จังหวัดอุทัยธานี
ความสาเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด
ส่วนที่ 1 ความเป็นมาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด
เกริ่นนํา/ความเป็นมา
ตามที่รัฐ บาลได๎มีน โยบายประชารัฐ การขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการบูรณาการการ
ดําเนินงานรํวมกันระหวําง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน และเป็นกลไก
สําคัญในการสร๎างการมีสํวนรํวมของภาคประชาสังคมเพื่อกระตุ๎นเศรษฐกิจฐานรากและสร๎างความเชื่อมั่นให๎กับ
ประเทศไทย โดยมีเปูาหมาย คือ 1) การลดความเหลื่อมลา 2) การสร๎างศักยภาพ การแขํงขัน และ 3) การ
สร๎างคุณภาพทรัพยากรมนุษย๑
โครงสร๎างคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.)
คณะทํางานที่ คสป. ได๎แตํงตั้งขึ้น ตามคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 106/2559 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.
2559
จังหวัดอุทัยธานี ได๎แตํงตั้งคณะทํางานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัด
อุทัยธานี ตามคําสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4677/2560 จํานวน 12 คณะ (D1 –D2 , E1 – E6)
บทบาทหน๎ า ที่ ค ณะกรรมการประสานและขั บ เคลื่ อ นนโยบายสานพลั ง ประชารั ฐ ประจํ า จั ง หวั ด
(คสป.) คณะทํางานที่ คสป. ได๎แตํงตั้ง
1. รวบรวมข๎อมูลและสังเคราะห๑ศักยภาพของพื้นที่เพื่อใช๎ประโยชน๑ในการขับเคลื่อนงานและ
กําหนดแนวทางปฏิบั ติในการดําเนิน งานของแตํล ะคณะทํางานฯเพื่อเสนอตํอคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี
2. จัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนตามนโยบาย โดยบูรณาการ
ทํางานรํวมกันระหวํางหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในจังหวัดอุทัยธานี
3. รายงานผลการดําเนินงานแกํคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี
บทบาทหน๎าที่บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
1. ให๎การสนับสนุนคณะทํางานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2. สนับสนุนกลุํมเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดให๎มีการพัฒนา
ในทุกมิติ
3. รายงานผลการดําเนินงานแกํคณะกรรมการประสานและขับเคลื่ อนนโยบายสานพลั ง
ประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี เป็นประจําทุกเดือน
ยุทธศาสตร๑ การพัฒนาจังหวัดหรื อแผนพัฒนาที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/แนวทาง
การดําเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานีได๎นํากรอบ
แนวทางของยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2561-2564) มาเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
งานของคณะทํางานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดอุทัยธานี ประจําปี พ.ศ. 2562
จํานวน 4 ด๎าน ได๎แกํ

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร๎างคุณคําด๎านการทํองเที่ยว ควบคูํวิถีชีวิตเอกลักษณ๑ และวัฒนธรรมของ
จังหวัดสูํสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับสินค๎าเกษตรและแปรรูปให๎มีคุณภาพและปลอดภัยมีมูลเพิ่มสูงขึ้น
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร๎างความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล และเป็น
ระบบบนพื้นฐานการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
ข๎อมูลกลุํมเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากทั้งหมด ดังนี้
กลุํมเปูาหมายทั้งหมด
จํานวน 62 กลุํม
แยกเป็น
กลุํมงานเกษตร
จํานวน 16 กลุํม
กลุํมงานแปรรูป
จํานวน 34 กลุํม
กลุํมงานทํองเที่ยวโดยชุมชน
จํานวน 12 กลุํม
ข๎อมูลกลุํมเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเน๎นหนัก ปี 2562 ดังนี้
กลุํมเปูาหมายเน๎นหนัก ปี 2562
จํานวน 11 กลุํม
แยกเป็น
กลุํมงานเกษตร
จํานวน 1 กลุํม
กลุํมงานแปรรูป
จํานวน 5 กลุํม
กลุํมงานทํองเที่ยวโดยชุมชน
จํานวน 5 กลุํม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
ตามตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสําเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ๑การให๎คะแนน 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน 1 มีการประชุมของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ
(คสป.) หรือคณะทํางานที่ คสป. จัดตั้งขึ้น อยํางน๎อย 6 ครั้ง
จังหวัดอุทัยธานี ได๎ดําเนินการจัดการประชุม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 12 ครั้ง ดังนี้
1) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย
สานพลังประชารั ฐประจําจั งหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีนายณรงค๑ รักร๎อย ผู๎วําราชการจังหวัด
อุทัยธานี เป็นประธานการประชุม
2) วันที่ 24 ธันวาคม 2561 (ประชุมคณะทํางานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ : E3) โดยมีนางศุภลักษณ๑ แก๎วมณี พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุม
3) วันที่ 25 ธันวาคม 2561 (ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีร๎อยโท ทศพล ไชยโกมินทร๑ รองผู๎วําราชการจังหวัด
อุทัยธานี เป็นประธานการประชุม
4) วันที่ 21 มกราคม 2562 (ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีร๎อยโท ทศพล ไชยโกมินทร๑ รองผู๎วําราชการจังหวัด
อุทัยธานี เป็นประธานการประชุม
5) วันที่ 20 กุมภาพันธ๑ 2562 (ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีนายทวีทรัพย๑ เขียวรัตน๑ อัยการจังหวัดอุทัยธานี เป็น
ประธานการประชุม
6) วันที่ 20 มีนาคม 2562 (ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีร๎อยโท ทศพล ไชยโกมินทร๑ รองผู๎วําราชการจังหวัด
อุทัยธานี เป็นประธานการประชุม

7) วันที่ 19 เมษายน 2562 (ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีร๎อยโท ทศพล ไชยโกมินทร๑ รองผู๎วําราชการจังหวัด
อุทัยธานี เป็นประธานการประชุม
8) วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี) นางศุภลักษณ๑ แก๎วมณี พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี เป็น
ประธานการประชุม
9) วันที่ 19 มิถุนายน 2562 (ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีร๎อยโท ทศพล ไชยโกมินทร๑ รองผู๎วําราชการจังหวัด
อุทัยธานี เป็นประธานการประชุม
10) วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 (ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีร๎อยโท ทศพล ไชยโกมินทร๑ รองผู๎วําราชการจังหวัด
อุทัยธานี เป็นประธานการประชุม
11) วันที่ 20 สิงหาคม 2562 (ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีร๎อยโท ทศพล ไชยโกมินทร๑ รองผู๎วําราชการจังหวัด
อุทัยธานีเป็นประธานการประชุม
12) วันที่ 19 กันยายน 2562 (ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐประจําจังหวัด (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี) โดยมีร๎อยโท ทศพล ไชยโกมินทร๑ รองผู๎วําราชการจังหวัด
อุทัยธานี เป็นประธานการประชุม
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ได๎จัดทํารายละเอียดรายงานการประชุมฯ ซึ่งสามารถ
ดาวน๑โหลดเอกสารได๎ที่ http://uthaithani.cdd.go.th หัวข๎อ ประกาศ/หนังสือสั่งการ : รายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานี
ผลการประชุม
1. มีการรายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง
ประชารัฐ ทั้ง 12 คณะ
2. มีการแตํงตั้งคณะทํางานติดตามสนับสนุนกลุํมเปูาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ จํานวน 13 กลุํม
3. มีแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจําปี 2562
ระดับคะแนน 2
(1) มีการพัฒนาตํอยอดการดําเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ จํานวน 3 กลุํม
กลุํมเปูาหมายการพัฒนาตํอยอดการดําเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ จํานวน 3 กลุํม ประกอบด๎วย
- กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงปลาแรด หมูํที่ 5 ตําบลทําซุง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
- กลุํมบ๎านสวนลูกแชมป์ หมูํที่ 1 ตําบลหนองแก อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
- บ๎านสะนํา หมูํที่ 2 ตําบลบ๎านไรํ อําเภอบ๎านไรํ จังหวัดอุทัยธานี
1) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแรด
แนวทาง/วิธีการพัฒนากลุํมเปูาหมาย
- กําหนดแนวทางการพัฒนา
- กําหนดกฎระเบียบข๎อบังคับ
- ประสานและบูรณาการรํวมกับหนํวยงานตํางๆ
- การศึกษาดูงาน

- พัฒนากิจกรรม สร๎างแบรนด๑
- สร๎างเครือขําย
- จัดสวัสดิการสมาชิก
- ถํายทอดองค๑ความรู๎
ผลการพัฒนาตํอยอด
- กลุํมมีการพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอยําง มีวิทยากรฝึกอาชีพ
- มีผลิตภัณฑ๑ที่มีมาตรฐานมากขึ้น
- กลุํมมั่นคง เป็นปึกแผํน
- มีองค๑ความรู๎
- มีเครือขําย
- มีอาชีพสุจริตพึ่งพาตนเอง
- ลดรายจําย กระจายรายได๎
- ความสามัคคี
- การมีสํวนรํวมมากขึ้น
2) กลุ่มบ้านสวนลูกแชมป์
แนวทาง/วิธีการพัฒนากลุํมเปูาหมาย
- กําหนดแนวทางการพัฒนา
- กําหนดกฎระเบียบข๎อบังคับของกลุํม
- สร๎างเครือขําย และบูรณาการรํวมกับหนํวยงานตํางๆ/เครือขําย
- การศึกษาดูงานทั้งในและนอกพื้นที่
- พัฒนาผลิตภัณฑ๑ ให๎หลากหลาย
- จัดสวัสดิการแกํสมาชิก
- ถํายทอดองค๑ความรู๎และจดบันทึกภูมิปัญญาฯ
ผลการพัฒนาตํอยอด
- มีวิทยากรถํายทอดความรู๎
- มีผลิตภัณฑ๑ที่มีมาตรฐานสามารถนําสูํตลาดสากลได๎
- มีเครือขํายเชื่อมโยงทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด
- มีการกระจายรายได๎ ด๎วยการสร๎างอาชีพให๎กับคนในชุมชน
- มีความรักความสามัคคีกับคนในชุมชนทําให๎เกิดการมีสํวนรํวม
3) บ้านสะนา
แนวทาง/วิธีการพัฒนากลุํมเปูาหมาย
- ศึกษาชุมชน โดยการค๎นหาทุนชุมชนที่มีอยูํ เพื่อเป็นพื้นฐานในการดําเนินงาน
- พัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว มีแกนนําชุมชน และอบรมการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี
- การศึกษาดูงานการทํองเที่ยวชุมชน โดยไปดูงานชุมชนตัวอยําง
- การฝึกอบรมการบริหารจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชน วางแผน/กระบวนงานในชุมชน
- พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก
- พัฒนาสินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยว
- เชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยวแตํละท๎องถิ่น
- สํงเสริมการตลาดชุมชนทํองเที่ยว

วิธีขับเคลื่อนงาน
1 การพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว
1.1 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว
1.2 การศึกษาดูงานการทํองเที่ยวโดยชุมชน
1.3 การฝึกอบรมการบริหารจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน
2. คนในชุมชนทําหน๎าที่เป็นเจ๎าบ๎านที่ดี มีสํวนรํวมในการจัดการชุมชนทํองเที่ยว
3. ข๎อมูลของชุมชนทํองเที่ยว ที่ชัดเจนและครอบคลุม
4. การนําทุนชุมชนและทุนทางวัฒนธรรมมาสร๎างมูลคําเพิ่ม
5. แผนธุรกิจชุมชนทํองเที่ยว และมีการดําเนินการตามแผน
6. การจัดระเบียบสภาพแวดล๎อมชุมชน ภูมิทัศน๑ จุดถํายภาพ เส๎นทางคมนาคม/ทํองเที่ยว
ให๎มีความสะอาด สวยงาม ชวนชม สะดวกและปลอดภัย
ผลการพัฒนาตํอยอด
- ชุมชนเป็นชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
- ชาวบ๎านในชุมชนรับรู๎ เข๎าใจ และมีกระบวนการในเป็นชุมชนทํองเที่ยว
- ชุมชนมีรายได๎เพิ่มขึ้นจากการจําหนํายสินค๎าและบริการในชุมชนที่มากขึ้น
- ได๎ประชาสัมพันธ๑ชุมชนและเป็นที่รู๎จักในวงที่กว๎างขึ้น
- ชุมชนมีโอกาสได๎รับการสนับสนุน/ตํอยอดจากการดําเนินงานจากการเป็นชุมชนทํองเที่ยว
(2) มีการสํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาชุมชนทํองเที่ยวด๎วยกลไกประชารัฐให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ อยํางน๎อย 2 ชุมชน
กลุํมเปูาหมายชุมชนทํองเที่ยวที่ได๎รับการพัฒนา สํงเสริม สนับสนุนด๎วยกลไกประชารัฐ จํานวน 2 ชุมชน
ประกอบด๎วย (1) บ๎านสะนํา หมูํที่ 2 ตําบลบ๎านไรํ อําเภอบ๎านไรํ
(2) บ๎านทําโพ หมูํที่ 4 ตําบลทําโพ อําเภอหนองขาหยําง
แนวทาง/วิธีการพัฒนากลุํมเปูาหมาย
1) หนํว ยงานภาคีรํวมสนับสนุนด๎านการทํองเที่ยว เชํน สํานักงานการทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานพาณิชย๑จังหวัด สํานักงานเกษตรและสหกรณ๑จังหวัด โดย
นําชุมชนเปูาหมายไปวางแผนตํอยอดให๎เกิดการพัฒนา
2) มีการแตํงตั้งคณะทํางาน คสป. รํวมกับ คณะทํางาน E3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให๎การสนับสนุน
ข๎อเสนอแนะแนวทางให๎กับกลุํมเปูาหมาย
3) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด ให๎การสนับสนุน จัดทํา
โปรแกรมการทํองเที่ยว ประสานบริษัทนําเที่ยว สมาคมสํงเสริมธุรกิจการทํองเที่ยว ในการให๎การสนับสนุน
4) ใช๎กระบวนการทํางานรํวมกันกับกิจกรรมตามโครงการชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ผลการพัฒนาตํอยอด
1) เกิดการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
2) มีเส๎นทางการทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับโปรแกรมการทํองเที่ยวของการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
3) มีนักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้นร๎อยละ 10
4) มีรายได๎จากการทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 5

(3) มีการพัฒนาเครือขําย (Cluster) กลุํมเปูาหมายที่ประกอบกิจกรรม กิจการ หรือธุรกิจในลักษณะ
เดียวกันหรือที่เชื่อมโยงกัน และมีแนวทางการพัฒนาศักยภาพหรือตํอยอดการดําเนินงานเครือขํายตามแนว
ประชารัฐ อยํางน๎อย 1 เครือขําย
ชื่อเครือข่าย : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
เกริ่นนํา/ความเป็นมาของเครือขําย (Cluster)
จังหวัดอุทัยธานี ได๎ดําเนินการสํงเสริมการทํองเที่ยวโดยชุมชนตามโครงการชุมชนทํองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี จํานวน 35 หมูํบ๎าน ครอบคลุมทั้ง 8 อําเภอ โดยได๎ดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการ ได๎แกํ
1) พัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว 2) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว/สิ่งอํานวยความสะดวก 3) พัฒนาสินค๎าและ
บริการ 4) เชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยวแตํละท๎องถิ่น 5) สํงเสริมการตลาดชุมชนทํองเที่ยว จัดตั้งเครือขําย
ชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัดขึ้น โดยมี พัฒนาชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานีฯ
ทํองเที่ยวและกีฬา การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย อบจ. และภาคีการพัฒ นา เชํน พาณิช ย๑ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคําแหง วัฒนธรรม กศน. และภาคเอกชนอื่นๆ ในการสนับสนุนเครือขํายชุมชนทํองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี
แนวทาง/วิธีการดําเนินงานของเครือขําย (Cluster) เกี่ยวกับกิจกรรม กิจการที่ทํา
1) จัดเส๎นทางการทํองเที่ยวตามปฏิทินการทํองเที่ยวของจังหวัดให๎เชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว
แอํงใหญํของจังหวัด เชํน วัดทําซุง ชุมชนชาวแพ เขาสะแกกรัง หุบปุาตาด ห๎วยขาแข๎ง แกํนมะกรูด น้ําพุร๎อน
สมองทอง เป็นต๎น
2) สนับสนุนการพัฒนาตํอยอดผลิตภัณฑ๑ชุมชนให๎เป็นของฝาก ของที่ระลึกให๎นักทํองเที่ยว
3) การประชาสัมพันธ๑ โดยการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑ เชํน แผํนพับ หนังสือ วีดิทัศน๑ เว็บไซด๑
4) จัดมหกรรมแสดงผลงานภายในและภายนอกจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ๑ของดีของจังหวัด ให๎นักทํองเที่ยวได๎รู๎จักจังหวัดอุทัยธานีมากขึ้น
5) มีการจับคูํธุรกิจทํองเที่ยว
6) ดําเนินการตํอยอดเชิงธุรกิจ โดยนําผลิตภัณฑ๑ของชุมชนเปูาหมาย เพิ่มชํองทางการจําหนําย
ผํานแอพพลิเคชั่น เว็บไซด๑ ตํางๆ เชํน เว็บไซด๑ OTOP Today โดยสํานักงานพัฒนาชุมชน เว็บไซด๑ Taopao โดย
สํานักงานพาณิชย๑ และโครงการ Smart Province ของสํานักงานสถิติรํวมกับ บริษัท CAT
ผลการดําเนินงานของเครือขําย (Cluster) จากกิจกรรม กิจการที่ทําเป็นอยํางไร
1) มีเส๎นทางการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑ และเชิงวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยวตํางๆ ได๎
2) ผลิตภัณฑ๑ชุมชนจากชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได๎รับมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน (มผช.)
จํานวน 99 ผลิตภัณฑ๑
3) จังหวัดอุทัยธานีเป็นที่รู๎จักของนักทํองเที่ยวมากขึ้น
4) หมูํบ๎าน/ชุมชน มีรายได๎จากการทํองเที่ยวและจําหนํายผลิตภัณฑ๑เพิ่มขึ้น

ระดับคะแนน 3
(1) กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับการพัฒนาตํอยอดการดําเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ มีรายได๎เพิ่มขึ้น
ให๎ใช๎ฐานข๎อมูลกลุํมเปูาหมายเดียวกันกับ ระดับคะแนน 2 (1) มีการพัฒนาตํอยอดการดําเนินกิจกรรมกลุํมเปูาหมายในเชิงธุรกิจ อยํางน๎อย 3 กลุํม
รายได๎ (เพิ่ม/ลด)
กลุํม
ที่

กลุํมงาน

1

เกษตร

2
3

แปรรูป
ทํองเที่ยว
โดยชุมชน

ชื่อกลุํม
กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยง
ปลาแรด
กลุํมบ๎านสวนลูกแชมป์
บ๎านสะนํา

ปี พ.ศ.
ที่เข๎ารํวม

ที่ทําการกลุํม
หมูํที่

ชื่อบ๎าน

ตําบล

2559

5

โรงน้ําแข็ง

ทําซุง

2560
2561

1
2

ห๎างนา
สะนํา

รายได๎
อําเภอ
เมืองฯ

กํอนการ
พัฒนา
225,525

หลังการพัฒนา
393,565

168,040

หนองแก เมืองฯ
บ๎านไรํ บ๎านไรํ

280,280
56,500

495,950
423,650

215,670
367,150

(2) กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับการคัดเลือก พัฒนาจนเกิดรายได๎เพิ่ม
หมายถึงกลุํมเปูาหมายใหมํเฉพาะ ปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นร๎อยละ 3
รายได๎
กลุํมที่ กลุํมงาน

ยอดรวม
ชื่อกลุํม

กํอนการ
พัฒนา

หลังการพัฒนา
ต.ค.
61

1
2

เกษตร
แปรรูป

พ.ย.
61

ธ.ค.61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.62

ก.ย.62

กลุํมสายใย
เกษตรกร
กลุํมวิสาหกิจ
ชุมชนเครือขําย
ปุาชุมชนเขาหิน
เหล็กไฟ

328,930
12,000 26680 26740 26780 26830 27000 27300 27470 27720 27940 28000 28,170

28,300

5,000

9,800

7500

7725

7960

8240

8480

8750

10200 12400 14650 12800

9,650

118,155

(3) ร๎อยละ 80 กลุํมเปูาหมายเดิม มีรายได๎เพิ่มขึ้น
หมายถึงกลุํมเปูาหมายเฉพาะ ปี 2561
กลุํม
ที่

กลุํมงาน

ชื่อกลุํมเปูาหมาย
ปี 2561

รายได๎รวม
ปี 2561 (ต.ค.
60-ก.ย.61)

ที่ทําการกลุํม
หมูํที่
5

ชื่อบ๎าน

รายได๎รวม ปี
2562 (ต.ค.61ก.ย.62)

รายได๎ (เพิ่ม/ลด)

โรงน้ําแข็ง

ตําบล
อุทัยใหมํ
ทําซุง

อําเภอ
เมืองอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี

0
225525

58,720
355,740

58,720
130,215

1
2

ทํองเที่ยว
เกษตร

ชาวแพลุํมแมํน้ําสะแกกรัง
ปลาแรด

3

เกษตร

5

เนินพลับ

โนนเหล็ก

เมืองอุทัยธานี

0

151,975

151,975

4

แปรรูป

กลุํมข๎าวอูํไทย
กลุํมแมํบ๎านสวนลูกแชมป์ (น้ําพริก
ทรงเครื่อง)

1

ห๎างนา

หนองแก

เมืองอุทัยธานี

280280

466,100

185,820

5

แปรรูป

กลุํมรองเท๎าแตะหนังทําซุง

7

ทําตาโปูย

ทําซุง

เมืองอุทัยธานี

285175

435,000

149,825

6

ทํองเที่ยว

บ๎านหาดทนง

6

หาดทนง

หาดทนง

เมืองอุทัยธานี

10100

408,670

398,570

7
8

แปรรูป
ทํองเที่ยว

กลุํมไม๎กวาดดอกหญ๎า
บ๎านปุาสะแก (เชิงนิเวศน๑)

2
4

เนื้อร๎อน
ปุาสะแก

หนองพังคํา
เกาะเทโพ

เมืองอุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี

145445
43200

214,470
321,145

69,025
277,945

9 เกษตร
10 เกษตร

กลุํมข๎าวปลอดภัย
วิสาหกิจชุมชนบ๎านหนองกาหลง

1
4

หนองโสน
หนองกาหลง

ห๎วยรอบ
หลุมเข๎า

หนองขาหยําง
หนองขาหยําง

191555
15100

316,750
222,915

125,195
207,815

11 แปรรูป
12 แปรรูป

กลุํมแปรรูปปลาดงขวาง
กลุํมแมํบ๎านเกษตรกรบ๎านหนองปลาไหล

1
9

ดงขวาง
หนองปลาไหล

ดงขวาง
หนองไผํ

หนองขาหยําง
หนองขาหยําง

0
18400

24,360
246,340

24,360
227,940

13 แปรรูป

กลุํมแปรรูปทางการเกษตร

4

หนองกาหลง

หลุมเข๎า

หนองขาหยําง

145490

275,020

129,530

14 แปรรูป

กลุํมขนมไทยบ๎านคูเมือง
กลุํมสัมมาชีพชุมชนบ๎านใหมํ
(เพาะเห็ดนางฟูาภูฐาน)

6

คูเมือง

ดงขวาง

หนองขาหยําง

144895

226,490

81,595

4

บ๎านใหมํ

ดงขวาง

หนองขาหยําง

13140

43,140

30,000

15 เกษตร

16 ทํองเที่ยว

บ๎านทําโพ (วัฒนธรรม/ประเพณี)

4

ทําโพ

ทําโพ

หนองขาหยําง

44500

352,630

308,130

17 เกษตร

กลุํมศูนย๑ข๎าวชุมชน

8

ทุํงโพ

ทุํงโพ

หนองฉาง

183581

293,590

110,009

18 เกษตร
19 แปรรูป

กลุํมเกษตรกรทํานารักษ๑บ๎านเกิด
กลุํมเสื้อสําเร็จรูป

11
5

ทุํงหลวง
หนองฉาง

ทุํงพง
หนองฉาง

หนองฉาง
หนองฉาง

0
492920

198,810
679,950

198,810
187,030

20 แปรรูป

กลุํมจักสานพัดทําชะอม

6

ทําชะอม

เขากวางทอง

หนองฉาง

133310

202,760

69,450

21 แปรรูป

กลุํมจักสานบ๎านเกาะอีเพลิน

3

เกาะอีเพลิน

หนองยาง

หนองฉาง

134540

189,240

54,700

22 แปรรูป
23 แปรรูป
24 ทํองเทีย่ ว

กลุํมทําพริกแกงบ๎านคลองตะเคียนเตี้ย
กลุํมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ๑
จากน้ําตาลอ๎อยบ๎านเกาะแก๎ว
บ๎านหนองจิก

3

คลองตะเคียนเตีย้ เขากวางทอง

หนองฉาง

150295

298,290

147,995

10
7

บ๎านเกาะแก๎ว
หนองจิก

เขากวางทอง
หนองยาง

หนองฉาง
หนองฉาง

43490
32660

333,800
237,990

290,310
205,330

25 เกษตร

ศูนย๑ข๎าวชุมชน

4

สํานักโก

หนองหญ๎าปล๎อง ทัพทัน

0

188,170

188,170

26 เกษตร

กลุํมผลิตผลการเกษตรบ๎านหนองหญ๎าปล๎อง

5

หนองหญ๎าปล๎อง

หนองหญ๎าปล๎อง ทัพทัน

0

122,240

122,240

27 เกษตร

โรงสีชุมชนบ๎านทุํงกระถิน

2

ทุํงกระถิน

ทุํงนาไทย

ทัพทัน

0

83,610

83,610

28 แปรรูป

กลุํมผ๎าทอแมํบ๎านเกษตรกร

2

เกาะพยอม

โคกหม๎อ

ทัพทัน

581810

808,180

226,370

29 แปรรูป

กลุํมทําไม๎กวาดทางมะพร๎าว

14

มะนาวหวาน

หนองกระทุํม

ทัพทัน

5050

86,700

81,650

30 แปรรูป

3

โคกหม๎อ

โคกหม๎อ

ทัพทัน

215160

413,900

198,740

31 ทํองเที่ยว

กลุํมพัฒนาอาชีพบ๎านโคกหม๎อ (ผ๎าทอ)
บ๎านเกาะพยอม (ผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอ/
วัฒนธรรม/ประเพณี)

2

เกาะพยอม

โคกหม๎อ

ทัพทัน

48400

353,620

305,220

32 เกษตร

กลุํมแปรรูปข๎าวอินทรียส๑ รรพสิ่ง

3

ดอนเพชร

บํอยาง

สวํางอารมณ๑

213501

353,850

140,349

33 เกษตร

สหกรณ๑การเกษตรสวํางอารมณ๑
กลุํมวิสาหกิจชุมชนบ๎านหนองแวํนและ
แปรูปข๎าวปลอดภัย

1

สวํางอารมณ๑

สวํางอารมณ๑

สวํางอารมณ๑

468665

744,480

275,815

7

หนองแวํน

หนองหลวง

สวํางอารมณ๑

0

182,090

182,090

34 เกษตร

35 แปรรูป

กลุํมทอเสื่อกก

11

คลองขํอย

ไผํเขียว

สวํางอารมณ๑

236200

402,960

166,760

36 แปรรูป

กลุํมอาชีพบ๎านหนองเข๎

12

หนองเข๎

ไผํเขียว

สวํางอารมณ๑

7150

68,370

61,220

37 แปรรูป
38 แปรรูป

กลุํมอาชีพสตรีบ๎านเสาใหญํ
กลุํมแมํบ๎านหนองบําหรุ

8
13

เสาใหญํ
หนองบําหรุ

สวํางอารมณ๑
ไผํเขียว

สวํางอารมณ๑
สวํางอารมณ๑

9100
126415

103,825
270,160

94,725
143,745

39 ทํองเที่ยว

บ๎านวังหิน (ถ้ํา/ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ)

4

วังหิน

พลวงสองนาง

สวํางอารมณ๑

36030

320,810

284,780

40 เกษตร

กลุํมข๎าวปลอดภัย

5

ปุาอ๎อ

ปุาอ๎อ

ลานสัก

0

270,980

270,980

41 แปรรูป

บ๎านผ๎าขาวม๎า

10

สุขเสถียร

ลานสัก

ลานสัก

17900

238,550

220,650

42 แปรรูป
43 แปรรูป

กลุํมสหกรณ๑แปรรูปหมูสามรส
กลุํมอาชีพสตรีทอเสื่อบ๎านสุขเสถียร

1
10

ปากเหมือง
สุขเสถียร

ลานสัก
ลานสัก

ลานสัก
ลานสัก

193915
12400

287,800
192,290

93,885
179,890

44 ทํองเที่ยว
45 แปรรูป
46 ทํองเที่ยว

บ๎านซับปุาพลูใหมํ
กลุํมอาชีพจักสานและแปรรูปไม๎ไผํ
บ๎านเขาเขียว

8
11
14

ซับปุาพลูใหมํ
เนินมํวงพัฒนา
เขาเขียว

ปุาอ๎อ
ปุาอ๎อ
ระบํา

ลานสัก
ลานสัก
ลานสัก

1005
131570
31900

174,870
270,270
291,800

173,865
138,700
259,900

47 เกษตร

กลุํมวิสาหกิจชุมชนพืชมหัศจรรย๑(ผักกูด)
บ๎านห๎วยหนามตะเข๎

10

ห๎วยหนามตะเข๎

บ๎านไรํ

บ๎านไรํ

0

181,080

181,080

48 แปรรูป

กลุํมทอผ๎าทอบ๎านผาทั่ง

2

ผาทั่ง

ห๎วยแห๎ง

บ๎านไรํ

467960

774,650

306,690

49 แปรรูป

กลุํมแมํบ๎านผ๎าทอตําบลบ๎านไรํ

2

สระนํา

บ๎านไรํ

บ๎านไรํ

392286

605,490

213,204

50 แปรรูป

กลุํมทอผ๎าบ๎านทุํงนา

6

ทุํงนา

ทัพหลวง

บ๎านไรํ

332800

507,580

174,780

51 ทํองเที่ยว

บ๎านใต๎

1

บ๎านใต๎

แกํนมะกรูด

บ๎านไรํ

11000

185,920

174,920

52 แปรรูป

กลุํมแปรรูปและจําหนํายผ๎าทอพื้นเมือง

1

ห๎วยแห๎ง

ห๎วยแห๎ง

บ๎านไรํ

188535

453,400

264,865

53 ทํองเที่ยว

บ๎านสะนํา

2

สะนํา

บ๎านไรํ

บ๎านไรํ

56500

423,650

367,150

54 แปรรูป

ผลิตภัณฑ๑แปรรูปจากกล๎วย

5

หลังเขา

ห๎วยคต

ห๎วยคต

10200

160,660

150,460

55 แปรรูป

อาวุธโบราณ

3

หนองมะสัง

สุขฤทัย

ห๎วยคต

10100

172,560

162,460

56 แปรรูป

กลุํมแปรรูปการเกษตรบ๎านหนองลัน

4

หนองลัน

สุขฤทัย

ห๎วยคต

9200

127,900

118,700

57 แปรรูป

กลุํมเกษตรกรบ๎านหนองงูเหลือม
กลุํมสตรีแปรรูปผลผลิตสัปปะรดบ๎านคลอง
หวาย

10

หนองงูเหลือม

สุขฤทัย

ห๎วยคต

5250

71,600

66,350

7

คลองหวาย

ทองหลาง

ห๎วยคต

5130

76,720

71,590

บ๎านสมอทอง
กลุํมถักไม๎กวาดทางมะพร๎าว (ไม๎กวาด
ทางมะพร๎าว)

2

สมอทอง

ทองหลาง

ห๎วยคต

214560

489,220

274,660

9

ลํองวํา

สุขฤทัย

ห๎วยคต

15300

106,685

91,385

58 แปรรูป
59 ทํองเที่ยว
60 แปรรูป

6,788,593

17,120,535

10,331,942

ระดับคะแนน 4 ชุมชนกลุํมเปูาหมายที่เป็นตัวอยําง (Best Practice) และขยายผลความสําเร็จตาม
แนวประชารัฐภายใต๎การสนับสนุนสํงเสริมโดยกลไก คสป. อยํางน๎อย กลุํมงานละ 3 ตัวอยําง
กลุ่มงาน ด้านการเกษตร
1) กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาแรด : บ้านโรงน้าแข็ง หมู่ 5 ตาบลท่าซุง อาเภอเมืองอุทัยธานี
ความสําคัญและความเป็นมา
กรมสํงเสริมการเกษตรมีภารกิจที่สําคัญในด๎านสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกษตรกรรวมกลุํม เพื่อรํวมกัน
พัฒนาความรู๎ความสามารถทางการเกษตรที่กํอให๎เกิดการพัฒนาอาชีพการเกษตรกร เหมาะสมสอดคล๎องกับ
สถานการณ๑ในอันที่จะสํงผลให๎เกษตรกรมีรายได๎เพิ่มขึ้น มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได๎และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และกรมการพัฒนาชุมชน ได๎สํงเสริม “การพัฒนาอาชีพครัวเรือน” เพื่อให๎ ครัวเรือนมีอาชีพที่สร๎าง
รายได๎ให๎ตนเอง ทําให๎เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ประชาชนใช๎ชีวิตอยูํในชุมชนอยําง
มีความสุข โดยได๎ อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด๎วยการให๎ชาวบ๎านสอนชาวบ๎านในสิ่งที่
เขาอยากทํา เริ่มด๎วยการพัฒนาทักษะ การถํายทอดองคงความรู๎ให๎กับปราชญ๑ ๑ ชุมชนด๎านอาชีพ เพื่อให๎ไป
สร๎างทีม วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมูํบ๎าน พร๎อมทั้งสนับสนุนให๎ ผู๎ที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือประเภท
อาชีพเดียวกันรวมกันเป็นกลุํมอาชีพ เพื่อชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ และกรมฯ ได๎สนับสนุน
การจัดตั้งและพัฒนา กลุํมอาชีพให๎มีความเข๎มแข็ง สามารถเข๎าถึงแหลํงทุน และนํา กลุํมอาชีพ เข๎าสูํระบบ
การลงทะเบียนผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOP ตํอไป
ตํอมาตามที่รัฐบาลได๎ประกาศแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี และมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศด๎วยกลไก
ประชารัฐ ซึ่งเป็น หนึ่งในนโยบายสําคัญที่รัฐบาลใช๎ในการดําเนินยุทธศาสตร๑ชาติ เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเน๎น
การสร๎างความมีสํวนรํวม การสาน พลังประชารัฐ จึงเป็นการรํวมมือระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยทุกภาคสํวนของประเทศจะรํวมแรงรํวมใจ กันสนับสนุนและเสริมสร๎างสังคม เศรษฐกิจให๎
เจริญเติบโต อยํางเข๎มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การรํวมกันสานพลัง ประชารัฐ จึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญํที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปฏิรูป ประเทศไทย เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย ตั้งแตํ ระดับฐานรากและชํวย
สํงเสริมให๎ชุมชนดําเนินธุรกิจได๎ บนฐาน ความรู๎ที่ยั่งยืน สํงเสริมการพัฒนาธุรกิจชุมชนให๎ตํอยอด ทั้งต๎นน้ํา
กลางน้ําและปลายน้ํา เพื่อกลุํมอาชีพชุมชนได๎พัฒนาอยํางยั่งยืน

แผนภูมิการขับเคลื่อนในเชิงธุรกิจกลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงปลาแรด
ปัจจัย

- แนวทางการพัฒนา
- บุคลากร
- การบริหารจัดการ
- สมาชิก
- การบูรณาการร่วม
- กฎระเบียบ ข้อบังคับ

กระบวนการ
- กาหนดแนวทางการพัฒนา
- กาหนดกฎระเบียบข้อบังคับ
- ประสานและบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
- การศึกษาดูงาน
- พัฒนากิจกรรม สร้างแบรนด์
- สร้างเครือข่าย
- จัดสวัสดิการสมาชิก
- ถ่ายทอดองค์ความรู้

ผลผลิต
- มีวิทยากรฝึกอาชีพ
- มีผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานมาก
ขึ้น
- กลุ่มมั่นคง เป็นปึกแผ่น
- มีองค์ความรู้
- มีเครือข่าย
- มีอาชีพสุจริตพึ่งพาตนเอง
- ลดรายจ่าย กระจายรายได้
- ความสามัคคี
- การมีส่วนร่วมมากขึ้น

ผลกระทบ
ด้านบวก
- กลุ่มเป็นที่รู้จัก
- ผลิตภัณฑ์กลุ่มได้รับการ
ตอบรับ
- รายได้สมาชิกเพิ่มขึ้น
- มีงบประมาณสนับสนุน
- องค์ความรู้ของกลุ่ม
ได้รับการสานต่อ

ด้านลบ
- ขาดเวลาให้กับ
ครอบครัว
- มีสมาชิกมากและ
เครือข่ายเยอะทาให้ดูแล
ไม่ทั่วถึง
- กาลังผลิตผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ
- ภัยธรรมชาติที่ควบคุม
ไม่ได้

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(1) บริหารจัดการกลุํมด๎วยความรักสามัคคี
- มีกิจกรรมดําเนินการรํวมกันอยํางบํอยครั้ง
- จัดสวัสดิการสํงเสริมให๎สมาชิกกลุํม
- กระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม
- ชํวยเหลือสมาชิกกลุํมที่ได๎รับความเดือดร๎อน
- มีกติการํวมกันในการดําเนินกิจกรรม
(2) รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
- รับฟังแนวทางการพัฒนาข๎อเสนอแนะ การปรับปรุงคุณภาพตํางๆ
- รํวมกิจกรรมตํางๆ ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
- เข๎ารํวมกิจกรรมถํายทอดองค๑ความรู๎ ณ ศูนย๑วงเดือน อาคมสุรทัณฑ๑ อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
อุทัยธานี ในพระบรมราชูปถัมภ๑

- รั บ การสนั บ สนุ น และออกแบบพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ๑ จ ากบริ ษั ท ประชารั ฐ รั ก สามัค คี อุ ทัย ธานี และ
กรมการพัฒนาชุมชน
(3) การสร๎างเครือขําย
- กลุํมเกษตรกรผู๎เลี้ยงปลาแรดเป็นแกนนําในการเชื่อมโยงเครือขํายกลุํมผู๎เลี้ยงปลากระชังตําบลทําซุง
- เชื่อมโยงเครือขํายหมูํบ๎านโอทอบนวัตวิถี
- เข๎ารํวมการขับเคลื่อนและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ โอทอปของอําเภอเมืองอุทัยธานีโดยเป็นรองประธาน
คณะกรรมการเครือขํายโอทอปอําเภอเมืองอุทัยธานี
ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน๑ที่ได๎รับ
1) ศึกษาดูงานกลุํมองค๑กร ตํางๆ ที่ประสบความสําเร็จแล๎วนํามาปรับใช๎พัฒนากลุํม ทําให๎สมาชิกกลุํม
และกลุํมมีการพัฒนาตนเองจนเป็นแบบอยํางได๎
2) เป็ น กลุํ มที่เป็ น แบบอยํ างในการมาศึกษาดูงานของภาคีตํางๆ จํานวนมาก ทําให๎ ส มาชิกได๎ฝึ ก
การถํายทอดองค๑ความรู๎
3) พัฒนาผลิตภัณฑ๑ของกลุํมและโลโก๎ตํางๆ ทําให๎ผลิตภัณฑ๑ของกลุํมมีมาตรฐานพร๎อมจําหนําย
ปัจจัยความสําเร็จ
1) ความไว๎วางใจกันของสมาชิกกลุํม ทําให๎เกิดความรักสามัคคี ไมํทะเลาะเบาะแว๎งกันในกลุํม
2) การบริหารจัดการกลุํมของประธานบริหารกลุํมใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริการจัดการ
3) การรับฟังความคิดเห็นข๎อเสนอแนะตํางๆ ของภาคีเครือขํายและหนํวยงานที่สนับสนุน
4) การพัฒนาอยํางตํอเนื่องและไมํหยุดนิ่ง พร๎อมทั้งยอมรับในข๎อผิดพลาดและปัญหาอุปสรรคตํางๆ ที่เกิดขึ้น
บทเรียนที่ได๎รับ
ในการดําเนิ น การกลุํ มอาชีพ สิ่ งสํ าคัญที่สุ ดในการดําเนินการนั้นขึ้นอยูํกับความรักสามัคคี ความ
ไว๎วางใจซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการกระจายรายได๎ให๎สมาชิกในกลุํมอยํางทั่วถึง โดยยึดกติการํวมกัน เคารพซึ่ง
กันและกัน และการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกลุํมต๎องเป็นไปอยํางมีธรรมาภิบาลไมํเอาเปรียบ
และฉ๎อโกงสมาชิกกลุํ ม รวมทั้งกลุํมต๎องพร๎อมที่จะพัฒนาตนเองรับฟังข๎อเสนอแนะ การปรับปรุงคุณภาพ
การขยายฐานเครือขําย การสร๎างมาตรฐานการผลิตจากหนํวยงานตํางๆ รวมทั้ง ภาคีพลังประชารัฐ และสมาชิก
กลุํมสามารถตํอยอดทางความคิดเป็นวิทยากรสอนให๎กับผู๎สนใจรวมทั้งสามารถเป็นไกด๑ชุมชนในการแนะนํา
ชุมชนอันเป็นที่ตั้งของกลุํมตนเองให๎เป็นสถานที่ทํองเที่ยววิถีชุมชน เพื่อสํงเสริมการค๎าขายและกระจายรายได๎
ให๎กับประชาชนในชุมชนได๎
ภาคผนวก (ภาพประกอบ/อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง)
เป็นวิทยากรถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎กับผู๎ที่มา
ศึกษาดูงานกลุํมฯ

ศึกษาดูงานเพิ่มพูนองค๑ความรู๎ให๎กบั กลุํม

ออกบูธขายของตามงานตํางๆ เพือ่ ให๎กลุํมเป็นที่รู๎จัก

รับการติดตามและข๎อเสนอแนะจากหนํวยงานภาคีตํางๆ

ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎ได๎มาตรฐานพร๎อมจําหนําย

2) สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จากัด : หมู่ 1 ตาบลสว่างอารมณ์ อาเภอสว่างอารมณ์
ความสําคัญและความเป็นมา
การจัดตั้ง
ได๎มีการจัดตั้งสหกรณ๑ขึ้นครั้งแรกในท๎องที่อําเภอสวํางอารมณ๑ เมื่อปี พ.ศ.2466 เรียกวํา “สหกรณ๑
ประเภทหาทุน ” จดทะเบี ยนครั้งแรก มีสมาชิกเริ่มตั้งจํานวน 321 คน ใช๎ทุนดําเนินงาน เมื่อครั้งแรกตั้ง
จํานวน 906,136.71 บาท
ประวัติการควบสหกรณ๑เข๎ากัน
ตามนโยบายเมื่อมี พ.ร.บ. สหกรณ๑ 2511 แล๎ ว ทั้ง หมด 20 สหกรณ๑ช นิด ไมํจํากัด ได๎ควบเป็ น
สหกรณ๑ ก ารเกษตรสวํ า งอารมณ๑ ไมํ จํ า กั ด ให๎ มี ส หกรณ๑ เ ดี ย วในอํ า เภอสวํ า งอารมณ๑ จะได๎ ทํ า ธุ ร กิ จ แบบ
เอนกประสงค๑และลดคําใช๎จํายจากหลายหนํวยให๎เหลือหนํวยเดียว ได๎จดทะเบียนเป็นสหกรณ๑การเกษตรสวําง
อารมณ๑ จํากัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513
หลักการและแนวคิด
ใช๎หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ
1) หลักนิติธรรม
2) หลักคุณธรรม
3) หลักความโปรํงใส
4) หลักความมีสํวนรํวม
5) หลักความรับผิดชอบ
6) หลักความคุ๎มคํา
ทั้งนี้เพื่อให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ของสหกรณ๑
“ สหกรณ๑การเกษตรสวํางอารมณ๑ จํากัด เป็นสหกรณ๑ชั้นนําด๎านการบริการ สร๎างมาตรฐานทุกธุรกิจ
ด๎วยเทคโนโลยี่ที่ก๎าวล้าํ ยกระดับคุณภาพสมาชิก ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดาเนินงาน (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
@ คณะกรรมการสหกรณ๑ จะมีประธานกรรมการ , รองประธานกรรมการ , เลขานุการ และเหรัญญิก
เข๎ามาปฏิบัติหน๎าที่ โดยสลับผลัดกันคนละสัปดาห๑ เพื่อชํวยงานทางฝุายจัดการ , รํวมแก๎ปัญหาที่เกิดขึ้น และให๎
กําลังใจเจ๎าหน๎าที่ในการปฏิบัติงาน
@ จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อรับทราบปัญหาตําง ๆ และหาแนวทางแก๎ไขปรับปรุง
@ จัดประชุมพนักงานเป็นประจําทุกเดือน เพื่อติดตามงานของแตํละแผนก , แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และรับทราบปัญหาในการทํางาน แล๎วนําเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ
1) คณะกรรมการดําเนินการได๎ดําเนินงานของสหกรณ๑ด๎วยความเอาใจใสํ และเสียสละ ทําให๎สหกรณ๑
เจริญก๎าวหน๎าขึ้นมาเป็นสําคัญ
2) ประธานกลุํมให๎ความรํวมมือกับสหกรณ๑เป็นอยํางดีในการปฏิบัติตามระเบียบ ข๎อบังคับ และ
พ.ร.บ. ของสหกรณ๑
3) พนักงานสหกรณ๑ได๎ปฏิบัติงานประจํางานอื่น ๆ ด๎วยความเข๎มแข็ง เสียสละเวลาให๎ความสะดวกกับ
สมาชิกเป็นอยํางดี
4) เจ๎าหน๎าที่สํงเสริมสหกรณ๑ได๎ให๎การศึกษาอบรมสมาชิกและให๎คําแนะนําชํวยเหลือสํงเสริมกิจการ
ของสหกรณ๑เป็นอยํางดี

