ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

เรอื่ ง การประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่ น
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
...............................

กรมการพัฒนาชุมชน กาหนดจัดกิจกรรมครบรอบ 60 ปี ที่แสดงถึงพลังและศั กยภาพของงานพัฒนาชุ มชน

ในการพัฒนาประเทศ ชุมชน ท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชน โดยกิ จกรรมการประกวดผลงาน
นวัตกรรมงานพัฒนาชุ มชนจัดทาขึ้นเพื่อค้นหานวัตกรรมที่มีความโดดเด่ นสามารถพัฒนาต่ อยอดและขยายผล
แนวคิดหร ือผลงานให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ รับสมัครจากบุคคล คณะบุคคล หมู่บ้าน

หร ือชุ มชน สถาบันการศึ กษา และหน่วยงานหร ือองค์กรที่ให้ ความสาคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมงานพัฒนาชุ มชน
อย่างมีส่วนร่วม อีกทั้ง กรมการพัฒนาชุมชนให้ความสาคัญในการเปิดกรอบแนวคิด ทัศนคติ และมุมมองใหม่ ๆ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่จะส่งผลต่ อการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน การให้ บร ิการ
และนโยบายในการพัฒนาชุมชนของประเทศได้อีกทางเลือกหนึ่ง

ตามมติ การประชุ มคณะกรรมการพิ จารณาคั ดเลื อกและตั ดสิ นผลงานนวัตกรรมงานพั ฒนาชุ มชน

ที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565
จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุ มชนที่มีความโดดเด่ น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี
กรมการพัฒนาชุมชน ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. ผั ง และแผนการบร ิหารจั ดการพื้ น ที่ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ น้ า ตกธารารัก ษ์ บ้ า นเจดี ย์ โ คะ

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2563 - 2565)

2. การสร้างและพั ฒนาเคร ือข่ ายการผลิ ตข้ าวหอมมะลิ ระยะเม่ าสู่ ระบบเกษตรอั จฉร ิยะและ

สมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยกลไกสหกรณ์การเกษตรประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา
3. ฟาร์มเก๋า (Farmkao+)

4. การพั ฒนานวั ตกรรมเพื่ อยกระดั บการดาเนิ นงานว สิ าหกิ จชุ มชนกลุ่ มส่ งเสร ิมเกษตรอิ นทร ีย์

อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

5. ระบบบร ิหารจัดการร้านค้ าเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพการค้ าออนไลน์ (Order and Inventory

Management System) หร ือ "Application Noochuap (หนูจวบ)"

6. Sensor Community Control (สัญญาณควบคุมชุมชน)

7. ร้อ ยหลากลายผ้ า ไทยเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ร ิกิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
8. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ "5 ชัด ขจัดจน คนอู่ไท ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
9. Naplajad Medel

10. กลยุทธ์การสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย PHAK MICE ขอนแก่นสู่ความยั่งยืน
11. ศูนย์นวัตกรรมพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย (อย.กลาง)

/อนึง่ หากมีท่านใด...

เอกสารประกอบการพิจารณา
การประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายชือ
่ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
การประกวดนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่ น
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน

7.

ผังและแผนการบร ิหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ น้าตกธารารักษ์บ้านเจดีย์โคะ อาเภอแม่สอด

33.

การสร้างและพัฒนาเคร ือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่าสู่ระบบเกษตรอัจฉร ิยะและสมาร์ทฟาร์มเมอร์

37.

ฟาร์มเก๋า (Farmkao+)

39.
41.

48.
51.

52.
54.

56.
57.

จังหวัดตาก (2563 - ๒๕๖๕)

ด้วยกลไกสหกรณ์การเกษตรประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการดาเนินงานว ิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสร ิมเกษตรอินทร ีย์ อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุร ี

ระบบบร ิหารจัดการร้านค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าออนไลน์ (Order and Inventory Management
System) หร ือ “Application Noochuap (หนูจวบ)

Sensor Community Control (สัญญาณควบคุมชุมชน)

ร้อยหลากลายผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

การขับเคลือ
่ นการขจัดความยากจนฯ "5 ชัด ขจัดจน คนอู่ไท ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
Naplajad Model

กลยุทธ์การสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย PHAK MICE ขอนแก่นสู่ความยั่งยืน
ศูนย์นวัตกรรมพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย (อย.กลาง)

7.

ผังและแผนการบร ิหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาตินา้ ตกธารารักษ์
บ้านเจดี ย์โคะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2563 - ๒๕๖๕)

ผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จัดทำโดย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเข้าประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่นเนื่อง
ในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่เสนอ

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
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๑. ชื่อของนวัตกรรม
เจ้าของผลงาน

ผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (2563 - ๒๕๖๕)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม)
118/1 อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๕ ๖๕๗๙ โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑ ๙๓๒ ๐๒๓๐
อีเมล์ thailandnaturalsites@onep.go.th
th.naturalsites2018@gmail.com

บทคัดย่อ
น้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีคุณค่าสูง มีน้ำไหล
จากตาน้ำผุดตลอดทั้งปี และเป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน
๒๕๓๒ มีองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ภายใต้ความเชื่อมโยงของระบบ
นิเวศน้ำตกและระบบนิเวศภูเขาทำให้พื้นที่มีความหลากหลายของทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง
เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เนื่องจากชุมชนโดยรอบมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ มีความ
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เช่น การแต่งกายด้วยชุดชนเผ่า การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม จากรุ่นสู่รุ่น มี วิถีชีวิต
ที่เรียบง่ายทั้งการดำรงชีวิตและมีการใช้ประโยชน์จากน้ำตกในด้านการเกษตร อุปโภค นันทนาการและการ
ท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม น้ำตกธารารักษ์เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามและ
การทำลายสูง เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเข้มข้นในด้านเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และยังใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภคในครัวเรือน อีกทั้ง ในวันหยุดหรือเทศกาลต่าง ๆ จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาทำกิจกรรม
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ผลกระทบทั ้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม เช่ น ปั ญ หาขาดแคลนน้ ำ ในฤดู แ ล้ ง ในการทำเกษตร
ปัญหาขยะมูลฝอยจากการท่องเที่ยว หากชุมชนไม่มีการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม หรือไม่มีมา ตราการ
ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อาจส่งผลเสียต่อสภาพธรรมชาติยากที่จะฟื้นฟูได้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้จัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์ โคะ อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ และแผนบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตก
ธารารักษ์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่แรก
ที่ได้นำหลักการบริหารจัดการพื้นที่โดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมวางแผนการจัดการทรัพยากร
ที ่ ค ำนึ ง ถึ ง ศั ก ยภาพของทรั พ ยากร (ทรั พ ยากรกายภาพ ทรั พ ยากรชี ว ภาพ และภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่นและ
ภูมิวัฒนธรรม) และสามารถขับเคลื่อน ติดตาม กำกับดูแลโดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหุ้นส่วนใน
การบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการทำผังและแผนบริหารจัดการดังกล่าว
คือ มีแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการพื้นที่แหล่งธรรมชาติให้เกิดความยั่ งยืน ทำให้ชุมชนมีองค์ความรู้และเกิดความ
ตระหนักในการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
ถือเป็นต้นแบบการมีส่วนร่วมที่เกิดจากการบูรณาการของ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและสมดุลต่อไป
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๒. ที่มาของนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนทีเ่ สนอ (หลักการ/แนวคิด/เหตุผลความจำเป็น)
แหล่งธรรมชาติเป็นความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ ดิน น้ำ ป่าไม้ ที่มีความซับซ้อน บางแห่งมีความสวยงาม
และโดดเด่ น เป็ น เอกลั ก ษณ์ มี ป ระโยชน์ ท ั ้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม เช่ น เป็ น ถิ ่ น ที ่ อ ยู ่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ป่ า
เป็นแหล่งปัจจัยสี่ของมนุษย์หลายพื้นที่เป็นป่าต้นน้ำ ช่วยกักเก็บน้ำ และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญต่อ
การบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง ศึกษาวิจัยและเรียนรู้อีกด้วย
ประเทศไทยมีแหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่าและความสำคัญอยู่ จำนวนมาก ซึ่งแหล่งธรรมชาติได้รับการประกาศ
เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ มี ๑๐ ประเภท
ได้แก่ น้ำตก ภูเขา ถ้ำ ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา เกาะ แก่ง ชายหาด แหล่งน้ำ ซากดึกดำบรรพ์ และ
โป่งพุร้อน รวม ๒๖๓ แห่ ง ในพื้นที่ ๖๒ จังหวัด แหล่งธรรมชาติเหล่านี้หากได้รับผลกระทบหรือถูกทำลายไป
ก็ไม่สามารถที่จะฟื้นคืนได้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบาย
และแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ มของประเทศไทย เห็ น ถึ ง ความสำคั ญ ของแหล่ง ธรรมชาติ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ศึกษาและจัดทำเกณฑ์การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตกและศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตกในพื้นที่นำร่อง ๒ พื้นที่ คือ พื้นที่น้ำตกคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร บริหารจัดการโดยอุทยานแห่งชาติคลองลาน และน้ำตกธารารักษ์ จังหวัดตาก บริหาร
จัดการโดยชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ซึ่งทั้ง ๒ พื้นที่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ จากการศึกษาเปรียบเทียบ พบว่า ทั้ง ๒ พื้นที่มีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ในพื้นที่น้ำตกธารารักษ์ มีขอบเขตในการบริหารจัดการพื้นที่แล้วแต่ ยังมี
การบริหารจัดการพื้นที่ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ไม่เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ธรรมชาติและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การทำเกษตรเชิงเดี่ยวบนพื้นที่สูง การใช้ประโยชน์จากน้ำปริมาณมาก
เพื่อการบริโภคของชุม ชนและเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวไม่เหมาะสม เกิดปัญ หา
สิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้ำเสีย รวมถึงสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติของพื้นที่ตามหลัก
วิชาการของการอนุรักษ์ หากไม่เร่งดำเนินการวางแผนการบริหารจัดการอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าว จะทำให้น้ำตก
ธารารักษ์ รวมถึงฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยรอบได้รับผลกระทบอย่างต่ อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพไป
ทำให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในองค์ประกอบด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณค่าสิ่งแวดล้อม ด้านระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการ และคุณค่าฐานทรัพยากรท้องถิ่นลดคุณค่าความสำคัญลง โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ที่ไ ด้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ
ตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ภายใต้แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๖ พื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ โดยมีเป้าหมายประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้ง ผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี
เพื่อนำไปต่อยอดเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อเป็นการวางแผนการบริหารจัดการในพื้นที่สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
ในพื้นที่ น้ำตกธารารักษ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานฯ จึง ได้จัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อกำหนดขอบเขตการจัดการ
พื้นที่ และแผนบริหารจัดการพื้นที่ส ิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำ ตกธารารักษ์ โดยการมีส่วนร่วม ของชุ ม ชน
และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่ได้นำหลักการบริหารจัดการพื้นที่
โดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมวางแผนการจัดการทรัพยากรที่คำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากร
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(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิวัฒนธรรม) และสามารถ ขับเคลื่อน
ติดตาม กำกับดูแลโดยชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นแบบ (Model) ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภู มิปัญญา)
ที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓. วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
๓.๑ เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามหลักการของแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
๓.๒ เพื่อจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน
๔. ขอบเขตของการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงาน
๔.๑ ขอบเขตการดำเนินโครงการ ดังนี้
๑) จัดทำหลักการ กรอบแนวคิด รวมถึงศึกษารวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลประเด็น
สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ ได้แก่ ชุมชนที่อาศัย อยู่โดยรอบ
จำนวนประชากร เศรษฐกิจ สังคม การประกอบอาชีพ การถือครองที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
รูปแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร เป็นต้น ในระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
๒) สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ อาทิ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การถือครองที่ดิน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ สถานภาพและศักยภาพพื้นที่แหล่งธรรมชาติ การท่องเที่ยว ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
และ ที่เกี่ยวข้องบริเวณแหล่งธรรมชาติในพื้นที่น้ำตกธารารักษ์ รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสของพื้นที่ โครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่และกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์น้ำตกธารารักษ์ อาทิ การพัฒนาและนโยบาย
ในการพัฒนาพื้นที่แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์
๓) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประเด็นปัญหาที่สำคัญ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั ้ง หมด
ในการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการในอนาคต ในพื้นที่น้ำตกธารารักษ์
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการ ดังนี้
๓.๑) จัดทำผังขอบเขตพื้นที่ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์และบริเวณเกี่ยวเนื่อง
รวมถึ ง การออกแบบวางผังกายภาพ โดยการจำแนกขอบเขตพื ้นที่ในการใช้ ประโยชน์ ออกเป็น ๓ พื้นที่ คือ
(๑) พื้นที่สงวน (Preservation Area) (๒) พื้นที่อนุรักษ์ (Conservation Area) และ (๓) พื้นที่บริการและการจัดการ
(Service and Management Area) ประกอบด้วย ผังเฉพาะด้านการใช้ที่ดิน ผังภูมิสถาปัตย์ ผังสาธารณูโภค
และสาธารณูปการ ผังปรับปรุงพื้นที่ ตามหลักการในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
(มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓ และวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒) เพื่อปรับปรุงบริเวณแหล่ง
ธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
๓.๒) จัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์และบริเวณเกี่ยวเนื่อง
ภายใต้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนด (๑) รายละเอียดของแผนงาน
(๒) กิจกรรมหรือโครงการ (๓) จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของแผนงาน กิจกรรมหรือโครงการ (๔) งบประมาณ
และที่มาของงบประมาณในการดำเนินการ (๕) ระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน และ (๖) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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๔) จัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ น้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เสนอต่อชุมชนและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผังพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์และบริเวณเกี่ยวเนื่อง
๔.๒ ระยะเวลาการดำเนินงาน
๔ เดือน (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓)
๔.๓ พื้นที่ดำเนินโครงการ
พื้นที่บริเวณน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
๔.๔ จำนวนชุมชนที่เกี่ยวข้อง
๑๓ ชุมชน ในพื้นที่
๑) อำเภอแม่สอด ประกอบด้วย
๑.๑) ตำบลมหาวัน ได้แก่ ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ บ้านมหาวัน บ้านม่อนหินเหล็กไฟ บ้านแม่
โกนเกน บ้านเจดีย์โคะใหม่ บ้านปางวัว
๑.๒) ตำบลแม่กุ ได้แก่ ชุมชนบ้านผาลาด บ้านแม่กุใต้ บ้านแม่กุน้อย บ้านแม่กุเหนือ
๑.๓) ตำบลแม่ปะ ได้แก่ ชุมชนบ้านพระธาตุ
๑.๔) ตำบลพระธาตุผาแดง ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่ตาวใหม่
๒) อำเภอพบพระ ประกอบด้วย ตำบลช่องแคบ ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนเจดีย์
๕. วิธีการ/ขัน้ ตอน/กระบวนการดำเนินงาน
ขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
มีดังนี้
๕.๑ จัดทำหลักการ กรอบแนวคิด รวมถึงศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลประเด็นสำคัญ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
การจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ น้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการดำเนินงานโครงการบนฐานการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานระดับภูมิภาค และหน่วยงานจากส่วนกลาง สำหรับข้อมูล
ที่นำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านธรณีวิทยา แหล่งน้ำและน้ำบาดาล
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชน เป็นต้น โดยมีกรอบแนวคิดการดำเนินการ
ดังภาพที่ ๑
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-ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านกายภาพ

- วิเคราะห์ความต้องการ

-ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านชีวภาพ

- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค

-ข้อมูลลักษณะภูมิอากาศ
- ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม

(ร่ า ง) ผั ง การบริ ห ารจั ด การ
พื ้ น ที ่ ส ิ ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ
น้ำตกธารารักษ์บ้านเจดีย์โคะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

- วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่

- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
-การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
- การบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ
-กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ หารจั ดการพื ้ นที่ ส ิ่ งแวดล้อม
ธรรมชาติ
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

(ร่าง) แผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

ผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ภาพที ่ ๑ กรอบแนวคิดการดำเนินการจัดทำผังและแผนการบริหารจั ดการพื้นที่สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ
น้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รวมทั้ง ได้ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านกายภาพ ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางธรณีวิทยา (ดิน หิน แร่
และแผ่นดินไหว) ลักษณะทางอุทกวิทยา (น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน)
๒) ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านชีวภาพ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่า
๓) ข้อมูลลักษณะภูมิอากาศ ได้แก่ ปริมาณน้ำฝน และอุณหภูมิอากาศ
๔) ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจสังคม (อาชีพ และรายได้) ประเพณี ความเชื่อ
และวัฒนธรรม
๕) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เขตการใช้ที่ดินตามกฎหมาย และสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของพื้นที่ในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๑)
๖) การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรป่าไม้ และเก็บหาของป่าเพื่อใช้
ในครัวเรือนและประกอบอาชีพ
๗) การบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านการจัดการ
ป่าชุมชน และด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
๘) กฎหมายและนโยบายที ่เกี ่ยวข้ องกับการบริหารจั ดการพื ้นที่สิ ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ ได้แก่
พระราชบั ญญั ต ิ ส ่ งเสริ มและรั กษาคุ ณภาพสิ ่ งแวดล้ อม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบั ญญั ต ิ ป ่ าไม้ พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘
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๙) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่ แนวทาง
การดำเนินการและสภาพปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในปัจจุบัน
๕.๒ สำรวจและรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลทั่วไปเชิงพื้นที่ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ/ด้านเศรฐกิจสังคม และอื่น ๆ) โดยการสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานที่เชี่ยวชาญและตัวแทนชุมชน และสัมภาษณ์ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และการบริหารจัดการพื้นที่สิ่ งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติ
ในอดีตและปัจจุบัน
2) ข้อมูลสำหรับการจัดทำผังขอบเขตพื้นที่ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ พิจารณาจาก
ผังเขตการจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติเดิมที่มีการจัดทำเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมกับ เขตการใช้ที่ดิน
ตามกฎหมาย และสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ในปัจจุบัน (๒๕๖๑) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแนวเขตใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริบทของชุมชน
3) ข้อมูลสำหรับจัดทำแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติพื้นที่น้ำตกธารารักษ์ และบริเวณ
เกี่ยวเนื่องภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจากเขตการบริหารจัดการ
พื้นที่สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติที่มีการปรับใหม่ร่วมกับลักษณะของกิจกรรมที่มีการดำเนินการในพื้นที่ ณ
ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๖๓) และแผนการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนในอนาคต มากำหนดแผนการบริหารจัดการพื้นที่ฯ
ให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง และโอกาสของพื้นที่ โครงสร้างการบริหารจัดการ
พื้นที่ และกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรอนุรักษ์น้ำตก
ธารารักษ์ อาทิ การพัฒนาและนโยบายในการพัฒนาพื้นที่แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์โดยใช้ SWOT analysis
๕.๔ จัดทำผังขอบเขตพื้นที่ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ และบริเวณเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการ
ออกแบบวางผังกายภาพ โดยใช้แนวคิดในการอนุรักษ์พื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่ กองจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมได้กล่าวไว้ โดยแบ่งพื้นที่ของแหล่งธรรมชาติออกเป็น 3 พื้นที่ โดยยึดตามแนวทางการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ตามแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งได้กำหนดเขตการใช้ที่ดินอันประกอบด้วย
พื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่บริการและการจัดการ
๕.๕ จัดทำแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติพื้นที่น้ำตกธารารักษ์ และบริเวณเกี่ยวเนื่อง
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยการใช้ TOWS matrix และ Ranking
๕.๖ จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างผังและแผนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติพื้นที่
น้ำตกธารารักษ์และบริเวณเกี่ยวเนื่องภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายที่และปรับปรุงร่างฯ
เสนอต่อคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน โดยจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น จำนวน ๓ ครั้ง รวม 150 คน
๕.๗ จัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมผังพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์และบริเวณเกี่ยวเนื่อง เสนอต่อ
ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรม ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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๖. ผลการดำเนินงาน (ผลการใช้นวัตกรรม พร้อมภาพประกอบ)
ผลการดำเนินงานจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ ดังนี้
๖.๑ ผังเขตการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
ได้แบ่งพื้นที่ของแหล่งธรรมชาติออกเป็น ๓ พื้นที่ โดยยึดตามแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่ตาม
แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งได้กำหนดเขตการใช้ที่ดินอันประกอบด้วย พื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์
และพื้นที่บริการและการจัดการ ดังภาพที่ 2 และ ๓
เขตการบริหารจัดการขนาด
พื้นที่ทั้งหมด 3,160.67 ไร่
โดยมี
เขตสงวน
ขนาดพื้นที่ 110.01 ไร่
พื้นที่อนุรกั ษ์
ขนาดพื้นที่ 2,995.02 ไร่
เขตบริการและการจัดการ
ขนาดพื้นที่ 55.65 ไร่

ภาพที่ 2 ผังเขตการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
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(ก) แนวคิดในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในเขตสงวน
ให้รักษาสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของพื้นที่ดังกล่าวนี้
และใช้พื้นที่เพื่อประกอบการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม รวมไปถึงการปลูกป่า
เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ

(ข) แนวคิดในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในเขตอนุรักษ์
ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว
ในบริเวณพื้นที่ส่วนนี้เป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานอาทิ
วนเกษตร เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ซึ่งระบบวนเกษตร
จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผืนดิน ลดปัญหาโรคและแมลง
ที่เกิดขึ้นจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยว

(ค) แนวคิ ด ในการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มในเขตบริ ก าร
และการจัดการ
มุ ่ ง เน้ น สร้ า งความสอดคล้ อ งต่ อ ธรรมชาติ แ ละ
สภาพแวดล้ อ มของพื ้ น ที ่ การส่ ง เสริ ม ให้ พ ื ้ น ที ่ แ ห่ ง นี้
เป็นตัวอย่างอันดีด้านการพัฒนาพื้นที่ภายใต้แนวคิดของ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอัตลักษณ์
และศักยภาพของพื้นที่ บรรเทาปัญหา ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษาและคำนึงถึงการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
และความปลอดภัยแก่ผู้มาเยือน ควบคู่กับการตอบสนองต่อ
ความต้ อ งการของชุ ม ชนได้ อ ย่ า งสมดุ ล กั บ การอนุ ร ั ก ษ์
สภาพแวดล้อมของพื้นที่
ภาพที่ ๓ แนวคิดการใช้ประโยชน์พื้นที่เขตสงวน เขตอนุรักษ์ และเขตบริการและการจัดการที่เหมาะสม
๖.๒ แผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ และการขับเคลื่อนผัง
และแผนการบริหารจัดการพื้นที่ฯ ไปสู่การปฏิบัติ ได้กำหนดแผนไว้ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑๐ แผนงาน
และได้มีการขับเคลื่อนผังและแผนฯ ดังนี้
1) ด้านการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1.1) การปรับแนวเขตการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
1.2) สร้างความรู้ความเข้าใจกับคนในพื้นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
น้ำตกธารารักษ์
1.3) ปรับปรุงผังภูมิทัศน์พื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
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2) ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
2.1) การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
รวม ๕ โครงการฯ ขับเคลื่อนโดย ๑) กรมป่าไม้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ศูนย์สร้างป่า
สร้างรายได้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก. ๕ (ห้วยไม้แป้น) สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด ๒) สำนักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๓) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ และ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน ดังภาพที่ ๔ และ ๕

ภาพที่ ๔ กิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเจดีย์โคะ เดือนพฤษภาคม 2564

ภาพที่ ๕ กิจกรรมปลูกป่าถาวร บริเวณสำนักสงฆ์ธารารักษ์ เดือนมิถุนายน 256๕
2.2) ส่งเสริม การใช้ท ี่ดินเพื่อการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บริเวณพื้นที่อนุรักษ์ ในพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ รวม ๒ โครงการ
ขั บ เคลื ่ อ นโดย ๑) กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาชี พ การเกษตร
จังหวัดตาก (เกษตรที่ส ูง) ๒) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก
และ ๓) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
3) ด้านการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน
3.1) การพัฒนาระบบสื่อความหมายและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
3.2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวม ๒ โครงการ
ขับเคลื่อนโดย ๑) กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ๒) สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดตาก และ ๓) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก
3.3) เพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการน้ ำในพื ้ นที ่ ส ิ ่ งแวดล้ อมธรรมชาติ น ้ ำตกธารารั กษ์
รวม ๓ โครงการ ขับเคลื่อนโดย ๑) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ (กำแพงเพชร) ๒) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ๓) กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ลำปาง ๔) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ
และ ๕) ชุมชนบ้านเจดียโ์ คะ ดังภาพที่ ๖

ภาพที่ ๖ กิจกรรมฟื้นฟูแหล่งน้ำในหมู่บ้านเจดีย์โคะ เดือนพฤษภาคม 2564
3.4) การพัฒนาตราสินค้าเกษตรที่ผลิตในพื้นที่อนุรักษ์ของพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
น้ำตกธารารักษ์ รวม ๓ โครงการ
ขับเคลื่อนโดย ๑) กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ศูนย์พัฒนา
ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก ๒) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ๓) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก
และ ๔) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
๔) ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะและมลพิษ
ในพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ รวม ๒ โครงการ
ขับเคลื่อนโดย ๑) กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๓ (กำแพงเพชร) ๒) สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ๓) โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ๔) ชุมชนบ้านเจดีย์โคะ และ
๕) กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า (น้ำตกธารารักษ์) ดังภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗ กิจกรรมกำหนดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลบริเวณน้ำตกธารารักษ์ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
๖.๓ ผลการติดตามการขับเคลื่อนฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ สามารถสรุปได้ ดังนี้
(ภาพที่ ๘)
๑) มีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนทั้งหมด ๒๘ หน่วยงาน ๑ สำนักสงฆ์ ๑ ชุมชน และ ๑ กลุ่มผู้ประกอบการ
ร้านค้า (น้ำตกธารารักษ์)
๒) มีการขับเคลื่อนแผนงาน ทั้งหมด ๑๐ แผนงาน ๔๔ โครงการ งบประมาณ ๘,๐๖๘,๖๔๐ บาท
(แปดล้านหกหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
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๓) มีการดำเนินกิจกรรมในเขตพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น พื้นที่ชุมชน และโรงเรียน เป็ นต้น
มากที่สุด (๒๑ โครงการ) รองลงมา คือ เขตพื้นที่อนุรักษ์ (๑๖ โครงการ) เขตพื้นที่สงวน (๕ โครงการ)
เขตพื้นที่บริการและการจัดการ (๕ โครงการ) และครอบคลุมทุกเขตพื้นที่ (๒ โครงการ) ตามลำดับ
๔) โครงการที่มีการดำเนินการต่อเนื่อง ๒ ปี ขึ้นไป มีทั้งหมด ๙ แผนงาน ๒๒ โครงการ
งบประมาณ ๖,๖๖๙,๕๐๐ บาท (หกล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ภายใต้การขับเคลื่อนของ
หน่วยงาน ๒๓ หน่วยงาน ๑ ชุมชน ๑ กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า (น้ำตกธารารักษ์)

ภาพที่ ๘ แผนที่แสดงการดำเนินกิจกรรมของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่น้ำตกธารารักษ์
๗. วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในงานพัฒนาชุมชน และ/หรือ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
ภายใต้การจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ ได้มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)
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โอกาส (Opportunities) และข้อจำกัด (Threats) ของพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อความต้องการของชุมชน ดังตาราง
ตาราง การวิ เคราะห์ จ ุ ดแข็ ง (Strengths) จุ ดอ่ อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และข้ อจำกั ด
(Threats) ของพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
จุดแข็ง (Strengths)
1. มี ท รั พ ยากรอั น ทรงคุ ณ ค่ า ในพื ้ น ที ่ ส ิ ่ ง แวดล้ อ ม
ธรรมชาติ น ้ ำ ตกธารารั ก ษ์ ซ ึ ่ ง เป็ น แหล่ ง ธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี 2532
2. มีกลุ่มผู้นำที่เข้มแข็งในการดูแลพื้นที่สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้
4. ชุมชนและพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
ตั้งอยู่ติดเส้นทางคมนาคมและหน่วยงานราชการต่าง ๆ
ในพื้นที่
5. ในชุมชนมีการทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลาย
๖. มีแหล่งต้นน้ำอยู่ในพื้นที่ และมีน้ำใช้ได้ทั่วถึ งทั้ ง
ชุมชน

โอกาส (Opportunities)
1. มีหน่วยงานและองค์กรภายนอกต้องการเข้ ามา
สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
น้ำตกธารารักษ์
2. รัฐมีนโยบายที่เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน เช่น ชุมชนนวัตวิถี และการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ
3. รัฐมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรทางเลือกต่าง ๆ
เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น
4. กฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคน
ในท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นของ
ตนเอง
5. การส่งเสริมการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
6. ตลาดผู้บริโภคอาหารปลอดภัยมีแนวโน้มขยายตัว
มากขึ้น

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ความไม่ชัดเจนของเขตจัดการในพื้นที่สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
2. คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่รู้จักพื้นที่สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
3. การบริ ห ารจั ด การพื ้ น ที ่ ใ นพื ้ นที ่ ส ิ ่ งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ยังไม่เป็นระบบ
4. เกษตรกรบางรายยังคงมีการใช้สารเคมีในแปลง
เกษตรกรรม
5. การจัดการขยะภายในพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
น้ ำตกธารารั กษ์ ย ั งไม่ สามารถจั ดการได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
๖. เกษตรกรที่สนใจทำการปลูกพืชแบบเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมไม่สามารถหาตลาดได้ด้วยตนเอง
๗. มีการบริหารจัดการน้ำที่ไม่เป็นระบบ ทำให้เกิด
ปัญหา การขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค และ
การเกษตรในบางปี
ข้อจำกัด (Threats)
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลต่อ
ปริมาณน้ำในแต่ละปี รวมถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และผลผลิตทางการเกษตร
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่แน่นอน
3. คนภายนอกชุมชนที่เป็นเจ้าของที่ดิน ไม่เข้ามา
มี ส ่ วนร่ วมในการบริ หารจั ดการพื ้ นที ่ ส ิ ่ งแวดล้ อม
ธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
4. ความนิยมในการปลูกพืชตามกระแสของเกษตรกร
ทำให้เกิดสินค้าล้นตลาด และราคาตกต่ำ

-14-

ตาราง (ต่อ)
โอกาส (Opportunities)
7. พืชเศรษฐกิจบางชนิดราคาผลลิตตกต่ำ เช่น ยางพารา
เป็นต้น
8. มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวน้ำตกธารารักษ์
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดทั้งปี

ข้อจำกัด (Threats)

จากการวิเคราะห์เพื่อนำมาจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์
โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และข้อจำกัด (Threats)
ของพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อความต้องการ
ของชุมชน การจัดทำผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ ทำให้สามารถ
แก้ไขปัญหาในงานพัฒนาชุมชน และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ดังนี้
๗.๑ ลดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์พื้นที่ของชุมชนและหน่วยงานรัฐ โดยมีผังและแผน
การบริหารจัดการพื้นที่ เป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงบูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ทั้งในบริบทของหน่วยงานต่าง ๆ ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับความเป็นอยู่ที่ ดีของชุมชนในวิถี
ที่ยั่งยืนโดยไม่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีอยู่ โดยการกำหนดเขตพื้นที่และการแบ่งเขตการ
บริหารจัดการพื้นที่
๗.๒ เพิ่มศักยภาพชุมชนในการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาปกป้องคุ้มครองพื้นที่ ทรัพยากรของตน
รวมทั้ง ต่อยอดองค์ความรู้ จากการร่วมบริหารจัดการพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และนำไปสู่การพึ่งพาตนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับภาครัฐได้มีความสมดุลและยั่งยืน
๘. ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนวัตกรรม/คุณค่าของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์/โอกาสการนำไป
พัฒนาต่อยอดหรือขยายผล
๘.๑ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนวัตกรรม การจัดทำผังและแผนฯ มีการกำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์
ในแต่ละโซนโดยชุมชนเห็นความสำคัญต่อการอนุรักษ์จึงได้ร่วมกันกำหนดขอบเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่
ซึ่งเป็นพื้นที่แรกที่สามารถนำมาใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการบริหารจัดพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ให้กับพื้นที่อื่น ๆ
ได้ต่อไป โดยพื้นที่น้ำตกธารารักษ์ที่ได้มีการจัดทำผังและแผนฯ (ภาพที่ ๓) แสดงให้เห็นว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ โดยมีพื้นที่ขนาด ๑,๙๖๗ ไร่ และแบ่งเขตการจัดการพื้นที่ ออกเป็น ๓ เขต ได้แก่
พื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่พัฒนา แต่เนื่องจากบริเวณเหนือน้ำตกเป็นพื้นที่ป่า และต้องการอนุรักษ์
และรักษาพื้นที่ต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ชุมชนบ้านเจดีย์โคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็น
ความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเจดีย์โคะ จึงร่วมกันปรับแนวเขตพื้นที่ใหม่ ขยายพื้นที่แนวเขต
จากเดิ ม ๑,๙๖๗ ไร่ เป็ น พื ้ น ที ่ ท ั ้ ง หมด 3,160.67 ไร่ ดั ง ภาพที ่ ๙ โดยมี ก ารขยายเขตพื ้ น ที ่ อ นุ ร ั ก ษ์
ให้ครอบคลุมในส่วนที่เป็นป่าชุมชนบ้านเจดีย์โคะทั้งหมด และมีการแบ่งเขตการบริหารจัดการพื้นที่ออกเป็น
พื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่บริการและการจัดการ ทั้งนี้ การกำหนดเขตพื้นที่ และการแบ่งเขตการ
บริหารจัดการพื้นที่ เกิดขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ได้เขตพื้นที่ที่มี
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริง อีกทั้งยังสอดคล้องกับบริบทของชุมชนมากขึ้นด้วย
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพที่ ๙ เปรียบเทียบการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ชุมชน
บ้านเจดีย์โคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการกำหนดขอบเขตการบริการจัดการพื้นที่
น้ำตกธารารักษ์
๘.๒ คุณค่าของนวัตกรรม เป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
น้ำตกธารารักษ์สามารถไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถลดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และชุมชน และเสริมสร้างการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ลดช่องว่างระหว่างรัฐและ
ชุมชนในการบริหารจัดการพื้นที่ฯ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
และสมดุล ทำให้การบริหารจัดการพื้นที่ก่อให้เกิดคุณค่า คือ
๑) ชุมชนเห็นความสำคัญของพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ เพื่อการพัฒนาพื้นที่
ตามเขตการใช้ที่ดินที่กำหนดได้มีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน พร้อมกับ
การสร้างจิตสาธารณะของคนในพื้นที่ที่ต้องเสียสละและเห็นความสำคัญของส่วนรวมเป็นสำคัญ ควบคู่กับวิถี
การดำรงชีวิตที่สมดุลกับพื้นที่และสามารถพึ่งตนเองได้
๒) เกิดความร่วมมือกันในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของพื้นที่อย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดความยั่งยืน
๓) พื้นที่มีศักยภาพในการเป็นพื้นที่ตัวอย่างและชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการแหล่งธรรมชาติ
อย่างสมดุลและยั่งยืน
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๘.๓ การนำไปใช้ประโยชน์
๑) ชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่มีแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติน้ำตกอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อบริหารจัดการพื้นที่แหล่งธรรมชาติ
ให้เกิดความยั่งยืน
๒) ชุมชนและเยาวชนมีองค์ความรู้และเกิดความตระหนักในการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
3) หน่วยงานภาครัฐมีทิศทางในการบริหารจัดการพื้นที่ตามบริบทหน่วยงานที่เป็นไปตามศักยภาพ
ของพื้นที่และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
๘.๔ โอกาสการนำไปพัฒนาต่อยอดหรือขยายผล
สำนักงานนโยบายฯ อยู่ระหว่างขยายพื้นที่ จัดทำผังและแผนจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ประเภทอื่น ๆ โดยได้รับงบประมาณจัดทำผั งและแผนฯ ในแหล่งธรรมชาติประเภทโป่ง พุร้ อนในพื ้ น ที่
ภาคเหนืองตอนล่าง (พ.ศ. 2565) และยังมีแผนจะดำเนินการให้ครอบคลุมแหล่งธรรมชาติประเภทต่าง ๆ
ทั่วประเทศ เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีช่องทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่เชิงบูรณาการ
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
๙. จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม หรือแนวทางการดำเนินงานต่อยอดหรือขยายผลนวัตกรรมและการ
ใช้จ่ายเงินรางวัล หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
9.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ “สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรีย นที่ขาดแคลน
ทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ เพื่อสร้างคนรุ่นถัดไปให้มีศักยภาพ สามารถกลับมาพัฒนาชุมชนต่อไป
ในอนาคต” จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
9.2 กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำผังและแผนจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทต่าง ๆ
เพื่อขยายผลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในวงกว้าง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
เอกสารประกอบ
ผังและแผนการบริหารจัดการพื้นที่สิ่งแวดล้อมธรรมชาติน้ำตกธารารักษ์ บ้านเจดีย์โคะ อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

