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อาจารย์ ดร.ธิดาธิป หารชุมพล 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

บทคัดย่อ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ ๑ ตำบล  ๑ มหาวิทยาลัย มีเป้าหมาย 
เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน ความยากจนของชุมชน เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ยั่งยืน ตำบลดอนไก่ดี อำเภอ
กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นหนึ่งในโครงการดังกล่าว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยทีมที ่ปรึกษาประจำตำบล คือ อาจารย์ ดร.ธิดาธิป หารชุมพล อาจารย์ณภพ ซ้ายสุวรรณ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมพล แสงเอี้ยม ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว
นำมาวางแผนงานในการกำหนดกิจกรรมของตำบล คือ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ ๑ การถ่ายทอดองค์
ความรู้การเลี้ยงไส้เดือน การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากมูลไส้เดือน การชี้ช่องทางการทำตลาด การสนับสนุนวัสดุ
สร้างโรงเรือนพร้อมเลี้ยงพันธุ์ไส้เดือน ขนาด ๔x๖x๒.๕ เมตร จำนวน ๓ โรงเรือน และการให้ความรู้การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ ถุงหิ้วบรรจุภัณฑ์ และถุงใส่ดินมูลไส้เดือน และกิจกรรมที่ ๒ การให้ความรู้
จากการซักถาม-ตอบ แก้ไขปัญหาหลังการเลี้ยงไส้เดือน การให้ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนโดยนำเทคโนโลยีเข้ามา
จัดการในอนาคต รวมถึงการติดตามประเมินผลโครงการสร้างสัมมาอาชีพใหม่ 

 
คำสำคัญ กิจกรรมอบรม, เชิงปฏิบัติการ, ๑A๑L, ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย, U2T 
 
๑. เน้ือเรื่อง 

ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรง ประชาชนที่ว่างงานย้ายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา นโยบายการ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสร้างงาน การ
พัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปีงบประมาณที่
เริ ่มต้นโครงการ ๒๕๖๔ วันที่เริ ่มต้นโครงการ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่สิ้นสุดโครงการ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๔ [๑] โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ ๑ ตำบล  ๑ มหาวิทยาลัย มี
เป้าหมาย คือ ๑.แก้ปัญหาการว่างงาน แก้ปัญหาความยากจนของชุมชนเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ยั่งยืน 
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๒.ฝึกเด็กให้เป็นนักสำรวจวิจัยเพื่อทำความเข้าใจ ในการทำข้อมูลชุมชนหรือบิ๊กดาต้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
รายพื้นที่ ๓.ให้นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมถึงประชาชน ๖ หมื่นคนมีสำนึกของการปฎิบัติให้มาก ได้
เรียนรู้จากการปฎิบัติ เพลิดเพลินกับการปฎิบัติโดยมีทฤษฎีจาก ๗๖ มหาวิทยาลัยที่จะลงไปร่วมทำงานกับคน 
๖ หมื่นคน ผสมผสาน โดยต้องทำให้ ๑ ปีของโครงการนี้เหมือนเยาวชนได้เข้าไปอยู่ในตักสิลาแห่งความรู้ของ
ประเทศ [๒] การเข้าไปช่วยชุมชนครั้งนี้ เราไม่ได้แค่จะสอนชาวบ้านให้รู้จักวิธีจับปลา แต่เราจะช่วยแนะนำ
สร้างแหล่งเลี้ยงปลา สอนวิธีเลี้ยงปลา และช่วยหาหนทางนำปลาไปทำกับข้าวกิน หรือเอาไปขายสร้างรายได้
ให้ตัวเองและครอบครัว เพราะโครงการนี้ รัฐบาลอนุมัติเงินกู้กว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทให้มา ซึ่งไม่ใช่เงินน้อย ที่
สำคัญเงินกู้ คือ เงินที่เรายืมจากลูกหลานในอนาคตมาใช้ [๓] 

ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นหนึ่งในโครงการดังกล่าว และได้มีคำสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ ๓๒๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม ๑ 
Area ๑ Lecturer ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ อาจารย์ ดร.ธิดาธิป หารชุมพล อาจารย์ณภพ 
ซ้ายสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมพล แสงเอี้ยม เป็นที่ปรึกษา
ประจำตำบล เพื่อให้การจัดกิจกรรมตรงตามความต้องการของชุมชนมากที่สุดในวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ทีมที่ปรึกษาตำบล นำโดย อาจารย์ ดร.ธิดาธิป หารชุมพล อาจารย์ ณภพ ซ้ายสุวรรณ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กัมพล แสงเอี้ยม จึงลงพื้นที่หมู่บ้านเบญจรงค์ ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวางแผนงานในการกำหนดกิจกรรมของตำบล รวมถึงการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์จากกำนันและผู้ใหญ่บ้านรวมท้ังสิ้น จำนวน ๖ หมู่บ้าน [๔] 