5) สหกรณ๑ได๎รับเงินกู๎จาก ธ.ก.ส. , ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาอุทัยธานี กับเงินทุนของสหกรณ๑ เอง เพื่อ
จํายเงินกู๎ให๎สมาชิกเป็นเงินกู๎ระยะสั้นและปานกลาง
6) สหกรณ๑มีบริการรับเงินฝากจากสมาชิก มีเงินรับฝากออมทรัพย๑และเงินรับฝากออมทรัพย๑พิเศษใน
ปัจจุบันสหกรณ๑มีสมาชิกทั้งสิ้น จํานวน 1,407 ราย สังกัด 5 ตําบล ดังนี้คือ
☺ ตําบลสวํางอารมณ๑
☺ ตําบลหนองหลวง
☺ ตําบลไผํเขียว
☺ ตําบลบํอยาง
☺ ตําบลพลวงสองนาง
สหกรณ๑มีคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน และมีเจ๎าหน๎าที่จํานวน 10 คน
@ มีทรัพย๑สิน
97,808,237.61 บาท
@ มีหนี้สิน
70,199,644.00 บาท
@ ทุนเรือนหุ๎น
17,649,260.00 บาท
@ ทุนของสหกรณ๑ 27,608,593.61 บาท
ตั้งแตํสหกรณ๑การเกษตรสวํางอารมณ๑ จํากัด เริ่มดําเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน สหกรณ๑ได๎คืนกําไรแกํ
สมาชิกในรูปเงินปันผลเฉลี่ยคืนให๎แกํสมาชิกที่ทําธุรกิจกับสหกรณ๑ ทุกๆ ปี
สหกรณ๑การเกษตรสวํางอารมณ๑ จํากัด ทําธุรกิจแปรรูปตั้งแตํปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน ได๎พัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ข๎าวสารของสหกรณ๑มาโดยตลอด ตามสโลแกนที่วํา “บริโภคข๎าวสหกรณ๑ปลอดภัย มั่นใจทุกเมล็ด ”
ปัจจุบันมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ข๎าวสารที่สหกรณ๑ได๎รับคือ
- มาตรฐาน อย. - สินค๎าโอทอป ระดับ 5 ดาว
- สินค๎ามาตรฐานสหกรณ๑และพัฒนาโรงสีสูํมาตรฐาน HACCP โดยได๎รับการสนับสนุนจากสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ปัจจัยความสาเร็จ
1) ทํางานให๎ถึงเปูาหมาย
2) สื่อความหมายกันให๎มากขึ้น
3) เอาใจเขามาใสํใจเรา
4) มีความคิดไมํหยุดนิ่ง
5) มุํงมั่น ขยันหมั่นเพียร
6) มีคุณธรรม
7) รักความก๎าวหน๎า หมั่นหาความรู๎ใหมํ ๆ อยูํเสมอ
8) ตั้งใจทํางานทุกอยํางให๎ดีที่สุด
9) วางตัวเป็นหัวหน๎าที่ดี พยายามเป็นหัวหน๎างานที่เข๎าใจผู๎อื่น
บทเรียนที่ได้รับ
ทําให๎สมาชิกมีปัจจัยการผลิตเพิ่มขึ้น จากการกู๎เงินสหกรณ๑ในอัตราดอกเบี้ยต่ํามาประกอบอาชีพ ทําให๎
มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินทํากินมากกวําเดิม ทั้งในรับความรู๎เกี่ยวกับการใช๎เทคโนโลยีในการผลิต
ตั้งแตํการใช๎พันธุ๑พืช พันธุ๑สัตว๑ การใช๎ปุ๋ย การใช๎ยางปราบศัตรูพืชการเก็บรักษาผลผลิตอยํางมีคุณภาพ ผลิตผล
ที่ได๎จึงเป็นไปตามความต๎องการของตลาด สํงผลให๎สหกรณ๑และบุคคลในครอบครัวมีคุ ณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้ง
ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการอนามัย

ภาพกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จากัด

ภาพใบรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ที่มอบให้แก่สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จากัด

มาตรฐาน อย.

มาตรฐาน สมส.

ระบบการวิเคราะห๑อันตรายและจุดวิกฤต
ที่ต๎องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP)

3) ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านทุ่งโพ : หมู่ที่ 8 ตาบลทุ่งโพ อาเภอหนองฉาง

ความเป็นมา
ชาวบ๎านทุํงโพสํวนใหญํมีอาชีพหลักในการทํานา ชาวบ๎านได๎การจัดกิจกรรมตํอเนื่องและพัฒนากลุํม
ตํางๆมากมากเพื่อให๎เกิดความเข๎มแข็งของชุมชน และกิจกรรมหนึ่งก็คือการสร๎างความเข๎มแข็งของ “ศูนย๑ข๎าว
ชุมชน”โดยการรวมสมาชิกผู๎ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนา “ข๎าว” ขึ้นเป็น “กลุํมศูนย๑ข๎าวชุมชนบ๎านทุํง
โพ” ปัจจุบันมีสมาชิก 31 คน มีคณะกรรมการบริหารศูนย๑ข๎าวชุมชนบ๎านทุํงโพ จํานวน 1 คณะ โดยมี
“นายสาคร ปากเกล็ด” เป็นประธานบริหารกลุํม และสมาชิกกลุํมเห็นชอบให๎สํงกลุํมศูนย๑ข๎าวชุมชนบ๎านทุํงโพ
เข๎าพัฒนาตนเอง “เข๎าสมัครเข๎าสูํระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.) ปี 2561”
วัตถุประสงค๑
เพื่อเป็น การพัฒ นาพัน ธ๑ข๎าวและเพิ่มมูล คําของการผลิ ตข๎าวและสามารถนําข๎าวไปแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ๑จําหนํายให๎ได๎ราคาสร๎างรายได๎ให๎สมาชิกกลุํม
หลักการและแนวคิด
เนื่องจากในพื้นที่มีการทํานาเป็นอาชีพหลักซึ้งมีต๎นทุนการผลิตสูง จึงต๎องหาวิธีการในการลดต๎นทุน
การผลิตและเพิ่มมูลคําจากข๎าวให๎มีรายได๎เพิ่มขึ้น จึงต๎องรวมกลุํมเกษตรกรเป็น “ศูนย๑ข๎าวชุมชน” เพื่อเป็น
ศูน ย๑ กลางในการพัฒ นาตั้งแตํ กระบวนการผลิ ต กระบวนการพัฒ นาคุณภาพ กระบวนการแปรรู ป จนถึ ง
กระบวนการตลาด เพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับสมาชิกกลุํม
กระบวนการผลิตหรือขั้นตอนการดําเนินงาน
ศูนย๑ข๎าวชุมชนบ๎านทุํงโพมีกระบวนการผลิตงานแบํงออกเป็น 4 ขั้นตอนกระบวนการ ดังนี้
1) กระบวนการผลิตข๎าว สํงเสริมการทํานาโยน เพื่อลดต๎นทุนการผลิต
2) กระบวนการพัฒนาคุณภาพ มีการใช๎ปุ๋ยชีวภาพในการทํานาเพื่อลดการใช๎ปุ๋ยเคมี
3)กระบวนการแปรรูป มีการแปรรูปข๎าวเป็นข๎าวสารคัดเมล็ดอยํางดี และแปรรูปข๎าวเป็นน้ําข๎าวกล๎อง,
ข๎าวเกรียบ
4) การบวนการตลาด นําสินค๎าเข๎าจดทะเบียนเป็นสิ้นค๎าOTOP และนําสินค๎าเข๎าจําหนํายสูํท๎องตลาด
ทั้งในจังหวัดและตํางจังหวัด
ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน๑ที่ได๎รับ
1. กลุํมศูนย๑ข๎าวชุมชน กิจกรรมกลุํมเริ่มตั้งแตํการเพาะกล๎านาโยน , รับจ๎างทํานาโยน (โยนกล๎า)

2.กิจกรรมการทําน้ําหมักชีวภาพและน้ําหมักขี้ค๎างคาว เพื่อให๎สมาชิกกลุํมลดการใช๎สารเคมี และเป็น
การผลิตข๎าวให๎เป็นข๎าวปลอดภัยและปลอดสารเคมี

3.กิจ กรรม “โรงสี ชุมชน” ดําเนินการสีข๎าวเปลือก หอมมะลิ 105, ข๎าวไรซ๑เบอร๑รี่, ข๎าวสิ นเหล็ ก
แปรรูปเป็นข๎าวสารบรรจุถุงจําหนํายทั้ง แบบซีลธรรมดา และซีลสูญญากาศ

4.กิจกรรม “เครื่องยิงสีข๎าว”เพื่อคัดแยกสิ่งสกปรกออกจากข๎าวสาร เปลือกที่ยังมีเปลือกอยูํ เมล็ด
วัชพืช ดอกหญ๎า เมล็ดหิน แม๎กระทั่งเมล็ดข๎าวแมลงเจาะกินจนมีสีดําเล็กๆ เพื่อให๎ได๎ข๎าวสารที่มีคุณภาพดี
สําหรับจําหนํายแกํผู๎บริโภค

5. แปรรู ป ข๎ า วไรท๑ เ บอร๑ รี่ แ ละข๎ า วสิ น เหล็ ก โดยมี ส มาชิ ก บางสํ ว นขยายเป็ น กลุํ ม ผลิ ต ข๎ า วตั ง ,
ข๎าวเกรียบงา,น้ําข๎าวกล๎องงอก,ข๎าวพอง ปัจจุบันมีสมาชิกกลุํม 5 คน เงินทุนหมุนเวียนกลุํม 100,000 บาท
โดยสมาชิกกลุํมกู๎เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และได๎รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุน
เป็นวัสดุในการผลิต

6.สนับสนุนสํงเสริมการพัฒนาผู๎นําและสมาชิกเข๎ารับการอบรมในทุกด๎านที่ทางราชการจัดขึ้น ทั้ง
อบรมในหมูํบ๎านและนอกหมูํบ๎าน เชํน อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ๑กลุํมOTOP,อบรมด๎านการพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร และอบรมด๎านการพัฒนา SE เป็นต๎น

7. ประธานศูน ย๑ข๎าวชุมชนเข๎ารํ วมเวทีเสวนาทางวิชาการตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร๎างสมรรถนะในการบริหารโครงการและบริหารจัดการธนาคารเมล็ดพันธุ๑ข๎าว ปี 2559 ระดับประเทศ
ณ จังหวัดเชียงใหมํ และเสวนาเรื่องศูนย๑ข๎าวชุมชนระดับประเทศ ณ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกรมการข๎าว

ปัจจัยความสําเร็จ
1.ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากหนํวยงานราชการสนับสนุนกลุํมดังนี้
1.1 สํานักงานเกษตรอําเภอหนองฉาง
- ฝึกอบรมและจัดตั้งกลุํมวิสาหกิจชุมชน
- สนับสนุนเครื่องคัดเมล็ดพันธุ๑และเครื่องเย็บกระสอบ
1.2 สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
- อบรมการทําน้ําหมักและมอบถังหมักให๎กลุํม
- สนับสนุนการปลูกปอเทืองและมอบเมล็ดพันธุ๑ปอเทืองให๎เกษตรกร
- สนับสนุนสารเรํง พด.และสนับสนุนการทําปุ๋ยหมัก
1.3 ศูนย๑เมล็ดพันธุ๑ข๎าวชัยนาท
- สนับสนุนศูนย๑ข๎าวชุมชน(เครื่องกะเทาะข๎าวและเครื่องวัดความชื้น)
- สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ๑ชุมชน(เครื่องคัดเมล็ดพันธุ๑ข๎าวและเครื่องเย็บกระสอบ)
- สนับสนุนอบรมขอรับรองระบบ GAP
- สนับสนุนการอบรมการลดต๎นทุนการผลิตข๎าว
- สนับสนุนการอบรมการขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย๑
- สนับสนุนการอบรมการตรวจแปลงให๎คณะกรรมการศูนย๑ข๎าวชุมชน
1.4สํานักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)อําเภอหนองฉาง
- โครงการข๎าวสินเหล็กแก๎จนคนหนองฉาง(ศูนย๑วงเดือน)
- ฝึกอบรมการแปรรูปข๎าว(ข๎าวตัง,ข๎าวเกรียบงา,น้ําข๎างกล๎องงอก)
- ประสานงานกลุํมเป็นวิทยากรสอนการแปรรูปข๎าว(ข๎าวตัง,ข๎าวเกรียบงา,น้ําข๎างกล๎องงอก)

1.5 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหนองฉาง และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
- สนับสนุนการพัฒนาให๎เป็นผลิตภัณฑ๑ขึ้นทะเบียนสินค๎า OTOP
- สนับสนุนการจัดตั้งเป็นศูนย๑เรียนรู๎ชุมชนด๎านการผลิตและแปรรูปข๎าว
- สนับสนุนศูนย๑ข๎าวชุมชน เป็นเครื่องยิงสีข๎าว,เครื่องคัดข๎าว,เครื่องซิลสุญญากาศ

- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑ในการแปรรูป เชํนถุงซีล เมล็ดพันธุ๑ข๎าวสินเหล็ก สติ๊กเกอร๑ เป็นต๎น
- ประสานงานกลุํมเป็นวิทยากรสอนการแปรรูปข๎าว(ข๎าวตัง,ข๎าวเกรียบงา,น้ําข๎างกล๎องงอก)

- เป็นศูนย๑กลางประสานงานระหวํางคณะศึกษาดูงาน กับกลุํมศูนย๑ข๎าวชุมชน

- สนับสนุนสํงเสริมศูนย๑ข๎าวชุมชนบ๎านทุํงโพเข๎าสูํ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” SE (Social
Enterprise)

ผลสาเร็จของการพัฒนากลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนจนเป็นที่สนใจของบุคคลภายนอก
กลุํมองค๑กรขอศึกษาดูงานศูนย๑ข๎าวชุมชน
จากผลของการดําเนินงานของกลุํม “ศูนย๑ข๎าวชุมชนบ๎านทุํงโพ”ที่สามารถเป็นแบบอยํางได๎จึงมี
หลายหนํวยงานได๎รับรู๎และอยากเข๎ามาเยี่ยมชม ในแตํละปีจะมีหมูํบ๎าน กลุํมองค๑กร และหนํวยงานราชการนํา
คณะมาศึกษาดูงานมากมายหลายคณะทั้งในจังหวัดอุทัยธานี และคณะที่ เดินทางมาจากจังหวัดปราจีนบุรี,
จังหวัดสิงห๑บุรี,จังหวัดอํางทอง,จังหวัดชัยนาท,จังหวัดนครสวรรค๑ กํอให๎เกิดรายได๎ให๎กับสมาชิกกลุํม

ต๎อนรับคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสํวนกลาง
ศูนย๑ข๎าวชุมชนบ๎านทุํงโพ ได๎ยกระดับผลิตภัณฑ๑เข๎าสูํ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” SE (Social Enterprise)
และในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ประชาชนบ๎านทุํงโพได๎รํวมกันต๎อนรั บ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช๑ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน และ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู๎อํานวยการใหญํ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด
ได๎มาเยี่ยมชมกิจกรรมและผลิตภัณฑ๑ของศูนย๑ข๎าวชุมชนบ๎านทุํงโพ เพื่อประกอบการพิจารณาสํงเสริมผลิตภัณฑ๑
ของศูนย๑ข๎าวชุมชนเข๎าสูํ “วิสาหกิจเพื่อสังคม” SE (Socal Enterprise)

ประชาสัมพันธ๑เผยแพรํกิจกรรมศูนย๑ข๎าวชุมชนบ๎านทุํงโพสูํสังคมภายนอก
(ความภาคภูมิใจของสมาชิกกลุํม)
1.วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ศูนย๑เทคโนโลยีทางการศึกษา ถํายทํารายการโทรทัศน๑เพื่อการศึกษา
“รายการ กศน.บอกตํออาชีพ” กลุํมแปรรูปข๎าว(ข๎าวตัง,น้ําข๎างกล๎องงอก,ข๎าวเกรียบงา)

2.วันที่ 15 สิงหาคม 2560 รายการคุยขําว เลําเรื่อง ถํายทํารายการเรื่อง “ข๎าวพันธุ๑ดีศรีอุทัย” โดย
มาถํายทํากระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปข๎าวศูนย๑ข๎าวชุมชนบ๎านทุํงโพ และนําออกอากาศ

กลุ่มงาน ด้านการแปรรูป
1) กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทัง่ : หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ความสําคัญและความเป็นมา

กลุํมทอผ๎าพื้นเมืองบ๎านผาทั่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2539 โดยนางทองลี้ คณฑา เป็นผู๎กํอตั้ง โดยได๎รวบรวม
กลุํมสตรีที่เป็นเกษตรกร มารวมตัวกันเพื่อเข๎ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ เพื่อใช๎เวลาวํางจากงานหลัก
ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรให๎เป็นประโยชน๑ จึงเกิดเป็นการรวมกลุํมของชาวบ๎านในหมูํบ๎านผาทั่ง
ทํากิจกรรมผ๎าทอมือเพื่อจําหนําย เพื่อเสริมรายได๎ของชาวบ๎าน และเพื่อเป็นการอนุรักษ๑ศิลปะการทอผ๎าโบราณ
จากการทอผ๎าเพื่อใช๎ในครัวเรือนสูํยุคปัจจุบันนี้เอง จึงเกิดเป็นการรวมกลุํมของชาวบ๎านในหมูํบ๎าน
ผาทั่ง เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ศิลป์การทอผ๎าโบราณและเพื่อเป็นการอนุรักษ๑ทอผ๎าโบราณ ผลงานของกลุํมทอผ๎า
บ๎านผาทั่งนั้น ได๎ถูกเผยแพรํและยังได๎รับความนิยมทั้งกับชาวไทยและชาวตํางชาติ เพราะตํางก็ประทับใจ
ในลวดลายสิ่งทอไทยที่มีความวิจิตรบรรจงสวยงามอันเป็น เอกลักษณ๑ สะท๎อนถึงความเป็นชนชาติที่มีความ
ละเอียดอํอนละเมียดละไม ผลงานของกลุํมทอผ๎าบ๎านผาทั่งจึงได๎รับความนิยมเป็นอยํางมาก จนได๎รับโอกาส
เปิดสูํตลาดสิ่งทอเชํนเดียวกับงานสิ่งทออื่นในเมืองไทย
ผลงานที่ โ ดดเดํ น และได๎รั บ ความนิยมเป็นที่ก ลํ าวขานมากที่ สุ ดก็คือ ชุดเครื่ องนอน กํ อนวิว าห๑
เป็นผ๎าฝูายทอมือผํานกรรมวิธีการย๎อมสีโดยใช๎วัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่สามารถหาได๎ในท๎องถิ่น ลวดลายที่ถักผ๎า
ทอเป็นผืนผ๎าแตํละชิ้นใช๎ลายพญานาคลอยน้ํา เพราะคนโบราณนับถือพญานาคกันมาก ประกอบกับชาวบ๎าน
ผาทั่งสืบเชื้อสายมาจากลาวเวียงจันทร๑ ซึ่งมีความผูกพันและนับถือพญานาคมาก โดยมีรางวัลการันตีคุณภาพ
งานจากยูเนสโก๎ ให๎เป็นที่ 1 ของโลก ด๎านชุดเครื่องนอนกํอนวิวาห๑
การดําเนินงานของกลุํมทอผ๎าพื้นเมืองบ๎านผาทั่ง นอกจากจะสร๎างรายได๎จุนเจือครอบครัว โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล๎ว ยังได๎เผยแพรํสิ่งทอที่วิจิตรอันเป็นเอกลักษณ๑ ถํายทอดความเป็นชาติไทย
สูํสายตาชาวตํางชาติ และลูกหลานได๎รับรู๎ สืบทอดวัฒนธรรมอันทรงคุณคํากันตํอไปได๎ตราบนานเทํานาน
อีกด๎วย
วัตถุประสงค๑
1. การพัฒนากลุํมตามกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
2. เพื่อการพัฒนาตํอยอดการดําเนินกิจกรรมกลุํมในเชิงธุรกิจ
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของกลุํมทําให๎กลุํมฯมีรายได๎เพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎บูรณาการความรู๎เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม
5. เพื่อพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ฯ และแหลํงทํองเที่ยวโดยชุมชน