Website
http://naturalsite.0nep.go.th

33. การสร้างและพัฒนาเคร ือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่ าสู่ระบบเกษตรอัจฉร ิยะ
และสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยกลไกสหกรณ์การเกษตรประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา

ผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
1. ชื่อของนวัตกรรม ชื่อที่อยู่และการติดต่อเจ้าของผลงาน และบทคัดย่อ
ชื่อของนวัตกรรม : การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่าสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ
และสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยกลไกสหกรณ์การเกษตรประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อที่อยู่และการติดต่อเจ้าของผลงาน :
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบผลงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
๒. ผู้ประสานงาน
1) ชื่อ-นามสกุล นางสาวภาวดี ใจเอื้อ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
สำนัก/กอง สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เบอร์โทรศัพท์ 0 2579 7435 ต่อ 3316
เบอร์โทรสาร 0 2579 9803
e-mail phawadee@arda.or.th
2) ชื่อ-นามสกุล นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีรังสิต
ตำแหน่ง
นักวิเคราะห์อาวุโส 1
สำนัก/กอง สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
เบอร์โทรศัพท์ 0 2579 7435 ต่อ 3310
เบอร์โทรสาร 0 2579 9803
e-mail yaowalak@arda.or.th
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สำนักงานพัฒ นาการวิจ ัย การเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ
“การผลิตและแปรรูป ข้าวระยะเม่าพัน ธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และทับทิมชุมแพ (กข.69) สู่อุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น” (วาสนา ภานุรักษ์ และคณะ, 2560) ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มความหลากหลายให้กับข้าวระยะเม่า แก้ปัญหาข้าวเปลือกราคาตกต่ำ และความมั่นคง
ทางด้านการตลาด อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือก และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า
จากกระบวนการผลิตปริมาณของกรดโฟลิก และเบต้าแคโรทีนในข้าวสารระยะเม่ามีปริมาณสูง ใช้เป็นแหล่ง
คาร์โบไฮเดรตทดแทนเพื่อใช้ในการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ข้าวระยะเม่านั้นสามารถใช้เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตทดแทนในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเมตาบอลิก
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ตั้งครรภ์ หรือประชาชนที่ต้องการรักษาสุขภาพทั่วไปได้ และในการทดสอบทางการตลาด
พบว่า มีโอกาสทางการค้าสูง หากจะมีการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อสู่การค้าในเชิงพาณิชย์ จะต้องขยายผล
เกษตรกรผู้ผลิตและพื้นที่รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตข้าวสาร โดยวิธีการเขตกรรมในการเพิ่มหรือควบคุม
ปริมาณโฟเลต และคุณค่าสารอาหารในข้าวระยะเม่า และในการแปรรูปข้าวสารโดยใช้เครื่องมือ เช่น เครื่องนึ่ง
เครื่องอบแห้ง ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณการผลิตในระดับอุตสาหกรรม และจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
รากได้นั้น จะต้องมีการพัฒนาระบบการผลิตที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ หรือสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพ ได้ทำบทบาทหน้าที่ส ถาบันเพื่อเกษตรกรให้เกิดการพัฒ นาเชิงพาณิชย์บูรณาการร่ว มกับภาคี
ที่เกี่ยวข้อง ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และกระจายรายได้ให้กับชุมชนอย่ างต่อเนื่องและยั่งยืน ยกระดับ

การผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่าสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะและสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer and Smart
Farming) โดยมีการสร้างแบรนด์ส ัญลักษณ์ รวมถึงการจัดทำแผนธุรกิจการตลาดเพื่อให้เห็นการพัฒนา
ทั้งระบบของการผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่าในพื้นที่ต้ นแบบจังหวัดนครราชสีมา เพื่อการขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ
จะทำให้เกิดการกระจายรายได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำเกษตรกร กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงการ
พัฒนานวัตกรรมสู่ระบบ Smart Farming เพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาคการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิ จ ฐานรากสู ่ เ ป้ า การเพิ ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ประเทศ สวก. จึ ง สนั บ สนุ น ทุ น วิ จ ั ย พั ฒ นา
โครงการวิจัยต่อเนื่องในโครงการ “การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่าสู่ระบบเกษตร
อัจฉริยะ และสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยกลไกสหกรณ์การเกษตรประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา” เพื่อนำไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้กับกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร
ภาคส่วนราชการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. ที่มาของนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่เสนอ (หลักการ/แนวคิด/เหตุผลความจำเป็น)
“ข้าว” เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย ทั้งในด้านการบริโภค การเป็นสินค้าเกษตรส่งออก
อันดับต้นๆ ของประเทศ และข้าวถือเป็นหนึ่งในพืชที่ยังมีความสำคัญต่อภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค เนื่องจากเป็น
พืช เกษตรหลักของประเทศ มีพื้น ที่เพาะปลูกมากที่ส ุด (คิดเป็น 45% ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดของ
ประเทศ) และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกษตรกรจำนวนมากกว่า 17.5 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 5 ของประชากร
ทั้งประเทศ (ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย) ด้วยเหตุนี้ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมักได้รับความ
สนใจเป็นพิเศษจากรัฐบาลมาโดยตลอด โดยมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนโยบาย
ด้านราคา (Price policy) อาทิ การประกันราคาข้าว การรับจำนำข้าว และโครงการช่วยเหลือด้านอื่นๆ อาทิ
โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุงคุณภาพข้าว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวของไทยที่ผ่านมายังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร โดยเป็นการเน้นเพิ่มปริมาณการผลิตมากกว่าการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาพันธุ์ข้าว
ใหม่ๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ในปี 2560 ไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งสิ้น 68 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ
ตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีที่สุดของประเทศไทย
โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 3.8 ล้านไร่ โดยการปลูกข้าวนาปีเป็นหลัก ปัจจุบัน
ประเทศไทยต้องเผชิญสภาวะการแข่งขั นรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจากประเทศคู่แข่งที่มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพใกล้เคียงกัน อาทิ ข้าวบาสมาติของอินเดีย ข้าวกลิ่นหอมของสหรัฐฯ หรือ American Jasmine (อาทิ
ข้ า วพั น ธุ ์ Arborio, Black Japonica, Della, Dellrose, Delmont, JasmatiTexmati, Jazzman เป็ น ต้ น )
ข้าวผกาลำดวนของกัมพูชา ข้าวหอม KDM (KhaoDok Mali) และข้าวหอมพันธุ์ ST21 ของเวียดนาม เป็นต้น
นอกจากนี้ ในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา ตลาดข้าวหอมมะลิยังถูกทดแทนตลาดโดยข้าวขาวพื้นนุ่ม ซึ่งมีราคาถูก
กว่าค่อนข้างมาก และกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดจีน และฮ่องกง และแนวโน้มกระแสการบริโภคอาหารในช่วง
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มผู้บริโภคทั่วไปให้ความใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารและดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
โดยจะเห็นได้จากการมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food supplements) จำหน่ายโดยทั่วไป รวมทั้งอาหารที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น เช่น อาหารที่น้ำตาลและไขมันต่ำ (Low sugar
and fat) อาหารที่ปราศจากกลูเตน (Gluten free) อาหารที่ปราศจากไขมันทรานส์ (Trans fat free ) รวมไปถึง
อาหารทางการแพทย์ (Medical foods) สำหรับผู้ที่ต้องการสารอาหารหรือโภชนาการเฉพาะเพื่อการบำบัดโรค
จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมีความสำคัญต่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

ประเภทข้าวที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการส่งออก และนำมาซึ่งรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยช่วยเพิ่มความต้องการข้าว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูป
ข้าวนานาชนิด เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าว โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดแข็ง
ของการค้าข้าวของประเทศไทย
3. วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิต และควบคุมการเขตกรรมข้าวหอมมะลิระยะเม่าให้ได้
ข้าวเปลือกและข้าวสารระยะเม่าในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้
2. เพื่อสร้างและยกระดับ การพัฒ นาเครือข่ายเกษตรกรผู้ผ ลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่าสู่ Smart
Farmer และ Smart Farming ตลอดห่วงโซ่การผลิต
3. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาคการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานรากสู่เป้าหมาย
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ด้วยกลไกสหกรณ์การเกษตรประชารัฐในจังหวัดนครราชสีมา
4. ขอบเขตของการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงาน
การดำเนิ น งานภายใต้ ก รอบแนวคิ ด การวิ จ ั ย เพื ่ อ พั ฒ นาพื ้ น ที ่ แ บบบู ร ณาการ ( Area Based
Collaborative Research) ซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยนักวิชาการจากหลากหลายสาขาของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
บูร ณาการร่ว มมือกัน พัฒ นากับ หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ด้ว ยกระบวนการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research)
ดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้ร่วมวิเคราะห์ของทุกภาคส่วน โดยให้มีการวิเคราะห์เชิงระบบจากปลายทาง
กลางทางสู่ต้นทาง เพื่อการพัฒนาที่เชื่อมโยงเป็นระบบตามห่วงโซ่อุปทาน ในพื้ นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ จังหวัด
นครราชสีมา ทำการคัดเลือกเกษตรกร Young Smart Farmer และเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่
ปลูกข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ จำนวน 225 คน ในพื้นที่ 14 อำเภอ ครอบคลุม อำเภอคง อำเภอจักราช อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมพวง อำเภอโนนแดง อำเภอโนนสูง อำเภอบัวลาย อำเภอสีดา อำเภอบัวใหญ่
อำเภอเมืองยาง อำเภอประทาย อำเภอพิมาย อำเภอลำทะเมนชัย และอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีม า
พื้นที่ปลูกจำนวน 450 ไร่ และมีความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด และสหกรณ์การเกษตร
ในพื้นที่ 14 อำเภอ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1) โครงการการผลิตและแปรรูปข้าวระยะเม่า พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และทับทิมชุมแพ (กข.69)
สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น” ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน (17
เมษายน 2560 ถึง 30 กรกฎาคม 2561)
2) โครงการการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่าสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะและ
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยกลไกสหกรณ์การเกษตรประชารัฐ จังหวัดนครราชสีมา” ระยะเวลา 1 ปี (23 เมษายน
2563 ถึง 22 เมษายน 2564)

ภาพที่ 1 การประชุมเพื่อประสานความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์จังหวัดนครราชสีมา

5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
1) การจัดการความรู้กระบวนการผลิตข้าวสารระยะเม่าอย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการปลูกข้า ว
จนถึงการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้สารสำคัญ ที่มีคุณค่าทางโภชนการสูง เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การหว่านข้าว
การใส่ปุ๋ย การดูแลรักษา จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวข้าวระยะเม่า
2) กระบวนการเก็บรักษาข้าวสารระยะเม่าที่ส่งผลต่อคุณภาพ อายุการบริโภคที่เหมาะสม และ
อายุการเก็บรักษาข้าวสารระยะเม่า ตั้งแต่นำข้าวเปลือกระยะเม่า มาล้างทำความสะอาด แยกข้าวลีบออก
แช่น้ำ นำไปลวก และใช้ตู้อบลมร้อนอบแห้งจนมีความชื้น ร้อยละ 15 นำไปสีเป็นข้าวสารระยะเม่า และ
ตรวจสอบคุณภาพในด้านต่างๆ เพื่อคัดเลือกสภาวะที่เหมาะสมของการผลิตข้าวสารระยะเม่า ซึ่งกระบวน
การผลิตมีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ลดระยะเวลา
ในการผลิต และลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการจากกระบวนการผลิต รวมทั้งการศึกษาข้อมูล ทาง
โภชนาการของข้าวระยะเม่า
3) การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากข้าวระยะเม่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากฐานคิดแบบ
Cultural Branding สู่การต่อยอดทางธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยแบรนด์
สินค้าเชิงวัฒนธรรมของข้าวระยะเม่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็น
รูปธรรม การพัฒนารูปแบบการสื่อสารตราสัญลักษณ์ให้สอดคล้องกับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และช่องทางการ
ส่งเสริมทางการตลาด รวมทั้งรูปแบบช่องทางการสื่อสารทางการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ข้าวระยะเม่า ที่มีความรวดเร็วในการสื่อสาร สามารถกระจายข้อมูลออกสู่สาธารณะได้ง่าย และมีต้นทุนในการ
โฆษณาต่ำ
4) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ (Area
Based Collaborative Research) ซึ ่ ง จำเป็ น จะต้ อ งอาศั ย นั ก วิ ช าการจากหลากหลายสาขาของศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมมือกัน พัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ด้วยกระบวนการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่ว มกับ กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส ่ว นร่ว ม (Participatory Action
Research) ดำเนินการตามเป้าหมายที่ได้ร่วมวิเคราะห์ของทุกภาคส่วน โดยให้มีการวิเคราะห์เชิงระบบจาก
ปลายน้ำ กลางน้ำ สู่ต้นน้ำ เพื่อการพัฒนาที่เชื่อมโยงเป็นระบบตามห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีสถาบันเพื่อเกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัด เป็นกลไกเชื่อมหลัก
ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ร่วมกับนักวิจัยและภาคีต่างๆ

6. ผลการดำเนินงาน (ผลการใช้นวัตกรรม พร้อมภาพประกอบ)
1) กระบวนการผลิตและควบคุมการเขตกรรมข้าวหอมมะลิระยะเม่าที่ใช้ระยะเวลาการปลูกน้อยกว่า
การปลูกข้าวหอมมะลิทั่วไป ประมาณ 1 เดือน และพบว่าปัจจัยสำคัญและส่งผลต่อปริมาณโฟเลต มี 6 ตัวแปร
ได้แก่ Sand, Mn, Fe, pH, และความเค็มในดิน โดยปริมาณโฟเลตที่พบในข้าวหอมมะลิระยะเม่ามีค่าอยู่ในช่วง
69.5-86.9 มิลลิกรัม/100 กรัม ซึ่งจะสูงกว่าข้าวหอมมะลิปกติที่มีปริมาณโฟเลต 53.50 มิลลิกรัม/100 กรัม

ภาพที่ 2 Infographic แสดงกระบวนการผลิตข้าวระยะเม่า

2) กระบวนการผลิ ต ข้ า วสารหอมมะลิ ร ะยะเม่ า เพื ่ อ พั ฒ นาสู ่ อ ุ ต สาหกรรม (เชิ ง พาณิ ช ย์ ) ซึ่ ง
กระบวนการผลิ ต มี ม าตรฐาน สะอาด ปลอดภั ย สามารถเพิ ่ ม ปริ ม าณการผลิ ต ในระดั บ อุ ต สาหกรรม
ลดระยะเวลาในการผลิต และลดการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการจากกระบวนการผลิต โดยสภาวะที่เหมาะสม
ในการผลิตข้าวสารระยะเม่าพบว่า สภาวะที่ดีที่สุดต่อการผลิต คือ ทำการลวกข้าวเปลือกโดยให้ความร้อน

ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จนกระทั่ง
ความชื้นประมาณร้อยละ 15 เก็บไว้ 24 ชั่วโมง จะได้ข้าวสารระยะเม่ าที่มีเมล็ดสมบูรณ์ และพบว่าปริมาณ
ของกรดโฟลิกและเบต้าแคโรทีนในข้าวสารระยะเม่าสูงกว่าข้าวเปลือกระยะเม่าอย่างเด่นชัด
3) ข้อมูลทางโภชนาการของข้าวระยะเม่า โดยพบว่า มีสารสำคัญ อาทิ เบต้าแคโรทีน วิตามินอี
ไนอะซิน กรดโฟลิก ทองแดง และมีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ เช่น ฟีโนลิก คลอโรฟิลล์ และมีแกมมาอะมิโน
บิวทิริกแอซิด (GABA) ที่สูง โดยเฉพาะปริมาณโฟเลตมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 69.5 – 86.9 มิลลิกรัมต่อ 100
กรัม ซึ่งจะมีปริมาณโฟเลตสูงกว่าข้าวหอมมะลิในระยะปกติที่มีปริมาณโฟเลต เท่ากับ 53.50 มิลลิกรัมต่อ
100 กรัมของข้าว นอกจากนี้ในข้าวสารหอมมะลิระยะเม่ายังมีปริมาณแอนโทไซยานินสูงกว่าข้าวหอมมะลิ
ระยะปกติ ซึ่งข้าวหอมมะลิระยะปกตินั้นมีปริมาณแอนโทไซยานินต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบองค์ประกอบอื่นๆ
ยังพบว่า ข้าวหอมมะลิระยะเม่ามีปริมาณโปรตีนสูงกว่าข้าวระยะปกติ แต่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำกว่า
ข้าวหอมมะลิระยะปกติด้วย จึงทำให้พลังงานที่เกิดจากข้าวหอมมะลิระยะเม่ามีการให้พลังงานต่ำกว่าข้าวหอม
มะลิระยะปกติ ดังแสดงในตาราง
องค์ประกอบทางเคมี
คาร์โบไฮเดรต (g/100g)
ไขมัน (g/100g)
โปรตีน (g/100g)
เยื่อไย (g/100g)
ความชื้น (%)
เถ้า (g/100g)
พลังงาน (kcal/100g)
เบตาแคโรทีน (µg/100g)

ข้าวหอมมะลิระยะเม่า
73.70
3.10
9.37
4.50
12.70
1.09
360
37.3

ข้าวระยะปกติ
79.50
2.47
8.91
3.01
7.85
1.30
376
Lower than LOQ (Limit of
Quantitation)

4) ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวระยะเม่า เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้บริโภค และเพิ่มมูลค่า
สินค้า จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ข้าวหอมมะลิระยะเม่าพร้อมรับประทานบรรจุถ้วย (Ready to Eat Rice
Cup) 2) เจลลี่ข้าวหอมมะลิระยะเม่า (Rice Jelly) 3) อาหารเด็กข้าวหอมมะลิ ระยะเม่า (Baby Food) และ
4) เกล็ดข้าวหอมมะลิระยะเม่าอาหารเช้า (Rice Flake)

ภาพที่ 3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวระยะเม่า

5) ตราสัญลักษณ์สินค้าและการสื่อสารการตลาด ภายใต้ชื่อ “ข้าวอุ้มรัก” ที่สื่อสารถึงความพิถีพิถัน
ของกระบวนการผลิต ดังเช่นกับแม่เฝ้าถนอมฟูมฟักลูกน้อยด้วยความรัก รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ของชาวนา
ตั้งแต่เริ่มปลูกข้าวไปจนถึงเก็บเกี่ยว

ภาพที่ 4 ตราสัญลักษณ์สินค้าและการสื่อสารการตลาด ภายใต้ชื่อ “ข้าวอุ้มรัก”

6) การสร้างโอกาสในการต่อยอดเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจการเพิ่มมูลค่าและการสร้างคุณค่าผลิต
ข้าวหอมมะลิร ะยะเม่าให้กับ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยความร่ว มมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด และผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ภายใต้หลักคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยจะต้องสามารถตอบสนองการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การสร้าง
โอกาสในการขยายผลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจากวัตถุดิบทางการเกษตรในภาพรวมตลอดห่วงโซ่
การผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่า
7) กลุ่มเกษตรกรสามารถลดปริ มาณปัจจัยการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี และมีรายได้จาก
การผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 25,000 บาทต่อไร่ต่อครัวเรือน
8) ข้อเสนอเชิงนโยบายการวิจัยเชิงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกสหกรณ์
การเกษตรประชารัฐจากการผลิตข้าวระยะเม่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ภาพที่ 5 คู่มือการถอดองค์ความรู้ เรื่อง ข้าวระยะเม่าปลูกอย่างไร ให้เพิ่มคุณค่า ได้ราคาดี

7. วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในงานพัฒนาชุมชน และ/หรื อ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
1) ปัญหาอุป สรรคจากการดำเนินโครงการวิจัย จะเกิดขึ้นก่อนช่ว งระยะเก็บเกี่ยวผลผลิ ต ของ
เกษตรกรในเรื่อง ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศที่มีฝน พายุเข้าหลายครั้งเกิดน้ำหลาก และท่วมฉับพลัน
เกษตรกรบางรายไม่สามารถเข้าร่วมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงระยะเม่าได้
วิธีการแก้ปัญหา คณะนักวิจัย และสำนักงานเกษตรในพื้นที่ ลงไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละพื้นที่
ของเกษตรกร รวมถึงการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือกันในการเก็บเกี่ยว การนึ่ง และการตาก
ข้าวเปลือก
2) การสื่อสาร การตลาดสู่ผู้บริโภค เรื่องคุณค่าข้าวหอมมะลิระยะเม่า ที่ยังคงมีปัญหากลุ่มผู้บริโภค
ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่า ดี และมีประโยชน์อย่างไร รวมทั้งกระบวนการก่อนมาเป็นข้าวหอมมะลิระยะเม่า
เป็นอย่างไร
วิธีการแก้ปัญหา คณะนักวิจัยประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมา
ในการทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และจัดงานเปิดตัวข้าวหอมมะลิระยะเม่าภายใต้ชื่อ “ข้าวอุ้มรัก” เพื่อสร้าง
การสื่อสารการตลาด การรับรู้ และเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคข้าวโดยตรง ภายใต้กิจกรรม Business
Matching สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่ากับคู่ค้าทางธุรกิจภาครัฐ ภาคเอกชน
เมื่อวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสี มา
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มาร่วมงานกว่า 30 หน่วยงาน
ตลอดระยะเวลา 5 วัน มีผู้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูล และซื้อข้าวหอมมะลิระยะเม่า และสินค้าเกษตรอื่นๆ
ของเครือข่ายเกษตรกรที่ร่วมโครงการประมาณวันละ 300 คนรวมกว่า 1,500 คน และภายหลังจากงาน
สิ้นสุดลง มีการติดต่อระหว่างผู้บริโภค เพื่อซื้อข้าวหอมมะลิระยะเม่ากับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตโดยต รง และ
ส่วนหนึ่งได้นำมาวางจำหน่าย เพื่อเป็นศูนย์กลางให้กับเกษตรกร ณ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ณ
ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพที่ 6 การจัดงานเปิดตัวข้าวหอมมะลิระยะเม่าภายใต้ชื่อ “ข้าวอุ้มรัก”

8. ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนวัตกรรม/คุณค่าของนวัตกรรม/การนำไปใช้ประโยชน์/โอกาสการนำไป
พัฒนาต่อยอดหรือขยายผล
สวก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทำโครงการขยายผล เรื่อง การเพิ่มรายได้ให้
“ชาวนา” อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ด้วยการผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. และได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนการทำ
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานวิจัยการจัดการความรู้การวิจัยและ
ถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ รวมการปฏิบัติ และถ่ายทอดสู่พื้นที่ ประจำปี 2565 การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน
สังคม ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สร้างแปลงต้นแบบในอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนสร้างเครือข่ายการผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่า
สู่พื้นที่อื่น โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 70 คน โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตและควบคุมการเขตกรรมข้าวหอม
มะลิระยะเม่าให้ได้ข้าวเปลือกและข้าวสารระยะเม่าเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
2) การสร้างแปลงต้นแบบฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด และเครือข่ายใน
พื้นที่ อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดนคราชสีมา และศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
3) การอบรมเชิง ปฏิ บ ั ติ ก ารสร้ างการเรีย นรู ้ ข องเกษตรกรเป้ าหมายในการพั ฒ นาคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การแปรรูป ข้าวระยะเม่า จากข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าให้เกษตรกร และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่า
เชื่อมกับสหกรณ์การเกษตร
4) การประเมินและติดตามผลของโครงการ และเวทีย่อยกระบวนการกลุ่มแบบเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ สังเคราะห์ การดำเนินงานโครงการ
5) ถอดบทเรียนและจัดเวทีเพื่อคืนองค์ความรู้สู่ชุมชน พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณชนใน
ระดับท้องถิ่น จังหวัด และกลุ่มจังหวัด เพื่อขยายผลสัมฤทธิ์ลงสู่พื้นที่อื่นต่อไป
ปัจจุบัน สวก. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตข้าวหอม
มะลิระยะเม่าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง” จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1) เกษตรกรเครือสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ อำเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 และ 2) เกษตรกรในเครือข่ายของสำนักงาน
เกษตรอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
และผลักดัน กระบวนการผลิต ข้าวหอมมะลิระยะเม่า การสร้างตราสัญลักษณ์สินค้า และขยายช่องทาง
การตลาด ข้าวหอมมะลิระยะเม่าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อ
ยกระดับเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตข้าวระยะเม่าสู่ Smart Farmer ด้วยกลไกสหกรณ์การเกษตรประชารัฐใน
จังหวัดนครราชสีมา

ภาพที่ 7 การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การผลิตข้าวหอมมะลิระยะเม่าที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูง”

9. แนวทางการดำเนินงานต่อยอดหรือขยายผลนวัตกรรม และการใช้จ่ายเงินรางวัล หากได้รับคัดเลือกให้
เป็นผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
1. ถ่ า ยทอดบทเรี ย นไปสู ่ ส าธารณะ เพื ่ อ พั ฒ นาการดำเนิ น การให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ ่ ม ขึ้ น
โดยการถอดบทเรียน จัดทำชุดองค์ความรู้ เพื่อการขยายผลสู่สาธารณะร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลในพื้นที่อื่นๆ บริบทอื่นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ และผลกระทบที่
กว้างขวางมากขึ้น
2. การจัดทำแผนในการขยายผล ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การจัดเวทีระดับจังหวัด
ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น เพื่อการนำเสนอชุดองค์ความรู้ จากงานวิจัย นำเสนอผลเพื่อจัดทำ
โครงการที่เกี่ย วข้องของหน่ว ยงาน และบรรจุแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒ นา เช่น โครงการ
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาด้านการเกษตรข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น ในการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต ขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสี มา สำนักงานเกษตรจัง หวัด ขอนแก่น สำนักงานพัฒ นาที ่ ดิ น
นครราชสีมา สำนักงานพัฒนาที่ดินขอนแก่น ฯลฯ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาด้านการแปรูป มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สภาอุตสาหกรรม และภาคเอกชน การส่งเสริมและ
พัฒนาเชื่อมโยงด้านการตลาด หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เครือข่ายภาคธุรกิจ/
ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ เป็นต้น

3. หากได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น สวก. สามารถ
สนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติมรูปแบบ RU : Research Utilization เพื่อขยายผลไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างเชิงพื้นที่สู่
เกษตรกร

37. ฟาร์มเก๋ า (Farmkao+)

ฟาร์มเก๋า (FARMKAO+)
การส่งประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนทีม่ ีความโดด
เด่นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี กรมพัฒนาชุมชน

นำส่ง กรมพัฒนาชุมชน
โดย ทีมฟาร์มเก๋า (ติดต่อ ๐๘๙-๑๖๑-๙๒๖๒)

โครงการ ฟาร์มเก๋า (Farmkao+)
1. ชื่อของนวัตกรรม
ฟาร์มเก๋า (Farmkao+)
2. เจ้าของผลงาน
2.1. นายประสิทธิ์ ป้องสูน ผู้ก่อตั้ง บริษัท คิท ฟอร์เวิร์ด จำกัด สตาร์ทอัพการเกษตร และเจ้าของ
โครงการ ฟาร์มเก๋า (ทีมฟาร์มเก๋า)
2.2. นางสาวภัณชยา รักษาสกุล ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และที่
ปรึกษาโครงการสมาร์ทฟาร์มสำหรับคนตาบอด จ.ปทุมธานี (ทีมฟาร์มเก๋า)
3. ที่อยู่ติดต่อ
18/12 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านพฤกษารังสิต-คลองหลวง2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212๐
4. บทคัดย่อ
ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างสมบูรณ์แบบ ผู้สูงอายุหรือ “วัยเก๋า”
หรือวัยเกษียณอายุ ที่อยู่ในช่วงอายุ 60-69 ปี มีจำนวนมากกว่า 12 ล้านคน ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น
ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนรากหญ้าหรือผู้มีรายได้ระดับปานกลาง เมื่อราคาอาหารปรับเพิ่มสูงขึ้นหรือค่าครองชีพ
สูงขึ้น แต่รายได้ไม่เปลี่ยนแปลง ย่อมทำให้พวกเขาอยู่ในภาวะยากลำบากมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยเก๋าที่ขาด
รายได้หลังเกษียณ ดังนั้นทีมฟาร์มเก๋าจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของกลไกการส่งเสริมของกรมการพัฒนาชุมชน
(พช.) ที่ได้มีการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และยังจะช่วย
สร้างการเข้าถึงพืชผักปลอดสารเคมีที่ดีต่อสุขภาพส่งผลกระทบโดยตรงในระดับครัวเรือนและเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศอีกด้วย
“ฟาร์มเก๋า” เป็นสมาร์ทฟาร์มขนาดเล็ก ออกแบบมาสำหรับคนวัยเก๋าโดยเฉพาะ มีลักษณะโครงสร้างเป็น
กระบะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบยกสูงเพื่อให้ง่ายต่อการปลูก มีหลังผ้าใบพลาสติกป้องกันฝนและป้องกันแสง UV เพื่อลด
ความร้อนจากแสงแดดที่กระทบต่อพืชผักโดยตรง มีล้อเลื่อนที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีหลอด LED สำหรับ
สร้างแสงเสริมในกรณีที่แสงแดดไม่เพียงพอ มีระบบควบคุมการรดน้ำผ่านสมาร์ทโฟน ใช้พื้นที่น้อย พื้นที่ 2 ตาราง
เมตร ฟาร์มเก๋าสามารถเพราะปลูกแบบลงดินถุงปลูกได้จำนวน 27 ต้น โดยจะมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชผักได้
มากกว่า 10 ชนิด อาทิ ผักชี ต้นหอม พริก ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักสลัดกรีนโอ๊ค/เรดโอ๊ค ผักเบบี้กวางตุ้ง ผักคลอส
ผักเคล ผักคะน้าเห็ดหอม เป็นต้น
เราเชื่อมั่นว่า ถ้า “ฟาร์มเก๋า” เข้าไปส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์แบบเกษตรดิจิทัล ของผู้สูงอายุในระดับ
ครัวเรือน จังหวัดปทุมธานี แล้วจะทำให้ผู้สูงอายุ ในจังหวัดปทุมธานี มีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการบริโภคอาหารไร้
หน้า 1

สารเคมี ลดอัตราการเกิดโรค NCDs ลดค่าใช้จ่ายในการบริโภคในครัวเรือน สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สร้างการ
เข้าถึงอาหารปลอดภัย ส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัว ลดช่องว่างระหว่างวัย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำมาซึ่ง
สังคมวัยเก๋าที่มีคุณค่า ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศอย่างยั่งยืน
5. ที่มาและแนวคิดของผลงาน
ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้
เกิดภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนรากหญ้าหรือผู้มีรายได้ระดับ
ปานกลาง เมื่อราคาอาหารปรับเพิ่มสูงขึ้นหรือค่าครองชีพสูงขึ้น แต่รายได้ไม่เปลี่ยนแปลง ย่อมทำให้พวกเขาอยู่ใน
ภาวะยากลำบากมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาระหนี้ในระดับสูง นอกจากนี้ประเทศไทยกำลังตกอยู่ในสถานการณ์
สงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งยิ่งทำให้การอุตาสหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารได้รับผลกระทบ ลดการนำเข้า
อาหาร เน้นการผลิตและบริโภคอาหารภายในประเทศกันมากขึ้น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตการณ์ฯ กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ได้ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับ
กลุ่มอาชีพ โดยประกาศเป็นปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชนที่ร่วมปลูกผักสวนครัวได้รับ
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีผักกินเองในบ้านโดยที่ไม่ต้องซื้อหาจากข้างนอก ปลูกผักที่กิน กินผักที่ปลูก ประหยัด
รายจ่าย เท่ากับเพิ่มรายได้ โดยเป้าหมายในเฟส 2 พช. ต้องการให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงในทุกชุมชน และ
ส่งเสริมการปลูกพืชผักที่ปลูกอยู่แล้วให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และปลูกพืชผักเพิ่มเติมจากเดิม รวม 10 ชนิด “ทำ
เป็นบ้านสานเป็นกลุ่ม” ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ให้เกิดชุมชนที่เข้มแข็ง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน
จังหวัดปทุมธานี เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดในเขตปริมณฑล ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรฐกิจเช่นเดียวกัน
มีประชากรรวมอยู่ 1,176,412 ล้านคน จำนวนครัวเรือนอยู่มากกว่า 2.24 แสนครัวเรือน มีจำนวนชุมชนกว่า
600 ชุมชน มากกว่า 50% ของประชากรอาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง และ 10%ของพักอาศัยอยู่ในห้องแถว
ตึกแถว หรือพื้นที่จัดสรรลักษณะของทาวโฮม (ที่มา รายงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ปี 2564, สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ และ ข้อมูลจากรายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานปี 2559) ซึ่งยิ่งทำให้การลง
พื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนของเจ้าหน้าที่ พช. ในจังหวัดมีข้อจำกัด
ฟาร์มเก๋าจึงได้เล็งเห็นถึงข้อจำกัดและอยากที่จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของ พช.
ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ให้สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในระดับครัวเรือน "ฟาร์มเก๋า" เรา
เชื่อว่ากิจกรรมด้านการเกษตรอินทรีย์จะเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาได้ จึงมีความคิดริเริ่มขับเคลื่อนการสร้าง
กระบวนการรับรู้ผ่าน "ฟาร์มเก๋าเซ็ท" ชุดโรงเรือนขนาดเล็กที่ติดตั้งง่าย มาพร้อมระบบรดน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ท
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โฟน และกิจกรรมเสริม ที่จะช่วยให้กิจกรรมการปลูกผักธรรมกลายเป็นกิจกรรมฟาร์มบำบัด ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ สร้างกิจกรรมภายในครอบครัวและชุมชน ป้องกันการเกิดโรค NCDs ในผู้สูงอายุวัยเกษียณ ลดค่าใช้จ่าย
การบริโภคในครัวเรือนและช่วยขยายผลงานด้านการส่งเสริมชุมชนในการสร้างรายได้ในครัวเรือนด้วยการสร้าง
แหล่งอาหารปลอดสารเคมีในพื้นที่ชุมชน พื้นที่สาธารณะในจังหวัดให้สอดคล้องตาม SDG Goal ขององค์กร
สหประชาชาติได้อีกด้วย
6. วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
6.1. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ตามแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6.2. ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบพื้นที่ผลิตผักอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีในชุมชนเมือง
6.3. ส่งเสริมให้เกิดต้นแบบตลาดผักสวนครัวรั้วกินได้ในชุมชนเมือง
6.4. ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกตรอินทรีย์จากปราญช์ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี
7. กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
7.1. ผู้สูงอายุวัยเกษียณอายุ 60-69 ปี (วัยเก๋า)
7.2. องค์กร หรือหน่วยงานที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในจังหวัด
ปทุมธานี
7.3. ผู้ที่สนใจและมีโครงการส่งเสริมในการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีหรือมีทุนต่อยอดในการ
สร้างอาชีพเสริม
8. ขอบเขตและแผนการดำเนินงาน
ขอบเขต
ขยายฟาร์มเก๋าในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
แผนการดำเนินงาน
ลำดับ

กิจกรรม

แผนงานปี 2565
มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.

