การดำเนินงานรายตำบล (Tsi)
ตำบลท่ำจำปี อำเภอเมืองพะเยำ จังหวัดพะเยำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
ศักยภำพตำบล

ประเมิน (ก่อน) : ตำบลที่อยู่รอด

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
ต ำบลท่ ำ จ ำปี มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมดประมำณ 39.40 ตำรำงกิ โ ลเมตร จ ำนวน
ประชำกรทั้ ง หมด 3,850 คน ส่ ว นมำกประกอบอำชี พ เกษตรกรรม ร้ อ ยละ
82 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด -19 ทำให้สถำนกำรณ์
เศรษฐกิจของไทยลดลง ร้อยละ 6.1 ประชำชนประสบปัญหำควำมเดือดร้อนและ
ควำมยำกลำบำกจำกเหตุกำรณ์ในครั้งนีส้ ่งผลกระทบระยะยำวให้แก่ประชำชนรวม
ไปถึงกลุ่มเปรำะบำงทำให้มีกำรประกอบอำชีพลดลง รำยได้ในครัวเรือนลดลงและ
ไม่เพียงพอในกำรดำรงชีพ ว่ำงงำนมำกขึ้น ทำงคณะ U2T ตำบลท่ำจำปี มีควำม
สนใจที่จะมำปัญหำเหล่ำนี้จึงคิดหำวิธีเพิ่มรำยได้และสร้ำงสัมมำชีพให้กับกลุ่ม
เปรำะบำงโดยกำรนำพืชทีป่ ลูกตำมครัวเรือน(ผักเชียงดำ) นำมำใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยกำรแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
จำกข้อมูลควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ ได้แก่ ด้ำนสุขภำพ ด้ำน
ควำมเป็นอยู่ ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนรำยได้ และด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำร
รัฐ ตำบลท่ำจำปีมีควำมต้ องกำรพื้นฐำนในด้ำนสุขภำพมำกที่สุด
และมีควำมต้ องกำรด้ำนควำมเป็นอยู่ ด้ำนรำยได้ ด้ำนกำรศึกษำ
ด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ รองลงมำตำมลำดับ

จำกกำรสำรวจพื้นที่ พบว่ำ มีกลุ่มเปรำะบำง
มีจำนวนทั้ ง หมด 1,078 คน คิดเป็น ร้ อยละ 28
ของประชำกรทั้งหมด กลุ่มเปรำะบำงส่วนใหญ่ไม่
มีกำรประกอบอำชีพ รำยได้น้อย ในพื้นที่ตำบล
ท่ำจำปีมี กำรปลูกพืชผักไว้เพื่อใช้ในกำรบริโภค
เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยในแต่ละครัวเรือน ผักที่นิยมปลูก
กั น มำกที่ สุ ด ก็ คื อ ผั ก เชี ย งดำ ทำงคณะ U2T
ตำบลท่ำจำปีมีควำมสนใจที่จะเพิ่มมูลค่ำของใบ
ผั ก เชี ย งดำโดยกำรแปรรู ป โดยผ่ ำนนวั ต กรรม
แปรรูปบัวหลวงนวัตกรรมใหม่โดยกำรผสมสูตร
และเทคโนโลยี ตู้ อ บลมร้ อ นที่ ส ำมำรถอ ำนวย
ควำมสะดวก ทำได้ง่ำย รวดเร็ว เป็นผงชำเชียงดำ
ซึ่ ง มี ป ระโยชน์ ต่ อสุ ข ภำพ และยั ง เพิ่ ม รำยได้ ใ ห้
กลุ่มเปรำะบำง

กลไกกำรทำงำน จะจำแนกออกเป็น 4 ฝ่ำย ดังต่อไปนี้
- ฝ่ำยคัดสรรวัตถุดิบ
- ฝ่ำยกำรผลิต
- ฝ่ำยบรรจุภัณฑ์
- ฝ่ำยกำรตลำดและฝ่ำยขำย
หน่วยงำนทีใ่ ห้ควำมร่วมมือ

ผลลัพธ์
1. กำรจ้ำงงำน (20 อัตรำ) ประกอบด้วย
- บัณฑิตจบใหม่ 10 อัตรำ , นักศึกษำ 5 อัตรำ , ประชำชน 5 อัตรำ
2. กำรพัฒนำทักษะ 4 ด้ำน ประกอบด้วย
ทักษะด้ำนกำรเงิน (Financial Literacy) , ทักษะด้ำนสังคม (Social Literacy) ,
ทักษะด้ำนดิจิทลั (Digital Literacy) , ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (English Literacy)
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร
มีรำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ใหม่โดยกรรมวิธีและนวัตกรรม
4. กำรจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) จำนวน 1,148 ข้อมูล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่

ประเมิน (หลัง) : ตำบลมุ่งสู่ควำมยั่งยืน

กิจกรรมที่ดำเนินกำร

1. ลงสำรวจพื้นที่ในชุมชน ต.ท่ำจำปี
2. สำรวจควำมต้องกำรและปัญหำของกลุ่ม
เปรำะบำง
3. วิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้น
4. เสนอข้อแก้ไขปัญหำด้ำนรำยได้และสุขภำพให้กับ
อำจำรย์
5. ลงพื้นที่สำรวจผักเชียงดำแต่ละครัวเรือน
6. ปรึกษำวิสำหกิจชำบัวกว๊ำนพะเยำเกี่ยวกับผัก
เชียงดำ
7. ศึกษำกระบวนกำรแปรรูปใบผักเชียงดำโดย
กรรมวิธีกำรผลิตชำ
8. เริ่มกระบวนกำรแปรรูป
9. ออกแบบบรรจุภัณฑ์
10. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กลุ่มเปรำะบำง
11. ติดตำม รำยงำนผลกำรดำเนินกำร

1. รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 10
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 11,403 (บำท/เดือน/ปี)
รำยได้ของตำบลเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 4,454 (บำท/คน/ครัวเรือน)
2. กำรเพิ่มผลิตภำพ (productivity)
- ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นจำกกำรแปร
รูปใบเชียงดำ
- ต้นทุนเท่ำเดิม รำยได้เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1.ชุมชนตำบลท่ำจำปีมชี ่องทำงในกำร
เลือกสร้ำงรำยได้จำกผลิตภัณฑ์ในชุมชน
มำกขึ้น
2. เกิดกำรรวมกลุ่มกันภำยในชุมชนเพื่อ
เรียนรู้กระบวนกำรในกำรทำผงชำเชียงดำ

ข้อเสนอแนะ

นำผงชำเชียงดำตรวจหำกรด Gymnemic acid ที่ Central Lab จังหวัดเชียงใหม่
ในผงชำเชียงดำเพื่อช่วยหำค่ำในกำรลดน้ำตำลในเลือด

ผู้รับผิดชอบ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปะรำลี โอภำสนันท์
เบอร์ติดต่อ : 08 3580 5179 หน่วยงำน : คณะพยำบำลศำสตร์

