ระช�กร	ซ่ื้�งม่่กิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด	3	กิจกรรม่หล้ก	ด้งน่�
	 1.ก�รศ่กษ�ที่�งเลือกท่ี่�เน้นก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะด้�นส้่ม่ม่�ช่พื้และก�รดำ�เนินช่วิตำอยู่่�งม่่คว�ม่สุ่ขของ
คนในชุม่ชน
	 2.	แผันก�รจ้ดก�รขยู่ะอยู่่�งเป็็นร่ป็ธุรรม่
	 3.	ก�รส่ร้�งศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่และส่่งเส่ริม่อ�ช่พื้ก�รเพื้�ะเห็ดโคนน้อยู่	
	 เม่ื�อที่ำ�ก�รวิเคร�ะห์ป็ระเด็นตำ�ม่ตำ้วช่�ว้ดตำ่�ง	ๆ	ที่้�ง	16	ตำ้วช่�ว้ด	ตำ้�งแตำ่ก่อนเริ�ม่ดำ�เนินโครงก�รพื้บว่�	
พื้ื�นที่่�ตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่	ม่อ่งค์ป็ระกอบไม่่ครบตำ�ม่	16	ต้ำวช่�วด้	ตำ�ม่บริบที่เชิงพื้ื�นที่่�ที่้�งที่�งด้�นก�รบริห�รจด้ก�ร
ชมุ่ชน	ก�รส่่งเส่รมิ่ชมุ่ชนและก�รป็ระเมิ่นร�ยู่ได้ป็ระช�กร	ที่่�พื้อม่ร่่องรอยู่ก�รดำ�เนนิกจิกรรม่แต่ำกย็ู่ง้ไม่่เข้ม่แขง็
และต้ำองก�รพื้ฒ้น�	แต่ำเม่ื�อม่ก่�รดำ�เนนิกจิกรรม่ภ�ยู่ใต้ำโครงก�รฯ	กท็ี่ำ�ให้ชมุ่ชนม่ค่ว�ม่เข้ม่แขง็และม่แ่นวที่�ง
ในก�รตำ่อยู่อด	ด้�นก�รยู่กระด้บคว�ม่ร่้ส่้ม่ม่น�ช่พื้	ด้�นก�รจ้ดก�รขยู่ะอยู่่�งเป็็นร่ป็ธุรรม่	และก�รจ้ดตำ้�งศ่นยู่์
เพื้�ะเห็ดโคนน้อยู่	ซื้่�งล้วนแล้วแตำ่เป็็นกิจกรรม่ยู่กระด้บชุม่ชนอยู่่�งเป็็นร่ป็ธุรรม่	ซื้่�งม่่ร�ยู่ละเอ่ยู่ดด้งตำ่อไป็น่�	

หลักการ 16 ตัวชี้วัด ก่อนเริ่มโครงการ หลังการดำเนนิโครงการ 
พัฒนาชุมชนให้มีสรรถนะในการ
จัดการสูง 

การศึกษาทางเล ือกที ่ เน ้นการ
พัฒนาทักษะด้านสัมมาชีพและ
การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ของคนในชุมชน 
ขาดหน ่วยงานหร ือองค ์กร ท่ี
ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก
ทางภาคการเกษตรและการตลาด
ออนไลน์ซึ่งเป็นหัวข้อการเรียนรู้ที่
ประชาชนในตำบลต้องการที่จะ
เรียนรู ้
 
แผนการจัดการขยะอย่างเป็น
รูปธรรม 
ไม่มีหน่วยงานหรือศูนย์การเรยีนรู้ 
ที ่ถ ่ายทอดองค์ความรู ้เก ี ่ยวกับ
ระบบการจ ัดการขยะภายใน
ชุมชน 

การศึกษาทางเล ือกที ่ เน ้นการ
พัฒนาทักษะด้านสัมมาชีพและ
การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ของคนในชุมชน 
เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่
สามารถนำความรู้มาปฏิบัติได้จริง
ผ่านหัวข้อการเรียนรู ้หลักสูตร 
การอบรมระยะสั้นในหัวข้อการ
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลเล็กและ
การตลาดออนไลน ์
 
 
แผนการจัดการขยะอย่างเป็น
รูปธรรม 
เกิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การ
จัดการขยะภายในชุมชนที ่เป็น
ระบบมากขึ้น 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
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หลักการ 16 ตัวชี้วัด ก่อนเริ่มโครงการ หลังการดำเนนิโครงการ 
ช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากร
อย่างเป็นระบบ 

แผนการจัดการขยะอย่างเป็น
รูปธรรม 
ระบบการจ ัดการขยะภายใน
ชุมชนต้องได้รับการส่งเสริมจาก
ส ่ วนท ้ อ งถ ิ ่ น และขาดความ
ต่อเนื่องไม่สามารถจัดการระบบ
ได้เอง 

แผนการจัดการขยะอย่างเป็น
รูปธรรม 
เ ก ิ ด ร ะ บ บ ก า ร จ ั ด ก า ร ข ย ะ
ครอบคล ุมภายในช ุมชนท ี ่ มี
ประสิทธิภาพสูง มีการนำขยะไป
สร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพืน้ที่ การศึกษาทางเล ือกที ่ เน ้นการ
พัฒนาทักษะด้านสัมมาชีพและ
การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ของคนในชุมชน 
1. การอบรมระยะสั ้น การซ่อม
บำร ุงเคร ื ่องยนต์เล ็กทางภาค
การเกษตร เนื่องจากประชาชนใน
ตำบลแม่แฝกใหม่ประกอบอาชีพ
เกษตรเป็นจำนวนมากส่งผลให้มี
จำนวนอุปกรณ์ทางการเกษตรที่
ชำรุดและต้องได้รับการซ่อมบำรุง
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงนั้น
ค่อนข้างสูง 
 
2. หลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง 
การตลาดออนไลน์  เน ื ่องจาก
ประชากรในตำบลแม่แฝกใหม่ยัง
ข า ด อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้ ท า ง ด ้ า น
เทคโนโลยีซึ่งเป็นทักษะสำคัญใน
ประกอบอาชีพ 

การศึกษาทางเล ือกที ่ เน ้นการ
พัฒนาทักษะด้านสัมมาชีพและ
การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ของคนในชุมชน 
1. การอบรมระยะสั้น เครื่องยนต์
เล ็ก ผลลัพธ์จากการฝึกอบรม
ส่งผลให้เกษตรในตำบลแม่แฝก
ใ ห ม ่ ส า ม า ร ถ ซ ่ อ ม บ ำ รุ ง
เคร ื ่องจ ักรกลทางการเกษตร
ขนาดเล็กได้เอง 
 
2. หลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง 
การตลาดออนไลน์ ผลลัพธ์จาก
การฝึกอบรบส่งผลให้ประชาชนที่
ใ ห ้ ค ว ามสน ใ จส าม า รถ เ พิ่ ม
ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าบน
แพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 

ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและ
อาหารปลอดภัย 

การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
เดิมตำบลแม่แฝกใหม่ได้มีกลุ่ม
ว ิสาหก ิจช ุมชนท ี ่ดำเน ินการ
เพาะปลูกเห็ดโคนน้อยโดยนำเชื้อ
เห็ดมาจากภายนอกพ้ืนที่ 

การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
มีการต่อยอดจากการเพาะปลูก
เป็นผู้ผลิตโดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการผลิตหัวเชื้อเห็ดจน
มาถึงผูจ้ัดจำหน่าย 

ฝึกอบรมทักษะอาชีพ การศึกษาทางเล ือกที ่ เน ้นการ
พัฒนาทักษะด้านสัมมาชีพและ

การศึกษาทางเล ือกที ่ เน ้นการ
พัฒนาทักษะด้านสัมมาชีพและ

หลักการ 16 ตัวชี้วัด ก่อนเริ่มโครงการ หลังการดำเนนิโครงการ 
การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ของคนในชุมชน 
ในตำบลแม ่แฝกใหม ่ได ้ม ีการ
ส่งเสริมด้านประชากรในพื ้นที่
เกี ่ยวกับการเกษตรเป็นจำนวน
มากแต่ยังขาดด้านการซ่อมบำรุง
เครื ่องจักรกลเล็กที ่เป็นหนึ ่งใน
ส่วนสำคัญในการประกอบอาชีพ
เกษตรกร รวมถ ึงองค ์ความรู้
ทางด้านการตลาดออนไลน์ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งช่องทางในการค้าขายใน
ปัจจุบัน 
 
 
การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
มีการจัดการฝึกอบรมการเพาะ
เห็ดโคนน้อยส่งผลให้เกษตรใน
พื ้นที ่มีความเชียวชาญด้านการ
เพาะปลูกเป็นทุนเดิม 

การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ของคนในชุมชน 
ได้มีโครงการจัดฝึกอบรบจำนวน 
2 หลักสูตรให้แก่ประชาชนที่ให้
ความสนใจได้แก ่
     1 ) ก า ร อ บ ร ม ร ะ ย ะ สั้ น 
เครื่องยนต์เล็ก 
     2) หลักสูตรอบรมระยะสั้น 
เรื่อง การตลาดออนไลน์ 
 
 
 
 
 
การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
ได้มีโครงการจัดฝึกอบรมการเขี่ย
เช ื ้ อ เห ็ด เพ ื ่ อม ุ ่ ง เน ้นให ้กลุ่ ม
เกษตรกรสามารถผลิตหัวเชื้อเอง
ได ้

พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
เนื ่องด้วยปัจจัยเรื ่องต้นทุนการ
ผลิตในการเพาะเห็ดโคนน้อยมี
ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ยค ่ อ นข ้ า ง ส ู ง เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี ่ยรายได้
ของกลุ่มเปราะบาง ส่งผลให้ความ
นิยมในการเพาะปลูกเห็ดโคนน้อย
ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร 

การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
ภายหลังจากดำเนินโครงการเสร็จ
สิ้นส่งผลให้ทุกครัวเรือนสามารถ
เข้าถึงการเพาะปลูกเห็ดโคนน้อย
ได้มากขึ้นเนื่องจากต้นทุนในการ
เพาะปลูกเห็ดโคนน้อยมีค่าใช้จ่าย
ที่ลดลง 

ส่งเสริมศูนย์เรยีนรู้ตำบล การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
การเพาะเห็ดโคนน้อยในตำบลแม่
แฝกใหม ่ เด ิมว ิสาหก ิจช ุมชน
เกษตรยั่งยืนบ้านสบแฝกจัดโครง

การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
เกิดศูนย์เรียนรู้ที่ส่งเสริมด้านการ
อบรมวิธีเขี่ยเช้ือส่งผลให้เกษตรกร
หรือชาวบ้านที่สนใจในการเพาะ
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หลักการ 16 ตัวชี้วัด ก่อนเริ่มโครงการ หลังการดำเนนิโครงการ 
ช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากร
อย่างเป็นระบบ 

แผนการจัดการขยะอย่างเป็น
รูปธรรม 
ระบบการจ ัดการขยะภายใน
ชุมชนต้องได้รับการส่งเสริมจาก
ส ่ วนท ้ อ งถ ิ ่ น และขาดความ
ต่อเนื่องไม่สามารถจัดการระบบ
ได้เอง 

แผนการจัดการขยะอย่างเป็น
รูปธรรม 
เ ก ิ ด ร ะ บ บ ก า ร จ ั ด ก า ร ข ย ะ
ครอบคล ุมภายในช ุมชนท ี ่ มี
ประสิทธิภาพสูง มีการนำขยะไป
สร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพืน้ที่ การศึกษาทางเล ือกที ่ เน ้นการ
พัฒนาทักษะด้านสัมมาชีพและ
การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ของคนในชุมชน 
1. การอบรมระยะสั ้น การซ่อม
บำร ุงเคร ื ่องยนต์เล ็กทางภาค
การเกษตร เนื่องจากประชาชนใน
ตำบลแม่แฝกใหม่ประกอบอาชีพ
เกษตรเป็นจำนวนมากส่งผลให้มี
จำนวนอุปกรณ์ทางการเกษตรที่
ชำรุดและต้องได้รับการซ่อมบำรุง
ซึ่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงนั้น
ค่อนข้างสูง 
 
2. หลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง 
การตลาดออนไลน์  เน ื ่องจาก
ประชากรในตำบลแม่แฝกใหม่ยัง
ข า ด อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้ ท า ง ด ้ า น
เทคโนโลยีซึ่งเป็นทักษะสำคัญใน
ประกอบอาชีพ 

การศึกษาทางเล ือกที ่ เน ้นการ
พัฒนาทักษะด้านสัมมาชีพและ
การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ของคนในชุมชน 
1. การอบรมระยะสั้น เครื่องยนต์
เล ็ก ผลลัพธ์จากการฝึกอบรม
ส่งผลให้เกษตรในตำบลแม่แฝก
ใ ห ม ่ ส า ม า ร ถ ซ ่ อ ม บ ำ รุ ง
เคร ื ่องจ ักรกลทางการเกษตร
ขนาดเล็กได้เอง 
 
2. หลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง 
การตลาดออนไลน์ ผลลัพธ์จาก
การฝึกอบรบส่งผลให้ประชาชนที่
ใ ห ้ ค ว ามสน ใ จส าม า รถ เ พิ่ ม
ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าบน
แพลตฟอร์มออนไลน์ได้ 

ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและ
อาหารปลอดภัย 

การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
เดิมตำบลแม่แฝกใหม่ได้มีกลุ่ม
ว ิสาหก ิจช ุมชนท ี ่ดำเน ินการ
เพาะปลูกเห็ดโคนน้อยโดยนำเชื้อ
เห็ดมาจากภายนอกพ้ืนที่ 

การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
มีการต่อยอดจากการเพาะปลูก
เป็นผู้ผลิตโดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการผลิตหัวเชื้อเห็ดจน
มาถึงผูจ้ัดจำหน่าย 

ฝึกอบรมทักษะอาชีพ การศึกษาทางเล ือกที ่ เน ้นการ
พัฒนาทักษะด้านสัมมาชีพและ

การศึกษาทางเล ือกที ่ เน ้นการ
พัฒนาทักษะด้านสัมมาชีพและ

หลักการ 16 ตัวชี้วัด ก่อนเริ่มโครงการ หลังการดำเนนิโครงการ 
การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ของคนในชุมชน 
ในตำบลแม ่แฝกใหม ่ได ้ม ีการ
ส่งเสริมด้านประชากรในพื ้นที่
เกี ่ยวกับการเกษตรเป็นจำนวน
มากแต่ยังขาดด้านการซ่อมบำรุง
เครื ่องจักรกลเล็กที ่เป็นหนึ ่งใน
ส่วนสำคัญในการประกอบอาชีพ
เกษตรกร รวมถ ึงองค ์ความรู้
ทางด้านการตลาดออนไลน์ซึ่งเป็น
อีกหนึ่งช่องทางในการค้าขายใน
ปัจจุบัน 
 
 
การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
มีการจัดการฝึกอบรมการเพาะ
เห็ดโคนน้อยส่งผลให้เกษตรใน
พื ้นที ่มีความเชียวชาญด้านการ
เพาะปลูกเป็นทุนเดิม 

การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
ของคนในชุมชน 
ได้มีโครงการจัดฝึกอบรบจำนวน 
2 หลักสูตรให้แก่ประชาชนที่ให้
ความสนใจได้แก ่
     1 ) ก า ร อ บ ร ม ร ะ ย ะ สั้ น 
เครื่องยนต์เล็ก 
     2) หลักสูตรอบรมระยะสั้น 
เรื่อง การตลาดออนไลน์ 
 
 
 
 
 
การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
ได้มีโครงการจัดฝึกอบรมการเข่ีย
เช ื ้ อ เห ็ด เพ ื ่ อม ุ ่ ง เน ้นให ้กลุ่ ม
เกษตรกรสามารถผลิตหัวเชื้อเอง
ได ้

พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
เนื ่องด้วยปัจจัยเรื ่องต้นทุนการ
ผลิตในการเพาะเห็ดโคนน้อยมี
ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ยค ่ อ นข ้ า ง ส ู ง เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี ่ยรายได้
ของกลุ่มเปราะบาง ส่งผลให้ความ
นิยมในการเพาะปลูกเห็ดโคนน้อย
ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร 

การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
ภายหลังจากดำเนินโครงการเสร็จ
สิ้นส่งผลให้ทุกครัวเรือนสามารถ
เข้าถึงการเพาะปลูกเห็ดโคนน้อย
ได้มากขึ้นเนื่องจากต้นทุนในการ
เพาะปลูกเห็ดโคนน้อยมีค่าใช้จ่าย
ที่ลดลง 

ส่งเสริมศูนย์เรยีนรู้ตำบล การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
การเพาะเห็ดโคนน้อยในตำบลแม่
แฝกใหม ่ เด ิมว ิสาหก ิจช ุมชน
เกษตรยั่งยืนบ้านสบแฝกจัดโครง

การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อย 
เกิดศูนย์เรียนรู้ที่ส่งเสริมด้านการ
อบรมวิธีเขี่ยเช้ือส่งผลให้เกษตรกร
หรือชาวบ้านที่สนใจในการเพาะ
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หลักการ 16 ตัวชี้วัด ก่อนเริ่มโครงการ หลังการดำเนนิโครงการ 
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ด ้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร
เพาะปลูกเห็ดโคนน้อย ทำให้เกิด
การสร ้างศ ูนย ์การเร ียนร ู ้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคน
น้อยที่มีอุปกรณ์และการจัดอบรม
ขั้นตอนการผลิตหัวเชื้อขึ้นมา 

เห็ดโคนน้อยสามารถเข้ามาเรียนรู้
การทำหัวเชื้อเห็ดได้และมีการจัด
อบรมขั้นตอนการทำหัวเชื ้อเห็ด
เพื ่อให้คนที่สนใจสามารถทราบ
ขั้นตอนการทำที่ถูกวิธ ี
 

 
แนวทางการพัฒนาตำบลโดยผ่าน 4 กิจกรรม 
 แนวทางในการพัฒนาตำบลแม่แฝกใหม่ ผ่านการดำเนินกิจกรรมตามที่ กระทรวง  อว. กำหนด มี
รายละเอียดดังนี้  

4 การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ)  
คิดเป็นร้อยละ  50  ของกิจกรรมทั้งหมด 

5 การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 
คิดเป็นร้อยละ  -  ของกิจกรรมทั้งหมด 

6 การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ)  
คิดเป็นร้อยละ  20  ของกิจกรรมทั้งหมด 

7 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่
ชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ  30  ของกิจกรรมทั้งหมด 

 ในแต่ละประเภทของกิจกรรม โครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและการยกระดับ
สัมมาชีพของประชากร ภายใต้การทำงานร่วมกับตำบลแม่แฝกใหม่ มีกิจกรรมดังนี้ 

1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ จะดำเนินผ่านกิจกรรมการศึกษาทางเลือกที่เน้นการ
พัฒนาทักษะด้านสัมมาชีพและการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขของคนในชุมชน ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่  
(1) หลักสูตรอบรมระยะสั้นเรื่อง เครื่องยนต์เล็ก 
(2) หลักสูตรอบรมระยะสั้นเรื่อง การตลาดออนไลน์ 

2) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ) จะดำเนินผ่าน
กิจกรรม แผนการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม มีการดำเนินกิจกรรมย่อยทั้งหมด 3 กิจกรรม 
ได้แก ่
(1) กิจกรรม ถังหมัก รักษ์โลก Green Cone ระดับครัวเรือน 
(2) กิจกรรม Save World การแยกขยะให้ถูกถัง 
(3) กิจกรรม ขยะสร้างรายได้ ธนาคารขยะ 

3) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) จะ
ดำเนินผ่านกิจกรรม การสร้างศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อย 

 
 
 

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 แนวที่�งในก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่	ผ่ั�นก�รดำ�เนินกิจกรรม่ตำ�ม่ท่ี่�	กระที่รวง	อว.	กำ�หนด	ม่่ร�ยู่
ละเอ่ยู่ดด้งน่�	
	 4	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�น	ๆ)	
คิดเป็็นร้อยู่ละ		50		ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
	 5	ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว)
คิดเป็็นร้อยู่ละ		-		ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
	 6	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�ง	ๆ)	
คิดเป็็นร้อยู่ละ		20		ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
	 7	 ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	 Economy	 (ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)	 ให้แก่
ชุม่ชน
คิดเป็็นร้อยู่ละ		30		ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
	 ในแต่ำละป็ระเภที่ของกิจกรรม่	 โครงก�รก�รพ้ื้ฒน�ระบบก�รบริห�รจ้ดก�รขยู่ะและก�รยู่กระด้บ
ส้่ม่ม่�ช่พื้ของป็ระช�กร	ภ�ยู่ใต้ำก�รที่ำ�ง�นร่วม่ก้บตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่	ม่่กิจกรรม่ด้งน่�
	 1)	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	จะดำ�เนินผ่ั�นกิจกรรม่ก�รศ่กษ�ที่�งเลือกท่ี่�เน้นก�รพ้ื้ฒน�
ท้ี่กษะด้�นส้่ม่ม่�ช่พื้และก�รดำ�เนินช่วิตำอยู่่�งม่่คว�ม่สุ่ขของคนในชุม่ชน	 ผ่ั�นก�รฝึกอบรม่หล้กส่่ตำรระยู่ะส้่�น	
2	หล้กส่่ตำร	ได้แก่	

• หล้กส่่ตำรอบรม่ระยู่ะส้่�นเรื�อง	เครื�องยู่นต์ำเล็ก
• 	หล้กส่่ตำรอบรม่ระยู่ะส้่�นเรื�อง	ก�รตำล�ดออนไลน์

	 2)	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่ด้่�นต่ำ�ง	ๆ )	จะดำ�เนินผ่ั�นกิจกรรม่	
แผันก�รจ้ดก�รขยู่ะอยู่่�งเป็็นร่ป็ธุรรม่	ม่่ก�รดำ�เนินกิจกรรม่ยู่่อยู่ท้ี่�งหม่ด	3	กิจกรรม่	ได้แก่

• กิจกรรม่	ถ้ึงหม้่ก	ร้กษ์โลก	Green	Cone	ระด้บคร้วเรือน
• กิจกรรม่	Save	World	ก�รแยู่กขยู่ะให้ถ่ึกถ้ึง
• กิจกรรม่	ขยู่ะส่ร้�งร�ยู่ได้	ธุน�ค�รขยู่ะ

	 3)	ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)	จะดำ�เนิน
ผ่ั�นกิจกรรม่	ก�รส่ร้�งศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่และส่่งเส่ริม่อ�ช่พื้ก�รเพื้�ะเห็ดโคนน้อยู่
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วิธีีการัดำาเนินงานวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม วิธีการบริหารจัดการ 
การนำเทคโนโลยี เครื่องมือ องค์

ความรู้ นวัตกรรมมาถ่ายทอดให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงาน
เครือข่ายเข้า
ร่วมกิจกรรม 

1) ก า ร บ ร ิ ห า ร
จัดการโครงการใน
ภาพรวม 

เน้นการกำกับติดตาม
ก า ร ท ำ ง า น เ ชิ ง
ย ุทธศาสตร ์ ร ่ วมกับ
กระทรวงฯในภาพของ
การให้ข้อมูลของตำบล 
การมีส ่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ภายใต้โครงการ 

การใช้เทคโนโลยีด้าน คอมพิวเตอร์
และระบบออนไลน ์ในการรับ-ส่งข้อมูล
ระหว่าง กระทรวงฯ  มหาวิทยาลัย 
(หัวหน้าโครงการ)  พื้นที่ตำบลแม่
แฝกใหม่                            

มทร.ล้านนา 
เทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว 
อปท. 
วัดเจดีย์แม่ครัว 
กศน.แม่แฝกใหม่ 
รพ.สต.เจดีย์แม่
ครัว 

2) ก า ร ศ ึ ก ษ า
ทางเลือกที่เน้นการ
พัฒนาทักษะด้าน
สัมมาชีพและการ
ดำเนินชีวิตอย่างมี
ความสุขของคนใน
ชุมชน 

(1) ประสานงานติดด่อ
กับผู้นำชุมชน 
(2) ว า ง แ ผ น ก า ร
ดำเน ินงานจ ัดอบรม
ร่วมกันผู้นำชุมชน 
(3) ดำ เน ิ นก ิ จกรรม
อบรมหลักสูตรระยะสั้น 
(4) ต ิ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ดำเนินกิจกรรม 
(5) สรุปโครงการ 

ห ล ั ก ส ู ต ร อ บ ร ม ร ะ ย ะ สั้ น เ ร ื ่ อ ง
เครื่องยนต์เล็ก 
(1) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพ่ือการเกษตร 
(2) มีการแนะนำเทคโนโลยีหรือวิธีการ
ซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรที่มี
ใช้ในปัจจุบัน 
(3) มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้สู ่การ
ปฏิบัติจริงในการถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์
เล็กและอื่น ๆ 
หล ั กส ู ต รอบรมระยะส ั ้ น  เ ร ื ่ อ ง 
การตลาดออนไลน ์
(1) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
วิธ ีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 
(2) มีการถ ่ายทอดความรู้ ด ้านการ
ถ่ายภาพสินค้า 
(3) มีการแนะนำผ่านปฏิบัติการด้าน
วิธีการใช้งานระบบออนไลน์ผ่านการ
ขายสินค้า เช่น การสร้างเพจ เฟสบุ๊ค 
และช่องทางอ่ืน ๆ 
แผนการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม 
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กิจกรรม วิธีการบริหารจัดการ 
การนำเทคโนโลยี เครื่องมือ องค์

ความรู้ นวัตกรรมมาถ่ายทอดให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

หน่วยงาน
เครือข่ายเข้า
ร่วมกิจกรรม 

(1) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการจัดการขยะแต่ละประเภท
ภายในชุมชน 
(2) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การสร้างรายได้จากขยะด้วยธนาคาร
ขยะ 
(3) การถ่ายทอดองค ์ความร ู ้ส ู ่การ
ปฏิบัติจริง 
การสร้างศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริม
อาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อย 
(1) มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการผลิตหัวเชื้อเห็ด 
(2) .มีการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ห้อง
เขี่ยเชื้อเห็ดเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติ 
 
 

 
ผลการดำเนนิงาน 
 

กิจกรรม 
เรื่องเดน่ กิจกรรม 
บริการ ผลิตภณัฑ์ 

ผลผลิต 

คนเด่น ผู้นำชมุชน/
ปราชญ์ชาวบา้น กลุ่ม

ธุรกิจ 

แหล่งเรียนรู้และ
หลักสูตร 

1) การศึกษาทางเลือก
ที ่เน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านสัมมาชีพและการ
ด ำ เน ิ น ช ี ว ิ ต อย ่ า ง มี
ความสุขของคนในชุมชน  

ก า ร อ บ ร ม ร ะ ย ะ สั้ น 
เครื่องยนต์เล็ก 
บ ร ิ ก า ร ซ ่ อ ม บ ำ รุ ง
เครื่องยนต์เล็ก 
 
 
 
 
 
ก า ร อบร ม หล ั ก ส ู ต ร
เทคน ิคการถ ่ ายภาพ

ก า ร อ บ ร ม ร ะ ย ะ ส้ั น 
เครื่องยนต์เล็ก 
นายว ั ช รพงศ ์  โพธ า 
อาจารย์ประจำหลักสูตร
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ดอย
สะเก็ด 
 
ก า รอบรมหล ั ก ส ู ต ร
เทคน ิคการถ ่ ายภาพ

ก า ร อ บ ร ม ร ะ ย ะ สั้ น 
เครื่องยนต์เล็ก 
คู ่ม ือหลักสูตรการดูแล
ร ั ก ษ า แ ล ะ ซ ่ อ ม
เคร ื ่ อ งยนต ์ เล ็ กภาค
การเกษตร 
 
 
 
 
ก า รอบรมหล ั ก ส ู ต ร

ผู้ลการัดำาเนินงาน
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กิจกรรม 
เรื่องเดน่ กิจกรรม 
บริการ ผลิตภณัฑ์ 

ผลผลิต 

คนเด่น ผู้นำชมุชน/
ปราชญ์ชาวบา้น กลุ่ม

ธุรกิจ 

แหล่งเรียนรู้และ
หลักสูตร 

สินค้าและตกแต่งภาพ
เพื่อขายสินค้าออนไลน์
อย่างมืออาชีพ  
(1) เทคนิคการถ่ายภาพ
สินค้า 
(2) เทคนิคการตกแต่ง
ภ าพ เพ ื ่ อ ข ายส ิ นค้ า
ออนไลน์อย่างมืออาชีพ 
(3) การขายส ินค ้าบน
ช่องทางออนไลน์และ
เครื่องมือวิเคราะห์คำที่
ควรใช ้ โพสต ์ เพ ื ่อขาย
สินค้าออนไลน ์
 

สินค้าและตกแต่งภาพ
เพื่อขายสินค้าออนไลน์
อย่างมืออาชีพ  
 
ผู ้ประกอบการร ้านค้า
หรือทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ในพื ้นท ี ่ตำบลแม่แฝก
ใหม่ 
(1) แคบหมูวนิดา  
คุณวนิดา สืบพันธ์วงค์ 
(2) แคบหมูแม่รวย รวย 
คุณอุบล ปันธิวงค์ 
(3) วรรณดาดีไซน ์ 
คุณวรรณดา ปัญญานะ 
(4) นมฤทธิ ์ฟาร ์มปูนา 
คุณอรพิน นมฤทธิ ์
(5) สุวรรณ์ฟาร์ม 
คุณอำพล สุวรรณ์ 
(6) น้ำหมักไก่ย่าง  
คุณชาตรี การานา 
(7) เห็ดโคนน้อย 
คุณกัลยากร ตานันท์ 
(8) กลุ่ม วิสาหกิจชุมชน
ยั่งยืนบ้านสบแฝก 
 

เทคน ิคการถ ่ ายภาพ
สินค้าและตกแต่งภาพ
เพื่อขายสินค้าออนไลน์
อย่างมืออาชีพ  
คู่มือหลักสูตรเทคนิคการ
ถ่ายภาพสินค้าและ
ตกแต่งภาพเพ่ือขาย
สินค้าออนไลน์อย่างมือ
อาชีพ 

2) แผนการจัดการขยะ
อย่างเป็นรูปธรรม 

ก า ร อ บ ร ม ภ า ย ใ ต้
หลักสูตรดังน้ี 
(1) หล ักส ู ตรถ ั งหมั ก
รักษ์โลก (Green Cone) 
ระดับครัวเรือน 
(2) ห ล ั ก ส ู ต ร  Save 
World การแยกขยะให้
ถูกถัง 
(3)  หลักสูตร ขยะสร้าง
รายได้ ธนาคารขยะ 

ผู ้มีส่วนร่วมในการถ่าย
ถอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
(1) นายอดุลย์  ตานัน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้าน
สบแฝก 
(2) นายพิทักษ์  นันต ี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้าน
แพะเจดีย์ 
(3) นายดิเรก จิรชวาล
วิสุทธิ ์

เก ิ ดการจ ัดต ั ้ งแหล่ ง
เรียนรู้และคู่มือหลักสูตร
ระบบการจัดขยะอย่าง
เป็นระบบภายในชุมชน 
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กิจกรรม 
เรื่องเดน่ กิจกรรม 
บริการ ผลิตภณัฑ์ 

ผลผลิต 

คนเด่น ผู้นำชมุชน/
ปราชญ์ชาวบา้น กลุ่ม

ธุรกิจ 

แหล่งเรียนรู้และ
หลักสูตร 

ผู ้อำนวยการโรงเร ียน
บ้านแม่แฝก 

3) การสร ้างศ ูนย ์การ
เรียนรู้และส่งเสริมอาชีพ
การเพาะเห็ดโคนน้อย 

(1 ) ก ิจกรรม จ ัดการ
อบรมภายใต้โครงการ
สร้างศูนย์การเรียนรู้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ดโคนน้อย 
 
(2) ผลผลิต สามารถเพิ่ม
ผลผลิตของเห็ดโคนน้อย
ได้มากขึ้นจากเดิม 

(1) นายอาชว์ ชิดทอง 
เป็นผู้นำสัมมาชุมชนและ
ดำรงตำแหน่งปราชญ์
ชาวบ้าน บ้านสบแฝก 
หมู ่ท ี ่  2 เป็นผู ้ท ี ่ร ิ เร่ม
ก ่ อต ั ้ งกล ุ ่ มว ิ สาหกิจ
ชุมชนและเริ่มต้นศึกษา
กระบวนผลิตเห ็ดโคน
น้อย 

(1) แหล่งเรียนรู ้ ศูนย์
การเรียนรู้การเขี่ยเชื้อ ณ 
วิสาหกิจชุมชนเกษตร
ยั่งยืนบ้านสบแฝก หมู่ 2 
ตำบลแม่แฝกใหม่ 
(2) คู ่ม ือหลักสูตรการ
สร้างศูนย์การเรียนรู้และ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะ
เห็ดโคนน้อย 

 
 
ปัจจัยความสำเร็จ 

ในการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและการยกระดับ
สัมมาชีพของประชากร ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  จะสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดปัจจัย
ดังต่อไปนี ้

1. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ที่อยู่เขตท้องท่ีของตำบลแม่แฝกใหม่ เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) เทศบาล โรงพยาบาลส่วนตำบลแม่แฝกใหม่ (รพ.สต) และหน่วยงานอื่นๆ 

2. ความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชนภายในท้องที่ตำบลแม่แฝกใหม่ในการอำนวยความสะดวกตลอดการ
ดำเนินกิจกรรม โดยเฉพาะร้านค้าภายในตำบลแม่แฝก ร้านค้าชุมชน และอื่นๆ 

3. ความร่วมมือจากประชากรในชุมชนตำบลแม่แฝกใหม่ ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ให้ข้อมูลพื้นฐานในชุมชน 
และเป็นทั้งผู้รับข้อมูล กิจกรรมดีๆเพื่อช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้กับตนเอง 

4. ความร่วมมือของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ข้อมูล ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความเชี่ยวชาญ ที่ผู้รับ
มีความต้องการเพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาความรู้หรือรายได้ต่อไป 

5. ความร่วมมือของคณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู ้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดได้ ตลอดจนเป็น
ผู้ออกแบบการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 

6. การกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน จากหัวหน้าโครงการแลผู้รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย
ที่สุดระหว่างดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี 

7. บุคลากรจ้างงาน ทั้งภาคประชาชน บัณฑิต และนักศึกษา ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการช่วยระดม
ความคิด การติดตามงานต่างๆภายในชุมชน การดำเนินงานจิตอาสาเพ่ือช่วยเหลือชุมชนในทุกๆเรื่อง 

ปัจจัยความสำาเร็ัจ

	 ในก�รดำ�เนินกิจกรรม่ที่้�งหม่ด	 ภ�ยู่ใต้ำโครงก�รก�รพ้ื้ฒน�ระบบก�รบริห�รจ้ดก�รขยู่ะและก�รยู่ก
ระด้บส้่ม่ม่�ช่พื้ของป็ระช�กร	ตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่	อำ�เภอส้่นที่ร�ยู่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	จะส่ำ�เร็จไม่่ได้ถ้ึ�ข�ดปั็จจ้ยู่
ด้งต่ำอไป็น่�
	 1.	คว�ม่ร่วม่มื่อระหว่�งภ�คร้ฐ	ท่ี่�อยู่่่เขตำท้ี่องท่ี่�ของตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่	เช่น	องค์ก�รป็กครองส่่วนท้ี่อง
ถิึ�น	(อป็ที่.)	เที่ศบ�ล	โรงพื้ยู่�บ�ลส่่วนตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่	(รพื้.ส่ตำ)	และหน่วยู่ง�นอื�นๆ
	 2.	คว�ม่ร่วม่มื่อก้บหน่วยู่ง�นเอกชนภ�ยู่ในท้ี่องท่ี่�ตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่ในก�รอำ�นวยู่คว�ม่ส่ะดวกตำลอด
ก�รดำ�เนินกิจกรรม่	โดยู่เฉูพื้�ะร้�นค้�ภ�ยู่ในตำำ�บลแม่่แฝก	ร้�นค้�ชุม่ชน	และอื�นๆ
	 3.	คว�ม่ร่วม่มื่อจ�กป็ระช�กรในชุม่ชนตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่	ท่ี่�ที่ำ�หน้�ท่ี่�เป็็นท้ี่�งผ้่ัให้ข้อม่่ลพืื้�นฐ�นในชุม่ชน	
และเป็็นท้ี่�งผ้่ัร้บข้อม่่ล	กิจกรรม่ด่ๆเพืื้�อช่วยู่พ้ื้ฒน�องค์คว�ม่ร้่ให้ก้บตำนเอง
	 4.	คว�ม่ร่วม่มื่อของวิที่ยู่�กรผ้่ัเช่�ยู่วช�ญ่	ในก�รให้ข้อม่่ล	ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ตำ�ม่คว�ม่เช่�ยู่วช�ญ่	ท่ี่�
ผ้่ัร้บม่่คว�ม่ต้ำองก�รเพืื้�อส่�ม่�รถึนำ�ไป็ต่ำอยู่อดในก�รพ้ื้ฒน�คว�ม่ร้่หรือร�ยู่ได้ต่ำอไป็
	 5.	 คว�ม่ร่วม่มื่อของคณ�จ�รยู่์	 และบุคล�กรของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่่ร�ชม่งคลล้�นน�	 ในก�ร
ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ให้ผ้่ัเข้�ร่วม่อบรม่ส่�ม่�รถึนำ�ไป็ใช้ป็ระโยู่ชน์	และต่ำอยู่อดได้	ตำลอดจนเป็็นผ้่ัออกแบบก�ร
ดำ�เนินกิจกรรม่ต่ำ�งๆ
	 6.	ก�รกำ�ก้บ	ติำดตำ�ม่	ก�รดำ�เนินง�น	จ�กห้วหน้�โครงก�รแลผ้่ัร้บผิัดชอบ	เพืื้�อให้เกิดข้อผิัดพื้ล�ดน้อยู่
ท่ี่�สุ่ดระหว่�งดำ�เนินโครงก�รตำลอดระยู่ะเวล�	1	ปี็
	 7.	 บุคล�กรจ้�งง�น	 ท้ี่�งภ�คป็ระช�ชน	 บ้ณฑิ์ตำ	 และน้กศ่กษ�	 ซ่ื้�งถืึอเป็็นฟันเฟ้องส่ำ�ค้ญ่ในก�รช่วยู่
ระดม่คว�ม่คิด	ก�รติำดตำ�ม่ง�นต่ำ�งๆภ�ยู่ในชุม่ชน	ก�รดำ�เนินง�นจิตำอ�ส่�เพืื้�อช่วยู่เหลือชุม่ชนในทุี่กๆเรื�อง
	 8.	 งบป็ระม่�ณจ�กภ�คร้ฐ	 ถืึอเป็็นสิ่�งท่ี่�ข�ดไม่่ได้	 ก�รดำ�เนินกิจกรรม่ต่ำ�งๆโดยู่เฉูพื้�ะก�รยู่กระด้บ
ชุม่ชนในหล�ยู่มิ่ติำตำ�ม่คว�ม่ส่อดคล้องของแผันง�น	 ก�รม่่งบป็ระม่�ณท่ี่�เพ่ื้ยู่งพื้อ	 ถืึอเป็็นสิ่�งส่ำ�ค้ญ่และเป็็น
กลไกส่ำ�ค้ญ่ในก�รข้บเคลื�อนก�รที่ำ�ง�นอยู่่�งท่ี่�สุ่ด
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ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 1)	เนื�องจ�กส่ถึ�นก�รณ์โควิด-19	ในตำำ�บลแม่่แฝกใหม่่ท่ี่�เป็็นพืื้�นท่ี่�แพื้ร่ระบ�ดอยู่่�งต่ำอเนื�อง	จ่งส่่งผัล
ให้เป็็นอุป็ส่รรคในก�รลงพืื้�นท่ี่�ส่อบถึ�ม่คว�ม่ส่นใจในก�รเข้�ร่วม่ก�รอบรม่	 คว�ม่วิตำกก้งวลของป็ระช�ชนใน
ก�รเข้�ร่วม่อบรม่	 และด้วยู่คว�ม่รุนแรงของก�รแพื้ร่ระบ�ดในพื้ื�นท่ี่�ส่่งผัลให้กำ�หนดก�รม่่คว�ม่คล�ดเคลื�อน
ไป็จ�กเดิม่	จ่งต้ำองจ้ดก�รอบรม่ออนไลน์	(ด้วยู่ต้ำวเอง)	เพืื้�อป้็องก้นและลดคว�ม่เส่่�ยู่งในก�รติำดเชื�อโควิด-19
	 2)	 ป็ระช�กรในชุม่ชนม่่ข้อจำ�ก้ดด้�นเวล�และงบป็ระม่�ณค่�ใช้จ่�ยู่ในก�รดำ�เนินช่วิตำป็ระจำ�ว้น	
ที่ำ�ให้ไม่่ส่�ม่�รถึม่่ศ้กยู่ภ�พื้เพ่ื้ยู่งพื้อท่ี่�จะส่�ม่�รถึเข้�ร่วม่ก�รดำ�เนินกิจกรรม่ได้อยู่�่งเต็ำม่ท่ี่�	ก�รดำ�เนินกิจกรรม่
อ�จส่�ม่�รถึที่ำ�ได้ในช่วงระยู่ะเวล�อ้นส้่�นและข�ดคว�ม่ต่ำอเนื�องยู่้�งยู่ืน	 เกิดคว�ม่เบื�อหน่�ยู่เมื่�อก�รดำ�เนิน
กิจกรรม่ท่ี่�ที่ำ�ไป็ไม่่ก่อให้เกิดผัลป็ระโยู่ชน์ในระยู่ะยู่�ว
	 3)	 ช่วงเวล�ก�รจ้ดอบรม่ไม่่ใช่ฤด่ก�ลของก�รออกดอกของเห็ดโคนน้อยู่	 จ่งต้ำองนำ�เห็ดชนิดอื�นม่�ใช้
ในก�รจ้ดอบรม่	เนื�องจ�กข้�นตำอนและกระบวนก�รที่ำ�ของเห็ดแต่ำละชนิดไม่่ต่ำ�งก้นม่�ก
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เป็นตำบลที่ยังไม่สามารถอยู่รอด เป็นตำบลที่อยู่รอด¢�ÍÁÙÅ¾×é¹·ÕèµÓºÅ
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พื#นที'โดยรวม 36,722 ไร่
ลกัษณะภูมิประเทศ 

เป็นที'ราบเชิงเขา ส่วนใหญ่เป็น

ภูเขาสูง 

มีคลองชลประทานและติดแม่นํ#า

ปิงทางดา้นตะวนัตก

อาชีพหลกั

อาชีพรอง

เกษตรกรรม ประมง ปศุสตัว์

การบริการ การท่องเที'ยว แรงงาน

จาํนวนประชากร  :  5,620 คน  

ส่วนใหญ่จะมีช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 31-70 ปี

?

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¾×é¹·Õè

เพื'อเพิ'มองคค์วามรู้ เทคโนโลย ีและ

ปัจจยัที'ก่อใหเ้กิดความสมบูรณ์แบบทาง

ดา้นรายไดส่้งผลทาํใหชุ้มชนพฒันาไดช้า้ 

ไม่ทนักบัสถานการณ์ปัจจุบนั

à»�Ò
ËÁÒÂ

1. การศึกษาทางเลือกที'เนน้การพฒันาทกัษะ
ดา้นสมัมาชีพและการดาํเนินชีวติอยา่งมีความสุข

ของคนในชุมชน 

2. แผนการจดัการขยะอยา่งเป็นรูปธรรม 

3. การสร้างศูนยก์ารเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพการ
เพาะเห็ดโคนนอ้ย

¡ÒÃ 
´Óà¹Ô¹§Ò¹

¡Åä¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
กลไก 

การขบัเคลื'อน 

โดยทุกฝ่ายร่วมมือ 

ประสานงานกนั

• รายไดเ้พิ'มขึ#น  

- รายไดเ้พิ'มขึ#นเฉลี'ยต่อตาํบล 140,000 บาท/เดือน 

- รายไดเ้พิ'มขึ#นเฉลี'ยต่อตาํบล 3,500 บาท/ครัวเรือน 
• ตน้ทุนลดลง 

- ตน้ทุนลดลงเฉลี'ยต่อตาํบล 32000 บาท/เดือน 

- ตน้ทุนลดลงเฉลี'ยต่อตาํบล 800 บาท/ครัวเรือน 
• ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 

- ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล 1,400 กิโล/เดือน

เชิงเศรษฐกิจ

เชิงสังคม
• การสร้างศูนยก์ารเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพการเพาะ

เห็ดโคนนอ้ย

1. ถา้ยงัมีสถานการณ์โควดิ-19แนะนาํใหใ้ชว้ธีิการดาํเนินการแบบออนไลน ์
2. ประชากรในชุมชนมีขอ้จาํกดัดา้นเวลาและงบประมาณค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินชีวติประจาํวนั จึงควรจดักิจกรรมใหก้ระทบกบัชีวติประจาํวนันอ้ย
ที'สุด 

3. ควรเลือกกิจกรรมการอบรมใหส้อดคลอ้งกบัฤดูการของวดัถุดิบในชุมชน

ภาค 

บณัฑิต

ภาค 

นกัศึกษา

ภาค 

ประชาชน

อปท.มหาวทิยาลยั

ภาค 

รัฐ U2T
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ดรั.พีัรัยา สมศักดิ�

  คณะบริัหารัธุีรักิจและศิลปศาสตร์ั 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา

ตำาบลขัวมุง         
อำ�าเภอำสารภี จังหวัดเชีียงใหม่

ผู้ร่วิมูโครงการ : ดร.ไพื้รพ้ื้นธ์ุ	ธุนเลิศโศภิตำ



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
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ความเป็นมา 

ข้้อมููลพ่�นฐาน/ข้้อมููลทั�วิไป
  

ภูาพที� 1  แผนที� ตำาบลขั้วิมุูง อำาเภูอสารภีู จังหวัิดเชีย์งใหมู่
(ที�มูา : https://www.google.com/maps)

	 เที่ศบ�ลตำำ�บลข้วมุ่ง	 เดิม่เป็็นองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลข้วมุ่ง	 และได้ร้บก�รยู่กฐ�นะจ�กองค์ก�ร
บริห�รส่่วนตำำ�บลข้วมุ่ง	 ตำ�ม่ป็ระก�ศกระที่รวงม่ห�ดไที่ยู่	 เรื�องก�รจ้ดต้ำ�งเที่ศบ�ลตำำ�บลข้วมุ่ง	 อำ�เภอส่�รภ่	
จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	เป็็นเที่ศบ�ลตำำ�บล	ต้ำ�งแต่ำว้นท่ี่�	27	ตุำล�คม่	พื้.ศ.	2552
	 โครงส่ร�้งและอำ�น�จหน�้ท่ี่�ในก�รบรหิ�รง�นของเที่ศบ�ลตำำ�บลจะเป็็นไป็ตำ�ม่กฎหม่�ยู่	โดยู่กำ�หนด
ให้เที่ศบ�ลตำำ�บลป็ระกอบด้วยู่	ฝ่�ยู่นิติำบ้ญ่ญ้่ติำ	หรือส่ภ�เที่ศบ�ลตำำ�บล
	 ส่ภ�เที่ศบ�ลตำำ�บลน้�น	เป็็นองค์กรที่�งก�รเมื่องท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่	ส่ม่�ชิกส่ภ�เที่ศบ�ลตำำ�บลเป็็นผ้่ัได้ร้บเลือกต้ำ�ง
โดยู่ตำรงจ�กป็ระช�ชน	กฎหม่�ยู่ได้กำ�หนดให้ส่ภ�เที่ศบ�ลตำำ�บลข้วมุ่งม่่ส่ม่�ชิกได้	12	คน	ส่ม่�ชิกส่ภ�เที่ศบ�ล
ตำำ�บลจะอยู่่่ในตำำ�แหน่งคร�วละ	4	ปี็
	 โดยู่ท้ี่�วไป็แล้ว	 ส่ม่�ชิกส่ภ�เที่ศบ�ลตำำ�บลจะม่่หน้�ท่ี่�และบที่บ�ที่เช่นเด่ยู่วก้บฝ่�ยู่นิติำบ้ญ่ญ้่ติำท้ี่�วไป็	
กล่�วคือหน้�ท่ี่�ในที่�งนิติำบ้ญ่ญ้่ติำ	ซ่ื้�ง	ได้แก่	ก�รต้ำ�งกระท้่ี่ถึ�ม่	ก�รเป็็นกรรม่ก�รส่ภ�	ก�รเปิ็ดอภิป็ร�ยู่
	 ส่ภ�เที่ศบ�ลตำำ�บลข้วมุ่ง	ม่่ป็ระธุ�นส่ภ�	1	คน	รองป็ระธุ�นส่ภ�อ่ก	1	คน	ป็ระธุ�นส่ภ�นอกจ�กหน�้ท่ี่�
โดยู่ตำรงในก�รเป็็นป็ระธุ�นในท่ี่�ป็ระชุม่ส่ภ�แล้ว	ยู่้งเป็็นตำำ�แหน่งท่ี่�ม่่เก่ยู่รติำน้บว่�เป็็นคนส่ำ�ค้ญ่ของท้ี่องถิึ�นคน
หน่�ง
ฝ่�ยู่บริห�รหรือผ้่ับริห�ร	ได้แก่	น�ยู่กเที่ศม่นตำร่ตำำ�บล	ท้ี่�งน่�เนื�องจ�กกฎหม่�ยู่ได้กำ�หนดให้ร่ป็แบบของเที่ศบ�ล
ตำำ�บลในป็ระเที่ศไที่ยู่ที่กุแห่งใช้แบบเด่ยู่วก้นคือ	แบบคณะผ้่ับริห�รและส่ภ�	ก�รใช้แบบคณะร้ฐม่นตำร่กม็่�จ�ก
ส่ภ�	ซ่ื้�งหม่�ยู่ถ่ึงฝ่�ยู่ท่ี่�ม่่เส่่ยู่งข้�งม่�ก	(Majority)	ในส่ภ�ได้	ระบบเที่ศบ�ลตำำ�บลก็เช่นเด่ยู่วก้น	แบบท่ี่�ใช้ก้บ
เที่ศบ�ลตำำ�บลก็ใช้แบบผ้่ับริห�ร	ซ่ื้�งผ้่ับริห�รเที่ศตำำ�บลก็คือ	น�ยู่กเที่ศม่นตำร่ตำำ�บลม่�จ�กก�รเลือกต้ำ�งโดยู่ตำรง
จ�กป็ระช�ชนและน�ยู่กเที่ศม่นตำร่ตำำ�บลส่�ม่�รถึแตำ่งต้ำ�งรองน�ยู่กเที่ศม่นตำร่	 จำ�นวน	 2	 คน	 และเลข�นุก�ร
เที่ศม่นตำร่อ่ก	1	คน	ซ่ื้�งโดยู่ล้กษณะเช่นน่�จะเป็็นไป็ในที่ำ�นอง	ร้ฐโดยู่ระบบร้ฐส่ภ�	(Parliamentary	System)
ลักษณะที�ตั�ง จำานวินพ่�นที�
	 เที่ศบ�ลตำำ�บลข้วมุ่ง	ต้ำ�งอยู่่ใ่นเขตำท้ี่องท่ี่�ตำำ�บลข้วมุ่ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ต้ำ�งอยู่่ท่ี่�งทิี่ศตำะว้น
ตำกเฉู่ยู่งใต้ำของท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอส่�รภ่	และห่�งจ�กท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอส่�รภ่	ระยู่ะที่�งป็ระม่�ณ	8	กิโลเม่ตำร	ห่�งจ�ก
ต้ำวเมื่องเช่ยู่งใหม่่	12	กิโลเม่ตำร	ม่่พืื้�นท่ี่�ท้ี่�งสิ่�น	10.257	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 453

	 เที่ศบ�ลตำำ�บลข้วมุ่งม่่อ�ณ�เขตำติำดต่ำอ	ด้งน่�
• ทิี่ศเหนือ	ติำดต่ำอก้บตำำ�บลดอนแก้ว	 อำ�เภอส่�รภ่
• ทิี่ศใต้ำ	ติำดต่ำอก้บตำำ�บลส้่นที่ร�ยู่	 อำ�เภอส่�รภ่
• ทิี่ศตำะว้นออก	ติำดต่ำอก้บตำำ�บลท่ี่�กว้�ง	 อำ�เภอส่�รภ่
• ทิี่ศตำะว้นตำก	ติำดต่ำอก้บตำำ�บลส่บแม่่ข่�	 อำ�เภอห�งดง

	 ล้กษณะก�รป็กครอง	เที่ศบ�ลตำำ�บลข้วมุ่งแบ่งเขตำก�รป็กครอง	ออกเป็็น	10	หม่่่บ้�นด้งน่�
• หม่่่ท่ี่�	1	 บ้�นป่็�เดื�อ												
• หม่่่ท่ี่�	2	 บ้�นส้่นที่ร�ยู่ก้อม่									
• หม่่่ท่ี่�	3	 บ้�นป็�กเหมื่อง										
• หม่่่ท่ี่�	4	 บ้�นท่ี่�ม่ะโอ
• หม่่่ท่ี่�	5	 บ้�นข้วมุ่ง														
• หม่่่ท่ี่�	6	 บ้�นห้วดง																		
• หม่่่ท่ี่�	7	 บ้�นห้วดง																
• หม่่่ท่ี่�	8	 บ้�นไร่ดง
• หม่่่ท่ี่�	9	 บ้�นเดื�องกเหนือ						
• หม่่่ท่ี่�10	 บ้�นเดื�องกใต้ำ

 
 

 

 
จำนวนประชากร 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงจำนวนประชากรตำบลขัวมุงโดยแยกเพศชาย-หญิง ตามรายหมู่บ้าน 

พื้นที ่ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเด่ือ  264 322 586 
หมู่ที่ 2 บ้านสันทรายก้อม 286 329 615 
หมู่ที่ 3 บ้านปากเหมือง   176 216 392 
หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะโอ 306 337 643 
หมู่ที่ 5 บ้านขัวมุง     286 287 573 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวดง 252 264 516 
หมู่ที่ 7 บ้านหัวดง 203 235 438 
หมู่ที่ 8 บ้านไร่ดง 412 423 835 
หมู่ที่ 9 บ้านเดื่องกเหนือ       257 301 558 
หมู่ที่ 10 บ้านเดื่องกใต้ 208 239 447 

รวม 2,650 2,953 5,603 
หมายเหตุ 1. ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
  2. อ้างอิงจาก http://ebmn.cdd.go.th/#/jpt/report 
 
 
จำนวนหลังคาเรือน 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำนวนบ้านตำบลขัวมุงโดยแยกเป็นหลังคาเรือน ตามรายหมู่บ้าน 

พื้นที ่ จำนวน (หลัง) 
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเด่ือ             289 
หมู่ที่ 2 บ้านสันทรายก้อม          256 
หมู่ที่ 3 บ้านปากเหมือง           174 
หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะโอ 344 
หมู่ที่ 5 บ้านขัวมุง               287 
หมู่ที่ 6 บ้านหัวดง 267 
หมู่ที่ 7 บ้านหัวดง                 198 
หมู่ที่ 8 บ้านไร่ดง 330 
หมู่ที่ 9 บ้านเด่ืองกเหนือ       233 
หมู่ที่ 10 บ้านเดื่องกใต้ 186 

รวม 2,564 
หมายเหตุ 1. ข้อมูล เดือนกันยายน 2564 
  2. อ้างอิงจาก http://ebmn.cdd.go.th/#/jpt/report 
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หมายเหตุ 1. ข้อมูล เดือนกันยายน 2564 
  2. อ้างอิงจาก http://ebmn.cdd.go.th/#/jpt/report 
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แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

ร่ป็แบบกิจกรรม่ท่ี่�จะเข้�ไป็ดำ�เนินก�รในพืื้�นท่ี่�
	 1)	ก�รจ้�งง�นตำ�ม่ภ�รกิจต่ำ�ง	ๆ	ของม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่	จำ�นวน	20	อ้ตำร�	
	 2)	ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วในชุม่ชน
	 3)	ก�รส่ร้�งพ้ื้ฒน�สิ่นค้�เดิม่	หนุนเส่ริม่อ�ช่พื้ใหม่่ในยูุ่คดิจิต้ำล
	 4)	ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่และบริก�รวิช�ก�รด้�นเที่คนิคและวิธุ่ก�รจำ�แนกตำ�ม่ป็ระเภที่ป็ระโยู่ชน์
ก�รนำ�ไป็ใช้	ด้�นก�รส่ร้�งห่วงโซ่ื้ก�รเกษตำรด้วยู่เที่คนิคส่�รส่นเที่ศที่�งภ่มิ่ศ�ส่ตำร์	(Geographic	Information	
System:	GIS)	ใน	ตำ.ข้วมุ่ง	อ.ส่�รภ่	จ.เช่ยู่งใหม่่
	 5)	ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)	ให้แก่
ชุม่ชน

 
 

 

แนวทางการพฒันาตำบลโดยผ่าน 4 กิจกรรม (ตามที่โครงการได้เลือกดำเนนิกิจกรรม) 
รูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ 
 1) การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จำนวน 20 อัตรา  
 2) การสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 
 3) การสร้างพัฒนาสินค้าเดิม หนุนเสริมอาชีพใหม่ในยุคดิจิตัล 
 4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการวิชาการด้านเทคนิคและวิธีการจำแนกตามประเภทประโยชน์
การนำไปใช้ ด้านการสร้างห่วงโซ่การเกษตรด้วยเทคนิคสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System: GIS) ใน ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
 5) การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่
ชุมชน 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ปี พ.ศ.2564 
ผลลัพธ์ของ

กิจกรรม ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การจ้างเหมา
บริการตาม
ภารกิจต่าง 
ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 
สำหรับ
ประชาชน
ทั่วไป  
บัณฑิตจบ
ใหม่ และ
นักศึกษา 

x x x x x x x x x x x การจ้างงาน
ประชาชน 
บัณฑิตจบใหม่ 
และนักศึกษาที่
ได้รับผลกระทบ
จากโควิด 19 
จำนวนรวม 20 
คน 

ผู้รับจ้างได้รับ
การพัฒนา
ทักษะการ
ทำงานที่
หลากหลายตาม
ตรงตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

เล่มโปรไฟล์
ตำบลจำนวน 
20 เล่มตาม
จำนวนบุคลากร
จ้างเหมาใน
โครงการ 
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รายละเอียด
กิจกรรม 

ปี พ.ศ.2564 
ผลลัพธ์ของ

กิจกรรม ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ผู้จ้างเหมาใน
โครงการจำนวน 
20 คน ได้รบั
การผ่านอบรม
ตามหัวข้อที่
กำหนดและ
ได้รับ
ประกาศนียบัตร
จากหัวข้ออบรม 
100% 

คลิปแนะนำ
โครงการจำนวน 
1 คลิป 

เพจในเฟสบุ๊ค
แนะนำ
โครงการและ
คณะทำงาน
จำนวน 1 คลิป
เผยแพร่ใน 
youtube และ 
facebook 
page: U2Tของ
ดีขัวมุง 

มีผู้ติดตามเพจ 
จำนวนไม่ต่ำ
กว่า 100 คน 

กิจกรรมที่ 1 
การสร้าง
พัฒนาสินค้า
เดิม หนุน
เสริมอาชีพ
ใหม่ในยคุดิ
จิตัล 

 x x x x       ได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เดิม
อย่างน้อย 1 
ชนิด 



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
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รายละเอียด
กิจกรรม 

ปี พ.ศ.2564 
ผลลัพธ์ของ

กิจกรรม ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ได้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ของชุมชน
อย่างน้อย 2 
ชนิด 

ประชาชนใน
ชุมชนและ
ชุมชนใกล้เคียง
ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ไม่น้อย
กว่า 50 คน 

ได้มูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ
จากสินค้าเดิมมี
รายได้เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อย
ละ 5 

มีการเผยแพร่
คลิปองค์ความรู้
ใน Youtube 
ไม่ต่ำกว่า 2 
คลิป และ
เผยแพร่เพจ
โครงการ ไม่ตำ
กว่า 5 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 2 
การสร้าง
และ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

       x    ได้แผนพัฒนา
การท่องเที่ยว
ชุมชน อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

ได้แผนที่
ท่องเที่ยวชุมชน 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 465

 
 

 

รายละเอียด
กิจกรรม 

ปี พ.ศ.2564 
ผลลัพธ์ของ

กิจกรรม ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
อย่างน้อย 1 
แผนที ่

ได้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้คนใน
ชุมชนอย่างน้อย 
50 คน 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ชุมชนจำนวน 1 
แห่ง 

มีการเผยแพร่
คลิปองค์ความรู้
ใน Youtube 
ไม่ต่ำกว่า 2 
คลิป และ
เผยแพร่เพจ
โครงการ ไม่ตำ
กว่า 5 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 3 
การ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
และบริการ
วิชาการ 

     x x     ประชาชนและ
คนในพื้นที่
ใกล้เคียงได้รับ
การอบรมเพิ่ม
ทักษะในการทำ
สินค้าใหม่อย่าง
น้อย 100 คน 

มีการอบรม
จำนวนไม่ตำ
กว่า 7 ครั้งๆละ 
2 หัวข้อ นำไปสู่
การได้องค์
ความรู้ที่
ประยุกต์ใช้กับ



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
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รายละเอียด
กิจกรรม 

ปี พ.ศ.2564 
ผลลัพธ์ของ

กิจกรรม ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
พื้นที่ และการ
สร้างทีมทำงาน 
รวมถึงศูนย์การ
เรียนรู้ประจำ
ตำบลจำนวน 1 
แห่ง  

วิทยากรที่เป็น
คนในพื้นที่
จำนวน ไม่ต่ำ
กว่า 2 คน 

มีการเผยแพร่
คลิปองค์ความรู้
ใน Youtube 
ไม่ต่ำกว่า 2 
คลิป และ
เผยแพร่เพจ
โครงการ ไม่ตำ
กว่า 5 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 4 
การส่งเสริม
ด้าน
สิ่งแวดล้อม/
Circular 
Economy 
(การเพ่ิม
รายได้
หมุนเวียน
ให้แก่ชุมชน) 
ให้แก่ชุมชน 

        x   ลดขยะในชุมชน
ที่เป็นขยะ
อินทรีย์อย่าง
น้อย 50 
ครัวเรือน 

ได้องค์ความรู้
ใหม่ด้านการ
จัดการขยะ
อย่างน้อย 2 
องค์ความรู ้

ครัวเรือนมีองค์
ความรู้ในการ
ปลูกพืชอย่าง
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รายละเอียด
กิจกรรม 

ปี พ.ศ.2564 
ผลลัพธ์ของ

กิจกรรม ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
น้อย 50 
ครัวเรือน 

มีการเผยแพร่
คลิปองค์ความรู้
ใน Youtube 
ไม่ต่ำกว่า 2 
คลิป และ
เผยแพร่เพจ
โครงการ ไม่ตำ
กว่า 5 ครั้ง 

ประเมินผล
การ
ดำเนินงาน 

    x      x ผลการประเมนิ
โครงการอย่าง
น้อย 2 ครั้ง 

ผลการประเมนิ
อยู่ในระดับผ่าน 

จัดทำร่าง
รายงาน         x x x ร่างเล่มรายงาน

อย่างน้อย
จำนวน 20 เล่ม
ตามจำนวน
ตำแหน่งงาน 
และเล่มเฉพาะ
องค์ความรู้จาก
การทำกิจกรรม
โครงการจำนวน  
7 เล่ม  

จัดทำ
รายงานฉบับ
สมบูรณ ์

          x รายงานฉบับ
สมบูรณ์อย่าง
น้อยจำนวน 20 
เล่มตามจำนวน
ตำแหน่งงาน 
และเล่มเฉพาะ
องค์ความรู้จาก



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
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รายละเอียด
กิจกรรม 

ปี พ.ศ.2564 
ผลลัพธ์ของ

กิจกรรม ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การทำกิจกรรม
โครงการจำนวน  
7 เล่ม 

วิธีการดำเนินงาน (การนำเทคโนโลยี เครือ่งมือ องค์ความรู้ นวัตกรรมมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
และหน่วยงานเครือข่ายเขา้ร่วมกิจกรรม) 

กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 
รูปแบบกิจกรรม 1) การสร้างพัฒนาสินค้าเดิม หนุนเสริมอาชีพใหม่ในยุคดิจิตอล 
   2) การพัฒนาสินค้าใหม่และการขายบนสื่อออนไลน์ 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 1) เกษตรกร ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
     2) ประชาชนทั่วในทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
     3) นักเรียนนักศกึษาในพ้ืนทีแ่ละพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
     4) หน่วยงานรัฐในพื้นที่ และหน่วยงานเอกชน 
 คณะทำงานทางโครงการ U2T ได้เล็งเห็นความสำคัญของจัดการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเดิมใน
ชุมชน เป็นการสร้างมูลค่าที่เน้นตัวผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์เดิม หรือคิดค้นผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่โดย
อาศัยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น การออกแบบเครื่องหมายการค้า การปรับเปลี ่ยน
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ การสร้างผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคเฉพาะ
กลุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น การพัฒนาสินค้าเดิมคือ ปุ๋ยหมัก 
พัฒนาเป็นหัวเชื้อผสมดินอินทรีย์ชีวภาพ การคิดค้นผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ออกมาเป็นข้าวห่อใบตองขัวมุง 
พร้อมขนมและน้ำสมุนไพรพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม คือ ตุงและชะลอม
สังฆทานล้านนา 
 คณะทำงานโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ได้ลงพื้นที่ตำบลขัวมุง 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื ่อการอบรมเชิงปฏิบัติ การเพื ่อวางโครงสร้างจัดการการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สินค้าเดิมในชุมชน พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเดิมในชุมชน พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
สินค้าใหม่ในชุมชนด้วยการสร้างกรณีการสร้างกลุ่มอาหารและของว่างพื้นบ้านท้องถิ่น การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ในชุมชนด้วยการสร้างกลุ่มจักสานและเครื่องแต่งงานมงคล/อวมงคล ทั้งยัง 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างสื่อโซเชียลมีเดียในการขายสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าเดิม และผลิตภัณฑ์
สินค้าใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 
กิจกรรมการสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 
รูปแบบกิจกรรม 1) การสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน 
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 1) เกษตรกร ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
     2) ประชาชนทั่วในทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
     3) นักเรียนนักศกึษาในพ้ืนทีแ่ละพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
     4) หน่วยงานรัฐในพื้นที่ และหน่วยงานเอกชน 

วิธีีการัดำาเนินงาน 

กิจกรรมูการพัฒนาสัมูมูาชีพและสร้างอาชีพใหมู่ (การย์กระดับสินค้า OTOP/อาชีพอ่�นๆ)
ร่ป็แบบกิจกรรม่	 1)	ก�รส่ร้�งพ้ื้ฒน�สิ่นค้�เดิม่	หนุนเส่ริม่อ�ช่พื้ใหม่่ในยูุ่คดิจิตำอล
	 	 2)	ก�รพ้ื้ฒน�สิ่นค้�ใหม่่และก�รข�ยู่บนสื่�อออนไลน์
กลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ผ้่ัเข้�ร่วม่โครงก�ร	 1)	เกษตำรกร	ในพืื้�นท่ี่�และพืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง
	 	 	 	 2)	ป็ระช�ชนท้ี่�วในท้ี่�งในพืื้�นท่ี่�และพืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง
	 	 	 	 3)	น้กเร่ยู่นน้กศ่กษ�ในพืื้�นท่ี่�และพืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง
	 	 	 	 4)	หน่วยู่ง�นร้ฐในพืื้�นท่ี่�	และหน่วยู่ง�นเอกชน
	 คณะที่ำ�ง�นที่�งโครงก�ร	U2T	ได้เล็งเห็นคว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ของจ้ดก�รก�รเพิื้�ม่ม่่ลค่�ผัลิตำภ้ณฑ์์สิ่นค้�เดิม่
ในชุม่ชน	 เป็็นก�รส่ร้�งม่่ลค่�ท่ี่�เน้นต้ำวผัลิตำภ้ณฑ์์ท้ี่�งท่ี่�เป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์เดิม่	 หรือคิดค้นผัลิตำภ้ณฑ์์สิ่นค้�ใหม่่โดยู่
อ�ศ้ยู่ก�รวิจ้ยู่และพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์	ต้ำวอยู่่�งเช่น	ก�รออกแบบเครื�องหม่�ยู่ก�รค้�	ก�รป็ร้บเป็ล่�ยู่นร่ป็ล้กษณ์
ผัลิตำภ้ณฑ์์	 ก�รส่ร้�งส่รรค์บรรจุภ้ณฑ์์ใหม่่	 ก�รส่ร้�งผัลิตำภ้ณฑ์์ที่�งเลือกส่ำ�หร้บผ้่ับริโภคเฉูพื้�ะกลุ่ม่	 หรือ
ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�เน้นคว�ม่เป็็นเอกล้กษณ์ที่�งว้ฒนธุรรม่พืื้�นบ้�น	เช่น	ก�รพ้ื้ฒน�สิ่นค้�เดิม่คือ	ปุ็�ยู่หม้่ก	พ้ื้ฒน�เป็็น
ห้วเชื�อผัส่ม่ดินอินที่ร่ยู่์ช่วภ�พื้	ก�รคิดค้นผัลิตำภ้ณฑ์์สิ่นค้�ใหม่่ออกม่�เป็็นข้�วห่อใบตำองข้วมุ่ง	พื้ร้อม่ขนม่และ
นำ��ส่มุ่นไพื้รพืื้�นบ้�น	ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�เน้นคว�ม่เป็็นเอกล้กษณ์ที่�งว้ฒนธุรรม่	คือ	ตุำงและชะลอม่ส้่งฆ์ที่�นล้�นน�
	 คณะที่ำ�ง�นโครงก�ร	 ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ส่่่ตำำ�บล	 ส่ร้�งร�กแก้วให้ป็ระเที่ศ	 (U2T)	 ได้ลงพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลข้วมุ่ง	
อำ�เภอส่�รภ่	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 เพืื้�อก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รเพืื้�อว�งโครงส่ร้�งจ้ดก�รก�รเพิื้�ม่ม่่ลค่�ผัลิตำภ้ณฑ์์
สิ่นค้�เดิม่ในชุม่ชน	 พ้ื้ฒน�ร่ป็แบบผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กเดิม่ในชุม่ชน	 พ้ื้ฒน�ร่ป็แบบผัลิตำภ้ณฑ์์ผัลิตำภ้ณฑ์์สิ่นค้�ใหม่่
ในชุม่ชนด้วยู่ก�รส่ร้�งกรณ่ก�รส่ร้�งกลุ่ม่อ�ห�รและของว่�งพืื้�นบ้�นท้ี่องถิึ�น	 ก�รพ้ื้ฒน�ร่ป็แบบผัลิตำภ้ณฑ์์
ผัลิตำภ้ณฑ์์สิ่นค้�ใหม่่ในชุม่ชนด้วยู่ก�รส่ร้�งกลุ่ม่จ้กส่�นและเครื�องแต่ำงง�นม่งคล/อวม่งคล	ที่้�งยู่ง้	ก�รอบรม่เชิง
ป็ฏิิบ้ตำิก�รเพืื้�อก�รส่ร้�งสื่�อโซื้เช่ยู่ลม่่เด่ยู่ในก�รข�ยู่สิ่นค้�ผัลิตำภ้ณฑ์์ส่ินค้�เดิม่	 และผัลิตำภ้ณฑ์์ส่ินค้�ใหม่่	 ผ่ั�น
ช่องที่�งออนไลน์

