ตำบลพญำเย็น (TSI)
อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
ตำบลมุง่ สูค่ วำมยัง่ ยืน
(หลัง)

ตำบลมุง่ สูค่ วำมพอเพียง
(ก่อน)

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพื้นที่ตำบลพญำเย็น
ข้อมูลพื้นฐานตาบล
ตาบลพญาเย็นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีพื้นที่
ทั้งหมด 85.56 ตารางกิโ ลเมตร หรือ 53,572 ไร่ จ านวนครั วเรือ น
ทั้งหมด 5,079 ครั วเรือ น ประชากรทั้ง สิ้น 7,266 คน แยกเป็น ชาย
จานวน 3,635 คน เป็นหญิง 3,631 คน
ลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขา และที่ราบ
สูง ทางตอนใต้ของจังหวัดนครราชสีมา มีความสูงจากระดับน้าทะเล
มากกว่า 250 เมตร โดยพื้นที่ระหว่างเทือกเขา ส่วนใหญ่เป็นลูกคลื่น
ลอนลึก และลอนตื้น ตอนล่างของหุบเขามีความลาดชันค่อนข้างมาก
ตาบลพญาเย็น มีพื้นที่อยู่ติดเขตอาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
แม่น้าที่ไหลผ่านตาบลพญาเย็น เป็นแม่น้ามวกเหล็ก และแหล่งน้าอื่นๆ
ได้แก่ ฝายน้าล้น คลองชลประทาน บ่อบาดาล และฝายแม้ว
อาชีพ: เกษตรกรรม เช่น เลี้ยงโคนม พืชสวน (น้อยหน่า แก้วมังกร อะโวกาโด) ทาไร่ ทานา รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

สถานที่สาคัญตาบลพญาเย็น

สถานศึกษา 11 แห่ง

ศาสนสถาน 14 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล 1 แห่ง

ตลาด 4 แห่ง

ประเด็นปัญหา: เนื่องจากพื้นที่และประชากรส่วนใหญ๋ในตาบล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งถือว่าเป็น
รายได้หลักของคนในชุมชน หากผลผลิตต่าก็จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ดังนั้นควรพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเกษตกร โดยการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตโดยใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นในกลุ่มเกษตรกร ประกอบกับ
ตาบลพญาเย็นมีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และพัฒนาด้า นอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
TPMAP จากรูปดาวแสดงความ
ต้องการพื้นฐาน 5 มิติ ในตาบล
พ ญ า เ ย็ น อ า เ ภ อ ป า ก ช่ อ ง
จังหวัดนครราชสีมา ปรากฏว่ า
ประชากรในต าบลพญาเย็ น มี
ปัญหาด้านรายได้และสุขภาพ

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่

กิจกรรมที่ดาเนินการ

• ส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน
• การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนม
• ส่งเสริมการเพิ่มอัตราการผสมติดของโคนม
• ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและผู้สงู อายุใน
ชุมชน

• การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน 3 เส้นทาง
(การเดินป่า, เชิงวัฒนธรรม และเชิงเกษตร)
• การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนอาหาร
สัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยใช้วัตถุดิบ
เหลือทิ้งทางการเกษตร
• การส่งเสริมเทคโนโลยีเทคนิคการเหนี่ยวนาการ
เป็นสัดและการเพิ่มอัตราการผสมติดของโคนม
• การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

ใช้รูปแบบการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา ประกอบกับกระบวนการกลุ่ม คือ
การบูรณาการ การร่วมมือกันราหว่างมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ โดย
มีการดาเนินงานดังนี้

อบต., รพ.สต., รร.

คณะทางาน
ในชุมชน

หน่วยงาน
ของรัฐ

สร้างแกนนา
เครือข่าย

ผู้นาหมู่บ้าน, ปราชญ์
ชาวบ้าน, อสม.

คณะทางาน
U2T

สร้างความร่วมมือกับ
หน่ายงานในพื้นที่
สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม (PAR)

การสนับสนุนจาก
มทร. /อว.

อาจารย์, เจ้าหน้าที่,
ผู้จ้างงาน U2T,
กรมปศุสัตว์

ผลลัพธ์
• เกิดการจ้างงาน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชน ในพื้นที่ให้มีงานทา มีอาชีพ มีรายได้
• ผู้จา้ งงานได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้าน Digital Literacy, English Literacy, Financial Literacy
และ Social Literacy
• การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
- การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ :
การส่งเสริม อาชี พ การท าน้ายาอเนกประสงค์ ส มุ นไพรที่มี ในท้ องถิ่ น เพื่อ เพิ่ม รายได้ใ ห้แก่ กลุ่ ม
ประชาชนและผู้สูงอายุในชุมชน และการพัฒนาสัมมาอาชีพด้านการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่มีใน
ท้องถิ่นและการควบคุมคุณภาพ โดยมีการส่งเสริมตั้งแต่การควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
- การยกระดับการท่องเที่ยว :
การสร้างและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวต้นแบบในชุมชน ตาบลพญาเย็น จานวน 3 เส้นทาง
ได้แก่ เส้นทางการเดินป่า เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
- การนาองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน :
การเพิ่มองค์ความรู้ในด้านเทคนิคการเหนี่ยวนาการเป็นสัดของโคนมและการผสมเทียม ทาให้การ
จัดการและผลผลิตของโคนมเพิ่มมากขึ้น และการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและผู้สงู อายุในชุมชน ใน
ด้านการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการส่งเสริมการออกกาลังกายในผู้สงู อายุ
- การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม :
การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยใช้วัตถุดิบเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มาใช้ในอาหารสัตว์ เพื่อลดต้นทุน
• เกิดการจัดทาข้อมุลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) แหล่งท่องเที่ยว สัตว์ในท้องถิ่น ที่
พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่สนใจประจาถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น และข้อมูลแหล่งน้าใน
ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
• ลดต้นทุนในการผลิตอาหารโคนม ร้อยละ 3
• เพิ่มอัตราการผสมติดของโคนม ร้อยละ 3
• ลดการสูญเสียจากการผลิต

ผลลัพธ์เชิงสังคม
• เกิดความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย
องค์การบริหารส่วนตาบล และประชาชนใน
พื้นที่
• เกิดการนาองค์ความรู้มาต่อยอดให้ชุมชน
• การย้ายถิ่นฐานเพื่อออกไปทางานลดลง

ข้อเสนอแนะ
• สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทาให้มีเวลาจากัดในการลงพื้นที่
• การหาพันธมิตรเครือข่ายความร่วมมือให้เพิ่มมากขึ้น

ผูร้ ับผิดชอบ : รศ.ดร.เสมอใจ บุรีนอก (080-195-1373), ผศ.ดร.เบญญำ แสนมหำยักษ์ (080-942-9554)
สถำบันสหสรรพศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ

