การดําเนินงานรายตําบล (TSI)
ตําบลดุสิต

อําเภอถ้าพรรณรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ศักยภาพตําบล
16 เป้าหมาย

................................................................
ข้อมูลพื้นที่ตําบล
.........................

พื้นที่ประมาณ 58,650 ไร่
พื้นที่ดอน ประมาณ 70%
อาชีพหลัก :สวนยางพารา ปาล์มน้ามัน
อาชีพเสริม :ปลูกผัก เช่น พริก
พริกไทย ขมิ้น และตะไคร้
เลี้ยงสัตว์

ตําบลทีไ่ ม่สามารถอยู่รอด
5 เป้าหมาย

ตําบลมุ่งสู่ความยั่งยืน
16 เป้าหมาย

กลไกการดําเนินงาน
สารวจ
อบรม ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์
- สารวจพื้นที่และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องแกง
- จัดอบรมการการปลูก พริกไทย ขมิ้น และตะไคร้ อบรมการผลิตปุ๋ยหมัก
- อบรมการในเรื่องของการตลาดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
- ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ

ผลลัพธ์
สภาพภูมิประเทศของตาบลดุสิต มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม ในที่ลุ่มมีน้าขัง
พื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก ที่ราบสูงส่วนใหญ่อยู่บริเวณหมู่ที่ 1,2,5,7,9
ส่วนที่ราบลุ่มอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 3,4,6,8,10,11

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

การพัฒนาพื้นที่
โจทย์พื้นที่
เนื่องจากตาบลดุสิตมีอาชีพหลักคือการ
ทาสวนยางพาราและปาล์มน้ามัน เมื่อราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่าหหรือหมดฟดู
การเกษตร ทาให้ชาวบ้านขาดรายได้ จึงมี
การรวมกลุ่มขึ้นภายในตาบลเพื่อหารายได้
เสริ ม ซึ่ ง กลุ่ ม หลั ก คื อ กลุ่ ม เครื่ อ งแกง
หลั ง จากด าเนิ น การได้ ร ะยะหนึ่ ง ก็ เ กิ ด
ปัญหาหลายประการ ได้แก่ วัตถุดิบในการ
ทาเครื่องแกง มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการ
ผลิ ต หรื อ เครื่ อ งบดเครื่ อ งแกงมี ส ภาพ
ค่อ นข้างเก่าส่งผลให้ประสิทธิภ าพในการ
ผลิ ต ค่ อ นข้ า งต่ า ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ท าให้
ปริมาณเครื่องแกงของกลุ่มเครื่อ งแกงไม่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมที่ดําเนินการ
1) การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบสาหรับการผลิตเครื่องแกง
สารวจวัตถุดิบสาหรับการผลิตเครื่องแกง
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการปลูกพริกไทย
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการปลูกขมิ้นและตะไคร้
ปรับปรุงกระบวนการ การผลิตเครื่องแกง
2) การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อสนับสนุนการผลิตวัตถุดิบสาหรับการผลิต
เครื่องแกง
สารวจวัตถุดิบและสถานทีส่ าหรับการทาปุ๋ยหมัก
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการทาปุ๋ยหมัก
3) การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางจาหน่าย
สารวจรูปแบบผลิตภัณฑ์ในแหล่งจาหน่ายสินค้าภายในชุมชนและ
กลุ่มลูกค้า
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการตลาดออนไลน์ (Facebook, Line
Official)
4) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และติดตามการดาเนินโครงการ
ประชุมเพื่อถอดบทเรียนครั้งที่ 1
ประชุมเพื่อถอดบทเรียนครั้งที่ 2

1. การจ้างงาน มีการจ้างงานในพื้นที่ และช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานในช่วงที่มีโรคระบาด Covid-19
2. การพัฒนาทักษะ ส าหรับผู้ถูกจ้างงานมีการพัฒนาทักษะทั้งทางด้าน Digital Literacy, English
Literacy, Financial Literacy และ Social Literacy รวมถึงทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น ส่วนทักษะ
ที่เสริมสร้างให้ชุมชน มีทั้งการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ และการนาองค์ความรู้ไปช่วยบริการ
ชุมชน
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีเอกลักษณ์
มากขึ้น เพื่อให้ส ามารถขยายตลาดและทาให้เกิดรายได้ในชุมชนเพิ่มขึ้น และทาให้สังคมในชุมชน
เข้มแข็งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
4. Community Big Data สามารถนาข้อมูลทั่วไปของตาบลมาวิเคราะห์ได้ ทาให้รู้จุดเด่นและจุดด้อย
ของตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้าน
แหลมดินมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น จากการขาย
เครื่องแกง
จากเดิม ผลิตเครื่องแกงส้ม ได้ 17.5
กิโลกรัม/รอบ ขายขนาด 500 กรัม ได้กาไร
6.26% ผลิตเครื่องแกงพริกได้ 46 กิโลกรัม/
รอบ ขายขนาด 500 กรัม ได้กาไร 47.31%
หลังจากดาเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ เป็นการขายแบบ ขนาด 50 กรัม
ร่วมด้วย เครื่องแกงส้มขายได้กาไรเพิ่มขึ้น
เป็น 29.77% เครื่องแกงพริกขายได้กาไร
เพิ่มขึ้นเป็น 56.45% และหลังจากการ
ดาเนินการเพิ่มช่องทางการจาหน่าย ทาให้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านแหลมดิน
มีการจาหน่ายเครื่องแกงเพิ่มขึ้น จาก 1 รอบ
การผลิต เป็น 2 รอบการผลิตต่อเดือน

1) คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น
เนื่องจากมีรายได้จากการผลิตเครื่องแกง
และจาหน่ายวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
2) สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน ซึ่ง
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน
3) ชุมชนมีชื้อขายวัตถุดิบที่ผลิตเองใน
ชุมชน
4) การเพิ่มผลิตภาพ (productivity)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้าน
แหลมดินมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต
มีสูตรดินผสมที่ช่วยเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบ
มีบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดความสนใจและ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
มีเพิ่มช่องทางการรับรู้และจัดจาหน่าย
จากการปรับปรุงฉลากและบรรจุภัณฑ์
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ
ฐานราก

ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนการดาเนินงาน ในบางกิจกรรมค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์
covid 19
ผู้รับผิดชอบ นายสุดนัย เครือหลี
เบอร์ติดต่อ 086-7815670 หน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

หมายเหตุ: แบบฟอร์ม/1 ตําบล