กระบวนการผลิตงานหรือขึ้นตอนการดําเนินงาน
การพั ฒ นากลุํ ม เปู า หมายฯ ตามกระบวนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารั ฐ ทั้ ง 5
กระบวนการ ได๎แกํ
1) การเข๎าถึงปัจจัยการผลิต มีทั้งการผลิตเส๎นใยเองและสั่งผลิตในประเทศ
 เส๎ น ใยที่ ผ ลิ ต เองนั้ น จะนํ า ไปสูํ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษเฉพาะผลิ ต ภั ณ ฑ๑ นั้ น
เนื่องจากเส๎นใยที่ผลิตเองนั้นผลิตได๎จํานวนน๎อย เชํน ชุดเครื่องนอนกํอนวิวาห๑ ผ๎าหํมผ๎าคลุม
เตียง ผ๎าคลุมไหลํ ผ๎าคลุมหัวนาค เป็นต๎น
 เส๎ น ใยที่สั่ งผลิ ต ในประเทศ ได๎ แกํ เส๎ นใยไหม เส๎ น ใยฝู าย ซึ่ งเส๎ น ใยนี้จะมีม าตรฐานและ
คุณภาพ ซึ่งเราสามารถเก็บสต๏อกเส๎นใยได๎เป็นจํานวนมากและยังทําให๎การทอผ๎าลวดลายจะ
ออกมาละเอียดสวยงาม
ในการเข๎าถึงปัจจัยการผลิตจะนํามาสูํการพัฒนาการออกแบบลวดลาย ความละเอียดของเส๎นใยรวมถึง
การคุณคําของผลิตภัณฑ๑นั้นจึงทําให๎เกิดมูลคําเพิ่ม
2) การสร๎างองค๑ความรู๎
ในกลุํมผ๎าทอลายโบราณบ๎านผาทั่งจะเน๎นการบอกเลําเรื่องราวของชนชาติพันธ๑ของลาวครั่ง ลาวเวียง
ของชุมชน ไปจนถึงกระบวนการการผลิตเส๎นใยฝูาย/เส๎นใยไหม กระบวนการทอผ๎า การย๎อมผ๎าด๎วยสีธรรมชาติ
ประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงการแตํงกายของคนในชุมชน ที่มีความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวิถี
ชีวิตของคนโบราณเกิดเป็นแรงบันดาลใจถํายทอดเรื่องราวผํานลวดลายบนผืนผ๎า ซึ่งแตํละลวดลายจะมีประวัติ
ความเป็นมาที่แตกตํางกัน และมีสมาชิกมาสาธิตในแตํละฐานการเรียนรู๎ให๎กับผู๎ที่สนใจเข๎ามาเยี่ยมชมได๎แกํ
 ฐานการเรียนรู๎กระบวนการผลิตเส๎นใยฝูาย
 ฐานการเรียนรู๎การย๎อมสีธรรมชาติ/มัดย๎อม
 ฐานการเรียนรู๎การทอผ๎า
 ฐานการเรียนรู๎การบอกเลําเรื่องรามผํานลายผ๎า (กรุผ๎าโบราณ 200 กวําปี)
3) การตลาด
1. ผลิตภัณฑ๑ ผลิตภัณฑ๑ของกลุํมมี 3 ประเภท คือ
 ผลิตภัณฑ๑แบบดั้งเดิม (โบราณ) เน๎นการทอลวดลาย สีสัน ของผลิตภัณฑ๑ตามแบบต๎นฉบับ
เพื่ออนุรักษ๑ สืบสานตามต๎นแบบให๎คงอยูํ ไมํให๎บิดเบือนไปจากผลิตภัณฑ๑เดิม
 ผลิตภัณฑ๑แบบโบราณประยุกต๑ เป็นการเน๎นสีสันให๎แตกตํางออกไปจกผลิตภัณฑ๑เดิม แตํยังคง
ลวดลายบนผืนผ๎าเป็นลวดลายโบราณ เพื่อเพิ่มมูลคําให๎กับผลิตภัณฑ๑ประเภทนี้มากยิ่งขึ้นและ
นําไปสูํการพัฒนาตํอยอดผลิตภัณฑ๑อื่นได๎หลากหลาย
 ผลิตภัณฑ๑แบบประยุกต๑(สมัยใหมํ) เน๎นผลิตภัณฑ๑ที่ออกแบบลวดลายใหมํ สีสันโดดเดํน แตํ
ยังคงความเป็นผ๎าลาวครั่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาจากผลิตภัณฑ๑เดิมให๎เข๎ากับยุคสมัย และงํายตํอ
การใช๎สอยในปัจจุบัน
4) การจัดจําหนําย
 การจําหนํายหน๎าร๎าน (ศูนย๑ผ๎าทอลายโบราณบ๎านผาทั่ง) เปิดทุกวันไมํเว๎นวันหยุดราชการ
ตั้งแตํเวลา 09.00-17.00 น.
 การจํ า หนํ า ยออนไลน๑ เฟสบุ๏ ค แฟนเพจ ไลน๑ เปู น ต๎ น ซึ่ ง ด๎ า นออนไลน๑ นี้ จ ะเน๎ น การ
ประชาสัมพันธ๑กิจกรรมตํางๆภายในกลุํมหรือประชาสัมพันธ๑การจัดแสดงสินค๎า/ออกบูทและ
ออกจําหนํายในงานตํางๆ

 การจัดแสดงสินค๎า/ออกบูทจําหนํายในงานตํางๆ เป็นการนําเสนอผลิตภัณฑ๑ที่ออกแบบใหมํ
และประชาสัมพันธ๑ให๎กับผู๎ที่มีความรู๎ ความสนใจในเรื่องของผ๎าทอมือลาวครั่ง ลาวเวียง
5) ราคา
การกําหนดราคาของผลิตภัณฑ๑แตํละชนิดขึ้นอยูํกับความละเอียดของลวดลายแตํละผลิตภัณฑ๑
รวมถึงระยะเวลา วัสดุ ในการทอแตํละผลิตภัณฑ๑ไมํเทํากัน ซึ่งจะเน๎นในเรื่องของคุณภาพของงานเป็นหลักใน
การกําหนดราคาตามต๎นทุน ผ๎าถุงจะมีราคาตั้งแตํ 3,000 บาทขึ้นไปถึง 150,000 บาท
6) โปรโมชั่น
 เทศกาล/วันสําคัญ เชํน ปีใหมํ สงกรานต๑ วันแมํ เป็นต๎น
 การสวมใสํหรือใช๎ผลิตภัณฑ๑ของกลุํมไปรํวมงานจัดแสดงสินค๎า จะได๎รับของฝาก/ของขวัญ
หรือสํวนลดพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ๑ชิ้นตํอไป
 การแนะนําลูกค๎าจะได๎รับของฝาก/ของขวัญ หรือสํวนลดพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ๑ชิ้นตํอไป
7) การสื่อสารสร๎างการรับรู๎เพื่อความยั่งยืน
 การสื่ อสารผํานตราสิน ค๎า เป็นการสื่ อสารผํานบรรจุภัณฑ๑ ผํ านสื่อออนไลน๑ผํานแผํนพับ/
นามบัตร เพื่อให๎งํายในการจดจําและสร๎างความแข็งแกรํงให๎กับแบรนด๑สินค๎ามากยิ่งขึ้น จึงมี
การชักชวนผู๎อื่นหรือการบอกกันปากตํอปาก
 การสื่อสารในการสร๎างการมีสํว นรํวมของสมาชิกและของชุมชนในท๎องถิ่น การสนับสนุน
กิจกรรม ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ภายใต๎บริบทของการรํวมรับรู๎ปัญหา รํ วมคิด และรํวมปฏิบัติ
ของสมาชิกและของชุมชนในท๎องถิ่น และการกระจายรายได๎สูํชุมชน เชํนกิจกรรมการต๎อนรับ
คณะศึกษาดูงานในฐานการเรียนรู๎ตํางๆ และการรําต๎อนรับ
 การสื่ อสารในการสร๎ างเครือขํายชุมชน เป็นการหาแนวรํว มหรือสร๎างเครือขํายกับชุมชน
ใกล๎เคียงเพื่อนําไปสูํการอนุรั กษ๑และการสร๎างเศรษฐกิจฐานราก นําไปสูํการกระจายรายได๎
เพื่อความยั่งยืนของชุมชนใกล๎เคียงอีกด๎วย
8) การบริหารจัดการ
 การบริหารด๎านการตลาด เน๎นการตลาดนําการผลิต จะทําให๎ผลิตแล๎วสามารถจําหนํายได๎
งํายมากยิ่งขึ้น
 การบริหารด๎านผลิตภัณฑ๑ เป็นการสร๎างอัตลักษณ๑ของผลิตภัณฑ๑และแบรนด๑ให๎เดํนชัด
 การบริหารด๎านบุคลากร
 เน๎ นการจั ดทักษะความสามารถของชํางทอแตํละบุคคลให๎ ตามเหมาะสม เพื่อ
ประสิทธิภาพผลงาน
 เน๎นการอยูํรํวมกันของกลุํมภายใต๎กฎระเบียบของกลุํมที่ได๎จัดตั้งขึ้น
 เน๎นการแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ เพื่อนําไปสูํการพัฒนาทักษะ ฝีมือของชํางทอและ
คุณภาพของผ๎าทอมือ
 การบริหารด๎านทรัพยากร
 เน๎นการดูแลคุณภาพเส๎นใย โดยจะต๎องซักล๎างให๎สะอาด เพื่อคุณภาพของผ๎าทอ
 เน๎นการสต๏อกเส๎นใย วัสดุ อุปกรณ๑ในคลังให๎มีอยูํเสมอ เพื่อความสะดวกของชํางทอ
 การกําหนดระยะเวลาในการทอผ๎าให๎ตรงกับชํวงออกงานจั ดแสดงสินค๎า เพื่อจะได๎มี
สินค๎าโชว๑ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด


9) แผนการขับเคลื่อนของกลุํมเปูาหมายฯ
 การปรับปรุงภูมิทัศน๑ ให๎สอดคล๎องกับผลิตภัณฑ๑ เพื่อนําเสนอภูมิปัญญาวิถีชีวิตของชุมชนลาว
เวียง ลาวครั่ง
 การพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ เพื่อให๎เป็นสากล
 นวัตกรรม การนํานวัตกรรมมาใช๎กับผ๎าทอมือลาวเวียง ลาวครั่ง
 การปรับปรุงสถานที่จําหนําย การติดตั้งแอร๑เพื่อความสะดวกสบายของผู๎ที่มาเข๎าเยี่ยมชม
ผลิตภัณฑ๑ที่ศูนย๑ผ๎าทอลายโบราณบ๎านผาทั่ง
 การโฆษณาประชาสัมพันธ๑ สร๎างวีดีทัศน๑แนะนํากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ๑ของกลุํมให๎
เป็นสากล
10) ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน
 ระยะเวลาในการผลิต ใช๎เวลาในการผลิตตํอชิ้นงานต๎องใช๎เวลานาน
 ทักษะฝีมือของชํางทอ ในปัจจุบันชํางทอที่มีฝีมือจะมีอายุมาก ปัจจุบันจึงต๎องสร๎างชํางทอรุํน
ใหมํๆขึ้นแตํต๎องอาศัยระยะเวลากวําจะได๎ชํางทอที่มีฝีมือและคุณภาพ
 การลอกเลียนแบบลวดลายทั้งในและประเทศเพื่อนบ๎าน จึงทําให๎เกิดการเปรียบเทียบและ
การตํอรองราคาของลูกค๎าที่อยากจะได๎ราคาที่เทียบเทํางานลอกเลียนแบบ
 การแขํงขันด๎านราคาของกลุํมคูํแขํง
11) แนวทางการแก๎ไข
 เรํงทอเรํงผลิตให๎ทันตํอเวลาที่กําหนด
 ฝึกชํางทอรุํนใหมํๆและสอนเทคนิคในการทอแตํละกระบวนการให๎มีความรู๎ความเชียวชาญ
มากยิ่งขึ้น
 นําเสนอกระบวนการผลิต ข๎อแตกตํางระหวํางผ๎าทอของแตํละท๎องถิ่นที่แสดงถึงอัตลักษณ๑
และคุณคําของผลิตภัณฑ๑ที่บํงบอกถึงภูมิปัญญาในชุมชนนั้น ๆ
12) ข๎อเสนอแนะ
 ปูายบอกทางมาที่ศูนย๑ผ๎าทอลายโบราณบ๎านผาทั่งไมํเ พียงพอ หรือเดินทางด๎วยจีพีเอสทําให๎
เข๎าสูํเส๎นทางเบี่ยงที่เปลี่ยว
13) การตํอยอดทางธุรกิจ
- สร๎างสินค๎าใหมํรองรับผลิตภัณฑ๑หลัก เชํน เสื้อลาวชาย หญิง เด็กชาย เด็กหญิง หมอน
กระเป๋า หมวก เครื่องประดับ เป็นต๎น
- การสร๎างสินค๎าใหมํโดยตํอยอดจากคุณสมบัติสินค๎าเดิม เชํน ผ๎าซิ่นตีนจก จากเดิมจก 5 สี
นํามาพัฒนาตํอยอดเป็นผ๎าซิ่นตีนจก 7สี 9 สี เป็นผ๎าย๎อมไม๎มงคล 9 อยําง คือ ไม๎ค้ํา ไม๎คูณ ดาวเรือง แกํน
ขนุน ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ดอกรัก ใบมะยม
- นําความต๎องการของตลาดมาตํอยอด
 การทอตามความต๎องการของลูกค๎า สั่งทอตามออเดอร๑
 การดูสีตามเทรนแฟชั่น บางผลิตภัณฑ๑จะต๎องนําเทรนเหลํานี้มาพัฒนาตํอยอดเพื่อให๎ตรงตาม
ความต๎องการของลูกค๎า
 เป็นการเพิ่มไลน๑ผลิตภัณฑ๑ เชํน กระเป๋า สร๎อยคอ หมวก เป็นต๎น
14) การนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ๑ ใ หมํ จะเน๎ น นํ า เสนอในงานจั ด แสดงสิ น ค๎ า /ออกบู ท ตํ า งๆ เพื่ อ ให๎ มี
ผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลายและดึงดูดลูกค๎าให๎เห็นถึงการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง จึงทําให๎มีการสั่งซื้อเป็นเพิ่มขึ้น

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน๑ที่ได๎รับ
1) ด๎านการสร๎างสรรค๑ผลงานที่มาจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น
กลุํมทอผ๎าบ๎านผาทั่ง โดยนางทองลี้ คณฑา ซึ่งเป็นประธานกลุํมได๎ประสานงานกับองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดในการจัดหางบประมาณ และได๎จัดตั้ง ศูนย๑ทอผ๎า และศูนย๑สํงเสริมอาชีพบ๎านผาทั่ง นอกจากนี้ยัง
ได๎รวบรวมผ๎าทอทั้งผ๎าทอพื้นเมืองโบราณซึ่งเป็นผ๎าเกําอายุนับร๎อยปี นํามาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ๑ผ๎าทอมือ
และรวบรวมผ๎าทอมือและผลิตภัณฑ๑ตํางๆจากผ๎าทอ ซึ่งเป็นผลงานของชาวบ๎านมาจัดจําหนํายมากมาย ไมํต่ํา
กวํา 500 ลาย รวมถึงการสาธิตการทอผ๎าสําหรับผู๎ที่ได๎มาถึงบ๎านผาทั่ง เพื่อมาศึกษาดูงาน หรือเที่ยวชม ด๎วย
ความมีเอกลักษณ๑ของผ๎าทอโบราณบ๎านผาทั่ง ซึ่งมีการสร๎างสรรค๑ผลงานหัตถกรรมผ๎าทอมือโดยอนุรักษ๑ลาย
โบราณแล๎ว ยังมีการประยุกต๑ลวดลายผ๎าตํางๆให๎มีความสวยงามและนํามาสร๎างสรรค๑เป็นผลิตภัณฑ๑ใหมํให๎
สอดคล๎องกับสมัยนิยม และยังคงความเป็นเอกลักษณ๑ของผ๎าทอมือลายโบราณเอาไว๎ ซึ่งเอกลักษณ๑มีชื่อเสียง
นั้นมาจาก ผ๎าทอลายโบราณที่สืบทอดกันมานับร๎อยปีของชาวลาวครั่ง และลาวเวียงที่อพยพมาจากประเทศลาว
ด๎วยการสืบสานวัฒนธรรมของชนชาติลาวครั่งที่อพยพมาอยํางตํอเนื่อง ทําให๎เป็นผ๎าทอที่ยังคงอนุรักษ๑ความ
เกําแกํแหํงต๎นฉบับได๎อยํางครบถ๎วน ทั้งความละเอียดอํอนของลายผ๎า สีสันซึ่งย๎อมด๎วยวัสดุจากธรรมชาติที่สืบ
ทอดกันมาราว 200-300 ปี ซึ่งเรียกได๎วํา หาแทบไมํได๎แล๎วในเวียงจันทน๑ จึงทําให๎ ผ๎าทอลายโบราณบ๎านผา
ทั่งนี้ แตกตํางจากผ๎าทอจากที่อื่นๆ
ผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอมือลายโบราณบ๎านผาทั่งนั้น มีทั้งผ๎าซิ่นตีนแดง ผ๎าจกไหม ฝูาย ผ๎าขาวม๎า ผ๎าซิ่นตีนจก
ไหมและฝูาย ผ๎าคลุ มเตียง ผ๎าหํ ม ผ๎ าสไบ ผ๎าคลุมไหลํ ยํามลาวครั่ง ชุดเครื่องนอน ฯลฯ ผ๎าของกลุํมทอผ๎ า
พื้นเมืองบ๎านผาทั่ง เป็นการทอด๎วยกี่พื้นบ๎าน วัสดุที่ใช๎ เป็นฝูาย ลวดลาย ที่ทอนั้นเป็นลวดลายโบราณที่สืบทอด
กันตํอมาโดยเป็นการนําวิถีชีวิต และสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจํา วัน มาถํายทอดลงบนผืนผ๎า การย๎อมมีทั้งใช๎
สีเคมี และสีธรรมชาติ ลวดลาย เป็นลวดลายโบราณ มีชื่อเรียกแตกตํางกันไป
ผลงานสร๎างสรรค๑ผลงานที่มาจากภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่สร๎างชื่อเสียงให๎กับกลุํมทอผ๎าพื้นเมืองบ๎ านผาทั่ง
ที่เห็นเป็นที่ประจักษ๑ คือชุดเครื่องนอนกํอนวิ วาห๑ รางวัลชนะเลิศระดับโลก ยูเนสโก๎ ซึ่งชุดเครื่องนอนกํอน
วิวาห๑เป็นชุดเครื่องนอนที่สตรีไทยสมัยโบราณที่จะแตํงงานจะต๎องทําด๎วยมือ ตั้งแตํการปั่นฝูาย ทอเป็นผืนผ๎า
แล๎วนํามาทํารวมเป็นชุดเครื่องนอนและต๎องนําสํงให๎แมํของชายคนรักเพื่อพิจารณา วําจะรับเป็นลูกสะใภ๎ได๎
หรือไมํ โดยใช๎เกณฑ๑การพิจารณาความประณีตสวยงามของฝีมือการทํา กวําจะได๎แตํงงานกับคนรัก ซึ่งใน
ปัจจุบันยังคงมีการอนุรักษ๑สืบทอดกันมาแตํอาจจะหาได๎น๎อยลงไปบ๎าง โดยชุดเครื่องน๎องกํอนวิวาห๑ 1 ชุด
ประกอบด๎วย หมอนขวานใบใหญํ 1 ใบผ๎าคลุมเตียง ขนาด 6 ฟุต 1 ผืน ผ๎าหน๎ามุ๎ง 1 ผืน หมอนข๎างเล็ก 2 ใบ
และหมอนเหลี่ยมหนุนศีรษะ 2 ใบ
2) ด๎านการถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎กับคนในชุมชนหรือบุคคลภายนอก
การทอผ๎าแบบพื้นบ๎านเป็นการถํายทอดจากรุํนสูํรุํน การทอผ๎าลายโบราณที่สืบทอดกันมาจากบรรพ
บุรุษโดยใช๎วัสดุหลักในการทอผ๎า ใช๎เปลือกไม๎ที่นํามาย๎อมสีให๎มีสีสันที่สวยงาม ลวดลายตํางๆบรรจงถักทอจาก
จินตนาการที่มาจากวิถีชาวบ๎าน ความเชื่อ ความศรัทธาในประเพณีและวัฒนธรรมการดํารงชีวิต ที่ออกมาเป็น
ลวดลายบนผืนผ๎าอันงดงาม เชํนลายพญานาคเครือ เป็นลายโบราณที่งดงามซึ่งเปรียบเสมือน
การดํารงชีวิตของผู๎คนรํวมกันเป็นหมูํบ๎านเป็นชุมชน เป็นกลุํมก๎อนหรือเป็นหมูํคณะ คอยเกื้อหนุนค้ําจุนกัน
นอกจากนี้ลายพญานาคนั้นยังเป็นการสร๎างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงพระคุณของพญานาค ที่มีตํอมนุษย๑ ทําให๎มนุษย๑
มีความเป็นอยูํที่ดี ทําให๎ดิน น้ํา อุดมสมบูรณ๑ ด๎วยเหตุนี้จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให๎เกิดการทอผ๎าลายพญานาค
เครือขึ้นมา
การถํายทอดองค๑ความรู๎ กลุํมทอผ๎าพื้นเมืองบ๎านผาทั่ง ได๎ดําเนินมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํแรกเริ่มการตั้ง
กลุํม โดยการจัดให๎มีการสาธิตการทอผ๎า ทุกๆขั้นตอนในการทอผ๎าให๎กับผู๎ที่สนใจ ผู๎ที่มาเยี่ยมชม หรือผู๎ที่มี
ศึกษาดูงาน ให๎ได๎เรียนรู๎และลองปฏิบัติในทุกๆขึ้นตอนของการทอผ๎า นอกจากนั้นยังรํวมกับสถาบันการศึกษา

และหนํวยงานตํางๆในจากภาครัฐและเอกชน จัดหลักสูตรในการสํงเสริมการทอผ๎าให๎กับเยาวชนและผู๎ที่สนใจ
โดยการเป็นวิทยากรให๎กับหนํวยงานตํางๆ เชํน
1)โครงการยกระดับทักษะฝีมือชํางการทอผ๎าทอมือ กับศูนย๑สํงเสริมศิลปาชีพระหวํางประเทศ
(องค๑กรมหาชน)
2) การจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพการทอผ๎าพื้นเมืองลายโบราณ กับศูนย๑การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบ๎านไรํ
3) การฝึกอบรมการให๎ความรู๎การทอผ๎าพื้นเมืองจกลายโบราณ กับวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
4) การฝึกอบรมการย๎อมผ๎าฝูายด๎วยสีธรรมชาติ กับวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
5) การรํวมจัดกิจกรรมทักษะอาชีพ กับศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอบ๎านไรํ
6) การจั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น การกลุํ ม ทอผ๎ า บ๎ า นผาทั่ ง ให๎ เ ป็ น แหลํ ง เรี ย นรู๎ จนได๎ รั บ รางวั ล
แหลํงเรียนรู๎ดีเดํน จากศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบ๎านไรํ
7) โครงการพั ฒ นาความรู๎ ทั ก ษะชํ า งศิ ล ป์ หั ต ถกรรมการทอผ๎ า ฝู า ยทอมื อ รํ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และศูนย๑สํงเสริมศิลปาชีพระหวํางประเทศ
8) การรํวมสนับสนุนการวิจัยหลักสูตรระยะสั้นของกลุํมจัดการศึกษาและวิชาการวิทยาลัย
ชุมชนอุทัยธานี
9) การรํวมสนับสนุนการจัดทําวิทยานิพนธ๑กับมหาวิทยาลัยศิลปากร
10) การรํวมกับกรมการพัฒนาชุมชนในการโครงการเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข๎มแข็ง
ด๎วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท๎าพํอ ณ ศูนย๑แสดงสินค๎าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11) การรํ ว มกิจ กรรมการถํายทอดเทคโนโลยีด๎านแมํสี ธรรมชาติ กับสํ านักงานพัฒ นา
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
12) การรํวมสนับสนุนดําเนินงานศูนย๑เรียนรู๎ชุมชนและศูนย๑บริการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ครบวงจร
13) การรํวมมือกับศูนย๑ศิลปาชีพระหวํางประเทศ ในกิจกรรมการถํายทอดภูมิปัญญาและการ
พัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวชุมชน
14) รํ วมมือกับ หนํวยงานภาครัฐ/เอกชน หรือสถาบันการศึกษาในการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ตํางๆ อยูํเสมอ
ปัจจัยความสําเร็จ
- ความมุ่งมั่น ความมุํงมันในการทําธุรกิจถือได๎วําเป็นสิ่งสําคัญที่สามารถเป็นแรงผลักดันใน
การกิจกรรมใดๆก็ตาม ซึ่งคุณเองต๎องมีความเชื่อมั่นวําจะต๎องทําได๎ และสามารถทําสําเร็จได๎
- คุณภาพของสินค้า /บริ การต้องดี โดยคุณภาพของสิ นค๎าหรือบริการที่ดีในที่นี้ห มายถึง
คุณภาพที่สามารถรักษามาตรฐานให๎ดีได๎ตลอด ไมํควรทําให๎คุณภาพของสินค๎าหรือบริการตกลง ควรทําให๎
คุณภาพของสินค๎าหรือบริการดีขึ้นเรื่อยๆ จะทําให๎ลูกค๎าสนใจแบรนด๑ของกลุํมมากยิ่งขึ้น
- ใส่ใ จที่จ ะเรี ยนรู้ สิ่งต่ า งๆตลอดเวลา การดํ าเนิน กิจกรรมตํา งๆของกลุํ มให๎ ป ระสบ
ความสําเร็จนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู๎ประกอบการพึงมีคือ การใสํใจที่เรียนรู๎สิ่งตํางๆอยูํตลอดเวลา เพื่อที่จะนําความรู๎ที่ได๎
นั้นมาพัฒนาธุรกิจของกลุํมฯให๎ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให๎คุณสามารถแก๎ไขปัญหาที่เข๎ามาได๎ทันทํวงทีและทําให๎มี
ข๎อผิดพลาดน๎อยที่สุด

- การบริหารจัดการด้วยความเข้าใจโดยการทํากิจกรรมของกลุํมนั้นไมํใชํมีแคํเพียงเราที่เป็น
คนทํา ยังมีสมาชิกกลุํม และกรรมการคนอื่นๆที่ดําเนินงานภายในกลุํมฯ ทั้งนี้การบริหารงานควรมีความเข๎าใจ
กัน มองเปูาหมายให๎เป็นจุดเดียวกันและไปให๎ถึงเปูาหมาย ซึ่งถือได๎วําเป็นปัจจัยภายในที่ควรให๎ความสําคัญ
เชํนกัน เพราะการที่จะขับเคลื่อนไปได๎ต๎องมาจากความรํวมมือรํวมใจกันของคนในกลุํมฯนั่นเอง
บทเรียนที่ได้รับ
1. กลุํมได๎รับความรู๎ตํางๆที่ได๎มีการตํอยอดความรู๎ในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และทําให๎คนในชุมชน
มีรายได๎จากจําหนํายผลิตภัณฑ๑มากขึ้น
2. กลุํมฯ และชุมชนมีความเข๎มแข็งมากขึ้นจากการได๎ทํากิจกรรมรํวมกันโดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น
เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู๎คนได๎หันหน๎าเข๎ามาทํากิจกรรมรํวมกัน
3. กลุํมฯ และชุมชน ได๎เรียนรู๎วําตนเองมีศักยภาพมากพอที่จะสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนด๎วย
ตนเองและตํอยอดกิจกรรมตํางๆเพื่อตํอยอดในเชิงธุรกิจ ทั้งผลิตภัณฑ๑ของชุมชนและการทํองเที่ยวโดยชุมชน
4. การสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนได๎มีการดําเนินการอยํางตํอเนื่องและยั่งยืน โดยองค๑ กรภาครัฐ
และเอกชน
รางวัลการันตีคุณภาพงาน
ชุดเครื่องนอนกํอนวิวาห๑ จากยูเนสโก๎ ให๎เป็นที่ 1 ของโลก

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง

กิจกรรมของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง
1 ด๎านการสร๎างสรรค๑ผลงานที่มาจากภูมิปัญญาท๎องถิ่น

2 ด๎านการถํายทอดองค๑ความรู๎ให๎กับคนในชุมชนหรือบุคคลภายนอกออกบูธแสดงสินค๎าและถํายทอด
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น

ต๎อนรับคณะศึกษาดูงานและ กิจกรรมการมัดย๎อมจากสี

ให๎ความรู๎เรื่องภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการทําวิจัยรํวมกับสถาบันการศึกษา

3. รํวมมือกับหนํวยงานภาครัฐ/เอกชน ในการออกบูธจําหนํายผลิตภัณฑ๑

2.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนลูกแชมป์ : หมู่ 1 ตาบลหนองแก อาเภอเมืองอุทัยธานี
ความสําคัญและความเป็นมา
กลุํมบ๎านสวนลูกแชมป์เกิดจากความชอบของคุณธิรักษ๑ โต๏ะทอง ในการทําอาหารไทยในทุกวันพระ
และมักจะทําน้ําพริกปลาร๎าทรงเครื่องไปถวายพระ และแจกจํายให๎เพื่อนบ๎านได๎รับประทาน ฝากญาติและเพื่อน
สนิทยังตํางจังหวัดบํอยๆ จนเป็นที่รู๎จักของผู๎ที่ได๎ลิ้มลอง จนถามหาวําใครทํา คุณธิรักษ๑ โต๏ะทอง จึงเกิดความคิด
ที่จะทําน้ําพริกปลาร๎างทรงเครื่องเพื่อจําหนําย โดยเริ่มจากการทําขายในพื้นที่ ณ ศูนย๑โอทอปเมืองพระชนกจักรี
เมื่อปี 2553 มีการพัฒนาจดทะเบียน อย. และมีโรงงานผลิตอยํางถูกต๎อง ติดระดับ 5 ดาวจากการคัดสรร
ผลิตภัณฑ๑ จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน ได๎สํงเสริม “การพัฒนาผลิตภัณฑ๑และบรรจุภัณฑ๑แกํผู๎ประกอบการ” เพื่อให๎
ประชาชนเกิดการรวมกลุํ มเป็น ผู๎ป ระกอบการ เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข๎มแข็ง
ประชาชนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยการให๎ชาวบ๎านสอนชาวบ๎านในสิ่งที่เขาอยากทํา เริ่มจากการพัฒนาทักษะ การ
ถํายทอดองค๑ความรู๎จากปราชญ๑สูํชุมชน พร๎อมทั้งสนับสนุนให๎ ผู๎ที่ประกอบที่เกิดจาการรวมกลุํมที่ประเภท
อาชีพเดียวกันรวมกันเป็นกลุํมอาชีพ เพื่อชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ และกรมฯ ได๎สนับสนุน
การจัดตั้งและพัฒนา กลุํมอาชีพให๎มีความเข๎มแข็ง สามารถเข๎าถึงแหลํงทุน และนํา กลุํมอาชีพ เข๎าสูํระบบการ
ลงทะเบียนผู๎ผลิต ผู๎ประกอบการ OTOP ตํอไป
ตํอมาตามที่รัฐบาลได๎ประกาศแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี และมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศด๎วยกลไก
ประชารัฐ ซึ่งเป็น หนึ่งในนโยบายสําคัญที่รัฐบาลใช๎ในการดําเนินยุทธศาสตร๑ชาติ เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเน๎น
การสร๎างความมีสํวนรํวม การสาน พลังประชารัฐ จึงเป็นการรํวมมือระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน โดยทุกภาคสํวนของประเทศจะรํวมแรงรํวมใจ กันสนับสนุนและเสริมสร๎างสังคม เศรษฐกิจให๎
เจริญเติบโต อยํางเข๎มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การรํวมกันสานพลัง ประชารัฐ จึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญํที่จะ
เปลี่ยนแปลงและปฏิรูป ประเทศไทย เป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย ตั้งแตํ ระดับฐานรากและชํวย
สํงเสริมให๎ชุมชนดําเนินธุรกิจได๎บนฐาน ความรู๎ที่ยั่งยืน สํงเสริมการพัฒนาธุรกิจชุมชนให๎ตํอยอด ทั้งต๎นน้ํา
กลางน้ําและปลายน้ํา เพื่อกลุํมอาชีพชุมชนได๎พัฒนาอยํางยั่งยืน
วัตถุประสงค๑
1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับกลุํมอาชีพที่ต๎องการพัฒนาตํอยอด
2) เพื่อให๎ทราบถึงกลไกการขับเคลื่อนแบบบูรณาการด๎วยพลังประชารัฐ
หลักการและแนวคิด
ขับเคลื่อนในเชิงธุรกิจกลุํมวิสาหกิจชุมชนบ๎านสวนลูกแชมป์
ปัจจัย
1) แนวทางการพัฒนา
2) สมาชิกกลุํม
3) การบริหารจัดการกลุํม
4) การบูรณาการรํวมกันระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข๎อง
5) กฎระเบียบ ข๎อบังคับของกลุํม
กระบวนการ
1) กําหนดแนวทางการพัฒนา
2) กําหนดกฎระเบียบข๎อบังคับของกลุํม
3) สร๎างเครือขําย และบูรณาการรํวมกับหนํวยงานตํางๆ/เครือขําย
4) การศึกษาดูงานทั้งในและนอกพื้นที่
5) พัฒนาผลิตภัณฑ๑ ให๎หลากหลาย

6) จัดสวัสดิการแกํสมาชิก
7) ถํายทอดองค๑ความรู๎และจดบันทึกภูมิปัญญาฯ
ผลผลิต
1) มีวิทยากรถํายทอดความรู๎
2) มีผลิตภัณฑ๑ที่มีมาตรฐานสามารถนําสูํตลาดสากลได๎
3) มีเครือขํายเชื่อมโยงทั้งในจังหวัดและนอกจังหวัด
4) มีการกระจายรายได๎ ด๎วยการสร๎างอาชีพให๎กับคนในชุมชน
5) มีความรักความสามัคคีกับคนในชุมชนทําให๎เกิดการมีสํวนรํวม
ผลกระทบด๎านบวก
1) กลุํมเป็นที่รู๎จักและมีเครือขํายหลากหลาย
2) กลุํมมีผลิตภัณฑ๑ที่ได๎รับการตอบรับจากผู๎บริโภค
3) สมาชิกมีรายได๎เพิ่มขึ้น
4) ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
5) เกิดการรวบรวมองค๑ความรู๎ของกลุํมและจดบันทึกภูมิปัญญาไว๎ให๎คนรุํนหลัวได๎เกิดการสานตํอ
ผลกระทบด๎านลบ
1) สมาชิกมีเวลาวํางหลังจากฤดูการทํานา ทําให๎ไมํตํอเนื่อง
2) กําลังการผลิตของกลุํม มีอุปกรณ๑ไมํทันตํอความต๎องการต๎องอาศัยเครือขํายเชื่อมโยงในบางครั้ง
3) สมาชิกกลุํมมีจํากัด บางคนไมํคํอยสะดวกเดินทางไปจําหนํายนอกพื้นที่ มีภาระครอบครัว
วิธีปฏิบัติที่เป็นโดดเดํน
(1) บริหารจัดการกลุํมด๎วยหลักธรรมาภิบาล
- กลุํมมีกิจกรรมดําเนินการรํวมกันอยํางสม่ําเสมอ
- จัดสวัสดิการให๎สมาชิกกลุํม
- กระจายรายได๎อยํางเหมาะสมและเป็นธรรม
- ชํวยเหลือสมาชิกกลุํมที่ได๎รับความเดือดร๎อน
- มีกติการํวมกันในการดําเนินกิจกรรม
(2) รับการสนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
- รับฟังแนวทางการพัฒนาข๎อเสนอแนะ การปรับปรุงคุณภาพตํางๆ
- รํวมกิจกรรมตํางๆ ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
- เข๎ารํวมกิจกรรมถํายทอดองค๑ความรู๎กับหนํวยงานภาครัฐและเอกชน
- รับการสนับสนุนและออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากบริษัทประชารัฐรักสามัคคี อุทัยธานี
และกรมการพัฒนาชุมชน
(3) การสร๎างเครือขําย
- กลุํมวิสาหกิจชุมชนบ๎านสวนลูกแชมป์มีการเชื่อมโยงเครือขํายทั้งในและนอกพื้นที่
- เชื่อมโยงเครือขํายหมูํบ๎านโอทอบนวัตวิถี
- เข๎ารํวมการขับเคลื่อนและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ โอทอปของอําเภอเมืองอุทัยธานีโดยเป็นรอง
ประธาน คณะกรรมการเครือขํายโอทอปอําเภอเมืองอุทัยธานี
ผลการดําเนินงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน๑ที่ได๎รับ
1) แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กลุํมองค๑กร ตํางๆ ที่ประสบความสําเร็จแล๎วนํามาปรับใช๎พัฒนากลุํมทําให๎
สมาชิกกลุํมและกลุํมมีการพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอยํางได๎
2) เป็นกลุํมที่มีผู๎สนใจมาศึกษาดูงานจํานวนมาก

3) พัฒนาผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลาย มีการรับรองมาตรฐานทําให๎ผลิตภัณฑ๑ของกลุํมเป็นที่ยอมรับพร๎อม
จําหนําย
4) เป็นกลุํมสุดยอดผลิตภัณฑ๑ โอทอป ดีเดํน ปี 2562
ปัจจัยความสาเร็จ
1) ความไว๎วางใจกันของสมาชิกกลุํม
2) การบริหารจัดการกลุํมใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริการจัดการ
3) การรับฟังความคิดเห็นข๎อเสนอแนะตํางๆ ของภาคีเครือขํายและหนํวยงานที่ให๎การสนับสนุน
4) การพัฒนาอยํางตํอเนื่องและไมํหยุดนิ่ง พร๎อมทั้งยอมรับในข๎อผิดพลาดและปัญหาอุปสรรคตํางๆ ที่
เกิดขึ้น
บทเรียนที่ได๎รับ
ในการดําเนินการกลุํมสิ่งสําคัญที่สุดในการดําเนินการนั้นขึ้น อยูํกับความรํวมมือรํวมใจรู๎รัก
สามัคคี ความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการกระจายรายได๎ให๎สมาชิกในกลุํมอยํางทั่วถึง โดยยึดกติกา
รํวมกัน เคารพซึ่งกันและกัน และการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกลุํมต๎องเป็นไปอยํางมีธรรมาภิ
บาลรวมทั้งกลุํมต๎องพร๎อมที่จะพัฒนาตนเองรับฟังข๎อเสนอแนะ การปรับปรุงคุณภาพ การขยายฐานเครือขําย
การสร๎างมาตรฐานการผลิตจากหนํวยงานตํางๆ รวมทั้ง ภาคีพลังประชารัฐ และสมาชิกกลุํมสามารถตํอยอด
ทางความคิดเป็นวิทยากรสอนให๎กับผู๎สนใจรวมทั้งสามารถเป็นไกด๑ชุมชนในการแนะนําชุมชนอันเป็นที่ตั้งของ
กลุํมตนเองให๎เป็นสถานที่ทํองเที่ยววิถีชุมชน เพื่อสํงเสริมการค๎าขายและกระจายรายได๎ให๎กับประชาชนใน
ชุมชนได๎
ภาคผนวก (ภาพประกอบ/อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง)
-รับการติดตามและข๎อเสนอแนะจากหนํวยงานภาคีตํางๆ
-เป็นผู๎ถํายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ๑แกํเจ๎าหน๎าที่ตรวจเยี่ยมและกลุํมภาคีเครือขําย

ออกบูธขายของตามงานตํางๆ เพือ่ ให๎กลุํมเป็นที่รู๎จัก

ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎ได๎มาตรฐานพร๎อมจําหนําย

รูปแบบดั้งเดิม

รูปแบบปัจจุบัน

3. กลุ่มอาชีพบ้านคลองข่อย(ทอเสื่อกก) : หมู่ที่ 11 ตาบลไผ่เขียว อาเภอสว่างอารมณ์

ความสําคัญและความเป็นมา
บ๎านคลองขํอย หมูํที่ 11 ตําบลไผํเขียว อําเภอสวํางอารมณ๑ จังหวัดอุทัยธานี ชาวบ๎านสํวนใหญํ
เป็นชาวไทยอีสานจะมีวัฒนธรรมความเป็นอยูํแบบเรียบงํายคือชํวยเหลือตนเอง พึ่งพาอาศัยกัน และจะมีการ
ทําสิ่งของไว๎ใช๎เอง ไมํวําจะเป็นการทอผ๎าไหม ผ๎ าพื้นเมือง หรือการทอเสื่อ นอกจากไว๎ใช๎เองแล๎ วยังเก็บไว๎
สําหรับมอบให๎เป็นของที่ระลึกกับแขกที่มาเยือนอีกด๎วย กกเป็นพืชชนิ ดหนึ่งที่สามารถนํามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ๑ได๎มากมายหลายแบบหลายชนิด ชาวบ๎านคลองขํอยได๎มีการปลู กต๎นกกไว๎เกือบจะทุกครัวเรือน
โดยอาศัยที่วํางในบริเวณบ๎านให๎เกิดประโยชน๑ และนํากกที่ปลูกไว๎มาทอเป็นเสื่อกกไว๎ปูนอน จากทอใช๎เองก็เริ่ม
มีการรวมกันเป็นกลุํมเพื่อทอเสื่อจําหนํายหารายได๎ให๎ครอบครัว ปัจจุบันกลุํมมีสมาชิก จํานวน 21 คน
วัตถุประสงค๑
1. เพื่อสํงเสริมให๎ครัวเรือนมีการรวมกลุํมชํวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
และกํอให๎เกิดรายได๎อยํางตํอเนื่อง
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น
3. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ ความรู๎ ค วามสามารถ ในด๎ า นการผลิ ต การตลาดและการจั ด การอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นศูนย๑กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการและแนวคิด
ใช๎หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ
1) หลักนิติธรรม
2) หลักคุณธรรม
3) หลักความโปรํงใส
4) หลักความมีสํวนรํวม
5) หลักความรับผิดชอบ
6) หลักความคุ๎มคํา
กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการดําเนินงาน (วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ)
๑. กลุํ ม มี ก ารศึ ก ษาเรี ย นรู๎ เ พิ่ ม เติ ม จากแหลํ ง อื่ น ที่ มี ก ารผลิ ต เสื่ อ กกที่ มี คุ ณ ภาพและวิ เ คราะห๑
ผลิตภัณฑ๑ของตนเอง จัดให๎มีการประชุมกลุํมและหาความต๎องการของลูกค๎า
๒. การสนับสนุน สํ งเสริมกิจ กรรมกลุํมอยํางตํอเนื่อง เพื่อพัฒ นาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของกลุํม ทั้งด๎านการผลิต การจําหนํายและการบริหารจัดการกลุํมให๎มีความเข๎มแข็ง รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎
มีความหลากหลาย เอาใจใสํในกระบวนการผลิตที่เน๎นคุณภาพ ความประณีต ละเอียด

๓. การบริ ห ารจั ด การกลุํ ม อยํา งเป็ น ระบบ มี ก ารบริ ห ารจั ดการที่ ชั ดเจน มี ก ารแบํ งหน๎ าที่ ต าม
โครงสร๎าง คณะกรรมการที่ชัดเจน การวางแผนผลิตที่รัดกุม พร๎อมกําหนดเปูาหมายการผลิต การจําหนําย
ที่ชัดเจน เพื่อเกิดพลังและแรงผลักในการที่จะทํางาน เมื่อทุกคนเห็นเปูาหมายตํางก็ชํวยกันที่จะไปสูํเปูาหมาย
ด๎วยกัน
๔. การใช๎หลักธรรมเป็นแนวทางในการทํางาน คือ การมองถึงศักยภาพของกลุํมเป็นสําคัญ โดยมอง
วํากําลังตนเองมีอยูํที่เทําไหรํ วัตถุดิบมีเทําไหรํ ทําได๎หรือไมํ ทําแล๎วไมํทําลายหรือกระทบตํอ สิ่ งอื่นๆ และ
ที่ สํ า คั ญ การทํ า งานรํ ว มกั น ในรู ป แบบกลุํ ม ต๎ อ งอาศั ย การพึ่ ง พาอาศั ย กั น ชํ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น
การแบํงปัน การให๎ความรัก ความศรัทธา ไว๎วางใจและเข๎าใจกันเป็นสิ่งที่สําคัญ
๕. การคิดค๎น พัฒนาและนําเทคนิค วิธีการ เทคโนโลยีสมัยใหมํ เข๎ ามาชํวยในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑
ของกลุํมให๎มีจุดเดํน และเป็น ที่ต๎องการของผู๎ ซื้อมากขึ้น เชํน การย๎อมสี เส๎นกก การมัดหมี่เส๎นกก เพื่อเพิ่ม
จุดเดํน มีสีสันสวยงาม เพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑และดึงดูดความสนใจแกํลูกค๎า รวมถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑
หลายชนิด เชํน เสื่อพับ หมวก กระเป๋า รองเท๎า กลํองใสํกระดาษทิชชู เป็นต๎น
6. เข๎ารับการฝึกอบรม พัฒนาผลิตภัณฑ๑จาหนํวยงานราชการตํางๆ ขอคําปรึกษาแนะนําและสํง
ผลิตภัณฑ๑เข๎ารับรองมาตรฐาน
7. เข๎ารํวมการจําหนํายสินค๎า ผลิตภัณฑ๑ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และพัฒนาชํองทางการตลาด
รูปแบบใหมํๆ
8. การถํายทอดภูมิปัญญาสูํเยาวชน เพื่อเป็นผู๎สืบทอดและพัฒนา ตํอยอดภูมิปัญญาอันทรงคุณคํานี้
ให๎คงอยูํสืบตํอไป
9. การใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา รู๎จัก รู๎ใช๎ รู๎รักษา และเพิ่มพูนทรัพย๑กรซึ่งเปรียบเสมื อน
“ทุน ชีวิต ”