พบว่า ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย ๖ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๑ ถึง 
๖ หรือเรียกว่า หมู่บ้านเบญจรงค์ ดังคำกล่าวว่า หัตถกรรมงานศิลป์เยือนถิ่นเบญจรงค์มุ่งตรงบ้านดอนไก่ดี 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีอยู่โดยรอบจำนวนเฉลี่ยกว่า 
๖๐๐ โรงงาน นอกจากน้ีประชาชนบางส่วนยังประกอบอาชีพทำสวน เช่น สวนผัก สวนดอกรัก สวนผลไม้ เช่น 
ฝรั่ง และ ชมพู่ โดยปัจจุบันพบว่ามีการทำนาข้าวลดลง และมีอยู่จำนวนหนึ่งที่ทำอาชีพเขียนลายเบญจรงค์ ซึ่ง
ลูกค้ามักนิยมซื ้อเป็นของขวัญและของที่ระลึก ตลอดจนการส่งออกจำหน่ายตลาดต่างประเทศ สำหรับ
กระบวนการข้ันตอนการผลิตเครื่องเบญจรงค์โดยสังเขปดังภาพที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รับผลิตภัณฑ์เคร่ืองป้ันดินเผาจาก Supplier 

ทำการตรวจสอบคุณภาพ 

เขียนลาย 

ลงสี 
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ภาพที่ ๑ กระบวนการข้ันตอนการผลิตเครือ่งเบญจรงค์โดยสังเขป 
 
แต่ด้วยสถานการณ์การซบเซาของเศรษฐกิจโลกมาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการระบาดของโรคอุบัติใหม่ที่

ชื่อว่า โควิด-๑๙ (COVID-๑๙) ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ยิ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกใน
ปัจจุบันอย่างยิ่งยวด จึงทำให้ยอดการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเบญจรงค์ทั ้งในประเทศและต่างประเทศมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเหตุมาจากสภาพการณ์ดังที่ได้กล่าวแล้วนั้น จึงทำให้ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ 
คือ คุณสุประสิทธิ์ โพธิสิทธิ์ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเป็นกังวลต่อการประกอบอาชีพการทำสินค้า
อย่างเครื่องเบญจรงค์ เพ่ือจัดจำหน่ายเป็นสินค้าหลักเพียงอย่างเดียวอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของชุมชนและ
ครอบครัว จึงได้ทำการศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์โดยการลองผิดลองถูกมาเป็นระยะเวลา ๖ 
เดือน เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของตนเอง ด้วยการหาปลากดคังมาเลี้ยงโดยหวังว่าจะ
จัดส่งปลาที่เลี้ยงให้กับร้านอาหารต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาหารขาย จึงได้พยายามศึกษาและหาวิธีเลี้ยง
ปลากดคังให้มีขนาดใหญ่ด้วยการนำไส้เดือนมาใช้เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารปลากดคัง ซึ่งก็ได้ผลตามที่ต้องการ คือ
ปลากดคังที่เลี้ยงมีขนาดใหญ่ตามต้องการ แต่แล้วผลกระทบการเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในครั้ง
น้ี จึงส่งผลกระทบทำให้การเปิด-ปิดร้านอาหารไม่ต่อเนื่อง ทำให้ยอดการส่งปลากดคังลดลง ดังนั้น ท่าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ จึงศึกษาต่อไปและพบว่า ไส้เดือนที่มีอยู่นี้จะนำมาทำอะไรต่อได้ และได้เกิดการตกผลึกทาง
ความคิดด้วยการนำมูลไส้เดือนมาผสมกับดินแล้วนำไปจำหน่ายร้านขายต้นไม้เป็นครั้งแรก ซึ่งพบว่า สามารถ
สร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็วและมีรายได้ดีกว่าการเลี้ยงปลากดคังเพื่อจำหน่ายในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับใน
ปัจจุบันมีโรงงานที่มีความต้องการรับซื้อดินจากมูลไส้เดือน จึงทำให้มียอดขายได้โดยเฉลี่ยอยู่ที ่ประมาณ 
๓,๐๐๐ ถุงต่อเดือน โดยคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ร่วม ๒ ปีเต็มที่เลี ้ยงไส้เดือน
สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวได้จริงและสามารถมาทดแทนรายได้ที่ขาดหายไปจากปริมาณการจำหน่าย
เครื่องเบญจรงค์ในท้องตลาดลดลง รวมถึงเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ในพื้นที่โดยรอบจังหวัดสมุทรสาครมีความ
ต้องการดินผสมมูลไส้เดือนอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะคุณสมบัติของดินดังกล่าวมีจุลินทรีย์ มากกว่า ๑๐๐ ชนิด 
มีฤทธ์ิเยน็ ไม่ทำให้รากเน่า ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต และการออกดอก ออกผลของต้นไม้ได้ดี แต่ในปัจจุบัน

ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานก่อนอบ 

เข้าเตาอบ (ที่อุณหภูมิ 700-800 ‘C) 

ตรวจสอบคุณภาพช้ินงาน (F/G) 

Packing + จัดเก็บเพ่ือรอจำหน่าย 
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ยังไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณทันต่อความต้องการของลูกค้าและตลาด จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงได้
ข้อสรุปถึงความต้องการของชุมชนในการสร้างอาชีพใหม่ด้วยการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือนให้
เพิ่มขึ้นในตำบลดอนไก่ดี และการสร้างอัตลักษณ์ของตำบลด้วยการออกแบบถุงบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจ
รงค์และถุงใส่ดินผสมมูลไส้เดือนให้มีความโดดเด่นและมีภาพลักษณ์ถึงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนของชุมชน ดังตาราง
ท่ี ๑ 

 
ตารางที่ ๑ รายละเอียดความต้องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำดินผสมมูลไส้เดือนจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของ
ตำบล 
ตำบลดอนไก่ดี ความต้องการ หมายเหตุ 

หมู่ท่ี ๑ 
ออกแบบถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตำบลดอนไก่ดีอย่าง
ชัดเจน 

 

หมู่ท่ี ๒ 
ไม่มีพื้นที่สำหรับการวางโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือน ประกอบกับผู้ใหญ่บ้านมี
ความถนัดการทำน้ำพริกมากกว่า แต่สนใจเข้าร่วมการอบรมทุกโครงการ
ท่ีมาจัดขึ้นให้ความรู้แก่ชุมชน 

ร อ ง บ ปี  
๒๕๖๕ 

หมู่ท่ี ๓ 
โรงเรือนพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไส้เดือนและออกแบบถุงบรรจุดิน
ผสมมูลไส้เดือนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตำบลดอนไก่ดีอย่างชัดเจน 

 

หมู่ท่ี ๔ 
โรงเรือนพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไส้เดือนและออกแบบถุงบรรจุดิน
ผสมมูลไส้เดือนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตำบลดอนไก่ดีอย่างชัดเจน 

 

หมู่ท่ี ๕ 
โรงเรือนพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงไส้เดือนและออกแบบถุงบรรจุดิน
ผสมมูลไส้เดือนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของตำบลดอนไก่ดีอย่างชัดเจน 

 

หมู่ท่ี ๖ 

ส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านเลี้ยงปลาดุกชื่อว่าบิ๊กอุย เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงปลาดุก
ขนาดกลางเพื่อทำเป็นปลาแดดเดียวจำหน่าย จึงขอรอสร้างฐานการเลี้ยง
ปลาดุกขนาดกลางเพิ่มมากขึ้น แต่สนใจเข้าร่วมการอบรมทุกโครงการ
ท่ีมาจัดขึ้นให้ความรู้แก่ชุมชน 

ร อ ง บ ปี  
๒๕๖๕ 

 
สามารถว ิ เคราะห ์  SWOT เพ ื ่ อหาจ ุดแข ็ ง  (Strengths)  จ ุดอ ่อน  (Weaknesses)  โอกาส 

(Opportunities) และภัยคุกคาม หรืออุปสรรค (Threats) ของตำบล ดังตารางที ่ ๒ และวิเคราะห์จาก
ภาพถ่ายรวงร้านขายต้นไม้โดยรอบตำบลดอนไก่ดีจากแผนที่ google map ดังภาพที่ ๒ 
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ตารางที่ ๒ SWOT วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของอาชีพรองรับใหม่ “การเลี้ยงไส้เดือน” เพ่ือจำหน่ายดินผสมมลู
ไส้เดือน 