กิจกรรมูการสร้างและพัฒนา Creative Economy (การย์กระดับการท่องเที�ย์วิ)
ร่ป็แบบกิจกรรม่	 1)	ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วในชุม่ชน
กลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ผ้่ัเข้�ร่วม่โครงก�ร	 1)	เกษตำรกร	ในพืื้�นท่ี่�และพืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง
	 	 	 	 2)	ป็ระช�ชนท้ี่�วในท้ี่�งในพืื้�นท่ี่�และพืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง
	 	 	 	 3)	น้กเร่ยู่นน้กศ่กษ�ในพืื้�นท่ี่�และพืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง
	 	 	 	 4)	หน่วยู่ง�นร้ฐในพืื้�นท่ี่�	และหน่วยู่ง�นเอกชน
	 ก�รที่่องเท่ี่�ยู่วเป็็นเครื�องมื่อในก�รพ้ื้ฒน�คุณภ�พื้ช่วิตำ	 คว�ม่อยู่่่ด่ม่่สุ่ข	 ตำลอดจนร้กษ�อ้ตำล้กษณ์วิถ่ึ	
ว้ฒนธุรรม่ธุรรม่ช�ติำ	และสิ่�งแวดล้อม่ของชุม่ชนท้ี่องถิึ�น	โดยู่ดำ�เนินก�รพ้ื้ฒน�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชน	ซ่ื้�งเป็็น	
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ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วที่�งเลือกท่ี่�จะนำ�ไป็ส่่่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วอยู่�่งยู่้�งยู่นื	ผ่ั�นเครื�องมื่อก�รพ้ื้ฒน�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชน	
ซ่ื้�งจะเป็็นต้ำวช่วยู่ส่ำ�ค้ญ่ในก�รไป็ส่่่เป้็�หม่�ยู่ของก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ชุม่ชน
	 คณะที่ำ�ง�นโครงก�ร	ม่ห�ล้ยู่ส่่่ตำำ�บล	ส่ร้�งร�กแก้วให้ป็ระเที่ศ(U2T)	ได้ลงพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลข้วมุ่ง	อำ�เภอ
ส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	เพืื้�ออบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รเพืื้�อก�รส่ำ�รวจชุม่ชนและออกแบบก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วในชุม่ชนแบบ
ม่่ส่่วนร่วม่	และก�รพ้ื้ฒน�แผันท่ี่�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วในชุม่ชนโดยู่ชุม่ชนเพืื้�อชุม่ชน
	 แนวคว�ม่คิดในก�รจ้ดกิจกรรม่	เนื�องจ�กป็ระช�กรในตำำ�บลข้วมุ่ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่น้�น	
ส่่วนใหญ่่ป็ระกอบอ�ช่พื้	 ร้บจ้�ง	และ	ที่ำ�ก�รเกษตำรเป็็นหล้ก	ที่�งโครงก�รจ่งเห็นถ่ึงคว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ในอ�ช่พื้ด้�ง
เดิม่ซ่ื้�งส่�ม่�รถึนำ�ม่�ต่ำอยู่อดให้เป็็นจุดเด่นของพืื้�นท่ี่�	โดยู่ก�รส่ร้�งเป็็นแหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	ศ่นยู่ก์�รค้�สิ่นค้�เกษตำร	
และศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ส่ำ�หร้บผ้่ัท่ี่�ส่นใจในก�รที่ำ�ก�รเกษตำรแบบพืื้�นฐ�น	เช่น	ก�รป็ล่กพืื้ชผ้ักส่วนคร้วป็ลอดส่�ร
พิื้ษเพืื้�อใช้บริโภคภ�ยู่ในคร้วเรือน	 ซ่ื้�งจ�กแนวคิดด้งกล่�วส่�ม่�รถึเป็็นจุดข�ยู่ในก�รส่ร้�งร�ยู่ได้ให้แก่คนใน	
ชุม่ชนได้โดยู่ป็กติำคนท้ี่�วไป็จะม่องป็ระโยู่ชน์ของพืื้ชผ้ักคือก�รนำ�ม่�เป็็นอ�ห�ร	 ในคว�ม่จริงพืื้ชผ้ักหล�ยู่ชนิด
ม่่คว�ม่ส่วยู่ง�ม่	พืื้ชผ้ักเหล่�น่�จ่งม่่ศ้กยู่ภ�พื้ม่�กกว่�ท่ี่�จะเป็็นอ�ห�รเพ่ื้ยู่งอยู่่�งเด่ยู่ว	ที่�งโครงก�รจ่งเส่นอมุ่ม่
ม่องใหม่่	ๆ	ให้ก้บเกษตำรกรในก�รเพิื้�ม่ม่่ลค่�ของพืื้ชผ้ักให้ส่ร้�งร�ยู่ได้จ�กก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วได้อ่กที่�งหน่�ง	และยู่้ง
ม่่กิจกรรม่ท่ี่�ส่�ม่�รถึให้ผ้่ัท่ี่�ส่นใจได้ม่่ร่วม่ที่ดลองป็ล่กผ้ักได้
กิจกรรมูการนำาองค์ควิามูรู้ไปช่วิย์บริการชุมูชน (Health Care/เทคโนโลยี์ด้านต่างๆ)
ร่ป็แบบกิจกรรม่	 1)	 ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดและบริก�รวิช�ก�รเพืื้�อว�งพืื้�นฐ�นก�รจ้ดก�รคว�ม่ร้่ในชุม่ชนเพืื้�อ	 
ส่ร้�งองค์กรแห่งก�รเร่ยู่นร้่ใน	ชุม่ชน	ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ตำกิ�รเพืื้�อจ้ดก�รคว�ม่ร้่เพืื้�อส่ร้�งองค์กรแห่งก�รเร่ยู่น
ร้่ในชุม่ชน
	 	 2)	 ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดเที่คโนโลยู่่และบริก�รวิช�ก�รด้�นเที่คนิคและวิธุ่ก�รจำ�แนกตำ�ม่ป็ระเภที่
ป็ระโยู่ชน์	 ก�รนำ�ไป็ใช้ด้�นก�รส่ร้�งห่วงโซ่ื้ก�รเกษตำรด้วยู่เที่คนิคส่�รส่นเที่ศที่�งภ่มิ่ศ�ส่ตำร์	 (Geographic	
Information	System:	GIS)	ใน	ตำ.ข้วมุ่ง	อ.ส่�รภ่	จ.เช่ยู่งใหม่่
กลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ผ้่ัเข้�ร่วม่โครงก�ร	 1)	เกษตำรกร	ในพืื้�นท่ี่�และพืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง
	 	 	 	 2)	ป็ระช�ชนท้ี่�วในท้ี่�งในพืื้�นท่ี่�และพืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง
	 	 	 	 3)	น้กเร่ยู่นน้กศ่กษ�ในพืื้�นท่ี่�และพืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง
	 	 	 	 4)	หน่วยู่ง�นร้ฐในพืื้�นท่ี่�	และหน่วยู่ง�นเอกชน
	 คณะที่ำ�ง�นโครงก�ร	ม่ห�ล้ยู่ส่่่ตำำ�บล	ส่ร้�งร�กแก้วให้ป็ระเที่ศ(U2T)	ได้ลงพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลข้วมุ่ง	อำ�เภอ
ส่�รภ่	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 เพืื้�ออบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รก�รด่งพื้ล้งคว�ม่เข้ม่แข็งก�รเส่ริม่คว�ม่แกร่งต้ำวตำนเพืื้�อเพิื้�ม่
พื้ล้งของท่ี่ม่ในต้ำวตำนเพืื้�อส่ร้�งท่ี่ม่	 พ้ื้ฒน�ให้คนในชุม่ชนตำำ�บลข้วมุ่งม่่ส้่ม่ม่�อ�ช่พื้ใหม่่	 ท่ี่�ส่่งเส่ริม่จ�กห้วหน้�
โครงก�รฯ	 และจ�กหน่วยู่ง�นร้ฐส่น้บส่นุน	 ม่่คว�ม่ตำ้องก�รให้ผัล้กด้นด้�นเกษตำรม่่คว�ม่ป็ลอดภ้ยู่และให้
ป็ระช�ชนเข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รพ้ื้ฒน�กระบวนก�รผัลิตำสิ่นค้�เกษตำรท่ี่�ป็ลอดภ้ยู่	 โดยู่พ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ของ
ชุม่ชนท้ี่�งด้�นก�รผัลิตำและก�รตำล�ดโดยู่ใช้ช่องที่�งก�รตำล�ดท่ี่�หล�กหล�ยู่และเน้นด้�นก�รตำล�ดออนไลน์ม่�ก
ข่�น	ใช้เที่คโนโลยู่ส่่�รส่นเที่ศเข้�ม่�ช่วยู่ในก�รดำ�เนินง�น	ท้ี่�งน่�ม่่ต้ำนทุี่นในเรื�องก�รเร่ยู่นร้่	รวม่ท้ี่�งให้เกิดต้ำนแบบ
ของก�รจ้ดก�รส่ม้่ยู่ใหม่่	จ่งได้ร่วม่ก้นดำ�เนินก�รส่่งเส่ริม่ศ้กยู่ภ�พื้ชุม่ชนด้�นเกษตำรป็ลอดภ้ยู่ด้วยู่กระบวนก�ร
เร่ยู่นร้่กิจกรรม่ท่ี่�ดำ�เนินก�รในโครงก�รฯ	จ้ดที่ำ�เช่น	ห้วเชื�อผัส่ม่ดินอินที่ร่ยู่์ช่วภ�พื้	ตุำงล้�นน�ตำำ�บลข้วมุ่งและ
ส้่งฆ์ที่�นง�นม่งคลและอวม่งคล	ข�้วหอ่ตำองตำำ�บลข้วมุ่ง	ส่่งเส่ริม่ก�รเร่ยู่นร้่ของกลุ่ม่เกษตำรกรเพิื้�ม่คุณภ�พื้และ
ได้ร้บม่�ตำรฐ�นคว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ของผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำร	ตำลอดจนก�รบริห�รจ้ดก�รกลุ่ม่เกษตำรให้เข้ม่แข็งด้วยู่
ก�รเร่ยู่นร้่ผ่ั�นเที่คโนโลยู่่ส่�รส่นเที่ศของชุม่ชน	ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร	 พืื้�นฐ�นในก�รใช้เที่คนิคส่�รส่นเที่ศ
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ที่�งภ่มิ่ศ�ส่ตำร์	และเครื�องมื่อที่�งอุตุำนิยู่ม่วิที่ยู่�	(GIS)	เพืื้�อใช้ก�รจ้ดก�รก�รเกษตำรกรรม่	และที่�งโครงก�รได้
เล็งเห็นคว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ของฟ้�ที่ะล�ยู่โจร	หอม่แดง	และพืื้ชส่วนคร้วอื�นๆ	ท่ี่�เป็็นส่มุ่นไพื้รม่่ส่รรพื้คุณที่�งก�รแพื้ที่ยู่์
แผันไที่ยู่	ใช้บรรเที่�อ�ก�รไข้หว้ด	แก้ไอและเจ็บคอ	ซ่ื้�งถืึอว่�เป็็นส่มุ่นไพื้รท่ี่�ม่่ป็ระโยู่ชน์	จ่งได้ให้ม่่ก�รดำ�เนิน
ก�รป็ล่กพืื้ช	 ในพืื้�นท่ี่�ชุม่ชนตำำ�บลข้วมุ่ง	 อำ�เภอส่�รภ่	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 และได้ม่่ก�รใช้ห้วเชื�อผัส่ม่ดินอินที่ร่ย์ู่
ช่วภ�พื้ของอ.ข้วมุ่งใส่่บำ�รุงต้ำนไม้่ท่ี่�ป็ล่ก	โดยู่ม่อบหม่�ยู่ให้ที่�งท่ี่ม่ป็ระช�ชนและบ้ณฑิ์ตำในพืื้�นท่ี่�ป็ล่กพืื้ช	ซ่ื้�งจะ
ม่่ก�รม่อบต้ำนให้ก้บ	อป็ที่.	รพื้.ส่ตำ.	โดยู่จะม่่ก�รที่ำ�บรรจุภ้ณฑ์์เป็็นถุึงจ�กใบไม้่ยู่อ่ยู่ส่ล�ยู่ได้ซ่ื้�งองค์คว�ม่ร้่น่�จะ
ม่่ก�รนำ�ไป็ถ่ึ�ยู่ที่อดต่ำอให้ก้บชุม่ชน
กิจกรรมูการส่งเสริมูด้านสิ�งแวิดล้อมู/Circular Economy (การเพิ�มูราย์ได้หมุูนเวีิย์นให้แก่ชุมูชน) 
ร่ป็แบบกิจกรรม่	 1)	ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รห้วข้อก�รจ้ดก�รขยู่ะอินที่ร่ย์ู่เหลือใช้ภ�ยู่ในบ้�นด้วยู่	นว้ตำกรรม่
ถ้ึงขยู่ะยู่่อยู่ส่ล�ยู่
	 	 2)	ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รห้วข้อก�รที่ำ�ปุ็�ยู่จ�กเศษว้ส่ดทุี่�งก�รเกษตำรและอ�ห�ร	เหลือใช้
ภ�ยู่ในบ้�น
กลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ผ้่ัเข้�ร่วม่โครงก�ร	 1)	เกษตำรกร	ในพืื้�นท่ี่�และพืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง
	 	 	 	 2)	ป็ระช�ชนท้ี่�วในท้ี่�งในพืื้�นท่ี่�และพืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง
	 	 	 	 3)	น้กเร่ยู่นน้กศ่กษ�ในพืื้�นท่ี่�และพืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง
	 	 	 	 4)	หน่วยู่ง�นร้ฐในพืื้�นท่ี่�	และหน่วยู่ง�นเอกชน
	 คณะที่ำ�ง�นที่�งโครงก�ร	U2T	ได้เล็งเห็นคว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ของก�รค้ดแยู่กขยู่ะ	และก�รกำ�จ้ดขยู่ะอินที่ร่ย์ู่	
สื่บเนื�องจ�กปั็จจุบ้นปั็ญ่ห�เก่�ยู่วก้บขยู่ะม่่ลฝอยู่	 เป็็นม่ลพิื้ษท่ี่�ก่อให้เกิดผัลกระที่บต่ำอคุณภ�พื้ช่วิตำและสิ่�ง
แวดล้อม่ท้ี่�งที่�งตำรงและที่�งอ้อม่	จ่งที่ำ�ก�รลงพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลข้วมุ่ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	เพืื้�อก�รอบรม่
เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รห้วข้อก�รจ้ดก�รขยู่ะอินที่ร่ยู่เ์หลือใช้ภ�ยู่ในบ้�นด้วยู่นว้ตำกรรม่ถ้ึงขยู่ะยู่อ่ยู่ส่ล�ยู่	ก�รอบรม่เชิง
ป็ฏิิบ้ติำก�รห้วข้อก�รที่ำ�ปุ็�ยู่จ�กเศษว้ส่ดุที่�งก�รเกษตำรและอ�ห�รเหลือใช้ภ�ยู่ในบ้�นเพืื้�อให้ชุม่ชนตำำ�บลข้ว
มุ่งม่่คว�ม่ร้่คว�ม่เข้�ใจในก�รกำ�จ้ดขยู่ะ	แยู่กป็ระเภที่ขยู่ะ	และลดป็ริม่�ณขยู่ะได้	โดยู่ใช้แนวคิด	5R	คือ	R1	
(Reduce)	เป็็นก�รลดป็ริม่�ณขยู่ะท่ี่�อ�จเกิดข่�น	เช่น	ก�รลดป็รมิ่�ณก�รใช้บรรจุภ้ณฑ์์โดยู่เลือกใช้สิ่นค้�ท่ี่�บรรจุ
ในบรรจุภ้ณฑ์์ขน�ดใหญ่่แที่นขน�ดเล็กก�รเลือกใช้ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�ม่่คว�ม่เป็็นพิื้ษต่ำอสิ่�งแวดล้อม่น้อยู่ท่ี่�สุ่ด	 R2	
(Reuse)	เป็็นก�รนำ�ม่�ใช้ใหม่่หรือเป็็นก�รใช้ซื้ำ��		เช่น	นำ�ขวดก�แฟม่�ใส่่นำ��ตำ�ล	ก�รใช้กระด�ษพิื้ม่พ์ื้ท้ี่�งส่อง
หน้�	ซ่ื้�งเป็็นก�รพื้ยู่�ยู่�ม่ใช้สิ่�งของต่ำ�งๆ	หล�ยู่ๆ	คร้�งก่อนท่ี่�จะทิี่�งหรือเลือกใช้ของใหม่่	R3	(Repair)	เป็็นก�รนำ�
ม่�แก้ไข	นำ�ว้ส่ดุหรืออุป็กรณ์ท่ี่�ชำ�รุดเส่่ยู่ห�ยู่ม่�ซ่ื้อม่ใช้ใหม่่ก่อนท่ี่�จะทิี่�งเป็็นขยู่ะ	R4	(Recycle)	ก�รหมุ่นเว่ยู่น
กล้บม่�ใช้นำ�ขยู่ะม่�แป็รร่ป็	ตำ�ม่กระบวนก�รของแต่ำละป็ระเภที่	เพืื้�อนำ�กล้บม่�ใช้ใหม่่	และ	R5	(Reject)	ก�ร
หล่กเล่�ยู่งก�รใช้ว้ส่ดุท่ี่�ที่ำ�ล�ยู่ยู่�ก	หรือว้ส่ดุท่ี่�ใช้คร้�งเด่ยู่วทิี่�ง	เช่น	โฟม่	ป็ฏิิเส่ธุก�รใช้ผัลิตำภ้ณฑ์์ท่ี่�ยู่อ่ยู่ส่ล�ยู่ยู่�ก	
เมื่�อชุม่ชนม่่องค์คว�ม่ร้่ในก�รจ้ดก�รขยู่ะแต่ำละป็ระเภที่อยู่่�งไรแล้ว	 จ่งม่่ก�รนำ�ไป็ป็ฏิิบ้ติำก�รท่ี่�เหม่�ะส่ม่ก้บ
ส่ภ�พื้แวดล้อม่และงบป็ระม่�ณ	 ถืึอว่�เป็็นกิจกรรม่ท่ี่�ม่่คว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ต่ำอ	 ระบบก�รนำ�ขยู่ะกล้บม่�ใช้ป็ระโยู่ชน์
ใหม่่	 เพื้ร�ะส่�ม่�รถึลดก�รป็นเป็้�อนของว้ส่ดุร่ไซื้เคิลได้	 รวม่ท้ี่�งลดป็ริม่�ณขยู่ะท่ี่�จะนำ�ไป็กำ�จ้ดทิี่�งข้�นสุ่ดท้ี่�ยู่
ลงได้	 เนื�องจ�กขยู่ะของชุม่ชนม่่ป็ริม่�ณม่�ก	ห�กไม่่ค้ดแยู่ก	 ค่�ใช้จ่�ยู่ในก�รจ้ดก�รขยู่ะท้ี่�งด้�นงบป็ระม่�ณ	
คน	ส่ถึ�นท่ี่�ฝังกลบ	ก�รเก็บขน	ก็ยู่่อม่ต้ำองส่่งตำ�ม่ไป็ด้วยู่
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ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 1.	กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และก�รส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�นๆ)
ผลการดำาเนินงาน  

• ได้พ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์เดิม่อยู่่�งน้อยู่	1	ชนิด	(ห้วเชื�อผัส่ม่ดินอินที่ร่ยู่์ช่วภ�พื้)
• ได้ผัลิตำภ้ณฑ์์ใหม่่ของชุม่ชนอยู่่�งน้อยู่	2	ชนิด	(ข้�วห่อใบตำอง	ตุำงล้�นน�และชะลอม่ส้่งฆ์ภ้ณฑ์์)
• ป็ระช�ชนในชุม่ชนและชุม่ชนใกล้เค่ยู่งได้ร้บก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่
• ได้ม่่ลค่�เพิื้�ม่ที่�งเศรษฐกิจจ�กสิ่นค้�เดิม่ม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�น

	 2.	ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว)
ผลการดำาเนินงาน 

• ได้แผันพ้ื้ฒน�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน	อยู่่�งน้อยู่	1	เรื�อง
• ได้แผันท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน	อยู่่�งน้อยู่	1	แผันท่ี่�
• ได้ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ให้คนในชุม่ชน
• พ้ื้ฒน�แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วในชุม่ชนจำ�นวน	1	แห่ง

	 3.	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�งๆ)
ผลการดำาเนินงาน  

• ป็ระช�ชนและคนในพืื้�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่งได้ร้บก�รอบรม่เพิื้�ม่ท้ี่กษะในก�รที่ำ�สิ่นค้�ใหม่่
• ม่่ก�รอบรม่จำ�นวนไม่่ตำำ��กว่�	7	คร้�งๆละ	2	ห้วข้อ	นำ�ไป็ส่่่ก�รได้องค์คว�ม่ร้่ท่ี่�ป็ระยู่กุต์ำใช้ก้บพืื้�นท่ี่�	

และก�รส่ร้�งท่ี่ม่ที่ำ�ง�น	รวม่ถ่ึงศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ป็ระจำ�ตำำ�บลจำ�นวน	1	แห่ง	
• (วิส่�หกิจชุม่ชนส่หวิที่ยู่�ก�รนว้ตำวิถ่ึ	ณ	บ้�นไร่ดง)
• วิที่ยู่�กรท่ี่�เป็็นคนในพืื้�นท่ี่�จำ�นวน	ไม่่ตำำ��กว่�	2	คน

	 4.	ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่	Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)
ผลการดำาเนินงาน 

• ลดขยู่ะในชุม่ชนท่ี่�เป็็นขยู่ะอินที่ร่ยู่์
• ได้องค์คว�ม่ร้่ใหม่่ด้�นก�รจ้ดก�รขยู่ะอยู่่�งน้อยู่	2	องค์คว�ม่ร้่	 (ก�รแยู่กขยู่ะ	ก�รป็ร้บเป็ล่�ยู่น

พื้ฤติำกรรม่ช่วิตำให้ส่อดคล้องตำ�ม่หล้ก	5R	เพืื้�อส่�ม่�รถึลดป็ริม่�ณขยู่ะ	)
• คร้วเรือนม่่องค์คว�ม่ร้่ในก�รป็ล่กพืื้ชเกษตำรอินที่ร่ยู่์	5G

ปัจจัยความสำาเร็ัจ

Key Actors ศูนย์์การเรีย์นรู้ตำาบลขั้วิมุูง
งานเด่น	กิจกรรม่ส่ร้�งพืื้�นท่ี่�ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ตำำ�บลข้วมุ่ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
พ่�นที�	ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ตำำ�บลข้วมุ่ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	50140
 1. ที�มูาหร่อฐานคิดข้องการดำาเนินงาน
ก�รส่ร้�งศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ตำำ�บลข้วมุ่ง	 อำ�เภอส่�รภ่	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ม่่ก�รส่่งเส่ริม่โดยู่ห้วหน้�โครงก�ร	ดร.พ่ื้รยู่�	
ส่ม่ศ้กดิ�	 และท่ี่ม่ก�รดำ�เนินง�นในโครงก�รยู่กระด้บเศรษฐกิจและส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บลแบบบ่รณ�ก�ร	 (1	 ตำำ�บล	
1	 ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่)	 และตำระหน้กถ่ึงก�รส่ร้�งก�รเกษตำรให้ป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�ม่่อ�ช่พื้เพิื้�ม่ข่�นจ�กก�รเกษตำรให้
คนในชุม่ชนได้แบบพื้อเพ่ื้ยู่งแนวคิดองค์คว�ม่ร้่ใหม่่ๆและแรงบ้นด�ลใจในก�รที่ำ�ป็ล่กพืื้ชและส่มุ่นไพื้ร	 ผ้ัก
ส่วนคร้วด้วยู่ตำนเอง	เพืื้�อเป็็นกสิ่กรรม่พ่ื้�งพื้�ตำนเองโดยู่เฉูพื้�ะพืื้ชและส่มุ่นไพื้ร	ผ้ักส่วนคร้ว	อ�ห�รท่ี่�จำ�เป็็นต่ำอ
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ก�รดำ�รงช่วิตำ	และส่�ม่�รถึนำ�ไป็จำ�หน่�ยู่ได้เพืื้�อให้คนในชุม่ชนเกิดร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�นก�รศ่กษ�จ้ดกิจกรรม่อบรม่
คว�ม่ร้่และที่ดลองที่ำ�ต้ำนแบบก่อน	และควรลดก�รใช้ส่�รเคม่่และส่่งเส่ริม่พืื้ชผ้ักป็ลอดส่�ร	โดยู่ม่่ก�รป็รุงดิน
ท่ี่�เหม่�ะส่ม่โดยู่ใช้ห้วเชื�อผัส่ม่ดินอินที่ร่ย์ู่ช่วภ�พื้ที่ำ�เองจ�กก�รศ่กษ�จ�กกิจกรรม่โครงก�รฯป็ลอดส่�รม่่ก�ร
ที่ำ�เกษตำรผัส่ม่ผัส่�นแบบพื้อเพ่ื้ยู่ง	 ได้แก่	 ป็ล่กผ้ักส่วนคร้ว	 ริม่ร้�ว	 โดยู่ม่่ก�รใช้ห้วเชื�อผัส่ม่ดินอินที่ร่ยู่์ช่วภ�พื้
โดยู่ไม่่ใช้ส่�รเคม่่	100%		
 2. กลุ่มูประชาชน
	 ป็ระช�ชนในตำำ�บลข้วมุ่ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	
 3. ผลที�ต้องการให้เกิดขึ้�น
	 เป็็นแหลง่เร่ยู่นร้่	และส่�ม่�รถึถึ�่ยู่ที่อดองคค์ว�ม่ร้่ใหม่่ๆ	ส่่งเส่รมิ่ก�รที่ำ�เกษตำร	และใหเ้กิดคว�ม่รว่ม่
มื่อก้นระหว�่งภ�คร้ฐก้บภ�คป็ระช�ชน	ให้ป็ระช�ชนในพื้ื�นท่ี่�เกดิร�ยู่ได้จ�กผัลกระที่บจ�กส่ถึ�นก�รณเ์ชื�อไวร้ส่
โคโรน�	2019	(COVID-19)
 4. ข้้อมููลและเคร่�องมู่อในการดำาเนินงาน
	 ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่จ�กม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�เช่ยู่งใหม่่	ส่่่ป็ระช�ชนในตำำ�บล
ข้วมุ่ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
 5. รูปธีรรมูงาน
	 จ้ดกิจกรรม่ก�รส่่งเส่ริม่ก�รเกษตำรอินที่ร่ย์ู่ช่วภ�พื้	 และส่อดแที่รกป็ร้ชญ่�เศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยู่งให้ก้บ
คนในชุม่ชน	เช่น	เร่ยู่นร้่วิธุ่ก�รป็ล่กผ้ักและเกษตำรแบบผัส่ม่ผัส่�น	ป็ล่กเองกินเองเพืื้�อลดร�ยู่จ่�ยู่คนในชุม่ชน
ได้	
 6. วิิธีีการดำาเนินงาน
	 ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ตำำ�บลข้วมุ่ง	ส่่งเส่ริม่ด้�นก�รเกษตำรส่ม้่ยู่ใหม่่และก�รป็ลุกพืื้ชโดยู่ไม่่ใช้ส่�รเคม่่	ม่่ก�ร
ดำ�เนินง�นและกิจกรรม่	โดยู่ม่่ก�รเตำร่ยู่ม่และก�รจ้ดส่รรคนในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลข้วมุ่งที่ำ�ก�รเกษตำร	โดยู่ม่่ก�รเตำร่ยู่ม่
ดินโดยู่ใช้ห้วเชื�อผัส่ม่ดินอินที่ร่ย์ู่ช่วภ�พื้ที่ำ�เอง	พ้ื้นธ์ุุพืื้ชและส่มุ่นไพื้รโดยู่เม่ล็ดพ้ื้นธ์ุุ	จ�กม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่่
ร�ชม่งคลล้�นน�	 เพืื้�อเพื้�ะป็ล่กให้เหม่�ะส่ม่ก้บฤด่ก�ล	 โดยู่ด่แลบำ�รุงร้กษ�ดินและด่แลผัลผัลิตำ	 ที่ำ�ก�รเก็บ
เก่�ยู่วผัลผัลิตำและก�รกระจ�ยู่ผัลผัลิตำส่่่ชุม่ชน	
 7. ผลที�เกิดขึ้�น (ผลผลิต ผลลัพธ์ี)
	 ก�รส่่งเส่ริม่ก�รป็ลุกพืื้ชและส่มุ่นไพื้รแบบเกษตำรอนิที่ร่ยู่	์ส่ร้�งก�รเร่ยู่นร้่เรื�องอ�ห�ร	ได้แก่	ก�รป็ล่ก
ผ้ักกินเองได้	และส่ร้�งให้เกิดร�ยู่ได้
 8. ผลกระทบที�เกิดขึ้�น
	 ส่่งผัลต่ำอโครงส่ร้�งพืื้�นฐ�นของชุม่ชน	ได้แก่	 (1)	 ด้�นส้่งคม่	ที่ำ�ให้คนในชุม่ชนได้เห็นก�รพ้ื้ฒน�ก�ร
เกษตำร	และคนในชุม่ชนม่่คว�ม่ร้กและส่�ม้่คค่ช่วยู่เหลือก้น	(2)	ด้�นเศรษฐกิจ	ส่่งเส่ริม่ก�รป็ลุกพืื้ชและส่มุ่นไพื้ร
ท้ี่องถิึ�น	ที่ำ�ให้คนในชุม่ชนส่�ม่�รถึนำ�ไป็บริโภคได้เพืื้�อลดร�ยู่จ่�ยู่ในคร้วเรือน	(3)	ด้�นส่ภ�วะแวดล้อม่	ก�รส่ร้�ง
ส่ภ�วะแวดล้อม่ท่ี่�เอื�อต่ำอก�รเร่ยู่นร้่	และในศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ส่่งเส่ริม่เกษตำรอินที่ร่ย์ู่ไม่่ม่่ก�รใช้ส่�รเคม่่	(4)	ด้�น
ก�รเมื่องก�รป็กครอง	 ส่่งเส่ริม่ให้คนรุ่นใหม่่ได้ศ่กษ�กระบวนก�รเกษตำรพื้อเพ่ื้ยู่ง	“เศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยู่ง”	 เป็็น
แนวพื้ระร�ชดำ�ริในพื้ระบ�ที่ส่ม่เด็จพื้ระเจ้�อยู่่่ห้ว	ร้ชก�ลท่ี่�	9	(5)	ด้�นสุ่ขภ�พื้	ที่ำ�ให้ผ้่ับริโภคพืื้ชและส่มุ่นไพื้ร
ในศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่ตำำ�บลข้วมุ่งได้ร้บผ้ักท่ี่�ป็ลอดส่�รเคม่่	และป็ลอดภ้ยู่ต่ำอร่�งก�ยู่
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Key Actors วิิสาหกิจชุมูชนสหวิิทย์าการนวัิตวิิถี ณ บ้านไร่ดง 
งานเด่น ส่่งเส่ริม่ให้คนในชุม่ชนตำำ�บลข้วมุ่งม่่ร�ยู่ได้	 จ�กส่ม่�ชิกกลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนส่หวิที่ยู่�ก�รนว้ตำวิถ่ึ	ณ	
บ้�นไร่ดง
พ่�นที� วิส่�หกิจชุม่ชนส่หวิที่ยู่�ก�รนว้ตำวิถ่ึ	ณ	บ้�นไร่ดง	เลขท่ี่�	17/2	หม่่่ท่ี่�	8	ตำำ�บลข้วมุ่ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ด
เช่ยู่งใหม่่
 1. ที�มูาหร่อฐานคิดข้องการดำาเนินงาน
	 กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนส่หวิที่ยู่�ก�รนว้ตำวิถ่ึ	ณ	บ้�นไร้ดง	โดยู่ม่่ส่ม่�ชิก	8	คน	โดยู่ม่่น�งสุ่พ้ื้ตำร�	ก่รติำวงศ์
กำ�จร	เป็็นป็ระธุ�นกลุ่ม่วสิ่�หกจิฯ	ร่วม่ก้บจ้ดต้ำ�งเป็็นกลุ่ม่วสิ่�หกจิชุม่ชน	เพืื้�อก�รพ้ื้ฒน�ใหค้นในชุม่ชนตำำ�บลข้ว
มุ่งม่่ส้่ม่ม่�อ�ช่พื้ใหม่่	ท่ี่�ส่่งเส่ริม่จ�กห้วหน้�โครงก�รฯ	และจ�กหน่วยู่ง�นร้ฐส่น้บส่นุน	ม่่คว�ม่ต้ำองก�รให้ผัล้ก
ด้นด้�นเกษตำรม่่คว�ม่ป็ลอดภ้ยู่และให้ป็ระช�ชนเข้�ม่�ม่่ส่่วนร่วม่ในก�รพ้ื้ฒน�กระบวนก�รผัลติำสิ่นค้�เกษตำรท่ี่�
ป็ลอดภ้ยู่	โดยู่พ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ของชุม่ชนท้ี่�งด้�นก�รผัลิตำและก�รตำล�ดโดยู่ใช้ช่องที่�งก�รตำล�ดท่ี่�หล�กหล�ยู่
และเน้นด้�นก�รตำล�ดออนไลน์ม่�กข่�น	ใช้เที่คโนโลยู่่ส่�รส่นเที่ศเข้�ม่�ช่วยู่ในก�รดำ�เนินง�น	ท้ี่�งน่�ม่่ต้ำนทุี่นใน
เรื�องก�รเร่ยู่นร้่	รวม่ท้ี่�งให้เกิดต้ำนแบบของก�รจ้ดก�รส่ม้่ยู่ใหม่่	จ่งได้ร่วม่ก้นดำ�เนินก�รส่่งเส่ริม่ศ้กยู่ภ�พื้ชุม่ชน
ด้�นเกษตำรป็ลอดภ้ยู่ด้วยู่กระบวนก�รเร่ยู่นร้่กิจกรรม่ท่ี่�ดำ�เนินก�รในโครงก�รฯ	 จ้ดที่ำ�เช่น	 ห้วเชื�อผัส่ม่ดิน
อินที่ร่ยู่ช่์วภ�พื้	ตำงุล้�นน�ตำำ�บลข้วมุ่งและส้่งฆ์ที่�นง�นม่งคลและอวม่งคล	ข�้วห่อตำองตำำ�บลข้วมุ่ง	ส่่งเส่ริม่ก�ร
เร่ยู่นร้่ของกลุ่ม่เกษตำรกรเพิื้�ม่คุณภ�พื้และไดร้้บม่�ตำรฐ�นคว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ของผัลผัลติำที่�งก�รเกษตำร	ตำลอดจน
ก�รบริห�รจ้ดก�รกลุ่ม่เกษตำรให้เข้ม่แข็งด้วยู่ก�รเร่ยู่นร้่ผ่ั�นเที่คโนโลยู่่ส่�รส่นเที่ศของชุม่ชน
 2. กลุ่มูประชาชน
	 กลุ่ม่ป็ระช�ชนและบ้ณฑิ์ตำในโครงก�ร	จำ�นวนส่ม่�ชิก	8	คน
 3. ผลที�ต้องการให้เกิดขึ้�น
	 ม่่วิส่�หกิจชุม่ชนเกิดใหม่่	 ก�รดำ�เนินก�รส่่งเส่ริม่ก�รผัลิตำห้วเชื�อผัส่ม่ดินอินที่ร่ย์ู่ช่วภ�พื้	 ตุำงล้�นน�
ตำำ�บลข้วมุ่งและส้่งฆ์ที่�นง�นม่งคลและอวม่งคล	ข้�วห่อตำองตำำ�บลข้วมุ่ง	และเป็็นก�รรวม่กลุ่ม่ก้นจ้ดก�รม่่ร่ป็
แบบส่่งเส่ริม่ก�รเร่ยู่นร้่และก�รส่ร้�งร�ยู่ได้ให้กลุ่ม่ป็ระช�ชนในตำำ�บลข้วมุ่ง	 เพิื้�ม่คุณภ�พื้ผัลิตำภ้ณฑ์์และได้ร้บ
คว�ม่ป็ลอดภ้ยู่ของผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำร	และอนุร้กษ์ของด่ของเด่นในตำำ�บลข้วมุ่ง
 4. ข้้อมููลและเคร่�องมู่อในการดำาเนินงาน
	 ก�รถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่จ�กม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�เช่ยู่งใหม่่	ส่่่ป็ระช�ชนในตำำ�บล
ข้วมุ่ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่
 5. รูปธีรรมูงาน
จ้ดกิจกรรม่ก�รส่่งเส่ริม่ก�รเกษตำรอินที่ร่ยู่ช่์วภ�พื้	และส่อดแที่รกป็ร้ชญ่�เศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยู่งให้ก้บคนในชุม่ชน
เช่น	เร่ยู่นร้่วิธุ่ก�รป็ล่กผ้ักและเกษตำรแบบผัส่ม่ผัส่�น	ป็ล่กเองกินเองเพืื้�อลดร�ยู่จ่�ยู่คนในชุม่ชนได้	
 6. วิิธีีการดำาเนินงาน
	 ก�รดำ�เนินง�น	จ้ดกิจกรรม่โดยู่ม่่ก�รแนะนำ�ระบบก�รเร่ยู่นร้่เป็็นเครื�องมื่อองค์คว�ม่ร้่	โดยู่เร่ยู่นจ�ก
ป็ระส่บก�รณ์ของตำ้นแบบบุคคลวิที่ยู่�กรผ้่ัเช่�ยู่วช�ญ่	 ท่ี่�ดำ�เนินก�รเร่ยู่นร้่จ�กก�รลงม่ือป็ฏิิบ้ติำห้วข้อกิจกรรม่	
เช่น	 ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ในตำำ�บลข้วมุ่ง	 และพ้ื้ฒน�สิ่นค้�ใหม่่ส่่งเส่ริม่ก�รข�ยู่สิ่นค้�บนออนไลน์	 ในแต่ำละ
หล้กส่่ตำรม่่ก�รฝึกอบรม่และถ่ึ�ยู่ที่อดคว�ม่ร้่	 ตำ�ม่หล้กส่่ตำรท่ี่�จ้ดเตำร่ยู่ม่ไว้	 ซ่ื้�งกระบวนก�รเร่ยู่นร้่เน้นผ้่ัร่วม่โค
รงก�รฯเป็็นศ่นยู่์กล�ง	และนำ�ไป็เผัยู่แพื้ร่ให้กลุ่ม่ป็ระช�ชนตำำ�บลข้วมุ่ง	อำ�เภอส่�รภ่	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	
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 7. ผลที�เกิดขึ้�น (ผลผลิต ผลลัพธ์ี)
	 1.	ม่่พืื้�นท่ี่�ส่่งเส่ริม่ก�รเร่ยู่นร้่ก�รบริห�รจ้ดก�รกลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชนให้เข้ม่แข็งม่�กข่�น
	 2.	ส่่งเส่ริม่กลุ่ม่เครือข่�ยู่ป็ระช�ชนในตำำ�บลข้วมุ่ง	ให้เกิดร�ยู่ได้
	 3.	ม่่ผัลิตำภ้ณฑ์์และบรรจุภ้ณฑ์์เป็็นของวิส่�หกิจชุม่ชนเอง
 8. ผลกระทบที�เกิดขึ้�น
	 ส่่งผัลต่ำอโครงส่ร้�งพืื้�นฐ�นของชุม่ชน	ได้แก่	(1)	ด้�นส้่งคม่	ที่ำ�ให้คนในชุม่ชนได้เห็นก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�
อ�ช่พื้ท่ี่�หล�กหล�ยู่	 และม่่ต้ำวเลือกให้คนในชุม่ชนม่่ก�รนำ�ใช้ให้เกิดป็ระโยู่ชน์ได้จริง	 และส่ร้�งคว�ม่ร้กและ
คว�ม่ส่�ม้่คค่ช่วยู่เหลือในส่ถึ�นก�รณ์เชื�อไวร้ส่โคโรน�	2019	(COVID-19)	ให้อยู่่่รอดและพ่ื้�งพื้�ตำนเองได้	(2)	
ด้�นเศรษฐกิจ	ผัล้กด้�นก�รที่ำ�ก�รตำล�ดออนไลน์แบบส่ม้่ยู่ใหม่่	ให้ส่ม่�ชิกกลุ่ม่วิส่�หกิจให้เกิดร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�น	
และเผัยู่แพื้ร่องค์คว�ม่ร้่ส่่งต่ำอกลุ่ม่ป็ระช�ชนในตำำ�บลข้วมุ่ง	อำ�เภอเมื่องจ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