ประสานงานชุมชน องค์กร หน่วยงานที่มีแผนงาน
โครงการส่งเสริมในการทำเกษตรอินทรีย์ด้วย
เทคโนโลยีเพื่อลงพื้นที่สำรวจความต้องการ

2.

วิเคราะห์ความต้องการและจัดทำแผนดำเนินการ
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ลำดับ

กิจกรรม

แผนงานปี 2565
มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3.

จัดอบรมสร้างการรับรู้การนำฟาร์มเก๋าไปสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน ให้เป็นชุมชนที่มีความมั่นคงทาง
อาหารในระดับครัวเรือน

4.

จัดหาพื้นที่ต้นแบบ

5.

ผลิตและส่งมอบต้นแบบฟาร์มเก๋าในพื้นที่ต้นแบบ

6.

ลงพื้นที่บ่มเพาะและให้คำปรึกษาด้านการผลิตสู่การ
เก็บเกี่ยวภายใต้คอนเซ็ป From Farm to Table

7.

จัดหาเครือข่ายตลาดสำหรับจำหน่ายผลผลิตเกษตร
อินทรีย์

8.

ออกบูธแสดงผลการดำเนินงานและนำสินค้าวาง
จำหน่าย

9.

ปรับปรุงกระบวนการทำงานและขยายผลการ
ดำเนินงาน

9. กระบวนการดำเนินงาน
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ลำดับ

กิจกรรม

กระบวนการดำเนินงาน

1.

ประสานงานชุมชน องค์กร หน่วยงานที่มี
แผนงานโครงการส่งเสริมในการทำเกษตร
อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีเพื่อลงพื้นที่สำรวจความ
ต้องการ

ติดต่อประสานงานชุมชน องค์กร หน่วยงานที่มี
แผนงานโครงการส่งเสริมในการทำเกษตรอินทรีย์
ด้วยเทคโนโลยีเพื่อลงพื้นที่สำรวจความต้องการ ผ่าน
ทางช่องทางโทรศัพท์, Social Media, Website,
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น

2.

วิเคราะห์ความต้องการและจัดทำแผน
ดำเนินการ

วิเคราะห์ความต้องการและจัดทำแผนดำเนินการกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการ โดยทำการวิเคราะห์
ความต้องการด้าน เทคโนโลยี บุคคลากร
งบประมาณ และอื่นๆ

3.

จัดอบรมสร้างการรับรู้การนำฟาร์มเก๋าไปสร้าง จัดอบรมสร้างการรับรู้การนำฟาร์มเก๋าไปสร้างการ
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน ให้เป็นชุมชนที่มี
เปลีย่ นแปลงในชุมชน ให้เป็นชุมชนที่มีความมั่นคง
ความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน
ทางอาหารในระดับครัวเรือนให้กับชุมชน องค์กร
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

4.

จัดหาพื้นที่ต้นแบบ

5.

จัดเตรียมและส่งมอบต้นแบบฟาร์มเก๋าในพื้นที่ จัดเตรียมผลิตและส่งมอบชุดฟาร์มเก๋าพร้อมติดตั้งใน
ต้นแบบ
พืน้ ที่ต้นแบบ

6.

ลงพื้นที่บ่มเพาะและให้คำปรึกษา

ลงพื้นที่ต้นแบบเพื่อบ่มเพาะและให้คำปรึกษาแบบ
เข้มข้นตั้งแต่กระบวนการการผลิตสู่การเก็บเกี่ยว
ภายใต้คอนเซ็ป From Farm to Table โดยปราชญ์
ชาวบ้านในจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ตัวแทน
ผู้ประกอบการ เป็นต้น

7.

จัดหาเครือข่ายตลาดสำหรับจำหน่ายผลผลิต
เกษตรอินทรีย์

ลงพื้นที่ติดต่อตลาดสีเขียวในจังหวัด Community
mall ที่สนใจเป็นเครือข่ายจำหน่ายผลผลิตเกษตร

คัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
ต้นแบบที่พร้อมดำเนินงาน
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ลำดับ

กิจกรรม

กระบวนการดำเนินงาน
อินทรีย์ หรือเข้าร่วมออกบูธต่างๆ ที่ทางจังหวัดจัด
ขึ้น

8.

นำสินค้าวางจำหน่าย

ออกบูธแสดงผลการดำเนินงานและนำสินค้าวาง
จำหน่าย

9.

ปรับปรุงกระบวนการทำงานและขยายผลการ
ดำเนินงาน

ประชุมทีมเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและ
ขยายผลการดำเนินงานในปี 2566

10. ผลการดำเนินงาน
ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

ผลการดำเนินงาน

1.

ประสานงานชุมชน องค์กร
หน่วยงานที่มีแผนงานโครงการ
ส่งเสริมในการทำเกษตร
อินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีเพื่อลง
พื้นที่สำรวจความต้องการ

ม.ค.-มิ.ย.
65

ทีมงานฟาร์มเก๋าร่วมกับทีมงานสมาคมคนตาบอด
จังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่สำรวจความต้องการสมาชิก
คนตาบอดที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมาร์มฟาร์มคนตา
บอดจังหวัดปทุมธานี

หน้า 6

ลำดับ

2.

กิจกรรม

วิเคราะห์ความต้องการและ
จัดทำแผนดำเนินการ

วันที่

มี.ค. 65

ผลการดำเนินงาน

ทีมงานฟาร์มเก๋าร่วมกับทีมงานสมาคมคนตาบอด
จังหวัดปทุมธานีร่วมร่างแผนการดำเนินการรวมถึง
จัดทำต้นแบบชุดฟาร์มเก๋า ติดตั้ง ณ สมาคมคนตา
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ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

ผลการดำเนินงาน
บอดจังหวัดปทุมธานี

หน้า 8

ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

3.

การเข้าร่วมบ่มเพาะใน
โครงการ DIPROM HERO
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

เม.ย. 65

ผลการดำเนินงาน
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ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

4.

การเข้าร่วมออกบูธงาน DEPA
HackaThailand 2022

พ.ค. 65

ผลการดำเนินงาน
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ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

5.

ออกรายการคนไทยหัวใจ
เกษตรทางช่อง 9 ถ่ายทำโดย
บริษัท กันตนา โปรดักชั่น
จำกัด (มหาชน)

มิ.ย. 65

ผลการดำเนินงาน
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ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

ผลการดำเนินงาน

รายการคนไทยหัวใจเกษตร
https://youtu.be/46ZcuF-boQ4
6.

ให้สัมภาษณ์ในรายการวิืยุครับ
ครัวข่าวออกอากาศที่คลื่น FM
106.5 รานการ Smart SME

ก.ค. 65

https://www.facebook.com/106familynews/
videos/573675510785015/
8.

จัดหาพื้นที่ต้นแบบ

ก.ค. 65

ทีมงานฟาร์มเก๋าร่วมกับทีมงานสมาคมคนตาบอด
จังหวัดปทุมธานี มีการประสานงานและกำหนดพื้นที่
ต้นแบบจำนวน 2 พื้นที่ ที่โครงการการเคหะแห่งชาติ
10/2 คลองสิบ
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ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

9.

จัดเตรียมและส่งมอบต้นแบบ
ฟาร์มเก๋าในพื้นที่ต้นแบบ

ก.ค. 65

ผลการดำเนินงาน
ระหว่างการผลิตชุดต้นแบบจำนวน 3 ชุด
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ลำดับ

กิจกรรม

10. ออกบูธร่วมกับศูนย์เรียนรู้
การเกษตรท้ายเกาะ ต.ท้าย
เกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
คุณลุงสุเทพ กุลศรี
เพื่อสร้างเครือข่ายตลาด
สำหรับจำหน่ายผลผลิตเกษตร
อินทรีย์

วันที่

ผลการดำเนินงาน

ก.ค. 65
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ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

8.

การวางสินค้าเพื่อทดลองตลาด
ที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ ติวา
นนท์ ต.บางกะดี

ก.ค. 65

9.

การเข้าร่วมอบรมการ
ประเมินผลกระทบเชิงสังคม
SROI จัดโดยกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม

ก.ค. 65

10. จัดอบรมสร้างการรับรู้การนำ
ฟาร์มเก๋าไปสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน ให้เป็น
ชุมชนที่มีความมั่นคงทาง
อาหารในระดับครัวเรือน

ผลการดำเนินงาน

19-21 ส.ค. จะมีการดำเนินการในวันที่ ที่โรงแรม เดอะไพนน์
65
รีสอร์ท โดยมีจำนวนคนตาบอดที่สนใจเข้าร่วม
โครงการจำนวน 10 ครอบครัว
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11. วิเคราะห์และสรุปสาระสำคัญในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในงานพัฒนาชุมชน
ลำดับ รายละเอี
ผลกระทบ
คุณค่า
ยดการ จิต เศรษฐ สัง บุค ครัว สิ่งแวด ประ ประ ยกระดับ
วิเคราะห์ ใจ กิจ คม คล เรือน ล้อม
สิทธิ สิทธิ คุณภาพ
ภาพ
ผล
ชีวิต
1. สุขภาพที่ /
/ /
/
/
ดีขึ้นของ
วัยเก๋าจาก
การ
บริโภคผัก
อินทรีย์ที่
ผลิตเอง
2. คุณภาพ
/
/ /
/
/
/
ชีวิตของ
ผู้สูงอายุดี
ขึ้น
3. ประหยัด
/
/
/
/
ต้นทุน
จากการ
ใช้สารเคมี
ทาง
การเกษต
ร
4. ระบบ
/
/
/
/
/
/
นิเวศน์
การสร้าง
อาหาร
มั่นคงและ
ปลอดภัย
ทาง
การเกษต
รใน
จังหวัด
หน้า 16

ลำดับ รายละเอี
ผลกระทบ
ยดการ จิต เศรษฐ สัง บุค ครัว สิ่งแวด
วิเคราะห์ ใจ กิจ คม คล เรือน ล้อม

5.

6.

7.

ปทุมธานี
ดีขึ้น
เพิ่มรายได้
ใน
ครัวเรือน
ของกลุ่ม
วัยเก๋า
สูงขึ้นจาก
การ
จำหน่าย
ผัก
อินทรีย์
ลด
รายจ่าย
ในการ
บริโภคใน
ครัวเรือน
เนื่องจาก
สามารถ
บริโภคผัก
ที่ปลูกเอง
เกิดการใช้
ประโยชน์
จากองค์
ความรู้
ด้านการ
ผลิตผัก
อินทรีย์ที่
ถูกต้อง
เพื่อการ
พัฒนา

/

ประ
สิทธิ
ภาพ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คุณค่า
ประ ยกระดับ
สิทธิ คุณภาพ
ผล
ชีวิต
/

/

/
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ลำดับ รายละเอี
ผลกระทบ
ยดการ จิต เศรษฐ สัง บุค ครัว สิ่งแวด
วิเคราะห์ ใจ กิจ คม คล เรือน ล้อม

8.

9.

10.

ชุมชน
เกษตร
อินทรีย์ที่
ยั่งยืน
ประหยัด
ค่าใช้จ่าย
ในการ
เดินทาง
ไปซื้อผัก
ปลอดภัย
ลด
ค่าใช้จ่าย
ในการ
รักษาพยา
บาล
สร้างช่อง
ทางการ
เข้าถึง
แหล่ง
อาหาร
ปลอด
สารเคมีใน
จังหวัด

/

/

ประ
สิทธิ
ภาพ

คุณค่า
ประ ยกระดับ
สิทธิ คุณภาพ
ผล
ชีวิต

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12. ความคิดสร้างสรรค์ คุณค่า และการนำไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม
“ฟาร์มเก๋า” เป็นสมาร์ทฟาร์มขนาดเล็ก ออกแบบมาสำหรับคนวัยเก๋าโดยเฉพาะ มีลักษณะโครงสร้าง
เป็นกระบะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบยกสูงเพื่อให้ง่ายต่อการปลูก มีหลังผ้าใบพลาสติกป้องกันฝนและป้องกันแสง UV
เพื่อลดความร้อนจากแสงแดดที่กระทบต่อพืชผักโดยตรง มีล้อเลื่อนที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีหลอด LED
สำหรับสร้างแสงเสริมในกรณีที่แสงแดดไม่เพียงพอ มีระบบควบคุมการรดน้ำผ่านสมาร์ทโฟน ใช้พื้นที่น้อย พื้นที่ 2
ตารางเมตร ฟาร์มเก๋าสามารถเพราะปลูกแบบลงดินถุงปลูกได้จำนวน 27 ต้น ปลูกพืชผักได้มากกว่า 10 ชนิด
หน้า 18

ผักชี ต้นหอม พริก ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักสลัดกรีนโอ๊ค/เรดโอ๊ค ผักเบบี้กวางตุ้ง ผักคลอส ผักเคล ผักคะน้า
เห็ดหอมรวมถึงบริการเสริมได้แก่
"Kao+ Shop" ร้านค้าออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะสมาชิกฟาร์มเก๋า เป็นช่องทางจำหน่ายเมล็ดพันธุออ
แกนิก วัสดุปลูก ดินหมักออแกนิก และชีวภัณฑต่างๆ ในราคาที่เข้าถึงได้
"Kao+ Care" พี่เลี้ยงเกษตรวัยเก๋า ที่มีความตั้งใจอยากถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์มา
มากกวา 30 ปี ซึ่งจะมาพร้อมกิจกรรมสนุกๆ เช่น การอบรมการเพาะกล้าผักอินทรีย์ การปรุงดิน การทำน้ำหมัก
การอบรมผู้ตรวจแปลงผักดวยมาตรฐานอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม โดยทีมงานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด
ปทุมธานี ตลอดจนหลักสูตรออนไลน์ต่างๆ
"Kao+ Market" ตลาดสินค้าออแกนิกในเครือของฟาร์มเก๋าที่จะเป็นช่องทางขายสินค้าผลผลิตออแกนิ
กของสมาชิกไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ได้ง่ายยิ่งขึ้น
โดยที่บริการเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้การสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนเป็นจริงได้ ผ่าน
การลงมือทำจริง ด้วยคอนเซ็ป From Farm to Table ที่เริ่มต้นในพื้นที่ข้างบ้าน

13. แผนงานและแนวทางการดำเนินการต่อยอดหรือขยายผลนวัตกรรม
13.1. การประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดปทุมธานีในรูปแบบออนไลน์และลงพื้นที่ โดยเน้นตลาดนำการ
ผลิต (ปี 2565-2566)
13.1.1. วัยเก๋าหลังเกษียณอายุ 60-69 ปี ที่มีทุนและมีใจอยากทำเกษตรอินทรีย์
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13.1.2.

องค์กร หรือหน่วยงานที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ใน

จังหวัดปทุมธานี
13.2. การประชาสัมพันธ์ภายในระดับประเทศ ในรูปแบบออนไลน์และลงพื้นที่ โดยเน้นตลาดนำการ
ผลิต (ปี 2567-2569)
13.2.1. วัยเก๋าหลังเกษียณอายุ 60-69 ปี ที่มีทุนและมีใจอยากทำเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัด
อื่นๆ
13.2.2. องค์กร หรือหน่วยงานที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ใน
จังหวัดอื่นๆ
13.3. การประชาสัมพันธ์ภายในระดับต่างประเทศ ในรูปแบบออนไลน์และลงพื้นที่ โดยเน้นตลาดนำ
การผลิต (ปี 2570)
13.3.1. วัยเก๋าหลังเกษียณอายุ 60-69 ปี ที่มีทุนและมีใจอยากทำเกษตรอินทรีย์ ในประเทศ
ของตนเอง
13.3.2. องค์กร หรือหน่วยงานที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ใน
ประเทศของตนเอง
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39. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดั บการดาเนินงานว ิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสร ิมเกษตรอินทร ีย์ อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

แบบเสนอพิจารณาผลงานโดดเด่น

ประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี
กรมการพัฒนาชุมชน
ผลงาน
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุม่ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ “รุ่นหลังเต่า” I
เครื่องดักจับแมลงพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องเร่งการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ “รุ่นหลังเต่า” II

เสนอโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
31 กรกฎาคม 2565

สารบัญ
เรื่อง
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นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
1. ชื่อของนวัตกรรม:
การพั ฒ นานวั ต กรรมเพื ่ อ ยกระดั บ การดำเนิ น งานวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ ่ ม ส่ ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย์
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
1.2 ผู้ประสานงาน:
ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ ยงเพชร
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อีเมล์ : piyaphong.yong@vru.ac.th
เบอร์โทร: ๐๘๓-๓๓๑๗๗๐๓
1.2 คณะทำงาน:
1. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์ ยงเพชร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร. ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. อาจารย์ ดร. เทอดเกียรติ แก้วพวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว
4. นางกนกพร ดิษฐกระจันทร์
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
บทคัดย่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุมชนที่ประสบปัญหาด้าน
เกษตรกรรมที่เป็นจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาน้ำท่วมน้ำไหลหลาก ก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน
อีกทั้งประสบปัญหาต้นทุนการผลิตของนาข้าวและพื้นที่การทำเกษตร การใช้สารเคมีที่มีราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพื่อ
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ใช้ในการทำเกษตรกรรมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้จึงดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้าง
และพัฒนาทักษะฝีมือนวัตกรชุมชนให้มีความเชี่ยวชาญด้ านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เกษตรอินทรีย์ และสร้าง
กลไกลการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 13 ครัวเรือน ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) การจัดกลุ่มอย่างยั่งยืน 2) การจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน 3) การเรียนรู้และนวัตกรรม
ชุมชน 4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 5) การตลาดและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน ภายใต้การสนับสนุน
ของภาคีเครือข่ายร่วมระหว่างองค์กรรัฐและเอกชน ร่วมผลักดันในการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรกรรมก่อให้เกิด ความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ด้วยหลักการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอย่างยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ในมิติแผนการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน (3ES+M) โดยการวิเคราะห์ความยั่งยืนและการพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกรตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ
ใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาทีย่ ั่งยืน และได้มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ตลอดการพัฒนาต้นน้ำกลางน้ำ-ปลายน้ำ ภายใต้หลักแนวคิดพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ผล
การดำเนินงานพบว่า มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อ ยกระดับการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน
ประกอบด้ว ย 1) เครื่องทำขนมจีน เส้น แห้ง 2) เครื่องดักจับแมลงพลังงานแสงอาทิตย์ 3) ตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ “รุ่นหลังเต่า” และ 4) เครื่องเร่งการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการ
ทำเกษตรอินทรีย์ ลดภาระค่าปุ๋ย และสารปราบศัตรูพืชได้ร้อยละ 100 และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60-80 ของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกิดกลไกการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม ที่สำคัญหลังจากดำเนินโครงการ
ผ่านไปมีผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 18 ครัวเรือน และก่อเกิด “นวัตกรชุมชน” รวมจำนวน 15 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ
สามารถสร้างพัฒนาดูแลรักษานวัตกรรมและเทคโนโลยี และสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชน และ
ผู้สนใจสร้างความยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตปกติถัดไป
คำสำคัญ: วิสาหกิจชุมชน, เกษตรอินทรีย์, นวัตกรรมชุมชน, นวัตกรชุมชน, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ที่มาของนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่เสนอ (หลักการ/แนวคิด/เหตุผลความจําเป็น)
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหนึ่งในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ
107 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน หรือเรียกอีกชื่อว่า “แม่น้ำสุพรรณบุรี” ซึ่งไหลผ่านตามแนวยาว
จังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ล้านไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบลุ่ม ลักษณะของดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุอาหาร เหมาะสำหรับการทำนาข้าวและการเพาะปลูกพืชไร่ ซึ่งเห็นได้
จากพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม จำนวน 2,188,241 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.34 ของพื้นที่จังหวัด
(Suphanburi Provincial Agricultural Extension Office, 2017) ทำให้ “จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนำใน
ด้านแหล่งผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬาและการท่องเที่ยว
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โดยใช้ทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็งคุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม” ตามวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2558 - 2561 ส่งผลให้ภายในพื้นที่จังหวัดมีการเพาะปลูกข้าว
จำนวนประมาณ 1,204,170 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 50.02 แต่ยังพบปัญหาผลิตข้าวนาปีมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย
51.68 บาทต่อไร่ และข้าวนาปรังเฉลี่ย 140.78 บาทต่อไร่ ในปี 2562 (Suphanburi Provincial Agriculture and
Cooperatives Office, 2020) ซึ่งเป็นผลจากปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งได้แก่ สารเคมีที่ใช้ในการปราบ
ศัตรูพืช สารเคมีฉีดพ่นสำหรับบำรุงข้าว ปุ๋ยเคมีสำหรับบำรุงต้นข้าว เป็นต้น ส่งผลให้กำไรสุทธิต่อไร่นั้นลดน้อยลง
และเป็นค่านิยมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีในการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบด้าน
สุขภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น (Charoensuk, 2016) ซึ่งเป็นปัญหาที่พบในปัจจุบัน
จากการได้รับผลกระทบของเกษตรกรที่กล่าวไว้ในข้างต้น จึงได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ช่วยในการ
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้ าว การลดต้นทุนการผลิตข้าว และการเพิ่มมูลค่าข้าวควบคู่กับการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่แบบมีส่วนร่วมผ่านการวางแผนแนวทางการพัฒนาชุมชมร่วมกันโดยการกำหนด
ภาพอนาคตชุ ม ชนขึ ้น (Yongphet et al., 2021) โดยมี ก ารดึ ง เอาศั ก ยภาพของชุ ม ชนออกมาใช้ การพั ฒ นา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์พื้นที่สำหรับแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของชุมชนอย่างครบวงจร การถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ การสร้างและพัฒนาทักษะฝีมือนวัตกรชุมชน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการสร้างกล ไกลส่งเสริมเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ขยายผลสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นการสร้างชุมชนต้นแบบที่มีการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากหลาย
ภาคส่วน เช่น มหาวิทยาลัย แหล่งทุนภายนอก และเครือข่ายกระบวนการพัฒนา ที่ช่วยกันดึงเอาปัญหาของชุมชน
ออกมาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาที่ตอบโจทย์และเกิดความยั่งยืน การลงพื้นที่การพัฒนาชุมชนวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่ทอง เพื่อสร้างต้นแบบวิสาหกิจชุมชนที่พึ่งพาตัวเองได้ มีเป้าหมายการขับเคลื่อนชุมชน
เพื่อพัฒนานวัตกรรมของชุมชนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายของในการทำเกษตรและสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์อีกด้ วย
นอกจากพัฒนาเพื่อให้เกิดการกระจายองค์ความรู้และเกิดความยั่งยืนในชุมชนนี้จำเป็นมีการจัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและจัดการแหล่งน้ำ (Chaisongkram, 2015) และการจัดพื้นที่
เกษตรกรรม (Zoning) ของการทำเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
3. วัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีขยายผลสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพื้นที่
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะฝีมือนวัตกรชุมชนด้านนวัตกรรมเกษตรอิน ทรีย์และเทคโนโลยีภายในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อสร้างกลไกลส่งเสริมเกษตรอินทรีย์สู่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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4. ขอบเขตของการดําเนินงานและระยะเวลาการดําเนินงาน
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรี ย์อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี มีขอบเขตของการดําเนินงาน ดังนี้ การวิจัยแบบมี ส ่วนร่วมโดยการออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาของชุมชนในปัจจุบัน คือ ปัญหาเรื่องการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ปั ญหาแมลงศัตรูพืช
ลดค่าใช้จ่ายในการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563
ถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2565) เป็นการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาสร้างนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตรจึงเป็นแนวทางที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น
เป็นการทำงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม (Participate Action Research) กับเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทองในจังหวัดสุพรรณบุรี การดำเนินงานโดยการร่วมศึกษาพัฒนางานวิจัย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยให้เกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์การในการดำเนินกิจกรรม เป็นการฝึกทักษะและ
กระบวนการคิดให้แก่สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน เกิดองค์ความรู้ แนวคิด เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่น ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต และร่วมออกแนวคิดและสร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ตรงต่อการ
แก้ไขปัญหาและความต้องการในพื้นที่ส่งผลต่อการนำไปใช้ประโยชน์ สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภาคการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึง
ปลายน้ำ ในการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน เป็ นการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เกษตรกรดำเนิ น งานในระบบเกษตรอิ น ทรี ย ์ ด ้ ว ยระบบการรั บ รองแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Participatory Guarantee Systems) จำนวน 13 ครัว เรือน จากการดำเนิน การจัดประชุมแบบระดมสมอง
(Brainstorming) และการประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussing) ที่มีการติดตามประเมินผลของการดำเนินงาน
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) ประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มีการแสดงความคิดเห็น ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพของชุมชน จุดอ่อน จุดแข็งของชุมชน ส่งผลให้สามารถ
แก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างตรงจุด เกิดการสร้างกระบวนการ แผนการดำเนินงาน เกิดการยอมรับของสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน โดยมีคณะนักวิจัยร่วมดำเนินงาน อีกทั้ง นำเครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนมาออกแบบแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน และสรุปเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นแผนภาพอนาคตชุมชน (Scenario Analysis) ภายใต้กรอบการ
พัฒนา 5 มิติ (3ES+M) ร่วมกันภายในระยะเวลา 5 ปี สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การร่วมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการแบบมีส่วนร่วมการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ปัจจุบัน (ภาพที่ 1) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก คือ
การเรียนรู้และศึกษาปัญหาของวิสาหกิจชุมชน
ปญหาของวิสาหกิจชุมชน
- หนี้สิน
- ขาดเครื่องมือ

- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การสร้างตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์

แก้ไขปัญหา

เป้าหมายการพัฒนา

ชุมชน
ความเหลื่อมลํา แผนการพัฒนา
Farm Portfolio วิเคราะห์ปญ
ั หา
Foresight
บริบทชุมชน
วิธีคิด วิธีการ Scenario analysis
เกษตร
3ES+M
ร่วมพัฒนา
Input
ทีป่ รึกษา
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อู่ทอง

เครื่องมือการทํางาน
•
•
•
•
•

Participate Action Research
Purposive Sampling
Brainstorming
Focus Group Discussing
Qualitative Synthesis

เครือข่ายภาคี
1. มรภ. วไลยอลงกรณ์
2. แหล่งทุน
3. เครือข่ายการพัฒนา

ข้าวอินทรีย์

ผักอินทรีย์

4 .เครือข่ายตลาดอินทรีย์

กระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy)
(Sustainable Development Goals: SDGs)

การจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืน

(Sufficiency Economy Philosophy: SEP)
Process

การเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชน

การจัดการกระบวนการผลิตตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน
นวัตกรรม นวัตกรชุมชน

การตลาด ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่าย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Effect

การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่พ่งตนเองภายใต้ชีวิตวิถีปกติถัด ป
Output/Outcome

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงแนวความคิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
อู่ทองเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตปกติถัดไป
5. วิธีการ/ขันตอนกระบวนการดําเนินงาน
วิธีการทางานของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตร
อินทรียอ์ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งออกเป็ น 10 ข้อ ดังต่อไปนี ้
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1. ทาความเข้าใจกับสมาชิกในกลุ่มกาหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายการทางานของกลุ่ม
หลังจากได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ (ขอทุนเพื่อสนับสนุนการทางานชุมชน)
2. ขอให้ท่ปี รึกษาช่วยลงพืน้ ที่และออกแบบนวัตกรรมสาหรับแก้ไขปัญหาของชุมชน
3. สร้างและติดตัง้ พร้อมทดสอบการทางานเทคโนโลยีเครื่องทาขนมจีนเส้นแห้ง ทัง้ นีท้ าการออกแบบ
และศึกษาหาข้อมูลระบบการทางาน และจัดหาอุปกรณ์ ทาการติดตัง้ และทดสอบการทางาน
4. สร้างและติดตัง้ พร้อมทดสอบการทางานเครื่องดักแมลงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
5. สร้างและทดสอบตูอ้ บแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นที่ I และรุ่นที่ II ออกแบบตูอ้ บแห้งที่สะดวกและ
มีความเหมาะสมสาหรับทางาน อบสมุนไพรที่เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดในปัจจุบนั
6. เครื่องเร่ง กระบวนการย่อยสลายของวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ ยหมัก และส่งผล
ตรวจวัดคุณภาพ
7. ออกแบบผลิตภัณฑ์และทาการตลาดขนมจีนอินทรียเ์ ส้นแห้ง
8. ทาการประชาสัมพันธ์และจัดงานแสดงสินค้าชุมชน
9. จัดส่งสินค้าวางจาหน่ายในร้านเครือข่าย
10. อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพด้านการประยุกใช้นวัตกรรมสมาชิกกลุม่ เกษตรอินทรีย์
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่เป็นการลงไปในพื้นที่เพื่อเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิ ตชุมชนแต่เป็นการสร้าง
โอกาสและพัฒนาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบการพัฒนา
แบบ 3ES+M (Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, 2022a) เป็ น การ
พัฒนาเชิงพื้นที่ให้บรรจุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนางานเชิงพื้นที่ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา (Education)
ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านสังคม (Social) และด้านจิตใจ (Mind) ซึ่งการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต้องทำความเข้าใจพื้นที่อย่างชัดเจนและตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ตอบโจทย์ให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน
ซึ่งแน่นอนสำหรับการพัฒนางานเชิงพื้นที่ในปัจจุบันตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการจะให้ความสำคัญในเรื่องของ
รายได้ที่เกิดขึ้นในชุมชนแต่ทั้งนี้เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติจึงจำเป็นต้องเพิ่มกิจกรรมและโจทย์การ
พัฒนาทางด้านจิตใจเข้าไปด้วย
การสำรวจและการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาเพื่อให้คนในพื้นที่รับทราบถึงแนว
ทางการพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน เทคโนโลยี ทรัพยากร และงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลาย (Valaya Alongkorn Rajabhat University
under the Royal Patronage, 2022b) เป็นการให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า “อาจารย์นักพัฒนา” ลง
พื้นที่เพื่อดำเนินงานบริการวิชาการให้กับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนจึงเกิดการ
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ทำงานแบบ Scholarship of application ใช้การผสมผสานความเขี่ยวชาญ (Sharing of expertise) ระหว่างผู้มี
ความรู้วิชาการกับผู้ใช้ ในลักษณะความร่วมมือ (Collaboration) แบบสองทาง (Kaewthep, 2016) ด้วยวิธีการ
ทำงานวิชาการรับใช้สังคมที่เชื่อมโยงความรู้ของนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษากับเงื่อนไขในการใช้และกับผู้ใช้
(Mingchai, 2021) สำหรับการลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างตรงประเด็น
นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
5.1 แนวคิดและกระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
จากการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ โดย
กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการมองภาพอนาคตชุมชน (Yongphet et al., 2021) โดยการนำแนวทาง
กระบวนการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพ ด้วยการผนึกกำลัง (Synergy) ในการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ให้ประสบความสำเร็จ โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์มีการกำหนดความขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ในระบบเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการผลิตและ
การจัดการฟาร์ม การรวบรวมและเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการการตลาด ทำให้เกิดการพัฒนาอาชีพเกษตรกร
อย่างยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ในมิติแผนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3ES+M ทั้ง 5 มิติ (Education, Economy,
Environment, Social, and Mind) มิติการศึกษา มิติด้านเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติจิตใจ ซึ่ง
วิเคราะห์ความยั่งยืนและการพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกรตามแนวทางของโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy)
ที่เป็นการนำวัสดุที่อยู่ในท้องถิ่นแก้ไขปัญหาชุมชนแบบครบวงจรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) และมี ก ารน้ อ มนำปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficiency Economy
Philosophy: SEP) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนานวัตกรรมพลังงานทดแทนและการจัดการอย่างยั่งยืนสำหรับเกษตร
อินทรีย์ตลอดห่วงโซ่อุปทานที่มีการพัฒนาระดับต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ
5.2 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (Laophuangsak, 2014) เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันตก พบว่า รูปแบบการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันตก ประกอบด้วย ทุนของชุมชน การ
วางแผน และเป้าหมายร่วมกัน การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การใช้ประโยชน์ การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การขยายโอกาสทางการตลาด การจัดสรรทรัพยากร การสื่อสารทางสั ง คม
วัฒนธรรมองค์การที่สร้างสรรค์ และผู้นำที่ดี การพัฒนาประสิทธิผลตามภารกิจ การพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการบริการ การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน การ
สร้างเครือข่ายที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้โดยการสร้างผู้ประกอบการชุมชนเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
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จำหน่ายสินค้าชุมชนตามเป้าหมาย 3 ประการ (Chaikhan et al., 2022) คือ เพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาส
เพิ่มอำนาจการกำหนดราคา และเพิ่มทางเลือกให้มีความหลากหลาย การทำงานวิจัยเชิงพื้นที่นี้ทำให้เกิ ด
กระบวนการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าเกิดกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นจากชุมชนและ
ชุมชนขับเคลื่อน
5.3 นวัตกรชุมชนกับการแพร่กระจายนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน
นวัตกรชุมชน (Community innovator) คือ เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ในพื้นที่มีฐานะเป็นคนใน (Insider)
ที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจบริบทและปัญหาของชุมชนเป็นอย่างดี เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาทักษะใน
การออกแบบ สร้าง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน การรวมกลุ่มกันในการระดม
ความคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชน (Community innovation) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการนำ
นวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาของชุมชน ทั้งนี้นวัตกรชุมชนสามารถนำนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นไปเผยแพร่สู่เครือข่าย
และเข้าร่วมเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่มีจุดมุ่งหมายเชิงสังคม (Social movement) สอดคล้องหรือใกล้เคียงกัน
(Kumsubha, 2019) นอกจากนี้นวัตกรชุมชนยังเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนในอนาคตต่อไป
5.4 การสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชุมชน
สมาชิกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และประชาชนในพื้นที่ จำเป็นต้องยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และมีองค์ความรู้ความรับผิดต่อนวัตกรรมต่อสังคม ในการนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพล (Leelaphatthanawong et al., 2018) ต่อการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นระบบที่คำนึงถึง
สภาพแวดล้อม การรักษาสมดุลธรรมชาติที่ปราศจากการใช้สารเคมีสู่เกษตรอินทรีย์วิถีสู่สังคมเกษตรยั่งยืนร่วมกับ
การสร้างนวัตกรชุมชน ซึ่งปัจจัยที่สำคัญในอีกหลายด้านที่เป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
(Noumcharoen, 2015) ก่อเกิดความมั่งคงและยั่งยืนต่อไป การที่ชุมชนจะมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
ชุมชนสิ่งที่คำนึงถึงเป็นอันดับแรก คือ ใช้งานและดูแลรักษาง่าย
5.5 การส่งเสริมแปรรูปผลิตภัณฑ์ และกำหนดแผนการตลาด
การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนอันดับแรกมุ่งเน้นการหาตลาดและช่องการจัดจำหน่ายให้มากขึ้น การ
กำหนดแผนการตลาดให้มีความหลากหลาย ชุมชนดึงเอาเยาวชนในพื้นที่มาช่วยในการถ่ายภาพและนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ จัดทำกลุ่ม LINE Official Account ในการประชาสัมพันธ์รับสั่งจองผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ของชุมชนรายสัปดาห์ การเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ชุมชม ทั้งนี้วิสาหกิ จ
ชุมชนเน้น กลุ่มคนที่ร ักสุขภาพและอาหารอินทรีย์ นอกจากนี้กลุ่มมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ช ุมชนให้มีความ
หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภค ที่มีความสอดคล้องกับการกำหนดกลยุ ทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์
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Chaipinchana et al., (2021) สำหรับตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง คือ 1) การสร้างตราสินค้า 2) การสร้างสื่อ
ทางการตลาดออนไลน์ 3) การสื่อสารทางการตลาดใน Social media และ 4) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่ง
ชุมชนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการจำหน่ายในตลาดเดิมซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดกลยุทธ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเดิมแต่เน้นจำนวนที่ขายได้เพิ่มขึ้น (Ansoff et al., 1993) ทั้งนี้ชุมชนได้มีการนำทรัพยากร
และทุนทางชุมชนที่มีอยู่สร้างจุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ Jarernpanit et al., (2021) นำเอา
ทุนชุมชนมายกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน เช่นเดียวกันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำแนวคิดนี้มากำหนดตรา
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน (Kannasoot, 2019) ทั้งนี้ชุมชนได้นำเอาคำว่า “ลูกแม่โพสพ” มา
เป็นตัวแทนสัญลักษณ์กลุ่มที่แสดงออกถึงจังหวัดสุพรรณบุรีที่เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำได้รับความรักจากแม่โพสพ ชุมชน
ใช้สัญลักษณ์นี้ชี้ให้เห็นถึงความกตัญญูต่อ แม่โพสพ นอกจากนี้ชุมชนยังมีการนำข้าวอินทรีย์มาแปรรูปเป็นขนมจีน
สมุนไพรอินทรีย์เส้นแห้งที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
5.6 การพัฒนาต้นแบบชุมชนด้านนวัตกรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การพัฒนาต้นแบบชุมชนด้านนวัตกรรม เพื่อให้
เกิดการนำเอาทรัพยากรชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันภายในชุมชน สามารถ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ให้ความสำคัญในการออกแบบและสร้างนวัตกรรมชุมชนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน การนำเสนอแนวทางความยั่งยืนของการจัดการพลังงานชุมชนภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประยุกต์ใช้นนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน (Yongphet et al., 2016) การพัฒนาชุมชนที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้้จริงของชุมชนโดยการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนโดยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยชุมชนต้องมีีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิ งพื้นที่
ร่วมกับภาคีีเครือข่ายแบบพหุภาคและการสร้างความเข้าใจร่วมกัน (Khamkerd et al., 2020) ทั้งนี้นวัตกรรมที่
นำมาประยุกต์ใช้ต้องตอบโจทย์ ใช้งานสะดวก และสามารถดูแลและซ่อมบำรุงได้โดยนวัตกรชุมชนด้วยตัวเอง
ทั้งหมด
ทั้งนี้การทำงานโครงการการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริม
เกษตรอินทรียอ์ ำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขันตอนที่ 1 การจัดกลุ่มอย่างยั่งยืน
การออกแบบการพัฒนา กำหนดแผนการดำเนินงาน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม เช่น
ฝ่ายช่างชุมชน ฝ่ายจัดการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายสรุปงานชุมชน ตัวอย่างเช่นการจัดตั้งฝ่ายทีมช่าง
ชุมชนในการตัด ต่อ เชื่อมสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ฝ่ายการผลิตที่มีการ
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กำหนดตารางเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลิตผลทางการเกษตร และฝ่ายการตลาดนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายตาม
ตลาดและจุดแสดงสินค้าตามหน่วยงานราชการพร้อมกับการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของชุมชนเพื่อให้
เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป
ขันตอนที่ 2 การจัดการกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
การวางแผนทำปฏิทินการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อควบคุมปริมาณที่จะทำให้ผลผลิต
ล้นตลาดและเป็นการวางแผนที่จะผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า และกำหนดการใช้และ
บำรุงรักษานวัตกรรมชุมชนโดยยุวกรและนวัตกรชุมชน
ขันตอนที่ 3 การเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชน
การนำกระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ (Design Thinking) มาผสมกั บ Double Diamond Diagram
(กระบวนการออกแบบแบบเพชร 2 เม็ด) ของ UK Design Council จะสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ช่วง
ใหญ่ๆ และแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลักตาม Hasso Plattner Institute of Design (Stanford d.school) มา
ประยุกต์ใช้ทั้งนี้ ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของชุมชนและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรให้ มากที่สุด โดย
การแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกับชนชน ระยะที่ 2 กระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม และระยะที่ 3 ออกแบบและสร้างนวัตกรรมร่ว มทดสอบการทำงานของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีชุมชนที่สร้างขึ้น
นอกจากนี้ในระยะนี้ยังมีการทดลองกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่า
การพัฒนานี้จะเกิดความยั่งยืน จากแผนภาพจะเห็นได้ว่ากระบวนการทำงานเรียงขั้นตอนต่อกันเป็นเส้นตรงตั้งแต่
ต้นจนจบ แต่แท้จริงแล้วมีลักษณะการทำงานแบบ Non-linear คือ ไม่ได้เป็นขั้นตอนที่ตรงไปตรงมา มีลักษณะการ
ทำงานที่เกิดกระบวนการทำซ้ำในแต่ละขั้นตอนต่างๆ หลายครั้งเพื่อจะได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
ทางออกที ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด สำหรั บ เกษตรกรและการพั ฒ นาชุ ม ชน และที ่ ส ำใครจะเน้ น ชุ ม ชนเป็ น หลั ก เพื ่ อ ให้ เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ขันตอนการทําความเข้าใจปญหาชุมชน