 ปัจจัยท่ีเอ้ือประโยชน์ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบ 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. แสดงจุดยืนของความต้องการการมีอาชีพใหม่
เพ่ือปรับตัว และรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึง่เห็นจากการแสดง
ความมีส่วนร่วมในการช่วยประสานงานต่างๆ 
เกี่ยวกับ วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิน่ท่ีต้องใช้ 
๒. แสดงความมั่นใจจะเรียนรูอ้าชีพใหม่ 
๓. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ เคยมีประสบการณ์ในการทำ
อาชีพใหม่แล้ว และสามารถนำเอาหลักการท่ีรับ
คำแนะนำจากการฝึกอบรมไปใช้ให้คำปรึกษา
ต่อไปในอนาคต หลังจบโครงการแก่สมาชิกใน
ชุมชนได้ 
๔. ประชาชนบางส่วนทำอาชีพปลูกผัก ทำสวน
ผลไม้ สามารถนำมูลไส้เดือนไปปรับปรุงแปลงดิน
ได้ และใช้ในการทำเกษตรกรรมในครัวเรือนได้ 
๕. มีความสามคัคี มีการสรุปความคิดเห็นร่วมกัน 
พร้อมแสดงความต้องการของผู้นำหมู่บ้านท้ัง ๖ 
หมู่บ้านในตำบลอย่างชัดเจนโดยไม่เกี่ยงงอน ดัง
ตารางท่ี ๑  

๑. ประชาชนของ ต.ดอนไก่ดี ส่วน
ใหญ่ทำอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ยังไม่มีความรู้
ในอาชีพรองรับใหม ่

ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม หรืออุปสรรค (Threats) 
๑. การได้รับทุนสนับสนุนอาชีพรองรับใหม่จาก
โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย 
๒. มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้
ส่งทีมอาจารย์ท่ีปรึกษามาให้คำปรึกษาแนะนำถึง
ชุมชน และหมู่บ้านต่างๆ ในตำบล 
๓. ใกล้แหล่งวัตถุดิบราคาถูกสำหรับใช้เพ่ือรองรับ
ในการประอาชีพการเลี้ยงไส้เดือน เช่น มูลขี้วัว
จาก   จ.ราชบุรี, ไม้ยูคาลิปตัส เป็นต้น 

๑. จากสภาพภาวะเศรษฐกิจที่ยังตก
อยู่ในภาวะซบเซาจากปัญหาการ
ระบาดของโรคท่ีอุบัติขึ้นมาใหม่
อย่างโรคไวรัสโควิด-๑๙ 
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๔. พ้ืนท่ีโดยรอบๆ ต.ดอนไก่ดี มีรวงร้านขาย
ต้นไม้อยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีระยะทางยาวไป
จนถึง อ. บางบัวทอง ดังภาพท่ี ๒ 
๕. มีโรงงานหลายโรงงานรับซื้อดินผสมมูล
ไส้เดือนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้ผลผลติใน
ปัจจุบันไม่เพียงพอกับความต้องการ กล่าวโดย
ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๔ 

 

 
ภาพท่ี ๒ ช่องทางการตลาดของอาชีพผลิตดินผสมมูลไส้เดือน 

ดังนั้น ทีมที่ปรึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.ธิดาธิป หารชุมพล จึงได้ขออนุมัติจัดการประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้ ในหัวข้อ การนำโครงการกิจกรรมสู่ตำบล คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ 
– ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวข้อดังนี้ การ
รายงานสถานภาพตำบล การแจ้งข้อมูลมาตรา ๔๐ สำหรับประชาชนในตำบลที่มีอาชีพอิสระ การกำหนด
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่ ๑ การถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงไส้เดือน การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากมูล
ไส้เดือน การชี้ช่องทางการทำตลาด การสนับสนุนวัสดุสร้างโรงเรือนพร้อมเลี้ยงพันธุ์ไส้เดือน ขนาด ๔x๖x๒.๕ 
เมตร จำนวน ๓ โรงเรือน และการให้ความรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ ถุงหิ้วบรรจุภัณฑ์ และถุงใส่
ดินมูลไส้เดือน และการกำหนดกิจกรรมที่ ๒ การให้ความรู้จากการซักถาม-ตอบ แก้ไขปัญหาหลังการเล้ียง
ไส้เดือน การให้ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการในอนาคต รวมถึงการติดตามประเมินผล
โครงการสร้างสัมมาอาชีพใหม่ 
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๒. สรุป 
แนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ควรศึกษาจากสภาพแวดล้อมโดย

ล้อมรอบตำบล หรือเสาะแสวงหาอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้ได้ดีของชุมชนแต่แอบซ่อนอยู่ เพ่ือนำมายกระดับ
ภูมิปัญญาของชุมชนจากเดิมให้สู่สังคมภายนอก โดยสร้างการบริหารจัดการหรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่
ตำบลนั้นๆ เพ่ือให้พวกเขาสามารถมีสัมมาอาชีพท่ีสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างย่ังยืนต่อไป 

 
อ้างอิง 
 [๑] https://www.mhesi.go.th/index.php/flagship-project/๒๖๙๐-u๒tambon.html 

[๒] https://www.naewna.com/local/๕๒๙๖๓๑  
 [๓] https://www.thairath.co.th/news/local/๒๐๒๘๕๑๗ 
 [๔] https://sites.google.com/bsru.ac.th/u๒t๓๖ 
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