ประเด็นควิามูเสี�ย์ง
ส่ถึ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของเชื�อ	Covid	19	ภ�ยู่ในชุม่ชน

• งบป็ระม่�ณไม่่เพ่ื้ยู่งพื้อ
ผลกระทบที�คาดว่ิาจะเกิดขึ้�น
	 1)	ไม่่ส่�ม่�รถึลงพืื้�นท่ี่�เพืื้�อถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่หรือก�รอบรม่ได้
	 2)	ภ�คร้ฐไม่่อนุญ่�ตำให้อบรม่ในพืื้�นท่ี่�

• ก�รดำ�เนินก�รม่่คว�ม่ติำดข้ด
วิิธีีการบริหารจัดการควิามูเสี�ย์ง
	 1)	ก�รอบรม่ออนไลน์ห�กส่ถึ�นก�รณ์อยู่่่ข้�นวิกฤตำ
	 2)	ลงพืื้�นท่ี่�อบรม่ท้ี่นท่ี่เมื่�อส่ถึ�นก�รณ์ด่ข่�น	และได้ร้บก�รอนุญ่�ตำให้ลงพืื้�นท่ี่�ได้

• ม่่คว�ม่แม่่นยู่ำ�ในก�รบริห�รงบป็ระม่�ณท่ี่�ม่่อยู่่่อยู่่�งจำ�ก้ด



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 475



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)476

ตําบลทีไ่ม่อยู่รอด ตําบลทีอ่ยู่รอด

ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 
(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศักยภาพ

 เทศบาลตําบลขัวมุง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่ทั้งส้ิน 
6,065 ไร่  การตั้งบ้านเรือนของราษฎรตั้งเรียงรายกันตามถนนในหมู่บ้าน ตําบลขัวมุงประกอบทั้งส้ิน 
10 หมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศของเขตพ้ืนที่ตําบลมีลักษณะเปน็ที่ราบลุ่มไม่มีภูเขา/ป่าไม้ มีถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 10 ตัดผ่านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเทศบาลตําบลและมีแม่นํ้าปงิไหล
ผ่านทางด้านตะวันตก ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน็หลัก 

ข้อเสนอแนะ
   การดําเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน โดยอาศัยกรอบความคิดที่มอง 
การพัฒนาเปน็มิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
ให้มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะเรียกว่าเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs) โดยเน้นที่ เป้าหมายที่ 2 
ยุติความหิวโหย เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่มีความทนทาน 
และเป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค และการผลิต 
ที่ยั่งยืน 

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในโครงการไม่ตํ่ากว่า 100 คน
2. การพัฒนาทักษะ
   ผู้จ้างงานทุกคนได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 4 ทักษะ ได้แก่ทักษะ 
ด้านสังคม ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการเงิน และทักษะ 
ด้านดิจิตอล
3. ข้อมูล COMMUNITY BIG DATA
- หน่วยงานท้องถิ่น ต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้รับฐานข้อมูลชุมชน 
จํานวน 1 ฐาน
- ชุดข้อมูลวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จํานวน 1 ชุด
4. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 
-เกิดแหล่งเรียนรู้และแหล่งเที่ยวเชิงสุขภาพในชุมชนจํานวน 1 แห่ง
- เกิดวิทยากรประจําท้องถิ่น
- มีผลิตภัณฑ์จากชุมชน 3 ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์ด้านสังคม
-หน่วยงานของรัฐได้ใช้ฐานข้อมูลที่เปน็ปัจจุบันและได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ 
ใช้ข้อมูลท้องถิ่นให้เปน็ประโยชน์ต่อชุมชน
-ท้องถิ่นมีศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานมีคู่มือการเรียนรู้ 
ด้านการเกษตรอินทรีย์แบบปลอดภัยและเหมาะสมกับท้องถิ่น
-สร้างผู้นํารุ่นใหม่ที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คนในชุมชนเอง และ 
ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย

โจทย์พ้ืนที่
-ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและเกษตรกรรมให้กับประชาชน
-ส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม
-ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ
ดร.พีรยา สมศักดิ์ 

กิจกรรมที่ดําเนินการ

TPMAP ความต้องการพ้ืนฐาน 5 มิติ

การดําเนินงาน

ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
   มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือเปน็การส่งเสริม 
และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในตําบลสามารถเพ่ิมรายได้และสร้าง
อาชีพใหม่ได้เปน็อย่างดี

2. การสร้างและพัฒนา 
Creative Economy 

3.การนําองค์ความรู้
ไปช่วยบริการชุมชน 

4. การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม 
Circular Economy 

1. กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพ 
และการสร้างอาชีพใหม่ 

ระบบการวิจัย

ระบบการเรียนการสอน

ระบบการทํานุบํารุงศิลปะ
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม

ระบบการบริการวิชาการ

ระบบการบริหารจัดการ

1

2

3

4

5
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ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ผู้้�ช่วยศาสตรัาจารัย์ ดรั.ชินานาฏ  วิทยาปรัะภากรั 

  คณะวิทยาศาสตร์ัและเทคโนโลยีการัเกษตรั   

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา

ตำาบลนาคอเร่ัอ          
อำ�าเภอำฮ่อำด จังหวัดเชีียงใหม่

ความเป็นมา (ข�อม้ลทั�วไปที�สำาคัญของตำาบล)

	 ตำำ�บลน�คอเรือ	เป็็นตำำ�บลท่ี่�ต้ำ�งอยู่่ใ่นอำ�เภอฮัอด	ต้ำ�งอยู่่ท่ี่�งทิี่ศใต้ำของอำ�เภอ	ป็ระช�ชนเป็็นช�วกะเหร่�ยู่ง
และคนพืื้�นเมื่องบ�งส่่วน	ภ�ษ�ส่่วนใหญ่่ใช้ภ�ษ�กะเหร่�ยู่ง	คนเมื่องใช้ภ�ษ�พืื้�นเมื่อง	คำ�ขว้ญ่ป็ระจำ�ตำำ�บล	น�
คอเรือ	เลื�องลือชื�อ	ผ้ั�ที่อมื่อ	เลื�องลือน�ม่	อุดม่เขตำเกษตำรกรรม่	ถิึ�นว้ฒนธุรรม่“คนเมื่อง”	“ป็ก�กะญ่อ”	โดยู่
แบ่งเขตำก�รป็กครองเป็็น	10	หม่่่บ้�น	ป็ระกอบด้วยู่	หม่่่1	บ้�นหล้งท่ี่อ	หม่่่2	บ้�นน�คอเรือ	หม่่่3	บ้�นห้วยู่หิน
ดำ�	หม่่่4	บ้�นห้วยู่ฝ�ง	หม่่่5	บ้�นแม่่ป่็�ไผ่ั		หม่่่6	บ้�นแม่่ง่ด	หม่่่7	บ้�นเด่น	หม่่่8	บ้�นต่ำนตำก	หม่่่9	บ้�นแม่่ล�ยู่
ดวงจ้นที่ร์	หม่่่10	บ้�นใหม่่ยู่่งที่อง	จำ�นวนหล้งค�เรือนม่่ท้ี่�งหม่ด	1,374	หล้งค�เรือน
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	 ตำำ�บลน�คอเรือม่่พืื้�นท่ี่�ป็ระม่�ณ	318	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	หรือป็ระม่�ณ	198,750	ไร่	ม่่อ�ณ�เขตำติำดต่ำอ
ก้บพืื้�นท่ี่�ต่ำ�งๆ	ด้งน่�	ทิี่ศเหนือ	ติำดต่ำอ	ตำำ�บลฮัอด	อำ�เภอฮัอด	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ทิี่ศใต้ำ	ติำดต่ำอ	ตำำ�บลท่ี่�เดื�อ	อำ�เภอ
ฮัอด	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ทิี่ศตำะว้นออก	 ติำดต่ำอ	 ตำำ�บลบ้�นแอ่น	 อำ�เภอดอยู่เต่ำ�	 จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	 ทิี่ศตำะว้นตำก	
ติำดต่ำอ	ตำำ�บลบ่อหลวง	อำ�เภอฮัอด	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ตำำ�บลท่ี่�ม่่คว�ม่หล�กหล�ยู่ที่�งด้�น	ภ่มิ่ป็ระเที่ศล้กษณะ
โดยู่ท้ี่�วไป็เป็็นพืื้�นท่ี่�ร�บลุ่ม่ส่ล้บ	บ�งส่่วนเป็็นป่็�และภ่เข�	พืื้�นท่ี่�เกือบท้ี่�งหม่ดอยู่่่ในเขตำ	นำ��ท่ี่วม่ของก�รไฟฟ้�
ฝ่�ยู่ผัลิตำ	เขตำนิคม่ส่หกรณ์	และเขตำอุที่ยู่�นแห่งช�ติำ		ม่่ลำ�ห้วยู่ท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ไหลผ่ั�นหล่อเล่�ยู่งพืื้�นท่ี่�		ที่ำ�ก�รเกษตำร	
จำ�นวน	2		ส่�ยู่		คือลำ�ห้วยู่แม่่ป่็�ไผ่ั		และลำ�ห้วยู่แม่่ง่ด	
	 อ�ช่พื้หล้ก	ที่ำ�น�	ที่ำ�ส่วน	โดยู่ส่่วนม่�กจะเน้นก�รป็ล่กลำ�ไยู่	ที่ำ�น�	เป็็นอ�ช่พื้หล้ก	ส่่วนอ�ช่พื้เส่ริม่	
จะเป็็นก�รเล่�ยู่งว้ว	คว�ยู่	สุ่กร	หรือบ�งบ้�นม่่ก�รที่อผ้ั�	และร้บจ้�งเก็บผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำร
	 กลุ่ม่ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	ได้แก่	กลุ่ม่ที่อผ้ั�น�คอเรือ	กลุ่ม่อ�ช่พื้ผ้ั�ฝ้�ยู่อำ�พ้ื้น	กลุ่ม่ผ้ั�ที่อกะเหร่�ยู่งน�คอ
เรือ	กลุ่ม่อ�ห�รแป็รร่ป็ฮัอด
	 สื่บเนื�องจ�กส่ภ�พื้ท้ี่�วไป็และส่ภ�พื้ปั็ญ่ห�	 รวม่ท้ี่�งแนวที่�งคว�ม่ต้ำองก�รของชุม่ชนในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บล						
น�คอเรือท่ี่�ม่่คว�ม่ต้ำองก�รให้ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�น	จ้ดที่ำ�โครงก�รฯ	เข้�ไป็ส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�	
ด้�นท้ี่กษะอ�ช่พื้	เพิื้�ม่ร�ยู่ได้	ลดร�ยู่จ่�ยู่	เพิื้�ม่ท้ี่กษะด้�นอ�ช่พื้	เก่�ยู่วก้บผัลิตำภ้ณฑ์์ผ้ั�ที่อกะเหร่�ยู่ง	ฟ้�นคืนก�ร
ยู่้อม่ส่่เส้่นด้�ยู่จ�กว้ส่ดุธุรรม่ช�ติำ	ออกแบบให้ม่่คว�ม่ท้ี่นส่ม้่ยู่เป็็นท่ี่�ต้ำองก�รของตำล�ด	เพืื้�อคงคุณค่�และส่ร้�ง
ร�ค�ให้ก้บผ้ั�ที่อกะเหร่�ยู่งในตำำ�บลน�คอเรือ	ยู่กระด้บผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชนด้�นอ�ห�รและส่มุ่นไพื้ร	ม่่ส่ถึ�นท่ี่�ส่่วน
กล�ง	อยู่�กช่วยู่ก้นส่ร้�งเป็็นศ่นยู่์รวม่กิจกรรม่ชุม่ชน	แหล่งเร่ยู่นร้่	ตำล�ดชุม่ชน	กระตุ้ำนเศรษฐกิจชุม่ชนและ
ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน	 ม่่คว�ม่ม้่�นคงที่�งอ�ห�ร	ป็ล่กผ้ักกินเอง	อ�ห�รป็ลอดภ้ยู่เหลือก็ข�ยู่ในชุม่ชน	 ต้ำองก�ร
เส่ริม่ท้ี่กษะด้�นเที่คโนโลยู่่ส่�รส่นเที่ศและก�รใช้	social	media	ต่ำ�งๆ				โครงก�ร	ฟ้�นฟ่เศรษฐกิจชุม่ชนบน
วิถ่ึใหม่่ด้วยู่วิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์	เที่คโนโลยู่่และนว้ตำกรรม่	กรณ่ตำำ�บลน�คอเรือ	อำ�เภอฮัอด	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 โจที่ยู่ก์�รก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อให้เกิดตำำ�บลพื้น้คว�ม่ยู่�กลำ�บ�กวเิคร�ะหจ์�กก�รป็ระเม่นิ	16	ป็ระเดน็ต้ำวช่�
ว้ด	ภ�ยู่ใต้ำโครงก�รก�รฟ้�นฟ่เศรษฐกิจชุม่ชนบนวิถ่ึใหม่่ด้วยู่วิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์	เที่คโนโลยู่แ่ละนว้ตำกรรม่	กรณ่ตำำ�บล
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โจทย์การพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน (โจทย์การพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(จากการประเมิน 16 ประเด็นที่นำมาเป็นตัวชี้วัด ที่ได้นำมาเปน็โจทยใ์นการพัฒนาเรื่องอะไร และแสดงให้
เห็นผลการประเมินศักยภาพตำบลในดา้นใด ดังนี้ 1.ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืน 2.ตำบลมุง่สู่ความพอเพยีง  
3.ตำบลพ้นความยากลำบาก 4.ตำบลยากลำบาก ก่อนเริ่มต้นโครงการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ )) 
 โจทย์การการพัฒนาเพื่อให้เกิดตำบลพ้นความยากลำบากวิเคราะห์จากการประเมิน 16 ประเด็น
ตัวชี้วัด ภายใต้โครงการการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กรณี
ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี ้
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ช่วยในการสร้าง
สัมมาชีพในพืน้ที่ 

1. ภายในตำบลมีร้านอาหารไม่มากนัก 
ทำให้ชาวบ้านมีทางเลือกในการบริโภค
อาหารค่อนข้างน้อย 
2. ตำบลนาคอเร ือยังม ีไม ่ผล ิตภัณฑ์      
โอทอปอาหาร 
3. ผ้าทอกะเหรี่ยงนาคอเรือยังไม่มีความ
แพร่หลาย อีกทั้งจากเดิมที่เคยจำหน่าย
ให้กับศูนย์ศิลปาชีพสมเด็จพระพันปี
หลวง ปีละ 25 ผืนต่อปี ลดลงเหลือเพียง
แค่ 4 ผืนต่อปีเท่านั้น 

- กลุ่มโอทอปอาหารแปรรูปฮอด 
- เกิดผู้ประกอบการร้านอาหารภายใน
ชุมชนที่ผ่านการอบรมการทำผลิตภัณฑ์
อาหาร ได้แก่ ร้านสมศรีโภชนา 
- เก ิดผล ิตภ ัณฑ ์อาหารใหม ่  ท ี ่ ต่อ
ยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในชุมชน 
ได้แก่ น้ำพริกปลาแห้ง 
- กลุ่มโอทอปผ้าทอกะเหรี่ยงนาคอเรือ 
- เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ จากการต่อยอดผ้า
ทอกะเหรี่ยง ได้แก่ กระเป๋า กางเกง  
ชุดเดรส เสื้อ 
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ฝึกอบรมทักษะ
อาชีพ 

1. ความต้องการของคนในชุมชน และ
การพูดคุยกับครูกศน.ตำบลนาคอเรือ    
ที่ต้องการให้สนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะ
อาชีพในด้านอาหาร ที ่สามารถสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ มีกระบวนการทำ    
ที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถปฏิบัติได้จริง 
และเป ็นอาหารท ี ่ย ั ง ไม ่ม ีจำหน ่ าย        
ในตำบล เชน่ ซาลาเปาไส้ ต่างๆ ขนมจีบ 
ปอเปี๊ยะ เบเกอร์รี่ เค้ก เป็นต้น 
2. คนในชุมชนนิยมทอผ้ากะเหรี่ยงเพื่อ
สวมใส่ และทอเพื่อจำหน่าย แต่ใช้สีเคมี
ในการย้อมเส้นด้ายเกือบทั้งหมด มีการ 
ใช้สีธรรมชาติน้อยมาก ทางโครงการจึง
ได้พยายามฟื ้นคืนการใช้ส ีธรรมชาติ                
ร่วมกับพัฒนาชุมชน เพื่อสุขภาพของผู้
ทอ เพื ่อสิ ่งแวดล้อมในชุมชน เพื ่อคง
คุณค่า และสร้างราคาให้กับผ้าทอของ
กะเหรี่ยงในตำบลนาคอเรือ 
3. สนับสนุนทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในประกอบอาชีพ 

- ค ู ่ ม ื ออาช ีพในฉบ ับท ี ่ เ ข ้ า ใจง ่ าย    
สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งหมด 14 เล่ม 
จากกิจกรรมดังนี ้
1. กิจกรรม Creative Food PEOPLE 
2. กิจกรรม Craft Trend PRODUCT 
3. กิจกรรมสร้าง ECO PEOPLE 
4. Innovation for Community 
- หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจำนวน 1 
หลักสูตร ได้แก่ 

1) ห ล ั ก ส ู ต ร  “ ท ั ก ษ ะ แ ล ะ
เทคโนโลยีสนับสนุนการทำงาน 
การสื่อสารและนำเสนอข้อมูล
ชุมชนในศตวรรษที่ 21” 

จากกิจกรรม สร้าง SMART PEOPLE 
ด้าน IT/ App/ Social Media/ online 
market  
 
 

ส่งเสริมศูนย์เรยีนรู้
ตำบล 

1. ตำบลนาคอเรือเป็นตำบลที่ขึ้นชื่อใน
เรื่องของผ้าทอ แต่ยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับผ้าทอ เพื่อให้เด็กรุ่นหลัง และผู้
ที่สนใจได้ศึกษา และเพื่อการอนุรักษ์ผ้า
ทอของชุมชนไม่ให้เลือนลางหายไป 
2. เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการอบรม
อาชีพเรื่องของอาหาร และเพื่ออนุรักษ์
อาหารพื้นถิ่น จึงต้องจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
อาหาร ร่วมกับกศน. ตำบลนาคอเรือ    
ให้เกิดการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ  
 
 
 
 
 
 

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 2 แห่ง ได้แก ่
1. เกิดศูนย์เรียนรู ้อาหารแปรรูป    

แหล่งการเร ียนรู ้ด ้านอาหาร   
ของชุมชนร่วมกับกศน.ตำบล   
น า ค อ เ ร ื อ เ พ ื ่ อ ส อ น ก า ร
ทำอาหารภูม ิป ัญญา อาหาร
สร้างสรรค์สร้างอาชีพ  สร้าง
รายได้   

2. เกิดศูนย์เรียนรู้ผ้าทอกะเหรี่ยง 
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผ้าทอกะเกรี่ยง
ของตำบลนาคอเร ือ ร ่วมกับ 
กศน.ตำบลนาคอเร ือ  และ  
พ ั ฒ น า ช ุ ม ช น อ ำ เ ภ อ ฮ อ ด        
จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
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อาชีพ สร้างรายได้ มีกระบวนการทำ    
ที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถปฏิบัติได้จริง 
และเป ็นอาหารท ี ่ย ั ง ไม ่ม ีจำหน ่ าย        
ในตำบล เชน่ ซาลาเปาไส้ ต่างๆ ขนมจีบ 
ปอเปี๊ยะ เบเกอร์รี่ เค้ก เป็นต้น 
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สวมใส่ และทอเพื่อจำหน่าย แต่ใช้สีเคมี
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ได้พยายามฟื ้นคืนการใช้ส ีธรรมชาติ                
ร่วมกับพัฒนาชุมชน เพื่อสุขภาพของผู้
ทอ เพื ่อสิ ่งแวดล้อมในชุมชน เพื ่อคง
คุณค่า และสร้างราคาให้กับผ้าทอของ
กะเหรี่ยงในตำบลนาคอเรือ 
3. สนับสนุนทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี 
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1. ตำบลนาคอเรือเป็นตำบลที่ขึ้นชื่อใน
เรื่องของผ้าทอ แต่ยังไม่มีศูนย์การเรียนรู้
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แหล่งการเร ียนรู ้ด ้านอาหาร   
ของชุมชนร่วมกับกศน.ตำบล   
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กะเหรี่ยง และรวบรวมลายผ้า
ในตำบลนาคอเรือ ให้คนรุ่นหลัง
ได้ศึกษา 

ส่งเสริมระบบการ
สื่อสารชุมชน 

1. ตำบลนาคอเร ือเป ็นตำบลท ี ่อยู่
ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มาก และ
ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว แต่ภายใน
ตำบลยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยงที่มีความ
น่าสนใจอยู่ไม่น้อย เช่น พระพุทธบาท  
ผาลาด พระพุทธบาท5รอย หมู ่บ ้าน
ชุมชนการท่องเที่ยว เป็นต้น และยังมี
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกมาก ที่ยังไม่มีความ
แพร่หลาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีสื่อ
ออนไลน์ ที ่สามารถเพยแพร่เรื ่องราว    
ในชุมชน และผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้คน
ภายนอกได้รู้จักชุมชนมากขึ้น 
2. เยาวชนในพื ้นท ี ่ (น ักศ ึกษากศน.)       
มีความสนใจในเรื่องของสื่อเทคโนโลยี 
และมีทักษะพื ้นฐานที ่สามารถพัฒนา
และ    ต่อยอดได้  

- Facebook fanpage : U2T นาคอเรือ 
อำเภอฮอด ปัจจุบ ันมียอดผู ้ต ิดตาม
ประมาณ 1,400 คน ในระยะเวลา
ประมาณ 10 เดือน 
- สามารถสร้าง content และผลิตสื่อ-
คลิปวีด ีโอ นำเสนอข้อมูล ในชุมชน  
ร ้านค ้าในช ุมชน ผล ิตภ ัณฑ ์ ส ินค้า 
สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมในชุมชน         
ลงFacebook U2Tนาคอเรืออำเภอฮอด 
ได ้
- สามารถช่วยหน่อยงานราชการในพื้นที่
ทำการโปรโมท เผยแพร่กิจกรรมของ
หน่วยงานได้ 
- เยาวชนในชุมชนรวมกลุ ่มกันทำช่อง    
ย ูท ูบผล ิตส ื ่ อสร ้ างสรรค ์ออนไลน์  
เกี่ยวกับชีวิตของเด็กในพื้นที่นาคอเรือ 
เช่น การทำกิจกรรมในป่า การทำอาหาร
ในป่าการเดินป่า การหาของป่า เป็นต้น  

 
แนวทางการพัฒนาตำบลโดยผ่าน 4 กิจกรรม (ตามที่โครงการได้เลือกดำเนนิกิจกรรม) 
 แนวทางในการพัฒนาตำบลนาคอเรือ ผ่านการดำเนินการ 4 กิจกรรม ดงันี ้

1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/และอาชีพอื่น) 
คิดเป็น ร้อยละ 40 ของกิจกรรมทั้งหมด 

2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 
คิดเป็น ร้อยละ 20 ของกิจกรรมทั้งหมด 

3) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริหารชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
คิดเป็น ร้อยละ 20 ของกิจกรรมทั้งหมด 

4) การเสริมสร้างด้านสิ่งแว้ดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
คิดเป็น ร้อยละ 20 ของกิจกรรมทั้งหมด 

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 แนวที่�งในก�รพ้ื้ฒน�ตำำ�บลน�คอเรือ	ผ่ั�นก�รดำ�เนินก�ร	4	กิจกรรม่	ด้งน่�
1)	 ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/และอ�ช่พื้อื�น)
คิดเป็็น	ร้อยู่ละ	40	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
2)	 ก�รส่ร้�งและพ้ื้ฒน�	Creative	Economy	(ก�รยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว)
คิดเป็็น	ร้อยู่ละ	20	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
3)	 ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริห�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�งๆ)
คิดเป็็น	ร้อยู่ละ	20	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
4)	 ก�รเส่ริม่ส่ร้�งด้�นสิ่�งแว้ดล้อม่/Circular	Economy	(ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)
คิดเป็็น	ร้อยู่ละ	20	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
	 โดยู่ม่่ร่ป็แบบกจิกรรม่ท่ี่�เข้�ไป็ดำ�เนินก�รในพื้ื�นท่ี่�	ภ�ยู่ใต้ำโครงก�รฟ้�นฟ่เศรษฐกจิชุม่ชนบนวิถ่ึใหม่่ด้วยู่
วิที่ยู่�ศ�ส่ตำร์	เที่คโนโลยู่่และนว้ตำกรรม่	กรณ่ตำำ�บลน�คอเรือ	อำ�เภอฮัอด	จ้งหว้ดเช่ยู่งใหม่่	ม่่กิจกรรม่ด้งน่�



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 481

16 ประเด็น
ตัวชี้วัด 

วิเคราะห์โจทย์ ผลการดำเนนิโครงการ 

กะเหรี่ยง และรวบรวมลายผ้า
ในตำบลนาคอเรือ ให้คนรุ่นหลัง
ได้ศึกษา 

ส่งเสริมระบบการ
สื่อสารชุมชน 

1. ตำบลนาคอเร ือเป ็นตำบลท ี ่อยู่
ห่างไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มาก และ
ไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว แต่ภายใน
ตำบลยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยงที่มีความ
น่าสนใจอยู่ไม่น้อย เช่น พระพุทธบาท  
ผาลาด พระพุทธบาท5รอย หมู ่บ ้าน
ชุมชนการท่องเที่ยว เป็นต้น และยังมี
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกมาก ที่ยังไม่มีความ
แพร่หลาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีสื่อ
ออนไลน์ ที ่สามารถเพยแพร่เรื ่องราว    
ในชุมชน และผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้คน
ภายนอกได้รู้จักชุมชนมากขึ้น 
2. เยาวชนในพื ้นท ี ่ (น ักศ ึกษากศน.)       
มีความสนใจในเรื่องของสื่อเทคโนโลยี 
และมีทักษะพื ้นฐานที ่สามารถพัฒนา
และ    ต่อยอดได้  

- Facebook fanpage : U2T นาคอเรือ 
อำเภอฮอด ปัจจุบ ันมียอดผู ้ต ิดตาม
ประมาณ 1,400 คน ในระยะเวลา
ประมาณ 10 เดือน 
- สามารถสร้าง content และผลิตสื่อ-
คลิปวีด ีโอ นำเสนอข้อมูล ในชุมชน  
ร ้านค ้าในช ุมชน ผล ิตภ ัณฑ ์ ส ินค้า 
สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมในชุมชน         
ลงFacebook U2Tนาคอเรืออำเภอฮอด 
ได ้
- สามารถช่วยหน่อยงานราชการในพื้นที่
ทำการโปรโมท เผยแพร่กิจกรรมของ
หน่วยงานได้ 
- เยาวชนในชุมชนรวมกลุ ่มกันทำช่อง    
ย ูท ูบผล ิตส ื ่ อสร ้ างสรรค ์ออนไลน์  
เกี่ยวกับชีวิตของเด็กในพื้นที่นาคอเรือ 
เช่น การทำกิจกรรมในป่า การทำอาหาร
ในป่าการเดินป่า การหาของป่า เป็นต้น  

 
แนวทางการพัฒนาตำบลโดยผ่าน 4 กิจกรรม (ตามที่โครงการได้เลือกดำเนนิกิจกรรม) 
 แนวทางในการพัฒนาตำบลนาคอเรือ ผ่านการดำเนินการ 4 กิจกรรม ดงันี ้

1) การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/และอาชีพอื่น) 
คิดเป็น ร้อยละ 40 ของกิจกรรมทั้งหมด 

2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 
คิดเป็น ร้อยละ 20 ของกิจกรรมทั้งหมด 

3) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริหารชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 
คิดเป็น ร้อยละ 20 ของกิจกรรมทั้งหมด 

4) การเสริมสร้างด้านสิ่งแว้ดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) 
คิดเป็น ร้อยละ 20 ของกิจกรรมทั้งหมด 

	 1)	กิจกรรม่ส่ร้�ง	Creative	Food	PEOPLE	ด้�นอ�ห�รส่ะอ�ด	ป็ลอดภ้ยู่	ม่่คุณค่�
	 2)	กิจกรรม่ยู่กระด้บและพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	Craft	Trend	PRODUCT
	 3)	กิจกรรม่ส่ร้�ง	SMART	PEOPLE	ด้�น	IT/	App/	Social	Media/	online	market	
	 4)	กิจกรรม่ส่ร้�ง	ECO	PEOPLE	ด้�นอนุร้กษ์และพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์สิ่�งแวดล้อม่
	 5)	กิจกรรม่นว้ตำกรรม่เพืื้�อชุม่ชน	แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน	ตำล�ดชุม่ชน	ส่่งเส่ริม่-ส่ร้�งกลไกก�รด่ดซ้ื้บใน
ชุม่ชน

วิธีีการัดำาเนินงาน  

การบริหารจัดการและการใช้กลยุ์ทธ์ีดำาเนินงาน
	 1.ก�รสื่�อส่�รภ�พื้รวม่โครงก�ร	:	จ้ดว้นเปิ็ดง�น	–ร�ยู่ง�นคว�ม่ก้�วหน้�-ปิ็ดโครงก�ร	เพืื้�อช่�แจงร�ยู่
ละเอ่ยู่ดโครงก�รให้ก้บหน่วยู่ง�นท้ี่องถิึ�น		ผ้่ันำ�ชุม่ชน	แกนนำ�และเครือข่�ยู่ท่ี่�เก่�ยู่วข้อง	
	 2.	ก�รป็ระช�ส่้ม่พื้้นธุ์โครงก�รและกิจกรรม่	 :	ป็ระส่�นง�นหน่วยู่ง�นที่้องถึิ�น	ผั่้นำ�ชุม่ชน	 	แกนนำ�	
เพื้ื�อป็ระช�ส่้ม่พื้้นธุ์กิจกรรม่	ม่่เพื้จ	Facebook	และLineเป็็นช่องที่�งตำิดตำ่อส่ื�อส่�รก้บชุม่ชน	ก�รโป็รโม่ที่เพื้จ
ด้วยู่กิจกรรม่ก�รแข่งข้นแจกร�งว้ล	ก�รเผัยู่แพื้ร่กิจกรรม่	ผัลง�น	ข่�ว	บที่คว�ม่ที่่�น่�ส่นใจและเป็็นป็ระโยู่ชน์
ผั่�นFacebook	U2Tน�คอเรืออำ�เภอฮัอด	 ก�รช้กชวนผ่ั้เข้�ร่วม่อบรม่ผั่�นส่ม่�ชิกในโครงก�ร	 แบบป็�กตำ่อ
ป็�ก		เดินบอกตำ�ม่บ้�น	ก�รช้กชวนแบบ	1	ตำ่อ	1	เป็็นตำ้น
	 3.ก�รเก็บข้อม่่ล	ส้่งเกตำ	ส่อบถึ�ม่	ส้่ม่ภ�ษณ์	อยู่่�งท้ี่�วถ่ึง	และกระจ�ยู่ให้ครอบคลุม่
	 4.	ก�รอบรม่และติำดตำ�ม่ผัล	:	จ้ดอบรม่โดยู่เชิญ่วิที่ยู่�กรผ้่ัเช่�ยู่วช�ญ่ม่�ให้คว�ม่ร้่ท้ี่�งที่ฤษฎ่และป็ฏิิบ้ติำ							
ก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ผ้่ัเข้�ร่วม่อบรม่	ม่องห�แกนนำ�ในแต่ำละกิจกรรม่	ติำดตำ�ม่ผ้่ัเข้�ร่วม่อบรม่	ส่น้บส่นุน						ก�ร
อบรม่ที่บที่วนโดยู่ให้เจ้�หน้�ท่ี่�โครงก�รเป็็นวิที่ยู่�กร	ก�รส่่งเส่ริม่ให้ผ้่ัเข้�ร่วม่อบรม่บรรลุเป้็�หม่�ยู่							ก�ร
บริก�รจดกลุ่ม่โอที่อป็	ห�ช่องที่�งก�รจำ�หน่�ยู่เพืื้�อส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ชุม่ชน
	 5.	ก�รส่่งเส่รมิ่กระบวนก�รม่่ส่่วนร่วม่	:	ก�รเยู่่�ยู่ม่เยู่ยู่่น		ถึ�ม่ไถึ	่จ้ดกิจกรรม่ป็ระช้บคว�ม่ส้่ม่พ้ื้นธ์ุ	และ
ส่ร้�งแรงจ่งใจให้ชุม่ชนเข้�ใจ	เข้�ถ่ึง	และเข้�ร่วม่โครงก�รอยู่่�งส่ม่ำ��เส่ม่อ
	 6.ก�รส่ร้�งพ้ื้นธุมิ่ตำร	 และเครือข่�ยู่	 :	 ท้ี่�งในพืื้�นท่ี่�และนอกพืื้�นท่ี่�	 ระหว่�ง	U2Tตำำ�บลอื�นๆ	 	 ก�รเข้�
ป็ร่กษ�และขอคำ�แนะนำ�จ�กหน่วยู่ง�นระด้บอำ�เภอ	เช่น	น�ยู่อำ�เภอ	ป็ล้ดอำ�เภอป็ระจำ�ตำำ�บล	พ้ื้ฒน�ชุม่ชน		
กศน.	รวม่ท้ี่�งผ้่ัป็ระกอบก�รท่ี่�ม่่ป็ระส่บก�รณ์



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)482

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

7.ผลการดำเนนิงาน (ได้ผลผลิตตามตัวชีว้ัดของกิจกรรม เรื่องเด่น กิจกรรม บริการ ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต, 
คนเด่น ผู้นำชมุชน/ปราชญช์าวบ้าน กลุ่มธุรกิจ, แหล่งเรียนรู้และหลกัสูตร) 
 

กิจกรรม 
เรื่องเดน่ กิจกรรม บริการ 

ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต 

คนเด่น ผู้นำชมุชน/
ปราชญ์ชาวบา้น 

กลุ่มธุรกิจ 
แหล่งเรียนรู้และหลักสูตร 

1. Creative Food 
PEOPLE 

1. ก ิจกรรม Creative food 
People กิจกรรมการอบรมให้
ความรู้เชิงปฏิบัติการ 
2. กิจกรรมการสร ้างสรรค์ 
พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์
อาหารในชุมชน เช่น น้ำพริก
ปลาแห ้ งจากปลาแห ้ ง ใน
ชุมชน จิ้นส้ม โดยปรบัรูปแบบ
การขายและปรับบรรจุภัณฑ์ 
เป็นต้น  
3. พัฒนารูปแบบการขายและ 
บรรจุภัณฑ ์
4. จดทะเบ ียนกลุ ่มโอทอป 
อาหารแปรรูปฮอด 
5. ผล ิตภ ัณฑ์เด ่นในช ุมชน
ได้แก่ จิ้นส้ม ปลาแห้ง 

- ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ร ้ านค ้ า /ผล ิตภ ัณฑ์
ต่างๆ ในพื้นที่ตำบลนา
คอเรือ 
1. ยายนาง ยิ่งลออ 
(จิ้นส้มยายนาง) 
2. คุณบัวลอย แหง้โว้ 
(ปลาแห้ง) 
3. คุณสมศรี ศรีนวล 
(ร้านสมศรีโภชนา) 

1. เกิดศูนย์เรียนรู้อาหาร
แปรรูป จัดตั้งศูนย์เรียนรู้
ด้านอาหาร ประจำชุมชน
ร ่ ว ม ก ั บ ก ศ น . ต ำ บ ล         
นาคอเรือ 
2. คู ่มืออาชีพอาหาร 11
เล่ม 

2. Craft Trend 
PRODUCT 

1. อบรมการทำผลิตภัณฑ์ผ้า 
ย้อมสีธรรมชาติ มัดย้อม 
2. ยกระดับ ต่อยอด แปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ ทำกระเป๋า กางเกง 
เสื้อ ชุดเดรส 
3. พ ัฒนาร ูปแบบการขาย
ออฟไลน์-ออนไลน์ 
4. สร้างกลุ่มผู้ประกอบผ้าทอ
กะเหรี่ยง  
5. จดทะเบ ียนกลุ ่มโอทอป 
กลุ่ม ผ้าทอกะเหรี่ยงนาคอเรือ 

1. นางอำพัน ทิพยราช 
(ผ้าฝ้ายอำพัน) 
2. นางพัชรา อ้ายจาง 
(กลุ่มทอผ้านาคอเรือ) 
3. กลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยง 
เป็นกลุ ่มจัดจำหน่าย
ผ้ากะเหรี่ยงให้กับศูนย์
ศิลปาชีพสมเด็จพระ
พันปีหลวง 

1. เกิดศูนย์เรียนรู้ผ้าทอ
กะเหร ี ่ ยง  จ ัดต ั ้ งศ ูนย์
เร ียนรู้ผ ้าทอกะเหร ี ่ยง
ประจำชุมชนร่วมกับ กศน.
ตำบลนาคอเรือ 
 

3. SMART 
PEOPLE 

1. ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น เ พ จ 
Facebook U2 Tน า ค อ เ รื อ 
อำเภอฮอด ป ัจจ ุบ ันยอด
ผู้ติดตามประมาณ 1,400คน  

1. เยาวชน Youtuber 
ในชุมชนที่รวมกลุ่มกัน
ทำช่อง Youtube เพื่อ
ผล ิตส ื ่อสร ้างสรรค์

1. หลักสูตร “ทักษะและ
เทคโนโลยีสนับสนุนการ
ทำงาน การสื ่อสารและ
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กิจกรรม 
เรื่องเดน่ กิจกรรม บริการ 

ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต 

คนเด่น ผู้นำชมุชน/
ปราชญ์ชาวบา้น 

กลุ่มธุรกิจ 
แหล่งเรียนรู้และหลักสูตร 

2. ส่งเสริมการตลาดออนไลน์
สินค้าชุมชน 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมของ 
U2Tonlinecommunity     
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
4. ช่อง Youtube ชุมชน ที่ได้
นำเสนอเรื่องราวชีวิตของเด็ก
วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในตำบล เช่น 
การเที่ยวป่า การทำอาหาร ใน
ป่า การหาของป่า  

ออนไลน์ เกี่ยวกับชีวิต
ของเด็กในพื้นที่ตำบล
นาคอเรือ 
2.นางสาวสุพิชชา  
คะปานา 
( คุณครูกศน.ตำบลนา
คอเรือ) 
 
 

นำเสนอข้อมูลชุมชนใน
ศตวรรษที่ 21” 
 

4. ECO PEOPLE 1. อบรมการทำน้ำยาล้างจาน
สูตรเฉพาะชุมชนและน้ำยา 
ซักผ้าแบบรีฟิล 
2. จัดตั ้งกลุ ่ม ECO PEOPLE 
น้ำยาล้างจาน เพื่อให้สมาชิก
กล ุ ่ม เต ิมน ้ำยาล ้างจานได้      
ในราคาที ่ถ ูกกว่าท้องตลาด 
และได ้ปร ิมาณท ี ่มากกว่า    
อ ีกท ั ้ งย ังเป ็นการอน ุร ักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ลดขยะ
ในชุมชน 
3. จัดทำแผนที่เดินดินชุมชน 
4. การอบรมทำปุ๋ยจากมูลวัว 

1. สมาชิกกลุ ่ม ECO 
PEOPLEน้ำยาล้างจาน 

1. คู ่ม ืออาชีพน้ำยาล้าง
จานสูตรเฉพาะชุมชน 
2. คู่มืออาชีพน้ำยาซักผ้า 
3. คู่มืออาชีพ การทำปุ๋ย
จากมูลวัว 

5. Innovation for 
Community 

1. การพัฒนางานผ้าทอ การ
ย้อมสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
- ก า ร เพ ิ ่ ม เ ฉ ดส ี จ า ก พื ช
ธรรมชาติด้วยสารช่วยย้อม 
- การเพิ่มคุณสมบัติการติดสี
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติด้วย
สารประจุบวก 
2. การแปรร ูปผล ิ ตภ ัณฑ์
เกษตรโดยการอบแห้ง 

1. กล ุ ่ มOTOPผ ้าทอ
กะเหรี่ยงนาคอเรือ 

1. คู่มือการย้อมสีเส้นด้าย
จากวัตถุดิบธรรมชาต ิ
2. ค ู ่ม ือกการใช ้ เคร ื ่ อง   
อบลมร้อน 
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ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 1.	ห้วหน้�โครงก�รและคณะที่ำ�ง�น	5	คน
	 2.	เจ้�หน้�ท่ี่�โครงก�ร	24	คน
	 3.	ผ้่ันำ�ชุม่ชน-หน่วยู่ง�นในชุม่ชน	6	คน	ได้แก่	
	 1.	อบตำ.น�คอเรือ		 	 	 2.	พ้ื้ฒน�ชุม่ชนอำ�เภอฮัอด	
	 3.	กศน.อำ�เภอฮัอด	 	 										4.	กศน.ตำำ�บลน�คอเรือ	
	 5.	กศน.ตำำ�บลบ้�นตำ�ล	 	 										6.	รพื้.ส่ตำ.ในพืื้�นท่ี่�

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 1.	 ในก�รส่ำ�รวจข้อม่่ลลงพืื้�นท่ี่�ชุม่ชนพื้บว่�บ�งคร้วเรือนไม่่ม่่คนอยู่่่	 เพื้ร�ะช�วบ้�นออกไป็ร้บจ้�ง				
ที่ำ�ให้ก�รเก็บข้อม่่ลไม่่เป็็นไป็ตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่เวล�ท่ี่�ค�ดหว้งไว้	และในช่วงแรกๆของก�รที่ำ�ง�น	ช�วบ้�นยู่ง้ไม่่
ค่อยู่กล้�ให้ข้อม่่ลม่�กน้ก	จ่งเป็็นอุป็ส่รรคต่ำอก�รที่ำ�ง�น
	 2.	ส่ถึ�นก�รณ์โควิด	–	19	 ท่ี่�เกิดก�รแพื้ร่ระบ�ดอยู่่�งต่ำอเนื�อง	 ส่่งผัลให้เป็็นอุป็ส่รรคต่ำอลงพืื้�นท่ี่�ใน
ก�รที่ำ�กิจกรรม่และก�รอบรม่ของโครงก�ร	ด้วยู่ม่�ตำรก�รก�รค้ดกรองคนของตำำ�บลและคว�ม่วิตำกก้งวลของ
คน				ในพืื้�นท่ี่�	จ่งที่ำ�ให้กำ�หนดก�รในก�รอบรม่ม่่คว�ม่ค�ดเคลื�อนไป็จ�กเดิม่	นอกจ�กน่�ส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่
ระบ�ดของโควิด	–	19	ยู่้งเป็็นอุป็ส่รรคในก�รลงพืื้�นท่ี่�เก็บข้อม่่ลแบบส่ำ�รวจเพืื้�อเฝ้�ระว้งก�รแพื้ร่ระบ�ดของ
โรคติำดต่ำออุบ้ติำใหม่่	(Emerging	infectious	diseases)
	 3.	 ป็ระช�ชนในพืื้�นท่ี่�ม่่ข้อจำ�ก้ดด้�นเวล�และก�รที่ำ�ง�น	 คนในชุม่ชนส่่วนม่�กจะร้บจ้�งเป็็นหล้ก					
ซ่ื้�งก�รอบรม่ในบ�งคร้�ง	 ตำรงก้บว้นที่ำ�ง�นของคนในชุม่ชน	ที่ำ�ให้ช�วบ้�นท่ี่�ส่นใจไม่่ส่�ม่�รถึเข้�ร่วม่อบรม่ได้	
แต่ำท้ี่�งน่�	ที่�งท่ี่ม่ง�นจ่งได้จ้ดกิจกรรม่ที่บที่วนข่�น	เพืื้�อให้ช�วบ้�นท่ี่�ส่นใจได้ร่วม่กิจกรรม่ในว้นท่ี่�ส่ะดวก
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2.การประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรม 

4.การอบรมและตดิตามผล 

5.การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม 

6. การสร้างพันธมิตร และเครือข่าย 

กิจกรรมนวัตกรรมเพื�อชุมชน แหล่งท่องเที�ยวชุมชน ตลาดชุมชน
 ส่งเสริม-สร้างกลไกการดูดซับในชุมชน

นักศึกษา 

อบรมการทําผลิตภัณฑ์อาหาร 
ยกระดับต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหาร พัฒนารูปแบบการขาย บรรจุภัณฑ์ 
สรา้งกลุ่มผูป้ระกอบการด้านอาหาร
จดทะเบียนกลุ่ม “โอทอปแปรรูปอาหาร”

กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน Craft Trend Products

การสรา้งและพัฒนา Creative
Economy (การยกระดับการทอ่ง
เที�ยว) รอ้ยละ 20 ของกิจกรรม
ทั�งหมด Smart People 

ศึกษาเพิ�มเติมได้ที�
FB: U2T นาคอเรอื อําเภอฮอด 

การพัฒนางานผา้ทอย้อมสีธรรมชาติ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรโดยการอบแห้ง

กิจกรรม

TPMAP ความตอ้งการพื�นฐาน 5 มิต ิ

3.การเก็บข้อมูล 

อบรมการสรา้งStoryชุมชน การนําเสนอStoryชุมชน
อบรมหลักการผลิตสื�อ และจรยิธรรมการนําเสนอข้อมูลชุมชน
อบรมด้าน IT/Application/Social Media/Online market และการทํา Inphographic

กิจกรรมสร้าง ECO people ด้านอนุรักษ์สิ� งแวดล้อมและพัฒนาผลิตภณัฑ์สิ� งแวดล้อมและ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ตามหลักการ BCG Model 

 กิจกรรมสร้าง Smart People ด้าน IT/Application/Social Media/Online Market 

 กิจกรรมสร้าง Creative Food People ด้านอาหารสะอาด ปลอดภยั มีคุณค่า

อบรมการทําผลิตภัณฑ์ย้อมสีธรรมชาติ มัดย้อม
ยกระดับต่อยอดแปรรูปทําผลิตภัณฑ์ ทํากระเป�า ชุดเดรส กางเกง
สรา้งกลุ่มผูป้ระกอบการผา้กะเหรี�ยง
จดทะเบียนกลุ่ม “โอทอปผา้ทอกะเหรี�ยงนาคอเรอื”

อบรมการทําน�ายาล้างจานจากวัสดุในชุมชน
อบรมการทําปุ�ยจากมูลวัวในชุมชน
อบรมการทําถังหมักเศษอาหารเหลือทิ�งและขยะเป�ยก
สรา้งกลุ่ม “Eco people น�าล้างจานแบบรฟี�ล”

เกิดศูนย์เรยีนรูผ้า้ทอกะเหรี�ยงและอาหารแปรรูปในชุมชน
เกิดกลุ่ม “โอทอปผา้ทอกะเหรี�ยงนาคอเรอื” เป�นการรวมกลุ่มของแม่บ้านทอผา้ในชุมชน ที�ผา่นการ
อบรมกิจกรรม Craft Trend Products
สรา้งความสัมพันธร์ะหว่างประชาชนในพื�นที� หน่วยงานราชการ และลกูจ้างโครงการ

1.
2.

3.

รพ.สต.  2  แห่ง

เกิดการจ้างงาน การพัฒนาทักษะผู้จัางงาน Community Big Data
         (CBD)

ผู้รับจ้างเกิดการเรียนรู้
ทักษะด้านอื�นๆจากการ
ทํางาน เช่น การจัดทํา
ข้อมูล

รวม 20 คน

จํานวน 1,590  ครวัเรอืน

เพศหญิง:  2,372 คนโรงเรยีน  4  แห่ง

เพศชาย: 2,374 คน

อบต. 1 แห่ง 

วัด 10 แห่ง

µíÒºÅ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

¹Ò¤ÍàÃ×Í
ข้อมลูพื้นฐานตําบล

TPMAP

U2T

พื�นที�ทั�งหมดประมาณ  156,525 ไร่

จํานวนประชากร  4,746  คน

กศน. 1 แห่ง ผลลัพธ์การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

พื�นที�ปกครองจํานวน 10 หมู่บ้าน

โบสถ์ 2 แห่ง 

กลไกการดําเนินงาน

1.การสื�อสารภาพรวมโครงการ 

ตําบลที่อยู่รอด ตําบลที่ไมส่ามารถอยู่รอด

บัณฑิตจบใหม่  

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

โจทย์การพัฒนาพื้นที่

ยกระดับและเพิ�มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เชน่ ลําไย จิ�นส้ม ปลาแห้ง เป�นต้น เพิ�มชอ่งทางการตลาด
ทั�ง Offline และ Online 
พัฒนาสัมมาชพีและสรา้งอาชพีใหม่ เพื�อเพิ�มรายได้ให้ชุมชน
ส่งเสรมิการใชสี้ย้อมธรรมชาติเพื�อเพิ�มฐานลกูค้าให้มากขึ�น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการต่อยอด

1.

2.
3.

     ผา้ทอกะเหรี�ยง ได้แก่ กระเป�า กางเกง ชุดเดรส เสื�อคลมุ ที�ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ�น
  4. เกิดกลุ่ม “Eco people น�ายาล้างจานแบบรฟี�ล” ลดขยะในชุมชน และค่าใชจ้่ายในการซื�อน�ายา
     ล้างจานในแต่ละเดือน สรา้งเงนิป�นผลให้กับสมาชกิกลุ่ม

ชกัชวนผูเ้ข้ารว่มอบรมผา่นสมาชกิในโครงการ
ประสานงานหน่วยงานในทอ้งถิ�น

จัดอบรมโดยเชญิวิทยากรผูเ้ชี�ยวชาญมาให้ความรู้
จัดทําหลักสูตร “ Smart  People” 

 การอบรมทบทวน การบรกิารจดกลุ่มโอทอป 
ชอ่งทางการจําหน่ายเพื�อสรา้งรายได้ให้ชุมชน

ประชาชน

ภาคีเครือขา่ย

 (ป� พ.ศ.2561-2562) 

จัดตั�งศูนย์เรยีนรู ้“อาหารแปรรูปฮอด” และ ศูนย์เรยีนรู ้“ผา้ทอกะเหรี�ยง”

ชี�แจงรายละเอียดโครงการให้กับหน่วยงานทอ้งถิ�น ผูนํ้าชุมชน
แกนนําและเครอืข่าย

 สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ อย่างทั�วถึง และกระจายให้ครอบคลมุ

ภาครฐั ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย “U2T  นาคอเรือ” มุง่สู่เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน

สุขภาพ           ความเป�นอยู ่     การศึกษา           รายได ้      การเข้าถึงบริการภาครัฐ 

การพัฒนาสัมมาชพีและสรา้งอาชพีใหม่ 
(การยกระดับสินค้า OTOP/อาชพีอื�นๆ)
 รอ้ยละ 40 ของกิจกรรมทั�งหมด

Creative Food People 
Craft Trend Products 

การนําองค์ความรู ้ไปชว่ยบรกิารชุมชน
(Health Care/ เทคโนโลยีด้านต่างๆ)
รอ้ยละ 20 ของกิจกรรมทั�งหมด 

Innovative for Community  

การส่งเสรมิด้านสิ�งแวดล้อม/Circular
Economy (การเพิ�มรายได้หมุนเวียนให้แก่
ชุมชน) ให้แก่ชุมชน รอ้ย 20 ของกิจกรรม
ทั�งหมด 

Eco People  

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : นางนมิดา ซ่ื่�อสัตย์สกุลชัย  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา ตาก

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.น�งส่�วมิ่นตำร�		 อน้นตำศิริ
	 	 2.น�งส่�วฐิติำพื้ร	 	 ธุรรม่ส่อน
	 	 3.น�ยู่ป็ฏิิภ�ณ	 	 อุท้ี่ง
	 	 4.น�งส่�วพ้ื้ชรม้่ยู่	 ธุงช้ยู่
	 	 5.น�ยู่ธุนกฤตำ	 	 ห�ญ่กิตำติำม่งคล
	 	 6.น�ยู่ณ้ฐพื้งษ์	 	 ม่�ล่แก้ว
	 	 7.น�งส่�วสุ่ภ�วด่				 คุ้ม่ก้น
	 	 8.น�งส่�วอมิ่ตำ�			 ศร่ด่
	 	 9.น�งส่�วกฤษณ�		 สุ่่ม่นิ�ม่

ตำาบลป่ามะม่วง          
อำ�าเภอำเมือำง จังหวัดตาก



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)488

ความเป็นมา

	 ตำำ�บลป่็�ม่ะม่่วงเป็็นตำำ�บลเก่�แก่ตำำ�บลหน่�งในอำ�เภอเมื่องตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก	ส่ภ�พื้พืื้�นท่ี่�โดยู่ท้ี่�วไป็เป็็น
ท่ี่�ร�บ	ม่่ป่็�ไม้่และภ่เข�ส่่ง	ม่่ท่ี่�ร�บลุ่ม่เร่ยู่บริม่ฝั�งแม่่นำ��ปิ็ง	พืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่ใช้เพืื้�อที่ำ�ก�รเกษตำรและท่ี่�อยู่่่อ�ศ้ยู่	
คนในชุม่ชนป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่	เล่�ยู่งส้่ตำว์และค้�ข�ยู่	แต่ำปั็ญ่ห�ท่ี่�พื้บคือนำ��ท่ี่�ใช้ในก�รเกษตำรและเล่�ยู่ง
ส้่ตำว์ส่่วนใหญ่่ใช้แหล่งนำ��ในชุม่ชนซ่ื้�งม้่กม่่ปั็ญ่ห�ช่วงหน้�แล้งช�วชุม่ชนบ�งส่่วนใช้นำ��ป็ระป็�ในก�รรดนำ��พืื้ชผ้ัก
และบ�งส่่วนเจ�ะบ่อบ�ด�ลโดยู่ใช้กระแส่ไฟฟ้�และนำ��ม้่นเชื�อเพื้ลิงเพืื้�อใช้ก้บเครื�องส่่บนำ��เพืื้�อก�รเกษตำรและ
เล่�ยู่งส้่ตำว์	 จ�กก�รลงพืื้�นท่ี่�ของผ้่ัร่วม่โครงก�ร	ที่ำ�ก�รส่อบถึ�ม่คว�ม่ต้ำองก�รของคนในชุม่ชนและผ้่ันำ�ชุม่ชน	
ช�วชุม่ชนม่่คว�ม่ต้ำองก�รให้ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�ตำ�ก	ให้คว�ม่ร้่เรื�องก�รส่ร้�งปั็�ม่นำ��โดยู่
ใช้พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	เพืื้�อช่วยู่ป็ระหยู่้ดเวล�และค่�ใช้จ่�ยู่ให้ก้บเกษตำรกร	
	 จ�กก�รลงพืื้�นท่ี่�ส่อบถึ�ม่คว�ม่ต้ำองก�รของช�วชุม่ชนตำำ�บลป่็�ม่ะม่่วง	อำ�เภอเมื่อง	จ้งหว้ดตำ�ก	คณะ
ที่ำ�ง�นจ่งม่่คว�ม่ป็ระส่งค์ในก�รนำ�คว�ม่ร้่คว�ม่ส่�ม่�รถึท่ี่�ม่่		ช่วยู่เหลือช�วชุม่ชนในก�รถ่ึ�ยู่ที่อดคว�ม่ร้่และ
ท้ี่กษะด้�นก�รส่ร้�งเครื�องปั็�ม่นำ��ด้วยู่พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	 ก�รผัลิตำปุ็�ยู่แบบอินที่ร่ยู่์ช่วภ�พื้เพืื้�อช่วยู่ป็ระหยู่้ด
ค่�ใช้จ่�ยู่และห่วงใยู่สุ่ขภ�พื้ของช�วชุม่ชน		ก�รให้คว�ม่ร้่และท้ี่กษะด้�นก�รแป็รร่ป็ผ้ักผัลไม้่ท่ี่�ม่่อยู่่่ในชุม่ชน
และให้คว�ม่ร้่ด้�นก�รข�ยู่สิ่นค้�ออนไลน์แก่คนในชุม่ชนและนำ�คว�ม่ร้่ต่ำ�ง	ๆ 	จ้ดเก็บด้วยู่สื่�อเที่คโนโลยู่ดิ่จิท้ี่ล
เพืื้�อเก็บไว้เป็็นภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ถ่ึ�ยู่ที่อดแก่คนรุ่นหล้งต่ำอไป็
อาณาเข้ตติดต่อ 

• ทิี่ศเหนือ	ติำดต่ำอก้บ	ตำำ�บลหนองบ้วเหนือ	อำ�เภอเมื่องตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก	
• ทิี่ศใต้ำ	ติำดต่ำอก้บ	ตำำ�บลแม่่ท้ี่อ	อำ�เภอเมื่องตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก	
• ทิี่ศตำะว้นออก	ติำดต่ำอก้บ	แม่่นำ��ปิ็ง	อำ�เภอเมื่องตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก
• ทิี่ศตำะว้นตำก	ติำดต่ำอก้บ	ตำำ�บลแม่่ท้ี่อ	อำ�เภอเมื่องตำ�ก	จ้งหว้ดตำ�ก

จำานวินหมูู่บ้าน มีูจำานวิน 7 หมูู่บ้าน 
	 จำ�นวนป็ระช�กร/จำ�นวนคร้วเรือน	(ส่ำ�รวจ	ณ	เดือนกุม่ภ�พ้ื้นธ์ุ	2564	)	รวม่	2,829	คน

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

	 ส่ภ�พื้ปั็ญ่ห�คว�ม่ทุี่กข์ยู่�กของช�วบ้�นในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บลป่็�ม่ะม่่วง	อำ�เภอเมื่อง	จ้งหว้ดตำ�ก	ม่่ส่�เหตุำ
จ�กช�วบ้�นส่่วนใหญ่่ต่ำ�งป็ระส่บป็ัญ่ห�เรื�องไม่่ม่่ท่ี่�ดินที่ำ�กินเป็็นของตำนเอง	 ข�ดอ�ช่พื้ท่ี่�ม้่�นคงและม่่ร�ยู่ได้
น้อยู่โดยู่เรื�องร�วท่ี่�ป็ร�กฏิข่�นในตำำ�บลป่็�ม่ะม่่วงจ่งส่่งต่ำอวิถ่ึช่วิตำคว�ม่เป็็นอยู่่น้่�น	จ่งต้ำองนำ�ม่�เป็็นแรงผัล้กด้น
นำ�ไป็ส่่่ก�รตำ้�งร้บป็ร้บต้ำวของช�วบ้�นในพื้ื�นท่ี่�	 เพืื้�อร่วม่ก้นแส่วงห�แนวที่�งและร่ป็แบบก�รแก้ไขปั็ญ่ห�ของ
ช�วบ้�น	
	 ก�รม่่ส่่วนร่วม่ของเจ้�หน้�ท่ี่�ในโครงก�รโดยู่ม่่ก�รนำ�ป็ร�ชญ์่ช�วบ้�นในพืื้�นท่ี่�ร่วม่ก้บช�วบ้�นในชุม่ชน	
ต้ำองแส่ดงให้เห็นคว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ของปั็ญ่ห�และวธ่ิุก�รหน่�งท่ี่�นำ�ไป็ส่่่ก�รจ้ดก�รอยู่�่งยู่้�งยืู่นและม่่คว�ม่ส่อดคล้อง
ก้บแนวที่�งเศรษฐกิจพื้อเพ่ื้ยู่ง	น้�นคือ	ก�รส่ำ�รวจส่ภ�พื้ปั็ญ่ห�และส่�เหตุำ	เพืื้�อนำ�ไป็ส่่่ก�รแก้ไขที่ำ�ให้ชุม่ชนม่่
คว�ม่ยู่้�งยืู่นได้ด้วยู่ตำนเอง		โดยู่ม่่แนวที่�งท่ี่�ใช้ป็ฏิิบ้ติำคือ	กิจกรรม่ก�รจ้ดที่ำ�ท่ี่�อยู่่่อ�ศ้ยู่ในพืื้�นท่ี่�	ในล้กษณะของ
วิส่�หกจิชุม่ชน	ให้ก้บช�วบ�้นท่ี่�ป็ระส่บปั็ญ่ห�คว�ม่เดอืดร้อนด้งกล่�ว	โดยู่ม่่ข้�นตำอนดำ�เนินง�นป็ระกอบดว้ยู่	
ก�รพ่ื้ดคุยู่ก้บแกนนำ�	ก�รจ้ดเวท่ี่ป็ระช�คม่ช�วบ้�นต่ำ�งได้แลกเป็ล่�ยู่นเร่ยู่นร้่	ท้ี่�งก�รพ่ื้ดคุยู่	ก�รศ่กษ�ง�นนอก
พืื้�นท่ี่�	รวม่ถ่ึงม่่วิที่ยู่�กรม่�อบรม่ให้คว�ม่ร้่อยู่่�งละเอ่ยู่ด
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	 ในส่่วนของแต่ำละกิจกรรม่ของโครงก�รในองค์ก�รบริห�รตำำ�บลป่็�ม่ะม่่วง	 น้�นม่่หล้กท่ี่�ไม่่เข้�ก้บ
โครงก�ร	หรือกิจกรรม่	คือ	หล้กเป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	1,	หล้กเป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	2,	หล้กเป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	3,	หล้กเป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	7,	
หล้กเป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	10,	หล้กเป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	14,	หล้กเป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	15,	หล้กเป้็�หม่�ยู่ท่ี่�	16	ท่ี่�ไม่่ม่่โครงก�รอยู่่่ในเป้็�
หม่�ยู่น้�นเลยู่	ส่่วนหล้กท่ี่�เหลือของท้ี่�ง	16	ป็ระก�รม่่โครงก�รท่ี่�เข้�หล้กเป้็�หม่�ยู่	ด้งน่�
 หลักเป้าหมูาย์ที� 4	ช่วยู่ในก�รส่ร้�งส้่ม่ม่�ช่พื้เต็ำม่พืื้�นท่ี่�	
 หลักเป้าหมูาย์ที� 5 ส่่งเส่ริม่เกษตำรพื้อเพ่ื้ยู่งและอ�ห�รป็ลอดภ้ยู่
 หลักเป้าหมูาย์ที� 6 ช่วยู่ให้ม่่แหล่งนำ��ป็ระจำ�ครอบคร้ว	
 หลักเป้าหมูาย์ที� 8	ฝึกอบรม่ท้ี่กษะอ�ช่พื้
 หลักเป้าหมูาย์ที� 9	ม่่ก�รจ้ดก�รโครงส่ร้�งพืื้�นฐ�น	ก�ยู่ภ�พื้สิ่�งแวดล้อม่	พื้ล้งง�น
 หลักเป้าหมูาย์ที� 11	พ้ื้ฒน�คุณภ�พื้กลุ่ม่เป็ร�ะบ�ง
 หลักเป้าหมูาย์ที� 12	พ้ื้ฒน�ระบบสุ่ขภ�พื้คนในพืื้�นท่ี่�
 หลักเป้าหมูาย์ที� 13	ส่่งเส่ริม่ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ตำำ�บล

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 3 กิจกรัรัม 

	 1)	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่	(ก�รยู่กระด้บสิ่นค้�	OTOP/อ�ช่พื้อื�น	ๆ)	
คิดเป็็นร้อยู่ละ	30	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
	 2)	ก�รนำ�องค์คว�ม่ร้่ไป็ช่วยู่บริก�รชุม่ชน	(Health	Care/เที่คโนโลยู่่ด้�นต่ำ�ง	ๆ)	
คิดเป็็นร้อยู่ละ	40	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด
	 3)	 ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	 Economy	 (ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่นให้แก่ชุม่ชน)	 ให้แก่
ชุม่ชน
คิดเป็็นร้อยู่ละ	20	ของกิจกรรม่ท้ี่�งหม่ด

วิธีีการัดำาเนินงาน

	 โครงก�รยู่กระด้บเศรษฐกจิ	และส้่งคม่ร�ยู่ตำำ�บลแบบบ่รณ�ก�ร	1	ตำำ�บล	1	ม่ห�วทิี่ยู่�ล้ยู่	(ม่ห�วทิี่ยู่�ล้ยู่
ส่่่ตำำ�บล	ส่ร้�งร�กแกว้ให้ป็ระเที่ศ)	ตำำ�บลป็�่ม่ะม่่วง	ได้ม่่ก�รจ้ดอบรม่ก�รใหค้ว�ม่ร้่	และก�รพ้ื้ฒน�สิ่นค้�ชุม่ชน
ส่่่ตำล�ดออนไลน์และก�รเก็บร้กษ�ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ด้วยู่สื่�อเที่คโนโลยู่เ่พืื้�อก�รพ่ื้�งพื้�ตำนเองอยู่่�งยู่้�งยู่นื	ในพืื้�นท่ี่�ตำำ�บล
ป่็�ม่ะม่่วง	อำ�เภอเมื่อง	จ้งหว้ดตำ�ก	โดยู่ม่่ก�รจ้ดร่ป็แบบของกิจกรรม่ท้ี่�งในภ�คที่ฤษฎ่	และภ�คป็ฏิิบ้ติำให้ก้บ
ช�วบ้�นในตำำ�บล	และผ้่ัท่ี่�ส่นใจ	ท่ี่�เข้�ม่�ร้บฟังก�รอบรม่ของโครงก�ร	ซ่ื้�งในภ�คป็ฏิิบ้ติำได้ม่่ก�รจ้ดกิจกรรม่แบ่ง
ออกเป็็นหล�ยู่กลุ่ม่	
	 ซ่ื้�งในแต่ำละกลุ่ม่ท่ี่�แบ่งในก�รที่ำ�กิจกรรม่ภ�คป็ฏิิบ้ติำน้�น	 จะที่ำ�ข้�นตำอนคล้�ยู่ก้นทุี่กกลุ่ม่	 โดยู่อุป็กรณ์
และว้ตำถุึดิบท่ี่�ทุี่กกลุ่ม่จะได้ร้บ	คือ	ภ�ชนะ	ม่่ด	ถุึงพื้ล�ส่ติำก	กระที่ะ	เครื�องป็รุง	เป็็นต้ำน	โดยู่ทุี่กข้�นตำอนท่ี่�ผ้่ัเข้�
ร่วม่โครงก�รเข้�ร้บก�รที่ำ�กิจกรรม่น้�นจะม่่ก�รคำ�น่งถ่ึงคว�ม่ป็ลอดภ้ยู่	และคว�ม่ส่ะอ�ดเส่ม่อทุี่กข้�นตำอน	เพืื้�อ
ให้เป็็นไป็ตำ�ม่ม่�ตำรก�รของโครงก�รท่ี่�จ้ดข่�น	และเพืื้�อป้็องก้นไม่่ให้เกิดก�รแพื้ร่ระบ�ดของเชื�อไวร้ส่	Covid	19
ผัลก�รดำ�เนินง�น	(ได้ผัลผัลิตำตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ดของกิจกรรม่	เรื�องเด่น	กิจกรรม่	บริก�ร	ผัลิตำภ้ณฑ์์	ผัลผัลิตำ,	คนเด่น	
ผ้่ันำ�ชุม่ชน/ป็ร�ชญ์่ช�วบ้�น	กลุ่ม่ธุุรกิจ,	แหล่งเร่ยู่นร้่และหล้กส่่ตำร)
ผ้่ัเข้�ร่วม่โครงก�ร	และช�วบ�้นไดร้้บคว�ม่ร้่คว�ม่เข้�ใจเก่�ยู่วก้บว้ตำถุึดิบ	ข้�นตำอนก�รที่ำ�	และส่�ม่�รถึนำ�คว�ม่ร้่
ท่ี่�ได้ไป็ป็ระกอบอ�ช่พื้เพืื้�อเพิื้�ม่ร�ยู่ได้	หรือส่ร้�งร�ยู่ได้ภ�ยู่ในครอบคร้ว	เป็็นผัลให้ม่่เม็่ดเงินหมุ่นเว่ยู่นในชุม่ชน
ม่�กข่�น
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ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 1.	ผ้่ัม่่คว�ม่ร้่	คว�ม่เข้�ใจ	ท่ี่�ม่่พืื้�นฐ�นคว�ม่เช่�ยู่วช�ญ่เก่�ยู่วก้บกระบวนก�รดำ�เนินง�น	และข้�นตำอนท่ี่�
เก่�ยู่วข้องก้บภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ท้ี่องถิึ�น	ได้ส่่งต่ำอภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ท้ี่องถิึ�นแก่ผ้่ัท่ี่�ส่นใจ
	 2.	ผ้่ัเข้�ร่วม่โครงก�ร	และผ้่ัท่ี่�ส่นใจได้นำ�คว�ม่ร้่ไป็ป็ระกอบอ�ช่พื้หล้กหรืออ�ช่พื้เส่ริม่เพืื้�อเพิื้�ม่ร�ยู่ได้
ให้แก่ครอบคร้ว	และคนในท้ี่องถิึ�น
	 3.	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ฯ	ผ้่ัม่่ส่่วนช่วยู่ในก�รอำ�นวยู่คว�ม่ส่ะดวกส่ำ�หร้บก�รดำ�เนินกิจกรรม่ส่่่ตำำ�บล

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

	 เนื�องจ�กเป็็นโครงก�รแรก	 ท่ี่�คณะผ้่ัจ้ดที่ำ�ยู่้งไม่่ม่่ป็ระส่บก�รณ์ในก�รที่ำ�ง�น	 จ่งที่ำ�ให้ก�รที่ำ�ง�นท่ี่�
ออกม่�ยู่ง้ไม่่เป็็นมื่ออ�ช่พื้เท่ี่�ท่ี่�ควร	อ่กท้ี่�งช่วงเวล�ท่ี่�จ้ดที่ำ�โครงก�รน้�น	เนื�องด้วยู่ส่ถึ�นก�รณ์ของ	Covid	19	
ที่ำ�ให้โครงก�รม่่อุป็ส่รรคในก�รจ้ดที่ำ�โครงก�ร	เพื้ร�ะตำอ้งจำ�ก้ดจำ�นวนคนในก�รเข้�ร่วม่โครงก�รตำ�ม่ม่�ตำรก�ร
ของร้ฐบ�ลท่ี่�ว�งไว้	เพืื้�อไม่่ให้เกิดก�รแพื้ร่ระบ�ดของเชื�อไวร้ส่	ที่�งโครงก�รจ่งต้ำองป็ฏิิบ้ติำตำ�ม่เพืื้�อให้เกิดคว�ม่
ป็ลอดภ้ยู่ก้บผ้่ัเข้�ร่วม่โครงก�ร	และเจ้�หน้�ท่ี่�ท่ี่�จ้ดโครงก�รข่�น	แนวที่�งในก�รพ้ื้ฒน�	คือ	ก�รที่ำ�ร่ป็แบบท่ี่�ม่่
คว�ม่น่�ส่นใจ	หรือพ้ื้ฒน�ในเรื�อง	packaging	ท่ี่�ใช้ต้ำนทุี่นตำำ��	และคุ้ม่ค่�ก้บก�รใช้ง�นของสิ่นค้�	ท่ี่�ที่ำ�ให้ส่�ม่�รถึ
ด่งด่ดน้กท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	ว้ยู่รุ่น	หรือกลุ่ม่ที่ำ�ง�น	เพืื้�อต่ำอยู่อดเป็็นอ�ช่พื้ให้ก้บช�วบ้�นในชุม่ชน
	 แนวที่�งก�รบ่รณ�ก�รแผันชุม่ชนระด้บตำำ�บล	 เป็็นก�รส่น้บส่นุนองค์คว�ม่ร้่	 ใช้เป็็นแนวที่�งในก�ร
แผันง�น	โครงก�ร	กิจกรรม่	ในระด้บตำำ�บล	โดยู่มุ่่งหว้งให้เกิดป็ระโยู่ชน์ต่ำอชุม่ชน	ด้งน้�นก�รกำ�หนดเป้็�หม่�ยู่	
แนวที่�งก�รพ้ื้ฒน�คุณภ�พื้ช่วิตำของคนในชมุ่ชน	และก�รกำ�หนดทิี่ศที่�งในก�รว�งแผันยู่ทุี่ธุศ�ส่ตำร์ของชุม่ชน
ท่ี่�ช้ดเจน	เพืื้�อแส่วงห�คว�ม่ร่วม่มื่อจ�กภ�ค่เครือข่�ยู่และยู่กระด้บก�รพ่ื้�งพื้�ตำนเองให้ได้ม่�กท่ี่�สุ่ด
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ศักยภาพตําบลศักยภาพตําบล

  

          อาจารยนมิดา ซื่อสัตยสกุลชัย เบอรติดตอ 089-4380037

         หนวยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก

 

ครัวเรือน  4,351คนประชากรทั� งหมด  1,947 คน  ชาย 2,053 หญิง 2,298

วัด 3 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม
 สุขภาพตําบล 3 แห่ง

U2T ต.ปามะม่วง จ.ตาก U2T PaMamoung

ดําเนินการประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลปามะมวงและผูนําชุมชน

ประชาสัมพันธและคัดเลือกกลุมเปาหมายในการจัดกิจกรรม

การลงพื้นที่สํารวจสถานที่จัดกิจกรรม

จัดฝกอบรมเชิงปฎิบัติโครงการตางๆ

สรุปผลการดําเนินงาน

  **กลไกการดําเนินงาน**
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สถานศึกษา 5 แห่ง

**ข้อเสนอแนะ**
    ควรมีการติดตามความคืบหนาของผูเขารวมอบรมในการนําความรู ทักษะและทัศนคติที่ไดจากการเรียนรูไปใชในการ

ปฏิบัติจริงนํามาประเมินผลและปรับปรุงแกไขเพื่อจะนําไปสูการสรางชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน

TPMAP ความต้องการพื�นฐาน 5 มิติ

ตําบลที�อยู่รอดตําบลที�อยู่รอด
8 เป�าหมาย 8 เป�าหมาย (หลัง)(หลัง)

  

ตําบลที�ยังตําบลที�ยัง
ไม่สามารถอยู่รอดไม่สามารถอยู่รอด
0 เป�าหมาย (ก่อน)0 เป�าหมาย (ก่อน)

  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตําบลปามะมวง สวนใหญเปน

ที่ราบ มีปาไมและภูเขาสูง บางสวนมีระดับความลาดเทไป

ทางทิศตะวันออกและมีที่ราบลุม และมีราบริมฝงแมนํ้าป

งมีแมนํ้าปงไหลผานทางทิศตะวันออกของตําบล พื้นที่สวน

ใหญใชเพื่อทําการเกษตรและที่อยูอาศัยมีพื้นที่ทั้งหมด

๒๗,๔๓๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,714 ไร

ประชากร

ผู้รบัผิดชอบ   

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล

แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตําบล)แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสูตําบล)

ตําบลป�ามะมว่งตําบลป�ามะมว่ง อ.เมอืงตาก จ.ตากอ.เมอืงตาก จ.ตาก

ข้อมูลพื�นที�ตําบล

ดานสุขภาพ

ดานความเปนอยู

ดานการศึกษา

ดานการเขาถึงบริการรัฐ

ดานรายได

0.99

0.99

0.99 1.00

1.00

จากขอมูล TPMAP ความตองการพื้นฐาน 5 มิติ ของ ป 2561 จํานวนประชากรที่

สํารวจ 7 หมูบาน 2,850 คน  มีปญหาความยากจนดานที่มีปญหามากที่สุดคือ

ดานรายได 190 คน รองลงมาคือดานความเปนอยู 142 คน ดานที่มีปญหานอย

ที่สุดคือดานสุขภาพและดานการศึกษามีจํานวน 69 และ 65 ตามลําดับ และดาน

ที่ไมมีปญหาเลยคือดานการเขาถึงการบริการของภาครัฐ

โจทยที่ 1 

ลดคาใชจายภายในครัว

เรือนในดานการเกษตร

อบรมใหความรูวิธีเกี่ยวกับ

เครื่องปมนํ้าโซลาเซลล สอน

วิธีการใชงานและติดตั้งให

คนในชุมชน

อบรมการประกอบอาชีพ

โดยวิทยากรที่มีความ

ชํานาญ เชน การแปรรูป

ผักกาดดอง การแปรรูป

มะมวง

อบรมการการทําตลาด

ออนไลนเพื่อประชาสัมพันธ

สินคาของคนในตําบลเพื่อ

ใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งขึ้น

โจทยที่ 2 

พัฒนาอาชีพเดิมที่มีอยูใน

ตําบลและเพิ่มแนวทางในการ

แปรรูปอาหาร

โจทยที่ 3 

เพิ่มชองทางการจําหนาย

สินคาและประชาสัมพันธ

สินคาในตําบล

การพัฒนาพื�นที�

ผลลัพธ์

เกิดการจางงาน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จํานวน 23 คน

 ผูรับจางทั้ง 23 คนไดเขารับการการพัฒนาทักษะ 4 ดานดังนี้

1.

2.

Financial Literacy

Digital Literacy

3. เกิดการจัดทําขอมูลขนาดใหญของชุมชน Community Big Data

Social Literacy

Literacy

4.การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

**ผลลัพธเชิงเศรษฐกิจ** **ผลลัพธเชิงสังคม**

คาเฉลี่ยตอตําบล รอยละ 67 %

รายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอตําบล 67,000 บาท/เดือน/ป

รายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอตําบล 1,000 บาท/คน/ครัว

เรือน

คาเฉลี่ยตอตําบล รอยละ 33.50 % 

รายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอตําบล 33,000 บาท/เดือน/ป 

รายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอตําบล 500 บาท/คน/ครัวเรือน

รายไดเพิ่มขึ้น

ตนทุนลดลง 

ประชาชนในตําบลปามะมวงมีตนแบบเครื่องปมนํ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใชพลังงานแสงอาทิตยสานตอชีวิตความพอ

เพียงชวยประหยัดเวลาและคาใชจาย

ชางในชุมชนมีความรูและทักษะการสรางเครื่องปมนํ้าเพื่อ

การเกษตรโดยใชพลังงานแสงอาทิตยใชในการประกอบอาชีพได   

ประชาชนในตําบลปามะมวงมีความรูและทักษะในการประกอบ

อาชีพ มีความรูในเรื่องของการแปรรูปผักและผลไมเพื่อเพิ่มราย

ไดใหกับครัวเรือนและชุมชน

ประชาชนในตําบลปามะมวงมีความรูและทักษะดานการทํา

ตลาดออนไลนเพื่อประชาสัมพันธสินคาชุมชนใหเปนที่รูจักมาก

ขึ้น

ผูที่ยายกลับบานเนื่องจากสถานการณโควิด (109)

แหลงทองเที่ยว (8)

ที่พัก, โรงแรม (15)

รานอาหารในทองถิ่น (14)

อาหารที่นาสนใจประจําถิ่น (24)

เกษตรกรในทองถิ่น (14)

พืชในทองถิ่น (8)

สัตวในทองถิ่น (3)

ภูมิปญญาทองถิ่น (12)

แหลงนํ้าในทองถิ่น (7)
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : ดรั.เจนจิรัา  ฝั�นเต็ม     

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา ตาก

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1		อ�จ�รยู่์พิื้สุ่ที่ธิุ�		เพื้ชรสุ่วรรณ์					
	 	 ส้่งก้ดคณะวิศวกรรม่ศ�ส่ตำร์
	 	 2.		อ�จ�รยู่์สุ่ม่ลม่�ลยู่์		อรรถึวุฒิช้ยู่			
	 	 ส้่งก้ดคณะบริห�รธุุรกิจและศิลป็ศ�ส่ตำร์
	 	 3.		ผัศ.ดร.ยุู่พิื้น		ม่่ใจเจริญ่
	 	 	ส้่งก้ดคณะบริห�รธุุรกิจและศิลป็ศ�ส่ตำร์

ตำาบลด่านแม่ละเมา          
อำ�าเภอำแม่สอำด  จังหวัดตาก
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ความเป็นมา

	 จ�กส่ถึ�นก�รณก์�รระบ�ดของโรคตำดิเชื�อไวร้ส่โคโรน�่	2019		ส่ร้�งผัลกระที่บใหเ้กิดก้บชุม่ชน	ส้่งคม่
และป็ระเที่ศช�ตำิ	 เป็็นอยู่่�งม่�ก	 ก่อให้เกิดปั็ญ่ห�ป็�กท้ี่อง	 ก�รป็ระกอบส้่ม่ม่�อ�ช่พื้	 คว�ม่เป็็นอยู่่่ท่ี่�ลำ�บ�ก	
ตำกง�น	ข�ดร�ยู่ได้		ที่ำ�ให้ต้ำองม่องกล้บม่�ยู่ง้ทุี่นที่�งส้่งคม่ท่ี่�ม่่อยู่่	่ไม่่ต้ำองม่่ก�รลงทุี่นใหม่่ท่ี่�จะที่ำ�ให้เกิดก�รเป็็น
หน่�เพิื้�ม่ส่่งข่�นในคร้วเรือน	ด้งน้�น	โครงก�รน่�	จ่งม่องเห็นสิ่�งท่ี่�ม่่อยู่่่ของชุม่ชนในท้ี่องถิึ�น	คือ	ทุี่นที่�งส้่งคม่ท่ี่�ม่่อยู่่่	
เพ่ื้ยู่งแค่ก�รพ้ื้ฒน�ต่ำอยู่อดให้เกิดคว�ม่ยู่้�งยืู่น	เป็็นร่ป็ธุรรม่	ชุม่ชนท่ี่�เป็็นช�ติำพ้ื้นธ์ุุท่ี่�อ�ศ้ยู่อยู่่ใ่นตำำ�บลด่�นแม่่ละ
เม่�	อำ�เภอแม่่ส่อด	 จ้งหว้ดตำ�ก	 ท่ี่�ส่่วนใหญ่่ม่่ก�รดำ�รงช่พื้ตำ�ม่วิถ่ึชุม่ชน	 โดยู่ป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่และ
ค้�ข�ยู่	 เป็็นหล้ก	 นอกจ�กน่�	 ยู่้งม่่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนท่ี่�ส่�ม่�รถึส่่งเส่ริม่และตำอบส่นองให้เกิดก�รส่ร้�งส่รรค์
คุณค่�สิ่นค้�และบริก�รก�รที่่องเท่ี่�ยู่ว	 อ้นเป็็นก�รส่ร้�งคุณค่�และม่่ลค่�เพิื้�ม่ให้ก้บสิ่นค้�และบริก�รบนฐ�น
ของทุี่นที่�งว้ฒนธุรรม่และ	 ภ่มิ่ปั็ญ่ญ่�ท้ี่องถิึ�นท่ี่�ม่่เอกล้กษณ์เฉูพื้�ะถิึ�น	 โดยู่จะนำ�กระบวนก�รและก�รมุ่่งเน้น
ก�รใช้องค์คว�ม่ร้่และนว้ตำกรรม่	 ร่วม่ก้บจุดแข็งในด้�นคว�ม่หล�กหล�ยู่ที่�งที่ร้พื้ยู่�กรธุรรม่ช�ตำิ	 ว้ฒนธุรรม่	
และวิถ่ึช่วิตำ	 เพืื้�อส่ร้�งคุณค่�	 ให้ก้บสิ่นค้�และบริก�รด้�นก�รที่่องเท่ี่�ยู่วท่ี่�ตำอบส่นองพื้ฤตำิกรรม่คว�ม่ตำ้องก�ร
น้กท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	และส่ร้�งที่�งเลือกของป็ระส่บก�รณ์ใหม่่	ๆ	ให้ก้บน้กท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	 	 ท้ี่�งน่�	จะเป็็นก�รส่่งเส่ริม่ก�ร
ส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่ให้ก้บสิ่นค้�และบริก�รด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วโดยู่ใช้ป็ระโยู่ชน์จ�กอ้ตำล้กษณ์และเอกล้กษณ์แห่ง
ชุม่ชนท้ี่องถิึ�นท่ี่�ส่ะท้ี่อน	ถ่ึง	ขนบธุรรม่เน่ยู่ม่	ป็ระเพื้ณ่	ว้ฒนธุรรม่ท้ี่องถิึ�นและวิถ่ึช่วิตำชุม่ชน	อ้นได้แก่ก�รท่ี่อง
เท่ี่�ยู่วชุม่ชนท่ี่�เชื�อม่โยู่งก้บผัลิตำภ้ณฑ์์ท้ี่องถิึ�น		หรือ	ก�รนำ�วิถ่ึช่วิตำอ้นเป็็นป็กติำม่�แส่ดงให้เห็นถ่ึงอ้ตำล้กษณ์ของ
ช�ติำพ้ื้นธ์ุุของตำน	ซ่ื้�งก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วจะเป็็นต้ำวเชื�อม่โยู่งท่ี่�จะกระจ�ยู่ร�ยู่ได้ไป็ส่่่คนในชุม่ชนและท้ี่องถิึ�นอยู่่�งท้ี่�ว
ถ่ึงและเป็็นธุรรม่	 เกิดก�รฟ้�นฟ่	 เศรษฐกิจและส้่งคม่ท่ี่�ได้ร้บผัลกระที่บจ�กส่ถึ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโรคติำด
เชื�อไวร้ส่โคโรน�	2019		 โดยู่ใช้ทุี่นที่�งส้่งคม่ท่ี่�ตำนม่่ก่อให้เกิดป็ระโยู่ชน์ส่่งสุ่ด	 ท่ี่�จะยู่กระด้บคุณภ�พื้ช่วิตำ
ของคนในชุม่ชนให้ด่ข่�น	 ซ่ื้�งโครงก�รน่�ได้เล็งเห็นศ้กยู่ภ�พื้พืื้�นท่ี่�ตำำ�บลด่�นแม่่ละเม่�	 อำ�เภอแม่่ส่อด	 จ้งหว้ด
ตำ�ก	ป็ระกอบไป็ด้วยู่	10	หม่่่บ้�น	 คือ	 บ้�นห้วยู่ยู่ะอุ	 	 บ้�นป็�งส้่�น	 	 บ้�นห้วยู่พื้ล่	 	 บ้�นพื้ะก�	 	 บ้�นม่่เซื้อ
ส้่ม่ป่็อยู่		บ้�นขุนห้วยู่ช้�งไล่		บ้�นธุงช้ยู่		บ้�นห้วยู่ป็ล�หลด		บ้�นใหม่่โพื้ธิุ�ที่อง	และบ้�นใหม่่พ้ื้ฒน�	ซ่ื้�งท้ี่�ง	10	
หม่่่บ้�นเป็็นชุม่ชนช�ติำพ้ื้นธ์ุุม้่ง	กระเหร่�ยู่งและ	ม่่เซื้อ	ป็ระกอบอ�ช่พื้หล้กคือเกษตำรกรรม่และค้�ข�ยู่	โดยู่ป็ล่ก
พืื้ชผ้ักและผัลไม้่ตำ�ม่ฤด่ก�ล	ม่่ผัลิตำภ้ณฑ์์ก�แฟดอยู่ม่่เซื้อ	ท่ี่�เป็็นท่ี่�ร้่จ้ก	นอกจ�กน้�นช�วบ้�นในชุม่ชนยู่้งม่่ง�น
ห้ตำถึกรรม่ผ้ั�ที่อท่ี่�ผัลิตำไว้ใช้ยู่�ม่ว่�งจ�กฤด่ที่ำ�ก�รเกษตำร	 ภ�ยู่ในพืื้�นท่ี่�บ�งแห่งด้�นส่�ธุ�รณ่ป็โภคพืื้�นฐ�น
ยู่้งไม่่พื้ร้อม่	เนื�องจ�กพืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่ของตำำ�บลด่�นแม่่ละเม่�อยู่่่ในพืื้�นท่ี่�เขตำอุที่ยู่�นแห่งช�ติำ	และป่็�ส่งวนแห่ง
ช�ติำ	 	 ด้งน้�นเพืื้�อก่อให้เกิดก�รแก้ไขปั็ญ่ห�	เยู่่ยู่วยู่�และฟ้�นฟ่เศรษฐกิจ	ในตำำ�บลด่�นแม่่ละเม่�	 จ่งต้ำองใช้ก�ร
ท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนด้�นเศรษฐกิจส่ร้�งส่รรค์	เน้นก�รพ้ื้ฒน�เศรษฐกิจบนพืื้�นฐ�นของก�รส่ร้�ง	องค์คว�ม่ร้่	คว�ม่
คิดส่ร้�งส่รรค์	และที่ร้พื้ย์ู่สิ่นที่�งปั็ญ่ญ่�ของชุม่ชนท่ี่�ม่่อยู่่	่ม่�เชื�อม่โยู่งก้บพืื้�นฐ�นเชิงว้ฒนธุรรม่	เพืื้�อส่ร้�งม่่ลค่�
และต่ำอยู่อดสิ่นค้�และบริก�รท่ี่�ม่่อยู่่เ่ดิม่ให้ด่ยู่ิ�งข่�น	ด้งน้�น	โครงก�ร“ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์สิ่นค้�และบริก�ร	ด้�น
ก�รเกษตำรและก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชน	ตำำ�บลด่�นแม่่ละเม่�		อำ�เภอแม่่ส่อด		จ้งหว้ดตำ�ก	เพืื้�อยู่กระด้บคุณภ�พื้
ช่วิตำและศ้กยู่ภ�พื้ชุม่ชนท่ี่�ยู่้�งยู่ืน”
  

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน

	 โจที่ย์ู่ก�รพ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจน	จ�ก	16	ป็ระเด็นต้ำวช่�ว้ด	ตำำ�บลด่�นแม่่ละเม่�	จ�ก
ส่ถึ�นภ�พื้ตำำ�บลอยู่่่ใน	ตำำ�บลยู่�กลำ�บ�ก	 เมื่�อสิ่�นสุ่ดโครงก�รผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลจะอยู่่่ใน	 ข้อท่ี่�	3	
ตำำ�บลพ้ื้นคว�ม่ยู่�กลำ�บ�ก
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แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

				 โครงก�ร	 ก�รพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์และบริก�รตำ�ม่แนวคิดเศรษฐกิจส่ร้�งส่รรค์	 ด้�นก�รเกษตำรและก�ร
ท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนช�ติำพ้ื้นธ์ุุ	 ตำำ�บลด่�นแม่่ละเม่�	 	 อำ�เภอแม่่ส่อด	 	 จ้งหว้ดตำ�ก	 เพืื้�อยู่กระด้บคุณภ�พื้ช่วิตำและ
ศ้กยู่ภ�พื้ชุม่ชนท่ี่�ยู่้�งยืู่น	เร�เน้น	2	กิจกรรม่หล้กคือ	พ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์		และ	พ้ื้ฒน�ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนช�ติำพ้ื้นธ์ุุ	
โดยู่ว�งแผันไว้คือ	
			 1	ผัลิตำภ้ณฑ์์ที่�งก�รเกษตำรของกลุ่ม่ช�ตำิพื้้นธุุ์ในตำำ�บลด่�นแม่่ละเม่�ได้ร้บก�รพื้้ฒน�และส่ร้�งม่่ลค่�
เพื้ิ�ม่ที่่�ส่อดคล้องก้บคว�ม่ตำ้องก�รของตำล�ด	อยู่่�งน้อยู่	5	ผัลิตำภ้ณฑ์์	เพื้ื�อรองร้บก�รที่่องเที่่�ยู่วและชุม่ชนจะม่่
ผัลติำภณ้ฑ์์ใหม่่ที่่�ส่�ม่�รถึนำ�ไป็จำ�หน่�ยู่เพื้ื�อส่ร้�งร�ยู่ได้ให้กบ้ครว้เรอืนส่่งผัลให้เกดิก�รพื้่�งพื้�ตำนเอง		เศรษฐกจิ
ของคนในชุม่ชนเข้ม่แข็งอยู่่�งยู่้�งยู่ืน
						 2	พื้้ฒน�แหล่งที่่องเที่่�ยู่วและเส่้นที่�งก�รที่่องเที่่�ยู่วชุม่ชนช�ตำิพื้้นธุุ์ที่่�ส่�ม่�รถึที่ำ�ร�ยู่ได้นอกเหนือจ�ก
ก�รป็ระกอบอ�ช่พื้หล้กนอกฤด่ที่ำ�ก�รเกษตำร	 ส่�ม่�รถึส่ร้�งร�ยู่ได้และส่่งเส่ริม่อ้ตำล้กษณ์ของชุม่ชนให้คงอยู่่่
อยู่่�งยู่้�งยู่ืน
 

วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 1		เข้�ไป็ศ่กษ�บริบที่ด้�นก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	และผัลผัลิตำที่�งก�รเกษตำรของชุม่ชน
	 2		พ้ื้ฒน�รถึเกษตำรของชุม่ชน	เพืื้�อนำ�ม่�ใช้นำ�เท่ี่�ยู่วนอกฤด่เกษตำร
	 3		พ้ื้ฒน�ผัลผัลิตำก�รเกษตำรเป็็นสิ่นค้�เพืื้�อส่่งเส่ริม่ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนช�ติำพ้ื้นธ์ุุ
	 4		อบรม่	ให้คว�ม่ร้่แก่คนในชุม่ชน	ในเรื�อง	ก�รเป็็นเจ้�บ้�นท่ี่�ด่		ก�รเป็็นน้กเล่�เรื�อง		ก�รต้ำอนร้บน้ก
ท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	และ	เที่คนิคก�รนำ�ชม่
	 5		พ้ื้ฒน�เส้่นที่�ง	ปั็กหมุ่ดจุดเช็คอิน	กินเท่ี่�ยู่วช้อป็	ตำ�ม่คว�ม่เป็็นช�ติำพ้ื้นธ์ุุของชุม่ชน	ท้ี่�ง	4	ช�ติำพ้ื้นธ์ุุ
	 6	 	 ที่ดส่อบเส่้นที่�งและป็ระเม่ินศ้กยู่ภ�พื้ก�รที่่องเท่ี่�ยู่วของชุม่ชน	 และ	 ที่ำ�ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุก�รที่่อง
เท่ี่�ยู่วชุม่ชนช�ติำพ้ื้นธ์ุุด่�นแม่่ละเม่�
	 7		ม่่ค่่มื่อก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนช�ติำพ้ื้นธ์ุุด่�นแม่่ละเม่�

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 1	ม่่ป็ร�ชญ์่ช�วบ้�นท่ี่�เป็็นน้กเล่�เรื�อง	น้กสื่�อคว�ม่หม่�ยู่ของชมุ่ชน	ในก�รนำ�ชม่และอธุบิ�ยู่คว�ม่เป็็น
ช�ติำพ้ื้นธ์ุุ	และนำ�เส่นอกิจกรรม่ของตำนเอง
	 2		เกิดกลุ่ม่และก�รรวม่ต้ำวก้นที่ำ�กิจกรรม่ท่ี่�ส่ร้�งร�ยู่ได้จ�กก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	เช่น	กลุ่ม่นำ�เท่ี่�ยู่ว		กลุ่ม่โฮัม่
ส่เตำยู่์		กลุ่ม่แม่่บ้�น		กลุ่ม่ผัลิตำสิ่นค้�ของฝ�กของท่ี่�ระล่ก		เป็็นต้ำน
	 3		ได้ค่่มื่อก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วชุม่ชนช�ติำพ้ื้นธ์ุุ	เพืื้�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วของตำำ�บลด่�นแม่่ละเม่�

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 ก�รดำ�เนนิกิจกรรม่ของท่ี่ม่ง�นหน่�งตำำ�บลหน่�งม่ห�วทิี่ยู่�ล้ยู่	ตำำ�บลด�่นแม่่ละเม่�	อำ�เภอแม่่ส่อด	จ้งหว้ด
ตำ�ก	ได้ร้บคว�ม่ร่วม่มื่อเป็็นอยู่่�งด่จ�กผ้่ันำ�ชุม่ชนในแต่ำละช�ติำพ้ื้นธ์ุุ		องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลด่�นแม่่ละเม่�	
รวม่ถ่ึงหน่วยู่ง�นภ�ค่เครือข่�ยู่	อ�ทิี่	ก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วแห่งป็ระเที่ศไที่ยู่	ส่ำ�น้กง�นจ้งหว้ดตำ�ก		ท่ี่องเท่ี่�ยู่วและก่ฬุ�
จ้งหว้ดตำ�ก			ตำำ�รวจท่ี่องเท่ี่�ยู่วตำ�ก		องค์ก�รบริห�รก�รพ้ื้ฒน�พืื้�นท่ี่�พิื้เศษเพืื้�อก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วอยู่�่งยู่้�งยู่นื(องค์ก�ร
ม่ห�ชน)	หรือ	อพื้ที่.	4	(สุ่โขท้ี่ยู่)		ผ้่ัป็ระกอบก�รธุุรกิจนำ�เท่ี่�ยู่ว		บริษ้ที่นำ�เท่ี่�ยู่วในภ�คเหนือ		และ	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่
เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�	ตำ�ก			
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ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

		 จ�กก�รเข้�ไป็ช่วยู่ชุม่ชนในก�รยู่กระด้บคุณภ�พื้ช่วิตำและพ้ื้ฒน�ผัลิตำภ้ณฑ์์	 รวม่ถึ่งเส้่นที่�งก�รที่่อง
เท่ี่�ยู่วชุม่ชนช�ติำพ้ื้นธ์ุุ	ด้วยู่ระยู่ะเวล�เพ่ื้ยู่ง	11	เดือน	ในบ�งกิจกรรม่ถืึอว่�ช่วงเวล�น้อยู่ไป็	และช่วงเวล�ของ
ส่ถึ�นก�รณ์โควิด	-19	ที่ำ�ให้ก�รที่ำ�ง�นบ�งช่วงหยูุ่ดชะง้กเนื�องจ�กก�รแพื้ร่ระบ�ดของโรค	และ	ในบ�งกลุ่ม่
เป้็�หม่�ยู่ควรจะม่่ก�รตำอ่ยู่อดใหเ้ป็็นร่ป็ร่�งท่ี่�ช้ดเจนกว่�น่�	และยู่ง้ม่่คว�ม่ตำอ้งก�รของชมุ่ชนท่ี่�อยู่�กใหกิ้จกรรม่
หน่�งตำำ�บลหน่�งม่ห�วทิี่ยู่�ล้ยู่	เข้�ไป็ช่วยู่คิด	ช่วยู่ที่ำ�	และชว่ยู่แก้ปั็ญ่ห�ในอ่กหล�ยู่ๆจุด	เช่นก�รตำอ่ยู่อดกจิกรรม่
จ�กต้ำนนำ��		ส่่่กล�งนำ��	และให้ถ่ึงป็ล�ยู่นำ��



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)496

โจทยการพัฒนาเพื่อการแกไขปญหาความยากจน (โจทยการพัฒนาเพื่อการแกไขปญหา

ความยากจน (จากการประเมิน  16   ประเด็นที่นํามาเปนตัวชี้วัด ที่ไดนํามาเปนโจทยในการ

พัฒนาเรื่องอะไร และแสดงใหเห็นผลการประเมินศักยภาพตําบลในดานใด ดังนี้ 1.ตําบลมุง

สูความยั่งยืน 2.ตําบลมุงสูความพอเพียง 3.ตําบลพนความยากลําบาก 4.ตําบลยาก

ลําบาก กอนเริ่มตนโครงการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ )

การตอยอดกิจกรรมจากตนนํ้า สูกลางนํ้า และใหถึงปลายนํ้า

การดําเนินกิจกรร,ของทีมงานหนึ่งตําบลหนึ่งมหาวิทยาลัย
ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ไดรับความ
รวมมือเปนอยางดีจากผูนําชุมชนในแตละชาติพันธุ  องคการ
บริหารสวนตําบลดานแมละเมา รวมถึงหนวยงานภาคีเครือ
ขาย อาทิ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัด
ตาก ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก  ตํารวจทองเที่ยวตาก

องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน(องคการมหาชน) หรือ อพท. 4 (สุโขทัย)ผูประกอบ

การธุรกิจนําเที่ยวบริษัทนําเที่ยวในภาคเหนือ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก   

คูมือการทองเที่ยวตําบลดานแมละเมา

โครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

   

การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคดานการเกษตรและบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคดานการเกษตรและบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคดานการเกษตร            
   และการทองเที่ยวชุมชนชาติพันธุและการทองเที่ยวชุมชนชาติพันธุและการทองเที่ยวชุมชนชาติพันธุ         ตําบลดานแมละเมาตําบลดานแมละเมาตําบลดานแมละเมา      อําเภอแมสอดอําเภอแมสอดอําเภอแมสอด      จังหวัดตากจังหวัดตากจังหวัดตาก   
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพชุมชนที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพชุมชนที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพชุมชนที่ยั่งยืน

ความเปนมา (ขอมูลทั่วไปที่สําคัญของตําบล)ความเปนมา (ขอมูลทั่วไปที่สําคัญของตําบล)ความเปนมา (ขอมูลทั่วไปที่สําคัญของตําบล)
       จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สรางผลกระทบใหเกิดกับชุมชน สังคมและประเทศชาติ เปนอยางมาก กอใหเกิดปญหาปากทอง การประกอบสัมมาอาชีพ ความเปนอยูที่ลําบาก ตกงาน ขาดรายได  ทําใหตองมองกลับมายังทุนทางสังคมที่มีอยู ไมตองมีการลงทุนใหมที่จะทําใหเกิด     

 การเปนหนี้เพิ่มสูงขึ้นในครัวเรือน ดังนั้น โครงการนี้ จึงมองเห็นสิ่งที่มีอยูของชุมชนในทองถิ่น คือ ทุนทางสังคมที่มีอยู เพียงแคการพัฒนาตอยอดใหเกิดความยั่งยืน เปนรูปธรรม ชุมชนที่เปนชาติพันธุที่อาศัยอยูในตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ที่สวนใหญมีการดํารงชีพตามวิถีชุมชน โดยประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมและคาขาย เปนหลัก นอกจากนี้ ยังมีการทองเที่ยวชุมชนที่สามารถสงเสริมและตอบสนองใหเกิดการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการการทองเที่ยว อันเปนการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น               

โดยจะนํากระบวนการและการมุงเนนการใชองคความรูและนวัตกรรม รวมกับจุดแข็งในดานความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสรางคุณคา ใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความตองการนักทองเที่ยว และสรางทางเลือกของประสบการณใหมๆ           

 ใหกับนักทองเที่ยว  ทั้งนี้ จะเปนการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการดานการทองเที่ยวโดยใชประโยชนจากอัตลักษณและเอกลักษณแหงชุมชนทองถิ่นที่สะทอน ถึง ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อันไดแกการทองเที่ยวชุมชนที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑทองถิ่น  หรือ การนํา

วิถีชีวิตอันเปนปกติมาแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณของชาติพันธุของตน ซึ่งการทองเที่ยวจะเปนตัวเชื่อมโยงที่จะกระจายรายไดไปสูคนในชุมชนและทองถิ่นอยางทั่วถึงและเปนธรรม เกิดการฟนฟู เศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยใชทุนทางสังคมที่ตนมี

กอใหเกิดประโยชนสูงสุด ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น ซึ่งโครงการนี้ไดเล็งเห็นศักยภาพพื้นที่ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ประกอบไปดวย 10 หมูบาน คือ บานหวยยะอุ  บานปางสาน  บานหวยพลู  บานพะกา  บานมูเซอสมปอย  บานขุนหวยชางไล  บานธงชัย  บานหวยปลาหลด 

 บานใหมโพธิ์ทอง และบานใหมพัฒนา ซึ่งทั้ง 10 หมูบานเปนชุมชนชาติพันธุมง กระเหรี่ยงและ มูเซอ ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรมและคาขาย โดยปลูกพืชผักและผลไมตามฤดูกาล มีผลิตภัณฑกาแฟดอยมูเซอ ที่เปนที่รูจัก นอกจากนั้นชาวบานในชุมชนยังมีงานหัตถกรรมผาทอที่ผลิตไวใชยามวางจากฤดูทําการ

เกษตร ภายในพื้นที่บางแหงดานสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไมพรอม เนื่องจากพื้นที่สวนใหญของตําบลดานแมละเมาอยูในพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติ และปาสงวนแหงชาติ  ดังนั้นเพื่อกอใหเกิดการแกไขปญหา เยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจ ในตําบลดานแมละเมา จึงตองใชการทองเที่ยวชุมชนดานเศรษฐกิจสรางสรรค       

 เนนการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสราง องคความรู ความคิดสรางสรรค และทรัพยสินทางปญญาของชุมชนที่มีอยู มาเชื่อมโยงกับพื้นฐานเชิงวัฒนธรรม เพื่อสรางมูลคาและตอยอดสินคาและบริการที่มีอยูเดิมใหดียิ่งขึ้น ดังนั้น โครงการ“การพัฒนาผลิตภัณฑสินคาและบริการดานการเกษตรและ              

 การทองเที่ยวชุมชน ตําบลดานแมละเมา  อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพชุมชนที่ยั่งยืน”

ตําบลที่ยังไมสามารถอยูรอด (กอน) - ตําบลที่อยูรอด (หลัง)

แนวทางการพัฒนาตําบลโดยผาน 2 กิจกรรม (ตามที่โครงการไดเลือกดําเนินกิจกรรม)
              โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ดานการเกษตรและการทองเที่ยวชุมชนชาติพันธุ ตําบลดานแมละเมา 

 อําเภอแมสอด  จังหวัดตาก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพชุมชนที่ยั่งยืน เราเนน 2 กิจกรรมหลักคือ พัฒนาผลิตภัณฑ  และ พัฒนาการทองเที่ยวชุมชน

ชาติพันธุ โดยวางแผนไวคือ 

      1 ผลิตภัณฑทางการเกษตรของกลุมชาติพันธุในตําบลดานแมละเมาไดรับการพัฒนาและสรางมูลคาเพิ่มที่สอดคลองกับความตองการของตลาด อยางนอย 5

ผลิตภัณฑ เพื่อรองรับการทองเที่ยวและชุมชนจะมีผลิตภัณฑใหมที่สามารถนําไปจําหนายเพื่อสรางรายไดใหกับครัวเรือนสงผลใหเกิดการพึ่งพาตนเอง  เศรษฐกิจ

ของคนในชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน

      2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวและเสนทางการทองเที่ยวชุมชนชาติพันธุที่สามารถทํารายไดนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักนอกฤดูทําการเกษตร สามารถ

สรางรายไดและสงเสริมอัตลักษณของชุมชนใหคงอยูอยางยั่งยืน

เขาไปศึกษาบริบทดานการทองเที่ยว และผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน

พัฒนารถเกษตรของชุมชน เพื่อนํามาใชนําเที่ยว   นอกฤดูเกษตร

พัฒนาผลผลิตการเกษตรเปนสินคาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนชาติพันธุ

อบรม ใหความรูแกคนในชุมชน ในเรื่อง การเปนเจาบานที่ดี การเปนนักเลาเรื่อง            

 การตอนรับนักทองเที่ยว และ เทคนิคการนําชม

พัฒนาเสนทาง ปกหมุดจุดเช็คอิน กินเที่ยวชอป ตามความเปนชาติพันธุของชุมชน         

 ทั้ง 4 ชาติพันธุ

01

02

03

04

05

วิธีการดําเนินงาน 

ทดสอบเสนทางและประเมินศักยภาพการทองเที่ยวของชุมชน และ ทําประชาสัมพันธ      

 การทองเที่ยวชุมชนชาติพันธุดานแมละเมา

มีคูมือการทองเที่ยวชุมชนชาติพันธุดานแมละเมา

06

07

1   2

เกิดกลุมและการรวมตัวกัน

ทํากิจกรรมที่สรางรายไดจาก

การทองเที่ยว เชน กลุมนํา

เที่ยว กลุมโฮมสเตย กลุมแม

บานกลุมผลิตสินคาของฝาก

ของที่ระลึกเปนตน

 3

ไดคูมือการทองเที่ยวชุมชน

ชาติพันธุ เพื่อประชาสัมพันธการ

ทองเที่ยวของตําบลดานแมละเมา

มีปราชญชาวบานที่เปนนัก

เลาเรื่อง นักสื่อความหมาย

ของชุมชน ในการนําชม    

 และอธิบายความเปน

ชาติพันธุ และนําเสนอ

กิจกรรมของตนเอง

ผลกา
รดําเน

ินงาน
 

ผูปฏิบัติการหลัก Key Actors
การมีสวนรวมของประชากรเปา
หมาย องคกรหลักในตําบล

 