ตังโจทย์และกําหนดปญหา

ระดับแนวความคิด

ลงพื้นที่ศึกษาและทําความ
เข้าใจร่วมกันกับชุมชน และ
กําหนดโจทย์การพัฒนา
ร่วมกัน

Empathize

•
•

กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
เพิ่มมูลค่า

Phase 2
สร้างสรรค์นวัตกรรม
เสนอ อเดียแก้ ขปญหา
ทดสอบและสร้างไอเดียใหม่ๆ

Define

Ideate

การพึ่งพาชุมชนในการทดสอบ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบ
โจทย์และความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นแห้ง/แมลง
การเตรียมพื้นที่หรือคุณภาพดินที่เหมาะสม
ศัตรูพืช/ดินเชื่อมโทรม/ยกเลิกการ
ในการเพาะปลูกและมีต้องการกําจัดศัตรูพืช
ใช้สารเคมี/ปุ๋ยอินทรีย/์ แปรรูป
ในนาข้าวและแปลงผัก
ผลิตภัณฑ์/ช่องทางจัดจําหน่าย

Phase 3
ส่งมอบให้กับชุมชน
พัฒนาต้นแบบ

ทดสอบการทํางาน

การทดสอบจะช่วยในการกําหนดแนว
ทางการแก้ไขที่ชัดเจนขึ้น

Prototype

Test

พึ่งพาต้นแบบในการช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆ

ออกแบบและสร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสําหรับแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกร

เปาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Phase 1
กระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชน

นําไปทดสอบใช้งาน
สร้างต้นแบบนวัตกรรม ภาคสนามโดยชุมชน
และเทคโนโลยีชุมชน
เป็นเจ้าของและใช้งาน
พร้อมกับนําผลิตภัณฑ์ จริง
ชุมชนขายทดสอบ
ออนไลน์

เทคโนโลยีเครื่องทําขนมจีนเส้นแห้ง เครื่องดักแมลงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ รุ่นหลังเต่า ชุดเร่งการย่อยสลายวัชพืชแบบเติมอากาศ
กระบวนการเตรียมดินพร้อมปลูกที่เหมาะสม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการสร้างกลุ่มประชาสัมพันธ์และช่องทางการขายออนไลน์

ภาพที่ 2 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์อู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
การออกแบบนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม (ภาพที่ 5)
โดยชุมชนร่วมให้ข้อมูลและความต้องการลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่สนใจ และออกแบบเทคโนโลยีให้ตรงกับความ
ต้องการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ดังนี้

ภาพที่ 3 กระบวนการออกแบบ พัฒนานวัตกรรมและสร้างเทคโนโลยียกระดับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
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เทคโนโลยีเครื่องทำขนมจีนเส้นแห้ง โดยการนำเมล็ดข้าวอินทรีย์ที่ได้จากการเพาะปลูกนำมาบดและแปร
รูปเป็นเส้นขนมจีนเพื่อแก้ไขปัญหาข้าวราคาถูกและเป็นการเพิ่มตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ชุ มชน อัตรากำลังการผลิต
ขนมจีนเส้นแห้งอินทรีย์ 150 กิโลกรัมต่อวัน สามารถจำหน่ายกิโลกรัมละ 90 บาท หากขนมจีนเส้นแห้งมีส่วนผสม
พืชสมุนไพร เช่น ขมิ้น อัญชัน ใบเตย เป็นต้น สามารถเพิ่มราคาจำหน่ายได้ถึงกิโลกรัมละ 110 - 120 บาท
นวัตกรรมเครื่องดักแมลงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้
สารเคมีและไม่ทำร้ายแมลงดีโดยติดตั้งไว้ที่บริเวณแปลงนาของครัวเรือนเป้าหมายทั้ง 13 ครัวเรือน สามารถดักจับ
แมลงได้ประมาณ 2-3 กิโลกรัมต่อคืน และสามารถแยกแมลงที่เป็นศัตรูพืชและแมลงที่สามารถรับประทานเป็น
อาหารและสร้างรายได้จากการจำหน่าย
นวัตกรรมต้นแบบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิต ย์รุ่นหลังเต่า เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สามารถ
นำมาอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ขนมจีนอบแห้ง พริก กุ้งฝอยแห้ง สมุนไพร ล ซึ่งมีการติดตั้งในพื้นที่
ของสมาชิกกลุ่มโดยการแบ่งออกเป็นโซน ซึ่งเกษตรกรที่มีผลผลิตพร้อมจะทำการแปรรูปสามารถไปยังพื้นที่ที่อยู่
ใกล้เคียงหรือสะดวกในการทำงาน เกษตรกรที่มาใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์หลังจากใช้งานเสร็จจะต้อง
รับผิดชอบในการทำความสะอาดและการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานดังเดิม นอกจากนี้เยาวชน (นวัตกร
ชุมชน) จำนวน 15 คน ได้รับการถ่ายทอดวิธ ีการสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ “รุ่นหลังเต่า” มีความ
เชี่ยวชาญสามารถสร้างขึ้นเพื่อจำหน่ายให้กับบุคคลหรือชุมชนที่สนใจ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้าง
รายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน
นวัตกรรมชุดเร่งการย่อยสลายวัชพืชแบบเติมอากาศ ออกแบบและติดตั้งภายในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 9
ชุด โดยนำผักตบชวารวมกับเศษวัสดุทางการเกษตรผสมและหมักด้วยนวัตกรรมชุดเร่งการย่อยสลายวัชพืชแบบ
เติมอากาศ สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพได้ถึง 600 - 750 กิโลกรัม ชุดเร่ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน
เพื่อพัฒนาเป็นดินพร้อมปลูกที่มีคุณภาพและแก้ไขปัญหาดินเป็นกรดซึ่งเป็นผลกระทบจากการใช้สารเคมีในพื้นที่
เป็นระยะเวลานานและเป็นการเตรียมดินในแปลงเกษตรให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูก
การพัฒนาศักยภาพด้านการประยุก ต์ใช้นวัตกรรมของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตลอดกระบวนการผลิต สร้าง
คุณค่า (Value Creation) ในการจัดการการผลิตข้าวและผักอินทรีย์อย่างยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในชุมชน เยาวชน ผู้สูงอายุ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ขันตอนที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผลผลิตทางการเกษตรถูกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดเป็นอัต ลักษณ์เป็นที่
จดจำและเข้าถึงง่ายของผู้บริโภคจึงมีการออกแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและตรง
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กับความต้องการของท้องตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ขนมจีนสมุนไพรเส้นแห้ง ซึ่งมีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายและเป็น
อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น ช่วยยกระดับคุณภาพของผลิ ตภัณฑ์และเพิ่มรายให้ให้กับเกษตรกรจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะมีการออกแบบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ดียิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา
(ข

(ก

(ค

(ง

ภาพที่ 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า (ก) บรรจุภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ชุมชน (ข) ผลิตภัณฑ์ขนมจีนสมุนไพร (ค)
ตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และ (ง) รูปแบบบรรจุภัณฑ์ผักอินทรีย์ชุมชน
ขันตอนที่ 5 การตลาดและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน
การสร้างเครือข่ายตลาดอินทรีย์และเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ให้กับกลุ่ม การวางเป้าหมายและกรอบ
การพัฒนาที่ชัดเจนจะทำให้เกิดการแก้ไขและยกระดับวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเป็นระบบเพื่อการสร้างคุณค่า
(Value creation) และมีประโยชน์ต่อสมาชิกของกลุ่มทั้งหมด 13 ครอบครัว ซึ่งสามารถลดภาระค่าปุ๋ยและสาร
ปราบศัตรูพืชได้ร้อยละ 100 และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60-80 ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อีกทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้มแข็ง
6. ผลการดําเนินงาน (ผลการใช้นวัตกรรม พร้อมภาพประกอบ)
6.1 สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิมของชุมชน
อำเภออู่ทองเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีประชากรมากกว่าร้อยละ 80 มี
อาชีพหลักคือเกษตรกรรม โดยพื้นที่ร้อยละ 13.69 เป็นพื้นที่การทำนาปีและนาปรัง และพื้นที่ร้อยละ 18.47 เป็น
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พื้นที่ทำไร่ทำสวน ในปี พ.ศ. 2547 มีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพื่ อลดค่าใช้จ่าย ลดหนี้สิน และแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพจากการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมเปลี่ยนมาเป็นการทำเกษตรอินทรีย์ โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มส่งเสริม
เกษตรกรอู่ทอง มีเป้าหมายเพื่อสร้างกองทุนฟื้นฟูเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรที่ได้รั บผลกระทบของน้ำท่วมและน้ำหลาก ซึ่งส่งผลให้ไม่มีผลผลิตจากการทำนามีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
เกษตรกรในพื้นที่ของกลุ่มชุมชนและพื้นที่อำเภออู่ทองจึงมีหนี้สินทุกปี นอกจากนี้หนี้สิ้นของเกษตรกรยังมาจาก
การทำนาแบบใช้สารเคมี ซึ่งปัจจุบันราคาปุ๋ยเคมีสำหรับการทำนาปรับตัว เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งสารเคมีอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับการเกษตร ได้แก่ สารฆ่าหญ้า ฮอร์โมนบำรุง เป็นต้น ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลต่อต้นทุนของเกษตรกร
ที่ปรับเพิ่มขึ้น จึงทำให้เกษตรกรของอำเภออู่ทองประสบปัญหาการเป็นหนี้ในทั้งและนอกระบบ
กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทองจึงเป็นกลุ่มที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร เพื่อช่วยรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว้ให้ลูกหลาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขที่ยั่งยืน กลุ่มส่งเสริมเกษตรกร
อู่ทองจึงต่อยอดการทำนาแบบลดต้นทุนและการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนต้นทุนผลิตเป็นเงินออม
เกิดเป็นเกษตรปลดหนี้ แต่วิธีนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่ ดังนั้นกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทองจึงสร้าง
พื้นที่ต้นแบบการทำนาแบบลดต้นทุนและการทำเกษตรอินทรีย์คำนวณรายรับรายจ่ายให้เกษตรกรอื่น ๆ ได้ทราบ
และเห็นผลผลิต จนเกิดความเข้าใจและสร้างเป็นเงื่อนไขของการช่วยเหลือสมาชิกของกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ส่งผลให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มมากขึ้น
ในปี พ.ศ. 2559 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรจำนวน 13 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลกระจับ ตำบลเจดีย์
ตำบลอู่ทอง ตำบลบ้านดอน และตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้เกิดการขยายพื้นที่
ในการทำเกษตรอินทรีย์ประมาณ 80 ไร่ ใช้สำหรับปลูกข้าวและผักอินทรีย์ (ร้อยละ 87.5 ใช้เพาะปลูกข้าว และ
12.5 ปลูกผักอินทรีย์) และในปีพ.ศ. 2560 ได้ยื่นขอการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
อำเภออู่ทอง โดยยึดหลักการทำนาอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือระบบการรับประกันแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Guarantee Systems: PGSs)
การทำนาของเกษตรกรจะพบกับปัญหาน้ำท่วมหรือน้ำหลากในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมของทุกปี
และในแต่ละรอบจะมีน้ำท่วมในแปลงนาข้าวประมาณ 30-45 วัน ดังนั้นเกษตรกรจึงให้ความสำคัญใน การวางแผน
การทำนาในแต่ละรอบ เกษตรกรเลือกทำนาอินทรีย์โดยยึดหลักการลดรายจ่ายในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การ คัดเลือก
และเก็บเมล็ดพันธ์โดยกลุ่มสมาชิก การปลูกข้าวหอมมะลิแดงตามฤดูทำนา (นาปี) และปลูกข้าวหอมนิล สำหรับ
การทำนาในฤดูแล้งนอกฤดู (นาปรัง) ด้วยปริมาณพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงไม่มีการขุดสระกักเก็บน้ำใน พื้นที่ ส่วน
ใหญ่ใช้น้ำจากคลองชลประทานในการทำนาข้าว แต่ก็มีปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนาในช่วง หน้าแล้ง การ
ทำนาอินทรีย์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด เดิมปุ๋ยอินทรีย์มีราคาเฉลี่ย 180 บาทต่อ 50 กิโลกรัม โดยใส่ปุ๋ย อินทรีย์ในนา
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ข้าวอัตราประมาณ 75 กิโลกรัมต่อไร่ และแปลงผักในอัตราประมาณ 50 กิโลกรัมต่อไร่ และการ เตรียมน้ำหมัก
จุลินทรีย์ชีวภาพใช้งาน ทั้งนี้น้ำหมักจุลินทรีย์ผลิตจากหน่อกล้วยและดินป่า ราคาต้นทุนการผลิต เฉลี่ยอยู่ที่ 30
บาทต่อลิตร สำหรับใช้เร่งการเจริญเติบโตและการออกรวงที่สมบูรณ์ในนาข้าว โดยใช้งานน้ำหมัก จุลินทรีย์เฉลี่ย 5
ลิตรต่อไร
สิ่งสำคัญของการทำนาอินทรีย์คือเมล็ดพันธ์และการเตรียมดิน เกษตรกรเลือกเก็บเมล็ดพั นธ์และซื้อขาย
แลกเปลี่ยนภายในกลุ่ม ในราคาเฉลี่ย 200 บาทต่อถังข้าวเปลือก (เมล็ดข้าวเปลือก 10 กิโลกรัม) และขั้นตอนการ
เตรียมดินมีการไถแปร พรวนดิน และปั่นดิน เมื่อหว่านข้าวในนาข้าวแล้ว จะขังน้ำไว้เป็นเวลา 1 เดือน การขังน้ำใน
ช่วงแรกจะช่วยคลุมวัชพืชได้ จากนั้ นก็จะให้น้ำในทุก ๆ 15 วัน เมื่อข้าวเริ่มงอกจะให้ปุ๋ยหมักที่เตรียมไว้ และใช้
วิธีการสังเกตสีใบข้าว หากมีสีเหลืองเกษตรกรก็จะใส่ปุ๋ยหมักลงไปในนาข้าว
ผลผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรที่ผ่านระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม จะผลิตและจัดจำหน่ายในชุมชน
เครือข่ายกลุ่มเกษตรอิ นทรีย์ โรงพยาบาลอู่ทอง นอกจากนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ยังปลูกผักอินทรีย์ ได้แก่ คะน้า
กวางตุ้ง ผักชี ผักบุ้ง พริก มะเขือ กระเจี๊ยบ ถั่วฝักยาว ถั่วพู หัวไชเท้า มันเทศ ขมิ้น กระชาย และสมุนไพร ซึ่ง
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ ยังไม่มีตราสินค้าหรือช่องทางการติดต่อ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตากแห้งของ ชุมชนยังใช้
การตากแดดและไม่สามารถควบคุมความสะอาดได้
ปัจจุบันผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในท้องตลาดมีจำนวนมากจากกระแสความนิยมรักสุขภาพ เกิดการตัดราคา
ส่งผลให้ราคาขายข้าวและพืชผักตกต่ำ และปัญหาด้านการตลาดที่มีอย่างจำกัด จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์หลักที่จัด
จำหน่ายและเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้บริโภคคือ ข้าวอินทรีย์ ซึ่งปัจจุบันจำหน่ายในกิโลกรัมละ 10-12 บาท แต่
เนื่องจากมีสมาชิกเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณข้าวมีจำนวนมากกว่าความต้องการของผู้บริโภค ดั้งนั้น
ทางกลุ่มจึงแปรรูปเป็นเส้นขนมจีน แต่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานจึงต้องการพัฒนาขนมจีนเส้นสดเป็นขนมจีน
อินทรีย์เส้นแห้งที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สามารถเก็บได้นานและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้หลากหลายกลุ่ม แต่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อำเภออู่ทองยังขาดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะประยุกต์ใช้ในการทำ
ขนมจีนเส้นแห้งและสมุนไพรอบแห้งเพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่า
นอกจากนั้นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เพียงพอจึงมีความจำเป็นต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และปัญหาแมลงศัตรูพืชส่งผลให้ผลผลิตมีความเสียหายมากกว่าร้อยละ 20 จากจำนวนผลผลิต
ที่ควรจะได้รับ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรแก้ปัญหาโดยนำวัสดุหรือพืชที่มีกลิ่นฉุนใส่ไว้ด้านในขวดพลาสติกเพื่อล่อ
แมลงวันทอง ทั้งนี้หากใช้สารเคมีก็จะส่งผลกระทบกับนาข้าวหรือผักอินทรีย์ได้ หากใช้ผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลง
ศัตรูจากสารอินทรีย์กับนาข้าวและแปลงผักอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่และทั นเวลา ส่งผลกระทบต่อผลผลิตเกิดความ
เสียหาย แสดงให้เห็นประเด็นปัญหาของกลุ่มเกษตรกรที่ยังขาดองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
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6.2 สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลง ปจากเดิม
นวัตกรชุมชนสามารถออกแบบ ผลิตและพัฒนาสร้างเทคโนโลยีเครื่องทำขนมจีนเส้นแห้ง จำนวน 1 ชุด
ได้ด้วยตนเองภายในชุมชน เพื่อช่วยในกระบวนการทำขนมจีนที่แตกต่างจากทั่วไป และชุมชนเกิดการต่อยอดแปร
รูปเป็นเส้นขนมจีนสมุนไพร (แห้ง) ขายในราคา 110-120 บาทต่อกิโลกรัม และเกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ในการผลิตขนมจีนแห้งและขนมจีนสมุนไพรได้ด้วยชุมชนเอง
นวัตกรชุมชนสามารถออกแบบ ผลิต สร้างและติดตั้งเครื่องดักแมลงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่แปลง
นาจำนวน 13 ชุด ประสิทธิภาพสามารถทำงานได้ 2-4 ชั่วโมงต่อคืน ปริมาณแมลงที่ดักจับได้ประมาณ 2-3
กิโลกรัมต่อคืน ชุมชนมีการรับผลิตตามการสั่งซื้อของลูกค้าในราคาชุดละ 8,500 บาท ทั้งนี้นวัตกรชุมชนสามารถ
ทำการทดสอบการทำงานของเครื่องได้ด้วยตนเอง และสามารถดูแลแก้ไขหากเกิดความเสียหายจากการใช้งานหรือ
เหตุสุดวิสัย ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบทชุมชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบเกษตร
อินทรีย์ได้
นวัตกรชุมชนได้ร่วมออกแบบและสร้างตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นหลังเต่า จำนวน 6 ชุด ที่พื้นที่ใน
การติดตั้งน้อย สามารถใช้งานบนพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า ต้นทุนในการผลิตไม่สูง ใช้งานง่าย และมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
ในการอบแห้ง ประสิทธิภาพการทำงานเฉลี่ย 4-5 ชั่วโมงต่อวัน สามารถตากแห้งผลผลิตน้ำหนักประมาณ 40
กิโลกรัมต่อรอบ วัสดุในการจัดสร้างสามารถหาซื้อในประเทศ 100 เปอร์เซ็นต์จึงทำให้ต้นทุนในการผลิตไม่สูง และ
มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี ทั้งนี้ได้มีการออกแบบหลายขนาดเพื่อเหมาะสมในการใช้งาน มีการนำไปตากปลา
ขนมจีนเส้นแห้ง สมุนไพร และมีการจำหน่ายเกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
นวั ต กรชุ ม ชนร่ ว มออกแบบและสร้ า งชุ ด เร่ ง การย่ อ ยสลายวั ช พื ช แบบเติ ม อากาศ จำนวน 6 ชุ ด
ประสิทธิภาพสามารถผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ได้ถึง 600-750 กิโลกรัมต่อชุด หมายความว่าปัจจุบันชุมชนสามารถผลิต
ปุ๋ยหมักอินทรีย์ได้ถึง 3.6-4.5 ตันต่อรอบ เพื่อผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์และเปลี่ยนสภาพต่อยอดพัฒนาเป็นดินพร้อม
ปลูกคุณภาพสูง โดยอาศัยหลักการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง สูตรวิศวกรรมแม่โจ้ โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นถิ่น เช่น
ใบไผ่ ผักตบชวา หญ้าตามคันนา ผักบุ้ง ใบไม้ และมีการเติมมูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้หมู ขี้ไก่ ตามกำลังที่เกษตรกรจะ
หาได้ การพัฒนาสูตรการเตรีมดินพร้อมปลูกที่มีคุณภาพซึ่งมีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารครบ และน้ำหมักจุลินทรีย์ที่
เกิดขึ้นในกระบวนการ
การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตลอดกระบวนการผลิต
สร้างคุณค่า การผลิตข้าวและผักอินทรีย์อย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เยาวชน
ผู้สูงอายุ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน เยาวชน ผู้สูงอายุ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลายขึ้น การสร้างเพจออนไลน์ใน Facebook ชื่อ ลูกแม่โพสพเกษตรไร้สาร และ
การออกแบบตราสินค้าชุมชน
จากการดำเนินงานดังกล่าว พบว่า ชุมชนเกิดนวัตกรชุมชนที่สามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีพร้อมทั้งดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมภายในพื้นที่เกิดความต่อเนื่องและ
เป็นระบบมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ การผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน ส่งผล
ต่อการสืบทอดเจตนารมของในชุมชนที่มีการรักษา ดูแล ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมเกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
(ก

(ข

ภาพที่ 5 นวัตกรชุมชนออกแบบพัฒนาสร้างติดตั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยียกระดับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ (ก) นวัตกรรมเครื่องดักแมลงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และ (ข) นวัตกรรมชุดเร่งการย่อยสลายวัชพืชแบบ
เติมอากาศ
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(ก

(ข

ภาพที่ 6 (ก) ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ (ข) ผลิตภัณฑ์ตากแห้งชุมชน
7. วิเ คราะห์แ ละสรุป สาระสำคัญในการตอบสนองต่ อการแก้ ขป ญหาในงานพั ฒนาชุ ม ชน และ/หรื อ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
จากผลการดำเนินงานเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนตาม มิติ
แผนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้ง 5 มิต3ิ ES+M อธิบายดังต่อไปนี้
มิติที่ 1 ความยั่งยืนด้านการศกษาเรียนรู้ (Education
ผลจากการส่งเสริม ถ่ายทอดนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ซึ่ง
สามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนในเรื่อง การทำเกษตรอินทรีย์ภายในชุมชนด้วยองค์ความรู้การทำ
เกษตรผสมผสานการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีภายใน ชุมชนอัน ได้แก่ เครื่องเร่งการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรและเครื่องดักจับ แมลงพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องทำขนมจีนเส้นแห้ง และตู้อบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ “รุ่นหลังเต่า” ที่ช่วยในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์โดยมีการถ่ายทอดผ่าน “ยุวกรและนวัตกร ชุมชน” เกิดการรวมตัวเยาวชนจำนวน 15 คน ที่มีทักษะ
ฝีมือและองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยแบบ มีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนต่อการเรียนรู้ภายในชุมชน
เป็นอย่างยิ่ง
มิติที่ 2 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ (Economy
ผลจากการส่งเสริมและต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พบว่า วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ได้มีการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ “ขนมจีนเส้นแห้ง” และมีการต่อยยอดสู่การผลิต
“ผงโรยข้าวสมุนไพร” Rice Herb Seasoning ที่ยกระดับผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ นอกเหนือจาก
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ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่เดิม โดยใช้วัตถุดิบอินทรีย์หลักที่นำมาแปรรูปได้จากกลุ่มวิสาหกิจ ได้แก่ ปลาจากการ
เพาะเลี้ยงของสมาชิก และพริกแกงที่กลุ่มวิสาหกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย และสมุนไพรประจำถิ่นภายในชุมชน
นำมาเป็นส่วนประกอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง ปัจจุบันมีการดำเนินการต่อยอดพัฒนาสูตรที่หลากหลาย ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากยิ่งขึ้น และจัดทำ Page ลูกแม่โพสพไร้สาร ที่มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ของกลุ่ม การแชร์ประสบการณ์เรื่องเล่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะเห็นได้ว่าเกิดการรับรู้มากยิ่งขึ้นส่งผลต่อจำนวนลูกค้า และยอดขายที่เพิ่มขึ้น
ตามลำดับ ดังจะเห็นได้จากจำนวนของผู้ซื้อที่ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมมีผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์ประจำมีเพียง 16
ราย ปัจจุบันเพิ่มขึ้น อีก 8 ราย รวมเป็น 24 ราย และลูกค้ารายใหม่อีกมากมาย เกิดการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ครอบครัวละประมาณร้อยละ 3,000 บาทต่อเดือน สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและส่งเสริมรายได้ในชุมชนและใช้
ประโยชน์วัตถุดิบภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดลดการพึ่งพาจากภายนอก
มิติที่ 3 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environment
ผลจากการดำเนินการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อผลักดันให้เกิดการทำ
เกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้และกรรมวิธีต่าง ๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและเล็งถึง
การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด พบว่า มีการขยายผลการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชนจากเดิมมี
ผู้เข้าร่วม 13 ครัวเรือน ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกลุ่มเพิ่มขึ้นเป็น 18 ครัวเรือน ซึ่งเป็นผลให้มีการลดการใช้สารเคมีใน
การทำเกษตรกรรม ส่งผลดีต่อพืช สัตว์ แมลงและประชาชนในชุมชนลดปัญหาด้านสุขภาพจากสารพิษตกค้าง และ
มีการผลิตทำดินพร้อมปลูกโดยใช้วัสดุที่บ้านของตนเอง เช่น ผักตบชวา หญ้า กล้วย ใบไผ่ ล มูลสัตว์ ได้แก่ ขี้หมู
ขี้วัว ขี้ไก่ ล เพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรมภายในพื้นที่ ผลจากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรลดภาระ
ค่าปุ๋ยและสารปราบศัตรูพื ชได้ร้อยละ 100 และส่งผลให้ระบบนิเวศฟื้นคืนกลับสู่ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดที่
สำคัญ คือ สัตว์ แมลงต่าง ๆ ที่พบทั้งบนบกและในน้ำในพื้นที่เกิดเป็นห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศ สร้างความ
ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมของชุมชน
มิติที่ 4 ความยั่งยืนด้านสังคม (Social
การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบว่า เกิดการร่วมกลุ่มของกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงวัยที่มา
ร่วมกันในการผลิตผงปลาโรยข้าวจำหน่าย ผลิตขนมจีนเส้นแห้ง ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำไม่เป็นโรคซึมเศร้าและ
มีรายได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ ของสูงอายุที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบการร่วมกลุ่ม
ของกลุ่มวัยรุ่นในการผลิตนวัตกรรมตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นหลังเต่า และเครื่องดักจับแมลงพลังงาน
แสงอาทิตย์ปัญหาสิ่งเสพติดภายในชุมน ปัญหาของวัยรุ่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกทั้งลดปัญหาการว่างงานและการ
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ส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน อีกทั้งยังพบว่าการร่วมมือกันระหว่างผู้สูงอายุและกลุ่มวัยรุ่นในการผลิตเครื่องเร่งการ
ย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เกิดความผูกพันระหว่างกลุ่มคนสองวัยและมีการเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์และองค์ความรู้ผ่านการทำงานร่วมกัน
มิติที่ 5 ความยั่งยืนด้านจิตใจ (Mind
จากการร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการดำเนินกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ก่อให้เกิดประสบการณ์ เกราะป้องกันทางอารมณ์ ความคิดและจิตใจของสมาชิกและผู้ร่วม ลดภาวะทาง
อารมณ์ด้านลบที่ก่อเกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งสถานการณ์ภายในครัวเรือน ปัญหาด้านเศรษฐกิจจากสถา นการณ์ โควิด19 ที่มีความรุนแรงและมีระยะเวลาที่ยาวนานที่ก่อให้เกิดปัญหาหลายๆ ด้านตามมา โดยมีผู้ร่วมแบ่งเบา ปัญหา
และช่วยในการแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุผลดังกล่าว สร้างความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่กลุ่ม วิสาหกิจ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
8. ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนวัตกรรม/คุณค่าของนวัตกรรม/การนํา ปใช้ประโยชน์ โอกาสการนํา ปพัฒนา
ต่อยอดหรือขยายผล
จากผลการดำเนินงานเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชนเกิดการพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกรตามแนวทางของโมเดล
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) มีการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความคุ้มค่า การพัฒนาชุมชนนำไปสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยชุมชนสามารถดำรงชีวิตพึ่งพาตนเองตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) ซึ่งในปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกลุ่มเพิ่มขึ้น
เป็น 18 ครัวเรือน และก่อเกิด “นวัตกรชุมชน” รวมจำนวน 15 คน ในพื้นที่ มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ชุมชน 4 เทคโนโลยี ในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ และแปรรูปสินค้าชุมชนมากกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขนมจีน
เส้นแห้ง สมุนไพรอบแห้ง ดินพร้อมปลูกคุณภาพสูง เป็นต้น เกิดการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ
ร้อยละ 3,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 60-80 ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นรวมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากการร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการส่งเสริม และการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดย
แบ่งออกเป็น 5 มิติ ดังนี้
ชุมชนเกิดนวัตกรชุมชนที่สามารถออกแบบและพัฒนานวัตกรรมและ เทคโนโลยีพร้อมทั้งดูแลและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึน้ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมภายในพื้นที่เกิดความต่อเนื่องและ เป็นระบบมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการเกษตรอินทรีย์ การผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน ส่งผล ต่อการสืบทอดเจตนารมของใน
ชุมชนที่มีการรักษา ดูแล ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมเกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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9. จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมหรือแนวทางการดําเนินงานต่อยอดหรือขยายผลนวัตกรรม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของชุมชน และสร้างต้นแบบชุมชนที่ประยุก ต์ใช้นวัตกรรมสำหรับแก้ไข
ปัญหาของชุมชน สร้างเครือข่ายการทำงานโดยขยายผลการสร้างนวัตกรชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มเข็ง จากนั้นมี
การต่อยอดนวัตกรรมไปยังชุมชนเครือข่าย การทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ชุมชน จัดทำวิดีทัศน์แสดงการสร้าง
ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมชุมชน รวมถึงการสร้างคู่มือของการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อให้ชุมชนที่สนใจ จัด
อบรมให้ความรู้ชุมชนเครือข่าย ฝึกอบรมแบบเชิงปฏิบัติการให้กับเยาวชนในพื้นที่
10. ภาพผนวกการดำเนินงานกับชุมชน
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นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น | 24

นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น | 25

นวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น | 26

41. ระบบบร ิหารจัดการร้านค้ าเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการค้าออนไลน์
(Order and Inventory Management System) หร ือ
“Application Noochuap (หนูจวบ)”

ประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี กรมพัฒนาชุมชน
1. ชื่อของนวัตกรรม
“ระบบบริหารจัดการร้านค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าออนไลน์ (Order and Inventory Management
System) หรือ “Application Noochuap (หนูจวบ)” เราคือ Shopping Mobile Application “ขายและ
ส่งด่วนสินค้าชุมชน” (Fast Delivery Community e-Commerce Platform)
ชื่อ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา หรือ “ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์ ” หรื อ
“ร้านหนูจวบ” คือ “ร้านค้าสะดวกซื้อและส่งด่วนสินค้า ชุมชน” (New Convenience Community)
ตั้งอยู่เลขที่ 71/17 ตาบลหัวหิน อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 2-7707-01/2-0010 โดย นายตติ ย อั ค รวานิ ช ตระกู ล ต าแหน่ ง ประธานเครื อ ข่ า ยวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนตามศาสตร์
พระราชา เบอร์โทรศัพท์ 086-336-6363, 087-171-3030 อีเมล: tatiyasme@gmail.com
บทคัดย่อ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา หรือ ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์ หรือ ร้านหนูจวบ
เป็นการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนที่มีเจตนารมณ์เพื่อสร้างเครือข่ายการค้า ในการพัฒนาสินค้าทั้งทางด้าน
คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรมภูมิปัญญากับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนารูปแบบการนาเสนอเรื่องราวของสินค้า ให้โดดเด่น ให้เกิดการรับรู้ต่อ
ผู้บริโภค เพื่อสร้างคุณค่าในตัวสินค้า ให้ความสาคัญและตระหนักถึงการสร้างยี่ห้อสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และ
กาหนดตาแหน่งทางการตลาดและเป้าหมายของกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน ต้องการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคที่แท้จริง สร้างความน่าเชื่อถือแก่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้นการใช้เครื่องมือทางดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชาให้ความสาคัญ
การนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลังร้านจะช่วยจัดการคา
สั่งซื้อสินค้า จัดการสต๊อกสินค้า จัดการระบบสมาชิก และการวิเคราะห์การจาหน่ายสินค้า คาดการณ์ ประเมิน
ยอดขาย โดยการสร้าง “แอปพลิเคชั่น”
2. ที่มาของนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่เสนอ (หลักการ แนวคิด เหตุผลความจาเป็น)
เมื่อโลกเข้าสู่ ยุ คระบบเศรษฐกิ จและสั ง คมดิจิ ทัล ที่ เทคโนโลยีดิจิ ทัล จะไม่ ได้ เป็น เพี ยงเครื่ อ งมื อ
สนับสนุนการทางานเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิต ผู้คนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยน
โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้าการบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในประเทศทั้งภาค

การเกษตร การผลิต และการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ ดังนั้น การเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าออนไลน์จึงต้อง
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง
จากนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยส่งเสริมชุมชนให้แข็งแกร่ง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง จนได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานจานวนมาก แต่จุดอ่อนที่สาคัญก็ คือ “การขาดช่องทางใน
การจาหน่าย” จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มระดมทุนเป็นเจ้าของร่วมกัน ก่อตั้งเป็น “ศูนย์โอทอปประจวบคีรี
ขันธ์” หรือ “ร้านหนูจวบ” ทาหน้าที่เป็น “ร้านค้าสะดวกซื้อและส่งด่วนสินค้าชุมชน” (New Convenience
Community) โดยมี App.หนู จ วบ เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยขายและส่ ง ด่ ว น สิ น ค้ า ชุ ม ชน (Fast Delivery
Community e-Commerce Platform)
เมื่อโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว VUCA World ระบบเศรษฐกิจ ภาคการค้า การ
ผลิต การบริการ ต่างต้องเผชิญกับยุค Disruption ซ้าร้ายต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด ทาให้ภาวะเศรษฐกิจ
โลกถูกกระทบอย่างรุนแรง พฤติกรรมผู้บริโภคถูกบีบให้ต้องปรับตัว ส่งผลต่อภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวตามให้ทัน
ด้วยเหตุนี้ ทางศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์ จึงมีแนวคิดที่จะเชื่อมต่อระบบการขายจากหน้าร้านที่เป็น Offline
ไปสู่การขาย Online ที่เรียกว่า Omi-channel ด้วยระบบการค้าแบบ e-Commerce ด้วยอยากเห็นชุมชนมี
เครื่องมือการตลาดที่ใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ จึงได้เสนอแนวคิด “การสร้าง Application การขายสินค้าบนแพต
ฟอร์มออนไลน์” เพื่อเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่มีนวัตกรรม ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการสินค้า
ชุมชน ต้องการความสะดวก รวดเร็ว ในการสั่งซื้อสินค้า
วิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา ได้เสนอโครงการ เรื่อง “ระบบบริหารจัดการร้านค้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการค้าออนไลน์ Order and Inventory Management System) ต่อสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อ พัฒนาแอปพลิเคชั่นให้เป็นแอพขาย
สิ น ค้ า ของชุ ม ชน โดยชุ ม ชน และเพื่ อ ชุ ม ชน (Digital Transformation for Community) ซึ่ ง เป็ น ระบบที่
ทางานร่วมกันบนแพลตฟอร์มทั้งระบบ iOS และ Android เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลต่างๆ แบบครบจบใน
แอพเดียว
ทั้ ง นี้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนตามศาสตร์ พ ระราชา มี ค วามภู มิ ใ จที่ จ ะน าเสนอผลงาน Application
Noochuap (หนูจวบ) เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น เนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๖๐ ปี ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนในครั้งนี้
3. วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
(1) เพื่อเพิ่มช่องทางการขายสินค้าชุมชนบนสมาร์ทโฟน ซึง่ ใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android
(2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนาเสนอสินค้า การบริหารจัดการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในรูปแบบของ

E-Commerce
(3) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการเชื่อมโยงการผลิต การจาหน่าย การบริการ และการจัดส่งสินค้า ให้
สามารถขยายโอกาสทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้นในรูปแบบ Omi-channel (O2O: Offline to Online)
4. ขอบเขตของการดาเนินงานและระยะเวลาดาเนินงาน แบ่งเป็น 3 เฟส ดังนี้
เฟส
ขอบเขตการดาเนินงาน
1  สร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่น
2  ฝึกอบรมพนักงาน






3

คัดเลือกสินค้า
ทดสอบการใช้งาน
พิธีเปิดตัว App.หนูจวบ
ใช้งานจริง
ประชาสั ม พั น ธ์ ภ ายในเขตเทศบาลเมื อ งหั ว หิ น และจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ โรงแรม โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา หน่วย
ราชการต่ า งๆ ซึ่ ง ภายใต้ ก ารประชาสั ม พั น ธ์ App.หนู จ วบ ทาง
วิสาหกิจชุมชนฯ ได้จัดทาโครงการ “หนูจวบช่วยน้อง” ขึ้นมา เพื่อ
แบ่งปันรายได้จากการจาหน่ายสินค้าชุมชน ทุก 100 บาท หัก 2 บาท
เป็นทุนการศึกษาให้น้องนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษา
 ทาแบบสอบถาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบ App.หนูจวบ
 ขยายแผนการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างจังหวัด ต่างภูมิภาค โดยการขอ
ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ในระดั บ กรม และระดั บ
สานักงานจังหวัด เช่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงาน
พาณิชย์จังหวัด สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด รวมไปถึง โรงแรม รี
สอร์ท โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยในจังหวัดต่าง ๆ
และกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
 จัดทากลยุทธ์การตลาด App.หนูจวบ สาหรับปี 2566

ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2564

มกราคม - กรกฎาคม
2565

สิงหาคม - ธันวาคม
2565

5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน
ระบบแพลตฟอร์ม (แอปพลิเคชั่นพร้อมระบบบริหารจัดการ)
เทคโนโลยีที่นามาใช้อยู่ในรูปแบบของ E-Commerce ที่เป็นแอปพลิเคชั่น เพื่อการจาหน่ายสินค้า
ชุมชนเท่านั้น ซึ่งเป็นเสมือนหน้าต่างในการเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมระบบบริหารจัดการสินค้า ที่มี
รายละเอียดการสั่งซื้อ ได้แก่ ราคาสินค้า รายละเอียดสินค้า ชื่อและที่อยู่ลูกค้า ช่องทางการชาระเงิน เป็นต้น
ซึ่งข้อมูล ต่างๆ สามารถน าไปใช้ในการทาการตลาดในอนาคต เป็นการช่ว ยสร้างรายได้ให้ กับชุมชน และ
เครือข่ายผู้ผลิตสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP รวมถึงการนาเอาระบบการจัดส่งสินค้าเข้ามาร่วมด้วย ทาให้เกิด
ความสะดวกในการจัดส่งสินค้า สร้างความประทับใจ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่น และง่ายต่อการ
ซื้อซ้าในครั้งต่อไป
5 ขั้นตอนการใช้งาน: Application Noochuap (หนูจวบ): สาหรับลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
1) ขั้นตอนการโหลด Application Noochuap (หนูจวบ) จาก Play Store ลงมือถือ

2) ขั้นตอนการเลือกหมวดสินค้า

3) ขั้นตอนการเลือกบริการจัดส่ง

4) ช่องทางการชาระเงิน

5) ช่องทางการติดต่อ การติดตามสถานะการสั่งซื้อ และเพิ่มหมายเหตุ

พิธีเปิดตัว “แอพพลิเคชั่น หนูจวบ เดลิเวอรี่” โดยนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น
ประธาน

การเปิดตัว Application Noochuap (หนูจวบ)
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา หรือร้านหนูจวบ (ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์) ได้เปิดตัว
Application Noochuap (หนูจวบ) เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ อักษรกุล
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด

รูปภาพประกอบพิธีเปิดตัว Application Noochuap (หนูจวบ)

การประชาสัมพันธ์ Application Noochuap (หนูจวบ): โรงแรมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

การประชาสัมพันธ์ Application Noochuap (หนูจวบ) ร่วมกับโครงการ “หนูจวบช่วยน้อง”

สวนนงนุช พัทยา

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

23 มิ.ย.2565 ร้านหนูจวบได้มอบ
ทุนการศึกษา จานวน 2 ทุนให้กับ
นักศึกษา จากโครงการ “หนูจวบ
ช่วยน้อง”

23 มิ . ย . 2565 ร้ า น ห นู จ ว บ
ประชาสัมพันธ์โครงการ “หนูจวบ
ช่วยน้อง” และรับสมัคร “นักขาย
New Gen” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการมอบทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ
เ พื่ อ น นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ น้ อ ง ๆ
นักเรียนจากทั่วประเทศ

รูปแบบการทางานของระบบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) ระบบการบริ ห ารจั ด การสิ น ค้ า ประกอบด้ ว ย ระบบบริ ห ารจั ด การค าสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ระบบการบริ ห าร
คลังสินค้า ระบบการบริหารลูกค้า (CRM) ระบบบริหารจัดการการเงิน รวมไปถึงระบบการบริหารจัดการ
สั่งสินค้าจากผู้ผลิตชุมชนทั่วประเทศ
ภาพรวมระบบบริหารจัดการ

ภาพหน้าจอการเข้าสู่ระบบหลังบ้าน (Back Office)

5. ผลการดาเนินงาน
ด้านผลผลิต
1) มีแอปพลิเคชั่นสาหรับการขายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP และบริการส่งด่วน จานวน 1 แอปพลิเคชั่น
(ณ 31 ก.ค.65 ยอดดาวน์โหลดของ Android อยู่ที่ 126 ราย, iOS อยู่ที่ 338 ราย รวม 464 ราย)
2) มีระบบบริหารจัดการสินค้าครบวงจร (รับ-จ่าย-ส่ง) จานวน 1 ระบบ
2.1) เฟสแรก ขนาดความจุ ระบบสามารถรองรับสินค้าได้รวมทั้งสิ้น จานวน 10,000 SKU
2.2) ระบบสามารรองรับจานวน Transaction ได้จานวน 10 Order/Min. และ/หรือ 200 Order/Day
3) มีระบบการจัดส่งสินค้าด่วน จานวน 1 ระบบ 2 รูปแบบ คือ Driver ในเขตพื้นทีเ่ ขตเทศบาลเมืองหัวหิน
และพัสดุส่งด่วน นอกเขตพื้นที่
ด้านผลลัพธ์
1) สินค้าชุมชน/สินค้า OTOP มียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น
2) รายได้เพิ่มขึ้น จากการขยายช่องทางการจัดจาหน่าย ผ่าน App.หนูจวบ
3) ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ ค่าแรงงาน ค่าจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
4) ใช้งานง่าย “เพียงคลิกเดียว” ลูกค้าสามารถเข้าถึงหน้าจอหลักได้ทันที
5) ใช้งานสะดวก เพียงติดตั้ง App.หนูจวบ บน Smart Phone ทั้งระบบ iOS และ Android
6) ได้รับสินค้าเร็ว เพราะ “ศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์หรือร้านหนูจวบ” คือ “ร้านค้าสะดวกซื้อและส่ง
ด่วนสินค้าชุมชน” (New Convenience Community) และ “App.หนูจวบ” คือ “ขายและส่งด่วน
สินค้าชุมชน” (Fast Delivery Community Platform)
 ภายใน 30 นาที ด้วยระบบ Speed Delivery Community Platform ในเขตเทศบาลหัวหิน
 ภายใน 1 วัน ในตัวเมืองต่างจังหวัด ระยะทางไม่เกิน 500 กิโลเมตร จากร้านหนูจวบ
 ภายใน 2 วัน ในระดับอาเภอ ในต่างจังหวัด ระยะทางรวม 500 กิโลเมตรขึ้นไป

การแสดงผลลัพธ์หน้าจอมือถือ
1) เมื่อลูกค้าเข้าสู่ระบบ App.หนูจวบ เพื่อสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าสามารถเข้าถึงหน้าสินค้า “เพียงคลิกเดียว”
หน้าจอหลักจะปรากฏทันที และหน้าจอจะแสดงรายการสินค้าตามหมวดหมู่ที่จัดไว้ 4 หมวดหมู่ ได้แก่
สินค้าทั้งหมด ของฝากหัวหิน ของอร่อยทั่วไทย และ Wellness

2) เมื่อคลิกเข้าไปตามเมนูที่แสดงหน้า จอ เช่น “ของฝากหัวหิน” คลิกชื่อสินค้า “ชีสเชคหนูจวบ” หน้าจอ
จะแสดง “รายละเอียดสินค้า ” ได้แก่ ราคา รายละเอียดสินค้า จานวนที่ต้องการสั่งซื้อ ค่าส่ง จานวน
สินค้าคงเหลือในคลังสินค้า และปุ๋มกด “สั่งเดี๋ยวนี้” ลงตะกร้า

3) หลังจากกด “สั่งเดี๋ยวนี้ ” จะปรากฏหน้า จอ Noochuap Delivery เมนู “บริการจัดส่ง ” หน้าจอจะ
แสดง สถานที่จัดส่ง รายการคาสั่งซื้อ ปุ๋มเลือกสินค้าเพิ่มเติม ช่องทางการชาระเงิน เลือกวิธีชาระเงิน
และปุ๋มสรุปจานวนเงินทั้งหมดด้านล่าง

6. วิเคราะห์และสรุปสาระสาคัญในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในงานพัฒนาชุมชนและ/หรือตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน
ปัญหาในงานพัฒนาชุมชน ได้แก่
1) ขาดเครื่องมือทางการตลาด e-Commerce ที่เหมาะกับยุค 5.0 ที่ถูก Disruption ในช่วงสถานการณ์โควิด
ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561-2564 เพื่อสร้างให้เกิดโอกาสในการขายที่ตรงกับพฤติกรรมหรือความต้องการของ
ลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบัน
2) ขาดนักขายสินค้าชุมชน/สินค้า OTOP ทั้งในช่องทาง Offline และ Online
3) ขาดความรู้ในการทาการตลาดสมัยใหม่ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่า อายุมาก ไม่พร้อม
ที่ จ ะเรี ย นรู้ ใ นเรื่ อ งใหม่ ๆ มี ปั ญ หาด้ า นสายตา ปั ญ หาด้ า นการใช้เ ครื่ อ งมื อ /เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เช่น
คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็ปเล็ต เป็นต้น
4) ขาดทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด การเล่าเรื่องสินค้า การเล่าเรื่องประสบการณ์/
แนวคิดผลิตภัณฑ์ (การเรียนในระดับประถมศึกษาในปัจจุบัน ไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องการเขียน
เรียงความ การเล่านิทาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการขาดทักษะการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ)
5) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนจากการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกต่างๆ เป็นการซื้อผ่าน Platform Online ต่างๆ
มากขึ้น

6) ไม่รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แท้จริง และไม่ได้ศึกษา Customer Journey และความต้องการที่แท้จริงของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
7) ความไม่ต่อเนื่องของโครงการต่างๆ ในการให้การสนับสนุนการทาการตลาดสินค้า OTOP ของภาครัฐ/
หน่วยงานราชการ
8) ผู้ ป ระกอบการขาดวิ นั ย ขาดความต่ อ เนื่ อ งไม่ ส ม่ าเสมอในการลงมื อ ท า เช่ น การเขี ย นโพสต์ ใ นเพจ
Facebook สัดส่วนในการเขียนโพสต์เน้นขายสินค้ามากเกินไป
9) ขาดความมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีการลอกเลียนแบบสินค้าชุมชน/สินค้า OTOP ทั้งตัวสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์
10) การตั้งราคาสินค้าไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง ทาให้ประสบปัญหาขาดทุน
โอกาสในการทาการค้าบนอินเทอร์เน็ต
1) ETDA เผยมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทย ปี 63 อยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาท คาดปี 64 พุ่งไปที่ 4.01 ล้านล้านบาท

2) ปี 2564 คนไทยใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 8.44 ชั่วโมงต่อวัน (ค่าเฉลี่ยโลกอยู่ที่ 6.54 ชั่วโมงต่อวัน)
3) ปี 2564 คนไทยใช้เวลากับ Mobile Internet 5.07 ชั่วโมงต่อวัน (ค่าเฉลี่ยโลก 3.39 นาที) โดยที่ใช้ไปกับ
การช้อปปิ้ง 64% ในรูปแบบ Omni-Channel
4) ช่องทางยอดนิยมที่คนไทยช้อปออนไลน์คือ
4.1) อีมาร์เก็ตเพลส 32%
4.2) โชเชียลมีเดีย โซเชียลคอมเมิร์ซ 21%
4.3) ฟู้ดเดลิเวอรี่และแอปพลิเคชันครบวงจร 13%
4.4) เว็บไซต์แบรนด์ 12%
4.5) เว็บไซต์ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่

4.6) ร้านค้าออนไลน์ขนาดเล็ก
5) มู ล ค่ า ตลาดอี ค อมเมิ ร์ ซ ไทยในปี 2564 คาดการณ์ 356,000 ล้ า นบาท เติ บ โต 21% (ปี 2563 มู ล ค่ า
294,000 ล้านบาท เติบโต 81% จากปี 2562 ที่มีมูลค่า 163,300 ล้านบาท)
6) นาระบบ Application อย่างง่ายเข้ามาช่วยในการทาการตลาดและการขายสินค้าชุมชน/สินค้า OTOP
7. ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนวัตกรรม/คุณค่าของนวัตกรรม/การนาไปใช้ประโยชน์/โอกาสการนาไปพัฒนาต่อ
ยอดหรือขยายผล
1) เกิดการรวมตัวของสินค้าชุมชน/สินค้า OTOP ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายผ่านช่องทางการขาย
ใหม่กับ App.หนูจวบ ทาให้ชุมชนสามารถขายสินค้าและมีรายได้เพิ่มขึ้น และช่วยให้ GDP ของสินค้าชุมชน
เติบโตเพิ่มขึ้น เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ทาให้คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้น
2) ยกระดับ ภาพลั กษณ์การขายสิน ค้าชุมชน/สิ นค้า OTOP ในรูปแบบ e-Commerce ด้ว ยนวั ตกรรมของ
App.หนูจวบ บน Smart Phone ทั้งในระบบ iOS และ Android
3) “ครบจบในแอพเดียว” ด้วยนวัตกรรมของ App.หนูจวบ ที่ควบรวมเรื่องการขาย-การเงิน-สต๊อกสินค้า-การ
จัดส่ง-ประวัติลูกค้า
4) Data is King ด้วยการจัดเก็บข้อมูลใน App.หนูจวบ ที่สามารถนาไปต่อยอดในการวิเคราะห์และกาหนดกล
ยุทธ์การตลาดในปีถัดได้
8. การจัดทาแผนงานโครงการ/กิจกรรม หรือแนวทางการดาเนินงานต่อยอดหรือขยายผลนวัตกรรมและการใช้
จ่ายเงินรางวัล หากได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น

ระยะเวลาดาเนินงาน
ขอบเขตและแผนการดาเนินการ
1. พัฒนาแอพพลิเคชั่น App.หนูจวบ
2. ฝึกอบรมพนักงาน
3. คัดเลือกสินค้าเข้าระบบ App.หนูจวบ
4. ทดสอบการใช้งานระบบ App.หนูจวบ
5. พิธีเปิดตัว App.Noochuap (หนูจวบ)
(18 พฤษภาคม 2565)
6. ประชาสัมพันธ์ App.หนูจวบ พร้อมใช้งานจริง
7. ส่ง App.หนูจวบ เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมฯ
8. จัดทาแบบสอบถาม ประเมินผล และปรับปรุงระบบ
App.หนูจวบ
9. กาหนดกลยุทธ์การตลาด App.หนูจวบ สาหรับปี 2566

ปี 2565
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

แผนการบริหารจัดการโครงการและเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
การประชาสัมพันธ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่จาหน่ายในระบบ ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้า และ
ทาให้แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายในระยะยาว โดยทางชุมชนจะดาเนินการ
วางแผนทางธุรกิจที่ชัดเจน
1) การสร้างเครือข่ายเยาวชนช่วยชุมชนขายของ ในการโปรโมทช่องทางในการจัดจาหน่าย รวมไปถึง
สินค้าของทางชุมชน โดยอาศัยเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่และมหาวิทยาลัย และแบ่งปันรายได้ส่วน
หนึ่งเพื่อช่วยน้อง ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา มีรายได้ระหว่าง
2) มีการจัดอบรมนักการขายดิจิทัลท้องถิ่น จากน้องๆ ไปยังสถานศึกษาเป้าหมาย ในการเรียนรู้การนา
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการจัดอบรมบุคลากรให้รู้จักการนาเครื่องมือมาใช้
3) ขยายผลการใช้งานระบบการบริหารและแอปพลิเคชั่นไปยังเครือข่ายศูนย์โอทอปทั่วประเทศ
ผลกระทบและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) เชิงปริมาณ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มยอดขายให้สินค้า ลด
ต้ น ทุ น โลจิ ส ติ ก ส์ ลู ก ค้ า จะได้ รั บ สิ น ค้ า พร้ อ มกั น และลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง สิ น ค้ า ผปก.มี ค วามรู้
ความสามารถไม่เท่ากัน ในการจัดการระบบฯ
2) เชิงสังคม ชุมชนสามารถใช้งานระบบแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ
รายชื่อผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ
ชื่อ-นามสกุล
นายตติย อัครวานิชตระกูล
ตาแหน่ง
ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามศาสตร์พระราชา
โทรศัพท์
086-336-6363
อีเมล์
tatiyasme@gmail.com

48. Sensor Community Control (สั ญญาณควบคุมชุมชน)

แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม
ชื่อเรื่อง : Sensor Community Control ( สัญญาณควบคุมชุมชน )
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 1 ใน 17 เป้าหมายหลัก
คือ ขจัดความยากจน ซึ่งประเทศไทยได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลจึงจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งคณะกรรมการขจัดความยากจน และพัฒนาคน
ทุ ก ช่ ว งวั ย อย่ า งยั ่ ง ยื น ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (คจพ.) โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี หรื อ
รองนายกรัฐ มนตรีที่ได้ร ับ มอบหมายเป็น ประธาน เพื่อช่ว ยเหลือและพัฒ นากลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะ
กลุ่มด้อยโอกาสให้มีความพร้อม และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน
โดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยปัจจุบัน
มี ก ารกำหนดมิ ต ิ ค วามยากจนไว้ เ พี ย ง 5 มิ ติ ได้ แ ก่ ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นสุ ข ภาพ ด้ า นความเป็ น อยู่
ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ และด้านรายได้ ในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา
ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่าง
หน่ว ยงานเป็ น รากเหง้าของการแก้ไขปัญหา เนื่องจากความซ้ำซ้อนของภารกิจ แผนปฏิบัติการ การใช้
งบประมาณ ความเป็น เจ้าของงานข้อมูล ฯลฯ (ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างเก็บ) ข้อมูล กระจัดกระจาย
ขาดความเชื่อมความเชื่อมโยง ไม่สามารถเห็นภาพรวมของนโยบายหรือประเด็นได้ อันนำไปสู่การพั ฒนา
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต และการรั บ บริ ก ารของประชาชน และในส่ ว นการขั บ เคลื ่ อ นการดำเนิ น งาน ยั ง ขาด
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในทำงาน ซึ่งเทคโนโลยีจะช่วยให้การทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายได้ เที่ยงตรงและ
รวดเร็ว เกิดผลผลิตเต็มที่ได้เต็มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ลงทุนน้อย
แต่ได้ผลมาก
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนการชี้เป้า/เผ้าระวังเป้าหมายให้ครอบคลุม
โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในทำงานทุกขั้นตอน เพื่อสร้างการรับรู้ การฉายภาพครัวเรือนเป้าหมาย (ชี้เป้า) ให้เห็น
ภาพเป็นรูปธรรม เพื่อการขับเคลื่อนงานของทีมแก้จนแบบบูรณาการ ตามสภาพปัญหาว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหน
ของหมู่บ้านชุมชน และปัจจุบันเป็นอย่างไร มิติการติดตาม/ช่วยเหลือ ว่าได้รับการช่วยเหลือแล้ว หรือยังไม่ได้
รับความช่วยเหลือ โดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการติดตาม ชี้เป้าหมายให้เห็นชัดเจน และ
ขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ แนวคิด เรื่อง Sensor Community Control จึงเป็น
อี กแนวคิดหนึ่งที่จะนำระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมีข้อมูลที่ครอบคลุม ช่ว ยเหลือในการตัดสินใจแก่ทีม
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ในชุมขนที่เป็น พื้นที่เป้าหมาย (Area Base) ประกอบกับ สำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในมิติด้านรายได้ ดังนั้น จึงจัดทำ
โครงการ Sensor Community Control ( สัญญาณควบคุมชุมชน ) ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
ช่วยเหลือการทำงานกับทีมงานปฏิบัติงานในพื้นที่

ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหา และการนำไปปฏิบัติ/โอกาสในการพัฒนา
1. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปัญหา
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา
ภายในชุมชนนั้น การทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในทุกขั้นตอนของการทำงาน เพื่อสร้างการรับรู้
และฉายภาพครัว เรือนยากจนเป้าหมายแบบชี้เป้าให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น ในมิติส ร้างการรับรู้ร่วมกัน
ประกอบด้ว ย การประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet ( team coach ) การสร้ างกลุ่ม Line
( Call Center ) ในการขับเคลื่อนงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชน ที่ช่วยกันส่ง สัญญาณในการทำงาน
(ทีมเซนเซอร์ชุมชน ) จะประสานความร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบเรียลไทม์ เพื่อจะตอบโจทย์ใน
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ติดเชื้อโคโรนา 2019 ใน
ส่วน มิติสภาพปัญหาเป้าหมายอยู่ตรงไหนของหมู่บ้าน/ชุมชน และปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร ตลอดจน
มิติด้านการติดตาม/เตือนภัย ว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือหรือยัง ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มองค์กร
ใดบ้าง เห็นได้ว่าการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือนั้น มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้บริหารงานด้านต่างๆ เช่น
ด้านการวางแผน ด้านการตัดสินใจ เพื่อเลือกแนวทาง หรือทางเลือกที่มีปัญหาน้อยที่สุดในการแก้ปัญหาต่างๆ
และเพื่อควบคุมหรือติดตามผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาได้ ให้เห็นเป็นรูปธรรม
ทีม บุคลากรของทีมช่วยกันส่งสัญญาณในการทำงาน (ทีมเซนเซอร์ชุมชน) ประกอบด้วยพัฒนากร
และเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ทั้ง ๗ ภาคี คือ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ที่มาของทีมฯ โดยใช้วิธีคัดสรรจากผู้เวทีประชาคมของหมู่บ้าน และเป็น
ผู้มีจิตอาสาที่จะเข้าร่วมเป็นทีแก้ไขปัญหาความยากจน โดยวิธีเปิดเผยจากผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นที่
ประจักษ์ ทั้งในและนอกพื้นที่ หมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่สำคัญ คือ ประชุมบูรณาการรับฟังแนวทางการ
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook ลงพื้นที่เพิ่มเติมข้อมูล เช่น กรณีพบเป้าหมายมิติรายได้เพิ่มเติม
เป็นต้น รวบรวมส่งทีมปฏิบัติการฯ จัดทำแผนครัวเรือน โดยใช้ปฏิบัติการ 4 ท จัดทำประวัติข้อมูลด้านต่าง ๆ
ของครัวเรือน (Family Folder) สนับสนุนเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ บันทึกข้อมูลการให้ความช่วยเหลือลงในระบบ
TPMAP Logbook ติดตามและรายงานผลให้กับทีมปฏิบัติการฯ ทราบ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ปักหมุด
กลุ่มเป้าหมายไว้บน google map โดยแยกรายละเอียดเป็น 3 สี ประกอบด้วย สีแดง (ปัญหาต้องแก้ไข
เร่งด่วน หรือยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา) สีเหลือง (ปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังในการให้ความช่วยเหลือ หรือได้รับ
การแก้ไขปั ญหาแล้ว เป็ น บางส่ว น) และสีเขียว (ปัญหาได้รับการแก้ ไ ขแล้ว จากหน่ว ยงาน) รวบรวมส่ ง
ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ สนับสนุนเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ปรับสถานะสีของข้อมูลเป้าหมาย กรณีได้รับ
การช่วยเหลือแล้ว หรือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มองค์กร/ภาคีใดๆ และติดตามและรายงานผลให้กับ
ศจพ.อ.ทราบ “ผ่านกลุ่ม Line Call Center” (กลุ่มไลน์ที่สร้างขึ้นเพื่อการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของอำเภอ) และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนฯ มอบหมาย
1.2 แนวคิดการบริหารแบบบูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
การบู ร ณาการ (Integration) เป็ น การประสานกลมกลื น กั น ของแผน กระบวนการสารสนเทศ
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ที่สำคัญขององค์กร
การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะสำเร็จ
ได้ก็ต่อเมื่อการดำเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดำเนินการมีความเชื่อมโยงกัน

เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ การบริหารแบบบู รณาการ ช่วยให้ การบริหารราชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและประชาชนได้รับ
ประโยชน์ส ูงสุ ด โดยมีการบู ร ณาการยุท ธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ทรัพยากรในองค์ ก าร และมี ก าร
ประสานงานร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคม
ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน จะมีทีมที่สำคัญในระดับอำเภอ คือ ทีมแก้จนแบบ
บูรณาการอำเภอ ที่มาของทีมฯ โดยใช้วิธีคัดสรรจากผู้มาแสดงเจตจำนงและมีจิตอาสาที่จะเข้าร่วมสมัครเป็นที
แก้ไขปัญหาความยากจน โดยวิธีเปิดเผยจากผู้มีความรู้ความสามารถที่เป็นที่ประจักษ์ ทั้งในและนอกพื้นที่
อำเภอ ประกอบด้วยนายอำเภอ เป็นประธาน และพัฒนาการอำเภอ เป็นกรรมการ และเลขานุการ และ
เครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่ เช่น พ่อค้า คหบดี จิตอาสา ปราชญ์ชุมชน เช่น ปราชญ์การประกอบอาชีพ/ลด
รายจ่าย/ออม ฯลฯ และภาคีทั้ง ๗ ภาคี คือ ภาครัฐ /วิสาหกิจ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชน ซึ่งมีองค์ประกอบ หน้าที่ คือ ส่งเสริม สนับสนุน และบูรณา
การการความร่วมมือในพื้นที่ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในมิติรายได้ระดั บอำเภอ เป็นหน่วย
เคลื่อนที่เร็ว เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหา บูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมแก้จน ทั้งก่อน
ระหว่าง และเสร็จ สิ้น จัดทำเมนูทางเลือกอาชีพ ตลอดจนประสานงานร่ว มกับส่ว นราชการ หน่ว ยงาน
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สร้างทีมโค้ชแก้จนในพื้นที่ เพื่อให้เกิ ดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ติดตาม
ตรวจสอบ ให้ชุมชนและทุกภาคส่วนทราบความเคลื่อนไหว/ผลสำเร็จ ก่อนและหลัง พร้อมประเมินผล ผ่าน
กลุ่ม Line ( Call Center ) แก้จน ระดับอำเภอ โดยใช้ข้อมูลชี้เป้าปักหมุดพิกัด GIS ครัวเรือนเป้าหมาย พร้อม
รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และส่งต่อสภาพปัญหากรณีที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น
ได้ให้ (ศจพ.อ.) ทราบ ( ศจพ.อ.ต้อง สรรหาและคัดเลือกทีม“ทีมเซนเซอร์ชุมชน” ต้นแบบ จำนวน 1 ทีม ที่มี
ทักษะในการบูรณาการความร่วมมือในรูปแบบพหุภาคี ที่เป็นประจักษ์แก่สาธารณชนระดับอำเภอ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565)
2. แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการหลังปรับปรุงหรือพัฒนา ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงอธิบายวิธีการ
นำไปปฏิบัติว่ากระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร มีกลุ่มหรือส่วนราชการใดเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนใดบ้าง
ขั้นตอนก่อนดำเนินการ
ก่อนดำเนินการ
ปัจจุบันการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขาดการทบทวนปัญหาในประเด็นการสร้างการรับรู้และฉายภาพครัวเรือนเป้าหมาย
(ชี้เป้า) ให้เห็นภาพเป็นรูปธรรม และขาดประเด็นการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการ
แก้ไขปัญหา เพื่อการขับเคลื่อนงานของทีมปฏิบัติการ มิติสภาพปัญหาว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนของหมู่บ้าน
ชุมชน และปัจจุบันเป็นอย่างไร มิติการติดตามว่าได้รับการช่วยเหลือแล้ว หรือยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
กลุม่ องค์กร/ภาคีใด โดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหา

ระหว่างดำเนินการ
ปัจจุบันการขับเคลื่อนงานของทีมปฏิบัติการ ยังขาดการกำหนดแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อน จึงมี
ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
1. สร้างและพัฒนากลไกการขับเคลื่อน โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศพจ.อ. แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม ชื่อทีม “ทีมจิตอาสาแก้จนแบบบูรณาการ” ระดับอำเภอ
1.2 ศพจ.อ. แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม ชื่อทีม “เซนเซอร์ชุมชน” ระดับหมู่บ้าน
1.3 พัฒนาทีมเซนเซอร์ชุมชน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการทีม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การตรวจสอบข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook และการจัดทำ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในมิติอื่นๆ ในระบบ Google Map สร้างกลุ่ม Line ( Call Center ) แก้จน ระดับ
อำเภอ/ตำบล
2. สร้างการรับรู้การขับเคลื่อน Sensor Community Control ( สัญญาณควบคุมชุมชน )
โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น ทางหอกระจายข่าว การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท รายการพัฒนา คือ
สร้างสรรค์ ทุกวันศุกร์ เวลา 11.00 – 12.00 น. เพื่อเกิดการรับรู้ร่วมกันเกิดการยอมรับเป็นที่รู้จัก จะ
ก่อให้เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา รวมทั้งผลแห่งชื่อเสียง ความร่วมมือ และการสนับสนุนจากประชาชนทุกภาคส่วน
3. การขับเคลื่อนกิจกรรม Sensor Community Control ( สัญญาณควบคุมชุมชน )
3.1 ทีม เซนเซอร์ช ุมชน ลงพื้น ที่ เพื่อตรวจสอบ ยืนยัน และเพิ่มเติมข้อมูล ของทีมพี่เลี้ยง โดย
ดำเนินการปักหมุด ข้อมูลเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้ว โดยจำแนกปัญหาออกเป็น 3 ระดับ
ประกอบด้วย 1) ปัญหาต้องแก้ไขเร่งด่วน หรือยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา (ปักหมุดข้อมูลสีแดง) 2) ปัญหาที่
ต้องเฝ้าระวังในการให้ความช่วยเหลือ หรือได้รับการแก้ไขปัญหาแล้วเป็นบางส่วน (ปักหมุดข้อมูลสีเหลือง)
และ 3) ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วจากหน่วยงาน (ปักหมุดข้อมูลสีเขียว)
3.2 ทีมเซนเซอร์ชุมชน จัดทำแผนพัฒนาครัวเรือน ตามข้อมูล ข้อ 3.1 ก่อน/ระหว่าง/ผลสำเร็จ โดย
ระบุกิจกรรมในการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือครัวเรือนที่ชัดเจน
3.3 ทีมเซนเซอร์ชุมชน ร่วมกับทีมจิตอาสาแก้จนแบบบูรณาการ ดำเนินการการสนับสนุน ส่งเสริม
และช่วยเหลือครัวเรือนตามแผนพัฒนาครัวเรือน ด้วยเมนูอาชีพ call center และทีมโค้ช ประกอบด้ว ย
ปราชญ์ชุมชน แก้จนเป็นที่ปรึกษา โดยดำเนินการปรับสถานการณ์ช่วยเหลือในระบบ Google Map ให้เป็น
ปัจจุบัน (ปรับสีหมุดข้อมูล)
3.4 ทีมเซนเซอร์ชุมชน ติดตามและรายงานผลให้กับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศจพ.อ. ทราบ ผ่านกลุ่ม Line ( Call Center )
จัดทำสื่อตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน มอบหมาย
หลังดำเนินการ
ปัจจุบันการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยังขาดการติดตามประเมินผล ถอดบทเรียน และสรุปบทเรียน ขาดการขยายผล จึงมี
ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1 ทีมเซนเซอร์ชุมชนระดับอำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติการการดำเนินการสนับสนุนน ติดตามการก่อน/
ระหว่าง/ผลสำเร็จ ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
2 อำเภอดำเนินการ สรุปผลการขับเคลื่อน“เซนเซอร์ชุมชน แบบบูรณาการ และมอบรางวัลเชิดชู
เกียรติแก่ทีมเซนเซอร์ชุมชน แบบบูรณาการ” ระดับตำบลต้นแบบ และทีมเซนเซอร์ชุมชนต้นแบบ
3 นักวิชาการผู้รบั ผิดชอบโครงการ สรุปประเมินผล ถอดบทเรียน สรุปสื่อตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนา
ตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลต่อยอด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง
4 กำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติ มอบรางวัล และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเติมเต็มมุมมองในการจัดทำกลยุทธ์
การ Sensor Community Control ( สัญญาณควบคุมชุมชน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
ประเด็นที่ 3 ผลผลิต ผลลัพธ์
3. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำคัญจากการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิง
สถิติเชิงคุณภาพ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
ตัวชี้วัดกิจกรรม
1.ครัวเรือนเป้าหมายได้รับความ
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาในมิติ
ด้านรายได้ จากระบบ TPMAP
จำนวน 7 ครัวเรือน บวกครัวเรือน
เปราะบาง จำนวน 31 ครัวเรือน

1.ครัวเรือนเป้าหมายมีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จากการ
บูรณาการความร่วมมือ ในรูปแบบพหุ
ภาคี

2.ทีมเซนเซอร์ชุมชน แบบบูรณา
การต้นแบบ สามารถขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

2. มีการบูรณาการความร่วมมือ
ในรูปแบบพหุภาคี และเกิดทักษะ
ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1.ร้อยละ 80 ครัวเรือน
ยากจนที่ผ่านการจำแนก
ข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
2.ร้อยละ 80 พัฒนากร
ส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือ
ครัวเรือนยากจน ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
3. ทีมเซนเซอร์ชุมชน ระดับ
ตำบล/ชุมชน มิติด้านรายได้
ต้นแบบ

4. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่องานพัฒนาชุมชน/องค์การ มีอะไรบ้าง
4.1 บุคลากรทุกคนในสังกัดมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสื่อ (Social Media)
(พัฒนากรยุคใหม่ คิดสร้างสรรค์ได้ ใช้เทคโนโลยีเป็น) ในการบูรณาการความช่วยเหลือ โดยบูรณาการความร่วมมือ
จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือ ตามสภาพปัญหาของครัวเรือน ภายใต้ภาคีการพัฒนา 7 ภาคี โดย
แก้ไขปัญหาครัวเรือนให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอ ซึ่งใช้งบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) ในการช่วยเหลือ

4.2 มีช่องทางการการรับรู้ข้อมูล สถานะครัวเรือนเป้าหมาย ผ่านกลุ่ม Line ( Call Center ) แก้จน
ระดับตำบล/อำเภอ และครัวเรือนเป้าหมายมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
4.3 กลุ่ม Line ( Call Center ) แก้จน ระดับตำบล/อำเภอ เป็นช่องทางการชี้เป้าครัวเรือนที่หลากหลาย จะ
ทำให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม แบบการสื่อสาร 2 ทาง (Two-way Communication)
4.4 กลุ่ม Line ( Call Center ) แก้จน ระดับตำบล/อำเภอ ช่วยเพิ่มจำนวนช่องทางการแก้ไขปัญหา
และการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ ได้หลากหลายช่องทาง

นายธานี ครุ ธ าโรจน์ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ ำนวยการกลุ ่ ม งานสารสนเทศการพั ฒ นาชุ มชน ชำนาญการ ได้ ร ั บ มอบหมายจาก
นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เข้าพบนายณัฐวุฒิ ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา เพื่อขอความ
เห็นชอบการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 จังหวัดชัยนาท และขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ในวันที่ 3 พ.ค. 65 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องปฏิบัติราชการนายอำเภอสรรพยา ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสรรพยา โดยมี
นางสาวมะลิวัลย์ แข็งธัญญะกิจ พั ฒนาการอำเภอสรรพยา และนางสาวศรัญย์ยพร จันทร์ทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ พร้อมทีมงานปลัดอำเภอสรรพยา เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น

สร้างการรับรู้คณะทำงานขับเคลื่อน Sensor Community Control ( สัญญาณควบคุมชุมชน ) ในวันที่ 12
พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมทีว่ ่าการอำเภอสรรพยา โดยมี นายณัฐวุฒิ ตัง่ สินชัย นายอำเภอสรรพยา เป็น
ประธาน

นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายธานี ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ Sensor Community Control

( สัญญาณควบคุมชุมชน ) ประชุมเชิงปฏิบัติการทีม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และแนวทาง
การขั บ เคลื ่ อ นการดำเนิ น งาน การตรวจสอบข้ อ มู ล ในระบบ TPMAP Logbook และการจั ด ทำระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในมิติ 5 มิติ ในระบบ Google Map และสร้างกลุ่ม Line (Call Center) ในวันที่ 12
พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุม เทศบาลตำบลโพนางดำออก ในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น.
นายธานี ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ เข้าพบนายณัฐวุฒิ
ตั่งสินชัย นายอำเภอสรรพยา รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 Sensor
Community Control ( สัญญาณควบคุมชุมชน )

ทีมเซนเซอร์ชุมชน ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ ยืนยัน และเพิ่มเติมข้อมูลของทีมพี่เลี้ยง โดยดำเนินการปักหมุด ข้อมูลเป้าหมาย
ที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้ว โดยจำแนกปัญหาออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1) ปัญหาต้องแก้ไขเร่งด่วน หรือยังไม่ได้
รับการแก้ไขปัญหา (ปักหมุดข้อมูลสีแดง) 2) ปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังในการให้ความช่วยเหลือ หรือได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว
เป็นบางส่วน (ปักหมุดข้อมูลสีเหลือง) และ 3) ปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วจากหน่วยงาน (ปักหมุดข้อมูลสีเขียว) และทีม
เซนเซอร์ชุมชน จัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนก่อน/ระหว่าง/ผลสำเร็จ โดยระบุกิจกรรมในการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ
ครัวเรือนที่ชัดเจน เพื่อนำไปบันทึกใน TPMAP Logbook

ทีมเซนเซอร์ชุมชน ร่วมกับทีมจิตอาสาแก้จนแบบบูรณาการ ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ
ครัวเรือนตามแผนพัฒนาครัวเรือน ด้วยเมนูอาชีพ call center และทีมโค้ช ประกอบด้วยปราชญ์ชุมชนแก้จนเป็น
ที่ปรึกษา โดยดำเนินการปรับข้อมูลสถานการณ์การช่วยเหลือในระบบ Google Map ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้ง
ปรับสีหมุดข้อมูล และทีมเซนเซอร์ชุมชน ติดตามและรายงานผลให้กับทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศจพ.อ. ทราบ ผ่านกลุ่ม Line
(Call Center) จัดทำสื่อตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ ศจพ.อ. และทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน มอบหมาย

นางสาวณัฐนิช อินทสระ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้ นายธานี ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 Sensor
Community Control ( สัญญาณควบคุมชุมชน ) ในวันที่ 4 ก.ค. 65 เวลา 15.00 น. ณ.วัดสมอ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ซึ่งในสถาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในขณะนี้ สร้างความซาบซึ้งใจให้กับครัวเรือนเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างมาก

51. ร้อยหลากลายผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็ จพระนางเจ้าสิร ิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565

ผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
1. ชื่อของนวัตกรรม ร้อยหลากลายผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565
ชื่อที่อยูก่ ารติดต่อเจ้าของผลงาน
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 1 (หลังเก่า)
ถนนศูนย์ราชการ ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-711554 โทรศัพท์มือถือ 084-8740582
บทคัดย่อ
งานนวั ต กรรมนี้ จั ด ทาขึ้ น เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
และสนองแนวพระราชดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการต่อยอดภูมิปัญญา
พื้นถิ่นด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มทอผ้าและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา โดยเชิญชวน
ชาวจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล จปฐ.ปี 2564) จานวน 739,907 คน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย เพื่อสืบสานต่อยอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย ด้วยกลยุทธ
การประกวดลายผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน ” มีผู้ส่งผ้า
เข้าประกวด จานวน 151 ผืน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร
ในรูปของหนังสือและแผ่นพับลายผ้าย้อมครามสกลนคร
ผลการพัฒนานวัตกรรมพบว่า การใช้กลไกสานพลังประชารัฐ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย
ตาบลสว่าง อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร และ ศูนย์รวมและจาหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
(อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) เป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอด
การยกระดับการพัฒนาผ้าย้อมคราม และเป็นตลาดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รูปแบบ “การตลาดนาการผลิต”
โดยใช้กระบวนการบริหาร“งาน งบ ระบบ คน” และการพัฒนาอย่างเป็นระบบด้วยทฤษฎี PDCA, R&D และ
การมีส่วนร่วม ส่งผลต่อชาวจังหวัดสกลนคร ดังนี้ 1) คุณภาพชีวิตดีขึ้น 2) เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย 3) กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2565 จานวน 334
กลุ่ม/ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 จากฐานปี พ.ศ. 2564 จานวน 328 กลุ่ม/ราย 4) มีตลาดเพื่อจาหน่ายผ้าไทย
ในวันประชุมกรรมการจังหวัด ทุกเดือน 5) รายได้จากการจาหน่ายผ้าย้อมครามสกลนคร ปี พ.ศ. 2565
จานวน 544,811,794 บาท (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2565) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.20 จากฐาน ปี พ.ศ. 2564
จานวน 517,881,934 บาท 6) มีลายผ้ามัดหมี่ประจาจังหวัดสกลนคร ที่สื่อเรื่องราววิถีวัฒนธรรมของชาว
จังหวัดสกลนคร ชื่อ “ลายนครธรรม” จานวน 1 ลาย 7) มีลวดลายผ้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากการประกวดลายผ้า
ย้อมครามสกลนคร จานวน 150 ลาย 8) มีหนังสือลายผ้าย้อมครามสกลนคร จานวน 1,500 เล่ม 9) มีแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ผ้าย้อมครามสกลนคร จานวน 5,000 แผ่น
คาสาคัญ : ร้อยหลากลายผ้าไทย

2. ที่มาของนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่เสนอ
องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ไว้ 17 เป้าหมาย 169
เป้าประสงค์ โดยที่รัฐบาลไทยได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันทางสังคม และกาหนดนโยบายการลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ของรัฐ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้กาหนดหมุดหมายพลิกโฉมประเทศ สู่ “สังคม
ก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน ” มิติการผลิตและการบริการเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างการผลิต
สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและองค์ความรู้
กรมการพัฒนาชุมชน ได้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายและนโยบาย ทุกระดับ อันมีเป้าหมายเดียวกัน
คือ การพัฒนาที่ยังยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นวาระขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ด้วยวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใน
ปี 2565” มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
จังหวัดสกลนคร เป็น เมืองแห่งองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศิลปะและวัฒนธรรม หัตถกรรม
การทอผ้าด้วยมือ การย้อมสีครามธรรมชาติ และสีธรรมชาติ จากบรรพบุรุษสืบทอดมาหลายร้อยปีจากรุ่นสู่รุ่น
เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติ ที่เอื้ออานวยต่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีรูปแบบที่เกื้อกูลกัน โดยนับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ ทรงได้ฟื้นฟูหัตถศิลป์แห่งแผ่นดิน อีกทั้ง
นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้เสด็จพระดาเนินเยือน
กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย ตาบลสว่าง อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทอดพระเนตรขั้นตอนการ
ผลิตผ้าย้อมคราม โดยทรงมีพระดาริพระราชทานแก่วงการผ้าไทยว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ “ความสุขที่ได้
เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยม สู่สากล สามารถ
ใส่ไ ด้ทุก เพศ ทุก วัย และทุก โอกาส” เพื่อ เป็น การเชิด ชูเ กีย รติแ ก่ผู้สืบ ทอดภูมิปัญ ญาผ้า ไทย กอปรกับ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่
ผ้าไทย โดยได้รณรงค์เชิญชวนชาวจังหวัดสกลนครทุกคน สวมใส่ผ้าไทยหรือชุดชนเผ่าทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์
ข้า ราชการให้ส วมใส่ชุด ข้า ราชการ) ทั้ง นี้ ข้อ มูล สานัก งานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ
ปี พ.ศ.2564 เรียงลาดับจังหวัดสกลนคร มีรายได้เฉลี่ยประชากรเป็นอันดับที่ 73 ของประเทศ จานวน
67,273.01 บาท/คน/ปี ถือเป็นปัญหาความยากจน ด้านรายได้ (ข้อมูลจาก TPMAP และ จปฐ. ปี พ.ศ.2564)
และข้อมูลผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย เมื่อปี พ.ศ. 2564 จานวนกว่า
30,000 กลุ่ม/ราย บ่งชี้ว่าผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยังต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับ ให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล และขยายตลาดผู้ใช้ ให้กว้างขวางขึ้นทั้งในและนอกประเทศ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายสานพลังประชารัฐ เล็งเห็นความจาเป็น
และท้าทายในการพัฒนายกระดับผ้าย้อมครามสกลนคร เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ชุมชน
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทีส่ อดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ 2
การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างขีดความสามารถในการค้า การลงทุน ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”
จึงจัดทาโครงการร้อยหลากลายผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ใช้
งบประมาณจากราชการ เพื่อพลิกฟื้นผ้าไทยและผ้าย้อมครามสกลนคร ให้ เป็นอาชีพหัตกรรมที่สร้างรายได้
อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้บรรลุวิสัยทัศน์จังหวัดสกลนคร

3. วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
3.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวจังหวัดสกลนครมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
การแต่งกายผ้าไทย
3.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย
3.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า มียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้น
4. ขอบเขตของการดาเนินงานและระยะเวลาการดาเนินงาน
4.1 กลุ่มเป้าหมาย : ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า
4.2 ระยะเวลา : เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2565
5. วิธีดาเนินการ
จังหวัดสกลนคร ให้ความสาคัญการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ รูปแบบสานพลังประชารัฐ การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบ ถูกขับเคลื่อนภายใต้ค่านิยม “อยู่สกล
รักสกล ทาเพื่อสกลนคร”
5.1 วิเคราะห์ศักยภาพ (Swot Analysis) ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP จากการฝึกอบรม การลงพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ สัมภาษณ์ และรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
OTOP พบว่ามีความพร้อมที่จะพัฒนายกระดับผ้าย้อมคราม และการออกแบบลวดลายผ้าที่หลากหลาย
มุ่งหวังให้ได้ผลตอบแทนที่สูงและเร็วขึ้น โดยใช้เงินลงทุนต่า แต่จากการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มผู้ผลิตและ
ผู้ป ระกอบการ OTOP ยังพบอุป สรรคในการดาเนินงานที่สาคัญ คือ ระบบการบริห ารจัดการกลุ่ มขาด
ประสบการณ์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับผ้าย้อมครามสกลนคร ด้านการออกแบบลวดลายผ้าที่ทันสมัย เป็นต้น
5.2 จัดทาแผนพัฒนาเพื่อพัฒนานวัตกรรม ยกระดับการใช้ผ้าย้อมครามสกลนครด้านการออกแบบ
ลวดลายผ้าในกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสกลนคร รูปแบบ “การตลาดนาการผลิต ” โดยใช้
กระบวนการบริห าร“งาน งบ ระบบ คน” และการพัฒ นาอย่างเป็นระบบด้ว ยทฤษฎี PDCA, R&D และ
การมีส่วนร่วม (Fatcipation) เพื่อยกระดับสินค้าให้สามารถตอบสนองตลาดผู้บริโภคเป้าหมาย โดยเฉพาะ
กลุ่มที่นิยมผลิตภัณฑ์ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ที่มีความประณีต ทันสมัย จึงเห็นควรที่จะยกระดับ การพัฒนา
ผ้าย้อมครามสกลนคร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยม เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าทุกระดับ เสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า
ด้วยการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ผ้าแบรนด์สกลนคร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างรายได้
อย่างยั่งยืน
5.3 ดาเนินการตามแผนพัฒนานวัตกรรมยกระดับผ้าย้อมครามสกลนคร รูปแบบ “การตลาดนาการผลิต”
ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มทอผ้าและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ประกอบด้วย ด้านการ
สร้างนวัตกรรม ด้านการผลิต ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด เป็นต้น เพื่อยกระดับการพัฒนาผ้าย้อมคราม
สกลนครและลวดลายผ้า ที่สามารถตอบโจทย์ ความต้องการของลูกค้าได้ โดยนาหลักการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน คือ ร่วมศึกษา ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตาม
ประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลของการพัฒนา ทั้งในรูปของบุคคลและกลุ่ม อย่างแท้จริงด้วยความสมัครใจ
จนบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.4 สร้างกลไกความร่วมมือตามแนวทาง “สานพลังประชารัฐ ” ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย ตาบลสว่าง อาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
และศูนย์รวมและจาหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดการยกระดับ
พัฒนาผ้าย้อมคราม และเป็นตลาดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับจังหวัดสกลนคร
5.5 หนุนเสริมต่อยอดโครงการฯ โดยเสนอขอรับงบประมาณโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ของจังหวัดสกลนคร จานวน 2 กิจกรรม คือ ประกวดลายผ้าย้อมครามประจาจังหวัดสกลนคร “สืบสาน อนุรักษ์
ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน ” และ กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ผ้าย้อมคราม
จังหวัดสกลนคร ขับเคลื่อนแบบบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ
5.6 ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุงและประเมินผล สนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ อย่างต่อเนื่อง
5.7 สรุปผลการดาเนินงาน สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ชาวจังหวัด
สกลนครทุกคน กลุ่มผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทุกระดับ และกลุ่มผู้สนใจได้รับทราบ เพื่อประกาศ
ความเสร็จการยกระดับและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม ผ่านช่องทาง Online
5.8 ปรับปรุง พัฒนา ให้ดียิ่งขึ้นตามสภาวะการ และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเติบโตแผ่วลง
จากปี 2564 ที่จะต้องปรับกลยุทธ์ และกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ

6. ผลการดาเนินงานการใช้นวัตกรรม
6.1) ผลผลิต :
6.1.1 บุคลากรและประชาชนในจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล จปฐ.ปี 2564) จานวน 739,907 คน
แต่งกายผ้าไทยทุกวัน (ยกเว้นข้าราชการแต่งกายชุดข้าราชการทุกวันจันทร์)
6.1.2 บุคลากรและประชาชนในจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล จปฐ.ปี 2564) จานวน 739,907 คน
ตระหนักในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทย
6.1.3 รายได้จากการจาหน่ายผ้าย้อมครามสกลนคร ปี พ.ศ. 2565 (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2565)
จานวน 544,811,794 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.20 จากฐาน ปี พ.ศ. 2564 จานวน 517,881,934 บาท
6.2 ผลลัพธ์ :
6.2.1 มีแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6.2.2 ประชาชนมีคุณภาพดีขึ้น
6.2.3 มีตลาดจาหน่ายผ้าไทย ณ ศูนย์รวมและจาหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จังหวัดสกลนคร และ
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในวันประชุมกรมการจังหวัด ทุกเดือน
6.2.4 มีลายผ้ามัดหมี่ประจาจังหวัดสกลนคร ที่สื่อเรื่องราววิถีวัฒนธรรมของชาวจังหวัดสกลนคร
ชื่อ “ลายนครธรรม” จานวน 1 ลาย
6.2.5 มีลวดลายผ้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจากการประกวดลายผ้าย้อมครามสกลนคร จานวน 150 ลาย
6.2.6 มีหนังสือลายผ้าย้อมครามสกลนคร จานวน 1,500 เล่ม
6.2.7 มีแผ่นพับประชาสัมพันธ์ผ้าย้อมครามสกลนคร จานวน 5,000 แผ่น
6.2.8 กลุ่มผู้บริโภค มีความเชื่อมั่นและให้การยอมรับในการใช้ผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร
6.2.9 กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถประกอบอาชีพหัตกรรม เป็นอาชีพหลักของ
ครัวเรือนได้ ชุมชนมีความเข้มแข็งมั่นคง เพราะได้ร่วมศึกษา ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน
ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลของการพัฒนา ทั้งในรูปของบุคคล และกลุ่ม
อย่างแท้จริง ด้วยความสมัครใจ จนบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับแรงงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเลิกจ้าง ช่วยลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง
6.2.10 ลดความเหลื่อมล้าจากการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ ประชาชนมีความเชื่อมั่น
และศรัทธาในภาครัฐเพิ่มขึ้น
6.3 ผลกระทบ :
การบูรณาการองค์ความรู้จากกลุ่มทอผ้าและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ตามแนวทาง “สานพลัง
ประชารัฐ” โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย ตาบลสว่าง อาเภอพรรนานิคม จังหวัดสกลนคร และ
ศูนย์รวมและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ พื้นบ้านจังหวัดสกลนคร ร่วมมือกันยกระดับการพัฒนาผ้าย้อมครามสกลนคร
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ พรีเมี่ยม และสนับสนุนตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาจากผลกระทบสภาวะการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อโคโรนา-2019 (Coved-19) และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเติบโตแผ่วลงจากปี 2564
โดยยึดบุคลากรและประชาชนในจังหวัดสกลนคร กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นศูนย์กลางในการดาเนินงาน
สามารถต่อยอดและเพิ่มมูลค่าสินค้า ตั้งแต่ต้นน้าจนถึงปลายน้าได้สาเร็จตลอดกระบวนการ ก่อให้เกิดรายได้
ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งแต่ระดับบุคคล ครัวเรือน
หมู่บ้านหรือชุมชน จังหวัด ไปจนถึงประเทศ เป็นการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการสร้างงาน มีอาชีพและรายได้
สามารถพึ่งตนเองได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

7. วิเคราะห์และและสรุปสาระสาคัญในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในงานพัฒนาชุมชนและหรือ
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
ความยากจน เป็นปัญหาของชุมชน ที่มาจากเหตุปัจจัยหลายประการ เป็นปัญหาที่สาคัญของประเทศ
ด้อยพัฒนาหรือกาลังพัฒนา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้ให้ความหมายของความยากจนไว้ว่า
หมายถึง ความยากจนในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งพิจารณาจากระดับรายได้หรือฐานทางเศรษฐกิจของบุคคลว่ามีรายได้
ไม่เพียงพอกับการดารงชีพได้ตามมาตรฐาน คุณภาพชีวิตขัน้ ต่าที่ยอมรับได้ในแต่ละสังคม
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจบทบาทหน้าที่สาคัญในการพัฒนาชุมชนร่วมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้
มัน่ คง ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยจังหวัดสกลนครได้กาหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความยากจน
ของประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสนองพระราชดาริพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบายในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้าของประชาชน โดยการบูร ณาการทุกส่วนขับเคลื่อนโครงการร้อยหลากผ้าไทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 หนุนเสริมศักยภาพองค์กร ด้วยการจัดทา
โครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมประกวด
ลายผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ในแผ่นดิน” งบประมาณ 100,000 บาท
และ กิจ กรรมเผยแพร่ป ระชาสัม พัน ธ์เ สริม สร้า งภาพลัก ษณ์ผ้า ย้อ มครามจัง หวัด สกลนคร งบประมาณ
500,000 บาท เพื่อพลิกฟื้นยกระดับและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าย้อมครามสกลนคร ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
8. ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนวัตกรรม/คุณค่าของนวัตกรรม/การนาไปใช้ประโยชน์/โอกาสการนาไป
พัฒนาต่อยอดหรือขยายผล
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายสานพลังประชารัฐ เล็งเห็นความจาเป็น
และท้าทายในการพัฒนายกระดับผ้าย้อมครามสกลนคร ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา-2019
(Coved-19) และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเติบโตแผ่วลงจากปี 2564 ที่จะต้องมีกลยุทธ์ และ
กระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบ จึงน้อมนาพระราชดาริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ต่อยอด
ส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยโดยมีเป้าหมายให้ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการสร้างงาน ให้ มีอาชีพ
ให้เกิดรายได้ ที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด ประเด็น
การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างขีดความสามารถในการค้า
การลงทุน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ภูมิปัญญาผ้าย้อมครามสกลนคร ให้คงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด สามารถ
แข่งขันทางการตลาดได้ จึงจัดทาโครงการร้อยหลากลายผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ใช้งบประมาณจากราชการ และหนุนเสริมศักยภาพองค์กร โดยขอสนับสนุน
งบประมาณจากโครงการเพื่อบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 กิจกรรมประกวดลายผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร “สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้
ในแผ่นดิน ” งบประมาณ 100,000 บาท และกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลั กษณ์
ผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนคร งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อพลิกฟื้นยกระดับและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ้าย้อมครามสกลนคร ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

9. จัดทาแผนงานโครงการ/กิจกรรม หรือแนวทางการดาเนินงานต่อยอดหรือขยายผลนวัตกรรมและการ
ใช้จ่ายเงินรางวัล หากได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
ที่
1

2

3
4

แผนงานโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงศูนย์รวมและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสกลนคร
ว.ด.ป.
โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินการ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานในที่
สค.- ธค. 1. หัวหน้าส่วน
ประชุมกรมการจังหวัด/อาเภอ
2565 ราชการระดับจังหวัด
2. นายอาเภอ
3. กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ติดตาม สนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
สค.- ธค. สานักงานพัฒนา
ร้อยหลากผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
2565 ชุมชนจังหวัด
นางเจ้าสิริกิตฯิ์ เป็นประจาทุกเดือน เพื่อต่อ
สกลนคร
ยอดหรือขยายผลนวัตกรรม
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการร้อยหลากผ้า สค.- ธค. สานักงานพัฒนา
ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
2565 ชุมชนจังหวัด
ฯ ผ่านช่องทาง Online
สกลนคร
ประชุมเชิงปฏิบัติระดมความคิดเห็นและถอด สค.- ธค. 1.ภาคีเครือข่าย
20,000.บทเรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุง การดาเนิน
2565 สานพลังประชารัฐ
กิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
2.ผู้ผลิต
โลกที่มีแนวโน้มเติบโตแผ่วลงจากปี 2564
ผู้ประกอบการ
ทีต่ ้องปรับกลยุทธ์ และกระบวนการพัฒนา
OTOP ประเภทผ้า
อย่างเป็นระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
การปรับปรุงป้ายศูนย์รวมและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสกลนคร

ภาคผนวก

ภาพประกอบ
5.1 วิเคราะห์ศักยภาพ (Swot Analysis)

5.2 จัดทาแผนพัฒนาเพื่อพัฒนานวัตกรรม

5.3 ดาเนินการตามแผนพัฒนานวัตกรรม

รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย

การทา MOU

มอบลายผ้าพระราชทาน

ยกระดับพัฒนาผ้าย้อมครามสกลนคร

5.4 สร้างกลไกความร่วมมือ ตามแนวทาง “สานพลังประชารัฐ” โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย
ตาบลสว่าง อาเภอพรรนานิคม จังหวัดสกลนคร และศูนย์รวมและจาหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการถ่ายทอดการยกระดับพัฒนาผ้าย้อมคราม และเป็นตลาดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

5.5 หนุนเสริมต่อยอดโครงการฯ โดยเสนอขอรับงบประมาณโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ของจังหวัดสกลนคร จานวน 2 กิจกรรม และบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ

จัดประกวดผ้าลายย้อมครามประจาจังหวัดสกลนคร “สืบสาน อนุรักษ์ศลิ ป์ผ้าถิ่นไทย ดารงไว้ ในแผ่นดิน” ปี 2565
ชื่อลายผ้าประจาจังหวัดสกลนคร “นครธรรม”

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

รณรงค์แต่งกายผ้าไทย

5.6 ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง ประเมินผล และสนับสนุนส่งเสริม องค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง

5.7 สรุปผลการดาเนินงาน สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ชาวจังหวัดสกลนคร
ทุกคน กลุ่มผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทุกระดับ และกลุ่มผู้สนใจได้รับทราบ เพื่อประกาศความ
เสร็จการยกระดับและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม ผ่านช่องทาง Online

ช่องทางการประชาสัมพันธ์
5.8 ปรับปรุง พัฒนา ให้ดียิ่งขึ้นตามสภาวะการ และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเติบโตแผ่วลงจาก
ปี พ.ศ.2564 ที่จะต้องปรับกลยุทธ์ และกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกระดับ
********************************

52. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ "5 ชัด ขจัดจน คนอู่ไท ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

54. Naplajad Model
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บ้านนาปลาจาด หมูท่ ี่ ๔ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน

โดย
นายภานุพนั ธุ์ พันธ์เลิศ

ก2

บทคัดย่อ
นวัตกรรม Naplajad Model เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยนำเอาเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมในชุมชนประกอบกับความคิด
สร้างสรรค์ เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายและสร้างรายได้ โดยที่คนในชุมชนไม่ต้องละทิ้ง
บ้านเกิดเพื่อไปประกอบอาชีพในเมืองหลวง ทั้งนี้ครอบครัว ลูกหลาน และญาติพี่น้องได้อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข
จากการดำเนิ น โครงการฯ โดยใช้ น วั ต กรรม Naplajad Model พบว่ า การวางแผนงาน และกำหนดวิ ธ ีการ
(Planning) นำเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการมาเป็นหลักในการสร้างแผนการทำงาน เพื่อทำให้เป้าหมาย
นี้ประสบความสำเร็จ หลั งจากที่เราได้เป้าหมายแล้ว เราต้องนำเป้าหมายนั้นมากำหนดรายละเอียด โดยประชุม
บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมกันกำหนดรายละเอียดของงาน เราเรียกว่า “ทีมเวิร์ค” สิ่งที่ต้องทำอำดับแรก คือ
การเรียงลำดับความสำคัญของงาน รายละเอียดขั้นตอน วัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องใช้ตั้งแต่เริ่ม-สิ้นสุด บุคคลหรือทีมงานที่
ต้องรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน และสุดท้ายคือ ตัวชี้วัดผล (KPI) การลงมือปฏิบัติ (Do) ในขั้นตอนนี้ผู้รับผิดชอบแต่
ละขั้นตอนต้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้ และประชุมเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนบรรลุตามแผน
หรือไม่ อย่างไร การตรวจสอบ (Check) หลังจากเราเริ่มลงมือปฏิบัติไปได้สักระยะ ต้องเริ่มทำการตรวจสอบความ
คืบหน้าของสิ่งที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปนั้นว่าเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือตัวชี้วัดที่เรากำหนด
ไว้นั่นเอง ถ้าจุดที่เราตรวจสอบได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่เราตั้งไว้หรือดีกว่าแสดงว่าวิธีการที่เราเลือกใช้นั้นยัง คง
ถูกต้อง แต่ถ้าตรวจสอบออกมาแล้วผลปรากฏว่าต่ำกว่าตัวชี้วัดที่ตั้ง ถือเป็นสัญ ญาณเตือนว่ามีความผิดปกติ
บางอย่างเกี่ยวกับแผนงานหรือวิธีการที่เรากำหนดไว้ในตอนแรก การปรับปรุง (Act / Action) ขั้นตอนนี้คือการ
ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือทรัพยากรบางอย่างเพื่อทำให้ผลลัพธ์กลับมาอยู่ในแผนงานหรือเส้นทางสู่
เป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในครั้งแรก ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ผล
ลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนหรือกำหนดไว้ ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายใน/ภายนอกใดบ้าง แล้วจึงมา
กำหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป หลังจากบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ครั้ง แรกแล้ว เรายังคงใช้หลัก การ
PDCA อย่างต่อเนื่องได้ด้วยการยกระดับของเป้าหมายให้สูงขึ้น แล้วจึงมากำหนดแผนงาน-วิธีการที่เหมาะสม แล้ว
จึงเริ่มเข้าสู่วงจร วางแผน – ลงมือปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง/แก้ไข ได้เช่นกัน
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คำนำ
นวัตกรรม Naplajad Model ได้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมกระบวนการทำงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
นวัตวิถี บ้านนาปลาจาด หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จ
สิ้นโครงการฯ โดยผู้นำเสนอโมเดลได้ใช้กระบวนการทำงาน คือ PDCA เป็นวิธีการในการดำเนินโครงการดังกล่าว
ประกอบด้วย Plan (การวางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ Action (การดำเนินการ) ซึ่งทั้งสี่ขั้นตอน
นี้เป็นกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ จะทำให้การทำงานเป็นระบบ และทำให้กระบวนการทำงานมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เกิดประสบความสำเร็จในงานนั้นได้
ข้อมูลของนวัตกรรม Naplajad Model สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจาก
พัฒนาการอำเภอ นายพิพัฒน์ จันทมณีสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ที่ได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

นายภานุพันธุ์ พันธ์เลิศ
ผู้จัดทำ
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1.ที่มาของนวัตกรรม
รัฐบาลปัจจุบัน มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมที่มุ่งเน้นสร้างรายได้และความเจริญความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกับภาครัฐเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่ง รัฐบาลได้ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งเป้าหมายของการพัฒนาประเทศไปที่ตำบล
ซึ่งการกำหนดนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีส่วนรับผิดชอบควรคำนึงความต้องการและความ
พร้อมของกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน สามารถพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกั บ การ
ดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ที่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมี
การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการระดั บ ประเทศคือ คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่ง ตำบล หนึ่ง ผลิตภั ณ ฑ์ แห่ ง ชาติ
(กอ.นตผ.) เป็นผู้ขับเคลื่อน และมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบหลักส่งเสริมการดำเนินงาน
OTOP จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑๖ ปี โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และ
พัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน
ส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันได้ต้องออกไปขายสินค้าตามที่ต่าง ๆ ไม่มีความสุข รายได้ไปตกอยู่แก่ผู้ประกอบการคน
เดียว หรือบางกลุ่มเล็กไม่กระจายถึงประชาชนกลุ่มใหญ่ในชุมชนอย่างแท้จริง ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน
ราก ไม่ประสบผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควรประกอบกับรายได้จากการท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลักของประเทศ ส่วนใหญ่ตก
ไปอยู่ในกลุ่มทุนเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างร้านใหญ่ๆ กรุ๊ปทัวร์ ไม่ลงไปถึงฐานรากเช่นเดียวกัน
การดำเนิ น งานพั ฒ นาชุ ม ชนที ่ ผ ่ า นมา สั ง เกตได้ ว ่ า ยั ง ไม่ ป ระสบผลสำเร็ จ ตามที ่ ต ั ้ ง ไว้ เ ท่ า ที ่ ค วร
ดัง นั้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตามยุคสมัย ในอดีตการขายสินค้า OTOP พบว่า ชาวบ้านจะขาย
สินค้าออกจากชุมชนเพียงช่องทางเดียว แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต
ชาวบ้านสามารถเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ มากขึ้น โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว ซึ่ง
จะต้องค้นหาเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์แปลงเป็นรายได้ ทั้งนี้ต้องมีการเชื่อมโยง
เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ ยมชมและประทับใจใน
ทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งจะทำให้รายได้ของชาวบ้านเพิ่มขึ้นและกระจายอยู่กับคนในชุมชน
ดั ง นั ้ น นวั ต กรรม Naplajad Model โดยใช้ PDCA เป็ น แนวคิ ด หนึ ่ ง ที่ ส ามารถกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุง
จะทำให้เราขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกทิศทาง และหากพบปัญหา หรืออุปสรรคระหว่างทาง ก็จะรู้ตัวได้
ก่อน สามารถปรับแก้และหาทางรับมือได้ทัน เพื่อให้สามารถ บรรลุเป้าหมายได้ตามต้องการและเป็นพื้นฐานที่ดี
ของการต่อยอดการปรับปรุง
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2. หลักการของกระบวนการ Naplajad Model
ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน เราจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เป็นหลัก เพื่อหา
ตัวการสาเหตุของปัญหาในชุมชน นำไปสู่การริเริ่มกิจกรรม การวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และการ
ปฏิบัติการแก้ไข ตามวงจร PDCA
PDCA คื อ วงจรบริ ห ารงานมี 4 ขั ้ น ตอน ประกอบด้ ว ย Plan (การวางแผน) Do (ปฏิ บ ั ต ิ ) Check
(ตรวจสอบ) และAct / Action (การปรั บ ปรุ ง ) วงจรการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพใช้ ใ นการควบคุ ม และพั ฒ นา
กระบวนการหรือผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง PDCA ทั้งสี่ขั้นตอนเป็นกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ เพื่อให้องค์กร
สามารถบริหารความเปลี่ยนแปลงได้อย่างประสบความสำเร็จ

2.1 การวางแผนงาน และกำหนดวิธีการ (Planning)
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุด
ด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT เป็นตัวย่อที่มีความหมาย
ดังนี้
Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได้
Threats - อุปสรรค ข้อจากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์การ
หลักการสำคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ สภาพการณ์
ภายในและสภาพกรณ์ภ ายนอก ดั ง นั ้ น การวิ เ คราะห์ SWOT จึ ง เรี ย กได้ ว่ า เป็น การวิ เ คราะห์ส ภาพการณ์
(Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง(รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน
และวิเคราะห์โอกาส - อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารของ
องค์ ก รทราบถึ งการเปลี ่ย นแปลงต่า ง ๆ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ นภายนอกองค์ กร ทั ้ ง สิ ่ ง ที ่ไ ด้ เ กิ ด ขึ ้ นแล้ว และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกำหนดวิสัยทัศน์การ
กำหนดกลยุทธ์และการดาเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป
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จากการลงพื้นที่ บ้านนาปลาจาด หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัง หวัดแม่ ฮ่องสอน
สามารถวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้
1) จุดแข็ง Strength
- มีสภาพแวดล้อมที่เหมาแก่การเพาะปลูกและทำเกษตรกรรม
- มีพื้นที่สาธารณะจำนวนมากที่ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในชุ มชนและป่ า ชุม ชน ซึ่ง เป็นทุน ทาง
ธรรมชาติ
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการจักสานจากไม้ไผ่ เช่น ไม้กวาด กุ๊บไต เป็นต้น
- มีกลุ่มอาชีพในชุมชน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น กระเทียมปรุงรส กระเทียมดอง ข้าว
กล้องธัญพืช น้ำพริกคั่ว เป็นต้น
- ชุมชนมีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการช่วยเหลือชุมชน
2) จุดอ่อน Weakness
- พื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านเกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก
- ขาดแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรรม
- การคมนาคมอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและไม่อยู่ในถนนสายหลัก
3) โอกาส Opportunities
- รัฐบาลสนับสนุนการและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์
- มีการจัดกลุ่ม กลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อรวมตัวกัน ผลิตภัณฑ์เป็นของกลุ่มหรือของชุมชน
4) อุปสรรค Threats
- สินค้าทางการเกษตรมีความตกต่ำไม่ได้ราคาตามที่คาดการณ์ไว้
- ประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่มหรือช่องทางการตลาด
ในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน มีขั้นตอนของการดำเนินการพัฒนาชุมชนเกี่ยวข้องกับบริบทสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน โดยทั่วไปการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน มีขั้นตอนต่อเนื่อง เป็นกระบวนการตามลำดับ ตั้งแต่ขั้นการ
เตรียมการและวางแผน ขั้นการจัดทำแผนพัฒนา และขั้นการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. ขั้นการเตรียมการและการวางแผน เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การเตรียมหาบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะทำงาน คณะวิชาการ อาสาสมัคร ผู้นํา ฯลฯ
1.2 การเตรียมการจัดเวทีสร้างความตระหนักร่วมในการเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน เช่น การร่วม
คิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ทุกขั้นตอน
1.3 การศึกษาพัฒนาการของชุมชน โดยการศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลทุก ๆ
ด้านของชุมชน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครอง เป็นต้น
1.4 การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากชุมชน
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2. ขั้นการจัดทำแผนพัฒนา ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังนี้
2.1 การร่วมกันนําข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการมาร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคของชุมชน เพื่อประเมินความสามารถ และประสบการณ์ของชุมชนเพื่อนําไปสู่การกำหนดภาพอนาคตของ
ชุมชนตามที่คาดหวัง (วิสัยทัศน์)
2.2 การร่วมกันค้นหา และกําหนดการเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนา (ยุทธศาสตร์)
2.3 ร่ ว มกั นกำหนดแผนงาน โครงการ กิ จ กรรม และเขี ย นเอกสารแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมที่จะพัฒนาแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหา
2.4 นําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม นําเสนอแล้วพิจารณาร่วมกัน และให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อให้เห็นภาพรวม เพื่อการประสานเชื่อมโยง และเพื่อการแบ่งงานกันรับผิดชอบ
2.5 เมื่อคณะทำงานทุกฝ่ายเห็นชอบ จึงนําร่างแผนชุมชนไปทำการประชาพิจารณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในเวที เพื่อสร้างความเข้าใจกับสมาชิกของชุมชนทั้งหมด เป็นการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะดำเนินการพัฒนา
ร่วมกันตามแผน
2.6 ปรับปรุง แก้ไข แผนให้ถูกต้องเหมาะสมตามมติ ความคิดเห็นที่ได้จากการประชาพิจารณ์
2.2 การปฏิบัติตามแผน (DO)
หลังจากกำหนดแผนแล้วก็ถึงเวลาที่จะลงมือทำ เพราะเราจะต้องนำแผนดังกล่าวมาใช้จริง ดำเนินการจริง
เพื่อให้เห็นผลลัพธ์จริง
1) จัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ
2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ
3) จัดฝึกอบรม เพิ่มเติมประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญที่กำหนดไว้ในแผน เพื่อขยาย
ผลการเรียนรู้ไปยังคนในชุมชน
4) จัดระบบภายใน เชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
5) ดำเนินการปฏิบัติตามแผน
6) ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้ง ประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการและกิจกรรมที่อยู่ในแผน เพื่อปรับปรุงแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2.3 การตรวจสอบ (Check)
เมื่อทำการตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน ต้องมีการประเมินกรปฏิบัติตามแผน
หรือไม่ และตัวแผนการเองมีความเหมาะสมหรือไม่การที่ไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เป็นเพราะไม่
ปฏิบัติตามแผนการ ความไม่เหมาะสมของแผนการ หรือจากทั้งสองประการรวมกัน เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องหาว่า
สาเหตุมาจากประการไหน เนื่องจากการปฏิบัติการแก้ไขจะแตกต่างกันอย่างสิ้ นเชิง ถ้าความล้มเหลวมาจาก
แผนการไม่เหมาะสม อาจเป็นผลมาจากสาเหตุความผิดพลาดในการทำความเข้าใจกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การ
เลือกเทคนิ คที่ใช้ผิด เนื่องจากมีข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอและมีความรู้ในขั้นตอนการวางแผนไม่เพียงพอ การ
ประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามแผนผิดพลาด หรือประเมินความสามารถของบุคลากรที่ต้องนำแผนมาใช้
ผิดพลาด
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2.4 การปฏิบัติการแก้ไข (Act)
ขณะเมื ่ อ ทำการปฏิบ ั ติ การแก้ไขมีค วามจำเป็ นอย่ า งยิ ่ง ที ่ต ้ องแยกแยะให้ ช ัด เจนระหว่ า งการกำจัด
ปรากฏการณ์หรืออาการของปัญหาและการกำจัดสาเหตุ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า มีงานจำนวนมากมายที่ทำเป็น
ประจำในงานชนิดนี้ การกำจัดแค่อาการไม่ไ ด้ช่วยแก้ปัญหาที่มีอยู่ เป็นเพียงแค่การเลื่อนการแก้ปัญ หาออกไป
เท่านั้น ดังนั้น ถ้าความล้มเหลวมาจากการวางแผนที่ไม่เหมาะสม การทบทวนแผนการเท่านั้นไม่เพียงพอต่อการ
แก้ปัญหา ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการวางเผน โดยการหาปัจจัยที่ไม่เหมาะสม สาเหตุของการ
วางแผน และทำการปฏิบัติการแก้ไข ความก้าวหน้าของการปรับปรุงจะเกิดขึ้นได้โดยการกำจัดสาเหตุมิใช่กำจัด
อาการ และเมื่อไม่สามารถบรรลุถึงเป้ที่วางไว้ ควรมีการวิเคราะห์หาเหตุและมีการทบทวนแผนการดังเช่นที่กล่าวมา
ในหัวข้อการตรวจสอบ สาเหตุอาจมาจากตัวแผนการที่ไม่เหมาะสมหรือมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อทำการ
ปรับปรุง ต้องมีการชี้บ่งสาเหตุแห่งความล้มเหลวอย่างถูกต้องและมีการเปลี่ยนแปลงแผนเพื่อให้สามารถคำเนิน
กิจกรรมไปได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ควรมีการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพเป็นรายปีและมีการทบทวนทุกปี
เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการดังกล่าวมีความไว้วางใจและเหมาะสม
3.วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
1.เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่กระจายรายได้กับชุมชน โดยให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น
2.เพื่อพัฒนากิจกรรมของชุมชน ให้มีความหลากหลายและมีมาตรฐานสู่สากล
3.เพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความโดดเด่น บนพื้นฐานของอัตลักษณ์
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
4.ขอบเขตของการดำเนินงานและระยะเวลาการดำเนินงาน
4.1 ขอบเขตของการดำเนินงาน
บ้านนาปลาจาด หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นชุมชนชาวไทย
ใหญ่มีการก่อตั้งมาประมาณ ๑๗๕ ปี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ประชาชนในท้องที่อาศัยอยู่ตามที่ราบ
เชิงเขา มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ตลอดปี มีแม่น้ำแม่สะงีไหลผ่าน จากทิศเหนือ ลงสู่ทิศใต้ของหมู่บ้าน ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกพืชผักตามฤดูกาล สภาพภูมิอากาศฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะมีฝน
ตกชุก ฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย และมีครัวเรือนประมาณ 278 ครัวเรือน (ข้อมูล จปฐ. 2565)
4.2 ระยะเวลาการดำเนินงาน
เริ่มดำเนินการพฤษภาคม – กันยายน 2561
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5.วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนาปลาจาด หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำนวัตกรรม Naplajad Model มาขับเคลื่อนงานโดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้
5.1 การวางแผนงาน และกำหนดวิธีการ (Planning)
1) ประชุมคณะกรรมการเพื่อ ค้นหาหมู่บ้านที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของชุมชนระดับตำบล เพื่อศึกษาและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้
การแต่งกาย ประชาชนบ้านนาปลาจาดยัง มีการอนุรักษ์แต่งกายแบบไทยใหญ่ โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุยังมีการใส่เสื้อไทยใหญ่ และผ้าถุงเป็นประจำทุกวัน สำหรับเยาวชน และวัยทำงานก็จะแต่งกายชุดไทยใหญ่
ในวันสำคัญ หรือในประเพณีต่างๆอย่างต่อเนื่อง
การเคารพ เยาวชนยังการเคารพผู้ใหญ่และเชื่อฟังตามประเพณีไทยใหญ่ที่สืบทอดต่อกันมาใน
เทศกาลต่างๆก็จะมีการกั่นตอ หรือการขอขมาผู้เฒ่าผู้แก่ หรือบิดามารดา ผู้ที่เคารพนับถือ
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีบางอย่างเริ่มหายไป เช่น ปอยส่างลอง เนื่องจากเยาวชนส่วนใหญ่ได้ศึกษา
ต่อและมีกิจกรรมมากขึ้น ช่วงปิดภาคเรียน ประเพณีปอยจ่าตี่ ที่มีการจัดงานเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี ในช่วง
เดือนห ตามปฏิทินจันทรคติ และปอยเหลินสิบเอ็ด ที่จะมีการจัดในช่วงหลังออกพรรษา
2) ประชุมวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในทุกๆขั้นตอนของกิจกรรมโครงการฯ
5.2 การปฏิบัติตามแผน (DO)
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนที่ได้วางไว้
1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านคณะกรรมการชุมชน
การบริหารจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชน การจัดทำแผนชุมชนท่องเที่ยว การสร้างนักเล่าเรื่อง
ชุมชน และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นต้น
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวนความสะดวก เช่น ป้ายข้อมูล ป้ายบอกทาง จุดถ่ายภาพ
การออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยรวม ทั้งพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน พัฒนา
สินค้าและบริการ โดยการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานรองรับ
4. เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น ทั้งเส้นทางท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง
5. ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว โดยการประชาสัมพันธ์ จับคู่ธุรกิจ จัดแสดงและจำหน่าย
สินค้าและบริการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
5.3 การตรวจสอบ (Check)
การรวบรวมข้อมูลของผลกาดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้เพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายของแผนในขั้นตอนที่ 1 ในการประเมินนี้จะต้องพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงานด้วย
ซึ่งควรจะดำเนินการในลักษณะกรรมการ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ ยวข้องมาร่วมในกระบวนการประเมินด้วย
เพื่อจะได้ลดอคติ และลดปัจจัยแทรกในการประเมินผลงานของตัวเอง โดยอาจใช้วิธีการในหลายรูปแบบ เช่น
ใช้แบบสอบถาม ใช้การสังเกตสภาพจริง หรือใช้การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ได้
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5.4 การปฏิบัติการแก้ไข (Act)
การให้นำผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการดำเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมาก
ยิ่ง ขึ้น เช่น สร้างความพึงพอใจให้มากขึ้น ผลงานได้รับรางวัลคุณภาพ มีการประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่าย
ปริมาณงานมากขึ้น สร้างความคุ้มค่า หรือสร้างคุณค่าของผลงานให้สูงขึ้น
6.ผลการดำเนินงาน
จากการใช้นวัตกรรม Naplajad Model บ้านนาปลาจาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน
มี ดังนี้
1) ด้านรายได้ที่เกิดขึ้นภายในชุมชน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนมีรายไต้เพิ่มมากขึ้นเก่าจากการเข้ามาใช้จ่าย
ของนักท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านและการนำผัก ผลไม้ในสวน สินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปขายยังตลาดแม่ฮ่องสอน
(ตลาดนัดวันเสาร์ -อาทิตย์) โดยชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนที่จะมีการดำเนินการโครงการฯจากเดิม
ชาวบ้านมีรายได้จากการขายสินค้าภายในชุมชนจำนวนหนึ่ง แต่เมื่อมีการปรับปรุงหมู่บ้านให้กลายเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พบว่าชาวบ้านสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายผัก ผลไม้ในสวน สินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนแปรรูปที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามสำหรับจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว มีรายได้เพียงพอต่อ
การดำรงชีวิต และเป็นตำบลเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน
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2) ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า เมื่อได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามเหมาะสมที่จะ
นำไปเป็นของฝาก สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น และจำหน่ายได้จำนวนมากขึ้นมีอัตราส่วนกำไรต่อหน่วย
สูงขึ้น เป็นผลเนื่องมาจากมีกำลังซื้อจากทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวภายนอกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายใน
ชุมชน อีกทั้งการนำสินค้าไปจำหน่ายยังตลาดนัดชุมชนๆ ทำให้ สร้างรายได้พอสมควร ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์
มะม่วงกวน ไข่เค็มขนมบ้าบิ่น น้ำสมุนไพร เป็นต้น
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3) ด้านสังคม พบว่า ยังไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้านในชุมชนต่อการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว เนื่องจากบริเวณ
ที่ดำเนินการอยู่ภายในเขตหมู่บ้านนาปลาจาด ซึ่ง เอื้อต่อการท่องเที่ยว และไม่สร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านแต่อย่างใด จะมีบ้างเป็นส่วนน้อย เช่น ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันภายในชุมชน เรื่องการแบ่ง ปัน
ผลประโยชน์จากการขายของ ซึ่งต้องอาศัยการพูดคุยแก้ไขปัญหาได้

11

4) ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นได้สร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในเรื่องขยะ
ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ตามพื้นถนน และในแหล่งน้ำของหมู่บ้าน ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากพอสมควร แต่ก็
สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้
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สรุป
ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจในการดำเนินโครงการดังกล่าว เพราะสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับคน
ในพื้นที่ และประชาชนบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งทำกินที่อยู่ใกล้บ้าน ไม่ต้องออกไปขายของภายนอกหรือไปทำงาน
นอกพื้นที่ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในปัจจุบันบ้านนาปลาจาดได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน เช่น ฝายน้ำ จุดถ่ายรูปเช็คอิน ทุ่งปอเทือง บ้านดิน นาปลาจาด เป็นต้น
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7.โครงการต่อยอดนวัตกรรม
โครงการต่อยอดอาชีพสู้วิกฤติ COVID-19
1. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ
รวมถึงประเทศไทย ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปถึงประชาชนในทุกภาคส่วนและทุกกลุ่มอาชีพ และส่งผลกระทบโดยตรง
กับประชาชน ซึ่งนักศึกษาประชาชนส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน อยู่ในช่วงวัยแรงงานที่ต้องทำงานหารายได้เพื่อ
เลี้ยงครอบครัว และศึกษาหาความรู ้ควบคู่กั บการทำงานไปพร้อมกันเมื ่อ เกิด สถานการณ์ ดั ง กล่ าว จึง ทำให้
ประชาชน ส่วนใหญ่ ถูกเลิกจ้าง ตกงาน ขาดรายได้ในการยังชีพซึ่งประชาชนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ดังนั้น
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีบทบาท
สำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาสผู้
พลาดโอกาสและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ ตลอดจนระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึก ษาจบใหม่ ให้มีช่องทางในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นเป็ น
ช่องทางในการสร้างงาน สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
ดังนั้น ท้ายที่สุดแล้วประชาชนจำนวนมากไม่สามารถประกอบอาชีพหรือหารายได้ได้ตามปกติทำให้ขาด
รายได้ในการดำรงชีพ/การเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว กระผมจึงเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มแนวคิด ฝึกทักษะ
ด้านอาชีพ ให้กับประชาชน โดยจัดโครงการฝึกอาชีพ และเพิ่มพูนทักษะอาชีพให้กับประชาชน
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีอาชีพที่ตนเองต้องการและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตนที่ได้รับเผยแผ่ให้กับผู้คนที่
สนใจได้เรียนรู้ต่อไปได้
๓. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 30
ครัวเรือน
๔. พื้นที่ดำเนินการ
ประชาชนผู้ที่สนใจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๕. วิธีดำเนินการ
๕.๑ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่สนใจเช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้จากไม้
ไผ่หรืออาชีพตามความต้องการของตลาด โดยการให้ความรู้ การสาธิต และการทดลองปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ได้รับ
ผลกระทบได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการทำ
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5.2 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้กับผู้สำเร็จการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้
เข้ารับการส่งเสริมฯ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ต่อไป
6. ระยะเวลาดำเนินการ
กันยายน 2565 – มีนาคม 2566
7. งบประมาณ
โครงการต่อยอดอาชีพสู้วิกฤติ COVID-19 จำนวนเงิน 20,000 บาท
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มีอาชีพมีรายได้
สำหรับการดำรงชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
๒. ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การประดิษฐ์ของใช้จากไม้ไผ่ หรืออาชีพ
ตามความต้องการของตลาดและสามารถนำความรู้และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
และสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพพันวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COMD-19)
๙. ตัวชี้วัดโครงการ
1. เชิงปริมาณ : ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ จำนวน 3๐ คน
2. เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการส่งเสริมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘5
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายภานุพันธุ์ พันธ์เลิศ

56. กลยุทธ์การสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย PHAK MICE ขอนแก่นสู่ความยั่งยืน

ผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี : กรมการพัฒนาชุมชน
1. ชื่อของนวัตกรรม กลยุทธ์การสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย PHAK MICE ขอนแก่นสู่ความยัง่ ยืน
1.1 ชื่อที่อยู่และการติดต่อเจ้าของผลงาน
ชื่อ - นามสกุล นายประดิษฐ์ นัดทะยาย ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น. เบอร์มือถือ 081-8197183………………………………
ID LINE : ผอ.กง.ยุทธศาสตร์ พช.ขก. E-mail : Praditnutt@gmail.com...................................
1.2 บทคัดย่อ
การสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่คุณค่าอาหารปลอดภัย PHAK MICE ขอนแก่น ในระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๔ กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทาโครงการน้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร ระยะที่ ๑ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรม “ผู้นาต้องทาก่อน” และกิจกรรมการขยาย
ผลการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” จนส่งผลให้
ประชาชนเกิดความตื่นตัว และมีส่วนร่วมในการปลูกพืชผักสวนครัวในทุกพื้นที่ เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ระยะที่ ๒
ในปี ๒๕๖๔ ได้ริเริ่มจัดทาโครงการ “สร้างคุณค่าอาหารปลอดภัยผัก PHAK MICE จังหวัดขอนแก่น” โดยใช้
กลไกสานพลังประชารัฐ(คสป.)เชื่อมโยงหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องยกระดับกลุ่มวิสาหกิจ
ผู้ปลูกผักปลอดภัย ภายใต้กลยุทธ์ 4 สร้าง ขับเคลื่อนร่วมกับการพัฒนาขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
และเมืองอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE City) อย่างเป็นระบบ จัดแสดงและนาเสนอ Plat Form ผ่านทางเว็บไซต์/
Facebook และจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและผู้ซื้อให้มีการเจรจาธุรกิจ/สื่อสารสร้าง
การรับรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประสานสานักงานอวกาศและเทคโนโลยี และอวกาศ (GISTDA) เพื่อจัดทา
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เชื่อมโยงผู้ผลิต และด้านการตลาด
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ ๑) การพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบฯ : โคก หนองนา โมเดล ๒) การส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าถิ่นไทย : ก้าวไกลสู่สากล และ ๓) การสร้างความ
มั่นคงทางอาหารสู่คุณค่าอาหารปลอดภัย PHAK MICE ขอนแก่น ใช้กลยุทธ์ในการดาเนินงาน ดังนี้ ๑) การวาง
ระบบและกาหนดกรอบการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมประสานหน่วยงาน/องค์กรภาคีการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา รวมถึงการหาแนวทางแก้ไข ๒) การใช้ข้อมูลความรู้
เป็นฐานในการพัฒนาและบูรณาการการทางาน งบประมาณ ภารกิจหน้าที่ของทุกภาคส่วนโดยเชื่อมโยงกับ
ทรัพยากร/ต้นทุนของพื้นที่ที่มีอยู่ ทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย การทางานแบบข้ามภาคส่วน ๓) ใช้หลักการทางาน“นาแบบไม่นา” ภายใต้กลยุทธ์การเอื้ออานวย
การบริหารจัดการ การวิเคราะห์ และการบูรณาการ รวมทั้งเป็นผู้อานวยความสะดวกและเป็นผู้ประสานความ
ร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา/สถานการณ์วิกฤต และนาไปสู่
โอกาสการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๔) สร้างและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีพื้นที่ในการทางานเพื่อพัฒนา
เมืองร่วมกัน ภายใต้แนวคิดที มปฏิบัติการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ ร่วมกันสร้างตัวแบบการพัฒนาที่สร้างความ
เข้มแข็งของคนในพื้นที่ เพื่อจะทาให้ แนวคิดและตัวแบบการพัฒนานี้ได้มีการถ่ายทอด สู่ประชาชน ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อนาไปสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และการสร้างเศรษฐกิจใหม่

ประโยชน์ที่ทางราชการ/และ/หรือประชาชนได้รับ สามารถแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของ
COVID-19 และตอบสนองความต้องการของเกษตรกร และนาไปสู่โอกาสการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New
Economy) ตามหลักการ “BCG Model” รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจาก
ฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และสีเขียวแบบยั่งยืน ลดความเหลื่อ มล้ากระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม เข้าถึงทรัพยากร สร้างรายได้ให้สูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าและไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีการประยุกต์วัสดุที่เหลือใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์การบริหารจัดการน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้
พลังงานสีเขียว มีการสร้างองค์ความรู้ ในการพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้า
พื้นเมืองของจังหวัด เพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม เป็น ๑ ในองค์ความรู้สาคัญของจังหวัดที่ต้องมี
การจัดความรู้ไปสู่องค์กรหน่วยงานภาคีต่างๆ และได้รับการพิจารณาให้เสนอเข้ารางวัลเลิศรัฐ ประจาปี ๒๕๖๔
2. ที่มาของนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่เสนอ (หลักการ/แนวคิด/เหตุผลความจาเป็น)
การขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐโดยคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) จังหวัดขอนแก่น มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.
2564 ของจังหวัดขอนแก่น ในขณะเดียวกันจังหวัดขอนแก่นได้รับโอกาสในฐานะการเป็นหนึ่งในห้าเมืองแห่งการ
พัฒนาสู่ความเป็นเมืองไมซ์ ซิตี้ (MICE City) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สาคัญภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวผ่านพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่มีความพร้อมและ
มีเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการพัฒนา
จังหวัดขอนแก่นในฐานะการเป็นเมืองไมซ์ (MICE City) จาเป็นต้องสร้างความปลอดภัยทางสุขภาวะเพื่อรองรับนัก
เดินทางกลุ่มไมซ์ มีเป้าหมายเฉพาะทางธุรกิจ มีอานาจซื้อสูง และมีความต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี
ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม สายการบิน โรงแรม ธุรกิจการขนส่ง สินค้า การเดินทางในประเทศ เป็นต้น
ผลการขับเคลื่อนโครงการน้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ 1) มีครัวเรือนปลู กผั กครบ 10 ชนิด จานวน 342,055 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
9 9 . 3 5 2 ) จ า น ว น ค รั ว เ รื อ น ที่ ท า ถั ง ข ย ะ เ ปี ย ก ล ด โ ล ก ร้ อ น จ า น ว น 3 4 0 9 9 5 ค รั ว เ รื อ น
คิดเป็นร้อยละ 99.04 ระดับตาบล : มีดังนี้ 1) มีการรวมกลุ่มผู้ผลิต จานวน 407 กลุ่ม มีการแปรรูปจานวน
291 กลุ่ม มีการจาหน่ายผลผลิต จานวน 305 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 1,003 กลุ่ม มีกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร มีเมนูรักษ์สุขภาพ จานวน 231 รายการ มีการจัดตลาดนัดสีเขียว จานวน 217 แห่ง มี
สมุนไพรพื้นบ้าน 177 ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมอื่น ๆ จานวน 62 แห่ง รวมทั้งสิ้น 700 กิจกรรม มีการ
จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ เพื่อช่วยเหลือ แบ่งปัน จานวน 264 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 111.81
ต่อมาจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
ประจาจังหวัด (คสป.) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกาหนดเป้าหมายแนวทางการขับเคลื่อน และ
ติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ
ห้องประชุมสานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้ น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น มอบหมายให้นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุม
ที่ประชุมได้เสนอให้แต่งตั้งคณะทางานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จานวน 3 ด้าน คือ
ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (เอกสารแนบ 1)
คณะทางานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการเกษตรได้ประชุมเมื่อวันที่
18 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5 ศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันกาหนดทิศทางการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ผัก )

จั ง หวั ด ขอนแก่ น รวมทั้ ง การส่ ง เสริ ม ให้ ผั ก ของจั ง หวั ด ขอนแก่ น ได้ รั บ มาตรฐานผั ก ปลอ ดภั ย สู่ 5 ร คื อ
โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรม (เอกสารแนบ 2)
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานประสานหน่วยงานและ
ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจัดประชุมหารือเพื่อกาหนดกรอบ/แนวทางการขับเคลื่อน (ผัก) จังหวัดขอนแก่นทั้งระบบ
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ บ้านพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมีนาย
ศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม โดยมีประเด็นสาคัญดังนี้

2.1 การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล กลุ่ ม เกษตรกร/วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู้ ป ลู ก ผั ก ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น
ที่หน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนและพื้นที่ดาเนินการได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แล้ว เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐสามารถเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนได้อย่างเป็นระบบ
2.2 การแก้ไขปัญหาผักจังหวัดขอนแก่นให้ผลผลิตมีความต่อเนื่อง มีคุณภาพ สามารถส่งเข้าตลาดได้
ตลอดปี โดยการจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกรเริ่มจากรายใหญ่ก่อน นาข้อมูลเข้าสู่ระบบ Platform กลาง
ส่งเสริมการใช้ระบบ Smart Farm และนาผักเข้าสู่ตลาด Modern Trade และตลาด 5 ร.
2.3 จังหวัดต้องเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรปลูกผักและตลาด โดยการทาระบบให้ชัดเจนและ
เชิญชวนให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยที่สนใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิก (walk-in)
2.4 การใช้ตลาดนาการผลิตโดยจัดทาข้อมูลความต้องการของตลาด Modern Trade และตลาด 5
ร. เพื่อให้สามารถส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักปลอดภัยได้ตามความต้องการของตลาดและสามารถวางระบบการ
บริหารจัดการได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ
2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดทาระบบฐานข้อมูลกลาง
(Platform) แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 80 ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการผักปลอดภัยได้ทั้ง
ระบบ (ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง) ขณะนี้ฐานข้อมูลฝากไว้กับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)
จังหวัดต้องจัดหาผู้บริหารจัดการ (Admin) เพื่อทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพดูแลระบบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2.6 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น จะดาเนินการจัดทาแบบสารวจความต้องการในกลุ่ม
เกษตร/วิสาหกิจชุมชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งจะสามารถพัฒนาต่อยอดสู่ระบบ Platform ตลาด
Modern Trade และเข้ า ร่ ว มตามโครงการส่ ง เสริ ม อาหารปลอดภั ย 5 ร. ของจั ง หวั ด ขอนแก่ น ต่ อ ไป
2.7 ทบทวนการขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ผักและผลไม้) จังหวัดขอนแก่น ปี 2563
และมีมติเห็นชอบจัดทาโครงการสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย PHAK MICE ( ผักไมซ์ ) จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้าง
งานสร้างรายได้ให้กับเกษตร/วิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่นที่ปลูกผัก ตลอดจนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
(ผัก) จังหวัดขอนแก่น โดยมีเป้าประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อปลูกและผลิตผักปลอดภัยให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ตลาดผู้บริโภค 2) เพื่อยกระดับการพัฒนากลุ่มเกษตรที่ปลูกผักให้มีมาตรฐานตามการปลูกผักปลอดภัย 3) เพื่อ
เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านผักปลอดภัยของจังหวัดขอนแก่น 4) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้
ปลูกผักปลอดภัยเข้าสู่ระบบ Platform กลางการบริหารจัดการผักปลอดภัยจังหวัดขอนแก่นสู่ต ลาด Modern
Trade และตลาด 5 ร. และ 5) เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ผัก) จังหวัดขอนแก่น
2.8 การรับสมัครกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรที่มีความสนใจทั่วไปและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรที่ปลูกผัก
ปลอดภัยในปัจจุบัน มีขอบเขตการดาเนินงาน คือ 1) ส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยของจังหวัดขอนแก่นให้มีผลผลิต
อย่างน้อยวันละ 1 ตัน เพื่อส่งตลาดเป็นประจา 2) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความ
สนใจในการปลูกผักปลอดภัย จานวน 50 กลุ่ม
2.9 การจัดทาแผนการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการได้
จัดทาร่างโครงการสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย PHAK MICE ( ผักไมซ์ ) จังหวัดขอนแก่น และส่งให้คณะทางานผ่าน
กลุ่ม Line ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ผักปลอดภัยเป็นหนึ่งปัจจัยสาคัญที่จะส่งเสริมให้นักเดินทางกลุ่มไมซ์/นักท่องเที่ยวมีความสุขและเลือกที่
จะบอกต่อและกลับมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งปัจจุบันตลาดและผู้บริโภคมีแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น แต่สภาพปัญหาในปัจจุบันคือผักจังหวัดขอนแก่น ผลผลิตไม่ต่อเนื่อง คุณภาพไม่
สม่าเสมอ ไม่สามารถส่งเข้าตลาดได้ตลอดทั้งปี ระบบฐานข้อมูลกลุ่มเกษตรกร รัฐวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักยังไม่
ชัดเจน ทาให้ผลผลิตพืชผักปลอดภัยในตลาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เกษตรกรบางส่วนมีความต้องการที่จะผลิตผักปลอดภัย แต่เกษตรกรยังขาดความรู้และทักษะในการผลิต รวมทั้ง
ขาดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภค ทาให้ตลาดสินค้าผักปลอดภัย ของจังหวัดขอนแก่นยังมีจากัด
เพื่อยกระดับกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยให้มีมาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดที่มีมากขึ้น จังหวัดจึงได้จัดทาโครงการสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย PHAK MICE (ผักไมซ์) จังหวัดขอนแก่น
ขึ้น เพื่อการบริหารจัดการผั กของจังหวั ดขอนแก่นให้ มีประสิทธิภาพ การสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับทุกคนที่ได้
รับประทานผักปลอดภัยของจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในฐานะการเป็นเมืองไมซ์ ซิตี้
(MICE CITY) และเมือง SMART CITY ได้อย่างสมบูรณ์

3. วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
๓.1 เพื่อปลูกและผลิตผักปลอดภัยให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดผู้บริโภค
๓.๒ เพื่อยกระดับการพัฒนากลุ่มเกษตรที่ปลูกผักให้มีมาตรฐานตามการปลูกผักปลอดภัย
3.๓ เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านผักปลอดภัยของจังหวัดขอนแก่น
๓.4 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยเข้าสู่ระบบ Platform กลาง การบริหารจัดการ
ผักปลอดภัยจังหวัดขอนแก่นสู่ตลาด Modern Trade และตลาด 5 ร. และ
๓.๕ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (ผัก) จังหวัดขอนแก่น อันจะนาไปสู่การยกระดับกลุ่มเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยให้มีมาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของตลาด การสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ
ผู้บริโภค ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในฐานะการเป็นเมืองไมซ์ ซิตี้ (MICE CITY) และ
เมือง SMART CITY ได้อย่างสมบูรณ์
4. ขอบเขตการดาเนินงานและระยะเวลาการดาเนินงาน
๔.1 ปี 2563-2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) จังหวัดขอนแก่น ได้บูรณาการการน้อมนาแนวพระราชดาริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางอาหารระยะที่ 2 กับนโยบายการขจัดความยากจนของคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คั่งยืน นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือ Food Bank
ของจังหวัดขอนแก่น สู่การสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย PHAK MICE จังหวัดขอนแก่น
๔.2 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจาจังหวัด (คสป.) จังหวัด
ขอนแก่น ได้มอบหมายให้คณะทางานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการเกษตร
จัดทาโครงการสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย PHAK MICE จังหวัดขอนแก่น เพื่อ 1) ปลูกและผลิตผักปลอดภัยให้
เพียงพอต่อความต้องการของตลาดผู้บริโภค 2) ยกระดับการพัฒนากลุ่มเกษตรที่ปลูกผักให้มีมาตรฐานตามการ
ปลูกผักปลอดภัย 3) เป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านผักปลอดภัยของจังหวัดขอนแก่น 4) ส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยเข้าสู่ระบบ Platform กลาง การบริหารจัดการผักปลอดภัยจังหวัด
ขอนแก่นสู่ตลาด Modern Trade และตลาด 5 ร. และ 5) สร้างความมั่นคงทางอาหาร (ผัก) จังหวัดขอนแก่น

๔.3 คณะทางานขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัยผัก PHAK MICE จังหวัดขอนแก่น ภายใต้
กลยุทธ์การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นภายใต้กลยุทธ์ 4 สร้าง

(1) “สร้ าง”และการพัฒนากลุ่ มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย โดย 1) การคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจที่จะผลิตพืชผักปลอดภัยเข้าร่วมโครงการ 2) การสร้างองค์ความรู้เรื่องการผลิตผัก
ปลอดภัย 3) การตรวจสอบและรับรองคุณภาพของผักปลอดภัย และ 4) การขยายผลและการสร้างเครือข่ายกลุ่ม
เกษตร/วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย

(๒) “สร้ าง”ระบบฐานข้ อมู ลผั กปลอดภั ยจั งหวั ดขอนแก่ น ได้ แก่ 1) ศึ กษา ออกแบบ ก าหนด
คุณลักษณะของฐานข้อมูลในการสร้างระบบ Platform 2) สร้าง Platform เพื่อจัดเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
อื่นของจังหวัด 3) จัดทาสื่อการใช้ง่ายอย่างง่ายเพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง 4) การดูแลรักษาระบบให้สามารถใช้
งานสนับสนุนการดาเนินโครงการอย่างยั่งยืน
(๓) “สร้าง”ศูนย์เรียนรู้ระบบแปลงผักอัจฉริยะ (SMART FARM) ได้แก่ 1) การศึกษา ออกแบบ ระบบ
การเกษตรแบบทันสมัยสอดคล้องกับบริบทสังคมในการนาระบบเทคโนโลยีช่วยให้เกษตรลดต้นทุนการผลิต ควบคุม
ปริมาณการผลิต คุณภาพ มาตรฐานของผักได้ 2) สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยมี
การใช้งานระบบแปลงผักอัจฉริยะ (SMART FARM) และ 3) สร้างจุดเรียนรู้ต้นแบบแปลงผักอัจฉริยะ (SMART
FARM)
(๔) “สร้าง” ระบบการตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) และตลาด 5 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน
โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และร้านอาหาร) กิจกรรมสาคัญคือ 1) สารวจความต้องการผักปลอดภัยของตลาด
เป้ า หมาย 2) ส่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกร/วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู้ ป ลู ก ผั ก ปลอดภั ย ตามความต้ อ งการ
ของตลาด (ตลาดนาการผลิต) และ 3) จัดทาบันทึกความร่วมมือการผลิตและรับซื้อผักปลอดภัย

๔.๓ ในปี 2564 จังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือก “การสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัยผัก PHAK MICE
จังหวัดขอนแก่น”เป็น 1 ใน 5 องค์ความรู้สาคัญ ของจังหวัด ที่ต้องมีการจัดความรู้ไปสู่องค์กรหน่วยงานภาคี
ต่างๆ ของระดับจังหวัดในทุกระดับ ที่ผ่านมามีการเผยแพร่องค์ความรู้ PHAK MICE ไปสู่หน่วยงาน ในระดับ
องค์กรภาคีต่างๆ ได้แก่
1) ร่วมจัดนิทรรศการและสาธิต ถวายรายงานต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อาเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น

2) นานวัตกรรมลงสู่พื้นทีอ่ าเภอเปือยน้อย อาเภอหนองนาคา และอาเภอกระนวน

6) จั ดแสดงและนาเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจประเมิน เมื องอุต สาหกรรม MICE ประจ าปี
2564

8. กลยุทธ์สาคัญในการขับเคลื่อนงานให้ประสบความสาเร็จ ใช้รูปแบบการประสานงานกับหน่วยงาน/
องค์กรภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ขอนแก่ น ส านั ก งานเกษตรและสหกรณ์ จั ง หวั ด ขอนแก่ น มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่ น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชจังหวัดขอนแก่น
บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (จังหวัดขอนแก่น) บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จากัด สภาเกษตรกร
จังหวัดขอนแก่น และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด มีการประสานงานภายใน
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้การสื่อสารหลายช่องทางผ่าน Social Media
อย่างส่าเสมอ มีการติดตามความก้าวหน้าตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ ระหว่างดาเนินการ และสรุปบทเรียน/
ค้นหา Best Practice ร่วมกัน
5. วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน
4.1 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่ อนนโยบายสานพลั งประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป). จังหวั ด
ขอนแก่น โดยคณะทางานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการเกษตร กาหนดกรอบ
แนวทางการดาเนินงาน

4.2 กิจกรรมขับเคลื่อนการดาเนินงานตามโครงการประกอบด้วย

6. ผลการดาเนินงาน (ผลการใช้นวัตกรรม พร้อมภาพประกอบ)
.
4.2.1 การพัฒนากลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย โดย 1) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ ซึ่งเป็นเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักที่ต้องการจะพัฒนาหรือต่อยอดการดาเนินงาน ซึ่งมีความ
ตั้งใจที่จะผลิตพืชผักปลอดภัย และพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ 2) การสร้างองค์ความรู้เรื่องการผลิต
ผักปลอดภัย 3) การตรวจสอบและรับรองคุณภาพของผักปลอดภัย 4) การขยายผลและการสร้างเครือข่ายกลุ่ม
เกษตร/วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัย หน่วยงานหลักในการเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ สานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
จังหวัดขอนแก่น

4.2.2 สร้ างระบบฐานข้ อมูลผั กปลอดภั ยจังหวัดขอนแก่ น โดย 1) ศึกษา ออกแบบ กาหนด
คุณลักษณะของฐานข้อมูลในการสร้างระบบ Platform 2) สร้ า ง Platform เพื่ อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และเชื่ อ มโยง
ฐานข้อมูลอื่นของจังหวัด 3) จัดทาสื่อการใช้ง่ายอย่างง่ายเพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง 4) การดูแลรักษาระบบให้
สามารถใช้งานสนับสนุนการดาเนินโครงการอย่างยั่งยืน หน่ วยงานหลั กในการเป็ นเจ้ าภาพ ได้ แก่ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จากัด บริษัทโทรคมนาคม
แห่งชาติ (จังหวัดขอนแก่น)

4.2.3 การพัฒนาระบบแปลงผักอัจฉริยะ (SMART FARM) โดย 1) การศึกษา ออกแบบ ระบบ
การเกษตรแบบทันสมัยสอดคล้องกับบริบทสังคมในการนาระบบเทคโนโลยีช่วยให้เกษตรลดต้นทุนการผลิตได้ผล
ผลิตมากขึ้น สามารถควบคุณปริมาณการผลิต คุณภาพ มาตรฐานของผักได้ 2) สนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ
ชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยมีการใช้งานระบบแปลงผักอัจฉริยะ (SMART FARM) 3) สร้างจุดเรียนรู้ต้นแบบแปลงผัก
อัจฉริยะ (SMART FARM) หน่วยงานหลักในการเป็นเจ้าภาพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นพัฒนา
เมือง (KKTT) จากัด สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น

4.2.4 การพั ฒ นาระบบการตลาดโมเดิ ร์ น เทรด (Modern Trade) และตลาด 5 ร
(โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และร้านอาหาร) โดย 1) สารวจความต้องการผักปลอดภัย
ของตลาดเป้ า หมาย 2) ส่ ง เสริ ม ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกร/วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนผู้ ป ลู ก ผั ก ปลอดภั ย ตามความต้ อ งการ
ของตลาด (ตลาดนาการผลิต) 3) จัดทาบันทึกความร่วมมือการผลิตและรับซื้อผักปลอดภัย หน่วยงานเจ้าภาพ
หลัก ได้แก่ สานักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จากัด
4.3 การประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ โดย 1) การจั ด ท าสื่ อ เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ให้ ผู้ บ ริ โ ภคเห็ น
ความสาคัญของการบริโภคผักปลอดภัย และเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตผักปลอดภัยของจังหวัดขอนแก่น และ
2) จัดพาสื่อมวลชนชมโครงการ
๔.๓.๑ นาเสนอการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ
ในรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสู่องค์กรสมรรถนะสูง จังหวัดขอนก่น ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๘ เรื่อง การสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัยผัก PHAK MICE จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๘
เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Zoom cloud Meeting หัวข้อในการบรรยาย “กลยุทธ์การสร้างคุณค่าอาหาร
ปลอดภัยผัก PHAK MICE จังหวัดขอนแก่น” และ “ปัจจัยแห่งความสาเร็จและรูปแบบการสร้างคุณค่าอาหาร
ปลอดภัยผัก PHAK MICE จังหวัดขอนแก่นสู่อนาคต” กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ๑) ส่วน

ราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ๓๔ หน่วยงาน ๒) อาเภอ ๒๖ อาเภอ และ ๓) สมาชิกชุมชนผักไมซ์ ๑๓๘
คน
๔.๓.๒ คณะทางานบริหารจัดการความรู้และที่ปรึกษา จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทาเอกสารเผยแพร่บน
เว็บไซต์จังหวัดขอนแก่น แบนเนอร์ “กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล” หัวข้อการจัดการความรู้ KM องค์ความรู้
ที่ ๑ เรื่อง การสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัยผัก PHAK MICE จังหวัดขอนแก่น
๔.๓.๓ การคัดเลือกหน่วยงานที่นาองค์ความรู้ไปปฏิบัติจนมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pratice)
องค์ความความรู้ที่ ๑ เรื่อง การสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัยผัก PHAK MICE จังหวัดขอนแก่น โดยสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

๕. วิเคราะห์และสรุปสาระสาคัญในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในงานพัฒนาชุมชน และ/หรือตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน
การสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัยผัก PHAK MICE จังหวัดขอนแก่น สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานองค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ยกระดับกลุ่มวิสาหกิจ ผู้ปลูกผักปลอดภัยให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นภายใต้กลยุทธ์ 4
สร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเมืองอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE City)
อย่างเป็นระบบ จัดแสดงและนาเสนอ Plat Form ผ่านทางเว็บไซต์/Facebook และจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อเชื่อมโยง
กลุ่ม ผู้ผ ลิต ผู้ประกอบการและผู้ ซื้ อ ให้มี การเจรจาธุ รกิ จ/สื่อสารสร้ างการรับ รู้แ ละเผยแพร่ป ระชาสั มพั นธ์
ประสานสานักงานอวกาศและเทคโนโลยีและอวกาศ (GISTDA) เพื่อจัดทาระบบฐานข้อมูลออนไลน์เชื่อ มโยง
ผู้ผลิต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด้านการตลาด
๕.๑ เชิงคุณภาพ สามารถแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 และตอบสนองความ
ต้องการของเกษตรกร และนาไปสู่โอกาสการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New Economy) ตามหลักการ “BCG
Model” รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และสีเขียว แบบยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ากระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เข้าถึงทรัพยากร
สร้างรายได้ให้สูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการประยุกต์วัสดุที่เหลือใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์การบริหารจัดการน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้พลังงานสีเขียว มีการสร้างองค์ความรู้ใน
การพัฒนา เพื่อสร้างประโยชน์ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม
๕.๒ เชิงปริมาณ 1) มีกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดภัยต้นแบบกลุ่มอาเภอละ 1 แห่ง 2)
มีผักปลอดภัยส่งตลาดตามความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย 3) มีการนาระบบเทคโนโลยี/นวัตกรรมสนับสนุนการ
ผลิตผักปลอดภัย เช่น ระบบ SMART FARM การจัดทาระบบฐานข้อมูล Online การพัฒนาแอพพลิเคชั่นซื้อ
ขาย Online การประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook และ You tube ๔) กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก
ปลอดภัยมีความตระหนักในการปลูกผักปลอดภัยสนับสนุนการพัฒนาเป็นเมือง MICE CITY และเมือง SMART
CITY

๖.ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนวัตกรรม/คุณค่าของนวัตกรรม/การนาไปใช้ประโยชน์/โอกาสการนาไปพัฒนา
ต่อยอดหรือขยายผล
๖.๑ ต่อยอด/ขยายผลสู่ก้าวต่อไปโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๘ เป็น Model ตัวอย่างที่
ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน แจ้งให้ทุกจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบการขับเคลื่อนตามบริบท
และศักยภาพพื้นที่ของตนเอง

๖.๒ การต่อยอดและขยายผลไปสู่โครงการโคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร.ขอนแก่น โดยบูรณาการการ
จัดกิจกรรมตามโครงการ ๑๓๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ความสุขสร้างได้...ด้วยใจอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ/
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว/ เนื่องในโอกาสมหามงคล/ทรงมีพระชนมายุ/ครบ ๗๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๓๑
กรกฎาคม 256๕ ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พุทธอารยเกษตร มจร. ขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมืองฯ จ.
ขอนแก่น โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) เป็นประธานพิธีเปิดงาน

๗.จัดทาแผนงานโครงการ/กิจกรรม หรือแนวทางการดาเนินงานต่อยอดหรือขยายผลนวัตกรรมและการใช้
จ่ายเงินรางวัล หากได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
การสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ความยั่งยืน : PHAK MICE ขอนแก่น ข้าพเจ้าใช้กลยุทธ์ในการดาเนินงาน
สาคัญได้แก่ ๑) การวางระบบและกาหนดกรอบการปฏิบัติ งานของข้าราชการผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมประสาน
หน่ วยงาน/องค์ ก รภาคี ก ารพัฒ นาที่ เกี่ ยวข้ องในทุ กระดั บ เพื่ อร่ ว มกั นวิ เคราะห์ปั ญ หา รวมถึ งการหาแนว
ทางแก้ไข ๒) การใช้ข้อมูลความรู้เป็นฐานในการพัฒนาและบูรณาการการทางาน งบประมาณ ภารกิจหน้าที่
ของทุกภาคส่วนโดยเชื่อมโยงกั บทรัพยากร/ต้นทุนของพื้นที่ที่มีอยู่ ทั้งบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ องค์
ความรู้ นวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย การทางานแบบข้ามภาคส่วน ๓) ใช้หลักการทางาน“นาแบบไม่
นา” ภายใต้กลยุทธ์การเอื้ออานวย การบริหารจัดการ การวิเคราะห์ และการบูรณาการ รวมทั้งเป็นผู้ อานวย
ความสะดวกและเป็นผู้ประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหา/สถานการณ์วิกฤต และนาไปสู่โอกาสการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๔) สร้างและเปิดโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนได้มีพื้นที่ในการทางานเพื่อพัฒนาเมืองร่วมกัน ภายใต้แนวคิดทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ ร่วมกันสร้าง
ตัวแบบการพัฒนาที่สร้างความเข้มแข็งของคนในพื้นที่ เพื่อจะทาให้แนวคิดและตัวแบบการพัฒนานี้ได้มีการ
ถ่ายทอด สู่ประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อนาไปสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้
และการสร้างเศรษฐกิจใหม่ ๕) ใช้หลักการ ๔ ป ได้แก่ (๑) ก้าวโดยไม่ปิดกั้น (๒) ก้าวแบบโปร่งใส (๓) ก้าวอย่าง
ปลอดภัย และ (๔) ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น หากได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชน
ที่มีความโดดเด่น ข้าพเจ้าจะนาเงินรางวัลไปใช้ในการพัฒนาเครือข่ายศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนสู่
ระบบออนไลน์โดยการนาข้อมูล PHAK MICE ขอนแก่น เชื่อมโยงกับการดาเนินงานโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน
อย่างเป็นระบบ

57. ศูนย์นวัตกรรมพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย (อย.กลาง)

โครงการ ศูนย์นวัตกรรมพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย (อย.กลาง)
------------------------------------------------(1) ชื่อของนวัตกรรม ชื่อที่อยู่และการติดต่อเจ้าของผลงาน และบทคัดย่อ
- โครงการ ศูนย์นวัตกรรมพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย (อย.กลาง)
- องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2565 การยกระดับศักยภาพในการ
แข่งขัน การสร้างความเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิจและการปรับโครงสร้างการผลิต โดยการปรับเปลี่ ยนจากการ
ผลิตสินค้าขั้นปฐมเป็นสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากลยกระดับการผลิตให้ได้การรับรองมาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของตลาดแต่ละกลุ่มที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานโดยเฉพาะสินค้า
ประเภทอาหาร ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยหลายกลุ่มประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ผลิตสินค้าที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานจึงเป็นอุปสรรค์ ในการผลิตสินค้าที่ต้องผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะ
สุขประกาศไว้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้ากับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งในการจัดทาสถานที่
ผลิ ตนั้ นต้องใช้งบประมาณในการด าเนิ นการค่อนข้างสู งเกินศั กยภาพของผู้ ประกอบการรายย่อยที่ จะสามารถ
ดาเนินการได้ จึงส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าเพื่อขอรับรองมาตรฐานที่จะนาไปสู่
การพึ่งพาตนเองและการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดภายในประเทศ
เป็นโอกาสนาไปสู่ช่องทางการจาหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นและเกิดรายรายได้ให้กับกลุ่ มผู้ ผลิตผู้ประกอบการรายย่อย
เป็นจานวนมาก
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ได้เล็งเห็นปัญหาของผู้ผลิตผู้ประกอบการรายย่อยภายในพื้นที่ตาบล
บ้ านใหม่ และพื้ นที่ ใกล้ เคี ยง จ านวนมากที่ ประสบปั ญหาไม่มี สถานที่ ผลิ ตสิ นค้ าที่ ผ่ านการรับรองมาตรฐานจาก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ จึงมี
นโยบายในการสนับสนุนโครงการศูนย์นวัตกรรมอาหารปลอดภัยโดยดาเนินการออกแบบและจัดทาห้องผลิตอาหาร
ปลอดภัย
ณ ศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าโอทอปเอ้าท์เลทและศูนย์พัฒนาบรรจุภัณฑ์กลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งศูนย์ฯนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.4 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอมหาราช โดยศูนย์ฯนี้ได้รับงบประมาณ
ในการจัดสร้างจากกระทรวงมหาดไทยและมอบให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นผู้มีอานาจผู้ดูแลอาคารสถานที่ และในการ
ดาเนินการโครงการศูนย์นวัตกรรมอาหารปลอดภัยได้รับอนุญาตในการใช้พื้นที่จากกรมการพัฒนาชุมชนแล้วเพื่อเป็น
การสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการรายย่อยมีสถานที่ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานปลอดภัยตามมาตรฐานและสามารถขอ
รับรองมาตรฐานสินค้าต่อไปได้
(๒) ที่มาของนวัตกรรม งานพัฒนาชุมชนที่เสนอ (หลักการ/แนวคิด/เหตุผลความจาเป็น)
การยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการปรับโครงสร้างการผลิต
โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าขั้นปฐมเป็นสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพและ มีมาตรฐาน ยกระดับการผลิตให้ได้
การรับรองมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแต่ละกลุ่มที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยเฉพาะสิ นค้า
ประเภทอาหาร ในปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยหลายกลุ่มประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานจึงเป็นอุปสรรค์ ในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณะสุขประกาศไว้ เพื่อขอขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์สินค้ากับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งในการจัดทาสถานที่ผลิตนั้นต้องใช้งบประมาณในการ

ด าเนิ นการค่ อนข้ างสู ง ตั้ งแต่ หลั กแสน ไปจนถึ งหลั กล้ านบาท ตามขนาดโครงสร้ างพื้ นที่ แตกต่ างกั นไป โดยมี
องค์ประกอบ คือ
1. อาคารสถานที่สาหรับใช้เป็นสถานที่ผลิต
2. เครื่องจักรสาหรับการบรรจุภัณฑ์
3. อุปกรณ์จาเป็นที่เกี่ยวข้องและสาหรับอานวยความสะดวกในการผลิตสินค้า
ซึ่งรายละเอียดที่กล่าวมานั้นเกินศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยที่จะสามารถดาเนินการได้จึงส่งผลให้
กลุ่มผู้ประกอบการรายย่ อย ไม่สามารถที่จะพัฒนาสินค้า เพื่อขอรับรองมาตรฐานที่จะนาไปสู่ การพึ่งพาตนเองและ
การพัฒนายกระดับคุณภาพสิ นค้ารวมถึง การสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ เป็นที่ยอมรับของตลาดภายในประเทศเป็นโอกาส
นาไปสู่ช่องทางการจาหน่ายที่เพิ่มมากขึ้นและเกิดรายรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการรายย่อยเป็นจานวนมาก
ในการนี้ ส านั กงานพัฒนาชุมชนจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้เล็งเห็ นปัญหาของผู้ ผลิ ตผู้ประกอบการรายย่อย ภายในพื้นที่ซึ่งมีจานวนมากที่ประสบปัญหาไม่มีสถานที่ผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข จึงมีความจาเป็นเร่งด่วนในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อดาเนินการออกแบบและจัดทาห้องผลิตอาหารปลอดภัย ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร
(อย.กลาง) เพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการรายย่อยมีสถานที่ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานปลอดภัยตามมาตรฐานและสามารถ
ขอรับรองมาตรฐานสินค้าจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข ต่อไปได้
(๓) วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
1. เพื่อให้เป็นสถานที่ผลิตอาหารพร้อมปรุงที่มีมาตรฐานภายในตาบลบ้านใหม่
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการทุกกลุ่มมีโอกาสในการพัฒนายกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสในการจาหน่ายสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด
4. เพื่ อเพิ่ มมูลค่าสิ นค้ าเกษตรในการแปรรูปและได้ รับมาตรฐานการผลิ ต สามารถจ าหน่ ายในช่ องทาง
การตลาดที่กว้างขึ้น
(๔) ขอบเขตของการดาเนินงานและระยะเวลาการดาเนินงาน
1. ด าเนิ น การส ารวจและจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ จั ดท าศูน ย์น วั ตกรรมพั ฒ นามาตรฐานอาหารปลอดภั ย
(อย.กลาง)
2. ดาเนินการเตรียมรายละเอียดข้อมูลโครงการและกาหนดขอบเขตงาน ฯ
3. ดาเนิ น การจั ดจ้ างผู้ รั บ เหมาในการออกแบบศู นย์ น วัต กรรมพั ฒ นามาตรฐานอาหารปลอดภั ย
(อย.กลาง) และขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน
4.1 ระยะเวลาดาเนินการ
- เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
4.2 ระยะเวลาในการส่งมอบงาน
- ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ฯ

(๕) วิธีการ/ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน
5.1 งานออกแบบและติดตั้งโครงสร้างพร้อมอุปกรณ์ภายในห้อง
เขี ย นแบบแปลนโรงงาน เขี ย นแผนที่ ตั้ งและสิ่ งปลู ก สร้ างบริ เวณใกล้ เคี ยงสถานที่ ผ ลิ ต ,
เขียนแบบแปลนโรงงานรูปด้านหน้า, รูปด้านข้าง, รูปตัดของสถานที่ผลิต, แบบแปลนแบ่งกั้นห้อง รายละเอียด ดังนี้
5.1.1 ห้องแต่งตัวพนักงาน
- กั้นผนังขนาด 2.0 x 2.5 x 3.0 เมตร วัสดุผนังเบา
- ประตูกระจก (บานเลื่อนเดี่ยว) ขนาด 1.0 x 2.0 เมตร จานวน 2 ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างมือชนิดเข่าดันหรือเท้าเหยียบ จานวน 1 จุด พร้อมเดินระบบน้าดีและน้าเสีย
- ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบมีฝาครอบ จานวน 1 จุด
- ป้ายห้องแต่งตัว จานวน 1 ป้าย (ติดหน้าห้อง)
5.1.2 ห้องพักวัตถุดิบ
- กั้นผนังขนาด 3.0 x 2.5 x 3.0 เมตร วัสดุผนังเบา
- ประตูกระจก (บานเลื่อนเดี่ยว) ขนาด 1.0 x 2.0 เมตร จานวน 2 ชุด
- ป้ายห้องพักวัตถุดิบ จานวน 1 ป้าย (ติดหน้าห้อง)
- ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบมีฝาครอบ จานวน 1 จุด
5.1.3 ห้องผลิตอาหาร
- กั้นผนังขนาด 5.0 x 5.0 x 3.0 เมตร วัสดุผนังเบา ติดตั้งหน้าต่างกระจกภายในห้อง
- ประตูกระจก (บานเลื่อนเดี่ยว) ขนาด 1.0 x 2.0 เมตร จานวน 2 ชุด
- ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบมีฝาครอบ จานวน 6 จุด
- ป้ายห้องผลิตอาหาร จานวน 1 ป้าย
- ติดตั้งไฟดักแมลง จานวน 1 จุด
- ติดตั้งระบบเครื่องและท่อดูดควัน จานวน 1 ชุด
5.1.4 ห้องบรรจุอาหาร
- กั้นผนังขนาดยาว 10 x สูง 3 เมตร วัสดุผนังเบา ติดตั้งหน้าต่างกระจกภายในห้อง
- ประตูกระจก (บานเลื่อนเดี่ยว) ขนาด 1.0 x 2.0 เมตร จานวน 1 ชุด
- ป้ายห้องบรรจุ จานวน 1 ป้าย
- ติดตั้งไฟดักแมลง จานวน 1 จุด
- ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบมีฝาครอบ จานวน 4 จุด
5.1.5 จุดล้างพาชนะ
- ติดตั้งระบบท่อน้าดี และ น้าเสียมีถังดักไขมันและท่อน้าทิ้ง สาหรับอ่างล้างพาชนะสแตนเลส จานวน 1 จุด
5.1.6 ห้องเก็บผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
- กั้นผนังขนาดยาว 5.0 x สูง 3.0 เมตร วัสดุผนังเบา
- ประตูกระจก (บานเลื่อนคู่) ขนาด 1.0 x 2.0 เมตร จานวน 1 ชุด
- ป้ายห้องเก็บผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป จานวน 1 ป้าย
- ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบมีฝาครอบ จานวน 3 จุด
- ติดตั้งม่านเหลือง จานวน 1 จุด
- ติดตั้งไฟดักแมลง จานวน 1 จุด

5.1.7 พื้นที่รับวัตถุดิบ
- ติดตั้งม่านเหลือง จานวน 2 จุด
- ติดตั้งไฟดักแมลง จานวน 1 จุด
- ติดตั้งไฟเหลือง จานวน 1 จุด
5.1.8 บันไดทางขึ้น
- ประตูกระจก (บานสวิงคู่) จานวน 1 ชุด ติดตั้งด้านล่างทางขึ้นอาคาร
5.1.9 พื้นที่ดาเนินการ
- ศูน ย์โอทอปเอ้าท์เลทและศูนย์พัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์ กลาง หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านใหม่
อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๖) ผลการดาเนินงาน (ผลการใช้นวัตกรรม พร้อมภาพประกอบ)
1. ตาบลบ้านใหม่ มีศูนย์นวัตกรรมพัฒ นามาตรฐานอาหารปลอดภัย (อย.กลาง) ที่ได้รับใบประกาศ
รับรองสถานที่ผลิตอาหารสาเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที
2. ผู้ประกอบการทุกกลุ่มสามารถใช้บริการศูนย์นวัตกรรมพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย (อย.กลาง)
ทีม่ าตรฐานนาไปสู่การพัฒนาสินค้าเพื่อขอรับรองมาตรฐาน อย.
3. ผู้ประกอบการทุกกลุ่มมีโอกาสในการพัฒนาสินค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตรงความต้องการของตลาดมี
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้น
4. ผลิ ตภั ณฑ์ สิ นค้ากลุ่ มอาหารผ่านกระบวนการผลิ ตที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข
5. คู่ค้ามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและกาลังการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการ
ตลาดได้มากขึ้น
6. ผู้ประกอบการมี องค์ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. เข้าใจหลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมีศักยภาพด้านการบริหารจัดการผลิตสินค้าให้สัมพันธ์
กับการตลาดได้ดีมากขึ้น
7. ลดต้นทุนผู้ประกอบการในการสร้างโรงเรือน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีต้นทุนสูงที่เป็นตัวแปรที่
จะทาให้ผู้ประกอบการรายย่อยไปต่อไม่ได้ในการขอรับรองมาตรฐาน อย. ผลิตภัณฑ์สินค้า
8. เกิดการจ้างงานบุคลากรภายในครัวเรือนหรือในตาบล คนที่ว่างงานสามารถนามาผลิตสินค้าได้
9. ผู้ประกอบการมีความรู้ในการใช้เครื่องจักรที่ใช้สาหรับพัฒนาสินค้าได้อย่างถูกวิธี สามารถปฏิบัติงาน
ด้วยตนเองได้
10. ผู้ ประกอบการที่ น าฝอยทองอบกรอบมาเข้าสู่ การผลิ ตที่ มี มาตรฐานจนนาไปสู่ การจับคู่ธุรกิจกั บ
ร้านกาแฟพันธุ์ไทยในปั๊มน้ามัน PT โดยมียอดการสั่งผลิตสินค้าจานวน 170,000 ชิ้น มูลค่าการซื้อขาย 850,000
บาท โดยใช้ระยะเวลาในการผลิตในศูนย์นวัตกรรมพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย (อย.กลาง) จานวน 20 วัน
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการได้อย่างชัดเจน

ภาพศูนย์นวัตกรรมพัฒนามาตรฐานอาหารปลอดภัย (อย.กลาง)

ผลผลิตของผลิตภัณฑ์ทเี่ ข้าสู่กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานที่เชื่อมโยงการตลาดกับ ร้านกาแฟพันธุ์ไทย

(๗) วิเคราะห์และสรุปสาระสาคัญในการตอบสนอง ต่อการแก้ไขปัญหาในงานพัฒนาชุมชนและ /หรือตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่ ได้เล็งเห็นปัญหาของผู้ผลิตผู้ประกอบการรายย่อยภายในพื้นที่
ตาบลบ้านใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง จานวนมากที่ประสบปัญหาไม่มีสถานที่ผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านใหม่
จึ ง มี น โยบายในการสนั บ สนุ น โครงการศู น ย์ น วั ต กรรมพั ฒ นามาตรฐานอาหารปลอดภั ย (อย.กลาง)
โดยดาเนินการออกแบบและจัดทาห้องผลิตอาหารปลอดภัย ณ ศูนย์แสดงและจาหน่ายสินค้าโอทอปเอ้าท์เลท
และศูน ย์ พัฒ นาบรรจุ ภัณ ฑ์กลางจั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ซึ่งศูนย์ฯนี้ตั้งอยู่ในพื้ นที่ ม.4 ตาบลบ้านใหม่
อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลของการดาเนินโครงการนั้นเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ
โดยตรงท าให้ ผู้ ป ระกอบการที่ ป ระสบปั ญ หาเงิน ทุ น ในการพั ฒ นาโรงเรือนที่ ใช้ ส าหรับ การผลิ ตสิ น ค้ าที่ มี
มาตรฐานเป็นเรื่องที่สามารถเข้าถึงไกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ทาให้เกิดโอกาสทางการค้าเพิ่มมากขึ้น
สินค้าสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีความต้องการการการันตีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่สากลยอมรับคือ อย.
(๘) ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนวัตกรรม/การนาไปใช้ประโยชน์/โอกาสการนาไปพัฒนาต่อยอดหรือขยายผล
8.1 นโยบายสาคัญที่จะนาพาผู้ประกอบการไปสู่ความสาเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น ต้องมีองค์ความรู้
และเข้าใจในหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจน ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายในการ
พัฒนาสินค้าโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามามีส่วนช่วยในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการจัดลาดับขั้นตอน
รายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
8.1.1 การมอบความรู้ให้กับผู้ประกอบการแบบจับมือทาตั้งแต่ขั้นตอนแรกเพื่อให้ผู้ประกอบการ
เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในแต่ละขั้นตอนของการขอรับรองมาตรฐาน อย. กับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดได้
8.1.2 ผู้ประกอบการมีความสามารถในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
ที่เป็นส่วนช่วยการเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้ด้วยตนเอง และสามารถนาความรู้ไปต่อยอดได้เมื่อผู้ ประกอบการมี
ความแข็งแรงทางด้านเงินทุนพอที่จะสร้างสถานที่และติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าของตนเองได้
8.1.3 เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแบบครบวงจรในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าและสามารถต่อยอดนาไปสู่ช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้นและสามารถขยายผลการ
จาหน่ายได้ดีมากยิ่งขึ้น
(๙) จัดทาแผนงานโครงการกิจกรรม หรือแนวทางการดาเนินงานต่อยอดหรือขยายผลนวัตกรรมและการใช้
จ่ายเงินรางวัล หากได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานนวัตกรรมงานพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
แนวทางการพัฒนาต่อยอดการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี โดยการสารวจข้อมูลความต้องการกาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการที่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่อ งมือเครื่องจั กรเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่มาสนับสนุน
ให้การพัฒนาสินค้ามีความครอบคุมมากยิ่งขึ้น
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