มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
่ าบล ท่าช้าง
พื้ นทีต
อาเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก

ข้อมูลพื้ นที่

การประเมินศักยภาพตาบล

ลักษณะทั่วไป

ตาบลท่าช้างเดิมมีชื่อว่า“ตาบลย่านซื่อ”เมื่อประมาณ
๒๕๐ ปีก่อน ได้มีโขลงช้างเข้ามากินข้าวของชาวบ้านและเหยียบ-ยา่ พื ชพรรณ
ข้าวเสี ยหายอยู่เป็นประจานั้นมีความกว้างและลึกมากเมื่อโขลงช้างลงไปกินน้า
อาบน้า ชาวบ้านทั่วไปและคนสั ญจรผ่านไปมาทั่วไปก็จะเรียกตามกันไปจนติด
ปากว่า “ท่าช้าง”

ก่อน

หลัง

พอเพี ยง

ยัง
่ ยืน

TP-MAP ปัญหาในพื้ นที่

อาชีพเดิม

่ ีการปลูกพื ชพั นทาง
เนื่องจากตาบลท่าช้าง เป็นชุมชนทีม
เกษตร การทาไร่ และการทาสวน เช่น การปลูกผลไม้ตามฤดูกาล ทาให้มีการ
ลงทุนด้านที่พักอาศัย และธุรกิจต่างๆ มีพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตร -กรรมและประ
ชาชนส่ วนใหญ่ทางานเกษตร ธุรกิจส่ วนตัว และยังมีการทาผลิตภัณฑ์ชุมชน

สถานที่สาคัญ

องค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบล,เทศบาลต าบลท่ าช้ าง
,ตลาดท่าหุบ,วัดนางหงส์ ,วัดเจดีย์ทอง,วัดโบสถ์การ้อง,วัดท่าช้าง,โรงเรียน
วัดเจดีย์ทอง,โรงเรียนวัดโบสถ์การ้องโรงเรียนเมืองนครนายก,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตาบลท่าช้างและโรงเรียนวัดท่าช้าง

กิจกรรมพั ฒนาตาบล

ประเด็นที่เป็นปัญหาและควรต้องมีการพั ฒนาและยกระดั บ
ของตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก คือด้าน
ของ รายได้ ซึ่งคณะทางานจะนาไปเป็นประเด็นในการกาหนดกิจกรรม
และแนวทางในการดาเนินโครงการต่อไป

ผลลัพธ์จากการพั ฒนา

โจทย์พื้นที่

ผลลัพธ์

๑. ต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
๒. ต้องการการส่งเสริมด้านบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมด้านการตลาด
ออฟไลน์และออนไลน์
๔. ต้องการพั ฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของชุมชน

๒. การพั ฒนาทักษะครบ ๒๐ ชั่วโมง ใน ๔ ด้าน

๑. เกิดการจ้างงาน ๒๐ ตาแหน่ง ใน ๓ กลุ่ม
๓. การยกระดับผลิตภัณฑ์ -

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยฝุ่น
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเม็ด
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้า

กิจกรรมในการพั ฒนา

๔. การจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ (Community Big Data)

กิจกรรมที่ ๑ การพั ฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๒ อบรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๓ การยกระดับผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ๔ อบรมส่งเสริมการตลาดเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนสู่เชิงพาณิชย์
กิจกรรมที่ ๕ การอภิปรายและการมีส่วนร่วมการพั ฒนาผลิตภัณฑ์
ในชุมชน

๑. ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการอยู่ ใ นกระบวนการ
ของการจัดกิจกรรมครบถ้วน ร้อยละ ๗๐
๒. ผู้ ป ระกอบการมี ร ายได้ เ พิ่ มขึ้ น ร้ อ ยละ
๑๐
๓. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ จานวน
๓ ผลิตภัณฑ์
๔. ชุมชนมีรายได้หมุนเวียนเพิ่ มมากขึ้นจาก
คุณภาพของผลิตภัณฑ์

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

๑. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์
๒.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในราคาที่สูงขึ้น มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น
๓. ส่ ง เสริ ม ช่ อ งทางการตลาดแบบ
ออ ฟไล น์ แ ล ะอ อ นไล น์ เน้ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เพื่ อสร้ า งระบบ
เศรษฐกิจชุมชน
๔ . ชุ ม ช น เ กิ ด ค ว า ม ส า มั ค คี ใ น
กระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะ

กลไกการทางานในพื้ นที่
วิธีการ กลไก ในการดาเนินการ
๑. สารวจบริบท ข้อมูลพื้ นฐาน และความต้องการของชุมชน
๒. คัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่ อนามาพั ฒนาและยกระดับ
๓. การลงพื้ นที่ สร้างกลุ่มเครือข่ายในการติดต่อ
๔. สร้างสัมพั นธไมตรีที่ดีกับชาวบ้าน และให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ความต้องการที่อยากจะให้เ ข้าไปช่วยพั ฒนา
ชุมชน
๕. ดาเนินการทากิจกรรม สรุป และประเมินผล
๖. ติดตามผลการดาเนินงาน ถอดบทเรียน

๑. ขยายกลุ่มเป้าหมายของคนในชุมชนให้กว้างขึ้น
๒. เพิ่ มศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนให้สามารถกลายเป็นผู้
ประกอบการแบบยั่งยืน (Sustainable)
๓. จัดเตรียมความรู้ให้แก่ชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด เพื่ อให้ชุมชนได้รับการพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง
๔. เปิดโอกาสให้ชุมชนศึกษาดูงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่ อจะนามา
พั ฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม
เบอร์ติดต่อ ๐๘๗-๐๙๘๗๘๓๕
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