ปจจัยความ

สําเร็จ 

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ปญหาและ
อุปสรรค

ปญหาอุปสรรค
จากการเขาไปชวยชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาผลิตภัณฑ รวม
ถึงเสนทางการทองเที่ยวชุมชนชาติพันธุ ดวยระยะเวลาเพียง 11 เดือน ในบาง
กิจกรรมถือวาชวงเวลานอยไป และชวงเวลาของสถานการณโควิด -19 ทําใหการ
ทํางานบางชวงหยุดชะงักเนื่องจากการแพรระบาดของโรค 

ขอเสนอแนะ
ในบางกลุมเปาหมายควรจะมีการตอยอดใหเปนรูปรางที่ชัดเจนกวานี้และยังมี
ความตองการของ   ชุมชนที่อยากใหกิจกรรม  หนึ่งตําบล  หนึ่งมหาวิทยาลัย
เขาไปชวยคิดชวยทํา และชวยแกปญหาในอีกหลายๆจุด 

การพัฒนา

การพัฒนา

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตอไป ผูรับผิดชอบ 
(หัวหนาโครงการ/คณะทํางาน/สังกัดหนวยงาน)

หัวหนาโครงการ

1 . ดร.เจนจิรา  ฝนเต็ม  สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

เบอร 081-881-1829  

2. อาจารยพิสุทธิ์ เพชรสุวรรณ   สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร

เบอร 086-837-2590

3. อาจารยสุมลมาลย อรรถวุฒิชัย   สังกัดคณะบริหารธุรกิจ และ          

                                                         ศิลปศาสตร

เบอร 089-893-1601

4. ผศ.ดร.ยุพิน มีใจเจริญ   สังกัดคณะบริหารธุรกิจ และ ศิลปศาสตร

เบอร 093-295-9612

การดําเนินงานรายตําบลการดําเนินงานรายตําบลการดําเนินงานรายตําบล      ( TSI )( TSI )( TSI )

ตําบลที่ยังไมสามารถอยูรอด ตําบลที่ยังไมสามารถอยูรอด ตําบลที่ยังไมสามารถอยูรอด (กอน)(กอน)(กอน)                                                   ตําบลที่อยูรอด ตําบลที่อยูรอด ตําบลที่อยูรอด (หลัง)(หลัง)(หลัง)
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ :นางสายนที ทรััพัย์มี 

  คณะบริัหารัธุีรักิจและศิลปะศาสตร์ั  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา ลำาปาง

ตำาบลบ�านเอ่�อม          
อำ�าเภอำเมือำง จังหวัดล�าปาง

ความเป็นมา

	 ตำำ�บลบ้�นเอื�อม่	ม่่พืื้�นท่ี่�ท้ี่�งหม่ด	149.50	ตำ�ร�งกโิลเม่ตำร	ตำ้�งอยู่่ท่ี่�งทิี่ศตำะว้นตำกของอำ�เภอเมื่องลำ�ป็�ง		
ภ่มิ่ป็ระเที่ศของตำำ�บลบ้�นเอื�อม่	เป็็นท่ี่�ร�บบริเวณส่องฝั�งแม่่นำ��ตุ๋ำยู่	และม่่ภ่เข�ส่่งด้�นทิี่ศตำะว้นตำก	พืื้�นท่ี่�บ�งส่่วน
อยู่่ใ่นเขตำป่็�ส่งวนแห่งช�ติำ	ป่็�แม่่ตุ๋ำยู่ฝั�งขว�	ป่็�แม่่ที่ร�ยู่คำ�	ป่็�แม่่เม่�ะแป็ลง	2	และเขตำป่็�อุที่ยู่�นแห่งช�ติำดอยู่
ขุนตำ�ล	ป็ระกอบด้วยู่	15	หม่่่บ้�น	จำ�นวน	3,361	คร้วเรือน	ป็ระช�ชนส่่วนใหญ่่ป็ระกอบอ�ช่พื้เกษตำรกรรม่	คิด
เป็็นพืื้�นท่ี่�	15,387	ไร่	พืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่ที่ำ�น�	ป็ล่กม้่นส่ำ�ป็ะหล้ง	ข้�วโพื้ดเล่�ยู่งส้่ตำว์	และถ้ึ�วลิส่ง	และม่่พืื้�นท่ี่�ที่ำ�ก�ร
เกษตำรด้�นก�รป็ระม่งเพ่ื้ยู่งเล็กน้อยู่เท่ี่�น้�น	และจ�กส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของเชื�อ



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
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โควิด	-19	ส่่งผัลกระที่บต่ำอภ�คเศรษฐกิจ	ก�รป็ระกอบอ�ช่พื้หล้กของคนในชุม่ชน	รวม่ท้ี่�งก�รเป็ล่�ยู่นแป็ลงของ
ส่ภ�พื้แวดลอ้ม่ท่ี่�ม่่คว�ม่แหง้แล้ง	ป็ริม่�ณนำ��ไม่่เพ่ื้ยู่งพื้อส่ำ�หร้บที่ำ�ก�รเกษตำรในยู่�ม่ฤด่แล้ง	ส่่งผัลใหป้็ระช�ชน
ในภ�คก�รเกษตำรไม่่ส่�ม่�รถึที่ำ�ก�รเพื้�ะป็ล่กให้ได้ผัลผัลิตำตำ�ม่เป้็�หม่�ยู่	ซ่ื้�งต่ำ�งต้ำองห�ที่�งออกให้ก้บตำนเอง
ด้วยู่ก�รออกร้บจ้�งตำ�ม่ในต้ำวเมื่อง	เพืื้�อคว�ม่อยู่่ร่อดในก�รดำ�เนินช่วิตำภ�ยู่ใต้ำภ�วะเศรษฐกิจท่ี่�ถึดถึอยู่	นอกจ�ก
น่�ยู่้งต้ำองเผัชิญ่ก้บวิกฤติำด้�นส้่งคม่	 สุ่ขภ�พื้	 และสิ่�งแวดล้อม่ท่ี่�ไม่่เอื�ออำ�นวยู่ให้ส่�ม่�รถึใช้ช่วิตำอยู่่�งม่่คว�ม่สุ่ข	
และส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�วะท่ี่�ด่ได้	ด้งน้�นก�รจ้ดที่ำ�โครงก�รส่ร้�งร�ยู่ได้จ�กอ�ช่พื้ก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุก
ในกระช้งบกจ่งม่่คว�ม่ส่ำ�ค้ญ่ต่ำอผ้่ัท่ี่�ป็ระส่บปั็ญ่ห�ด้งกล่�ว	 เนื�องจ�กส่�ม่�รถึช่วยู่บรรเที่�คว�ม่เดือดร้อนที่�ง
เศรษฐกิจ	ส่�ม่�รถึส่ร้�งร�ยู่ได้เส่ริม่ให้ก้บคนในพืื้�นท่ี่�	เส่ริม่ส่ร้�งอ�ห�รโป็รต่ำน	และส่ร้�งคว�ม่ม้่�นคงที่�งอ�ห�ร
ให้ก้บชุม่ชน	ช่วยู่ส่่งเส่ริม่ก�รพ้ื้ฒน�ศ้กยู่ภ�พื้ของคนและชมุ่ชนใหม่้่คว�ม่ร้่ในก�รเล่�ยู่งป็ล�ดกุในกระช้งบก		ก�ร
พ้ื้ฒน�กลุ่ม่อ�ช่พื้	ให้เกิดคว�ม่เข้ม่แข็ง	ส่�ม่�รถึพื้่�งพื้�ตำนเองได้ควบค่่ก้บก�รพ้ื้ฒน�เศรษฐกิจในระด้บคร้วเรือน
และชุม่ชนต่ำอไป็	 	

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 1.	พ้ื้ฒน�ชุม่ชนให้ม่่ส่ม่รรถึนะในก�รจ้ดก�รส่่ง
	 2.	ช่วยู่ในก�รส่ร้�งส้่ม่ม่�ช่พื้ในพืื้�นท่ี่�	
	 3.	ส่่งเส่ริม่เกษตำรพื้อเพ่ื้ยู่งและอ�ห�รป็ลอดภ้ยู่
	 4.	ฝึกอบรม่ท้ี่กษะอ�ช่พื้
	 5.	พ้ื้ฒน�คุณภ�พื้กลุ่ม่เป็ร�ะบ�ง
แส่ดงให้เห็นผัลก�รป็ระเมิ่นศ้กยู่ภ�พื้ตำำ�บลในด้�น	ตำำ�บลพ้ื้นคว�ม่ยู่�กลำ�บ�ก

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 5 กิจกรัรัม 

	 ก�รส่่งเส่ริม่ด้�นสิ่�งแวดล้อม่/Circular	Economy	 (ก�รเพิื้�ม่ร�ยู่ได้หมุ่นเว่ยู่น)	 ให้แก่ชุม่ชน	 โดยู่ก�ร
ส่น้บส่นุนส่่งเส่ริม่ท้ี่กษะก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบก	ก�รพ้ื้ฒน�อ�ช่พื้ของกลุ่ม่อ�ช่พื้ในตำำ�บล	ท้ี่�งให้ส่�ม่�รถึ
นำ�ไป็ต่ำอยู่อดเป็็นอ�ช่พื้	และพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้เดิม่	เพืื้�อส่ร้�งร�ยู่ได้ให้แก่ตำนเองและชุม่ชน

วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 1.	 ม่่ก�รนำ�เที่คโนโลยู่่สื่�อออนไลน์	 Facebook	 ส่ร้�งเพื้จเพืื้�อข�ยู่สิ่นค้�ออนไลน์ให้ก้บกลุ่ม่อ�ช่พื้
ต่ำ�ง	 ๆ	 ภ�ยู่ในตำำ�บล	 ซ่ื้�งสิ่นค้�ท่ี่�ส่ร้�งเพื้จม่่ด้งน่�	 นำ��พื้ริกเผั�แม่่ส่ม่เปิ็ง,	 กระติำบข้�วพ่ื้อศร่ไลยู่์,	 กล่องจ้กส่�น
อเนกป็ระส่งค์พ่ื้อศร่ไลยู่,์	พ่ื้อศร่ไลยู่ข์�ยู่งอบ-กุบ.	และศร่ไลยู่ข้์นโตำก	อ่กท้ี่�งยู่ง้โพื้ส่ต์ำนำ�เส่นอข�ยู่ในกลุ่ม่	OOCC	
กศน.ตำำ�บลบ้�นเอื�อม่	อำ�เภอเมื่องลำ�ป็�ง	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง	
	 2.	ม่่ก�รจ้ดที่ำ�ค่่มื่อส่ร้�งอ�ช่พื้	และสื่�อวิด่โอค่่มื่อส่ร้�งอ�ช่พื้ไว้ในเพื้จ	Facebook	ชื�อว่�		U2T	ตำำ�บล
บ้�นเอื�อม่เพืื้�อถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่ด้�นอ�ช่พื้ของคนในชุม่ชนให้ก้บป็ระช�ชนในตำำ�บลบ้�นเอื�อม่	อำ�เภอเมื่อง	
จ้งหว้ดลำ�ป็�ง	และบุคคลท่ี่�ติำดตำ�ม่เพื้จท้ี่�วไป็
	 3.	ก�รนำ�เครื�องมื่อหรือนว้ตำกรรม่กระช้งบกท่ี่�ใช้ในก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกไป็ส่่งเส่รมิ่กลุ่ม่เป็ร�ะบ�งในชมุ่ชน	
เพื้ร�ะก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบกม่่ต้ำนทุี่นตำำ��	ที่นที่�นและง่�ยู่ต่ำอก�รเล่�ยู่ง
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ผู้ลการัดำาเนินงาน 

ผัลผัลิตำตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ดของกิจกรรม่
	 1.	ป็ระช�ชนกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่	(กลุ่ม่เป็ร�ะบ�ง)	จำ�นวน	50	คน	(จำ�นวน	14	หม่่่บ้�น)	เข้�ร่วม่ฝึกป็ฏิิบ้ติำ
ก�รก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบกเป็็นระยู่ะเวล�	2-3	เดือน	ต่ำอรอบจำ�นวน	2	รอบก�รผัลิตำ
	 2.	ป็ระช�ชนท่ี่�เข้�ร่วม่กิจกรรม่	ม่่ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�นจ�กก�รจำ�หน่�ยู่ผัลผัลิตำป็ล�ดุกเฉูล่�ยู่ไม่่ตำำ��กว่�	เฉูล่�ยู่
ต่ำอตำำ�บล	ร้อยู่ละ	18.81	ร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�นเฉูล่�ยู่ต่ำอตำำ�บล	(ร�ยู่ได้จ�กก�รผัลิตำ+ร�ยู่จ่�ยู่ท่ี่�ป็ระหยู่ด้ได้)	หน่�งปี็ผัลิตำ
ได้	 2	 รอบ	 ก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบกของเกษตำรกรในชุม่ชนท่ี่�เข้�ร่วม่โครงก�รส่�ม่�รถึที่ำ�ผัลผัลิตำผ่ั�นม่�	
1	รอบก�รผัลิตำ	คิดเป็็นเงิน	128,163	บ�ที่	ระยู่ะเวล�ก�รเล่�ยู่งโดยู่เฉูล่�ยู่	2.5-3	เดือน	คิดเป็็นร�ยู่ได้โดยู่รวม่
เท่ี่�ก้บ	42,721	บ�ที่/เดือน/ปี็	และคิดเป็็นร�ยู่ได้เพิื้�ม่ข่�นเฉูล่�ยู่เท่ี่�ก้บ	2,670.63	บ�ที่/คน/คร้วเรือน	ส่่งผัลให้
เกิดกระแส่เงินไหลเว่ยู่นในระบบเศรษฐกิจของตำำ�บลท้ี่�ง		2	รอบก�รผัลิตำไม่่ตำำ��กว่�	256,326		บ�ที่
	 3.	ป็ระช�ชนส่�ม่�รถึพ่ื้�งพื้�ตำนเองได้จ�กก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบกเป็็นอ�ช่พื้เส่ริม่	และส่�ม่�รถึเพิื้�ม่
ช่องที่�งก�รจำ�หน่�ยู่ให้ก้บกลุ่ม่อ�ช่พื้ในชุม่ชนเพิื้�ม่ข่�นจ�กก�รจ้ดที่ำ�สื่�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุท้ี่�งในร่ป็แบบ	ออนไลน์
และออฟไลน์
 เร่�องเด่น กิจกรรมู บริการ ผลิตภัูณฑ์์ ผลผลิต
	 1.	ก�รให้คว�ม่ร้่	เที่คนิคในก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบก	ก�รจดบ้นท่ี่กข้อม่่ลบ้ญ่ช่คร้วเรือน	ก�รบ้นท่ี่ก
ต้ำนทุี่นและผัลตำอบแที่นจ�กก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกในกระช้งบก
	 2.	ก�รแป็รร่ป็ป็ล�ดุกในกระช้งบกในที่�งก�รค้�	ได้แก่	นำ��พื้ริกป็ล�ดุก	ป็ล�ดุกยู่่�ง	ป็ล�ดุก
แดดเด่ยู่ว	เป็็นต้ำน
	 3.	ก�รส่่งเส่ริม่พ้ื้ฒน�กลุ่ม่อ�ช่พื้เดิม่ในชุม่ชนให้ม่่ช่องที่�งก�รตำล�ด	ก�รส่รุป็องค์คว�ม่ร้่	ข้�นตำอนก�ร
ดำ�เนินง�นของกลุ่ม่อ�ช่พื้ในชุม่ชน	ก�รจ้ดที่ำ�สื่�อออนไลน์	ออฟไลน์ให้ก้บกลุ่ม่อ�ช่พื้ในชุม่ชน	
 คนเด่น ผู้นำาชุมูชน/ปราชญ์ชาวิบ้าน
	 1.	ผ้่ัใหญ่่บ้�น	15	หม่่่บ้�น
	 2.	น�ยู่ม่อน	ใจยู่�บุตำร	ด้�นจ้กส่�น	หม่่่	3	บ้�นส้่ก
	 3.	น�ยู่ศร่ไร	จอม่ฟอง	ด้�นจ้กส่�น	หม่่่	13	บ้�นห้วยู่ไร่
	 4.	น�ยู่เส่�ร์คำ�	เครือว้ลยู่์	ด้�นว้ฒนธุรรม่	วรรณกรรม่	หม่่่	3	บ้�นส้่ก
	 5.	น�ยู่ไข่	ส่ม่ก่ล	ด้�นว้ฒนธุรรม่	วิถ่ึกรรม่	หม่่่	3	บ้�นส้่ก
	 6.น�งที่องศร่	ฟังเยู่็น	ด้�นน�ฏิศิลป์็	ฟ้อนด�บ		หม่่่	2	ส่บเฟ้อง
	 7.น�ยู่สิ่ริโรจน์	แก้วส่�ร	ผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กธุรรม่ช�ติำเช่น	แชม่พ่ื้	ส่บ่่	ยู่�หม่่อง	ยู่�เหลือง	หม่่่	1	
บ้�นเอื�อม่
	 8.	รตำอ.ศุรศ้กดิ�	ง้�วที่�ส่ม่	ที่ำ�ก�รเกษตำรไฮัโดรโป็รนิกส์่	(ป็ล่กพืื้ชไร้ดิน)	หม่่่	1	บ้�นเอื�อม่
	 9.	คุณส้่ม่พ้ื้นธ์ุ	ใจอิน	ที่ำ�โรงง�นอิฐม่อญ่	หม่่่	8	บ้�นฮ่ัอง
	 10.	คุณนงค�ร	ใจอินที่ร์	ที่ำ�โรงง�นเย็ู่บผ้ั�	หม่่่	8	บ้�นฮ่ัอง
	 11.	คุณคำ�	อินต๊ำะคำ�	ที่ำ�กล้วยู่ฉู�บ	หม่่่	12	บ้�นทุ่ี่งกล้วยู่
	 12.	คุณจ้นที่ร์	ใจบ้�นเอื�อม่	ที่ำ�ขนม่จ่น		หม่่่	3	บ้�นส้่ก
	 13.	คุณวิช้ยู่	ปั็นดวง	เล่�ยู่งผ่ั�ง		หม่่่	14	บ้�นแม่่ตำำ��ใต้ำ
	 14.	คุณม่�นิตำยู่์	เชื�ออินที่ร์คำ�	เล่�ยู่งอ้น		หม่่่	15	บ้�นโป่็งหลวง
	 15.	คุณว้นด่	เป็มิ่ก�	ที่ำ�ผ้ั�เช็ดเท้ี่�		หม่่่	4	บ้�นห้วยู่ล่ก
16.	คุณคำ�ปั็น	ก้นที่ะว้ง	ที่ำ�ข้�วแคบ		หม่่่	5	บ้�นทุ่ี่งกล้วยู่เหนือ
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ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 1.	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�	ลำ�ป็�ง
	 2.	องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลบ้�นเอื�อม่
	 3.	ผ้่ัใหญ่่บ้�น	15	หม่่่บ้�น
	 4.	โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ส่่วนตำำ�บล/ส่ถึ�น่อน�ม้่ยู่
	 5.	ส่ำ�น้กง�นส่่งเส่ริม่ก�รศ่กษ�นอกระบบและก�รศ่กษ�ตำ�ม่อ้ธุยู่�ศ้ยู่
	 6.	กลุ่ม่เป็ร�ะบ�งในตำำ�บลบ้�นเอื�อม่

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

ปัญหาอุปสรรค
	 1.	ก�รข�ดคว�ม่หล�กหล�ยู่ของพ้ื้นธ์ุุป็ล�	เนื�องจ�กม่่คนเล่�ยู่งป็ล�ดุกในชุม่ชนเป็็นจำ�นวนม่�กที่ำ�ให้
ม่่ก�รแข่งข้นที่�งก�รตำล�ดส่่งและที่ำ�ให้ม่่ก�รกดร�ค�ก้นในชุม่ชน
	 2.	 ส่ถึ�นก�รณ์ก�รแพื้ร่ระบ�ดของเชื�อไวร้ส่โคโรน�	 (COVID-19)	 จ่งที่ำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นไม่่เป็็นไป็
ตำ�ม่แผันท่ี่�ว�งไว้
	 3.	ก�รลงพืื้�นท่ี่�เก็บข้อม่่ลคว�ม่จำ�เป็็นพืื้�นฐ�นในชุม่ชนพื้บว่�ข้อม่่ลคล�ดเคลื�อนจ�กคว�ม่เป็็นจริง	และ
ข้อม่่ลร�ยู่ได้ในคร้วเรือนของคร้วเรือนน้�น	ๆ ม่่ยู่อดร�ยู่ร้บ	ไม่่ส่อดคล้องก้บร�ยู่จ่�ยู่จ่งไม่่ส่�ม่�รถึส่รุป็ร�ยู่ได้ของ
คร้วเรือนน้�น	ๆได้
ข้้อเสนอแนะ
	 1.	ก�รห�ตำล�ดให้ก้บผ้่ัป็ระกอบอ�ช่พื้ก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกเพืื้�อเพิื้�ม่ช่องที่�งก�รส่ร้�งร�ยู่ได้ท่ี่�ม่�กข่�น
	 2.	ก�รส่่งเส่รมิ่กลุ่ม่อ�ช่พื้ในชมุ่ชนใหเ้ป็็นท่ี่�ร้่จ้กแพื้รห่ล�ยู่ม่�กข่�นโดยู่ก�รจ้ดที่ำ�สื่�อนำ�เส่นอในชอ่งที่�ง
ต่ำ�งๆ	เช่น	ก�รนำ�เส่นอผ่ั�นโซื้เช่ยู่ลม่่เด่ยู่	เว็บเพื้จสิ่นค้�ในชุม่ชน	นำ�เส่นอสิ่นค้�ตำ�ม่ง�นแส่ดงสิ่นค้�ในจ้งหว้ด
หรือองค์กรภ�คร้ฐท่ี่�จ้ดข่�น
แนวิทางการพัฒนา
	 1.	ก�รที่ำ�แผันท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยู่วของตำำ�บลแบบ	Smart	Map	เพืื้�อยู่กระด้บก�รท่ี่องเท่ี่�ยู่วภ�ยู่ในชุม่ชน
	 2.	ที่ำ�กลุ่ม่ใน	Facebook	โดยู่ส่ร้�งชื�อว่�	“ตำล�ดน้ดตำำ�บลบ้�นเอื�อม่”	เพืื้�อเปิ็ดโอก�ส่ให้คนในตำำ�บล
ข�ยู่สิ่นค้�ของตำนในกลุ่ม่น่�ได้	 และคนนอกตำำ�บลหรือตำำ�บลใกล้เค่ยู่งก็ส่�ม่�รถึเข้�รวม่กลุ่ม่น่�ได้เพืื้�อเป็็นก�ร
กระจ�ยู่สิ่นค้�ให้ตำำ�บลใกล้เค่ยู่งร้่จ้ก	 แต่ำม่่กฎบ้งค้บว่�ผ้่ัข�ยู่จะต้ำองได้ร้บเลขรห้ส่อนุญ่�ตำก�รข�ยู่สิ่นค้�จ�กผ้่ั
ด่แลกลุ่ม่ก่อน	จ่งจะส่�ม่�รถึโพื้ส่ต์ำข�ยู่สิ่นค้�ของตำนได้
	 3.	พ้ื้ฒน�ส่ถึ�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	จ้ดที่ำ�สื่�อวิด่โอส่ถึ�นท่ี่�ท่ี่องเท่ี่�ยู่ว	และของด่ในตำำ�บลเพืื้�อเผัยู่แพื้ร่ให้คนนอก
ตำำ�บลได้เข้�ถ่ึงชุม่ชนม่�กข่�นและช่วยู่กระตุ้ำนเศรษฐกิจให้ก้บชุม่ชน
	 4.	ก�รพ้ื้ฒน�คุณภ�พื้อ�ช่พื้ก�รเล่�ยู่งป็ล�ดุกให้ยู่้�งยืู่นในอน�คตำ	โดยู่ก�รส่ร้�งกลุ่ม่อ�ช่พื้คนเล่�ยู่งป็ล�
ดุกในชุม่ชนเพืื้�อส่่งเส่ริม่กลุ่ม่อ�ช่พื้ให้เข้ม่แข็งและส่ร้�งคว�ม่ยู่้�งยู่ืนให้กลุ่ม่อ�ช่พื้ในชุม่ชน
	 5.	ก�รแป็รร่ป็ผัลิตำภ้ณฑ์์จ�กป็ล�ดุกให้หล�กหล�ยู่เพืื้�อเจ�ะกลุ่ม่เป้็�หม่�ยู่ในตำล�ดได้กว้�งข่�น
	 6.	ก�รพ้ื้ฒน�สิ่นค้�ของชุม่ชนให้กล�ยู่เป็็นสิ่นค้�	OTOP	 เนื�องจ�กในตำำ�บลบ้�นเอื�อม่ไม่่พื้บสิ่นค้�ท่ี่�
ระล่ก	OTOP	 ม่�กน้ก	 ควรท่ี่�จะพ้ื้ฒน�สิ่นค้�ของชุม่ชน	 และยู่กระด้บให้เป็็นสิ่นค้�ท่ี่�ระล่ก	OTOP	 เพืื้�อท่ี่�จะ
ส่ร้�งร�ยู่ได้ให้แก่คนในชุม่ชน	และเป็็นเอกล้กษณ์ในชุม่ชน
	 7.	 ก�รผัลิตำถ่ึ�นจ�กเศษไม่้	 ที่ำ�เป็็นถึ่�นอ้ดแท่ี่ง	 เพืื้�อที่ดแที่นพื้ล้งง�นจ�กแก๊ส่หุงต้ำม่	 ท่ี่�ม่่ร�ค�ส่่ง	 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 501

เพืื้�อลดค่�ใช้จ่�ยู่	และส่ร้�งร�ยู่ได้ให้แก่คร้วเรือนของคนในชุม่ชน	 เพืื้�อพ้ื้ฒน�ยู่กระด้บคุณภ�พื้ช่วิตำของคนใน
ชุม่ชนให้ด่ข่�น
	 8.	ก�รพ้ื้ฒน�กลุ่ม่อ�ช่พื้	กลุ่ม่วิส่�หกิจชุม่ชน	เพืื้�อให้ส่�ม่�รถึเข้�ถ่ึงก�รส่่งเส่ริม่ก�รพ้ื้ฒน�จ�กหน่วยู่
ง�นภ�คร้ฐ
	 9.	ก�รเคื�องมื่อ	CBMC	ม่�ใช้ในพ้ื้ฒน�กลุ่ม่อ�ช่พื้ต่ำ�งๆ	ในชุม่ชน	เพืื้�อให้ได้แนวคิดในก�รนำ�ไป็ส่่่ก�ร
ป็ฏิิบ้ติำท่ี่�ครอบคลุม่ในทุี่กภ�ระกิจท่ี่�จำ�เป็็น	ในก�รส่ร้�งร�ยู่ได้	เครือข่�ยู่	และขยู่�ยู่กิจก�ร	
	 10.	ก�รส่่งเส่ริม่องค์คว�ม่ร้่	และร่วม่พ้ื้ฒน�ในก�รนำ�สื่�อเที่คโนโลยู่่ส่�รส่นเที่ศ	แพื้ที่ฟอร์ม่ออนไลน์	
ม่�เส่ริม่ศ้กยู่ภ�พื้ที่�งก�รตำล�ดให้ก้บชุม่ชน
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     ตําบลบ้านเอื�อมแบ่งเขตการปกครองออกเป�น 15 หมู่บ้าน
ประกอบด้วย 

 
หมู่ที� 1 บ้านเอื�อม           หมู่ที� 12 บ้านทุ่งกล้วยใต้
หมู่ที� 2 บ้านสบเฟ�อง       หมู่ที� 13 บ้านห้วยไร่
หมู่ที� 3 บ้านสัก             หมู่ที� 14 บ้านแม่ตํ�าใต้
หมู่ที� 4 บ้านห้วยลึก        หมู่ที� 15 บ้านโป�งหลวง
หมู่ที� 5 บ้านทุ่งกล้วย 
หมู่ที� 6 บ้านแม่ตํ�า
หมู่ที� 7 บ้านแม่เฟ�อง  
หมู่ที� 8 บ้านฮ่อง 
หมู่ที� 9 บ้านผึ�ง
หมู่ที� 10 บ้านทุ่งปงเรียน  
หมูท่ี� 11 บ้านปง        

กลไกการทํางาน

อยู่รอด (พ้นจากความยากลําบาก) >ก่อน

โจทย์พื�นที�
    กลุ่มเปราะบางในพื�นที�ตําบลบ้านเอื�อม คือ ผู้สูงอายุและผู้พิการที�มีรายได้
หลักจากเบี�ยยังชีพ และครัวเรือนที�ต้องดูแลผู้พิการอย่างใกล้ชิด ประสบป�ญหา
ด้านการประกอบอาชีพเพื�อสร้างรายได้ นอกจากนี�ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ ใน
ชุมชนยังขาดองค์ความรู้เพื�อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการใช้ช่องทางการตลาดที�
ทันสมัย
    ดังนั�น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยการเลี�ยงปลาดุกใน
กระชังบก และการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนของกลุ่ม U2T จึงเป�น
กิจกรรมที�สอดคล้องกับความต้องการ และการดําเนินชีวิต

 กิจกรรมที�ดําเนินการ
- การส่งเสริมการเลี�ยงปลาดุกในกระชังบกเพื�อเพิ�มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน
- การอบรมกลุ่มอาชีพ 
- การทําสื�อออนไลน์ และออฟไลน์ 
- การทําแผนที�เดินดิน

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงานในระยะเวลา 11 เดือน สําหรับบัณฑิต 10 คน 
 (1,650,000 บาท) ประชาชน 5 คน (495,000 บาท) และนักศึกษา 5
คน (275,000 บาท) และการจ้างงานเพิ�มในระยะเวลา 3 เดือน  สําหรับ
บัณฑิต 3 คน (135,000 บาท) ประชาชน 3 คน (81,000 บาท) และ
นักศึกษา 3 คน (45,000 บาท) รวมทั�งสิ�น 2,681,000 บาท
2. เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ แก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในตําบล
- การเลี�ยงปลาดุกในกระชังบก
- ทักษะด้านอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- การทํางานเป�นทีม 
- การทํางานร่วมกับชุมชน 
- การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชน
- การประสานการทํางานร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชน
- การตลาดออนไลน์
3. มีการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
- รวบรวมองค์ความรู้และจัดทําคู่มือการเลี�ยงปลาดุกในกระชังบก ร่วมกับ
การจัดทําบัญชีครัวเรือน จดบันทึกข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทน 
- อบรมกลุ่มอาชีพ เกษตรธรรมชาติครบวงจร การย้อมผ้า จักสานชะลอม
การสร้าง page facebook ร่วมกับ กศน. อบต.บ้านเอื�อม 
- จัดทําสื�อ Online/Offline ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
สุรากลั�นชุมชน ย้อมผ้า จักสานชะลอม เย็บผ้า คาเฟ �บ้านม่อน 
กล้วยฉาบ เลี�ยงผึ�ง เลี�ยงอ้น ผ้าเช็ดเท้า และข้าวแคบ

การพัฒนาพื�นที�

ศักยภาพตําบล

TPMAP ความต้องการพื�นฐาน 5 มิติ (2561-2562)

ตําบลบ้านเอื�อม 

ข้อมูลพื�นฐานตําบลบ้านเอื�อม

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 

1. สํารวจรายชื�อบุคคล อาชีพ และกลุ่มอาชีพเป�าหมายจาก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน                 
สาธารณสุขประจําตําบล และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
2. ลงพื�นที�ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และกลุ่มเป�าหมายของโครงการ
3. ชี�แจงรายละเอียดของการเข้าร่วมโครงการแก่กลุ่มเป�าหมาย
4. สํารวจพื�นที�และดําเนินกิจกรรมการเลี�ยงปลาดุกในกระชังบก
5. จัดอบรมด้านอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ
6. ติดตามผลกิจกรรมการเลี�ยงปลาดุกในกระชังบกอย่างต่อเนื�อง
7. จัดทําสื�อออฟไลน์ ออนไลน์ เพื�อประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
8. จัดทํา และส่งคืนข้อมูลให้กับบุคคล กลุ่มอาชีพ องค์กรปกครอง และหน่วย
งานส่วนท้องถิ�น

ผลลัพธ์ทางด้านเศรษฐกิจ
-  ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้เสริมให้กับผู้เลี�ยง
ปลาดุกในกระชังบกจํานวน 2 รอบการผลิตเท่ากับ 217,984 บาท 
-  สร้างความมั�นคงทางอาหารให้กับชุมชน โดยสามารถลดรายจ่ายใน 50
ครัวเรือน เท่ากับ 39,982 บาท

ผลลัพธ์ทางสังคม
- การมีวิชาชีพการเลี�ยงปลาดุกในกระชังบก
- ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การทําสุรากลั�นชุมชน
การย้อมผ้า กลุ่มจักสานชะลอม  เย็บผ้า คาเฟ �บ้านม่อน กล้วยฉาบ เลี�ยงผึ�ง
เลี�ยงอ้น ผ้าเช็ดเท้า การทําข้าวแคบ
- ความรู้ด้านการทําการตลาดออนไลน์
- การพึ�งพาตนเอง 
- สร้างความมั�นคงด้านรายได้ให้กับครอบครัว
- เกิดผลกระทบนอกเหนือจากเป�าหมายของโครงการ คือ การขยายผลการ
เลี�ยงปลาดุกในกระชังบกไปยังประชาชนอื�นๆ ในตําบล 

มุ่งสู่ความพอเพียง >หลัง

ผู้รับผิดชอบ : สายนที ทรัพย์มี 
เบอร์ติดต่อ  : 082-0334692   
หน่วยงาน   : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง 

4. Community Big Data 
-  16 เป�าหมายและ 31 ตัวชี�วัด จัดเก็บข้อมูลได้จํานวน 2,113 ครัวเรือน
(ร้อยละ 58.80 ของจํานวนทั�งสิ�น 3,593 ครัวเรือน) 
-  จัดเก็บข้อมูลระบบ Project Based Management (PBM) ได้จํานวน
ข้อมูลที�บันทึก 490 ข้อมูล
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : อาจารัย์ธีีรัวัฒน์  เทพัใจกาศ  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัาชมงคลล�านนา ลำาปาง

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	น�ยู่ณ้ฐอม่ร	จวงเจิม่	 				
	 	 2.	น�ยู่ธุ้ญ่ญ่ร้ตำน์	ที่องส่วยู่	 				
	 	 3.	น�ยู่เจนณรินที่ร์	บรินที่�ร�ธิุเบศร์	
	 	 4.	น�งส่�วก้ญ่ญ่�ร้ตำน์	โพื้ธิุตำ�				
	 										5.	คุณพื้รทิี่พื้ยู่์	วิส่�นที่วร�ก่ล				
												 6.	คุณพื้วงร้ตำน์	แส่งเพื้ชร								 

ตำาบลบุญนาคพััฒนา           
อำ�าเภอำเมือำง จังหวัดล�าปาง
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ความเป็นมา

	 ตำำ�บลบุญ่น�คพ้ื้ฒน�	 ต้ำ�งอยู่่่ติำดถึนนส่�ยู่ลำ�ป็�ง-ง�ว	 ครอบคลุม่เนื�อท่ี่�	 63.39	 ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	 หรือ
ป็ระม่�ณ	 39,624	 ไร่	 	 เป็็นเนื�อท่ี่�ร้อยู่ละ	 3.39	 ของพืื้�นท่ี่�อำ�เภอเมื่องลำ�ป็�ง	 (อำ�เภอเมื่องลำ�ป็�งม่่เนื�อท่ี่�	
1,156,623	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร)	โดยู่อยู่่่ห่�งจ�กท่ี่�ว่�ก�รอำ�เภอเมื่องลำ�ป็�ง	ป็ระม่�ณ	18	กิโลเม่ตำร	และอยู่่่ห่�ง
จ�กต้ำวเม่อืงจ้งหว้ดลำ�ป็�ง	ป็ระม่�ณ	15-20	กโิลเม่ตำร	ตำ�ม่ที่�งหลวงแผัน่ดินหม่�ยู่เลข	1	(ถึนนส่�ยู่ลำ�ป็�ง-ง�ว)	
โดยู่ม่่อ�ณ�เขตำติำดก้บตำำ�บลใกล้เค่ยู่ง	ด้งน่�	
ทิี่ศเหนือ	–	ติำดต่ำอก้บเขตำตำำ�บลบ้�นแลง	อำ�เภอเมื่อง	และตำำ�บลบ้�นส่�	อำ�เภอแจ้ห่ม่	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง
ทิี่ศใต้ำ	–	ติำดต่ำอก้บเขตำตำำ�บลทุ่ี่งฝ�ยู่	อำ�เภอเมื่องลำ�ป็�ง	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง
ทิี่ศตำะว้นออก	–	ติำดต่ำอก้บเขตำตำำ�บลบ้�นเส่ด็จและตำำ�บลบ้�นแลงอำ�เภอเมื่องลำ�ป็�ง	จ้งหว้ดลำ�ป็�ง
ทิี่ศตำะว้นตำก	–	ติำดต่ำอก้บเขตำตำำ�บลนิคม่พ้ื้ฒน�	อำ�เภอเมื่องลำ�ป็�ง		จ้งหว้ดลำ�ป็�ง
ตำำ�บลบุญ่น�คพ้ื้ฒน�		ม่่ท้ี่�งหม่ด		9	หม่่่บ้�น
	 1.	หม่่่	1		บ้�นบุญ่น�ค	 	 	 	 2.	หม่่่	2		บ้�นแลง
	 3.	หม่่่	3		บ้�นหม่�ก	 	 	 	 4.	หม่่่	4		บ้�นห้วว้ง
	 5.	หม่่่	5		บ้�นว้งเล่ยู่บ	 	 	 	 6.	หม่่่	6		บ้�นนิคม่เขตำ	15
	 7.	หม่่่	7		บ้�นนิคม่เขตำ	16	 	 	 8.	หม่่่	8		บ้�นนิคม่เขตำ	17
	 9.	หม่่่	9		บ้�นใหม่่ร้ตำน�คม่

