กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลก้อ
อำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน
สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
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ตำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง
ศัก..............
ยภำพตำบล
(ก่อน)
. กลไกกำรดำเนินงำน

งก้อแสนงำม เรืองนำมน้ำตก มรดกลุ่มน้ำปิง บริสุทธิ์จริงอำกำศ
ข้อมูลพื้นที่ตำบล “แก่
ธรรมชำติสุดสวย รำรวยข้ำวโพด”
❑ พื้นที่ 531.921 ตารางกิโลเมตร (332,450 ไร่)
❑ พื้นที่ราบเชิงเขา ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้

หมู่ที่ 1 บ้านก้อทุ่ง
หมู่ที่ 3 บ้านก้อจอก
หมู่ที่ 2 บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 4 บ้านก้อท่า
❑ ประชากร 998 ครัวเรือน
2,414 คน
ชาย 1,195 คน หญิง 1,219 คน
❑ โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร
- บุคลากร 22 คน
ปัญหำสำคัญ: ตาบลก้อมีการเผาทาลายป่าเพื่อทา
- นักเรียน 265 คน

www.chillpainai.com

❑ รายได้เฉลี่ย 25,000 บาท/ปี

- เกษตรกรรม 80%
- ประมง 5%
- รับจ้าง 5%
- อื่นๆ 10%

การเกษตร พื้ นที่ เกษตรเสื่ อ มโทรมและมีส ารเคมี
ตกค้างจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ การผลิตพืชอาหารอื่นๆ ที่จาเป็นในการบริโภค
มีจากัดและไม่มีมาตรฐานการผลิต เช่น ถั่วเหลือ ง
ปลู ก เพื่ อ การบริ โ ภคและแปรรู ป ถั่ ว เน่ า บางส่ ว น
จาหน่ายเป็นรายได้เสริมแต่การผลิตค่อนข้างจากัด

http://surasaksasabhuri.blogspot.com/2012/09/blog-post_11.html

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
❑ สารวจ 589 ครัวเรือน จานวน 1,744 คน
❑ ยากจน 3 ครัวเรือน จานวน 14 คน

1. ลงพื้นที่คัดเลือกตัว แทนเกษตรกรที่ส นใจ จั ดเก็บข้ อมูล โดยกำร
สัมภำษณ์เชิงลึก สำรวจ ติดตำมวิถีเกษตร ร่วมกันออกแบบแนวคิด
กำรปฏิบัติกำรผลิตพืชปลอดภัยระบบ GAP กำรเลี้ยงปลำดุก และกำร
แปรรูปเพิ่มมูลค่ำร่วมกับชุมชน เทศบำลตำบลก้อ และเจ้ำหน้ำที่ U2T
2. วิ จั ย และพั ฒนำ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ อบรมถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี /
นวัตกรรม เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำร
พันธุ์พืช กำรเกษตรปลอดภัย กำรเลี้ยงปลำดุก และกำรแปรรูปสร้ำ ง
มูลค่ำเพิ่มแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และเทศบำลตำบลก้อ
3. กำรน ำองค์ ค วำมรู้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมด้ ำ นพั น ธุ์ พื ช
กำรเกษตรปลอดภัย กำรเลี้ย งปลำดุก และกำรแปรรูปเพิ่มมูล ค่ำ ไป
ยกระดับคุณภำพมำตรฐำน GAP/GMP ขยำยผลสร้ำงรำยได้ และช่วย
บริกำรและใช้ประโยชน์ในชุมชนตำบลก้อ

ผลลัพธ์

1. กำรจ้ำงงำน 29 คน
2. กำรพัฒนำทักษะควำมเชียวชำญด้ำนกำรอนุรักษ์พันธุ์พืชมรดก กำรผลิตพืชปลอดภัย กำรเลี้ยง
ปลำดุก และกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตรเพิมมูลค่ำ รวมทั้งหมด 460 คน ในหลักสูตรกำรอบรม
จำนวน 8 หลักสูตร เกิดนวัตกรชำวบ้ำนทั้งหมด 9 คน
3. แปลงเกษตร 191 ไร่ เกษตรกรได้มำตรฐำน GAP จำนวน 28 คน พืชผักปลอดภัย “Q” 73 ชนิด
4. เกษตรกรจดทะเบียนกลุ่ม “วิสำหกิจชุมชนบ้ำนก้อ กรีนฟำร์ม ” ทำกำรผลิตผักสดปลอดภัย 11
ชนิด ข้ำวเกรียบฟักทอง และกล้วยน้ำว้ำดิบผง ตรำ “บ้ำนก้อกรีนฟำร์ม” เพือจำหน่ำย
5. ชุมชนมีคลังอำหำรชุมชนทั้งแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์พืชมรดก (Heirloom seed) แปลง
ผักสวนครัว และบ่อเลี้ยงปลำ ทำให้ชุมชนมีต้นทุนแหล่งอำหำรทีสำมำรถเสริมสร้ำงควำมอยู่ดีกินดี
ทำให้เกิดควำมมันคงทำงอำหำรของชุมชน
6. กำรยกระดั บ เศรษฐกิ จ และสั ง คมรำยต ำบลแบบบู ร ณำกำร ช่ ว ยลดรำยจ่ ำ ย/เพิ มรำยได้ ใ ห้
ประชำชนในตำบลก้อ ไม่น้อยกว่ำ 3,000 บำท/คน/เดือน
7. Community Big Data (CBD) จำนวน 204 ข้อมูล
เทคโนโลยี/นวัตกรรม สินค้ำ/ผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

https://www.tpmap.in.th/2562/510405

กำรพัฒนำพื้นที่
สถำบันวิจัย
1.การจั ด การพั น ธุ์ พื ช การเกษตร
เทคโนโลยีเกษตร
ปลอดภัย การเลี้ยงปลาดุก และการ
แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม
เทคโนโลยี/นวัตกรรม
2. การสร้างสัมมาชีพในพื้นที่
3. ส่ ง เสริ ม การท าเกษตรพอเพี ย ง
เทศบำลตำบลก้อ
อาหารปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. ฝึกอบรมทักษะอาชีพ
5. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ตาบล

❑ การอนุรักษ์พื้นที่การเกษตร และ

พั น ธุ์ พื ช การผลิ ต เกษตรปลอดภั ย
(พืชผัก ปลา) และการแปรรูปสร้า ง
มูลค่าเพิ่มที่ได้มาตรฐานตลอดห่วงโซ่
คุณค่า สร้างคลังอาหารชุมชน ช่วย
กระตุ้ นเศรษฐ กิ จ ฐา นรา กด้ ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง
(หลัง)

นวัตกรชำวบ้ำน สถำนประกอบกำร

1) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึน 15%
(3,000 บาท/ครัวเรือน)
2) ผลผลิตเพิ่มขึน 50% เฉลี่ย 2 เท่าจากเดิม
ต้นทุนผลิตลดลง 15% (1,500 บาท/ครัวเรือน)
4) การเลียงปลาเพื่อเป็นอาหารกลางวันและขยาย
ผลสู่ชุมชน
5) การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพิ่มมูลค่าที่มี
คุณภาพปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 15 ครัวเรือน

เศรษฐกิจฐำนรำก

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1) ชุมชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรลง 50%
2) การย้ายถิ่นฐานเพื่อออกไปหางานทาลดลง
3) ลดความเหลื่อมลาด้านรายได้ของคนใน
ชุมชน

ข้อเสนอแนะ

❑ โครงการ U2T บรรลุเป้าหมายโดยปรับใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อชุมชน
และความร่วมมือของชุมชน ในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบล

ผู้รับผิดชอบ: รศ. ดร.จำนุลักษณ์ ขนบดี
เบอร์ติดต่อ 089-6330887 สถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร ล้ำนนำ
คณะทำงำน: รศ. ดร.มำลี ตั้งระเบียบ, ดร.ภัทรำภรณ์ ศรีสมรรถกำร, ดร.สุภำวดี แช่ม
ผศ. ดร.นิอร โฉมศรี, อ.สมเกียรติ ตันตำ, ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย, อ.กิตติพันธ์ เพ็ญศรี
นำยชัยวัฒน์ พงศ์สุขุมำลกุล, นำยเอกพงษ์ หลักแต่ง และเทศบำลตำบลก้อ