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน๑ที่ได๎รับ
๑) เกิดการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ และรายได๎ให๎แกํคนในหมูํบ๎าน
๒) สร๎างความสามัคคีและสัมพันธภาพที่ดีของคนในหมูํบ๎านในการดําเนินกิจกรรมกลุํม
๓. เกิดการพัฒนาทักษะอาชีพของสมาชิกกลุํม โดยเข๎ารํวมการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
๔)เป็นการอนุรักษ๑สืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น
๕)เกิด การเรี ย นรู๎ การทํางานรํว มกัน การบริห ารจัดการกลุํ ม เพื่อให๎ กลุํ มดํ าเนินตํ อไปได๎ อยํางมี
ประสิทธิภาพ
๖)เกิดการเรียนรู๎ พัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎เกิดความโดดเดํนมีเอกลักษณ๑และเป็นที่ต๎องการของตลาด
๗) เกิดการสร๎างโอกาสในการเรียนรู๎ พัฒนาตนเองของกลุํมอาชีพ ให๎มีขีดความสามารถในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ของตนเองให๎เป็นที่รู๎จัก มีความโดดเดํน เป็นที่ต๎องการของตลาด
8) เสริมสร๎างสภาวะทางเศรษฐกิจของหมูํบ๎านให๎มีความเข๎มแข็ง ชาวบ๎านมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น
๙) กลุํมได๎มีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑จนได๎รับมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ชุมชน สินค๎าโอทอป ระดับ 3 ดาว

ปัจจัยความสําเร็จ
1) ผลิตภัณฑ๑มีความประณีต คงทน มีความสวยงาม
2) ลวดลายที่มีความละเอียดเป็นเอกลักษณ๑ มีความหลากหลาย
3) มีความคิดไมํหยุดนิ่ง
4) มุํงมั่น ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม
5) หมั่นหาความรู๎ใหมํ ๆ อยูํเสมอ
6) ให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานตําง ๆ และภาคีเครือขําย เป็นอยํางดี
บทเรียนที่ได๎รับ
การดําเนินงานกลุํมฯ สามารถดําเนินการให๎เกิดความเข๎มแข็งและประสบผลสําเร็จได๎ ต๎องมีความ
พร๎ อ มด๎ า นบุ ค ลากร มี ค วามรู๎ และประสบการณ๑ อี กทั้ ง สมาชิก ต๎ อ งมี ค วามสนใจที่ ค ล๎ ายกั น การสํ งเสริ ม
สนับสนุนจากหนํวยงานภาครัฐ และภาคีเครือขําย มีความสําคัญมากในการพัฒนาและตํอยอดกิจกรรมของ
กลุํม อีกทั้งกํอให๎เกิดองค๑ความรู๎ใหมํ ๆ ทั้งนี้สมาชิกกลุํมต๎องมีความสามัคคีและมีความพร๎อมในการที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนเองด๎วย
ภาคผนวก
ภาพกิจกรรมกลุ่มอาชีพบ้านคลองข่อย (ทอเสื่อกก)

กลุ่มงาน ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1. บ้านสะนา : หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ความสําคัญและความเป็นมา
บ๎านสะนํา เป็นชุมชนลาวครั่ง มีวิถีชีวิตความเป็นอยูํที่เรียบงํายมีอัตลักษณ๑ของตนเอง ทั้งด๎านภาษา
การแตํงกาย อาหาร ประเพณี/วัฒนธรรม รวมไปถึงมีแหลํงทํองเที่ยวที่นําสนใจ ซึ่งเดิมทีก็มีนักทํองเที่ยวเข๎ามา
เที่ยวในชุมชนอยูํเป็นประจํา แตํชุมชนไมํมีกระบวนการจัดการการทํองเที่ยวที่เป็นระบบ จึงเป็นที่มาของการทํา
ชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถีในครั้งนี้
วัตถุประสงค๑
1) เพื่อยกระดับชุมชนให๎เป็นชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2) เพื่อสร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจ และกระบวนการให๎เกิดในชุมชน
3) เพื่อสร๎างรายได๎เพิ่มให๎กับชาวบ๎านในชุมชน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1) ศึกษาชุมชน โดยการค๎นหาทุนชุมชนที่มีอยูํ เพื่อเป็นพื้นฐานในการดําเนินงาน
2) พัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว มีแกนนําชุมชน และอบรมการเป็นเจ๎าบ๎านที่ดี
3) การศึกษาดูงานการทํองเที่ยวชุมชน โดยไปดูงานชุมชนตัวอยําง
4) การฝึกอบรมการบริหารจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชน วางแผน/กระบวนงานในชุมชน
5) พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก
6) พัฒนาสินค๎าและบริการด๎านการทํองเที่ยว
7) เชื่อมโยงเส๎นทางการทํองเที่ยวแตํละท๎องถิ่น
8) สํงเสริมการตลาดชุมชนทํองเที่ยว

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน๑ที่ได๎รับ
1) ชุมชนเป็นชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2) ชาวบ๎านในชุมชนรับรู๎ เข๎าใจ และมีกระบวนการในเป็นชุมชนทํองเที่ยว
3) ชุมชนมีรายได๎เพิ่มขึ้นจากการจําหนํายสินค๎าและบริการในชุมชนที่มากขึ้น
4) ได๎ประชาสัมพันธ๑ชุมชนและเป็นที่รู๎จักในวงที่กว๎างขึ้น
5) ชุมชนมีโอกาสได๎รับการสนับสนุน/ตํอยอดจากการดําเนินงานจากการเป็นชุมชนทํองเที่ยว
ปัจจัยแหํงความสําเร็จ
1) เกิดจากความสามัคคีของคนในชุมชนที่รํวมแรง รํวมใจในการดําเนินงาน
2) เกิดจากความเสียสละและความอดทนของคนในชุมชน
3) คนในชุมชนมองเห็นประโยชน๑ของสํวนรวมมาเป็นสําคัญ
4) มีแกนนําในการดําเนินงานที่เข๎มแข็ง
5) การสนับสนุนจากภาครัฐ
บทเรียนที่ได๎รับ
1. ชุมชนมีกลุํมผู๎ผลิต/ผู๎ประกอบการสินค๎าและบริการที่เข๎มแข็งขึ้น
2. คนในชุมชนได๎รู๎วําตนเองมีศักยภาพในการทําชุมชนทํองเที่ยว
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้ า นสะน า เป็ น หมูํ บ๎ า น หมูํ ที่ 2 ของตํ า บลบ๎ า นไรํ อํ า เภอบ๎ า นไรํ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี
จากข๎อมูลประวัติศาสตร๑วัดสะนํา แตํเดิมอยูํในพื้นที่หมูํ 2 ปัจจุบันอยูํในพื้นที่ หมูํ 6 ตั้งขึ้นประมาณปี 2484
คื อ เริ่ ม กํ อ สร๎ า งมาตั้ ง แตํ ปี 2466 ซึ่ ง ชาวบ๎ า นอพยพหลบภั ย การเมื อ งมาตั้ ง แตํ ส มั ย รั ช กาลที่ 3 แหํ ง
กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร๑ ร าว พ.ศ. 2370 ที่ เ จ๎ า อนุ ว งศ๑ เจ๎ า เมื อ งเวี ย งจั น ทน๑ ที่ เ ป็ น เมื อ งขึ้ น ของไทยได๎ กํ อ กบฏ
ยกกองทั พ มาตี ก รุ ง เทพฯ โดยผํ า นนครราชสี ม า ได๎ เ กิ ด การตํ อ สู๎ ติ ด พั น กั น เป็ น เวลานานนั บ ปี จ นยุ ติ ล ง
เมื่อเจ๎าอนุวงศ๑และครอบครัวถูกจับเป็นเชลยสํงมากรุงเทพฯ ระหวํางเกิดสงครามสู๎รบกันระหวํางกองทัพไทย
กับกองทัพของเจ๎าอนุวงศ๑เวียงจันทน๑ ได๎มีการกวาดต๎อนผู๎คนกันทั้งสองฝุาย ซึ่งบรรพบุรุษของชาวสะนําคงจะ
อพยพหนีภัยสงครามในครั้งนั้น เข๎ามาตั้ งถิ่นฐานทํามาหากินและปลูกสร๎างเรือนอยูํ ณ สถานที่ที่ตั้งหมูํบ๎าน
ในปัจจุบัน เดิมในเขตตําบลบ๎านไรํเป็นปุาดงที่อุดมสมบูรณ๑ มีสัตว๑ปุาชุกชุม มีลําคลองห๎วยละหานไหลผําน
ตลอดปี มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ๑เหมาะแกํการทําไรํ ทํานา เพาะปลูกพืชพันธุ๑ธัญญาหารมาก ภาษาพูดที่ชาวสะนํา
และชาวบ๎านน๎อยพัฒนาพูดเป็นภาษาถิ่น ภาษาลาวสําเนียงคล๎ายคนลาวในนครเวียงจันทน๑และใกล๎เคียงกับ
ชาวเมื อ งสุ ว รรณเขต ของสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว จึ ง เชื่ อ วํ า บรรพบุ รุ ษ ของ
ชาวสะนํ า นํ าจะเป็ น คนลาวที่ อ าจจะอพยพสํ ว นหนึ่ ง ของนครเวี ยงจัน ทน๑ หรือ จํา ปาศั ก ดิ์ บรรพบุ รุ ษขอ ง

คนบ๎านสะนํา คือ นางสา ซึ่งเป็นคนบ๎านทัพคล๎าย มีสามีชื่อ นายนํา มาอยูํที่บ๎านสะนํากํอน จึงนํามาเป็นชื่อ
บ๎านวํา บ๎านสานํา และเพี้ยนมาเป็น บ๎านสะนํา ในเวลาตํอมา
“หมู่บ้านสะนา” ถือเป็นหมูํบ๎านดั้งเดิมของชุมชนลาวครั่งที่ใหญํที่สุดของตําบลบ๎านไรํและเป็นชุมชนดั้งเดิมที่
แยกออกมาจากกลุํมบ๎านทัพคล๎าย เมื่อสงครามสิ้นสุด
บ้านสะนา เดิมเรียกวํา บ้านผักป่าเน่า (หรือผักชะอม ที่เรารูจัก) เหตุที่เรียกเชํนนี้เพราะ
ชาวบ๎านสํวนใหญํปลูกผักนี้ทุกบ๎าน และชอบทําอาหารที่มีผักชะอมกินกัน คนที่นี่สํวนใหญํเป็นกลุํมชนลาวครั่ง
คนเฒําคนแกํในหมูํบ๎านเลําวํา เขาถูกกวาดต๎อนจากสงครามเมื่อครั้งรัชกาลที่ 3 จากเวียงจันทน๑ ผํานเพชรบูรณ๑
อุตรดิตถ๑ มาถึงอุทัยธานี เพื่อเตรียมทัพ ชุมชนที่นี่ยังมีวัฒนธรรมดั้งเดิมหลายอยํางที่เหมือนกับคนลาวอยูํ
ไมํวําจะเป็น ประเพณีปิดบ๎าน การแหํค๎างดอกไม๎ วิถีชีวิต (การหาอยูํ หากิน) การทอผ๎าที่มีลายเดิมๆ แตํงดงาม
อยํางมาก และเป็นที่รู๎จักกันโดยทั่วไป ชุมชนนี้หากินอยูํกับปุา พื้นที่สํวนใหญํ มีภูเขาล๎อมรอบ ชาวบ๎านมีอาชีพ
เกษตรกรรม ปลูกอ๎อย ปลูกข๎าวโพด มีสวนสําหรับปลูกพืชดั้งเดิมเชํน ข๎าว หมาก ส๎มโอ มะขาม ลําไย ฯลฯ
คาขวัญบ้านสะนา
คลองกระเวนน้ําใส
ต๎นไม๎ใหญํปุาหมาก
หลายหลากสมุนไพร
ยิ่งใหญํวัฒนธรรม
งามล้ําธรรมชาติ
แหลํงนักปราชญ๑ชาวลาวเวียง

ข้อมูลประชากร
บ๎านสะนํา ปัจจุบันมีครัวเรือน จํานวน 248 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งหมด 740 คน แยก
เป็นเพศชาย 361 คน เพศหญิง 379 คน
อาชีพและรายได้
1 ประชากรมีอาชีพหลัก ทําการเกษตร ดังนี้
1) ทําไรํอ๎อย
จํานวน 267 ครัวเรือน
2) ทําไรํมันสําปะหลัง จํานวน 81 ครัวเรือน
3) ทําไรํข๎าวโพด
จํานวน 75 ครัวเรือน
4) ทําสวน
จํานวน 15 ครัวเรือน
5) เลี้ยงสัตว๑
จํานวน 5 ครัวเรือน
6) ค๎าขาย
จํานวน 5 ครัวเรือน
2 การประกอบอาชีพเสริม มีดังนี้
1) การทอผ๎า จํานวน 27 ครัวเรือน
2) การแปรรูปอาหาร/การถนอมอาหาร เชํน ปลาร๎าหมู กล๎วยฉาบ จํานวน 10 ครัวเรือน
3) ปลูกผักสวนครัวจําหนําย จํานวน 10 ครัวเรือน

บ๎ า นสะนํ า หมูํ ที่ 2 เป็ น หมูํ บ๎ า นอาสาสมั ค รปู อ งกั น ตนเอง (อพป.) มี ก ารบริ ก ารจั ด การโดย
คณะกรรมการกลางหมูํบ๎าน

การบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ข๎อมูลด๎านการบริหารจัดการชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัติวิถี ของบ๎านสะนํา หมูํที่ 2 ตําบลบ๎านไรํ
อําเภอบ๎านไรํ โดยได๎นําเสนอข๎อมูล ดังนี้
[1] คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของบ๎านสะนํา หมูํที่ 2 ตําบล
บ๎านไรํ อําเภอบ๎านไรํ ดังนี้

ดําเนินงานในกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว กลุํมเปูาหมาย จํานวน 45
คน ดําเนินการ ดังนี้
 กิ จ กรรมที่ 1.1 การฝึ ก อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด๎ า นการทํ อ งเที่ ย ว
กลุํมเปูาหมาย 45 คน ระยะเวลา 2 วัน บ๎านสะนํา หมูํที่ 2 ตําบลบ๎านไรํ ดําเนินการระหวํางวันที่ 30 มิถุนายน –
1 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ๎านสะนํา โดยมีนายไพบูลย๑ บูรณสันติ ผู๎ตรวจราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน มาเป็นวิทยากรให๎ความรู๎การดําเนินงานโครงการชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัติวิถี

 กิจกรรมที่ 1.2 การศึกษาดูงานการทํองเที่ยวโดยชุมชน บ๎านสะนํา หมูํที่ 2 ตําบล
บ๎ านไรํ ไปศึ กษาดู งาน ณ บ๎ านบางเจ๎ าฉํ า จ.อํ างทอง จั งหวัดพระนครศรี อยุ ธยา และจั งหวัดสุ พรรณบุ รี
กลุํมเปูาหมาย 47 คน ดําเนินการระหวํางวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561

 กิจกรรมที่ 1.3 การฝึกอบรมการบริหารจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน บ๎านสะนํา หมูํ
ที่ 2 ตําบลบ๎านไรํ ดําเนินการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ๎านสะนํา กลุํมเปูาหมาย 45 คน
โดยทีมสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบ๎านไรํ ดําเนินกระบวนการบริหารจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน

[2] คนในชุมชนทําหน๎าที่เป็นเจ๎าบ๎านที่ดี มีสํวนรํวมในการจัดการชุมชนทํองเที่ยว
บ๎านสะนํา หมูํที่ 2 ได๎ดําเนินการแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดของแตํละครัวเรือน เพื่อ
เตรียมรับนักทํองเที่ยว ดังนี้
2.1 การจุดต๎อนรับนักทํองเที่ยว ดังนี้
2.2.1.1 นายปุณพจน๑ ศรีเพ็ญจันทร๑
2.2.1.2 นายนาม แห๎วเพชร
2.2.1.3 นายอากาศ กองคําหอม
2.2.1.4 นักเรียน/มัคคุเทศก๑น๎อย
2.2 การให๎บริการรถนําเที่ยว รถไถพํวงสาลี่
2.2.2.1 คันที่ 1 นางอ๎อย แห๎วเพชร
2.2.2.2 คันที่ 2 นายเนรมิต คณฑา
2.2.2.3 คันที่ 3 นายสมร เลขยัน
2.2.2.4 คันที่ 4 นางสมบัติ ชาวปุา
2.3 วิทยากรบรรยายข๎อมูลหมูํบ๎าน
2.2.3.1 นายปุณพจน๑ ศรีเพ็ญจันทร๑
2.2.3.2 นายนาม แห๎วเพชร
2.2.3.3 นายอากาศ กองคําหอม
2.2.3.4 นักเรียน/มัคคุเทศก๑น๎อย
2.4 ฐานการเรียนรู๎
2.2.4.1 ต๎นไม๎ยักษ๑ โดยนายเฮียง ชาวปุา
2.2.4.2 การทอผ๎า โดยนางปัญญา ขุนณรงค๑ , นางลําพอง พรมดา , นางสุทา ทิยกาวี
2.2.4.3 การละเลํนพื้นบ๎าน/เครื่องมือดักสัตว๑ โดยนายชมพู คณฑา
2.2.4.4 ศูนย๑เรียนรู๎ด๎านการเกษตร โดยนายเสวียง ตาคํามา นายสนิท ชาวปุา
2.2.4.5 จักรสานทางมะพร๎าว นายบุญรวม เลขยัน
2.2.4.6 พัดไม๎ไผํ นายเฮียน ชาวปุา

2.5 ด๎านอาหาร อาหารวํางและเครื่องดื่ม
2.2.5.1 นายจํารัส ทาบ๎านฆ๎อง
2.2.5.2 นางกันยา ชาวปุา
2.2.5.3 นางสมบัติ ชาวปุา
2.2.5.4 นางบัวไร แห๎วเพ็ชร
2.2.5.5 นางลําพอง พรมดา
2.6 ด๎านบ๎านพัก/โฮสเตย๑
2.2.6.1 นางเกศชนก
2.2.6.2 น.ส. จารุพร
2.2.6.3 นายชมก
2.2.6.4 นางปัญญา
2.2.6.5 นางมาริง

พะยอมหอม
แห๎วเพ็ชร
คณฑา
ขุนณรงค๑
วงษ๑ศิ

รับนักทํองเที่ยวได๎ 10 คน
รับนักทํองเที่ยวได๎ 10 คน
รับนักทํองเที่ยวได๎ 10 คน
รับนักทํองเที่ยวได๎ 10 คน
รับนักทํองเที่ยวได๎ 20 คน

[3] ข๎อมูลของชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ชัดเจนและครอบคลุม
3.1 กิจกรรมด๎านอาชีพและอาหารพื้นถิ่นสะนํา
กิจกรรม
การบริการ
การทอผ๎าลาวครั่ง
-ศึกษาการทอผ๎าลาวครั่ง
-สอนด๎นลายเสื้อ
อาหาร/ขนมพื้นบ๎าน
-เข๎าสวน/เก็บผัก ทํากับข๎าว/ทําขนม
จักรสานทางมะพร๎าว
-ศึกษาการจักสานทางมะพร๎าว เชํน การซุ๎ม หมวก
กระจาด
พัดไม๎ไผํ
-ศึกษาการทําพัดจากไม๎ไผํ

3.2 กิจกรรมด๎านการเกษตร
กิจกรรม
ศูนย๑เรียนรู๎ด๎านการเกษตร
ผสมผสาน

3.3 กิจกรรมด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม
ด๎านธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม

การบริการ
-การทําการเกษตรผสมผสาน
-การเก็บผลไม๎ด๎วยตนเอง
-การตอนกิ่ง การชํา การเพาะเมล็ด
-การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ การทําน้ําหมักชีวภาพ
-การทําบัญชีครัวเรือน
การบริการ
-การเดินปุา ชมปุาชุมชน
-ชมและศึกษาต๎นไม๎ยักษ๑ (ต๎นเชียง)
-การหาหนํอลวก,หนํอใต๎ดิน
-ชมปุาหมากล๎านต๎น
-ชมห๎วยคลองกระเวน
-ไหว๎ศาลเจ๎าบ๎าน
-เที่ยวชมเขาพรุ
-เที่ยวชมลําธารห๎วยน๎อย
-ชมและศึกษาต๎นไทร , ต๎นยางนา

3.4 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน/เครื่องมือดักสัตว์
กิจกรรม
การบริการ
การละเลํนพื้นบ๎าน/เครื่องมือดัก -เลํนและศึกษาการละเลํนพื้นบ๎าน เชํน นางกวัก ,
สัตว๑
เดินกางโก๏ะ , ลูกขําง , บักนาตัดทํอน , เตะไขํเตํา ,
มอญซ๎อนผ๎า , บักโมบักแตง , ขี่ม๎าก๎านกล๎วย , เสือ
กินหมู , เดินกะลา กาก๏ะ , งูกินหาง
-ศึกษาเครื่องมือดักสัตว๑สมัยโบราณ
3.5 กิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม
กิจกรรม
วัฒนธรรม , ประเพณี

การบริการ
1. ประเพณีปิดบ๎าน
2. รํานางด๎ง
3. แหํค๎างดอกไม๎
4. การแตํงกาย
5. ภาษาถิ่น
6. ประเพณีสูํขวัญนาค/แตํงงาน
7. ประเพณีเอิ้นขวัญ
8. ประเพณีเอิ้นขวัญข๎าว
9. บายศรี
10. ตักบาตรเทโว
11. สงกรานต๑,อาบน้ําผู๎สูงอายุ