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 พืื้�นท่ี่�จ้งหว้ดลำ�ป็�งในเขตำตำำ�บลบุญ่น�คพ้ื้ฒน�		หม่่่		3บ้�นหม่�ก		หม่่่		2		บ้�นแลง	หม่่่	6	บ้�นนิคม่
เขตำ	 15	 	 และ	 หม่่่	 8	 บ้�นนิคม่เขตำ	 	 17ม่่เกษตำรกรผ้่ัป็ล่กส้่บป็ะรด	 และเป็็นแหล่งป็ล่กส้่บป็ะรดท่ี่�ส่ำ�ค้ญ่ใน
ตำำ�บลบุญ่น�คพ้ื้ฒน�		เพืื้�อเป็็นก�รยู่กระด้บคุณภ�พื้ช่วิตำของชุม่ชน				ผ้่ัป็ล่กส้่บป็ะรด			จ่งม่่ก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะ
ก�รผัลิตำเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรด		ให้แก่เกษตำรผ้่ัป็ล่กส้่บป็ะรด	และป็ระช�ชนผ้่ัส่นใจ		เพืื้�อท่ี่�จะใช้ป็ระโยู่ชน์จ�ก
เส้่นใยู่ของใบส้่บป็ะรดนำ�ม่�ผัลิตำสิ่นค้�	เช่น	ผ้ั�ที่อใยู่ส้่บป็ะรด		ป็ระด้บตำกแต่ำงพื้วงหร่ด	
และเศษใบส้่บป็ะรดหล้งจ�กข่ดเยู่ื�อของใบส้่บป็ะรดออกแล้ว	ยู่ง้ส่ม่�รถึนำ�ม่�เป็็นส่่วนผัส่ม่ในก�รที่ำ�อ�ห�รส้่ตำว์
ได้	เช่น	อ�ห�รไก่	เพืื้�อเป็็นก�รส่ร้�งอ�ช่พื้และส่ร้�งร�ยู่ได้ให้ก้บเกษตำร	ชุม่ชนต่ำอไป็
	 ก�รท่ี่�โครงก�รเข้�ไป็พ้ื้ฒน�ตำำ�บลม่่ก�รพ้ื้ฒน�ตำ�ม่ต้ำวช่ว้ด		8		เป้็�หม่�ยู่		ได้แก่
	 1.	พ้ื้ฒน�ชุม่ชนให้ม่่ส่ม่รรถึนะในก�รจ้ดก�รส่่ง
	 2.	ช่วยู่ให้เกิดก�รจ้ดก�รที่ร้พื้ยู่�กรอยู่่�งเป็็นระบบ
	 3.	ช่วยู่ในก�รส่ร้�งส้่ม่ม่�ช่พื้ในพืื้�นท่ี่�
	 4.	ส่่งเส่ริม่เกษตำรกรพื้อเพ่ื้ยู่งและอ�ห�รป็ลอดภ้ยู่
	 5.	ฝึกอบรม่ท้ี่กษะอ�ช่พื้
	 6.	ม่่ก�รจ้ดก�รโครงส่ร้�งพืื้�นฐ�น	ก�ยู่ภ�พื้สิ่�งแวดล้อม่	พื้ล้งง�น
	 7.	ส่่งเส่ริม่ศ่นยู่์เร่ยู่นร้่ตำำ�บล
	 8.	ส่่งเส่ริม่ระบบก�รสื่�อส่�รชุม่ชน
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แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

	 ก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะก�รผัลิตำเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรดโดยู่ม่่ก�ร	จ้ดกิจกรรม่ยู่่อยู่	ด้งน่�
	 1.	ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร	เพืื้�อส่่งเส่รมิ่และพ้ื้ฒน�ก�รแป็รร่ป็ผัลติำผัลที่�งก�รเกษตำรและผัลพื้ลอยู่ได้
ที่�งก�รเกษตำร	จ�กเส้่นใยู่ส้่บป็ะรด	ฟ�งข้�ว	และเป็ลือกข้�วโพื้ด	เพืื้�อก�รจ้ดตำกแต่ำงดอกไม้่ป็ระดิษฐ์ในชุม่ชน
	 2.	ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร	เพืื้�อส่่งเส่รมิ่และพ้ื้ฒน�ก�รแป็รร่ป็ผัลติำผัลที่�งก�รเกษตำรและผัลพื้ลอยู่ได้
ที่�งก�รเกษตำรเพืื้�อก�รออกแบบและต้ำดเยู่็บเสื่�อจ�กผ้ั�ใยู่ส้่บป็ะรด

รูปภูาพที� 1 พวิงหรีดจากฟางข้้าวิ และใย์สับปะรด

รูปภูาพที� 2 การตัดเย็์บจากผ้าทอใย์สับปะรด

	 3.ก�รอบรม่พ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้เกษตำร	 “ก�รผัลิตำอ�ห�รส้่ตำว์จ�กผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำรและ
ผัลพื้ลอยู่ได้และส่่วนผัส่ม่โป็รต่ำนส่่ง	ส่ำ�หร้บก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์ในคร้วเรือน

วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 วิธุ่ก�รดำ�เนินง�น	 	 โดยู่ก�รจ้ดอบรม่ให้คว�ม่ร้่แก่ป็ระช�ชนและลงม่ือป็ฏิิบ้ติำ	 เก่�ยู่วก้บ	 ก�รพ้ื้ฒน�
ท้ี่กษะก�รผัลิตำเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรด	ม่่ก�รจ้ดกิจกรรม่ด้งน่�
	 1.	ก�รจ้ดก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รในก�รก�รผัลติำเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรด	ว้นท่ี่�	17	กรกฎ�คม่	2564โดยู่
ใช้เครื�องต่ำเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรดท่ี่�ม่่คุณภ�พื้ตำ�ม่คว�ม่เหม่�ะส่ม่	 ซ่ื้�งได้ร้บก�รออกแบบและส่ร้�งโดยู่ท่ี่ม่
คณ�จ�รยู่์ส่�ข�วิช�วิศวกรรม่อุตำส่�หก�ร	 คณะวิศวกรรม่ศ�ส่ตำร์	 ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่่ร�ชม่งคลล้�นน�	
ลำ�ป็�ง
	 2.	 ก�รจ้ดก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รเพืื้�อส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�ก�รแป็รร่ป็ผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำรและ
ผัลพื้ลอยู่ได้ที่�งก�รเกษตำร	จ�กเส่น้ใยู่ส้่บป็ะรด	ฟ�งข�้ว	และเป็ลอืกข้�วโพื้ด	เพืื้�อก�รจ้ดตำกแตำง่ดอกไม่ป้็ระดิษฐ์
ในชุม่ชนว้นท่ี่�		26	พื้ฤศจิก�ยู่น		2564
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	 3.	ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�ร	เพืื้�อส่่งเส่ริม่และพ้ื้ฒน�ก�รแป็รร่ป็ผัลิตำผัลที่�งก�รเกษตำรและผัลพื้ลอยู่ได้
ที่�งก�รเกษตำรเพืื้�อก�รออกแบบและต้ำดเยู่็บเสื่�อจ�กผ้ั�ใยู่ส้่บป็ะรดว้นท่ี่�	29–30	พื้ฤศจิก�ยู่น		2564
	 4.	ก�รอบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รเพืื้�อพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้ที่�งก�รเกษตำร	““ก�รผัลติำอ�ห�รส้่ตำวจ์�กผัลติำผัล
ที่�งก�รเกษตำรและผัลพื้ลอยู่ได้และส่่วนผัส่ม่โป็รต่ำนส่่ง	 ส่ำ�หร้บก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์ในคร้วเรือนว้นท่ี่�	 	 8	 ธุ้นว�คม่		
2564

ผู้ลการัดำาเนินงาน

	 ก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะก�รผัลติำเส่น้ใยู่จ�กใบส้่บป็ะรดป็ระช�ชนเป็�้หม่�ยู่	กลุ่ม่ท่ี่�ส่นใจเข้�ร่วม่	และตำอ้งก�ร
พ้ื้ฒน�ต่ำอยู่อดและรวม่กลุ่ม่เพืื้�อจ้ดต้ำ�งกลุ่ม่อ�ช่พื้	ได้คว�ม่ร้่จ�กก�รอบรม่และส่�ม่�รถึนำ�คว�ม่ร้่ท่ี่�ได้ร้บม่�ต่ำอยู่
อดผัลิตำภ้ณฑ์์	ให้ม่่คว�ม่โดดเด่นและน่�ส่นใจม่�กยู่ิ�งข่�น

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 ปั็จจ้ยู่คว�ม่ส่ำ�เร็จ		คือ	ป็ระช�ชนในชุม่ชนให้คว�ม่ร่วม่มื่อในก�รอบรม่และป็ฏิิบ้ติำก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะ
ก�รผัลิตำเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรด	ในทุี่กๆ	กิจกรรม่

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค
	 1.	ศ้กยู่ภ�พื้ในก�รผัลิตำเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรดยู่้งไม่่เพ่ื้ยู่งพื้อต่ำอคว�ม่ต้ำองก�รของตำล�ด
	 2.	ก�รใช้เครื�องข่ดเส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรด	ยู่ง้ต้ำองอ�ศ้ยู่คว�ม่ถึน้ดและคว�ม่ชำ�น�ญ่ในก�รใช้ง�น	ซ่ื้�ง
อ�จส่่งผัลให้ได้เส้่นใยู่ท่ี่�ส่ม่บ่รณ์	ในป็ริม่�ณท่ี่�น้อยู่หรือม่่ก�รส่่ญ่เส่่ยู่ม่�กเกินคว�ม่เหม่�ะส่ม่	
แนวิทางการพัฒนาต่อไป  
	 1.	ก�รพ้ื้ฒน�ส้่ม่ม่�ช่พื้และส่ร้�งอ�ช่พื้ใหม่่โดยู่ส่่งเส่ริม่ก�รส่ร้�งง�นส่ร้�งอ�ช่พื้ในตำำ�บลต่ำอไป็
	 2.	ก�รพ้ื้ฒน�ต่ำอยู่อดก�รนำ�เส้่นใยู่จ�กใบส้่บป็ะรด	ไป็แป็รร่ป็	/	ออกแบบ	เป็็นผัลิตำภ้ณฑ์์นอกเหนือ
จ�กแค่	 เส้่นใยู่เชิงเด่�ยู่ว	 ให้ได้ผัลิตำภ้ณฑ์์	 เสื่�อผ้ั�	 ข้�วของเครื�องใช้	 หรือ	 ของป็ระด้บตำกแต่ำง	 ท่ี่�ม่่ร่ป็ล้กษณ์ท่ี่�
ส่วยู่ง�ม่	ท้ี่นส่ม้่ยู่และตำรงต่ำอคว�ม่ต้ำองก�รของตำล�ดเพิื้�ม่ม่�กข่�นนอกเหนือจ�กผัลิตำภ้ณฑ์์ต้ำนแบบท่ี่�ดำ�เนินก�ร
อยู่่่ตำ�ม่โครงก�ร
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ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)508
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โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ  

1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้ว ให้ประเทศ)

ผู้้�รัับผิู้ดชอบ : นายอภิชัย  ซ่ื่�อสัตย์สกุลชัย

ผู้ร่วิมูโครงการ :	1.	รองศ�ส่ตำร�จ�รย์ู่	ดร.ก้ญ่ฐณ�	 	 ดิษฐ์แก้ว
		 	 2.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์ยู่พื้ร้ตำน์			 	 อิ�ม่พิื้ท้ี่กษ์
	 	 3.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์กรรณิก�ร์	 	 ฤที่ธิุ�ขุน
	 	 4.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์ยูุ่พื้ร้ตำน์				 	 จ้นที่ร์แก้ว
	 	 5.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์ยูุ่พิื้น		 	 ม่่ใจเจริญ่								
	 	 6.	ดร.ส่รินยู่�																							 	 สุ่ภ้ที่ร�นนท์ี่				
																		 7.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์นำ��ฝน						 	 คงส่กุล											
	 	 8.	น�งส่�วรุจ�ภ�																			 	 สุ่กใส่												
	 	 9.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์	ดร.ไพื้โรจน์				 จ้นที่ร์แก้ว

ตำาบลวังนำ�าขาว           
อำ�าเภอำบ้านด่านลานหอำย จังหวัดสุโขทัย



ถอดบทเรียนการด�าเนินงาน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ 1 ต�าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ต�าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)510

	 	 10.	ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์	ดร.ยูุ่ธุน�	 ศร่อุดม่
	 	 11.	น�งนมิ่ด�			 	 					 ซืื้�อส้่ตำยู่์ส่กุลช้ยู่
	 	 12.	น�ยู่ว้นชนะ				 	 จ่บรรจง
	 	 13.	น�งส่�วปิ็ยู่ะพื้ร	 	 เส่ม่�ที่อง

ความเป็นมา

		 พืื้�นท่ี่�ตำำ�บลว้งนำ��ข�ว	อำ�เภอบ้�นด่�นล�นหอยู่	จ้งหว้ดสุ่โขท้ี่ยู่	ม่่จำ�นวนป็ระช�กร	9,085	คน	และม่่	
2,484	คร้วเรือนแบ่งก�รป็กครองเป็็น	 17	หม่่่บ้�นม่่พืื้�นท่ี่�ท้ี่�งหม่ด	72,500	 ไร่	 หรือ	 121	ตำ�ร�งกิโลเม่ตำร	 ม่่
ล้กษณะภ่มิ่ป็ระเที่ศเป็็นท่ี่�ร�บภ่เข�บ�งส่่วน	ม่่ลำ�คลองไหลผ่ั�นหล�ยู่ส่�ยู่	แต่ำไม่่ส่�ม่�รถึ	ก้กเก็บนำ��ไว้ใช้ได้ตำลอด
ท้ี่�งปี็	พืื้�นท่ี่�ส่่วนใหญ่่จ่งใช้นำ��ฝนเป็็นหล้กในก�รที่ำ�ก�รเกษตำร	จ่งป็ระส่บปั็ญ่ห�คว�ม่แห้งแล้ง	นำ��ไม่่เพ่ื้ยู่งพื้อต่ำอ
ก�รที่ำ�ก�รเกษตำรได้ตำลอดท้ี่�งปี็	ไม่่เพ่ื้ยู่งพื้อต่ำอก�รอุป็โภคและบริโภค	ด้งน้�นก�รเล่�ยู่งส้่ตำว์จ่งเป็็นอ�ช่พื้เส่ริม่ของ
คนภ�ยู่ในชุม่ชน	รวม่ถ่ึงก�รป็ล่กพืื้ชท่ี่�ใช้นำ��น้อยู่	ได้แก่	ก�รป็ล่กหญ้่�ส่ำ�หร้บเล่�ยู่งส้่ตำว์	ก�รป็ล่กผ้ักป็ลอดส่�ร
พิื้ษ	และม่่ก�รรวม่กลุ่ม่ก้นเพืื้�อผัลิตำผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน	แต่ำยู่้งคงม่่ปั็ญ่ห�ในด้�นก�รตำล�ด	ด้�นก�รบริห�รจ้ดก�ร	
	 จ�กก�รส่ำ�รวจคว�ม่ต้ำองก�รของชุม่ชน	พื้บว่�	ชุม่ชนต้ำองก�รให้ช่วยู่ส่่งเส่ริม่ก�รป็ล่กหญ้่�เนเปี็ยู่ร์และ
แป็รร่ป็เป็็นหญ้่�หม้่ก	 ก�รที่ำ�อ�ห�รข้นส่ำ�หร้บโคเพืื้�อลดต้ำนทุี่นก�รซืื้�ออ�ห�รโคจ�กภ�ยู่นอก	 ก�รออกแบบ
และติำดต้ำ�งระบบนำ��บ�ด�ลจ�กพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	ก�รใช้เที่คโนโลยู่่ส่ม้่ยู่ใหม่่ในก�รบริห�รจ้ดที่ำ�ก�รนำ��	เพืื้�อ
นำ��ม่�ใช้ในก�รเพื้�ะป็ล่ก	รวม่ถ่ึงก�รที่ำ�เกษตำรแบบผัส่ม่ผัส่�น	นอกจ�กน้�นยู่ง้ต้ำองก�รพ้ื้ฒน�บรรจุภ้ณฑ์์	โลโก้
ผัลิตำภ้ณฑ์์	 และก�รที่ำ�ตำล�ดออนไลน์	 เพืื้�อที่ำ�ให้ส่�ม่�รถึจำ�หน่�ยู่สิ่นค้�ในชุม่ชนได้ม่�กยู่ิ�งข่�น	 และก�รจ้ดที่ำ�
บ้ญ่ช่คร้วเรือน	ก�รจ้ดที่ำ�บ้ญ่ช่ต้ำนทุี่นป็ระกอบอ�ช่พื้	เพืื้�อให้คนในชุม่ชนม่่คว�ม่ตำระหน้กถ่ึงก�รดำ�เนินช่วิตำตำ�ม่
แนวคิดเศรษฐกิจแบบพื้อเพ่ื้ยู่งส่�ม่�รถึพ่ื้�งพื้�ตำนเองได้อยู่่�งยู่้�งยู่ืน

โจทย์การัพััฒนาเพ่ั�อการัแก�ไขปัญหาความยากจน 

	 ก่อนเริ�ม่ต้ำนโครงก�รไดท้ี่ำ�ก�รป็ระเม่นิ	16	ป็ระเดน็	ของพื้ื�นท่ี่�ตำำ�บลว้งนำ��ข�ว	อำ�เภอบ�้นด่�นล�นหอยู่	
จ้งหว้ดสุ่โขท้ี่ยู่	พื้บว่�ม่่ก�รดำ�เนินก�รภ�ยู่ในพืื้�นท่ี่�จำ�นวน	 7	 เป้็�หม่�ยู่	 เป็็นตำำ�บลท่ี่�ยู่�กลำ�บ�ก	 จ่งได้ที่ำ�ก�ร
พ้ื้ฒน�เพืื้�อก�รแก้ไขปั็ญ่ห�คว�ม่ยู่�กจนใน	ป็ระเด็นท่ี่�	 4	 ส้่ม่ม่�ช่พื้เต็ำม่พืื้�นท่ี่�	 ป็ระเด็นท่ี่�	 5	 เกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่	
และป็ระเด็นท่ี่�	 8	 ก�รฝึกอบรม่ด้�นส้่งคม่	 โดยู่ดำ�เนินกิจกรรม่อบรม่เชิงป็ฏิิบ้ติำก�รพ้ื้ฒน�ท้ี่กษะอ�ช่พื้ให้ก้บ
คนในชุม่ชน	จ้ดฝึกอบรม่เก่�ยู่วก้บเกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่	เพืื้�อให้เป็็นตำำ�บลพ้ื้นคว�ม่ยู่�กลำ�บ�ก
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โจทยก์ารพัฒนาเพื่อการแกไ้ขปัญหาความยากจน (โจทย์การพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน 
(จากการประเมิน 16 ประเด็นที่นำมาเป็นตัวชี้วัด ที่ได้นำมาเปน็โจทยใ์นการพัฒนาเรื่องอะไร และแสดงให้
เห็นผลการประเมินศักยภาพตำบลในดา้นใด ดังนี้ 1.ตำบลมุ่งสู่ความยั่งยืน 2.ตำบลมุง่สู่ความพอเพยีง  
3.ตำบลพ้นความยากลำบาก 4.ตำบลยากลำบาก ก่อนเริ่มต้นโครงการและเมื่อสิ้นสุดโครงการ )) 
 ก่อนเริ่มต้นโครงการได้ทำการประเมิน 16 ประเด็น ของพื้นที่ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลาน
หอย จังหวัดสุโขทัย พบว่ามีการดำเนินการภายในพื้นที่จำนวน 7 เป้าหมาย เป็นตำบลที่ยากลำบาก จึงได้ทำ
การพัฒนาเพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนใน ประเด็นที่ 4 สัมมาชีพเต็มพื้นที่ ประเด็นที่ 5 เกษตรทฤษฎีใหม่ 
และประเด็นที่ 8 การฝึกอบรมด้านสังคม โดยดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคน
ในชุมชน จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เป็นตำบลพ้นความยากลำบาก 
 
แนวทางการพัฒนาตำบลโดยผ่าน 4 กิจกรรม (ตามที่โครงการได้เลือกดำเนนิกิจกรรม) 
 
ประเภทกิจกรรมตามแผนพฒันารายตำบล รูปแบบกิจกรรมที่ดำเนินการพัฒนาตำบล 

การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับ
สินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมช่างพ้ืนฐาน 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตอาหารสัตว์
เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการท่องเที่ยว) 

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน  

การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/
เทคโนโลยีด้านต่างๆ) 

กิจกรรมที่ 1 การทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้ประกอบการ 
กิจกรรมที่ 3 กจิกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการ
ประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบบัญชีครัวเรือนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมที่ 8 กจิกรรมการถอดบทเรียนองค์ความรู้ชุมชนบ้าน
วังน้ำขาว 

การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การ
เพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)  

กิจกรรมที่ 7 กจิกรรมการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน 

 
 
 
วิธีการดำเนินงาน (วิธีการบริหารจัดการ การนำเทคโนโลยี เครื่องมือ องค์ความรู้ นวัตกรรมมาถ่ายทอด
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และหนว่ยงานเครือขา่ยเขา้ร่วมกิจกรรม)  

1 ศึกษาความต้องการของชุมชน ประชุมรว่มกับผู้นำชุมชน ในการกำหนดกิจกรรมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและทักษะอาชพีให้กับประชาชน 

การนำเทคโนโลยีเครื่องมือได้แก่ ต้นแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ต้นแบบเครื่องสับบดหญ้า
ต้นแบบระบบน้ำหยด ต้นแบบระบบการให้น้ำอัจฉริยะ 

แนวทางการัพััฒนาตำาบลโดยผู่้าน 4 กิจกรัรัม

วิธีีการัดำาเนินงาน 

	 1	 ศ่กษ�คว�ม่ตำ้องก�รของชุม่ชน	 ป็ระชุม่ร่วม่ก้บผ้่ันำ�ชุม่ชน	 ในก�รกำ�หนดกิจกรรม่ในก�รพ้ื้ฒน�
คุณภ�พื้ช่วิตำและท้ี่กษะอ�ช่พื้ให้ก้บป็ระช�ชน
ก�รนำ�เที่คโนโลยู่เ่ครื�องมื่อได้แก่	 ต้ำนแบบระบบพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	 ต้ำนแบบเครื�องส้่บบดหญ้่�ต้ำนแบบระบบ
นำ��หยู่ด	ต้ำนแบบระบบก�รให้นำ��อ้จฉูริยู่ะ
หน่วยู่ง�นเครือข่�ยู่ท่ี่�เข้�ร่วม่กิจกรรม่	 ได้แก่	 องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลว้งนำ��ข�ว	 โรงเร่ยู่นบ้�นว้งนำ��ข�ว	 ส่ห
กิจชุม่ชน	โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ตำำ�บลว้งนำ��ข�ว	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ร�ชม่งคลล้�นน�ตำ�ก	ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ร�ชภ้ฏิ
พิื้บ่ลส่งคร�ม่
	 2	ก�รกำ�หนดกิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ชุม่ชน	
กิจกรรม่ท่ี่�	1.	ก�รที่ำ�ง�นเป็็นท่ี่ม่และก�รเป็็นผ้่ัป็ระกอบก�ร	
													2.	ช่�งพืื้�นฐ�น
													3.	กิจกรรม่ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่และเที่คโนโลยู่่ด้�นระบบส่่บนำ��ด้วยู่พื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์
													4.	กิจกรรม่ก�รพ้ื้ฒน�ระบบบ้ญ่ช่คร้วเรือน
													5.	ก�รพ้ื้ฒน�บรรจุภ้ณฑ์์และสื่�อป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุผัลิตำภ้ณฑ์์ชุม่ชน
													6.	กิจกรรม่ถ่ึ�ยู่ที่อดองค์คว�ม่ร้่และเที่คโนโลยู่่ก�รลดต้ำนทุี่นอ�ห�รโคและส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่
													7.	ก�รส่่งเส่ริม่ก�รที่ำ�เกษตำรผัส่ม่ผัส่�น

ผู้ลการัดำาเนินงาน 

	 ผัลผัลิตำตำ�ม่ต้ำวช่�ว้ดของกิจกรรม่	ก�รติำดต้ำ�งต้ำนแบบระบบพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่	์ก�รจ้ดที่ำ�ต้ำนแบบระบบ
นำ��หยู่ดเพืื้�อก�รเกษตำรและระบบก�รให้นำ��อ้จฉูริยู่ะ	ณ	 ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่เกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่บ้�นโพื้ธิุ�ง�ม่หม่่่	 16	
และศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่โรงเร่ยู่นที่ำ�กินที่ำ�ใช้	หม่่่	2	
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 เร่�องเด่น กิจกรรม่	บริก�ร	ผัลิตำภ้ณฑ์์	ผัลผัลิตำ	ได้แก่	ก�รผัลิตำอ�ห�รส้่ตำว์เพืื้�อลดต้ำนทุี่นและส่ร้�งม่่ลค่�
เพิื้�ม่
 คนเด่น	น�ยู่ที่องเพื้ชร	คล้งแส่ง	เป็็นป็ระธุ�นผ้่ัด่แลศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่โรงเร่ยู่นที่ำ�กินที่ำ�ใช้หม่่่	2
 ผู้นำาชุมูชน น�ยู่ส่นม่	โพื้ธิุ�ใจ	กำ�น้นตำำ�บลว้งนำ��ข�ว
 ปราชญ์ชาวิบ้าน	น�ยู่ส่นวน	พื้รม่ม่่	ป็ร�ชญ์่เรื�องดินป็ล่ก
 กลุ่มูธุีรกิจ	 กลุ่ม่ดินป็ล่กของศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่โรงเร่ยู่นที่ำ�กินที่ำ�ใช้หม่่่	 2	 และกลุ่ม่วิส่�หกิจปุ็�ยู่อินที่ร่ยู่์
บ้�นโพื้ธิุ�เงิน
 แหล่งเรีย์นรู้และหลักสูตร	ศ่นยู่์ก�รเร่ยู่นร้่เกษตำรที่ฤษฎ่ใหม่่บ้�นโพื้ธิุ�ง�ม่หม่่่	16		
 หลักสูตร จำานวิน 3 หลักสูตร	ได้แก่	1)	หล้กส่่ตำรฝึกอบรม่ระยู่ะส้่�นช่�งเชื�อม่	2)	หล้กส่่ตำรฝึกอบรม่
ระยู่ะส้่�นระบบพื้ล้งง�นแส่งอ�ทิี่ตำยู่์	 3)	 หล้กส่่ตำรฝึกอบรม่ระยู่ะส้่�นก�รผัลิตำอ�ห�รโคเพืื้�อลดต้ำนทุี่นและส่ร้�ง
ม่่ลค่�เพิื้�ม่

ปัจจัยความสำาเร็ัจ 

	 องค์กรหล้กในตำำ�บล		องค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลว้งนำ��ข�ว,	โรงเร่ยู่นว้งนำ��ข�ว,	องค์ก�รป็กครองส่่วน
ท้ี่องถิึ�น,	 วิส่�หกิจชุม่ชน,	 โรงพื้ยู่�บ�ลส่่งเส่ริม่สุ่ขภ�พื้ตำำ�บลว้งนำ��ข�ว,	 ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่ร�ชภ้ฏิพิื้บ่ลส่งคร�ม่,	
ม่ห�วิที่ยู่�ล้ยู่เที่คโนโลยู่ร่�ชม่งคลล้�นน�	ตำ�ก
	Key	Actor	ป็ล้ดองค์ก�รบริห�รส่่วนตำำ�บลว้งนำ��ข�ว

ปัญหาอุปสรัรัคและข�อเสนอแนะ แนวทางการัพััฒนาต่อไป

ปัญหาอุปสรรค 
• ผัลกระที่บจ�กก�รแพื้ร่ระบ�ดของ	 covid	 19	ที่ำ�ให้ไม่่ส่�ม่�รถึดำ�เนินกิจกรรม่ฝึกอบรม่ให้ก้บ

คนในชุม่ชนจำ�นวนม่�กได้	
• แนวที่�งก�รแก้ปั็ญ่ห�	จ้ดก�รฝึกอบรม่แบ่งเป็็นกลุ่ม่ยู่่อยู่	หรือบ�งกิจกรรม่ฝึกอบรม่ผ่ั�นระบบ

ออนไลน์
• ตำำ�บลว้งนำ��ข�วม่่พืื้�นท่ี่�ห่�งไกล	 ม่่จำ�นวนหม่่่บ้�น	 17	 หม่่่บ้�น	 และห่�งไกลก�รเดินที่�งเข้�ม่�

ร่วม่กิจกรรม่ไม่่ส่ะดวก
• แนวที่�งก�รแก้ปั็ญ่ห�	 เคลื�อนยู่้�ยู่จุดในก�รฝึกอบรม่	 ไป็หล�ยู่ๆ	หม่่่บ้�น	 เพืื้�อให้ป็ระช�ชนได้

ร้บก�รฝึกอบรม่อยู่่�งท้ี่�วถ่ึง
• ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุท่ี่�ไม่่ท้ี่�วถ่ึง	เนื�องจ�กบ�งพืื้�นท่ี่�อยู่่่ไกลไม่่ส่�ม่�รถึร้บข่�วส่�รได้
• แนวที่�งก�รแก้ปั็ญ่ห�	ป็ระช�ส้่ม่พ้ื้นธ์ุผ่ั�นผ้่ัใหญ่่บ้�น	LINE	กลุ่ม่ของหม่่่บ้�น	

ผลการวิิเคราะห์
	 ก�รพ้ื้ฒน�ระบบก�รเล่�ยู่งโค	ก�รใช้เที่คโนโลยู่่เข้�ม่�ช่วยู่พ้ื้ฒน�ก�รเล่�ยู่งโค
แนวิทางการพัฒนา
	 จ�กก�รดำ�เนินกิจกรรม่อ�ห�รโค	ได้ร้บคว�ม่ส่นใจจ�กผ้่ัเข้�ร่วม่อบรม่เป็็นจำ�นวนม่�ก	และพื้บปั็ญ่ห�
ก�รในก�รเล่�ยู่งโคท่ี่�ยู่้งไม่่เป็็นระบบ	จ่งม่่แนวที่�งในก�รจ้ดโครงก�รพ้ื้ฒน�ระบบเล่�ยู่งโค	ก�รใช้เที่คโนโลยู่่	ม่�
ช่วยู่พ้ื้ฒน�ก�รเล่�ยู่งโค	และก�รเล่�ยู่งโคที่ำ�ให้เกิดม่่ลโคซ่ื้�งเป็็นของเส่่ยู่	จ่งม่่แนวที่�งในก�รลดต้ำยู่ทุี่นก�รเล่�ยู่งโค	
และส่ร้�งม่่ลค่�เพิื้�ม่โดยู่	ก�รให้คว�ม่ร้่ก�รที่ำ�หญ้่�หม้่กและก�รที่ำ�อ�ห�รข้น	
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ต ำบลวงัน ้ำขำว อ ำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จงัหวดัสโุขทยั

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ตำก

ข้อมูลพื้นที่ต ำบล

การศึกษา

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

กำรพัฒนำพื้นที่
ประเด็น

4.สัมมาชีพเต็มพื้นที่ 
5.เกษตรทฤษฎีใหม่ 
8.การฝึกอบรมด้านสังคม 

1) การท างานเป็นทีมและการเป็นผู้ประกอบการ
2) การฝึกอบรมช่างพื้นฐาน
3) ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
4) ระบบบัญชีครัวเรือน
5) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตลาดออนไลน์
6) การผลิตอาหารโคและสร้างมูลค่าเพิ่ม
7) การส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน
8) การถอดบทเรียนองค์ความรู้

กลไกกำรด ำเนินงำน

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน จ านวน 20 อัตรา ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ 
10 คน ประชาชน 5 คน นักศึกษา 5 คน
2. การพัฒนาทักษะ Digital Literacy, English Competency, 
Financial Literacy, Social Literacy ครบ 20 คน
3. การยกระดับทักษะอาชีพช่างพื้นฐาน การลดต้นทุนการผลิต
อาหารสัตว์ 
4. Community Big Data
5. เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และต้นแบบเครื่องมือและ
เทคโนโลยีในชุมชน
6. คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

กำรด ำเนินงำนรำยต ำบล (TSI)

ผู้รับผิดชอบ ดร.อภิชัย  ซ่ือสัตย์สกุลชัย
เบอร์ติดต่อ 081-72705731
หน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ควรจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ให้ตรงตามความต้องการของชุมชน 
โดยพัฒนาให้เกิดเป็นต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้  ให้คนในชุมชน
สามารถศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่าง
พอเพียงและยั่งยืน

ต าบลวังน้ าขาวมีเน้ือที่ 121 ตารางกิโลเมตร หรือ 72,500 ไร่ 
ภูมิประเทศเป็นที่ราบมีภูเขาบางส่วน ล าคลองไหลผ่านหลายสาย 
แต่ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี 
มีจ านวน 2,484 ครัวเรือน จ านวนประชากร 9,085 คน มี 17 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านคลองสระเกษ  หมู่ที่ 11 บ้านลานทอง    
หมู่ที่ 2 บ้านวังน้ าขาว หมูที่ 12 บ้างหนองบัว        หมู่ที่ 15 บ้านภูเงิน
หมู่ที่ 3 บ้านลานดู่ หมู่ที่ 13 บ้านเขาขวาง        หมู่ที่ 16 บ้านโพธิ์งาม
หมู่ที่ 4 บ้านวังโคนไผ่ หมู่ที่ 14 บ้านใหม่เกาะแก้ว  หมู่ที่ 17 บ้านห้วยไคร้ใต้
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้
หมู่ที่ 6 บ้านคอกควายยายหลง
หมู่ที่ 7 บ้านวังเด่น
หมู่ที่ 8 บ้านวังพง
หมู่ที่ 9 บ้านภูทอง
หมู่ที่ 10 บ้านน้ าลาด

50.25%
49.75%

ซึ่งได้รับความร่วมมอื 
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ก าหนดกิจกรรมและด าเนินกิจกรรม 
โดยมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ตาก 

และผู้รับจ้าง U2T ต าบลวังน้ าขาว

ศึกษาความต้องการของชุมชน

ศักยภำพต ำบล ต ำบลท่ีอยู่รอด
(หลัง)

ต ำบลท่ีไม่สำมำรถ
อยู่รอด (ก่อน)



คณะผู้้�จัดทำา

	 ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์เกร่ยู่งไกร	 ธุ�รพื้รศร่	
	 ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์นท่ี่ช้ยู่		 ผ้ัส่ด่
	 น�ยู่วิสุ่ที่ธิุ�	 	 	 บ้วเจริญ่
	 ผ้่ัช่วยู่ศ�ส่ตำร�จ�รยู่์	ดร.สุ่ร่วรรณ	 ร�ชส่ม่

	 ว่�ท่ี่�	ร.ตำ.ร้ชต์ำพื้งษ์		 	 หอช้ยู่ร้ตำน์
	 ว่�ท่ี่�	ร.ตำ.เกร่ยู่งไกร		 	 ศร่ป็ระเส่ริฐ
	 น�งส่�วเส่�วล้กษณ์		 	 จ้นที่ร์พื้รหม่
	 น�งส่�วอ�ร่ร้ตำน์			 	 พิื้ม่พ์ื้นวน
	 น�ยู่เจษฎ�		 	 	 สุ่ภ�พื้รเหมิ่นที่ร์
	 น�งส่�วสุ่ธุ�สิ่น่		 	 	 ผ้่ัอยู่่่สุ่ข
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