3.6 การให้บริการอื่นๆ ในชุมชน
กิจกรรม
ที่พัก

การบริการ
1. Homestay จํานวน 11 หลังๆละ 10-20 คน
2. โรงแรม/รีสอร๑ท
2.1 รัชนีรีสอร๑ท จํานวน 8 หลัง
2.2 มาลินรีสอร๑ท จํานวน 6 หลัง
ยานพาหนะ
1. จักรยานให๎เชําปั่นสุขภาพชุมชน 30 คัน
2. รถไถเลิกลากสาลีนั่งได๎ 10 คน/คัน จํานวน 10
คัน
ร๎านอาหาร
ร๎านก๐วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง บ๎าน ผญ.อากาศ
[4] การนําทุนชุมชนและทุนทางวัฒนธรรมมาสร๎างมูลคําเพิ่ม
4.1 ทุนชุมชน
4.1.1 ทุนมนุษย๑ (Human Capital) บ๎านสะนําหมูํที่ 2 ตําบลบ๎านไรํ มีการค๎นหาภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และจัดหมวดหมูํของครูภูมิปัญญาท๎องถิ่นไว๎ ดังนี้
1) ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านการทอผ๎า
2) ภูมิปัญญาด๎านการจักสาน
3) ภูมิปัญญาด๎านชํางไม๎/ชํางปูน
4) ภูมิปัญญาด๎านสมุนไพร/นวดแผนโบราณ
5) ภูมิปัญญาด๎านเพลงกลํอมเด็ก และการละเลํนพื้นบ๎าน
6) ภูมิปัญญาด๎านการทําขวัญนาค/ทําภูมิเจ๎าที่
7) ภูมิปัญญาด๎านการเกษตร
8) ด๎านการถนอมอาหาร
9) ภูมิปัญญาด๎านการดนตรี

4.1.2 ทุนสังคม (Social Capital) บ๎านสะนํา หมูํที่ 2 มีทุนทางทรัพยากรทางสังคมที่
ประชาชนใช๎เ พื่อการดํารงชี พ รวมทั้ง ความไว๎เนื้ อเชื่อ ใจ การยอมรั บซึ่ง กัน และกัน ในชุมชน กลุํ ม องค๑ก ร
เครือขํายภาคประชาชน/ประชาสังคม ความเชื่อถือศรัทธา รวมถึงวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน ดังนี้
1) ด๎านกลุํมองค๑กร เครือขํายภาคประชาชน
 กลุํมวิสาหกิจชุมชน เพื่อนเกษตรบ๎านสะนํา
 ศูนย๑จัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลบ๎านไรํ (ศลช.)
 ศูนย๑จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตําบลบ๎านไรํ (ศตปช.)
 กลุํมปลูกผักปลอดภัย
 กลุํมทอผ๎าแมํบ๎านตําบลบ๎าน
 คณะกรรมการปุาชุมชน
 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูํบ๎าน (กพสม.)
 อาสาสมัครผู๎ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 อาสาพัฒนาชุมชน
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.)
 คณะกรรมการอาสาสมัครปูองกันตนเอง อพป.
 ชุดรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน (ชรบ.)
 กลุํมฌาปนกิจ
 กลุํมอนุรักษ๑ภูมิปัญญาปูุยําตาทวด
 กลุํมบ๎านไรํ อุทัยยิ้ม
4.2 ด๎านประเพณี วัฒนธรรม และการละเลํนพื้นบ๎านในบ๎านสะนํา
 ประเพณีวันสงค๑กรานต๑
 ประเพณีแหํค๎างดอกไม๎
 ประเพณีเลี้ยงปิดบ๎าน
 ประเพณีตักบาตรเทโว
 ประเพณีทําบุญข๎าวประดับดิน
 ประเพณีบุญเข๎าสาก
 ประเพณีลอยกระทง
 ประเพณีสวดมนต๑ข๎ามปี
 ประเพณีสูํขวัญข๎าว
 ประเพณีกินดอง(ประเพณีแตํงงาน)
 ประเพณีแฮกข๎าว
 รํานางด๎ง
 การละเลํนบักโมบักแตง
 การละเลํนบักนาวตัดทํอน
 การละเลํนเสื้อกินหมู
 การรํามวยโบราณ

[5] แผนธุรกิจชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และมีการดําเนินการตามแผน
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน (10 คน)
อัตราค่าใช้
รายการ
กิจกรรม
(บาท)
จุดที่ 1 จุดต๎อนรับ
นักทํองเที่ยว ณ วัดสะนํา
นั่งรถสาลี่นําเที่ยวมา ณ จุด
ศาลาประชาคมหมูํบ๎าน
เยี่ยมชมฐานการเรียนรู๎
รับประทานอาหารกลางวัน
เยี่ยมชมฐานการเรียนรู๎
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมภาคค่ํา

เข๎าที่พัก
รับประทานอาหารเช๎า
นั่งรถสาลี่นําเที่ยวเยี่ยมชม
ฐานการเรียนรู๎
รับประทานอาหารกลางวัน
เยี่ยมชมฐานการเรียนรู๎

หมายเหตุ

-ไหว๎พระวัดสะนํา
-สักการะหลวงพํอยอด
-เยี่ยมชมหอระฆัง
-ดื่มน้ําสมุนไพรของดีบ๎านสะนํา
-ฟังการบรรยายข๎อมูลทั่วไปของหมูํบ๎าน

ตามจิตศรัทธา
ทําบุญที่วัด

รถจอด ณ วัดสะนํา

300 บาท

1 คัน นั่งได๎ 10 คน
เหมาจํายคันละ 350
บาท

ฐานต๎นไม๎ยักษ๑
ฐานการทอผ๎า การด๎นผ๎า
ฐานการจักสานทางมะพร๎าว/พัดไม๎ไผํ
อาหารพื้นบ๎าน
ฐานการละเลํนพื้นบ๎าน/เครื่องมือดักสัตว๑
ฐานการทําอาหาร/การทําขนมพื้นถิ่น
อาหารพื้นบ๎าน
การแสดงศิลปวัฒนธรรม
-บายศรีสูํขวัญ
-การแสดงรํานางด๎ง
-การแสดงรําสตรี
1. พักโฮมสเตย๑ 5 หลัง รับได๎ 60 คน
2. รีสอร๑ท 2 แหํง รับได๎ 28 คน
อาหารพื้นบ๎าน
ฐานศูนย๑การเรียนรูด๎ ๎านการเกษตร
ฐานการเดินปุา

ฐานละ 20 บาท/
คน
100 บาทตํอคน
ฐานละ 20 บาท/
คน
100 บาทตํอคน
ชุดละ 2,0002,500 บาท
230 บาท/คน
450-600 ห๎อง
80 บาทตํอคน
ฐานละ 20 บาท/
คน

อาหารพื้นบ๎าน
100 บาทตํอคน
-เดินชมตลาดนัดซาวไฮํ
ตามอัธยาศัย
-เลือกชมสินค๎าผลิตภัณฑ๑ผ๎าทอบ๎านไรํ ณ ศูนย๑
จําหนําย OTOP ณ ศูนย๑จําหนําย OTOP บ๎าน
ไรํ

เดินทางกลับ

หมายเหตุ : กําหนดการและคําใช๎จํายอาจมีการปรับเปลี่ยนได๎ตามความเหมาะสม

1 คัน นั่งได๎ 10 คน
เหมาจํายคันละ 350
บาท

[6] การจัดระเบียบสภาพแวดล๎อมชุมชน ภูมิทัศน๑ จุดถํายภาพ เส๎นทางคมนาคม/ทํองเที่ยว ให๎มีความ
สะอาด สวยงาม ชวนชม สะดวกและปลอดภัย

รางวัล/ประกาศ ที่หมู่บ้านได้รับ
1. ได๎รับรางวัลกองทุนหมูํบ๎านดีเดํนระดับอําเภอ ประจําปี 2546
2. ได๎รับกองทุนหมูํบ๎านดีเดํนประจําปี 2553
3. ได๎รับรางวัลปุาชุมชนระดับจังหวัด ตามโครงการ คนรักษ๑ปุา ปุารักชุมชน ประจําปี 2558
4. ได๎รับรางวัลโลํเชิดชูเกียรติเป็นชุมชนที่ดําเนินการด๎านการอนุรักษ๑ ฟื้นฟู ดูแล และสนับสนุนด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยใช๎มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตํานานต๎นไม๎ วันที่ 31 กรกฎาคม
2560 โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ๑ จันทร๑โอชา
5. โลํรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดํน ประจําปี 2559 วิสาหกิจกลุํม
เพื่อนเกษตรบ๎านสระนํา
6. ได๎รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดศูนย๑จัดการดินปุ๋ยดีเดํน ระดับจังหวัด ปี 2560 ศูนย๑จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชนตําบลบ๎านไรํ
7. ได๎รับโลํรางวัลเกียรติยศ รางวัลชมเชย การคัดเลือกศูนย๑จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ดีเดํน ระดับ
เขต ปี 2560 ศูนย๑จัดการดินปุ๋ยชุมชนตําบลบ๎านไรํ
8. ได๎รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดศูนย๑จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเดํน ระดับจังหวัด ปี
2558 ศูนย๑จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบ๎านไรํ
9. ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดศูนย๑จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเดํน ระดับจังหวัด ปี 2560 ศูนย๑
จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลบ๎านไรํ
10. ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดหมูํบ๎านเศรษฐกิจพอเพียงต๎นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2561
11. ได๎รับรางวัลชนะเลิศ ชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปี 2562 เป็น 50 ชุมชนต๎นแบบของ
ประเทศ

2. บ๎านทําโพ : หมู่ที่ 4 ตาบลท่าโพ อาเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
ความสําคัญ และความเป็นมา
บ๎านทําโพเป็นชุมชนไทยเกําแกํแหํงหนึ่ง สันนิษฐานวําเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นราวพุทธศักราช 2304
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ชาวทําโพมีวัฒนธรรมประเพณีไทยดั้งเดิมอยูํมาก เชํน เพลงฉํอย ละครชาตรี และ
การละเลํนพื้นบ๎าน เชํน ผีพุํงไต๎ งูกินหาง ตี่ตูม ตี่จับ เสือกินวัว ขี่ม๎าสํงเมือง ไม๎หึ่ม มอญซํอนผ๎า เมื่อ 40 ปี
ที่แล๎ ว รั ฐ บาลในสมั ย ของหมํอ มราชวงศ๑คึ กฤทธิ์ ปราโมช เห็ นวํ าวั ฒ นธรรมตะวัน ตกเข๎า มามีอิ ทธิ พลมาก
ในเมืองไทย จึงให๎มีการสืบค๎นวําในแตํละจังหวัดมีการร๎องเลํนสืบสานประเพณีอะไรบ๎าง ก็พบวํามีเพลงพื้นบ๎าน
ทําโพ จึงมีการอนุรักษ๑สืบสานอยํางจริงจังตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมา โดยเริ่มต๎นจากอาจารย๑สําเริง รงค๑ทอง ได๎ฟื้นฟู
อนุรักษ๑เพลง และการละเลํนพื้นบ๎านไว๎ โดยจัดสอนให๎นักเรียน และเยาวชนบ๎านทําโพ ให๎ฝึกร๎องและเลํนเพลง
จากพํอเพลง แมํเพลงรุํนเกํา สืบทอดกันมาจนปัจจุบัน
การแสดงเพลงพื้นบ๎านสะท๎อนให๎เห็นสภาพชีวิตความเป็นอยูํของชาวบ๎าน ประเพณีที่สืบตํอกันมากับ
สังคมชนบท บํงบอกความรู๎สึกนึกคิด คติชีวิตของชาวบ๎านทําโพ เพลงพื้นบ๎านทําโพแตํเดิมนั้นมีหลายชนิด เชํน
เพลงพิษฐาน เพลงโลม เพลงชักเยํอ เพลงกรุํน เพลงเกี่ยวข๎าว เพลงรําวงโบราณ เพลงกลํอมเด็ก และเพลงรํา
สวด ผู๎ร๎องประกอบการละเลํนพื้นบ๎านไมํจํากัดจํานวนคนเลํน จะมีลีลาการรํายรําไปตามจังหวะ และทําทาง
ประกอบตามเนื้อร๎องของบทเพลงนั้น ๆ โดยใช๎กลองรํามะนา และฉิ่งเป็นเครื่องประกอบจังหวะ
หลักการและแนวคิด
การบริหารจัดการการทํองเที่ยวโดยชุมชนมีสํวนรํวม และเป็นผู๎ดําเนินการจัดการการทํองเที่ยวของ
ชุมชน ในรูปแบบของการทํองเที่ยวชุมชน (Community - based Tourism) เป็นแนวทางที่ได๎รับการยอมรับ
อยํางแพรํหลายในการนํามาใช๎บริหารจัดการการทํองเที่ยวได๎แบบยั่งยืน
การมีสํวนรํวมของประชาชน และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยว เป็นสํวนสําคัญที่ทําให๎เกิดความ
รํวมมือรํวมใจ ในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ในชุมชนให๎ประสบความสําเร็จ ทีมเจ๎าหน๎าที่พัฒนาชุมชนอําเภอ
หนองขาหยําง จึงตั้งเปู าวําจะสร๎างเครือขํายในระดับชุมชนกํอนเพื่อให๎บ๎านทําโพ และตําบลทําโพมีความ
เชื่อมโยงในการทํากิจกรรมรํวมกัน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
- จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนพูดคุยระหวํางกลุํมตํางๆ ในชุมชนบ๎านทําโพ เพื่อหาจุดรํวมในการทํางาน
และสร๎ างการยอมรั บ วํา การทํอ งเที่ย วชุมชน คือ กิจกรรมสํ ว นหนึ่งของชุมชน ที่ช าวบ๎านและกลุํ มตํางๆ
สามารถเข๎ามามีสํวนรํวมได๎ทั้งทางตรงและทางอ๎อม
- มีกิจกรรมที่สร๎างความรํวมมือ
การเปิดโอกาสให๎กลุํมตํางๆ ได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมการทํองเที่ยว เชํน การเป็นวิทยากรนําชมกลุํม
กิจกรรมในชุมชน/หมูํบ๎าน การขายของที่ระลึก และผลิตภัณฑ๑ OTOP ของชุมชน
สรุปบทเรียน
เป็ น การทําให๎ ช าวบ๎ านและชุมชน เห็ นวําการกระจายบทบาทผู๎ นําในกิจกรรมตํางๆ การวางแผน
กิจกรรมรํวมกัน การจัดสรรผลประโยชน๑ และการสร๎างความสามัคคีเพื่อผลักดันให๎เกิดการแก๎ไขปัญหารํวมใน
ชุ ม ช น เ ป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ซึ่ ง เ มื่ อ ที ม ง า น พั ฒ น า ชุ ม ช น สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า ชุ ม ช น อํ า เ ภ อ
หนองขาหยํางไปรํวมต๎อนรั บคณะทํองเที่ยว หลังจากทํากิจกรรมเสร็จสิ้น ทีมเจ๎าหน๎าที่จะจัดกิจกรรมถอด
บทเรียนกับคณะทํางานขับเคลื่อนตามโครงการชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด๎วยวิธีการทบทวนหลั ง
กิจกรรม (After Action Review : AAR) ทุกครั้ง เพื่อให๎คณะกรรมการฯ และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการ
ทํองเที่ยวได๎เรียนรู๎วําในกิจกรรมตํางๆ ไมํควรจะมองด๎านความสําเร็จแตํเพียงด๎านเดียวต๎องยอมรับปัญหาที่
เกิดขึ้นด๎วย เพราะปัญหาคือโอกาสในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางาน เมื่อพบข๎อบกพรํองที่ต่ํากวําความคาดหวัง
จะกระตุ๎นให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ได๎ผล

ผลการดําเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน๑ที่ได๎รับ
เกิดการกระจายบทบาทผู๎นําในกิจกรรมตํางๆ ได๎แกํ นางนภารัตน๑ งามขํา ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 4 ตําบล
ทํ า โพ รั บ บทบาทเป็ น วิ ท ยากรนํ า ชมกลุํ ม กิ จ กรรมในชุ ม ชน/หมูํ บ๎ า น การขายของที่ ร ะลึ ก และ
นายสุรพงศ๑ ทิพย๑ศิริ เจ๎าของศูนย๑เรียนรู๎เพลงพื้นบ๎านบ๎านทําโพ รั บผิดชอบด๎านการตลาด และรับจองห๎องพัก
จากนักทํองเที่ยว กลุํมทําอาหารไทยบ๎านทําโพนอกจากจะรับผิดชอบการทําอาหาร และสํารับจะรับผิดชอบ
ด๎านการบริการ ผลสุดท๎ายเพื่อสร๎างประสบการณ๑ที่มีคุณภาพแกํนักทํองเที่ยว
ปัจจัยความสําเร็จ
ชาวบ๎านและชุมชนเห็ นประโยชน๑จากการทํองเที่ยวโดยชุมชน มีการแบํงงานกันทํา รู๎จักเสียสละ
ที่จะทําเพื่อสํวนรวม และมีการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางกันอยํางสม่ําเสมอ
บทเรียนที่ได๎รับ
คนในชุมชนต๎องมีความพร๎อมที่จะเรียนรู๎ พัฒนาตนเอง สามารถตัดสินใจ วางแผน และสรุปบทเรียน
เองได๎ การประยุกต๑โดยนํา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชุมชน มาใช๎เป็นต๎นทุนในการทํา
การทํองเที่ยว สามารถทําได๎เมื่อคนในชุมชนมีความตระหนักถึงประโยชน๑รํวมกัน ชุมชนต๎องมีความสามัคคีที่จะ
ทํางานรํวมกันจากการมีเปูาหมายอันเดียวกัน
ตัวอย่างภาพ การถอดบทเรียน/ประชุมหลังรับคณะดูงาน กับคณะกรรมการฯบ้านท่าโพ

3. บ้านเขาเขียว
บ้ า น เ ข า เ ขี ย ว ห มู่ ที่ 1 4 ตา บ ล ร ะ บา
อา เ ภ อ ล า น สั ก จั ง ห วั ด อุ ทั ย ธ า นี

ความเป็นมาหมูํบ๎าน

เดิมหมูํบ๎านเขาเขียวเป็นกลุํมชุมชนจํานวน 60 ครัวเรือน ราษฎรจํานวน 180 คน ได๎อพยพเข๎ามาอยูํ
เมื่อปี พ.ศ.2516 ถึง พ.ศ.2528 การปกครองในสมัยนั้นขึ้นอยูํกับตําบลห๎วยน้ําหอม อําเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค๑ ตํอมาอําเภอลาดยาว ได๎แยกกิ่งอําเภอแมํวงก๑ และหมูํบ๎านเขาเขียวก็ได๎ขึ้นอยูํกับความปกครองของ
ตําบลแมํวงก๑ กิ่งอําเภอแมํวงก๑ จังหวัดนครสวรรค๑ แตํได๎มีราษฎรบางสํวนขอขึ้นอยูํกับการปกครองของหมูํที่ 6
ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในปี พ.ศ.2534 แกนนําหมูํบ๎านและราษฎรได๎เข๎ารํวมประชุมกับ
กิ่งอําเภอแมํวงก๑ ในการกําหนดอาณาเขตพื้นที่บ๎านเขาเขียว และจากการตรวจสอบภาพแผนที่ทางอากาศ
ผลปรากฏวําบ๎านเขาเขียวอยูํในพื้นที่อยูํในการปกครองของจังหวัดอุทัยธานี และทางกิ่งอําเภอแมํวงก๑ก็ประกาศ
ในที่ประชุม ให๎บ๎านเขาเขียวขึ้นอยูํในการปกครองของอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2535 กรมทหารพรานที่ 35 นําโดย พันโทชัยพร คุ๎มสุวรรณ ได๎เข๎ามาดูแลหมูํบ๎าน และ
ฝึกอบรม อชร. อาสาชํวยรบทหารพราน โดยให๎ชาวบ๎านรํวมฝึกอบรมเพื่อให๎เกิดความรักสามัคคีในชุมชน และ
ดูแลรักษาปุา ให๎กํอสร๎างสํานักสงฆ๑ โรงเรียน โดยมีครูอาสามาชํวยสอน และราษฎรได๎ย๎ายเข๎ามาอยูํในการปกครองของอําเภอ
ลานสัก หมูํที่ 10 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีผู๎ใหญํชื่อ นายสวัสดิ์ นวลแจ๎ง

บ๎านเขาเขียว มีระยะทางหํางไกลจากหมูํที่ 10 ประมาณ 10 กิโลเมตร ผู๎ใหญํบ๎านหมูํที่ 10 ได๎แตํงตั้ง
ให๎ นายดํารง สีดํา เป็นผู๎ชํวยฝุายปกครอง และแตํงตั้ง นายจําปา พรมณี เป็นผู๎ชํวยรักษาความปลอดภัย
เมื่อปี พ.ศ. 2539 เจ๎าหน๎าที่จากสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี เข๎ามาตรวจสอบพื้นที่ของหมูํบ๎านเขาเขียว
และออกเป็นพื้นที่ สปก.4-01 ในปี พ.ศ. 2540
ตํอมาหมูํบ๎านเขาเขียว มีจํานวนครัวเรือนและประชากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบระยะทางในการติดตํอใน
การปกครองระหวํางหมูํที่ 10 กับบ๎านเขาเขียวไมํสะดวก นายดํารง สีดํา และราษฎรได๎เรื่องเสนอขอแยก
หมูํบ๎าน
ปี พ.ศ. 2540 กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย ได๎พิจารณาให๎แยกหมูํบ๎านได๎
ปี พ.ศ. 2542 หมูํบ๎านเขาเขียวได๎จัดตั้งหมูํบ๎านขึ้นใหมํ เป็นบ๎านเขาเขียว หมูํที่ 14 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายดํารง สีดํา เป็นผู๎ใหญํคนแรก ในปัจจุบันนี้ มีนางละออ อํอนศรี เป็นผู๎ใหญํบ๎าน ซึ่ง
ดํารงตําแหนํงเมื่อ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

การบริหารหมู่บ้าน ของบ๎านเขาเขียว หมูํที่ 14 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี แบํงการปกครอง
หมูํบ๎านออก เป็น 7 คุ๎ม ชํวยกันปกครองลูกคุ๎มของตนเองเพื่อแบํงเบาการทํางานของผู๎ใหญํบ๎าน โดยมีชื่อคุ๎ม
และหัวหน๎าคุ๎มดังนี้
1. คุ๎มพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
หัวหน๎าคุ๎ม
นายสัมฤทธิ์ แพรเขียว
2. คุ๎มพัฒนาคุณภาพ
หัวหน๎าคุ๎ม
นายสุชาติ
แปงเมือง
3. คุ๎มเขาเขียวรํมเย็น
หัวหน๎าคุ๎ม
นายเรียม
มันรอด
4. คุ๎มรวมใจสามัคคี
หัวหน๎าคุ๎ม
นายเทพชัย
เทียนทอง
5. คุ๎มสามัคคีพัฒนา
หัวหน๎าคุ๎ม
นายจํารอง
จันทร๑ฉนวน
6. คุ๎มรํวมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล๎อม
หัวหน๎าคุ๎ม
นางลออ อํอนศรี
7. คุ๎มพิทักษ๑ปุารักษาสิ่งแวดล๎อม
หัวหน๎าคุ๎ม
นายคณิตชา รัตนวรรณ
11. นายจําลอง
จันทร๑ฉนวน สมาชิก
ทุนทางวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน
สํวนประเพณีก็จะเหมือนกับคนไทยภาคกลาง เนื่องผู๎คนในหมูํบ๎าน มาจากจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท
นครสวรรค๑และสุพรรณบุรี ได๎แกํ ประเพณีตักบาตรเทโวชํวงออกพรรษา ทําบุญกลางบ๎านเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ํา
ประเพณีสรงน้ําพระ อาบน้ําผู๎สูงอายุ ชํวงเทศกาลสงกรานต๑ ประเพณีเข๎าพรรษา เป็นต๎น
ภูมิปัญญา ก็จะมีในสํวนของกลุํมสัมมาชีพบ๎านเขาเขียว ซึ่ งทําผลิตภัณฑ๑พริกแกง น้ําพริกและกลุํมผ๎า
มัดย๎อมสีธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังมีศูนย๑รวมจิตใจของหมูํบ๎านได๎แกํ สํานักสงฆ๑เขาเขียว ซึ่งในปัจจุบันมีพระสงฆ๑จําพรรษา
จํานวน 2 รูป (ข๎อมูลปี 2561) และศาลเจ๎าพํอเขาเขียวซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถานที่ชาวบ๎านเขาเขียว
ให๎ความเคารพสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเมื่อขับขี่ยานพาหนะผําน

ทุนมนุษย์
ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ๎าของภูมิปัญญาชาวบ๎าน และนําภูมิปัญญาไปใช๎ประโยชน๑ใน
การ ดํารงชีวิตจนประสบความสําเร็จ สามารถถํายทอดเชื่อมโยงคุณคําของอดีตกับปัจจุบันได๎ เหมาะสม โดยมี
นักเลําเรื่องชุมชนผู๎มีความรู๎เกี่ยวกับหมูํบ๎าน และวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ของหมูํบ๎านซึ่งมีดังนี้
1. นายเทพชัย เทียนทอง
2. นายสัมฤทธิ์ แพรเขียว
3. น.ส.รสริน บัวทอง
4. นางละออ อํอนศรี
ทุนทางธรรมชาติของบ้านเขาเขียว
1. เส๎นทางศึกษาธรรมชาติของบ๎านเขาเขียว ซึ่งเป็นปุาชุมชน มีภูเขารอบหมูํบ๎านเป็นพื้นที่อยูํใน
อุทยานห๎วยขาแข๎งเป็นพื้นที่มรดกโลก มีปุาไม๎อุดมสมบูรณ๑ มีสัตว๑ปุามากมาย เชํน ช๎าง ลิง วัวแดง นกสวยงาม
กวาง หมูปุา ฯลฯ มีทางเข๎าออกหมูํบ๎านทางเดียว
2. ทุํงปุากระเจียว สถานที่ในหมูํบ๎านที่ดอกกระเจียวขึ้นตามบริเวณปุาเต็งรังขึ้นสวยงาม ชํวงปลายฤดู
ฝน ดอกจะขึ้นสวยงาม
3. พื้นที่ปุาชุมชนปุาเต็งรัง พื้นที่ปุาชุมชนมีการอนุรักษ๑ทรัพยากรเพื่อเป็นสถานที่ทํองเที่ยว และใช๎
ประโยชน๑จากปุา และจะมีกิจกรรมบวชปุา ตอนเดินปุา เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวไมํให๎คนตัดต๎นไม๎ เพราะกลัวบาป

ทุนที่พัฒนาขึ้นใหม่ของบ้านเขาเขียว
ในการทํองเที่ยวหมูํบ๎าน OTOP นวัตวิถีของบ๎านเขาเขียว มีการค๎นหา พัฒนา ปรับปรุง ทุนชุมชนและ
ทุนทางวัฒนธรรม สร๎างความเป็นเอกลักษณ๑ จุดเดํน หรือความงามที่สามารถสร๎างความประทับใจสร๎างความ
ตื่นตาตื่นใจ นําจดจํา ในการดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎กลับมาอีก บ๎านเขาเขียวได๎ทําผลิตภัณฑ๑ใหมํในด๎านอาหาร
คือ
1. เห็ดโคนรสดี เป็นสินค๎าใหมํพัฒนาผลิตภัณฑ๑โดยใช๎ของที่มีอยูํสร๎างสินค๎าใหมํ
2. มีการพัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวโดยการใช๎รถอีแต๏กชมวิว ในการทํองเที่ยวตามจุดตํางๆในหมูํบ๎าน
และการใช๎รถไฟฟูาในการนําเที่ยว
3. ชมแปลงเกษตรผสมผสาน ของจุดสาธิตของชาวบ๎านบ๎านเขาเขียว
4. การทําโปุงเทียมรํวมกับนักทํองเที่ยวเพื่อเพิ่มแรํธาตุให๎แกํสัตว๑ปุา
5. การสร๎างฝายชะลอน้ํารํวมกับนักทํองเที่ยว

การท่องเที่ยวโดยการใช้รถไฟฟ้านาเที่ยวรอบหมู่บ้านตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของบ้านเขาเขียว
1. เส๎นทางศึกษาธรรมชาติของบ๎านเขาเขียว
2. ทุํงปุากระเจียว
3. พื้นที่ปุาชุมชนปุาเต็งรัง
เส๎นทางศึกษาธรรมชาติบ๎านเขาเขียวอยูํที่ หมูํที่ 14 บ๎านเขาเขียวเป็นเส๎นทางชมธรรมชาติที่สวยงาม
ใช๎เวลาเดินชมธรรมชาติ จํานวน 60 นาที ระยะทาง 1,200 เมตร เป็นระบบนิเวศที่คํอนข๎างสมบูรณ๑ เป็น
เส๎นทางที่เดินงําย ระยะทางสั้นๆ พื้นที่ไมํอันตราย ในเส๎นทางการเดินศึกษาธรรมชาติ

กระบวนการขั้นตอนการดาเนินงานสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว
หมูํบ๎านเขาเขียวเป็นหมูํบ๎านที่มีความพร๎อมในหลายด๎าน เชํน มีพืชพันธุ๑ธรรมชาติที่หลากหลาย มี
แหลํงศึกษาธรรมชาติที่สมบูรณ๑ โดยได๎รับการคัดเลือกจากกรมการพัฒนาชุมชนให๎รํวมโครงการชุมชนทํองเที่ยว
OTOP นวัตวิถี ของอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีการเตรียมความพร๎อมในการดําเนินงาน ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ห ารจัดการชุ มชนทํอ งเที่ยว OTOP นวัต วิถี และขับ เคลื่ อนการ
ดําเนินงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2) คนในชุมชนทําหน๎าที่เป็นเจ๎าบ๎านที่ดี มีสํวนรํวมในการจัดการชุมชนทํองเที่ยว
3) ข๎อมูลของชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ชัดเจนและครอบคลุม
4) การนําทุนชุมชน ๕ ประเภท และทุนทางวัฒนธรรม ๘ เสนํห๑ มาสร๎างมูลคําเพิ่ม
5) แผนธุรกิจชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี และมีการดําเนินการตามแผน
6) การจัดระเบียบสภาพแวดล๎อมชุมชน ภูมิทัศน๑ จุดถํายภาพ เส๎นทางคมนาคม/ทํองเที่ยว
ให๎มีความสะอาด สวยงาม ชวนชม สะดวกและปลอดภัย
7) การประชาสัมพันธ๑และสํงเสริมการตลาดได๎อยํางนําสนใจ “เชิญมาเที่ยวบ๎านฉัน”
การขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของบ๎านเขาเขียว
ดําเนินงานในกิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว กลุํมเปูาหมาย จํานวน 45 คน ดําเนินการ ดังนี้
 กิ จ กรรมที่ 1.1 การฝึ ก อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรด๎ า นการทํ อ งเที่ ย ว
กลุํมเปูาหมาย 45 คน ระยะเวลา 2 วัน บ๎านเขาเขียว หมูํที่ 14 ตําบลระบํา ดําเนินการระหวํางวันที่ 28
มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ๎านเขาเขียว

 กิจกรรมที่ 1.2 การศึกษาดูงานการทํองเที่ยวโดยชุมชน บ๎านเขาเขียว หมูํที่ 14 ตําบลระบํา ไป
ศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2561 ณ ชุมชนบ๎านพุน้ําร๎อน ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง และบ๎าน
บางแมํหม๎าย ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี ชุมชนบ๎านพุน้ําร๎อน ต.ดํานช๎าง อ.ดํานช๎าง และบ๎าน
บางแมํหม๎าย ต.บางใหญํ อ.บางปลาม๎า จ.สุพรรณบุรี

ครั้งที่ 2 วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 ดูงาน ในโครงการชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ๎านสวน
ขวัญ ต.มหาสอน อ.บ๎านหมี่ จ.ลพบุรี และศูนย๑OTOP complex ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ครั้งที่ 3 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2561 ศึกษาดูงานตามโครงการชุมชนทํองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
ณ บ๎านบุํง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และ บ๎านนาต๎นจั่น อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

 กิจกรรมที่ 1.3 การฝึกอบรมการบริหารจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน

ผลการดาเนินงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านเขาเขียว
หลังจากบ๎านเขาเขียว หมูํที่ ๑๔ ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีได๎ขับเคลื่อนตามขั้นตอน
กระบวนการดําเนินงานชุมชนทํองเที่ยวแล๎ว มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
เส้นทางการเดินธรรมชาติบ้านเขาเขียว เริ่มต้นที่แผนที่การเดินทางศึกษาธรรมชาติ ต่อจากนั้นไปดู
ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็น ต้นยางนาที่ใหญ่เป็นต้นไม้ที่มีรอบต้นประมาณ 4-5 คนโอบ

ทิวทัศน๑ภายในหมูํบ๎านเขาเขียว หมูํที่ 14 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได๎รับการ
พัฒนาให๎นําสนใจดึงดูดนักทํองเที่ยว
ปุากระเจียว บ๎านเขาเขียว

ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านของบ้านเขาเขียว
ภูมิปัญญาพื้นบ๎านของบ๎านเขาเขียวได๎แกํ การสืบสานการทําผ๎ามัดย๎อมจากผู๎เฒําผู๎แกํ การมัดย๎อมผ๎า
ด๎วยสีธรรมชาติ ผ๎ามัดย๎อม หมายถึง การทําให๎ผ๎าเกิดรอยตํางๆ โดยใช๎เทคนิคการทําลวดลายโดยการมัด
การพับ การเย็บ และใช๎อุปกรณ๑อื่นๆ ให๎เป็นลวดลายตามที่ต๎องการ

การทาผ้ามัดย้อมบ้านเขาเขียว
ผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน บ้านเขาเขียว
ผลิตภัณฑ๑และสินค๎าชุมชน บ๎านเขาเขียวได๎แกํ มะขามยักแชํอิ่ม ผ๎ามัดย๎อม หนํอไม๎แปรรูป พริกแกงรส
เด็ด(พริกแกงเขียวหวาน พริกแกงส๎ม พริกแกงพะแนง พริกแกงเผ็ด พริกแกงมัสมั่น น้ําพริกเผา น้ําพริกกุ๎งเสียบ
น้ําพริกปลาร๎าสับ)

การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมชุมชน ภูมิทัศน์ จุดถ่ายภาพ เส้นทางคมนาคม/ท่องเที่ยว ให้มี
ความสะอาด สวยงาม ชวนชม สะดวกและปลอดภัย
สภาพแวดล๎อมชุมชนสะอาด เป็นระเบียบ ภูมิทัศน๑สวยงาม นํามอง

จุดถ่ายรูปประจาหมู่บ้าน
มีการจัดระเบียบการเดินทางสูํแหลํงทํองเที่ยว โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทํองเที่ยวในการ
เดินทางมาทํองเที่ยวในหมูํบ๎านเขาเขียว และมีถนนหนทางเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวที่สะดวกและปลอดภัย

อาหารท้องถิ่นและผลไม้ บ้านเขาเขียว ที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
อาหารคาว
- ไกํนอกหม๎อ
- หนํอไม๎ทรงเครื่อง
- แกงผักขี้กาใสํปลาดุก
- ต๎มขนุนทรงเครื่อง
- พริกผัดปลาร๎า
- แกงส๎มหนํอไม๎ใสํเผือก
- แกงเปอะหนํอไม๎
- ต๎มหัวปลีกะทิ
- แกงอูดาตะเห็ด
- ยําหัวปลีปลากระป๋อง
- ซุปหนํอไม๎
- แกงผักหวานใสํไขํมดแดง
- เมนูกล๎วยๆ
- ต๎มกะทิสายบัวปลาทูเค็ม
อาหารหวาน
- กล๎วยบวชชี
- ขนมกล๎วย
- ขนมฟักทอง
- ตะโก๎
- ขนมต๎ม
- ขนมหน๎าเผือก(อีแฮะ
- ขนมตาล
- ข๎าวหลาม
- ขนมลอดชํองสิงคโป
- มะพร๎าวแก๎ว
- ข๎าวต๎มมัด
มีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวกับชุมชนอื่น การทํองเที่ยวเมืองหลัก/เมืองรอง เชื่อมโยงเส๎นทางการ
ทํองเที่ยว ดังนี้
1. ทํองเที่ยวสถานที่สําคัญในพื้นที่หมูํบ๎านเขาเขียว หมูํที่ 14 ตําบลระบํา
2. เดินทางสูํบ๎านใหมํสามัคคี หมูํที่ 19 ตําบลระบํา ชมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เดินทางตํอตาม
เส๎นทางการทํองเที่ยว แวะนมัสการหลวงพํอเสมาศักดิ์สิทธิ ณ วัดปุาสัก
3. เดินทางสูํหมูํบ๎านชุมชนไทยอีสาน บ๎านสุขเสถียร หมูํที่ 10 ตําบลลานสัก เรียนรู๎การทอผ๎า การทอเสื่อกก
เลือกช็อปผลิตภัณฑ๑ OTOP ณ ศูนย๑การเรียนรู๎บ๎านสุขเสถียร
4. เดินทางสูํบ๎านเนินมํวง หมูํที่ 11 ตําบลปุาอ๎อ ชมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง นั่งเรือปั่น ชมบัว
กระด๎ง นมัสการหลวงพํอเพ็ชร
5. เดินทางกลับ
ระดับคะแนน 5 สรุปบทเรียนแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐที่ประสบความสําเร็จ
 ให๎ จั ง หวั ด เลื อ กสรุ ป บทเรี ย นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฐานรากและประชารั ฐ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ
ในมุมมองของจังหวัด เชํน ด๎านการขับเคลื่อนงานของ คสป. พช. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จํากัด กลุํมเปูาหมาย เป็นต๎น
หัวข้อการจัดทาข้อมูล ประกอบด้วย
 หัวข๎อเรื่อง ด๎านการขับเคลื่อนงานของ คสป.
 เทคนิค/วิธีการดําเนินงานผลความสําเร็จ
1. มีก ารแตํง ตั้ง คณะทํา งานประสานและขับ เคลื่ อนนโยบายสานพลั งประชารั ฐ
จังหวัดอุทัยธานี จํานวน 12 คณะ (D1 –D6 , E1 – E6)
2. มีการจัดทําแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดโดยผําน
ที่ประชุม คสป.
3. มีการประชุมคณะกรรมการ คสป. เดือนละ 1 ครั้ง โดยให๎คณะทํางานทั้ง 12
คณะ ได๎นําเสนอผลการดําเนินงานประจําเดือนตํอที่ประชุมได๎รับทราบ ให๎ข๎อเสนอแนะ รํวมกัน

4. บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด มีการขับเคลื่อน
อยํางตํอเนื่องทั้ง 3 กลุํมงาน (เกษตร แปรรูป ทํองเที่ยวโดยชุมชน) ผําน 5 กระบวนงาน
5. มี ก ารแตํ ง ตั้ ง คณะทํ า งานติ ด ตามสนั บ สนุ น กลุํ ม เปู า หมายเพื่ อ พั ฒ นาตํ อ ยอด
สนับสนุน แก๎ไขปัญหาของกลุํมเปูาหมาย
6. ประสานภาคี ก ารพั ฒ นาในการสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ การตํ อ ยอด
กลุํมเปูาหมาย รวมทั้งการจัดทําข๎อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาจังหวัด เชํน เรื่องการใช๎น้ํา
 ปัจจัยที่นําไปสูํความสําเร็จ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ํา สร๎างงานสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชน ที่ตอบสนองความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง
2. ผู๎บริ หารระดับจังหวัดให๎ความสําคัญ ในการพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากโดยเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการ คสป. พร๎อมให๎คําแนะนําเพื่อการตํอยอดและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด
3. หนํ ว ยงานภาคี ใ ห๎ ค วามรํ ว มมื อ เข๎ า รํ ว มประชุ ม และขั บ เคลื่ อ นงาน พร๎ อ มนํ า
กลุํมเปูาหมายไปวางแผนตํอยอดให๎มีการพัฒนามากขึ้น
4. กลุํมเปูาหมายให๎ความรํวมมือ ให๎ความสนใจ และมีการวางแผนพัฒนาตนเอง
อยํางตํอเนื่อง
ส่วนที่ 3 สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
 สรุปผลงานเดํน
•ทิศทาง แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดอุทัยธานี
ยุทธศาสตร๑การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัด ประจําปี พ.ศ. 2562
คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดอุทัยธานีได๎นํากรอบ
แนวทางของยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ. 2561-2564) มาเป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
งานของคณะทํางานประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดอุทัยธานี ประจําปี พ.ศ. 2562
จํานวน 4 ด๎าน ได๎แกํ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สร๎างคุณคําด๎านการทํองเที่ยว ควบคูํวิถีชีวิตเอกลักษณ๑ และวัฒนธรรมของจังหวัด
สูํสากล
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับสินค๎าเกษตรและแปรรูปให๎มีคุณภาพและปลอดภัยมีมูลเพิ่มสูงขึ้น
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร๎างความมั่นคง
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล และเป็นระบบ
บนพื้นฐานการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน
โดยจังหวัดอุทัยธานีได๎ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร๑การขับเคลื่อนฯ และวิสัยทัศน๑ของจังหวัด “ท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก” มีผลการดําเนินการ ดังนี้
 ด๎านเกษตร
การขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการ คสป. คณะทํางานฯ ทั้ง 12 คณะ และบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีอุทัยธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) มีการวางแผนรํวมกันขับเคลื่อนงานด๎านการเกษตร โดย
ได๎รับการสนับสนุนฐานข๎อมูลจากหนํวยงานทุกภาคสํวน รํวมวางแผนเพื่อนําไปสูํวิสัยทัศน๑ของจังหวัด เรื่อง
เกษตรปลอดภัย

 ด๎านแปรรูป

คณะทํางานฯ ให๎การสนับสนุนตํอยอดกลุํมเปูาหมายในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ๑
ให๎ มี ค วามหลากหลาย มี คุ ณ ภาพได๎ รั บ มาตรฐาน พั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ๑ ใ ห๎ นํ า สนใจ จนสามารถเพิ่ ม มู ล คํ า
ของผลิตภัณฑ๑ และมีรายได๎เพิ่มขึ้น
 ด๎านการทํองเที่ยวโดยชุมชน
การสร๎างเครือขํายเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยวซึ่งเป็นการบูรณาการรํวมกันของภาคี
ทุกภาคสํวน มีเส๎นทางการทํองเที่ยวเชื่อมโยงภายในจังหวัด จนทําให๎หมูํบ๎าน/ชุมชน มีรายได๎ และมีความสุข
 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก๎ไข

ด้าน

ปัญหา อุปสรรค

คสป.
E3/คณะทํางานที่ คสป.
แตํงตั้ง

แนวทางแก้ไข
ควรมีการบูรณาการงบประมาณ
การสนับสนุนงบประมาณประจําปี ระยะเวลาไมํ ประจําปีลํวงหน๎า/กํอนการ
สอดคล๎องกับการพัฒนากลุํมเปูาหมาย
ขับเคลื่อนกลุํมเปูาหมาย
แนวทางการขับเคลื่อนของหนํวยงานต๎นสังกัด
ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดสํวน
สํวนกลางบางหนํวยงานไมํมีความชัดเจน ทําให๎การ กลางแจ๎งแนวทางให๎หนํวยงานใน
ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่เกิดความสับสน
ระดับพื้นที่อยํางชัดเจน

พช./ภาคีเครือขําย
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
จํากัด
ขาดบุคลากรในการทํางาน
กลุํมเปูาหมาย

บางกลุํมยังไมํเข๎มแข็ง

ให๎หนํวยงานสนับสนุนบุคลากร
ทํางานรํวมกับบริษัทฯ
ควรใช๎กระบวนการสร๎างกลุํม ให๎
เกิดความเข๎มแข็งโดยใช๎วิธีเพื่อน
ชํวยเพื่อน/พี่สอนน๎อง

แผนการดาเนินงาน
1. ดําเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ของกรมการพัฒนา


ชุมชน
2. ขับเคลื่อนโครงการคัดเลือกกลุํมเปูาหมายต๎นแบบ กลุํมงานละ 1 กลุํม/ชุมชน
3. สร๎างเครือขํายเชื่อมโยงบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด
4. บูรณาการกับภาคีทุกภาคสํวนเพื่อสํงเสริมตลาดชุมชนในรูปแบบประชารัฐ อยํางน๎อย 1 ตลาด

