
OTOP นวตัวถิ ีชุมชนไทด ำ บ้ำนวงัน ำ้ จงัหวดั ก ำแพงเพชร 



โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชน เพือ่พฒันำสู่แหล่งท่องเทีย่ว 
โดยชุมชน “ชุมชนไทด ำ บ้ำนวงัน ้ำ”  

ต ำบลวงัยำง อ ำเภอคลองขลุง จงัหวดัก ำแพงเพชร 



หลกักำรและเหตุผล 

ชุมชนบา้นวงัน ้า หมู่ท่ี 4 ต.วงัยาง อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร  

มีเช้ือสายชาวไทด ากวา่ร้อยละ 95% ของจ านวนประชากรทั้งหมด  

จ านวน 943 คน แบ่งเป็นประชากรชาย 461 คน  หญิง 482 คน  

 ชุมชนไดรั้บรางวลัเป็น ชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวตัวิถี อนัดบั 1 ของจงัหวดัก าแพงเพชร และรางวลัชุมชน
ตน้แบบอยูดี่มีสุข จุดเด่นของชุมชนคือความเป็นชาติพนัธ์ุไทด าท่ีมีความเขม้แขง็เชิงประเพณีและวฒันธรรมของชุมชน อีก
ทั้งยงัมีแนวทางส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน เน่ืองจากตอ้งการเห็นชุมชนตนเป็นตน้แบบในการเรียนรู้ดา้นต่างๆ เช่น วิถี
วฒันธรรมไทด า การท าเกษตรปลอดภยั และแนวคิดความพอเพียง เพื่อใหค้นภายนอกไดรั้บรู้และเป็นโอกาสในการสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนโดยใชเ้ร่ืองการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 



หลกักำรและเหตุผล (ต่อ) 

 ชุมชนมีอาชีพหลกัคือการท าเกษตรกรรม ปัจจุบนัมะละกอไดเ้ป็นจุดเด่นของชุมชน ท่ีนิยมปลูกแทนการท านา แต่
อยา่งไรก็ตามผลของมะละกอท่ีตกเกรด ก็จะเป็นปัญหาต่อผูเ้พาะปลูก ดงันั้นทางกลุ่ม LFC-11 จึงไดรั้บความไวว้างใจจาก
ชาวเกษตรกรวงัน ้าใหช่้วยหาวธีิใน กำรแปรรูปมะละกอ ใหเ้ป็นผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมมูลค่า  
  
 จากปัญหาดงักล่าวทางชุมชนไดร่้วมกบัภาคี LFC-11 ไดร่้วมวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกนัหาทางออกในฐานะคน
ภายนอก ท่ีมองจากมุมท่ีต่างออกไป  จึงเห็นโอกาสท่ีจะส่งเสริมชุมชนบา้นวงัน ้าให้ไดต้ามท่ีหวงั เพื่อเป็นการพฒันาพร้อม
กนั หากโครงการน้ีไดรั้บการอนุมติั ชุมชนไทด า บา้นวงัน ้าจะมีการพฒันายกระดบัการกินดีอยูดี่ รวมทั้งการท่องเท่ียว การ
แปรรูปผลิตภณัฑชุ์มชน และการบริหารจดัการ กา้วสู่ชุมชนตน้แบบ ท่ีสามารถยกระดบัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
และการเกษตรอินทรียเ์พื่อการเรียนรู้ไดอ้ยา่งแน่นอน 



เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
วัฒนธรรมชุมชนไทด ำ สู่
กำรสร้ำงแหล่งท่องเที่ยว

โดยชุมชน 

เพื่อพัฒนำและส่งเสริม
กำรแปรรูปผลิตภณัฑ์

ชุมชน เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

เพื่อพัฒนำศักยภำพกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชนให้มีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงมือ

อำชีพ 



วธีิด ำเนินกำร 
  
1. ส่งเสริมและยกระดบัวฒันธรรมชุมชนไทด า สู่การสร้างแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน  
                   ( มกราคม 2564 – มีนาคม 2564) 
  1.1 จดัตั้งคณะท างานส่งเสริมและยกระดบัวฒันธรรมชุมชนไทด า 
                               สู่การสร้างแหล่งท่องเท่ียว โดยชุมชน จ านวน 1 คณะ 
  1.2  อบรมพฒันาศกัยภาพ  

                               หลกัสูตร “การจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน” 

  1.3 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และระบบสาธารณูปโภคในชุมชน 

  1.4 งานรณรงคส่ื์อสารสังคม 



วธีิด ำเนินกำร 
  

2.  พฒันาและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑชุ์มชน (เมษายน – พฤษภาคม 2564) 
 2.1 กิจกรรมแปรรูปมะละกอ  2.2 กิจกรรมเพาะพนัธ์ุปูนาและแปรรูป 

 2.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผกัอินทรีย ์
3.  พฒันาศกัยภาพกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ใหมี้การบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ  
      (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564) 
 3.1 อบรมการจดัท าแผนชุมชน 3.2 อบรมการบริหารจดัการชุมชน 

 3.3 อบรมการเขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับงบประมาณสนบัสนุน 

 3.4 อบรมดา้นเทคโนโลยดิีจิทลั (คนรุ่นใหม่ขบัเคล่ือน) 
4. กิจกรรมติดตามประเมินผล (กนัยายน 2564) 



แผนปฏิบัต ิและ วธีิกำรด ำเนินงำน 

  

กจิกรรม วตัถุประสงค์ วธิีกำรด ำเนินงำน ตวัช้ีวดั 
1.  ส่งเสริมและยกระดบัวฒันธรรมชุมชนไทด า  สู่การสร้างแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน 
1.จดัตั้งคณะท างานส่งเสริมและยกระดบั
วฒันธรรมชุมชนไทด าสู่การสร้างแหล่ง
ท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดระบบการบริหารจดัการใน
ชุมชน 

- ประชุมสร้างความเขา้ใจการบริหารจดัการเชิง
ระบบ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการโดยการมีส่วนร่วม 

- มีคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเท่ียว 
จ านวน 1 คณะ 

2.อบรมพฒันาศกัยภาพ หลกัสูตร  

“การจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน” 

  

เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และความประทบัใจให้
เกิดแก่นกัท่องเท่ียว 

-ฝึกอบรมนกัเล่าเร่ือง (มคัคุเทศกชุ์มชน) 

-ฝึกอบรมการบริหารจดัการบา้นพกัสู่                    
การรองรับนกัท่องเท่ียว และการขอรับ
มาตรฐานโฮม สเตยไ์ทย 

-นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ กลบัเขา้มา
เท่ียวชมชุมชนปีละไม่ต ่ากวา่ 2,000 คน/ปี 

-ชุมชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนครัวเรือนละ 10,000 
บาท/ครัวเรือน/ปี 

-ชุมชนบา้นวงัน ้ ามีโฮมสเตยท่ี์ไดม้าตรฐาน
รองรับนกัท่องเท่ียวได ้อยา่งนอ้ย 5 แห่ง 

3.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และระบบ
สาธารณูปโภคในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน                       
บา้นวงัน ้า 

ส ารวจพื้นท่ีในชุมชน และ ปักหมุดสถานท่ี
ท่องเท่ียวและการเรียนรู้ 

นกัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ กลบัเขา้มา
เท่ียวชมชุมชนปีละไม่ต ่ากวา่ 2,000 คน/ปี 

4.งานรณรงคส่ื์อสารสงัคม เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในชุมชน                      
บา้นวงัน ้ า 

สร้างส่ือประชาสมัพนัธ์ผา่น Social 

Media ของชุมชนบา้นวงัน ้ าและภาคี
เครือข่าย 

- ชุมชนท่องเท่ียวบา้นวงัน ้ ามีจ านวน
นกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

- เกิดการรับรู้แหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชนบา้นวงั
น ้า ผา่นการติดตาม Page ชุมชนบา้นวงัน ้า 
และภาคีเครือข่าย  

5.ส่งเสริมและสนบัสนุนจดังานมหกรรมงาน
ตุม้โฮม เท่ียววงัน ้ า “ดีแต…้เล”้ 

เพื่ออนุรักษแ์ละส่งเสริมวฒันธรรมไทด า ใหค้ง
อยู ่และเป็นพื้นท่ีเรียนรู้แก่ชุมชนอ่ืน 

ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดังานมหกรรม            
ตุม้โฮม เท่ียววงัน ้ า  “ดีแต…้เล”้ 

  

- ชุมชนท่องเท่ียวบา้นวงัน ้ ามีจ านวน
นกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

  



กจิกรรม วตัถุประสงค์ วธิีกำรด ำเนินงำน ตัวช้ีวดั 

2.  พฒันาและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑชุ์มชน 

2.1 กิจกรรมแปรรูปมะละกอ เพื่อลดจ านวนมะละกอท้ิง ร่วมมือกบั ม.นเรศวรในการวจิยัดา้นการแปร
รูป 

ชุมชนลดปริมาณมะละกอท้ิงไดอ้ยา่งนอ้ย 
50% จากการแปรรูป 

2.2 กิจกรรมเพาะพนัธุ์ปูนาและแปรรูป เพื่อขยายธุรกิจท่ีท ารายไดดี้อีกหน่ึงอาชีพให้
ชุมชน 

ผูเ้พาะพนัธ์ุปูนาท่ีประสบความส าเร็จ
ช่วยเหลือชุมชนท่ีสนใจ 

จ านวนสมาชิกท่ีเพาะปูนามีมากข้ึน และ 
ชุมชนมีรายไดจ้ากการเพาะปูนา และ แปรรูป 
มากกวา่ 100% 

2.3 กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผกัอินทรีย ์ เพื่อส่งเสริมรายไดแ้ละมูลค่าเพิ่มใหชุ้มชน
ดว้ยผกัอินทรีย ์

เชิญหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัผกั
อินทรียม์าใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งในการปลูก 

เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มเติมจากการปลูกผกั
อินทรียอ์ยา่งนอ้ยครอบครัวละ 500 บาทต่อ
เดือน 

 3.พฒันาศกัยภาพกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ใหมี้การบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ 

3.1 ฝึกอบรมการจดัท าแผนชุมชนและการ
เขียนโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนสนบัสนุน 

- เพื่อใหบ้า้นวงัน ้ามีความรู้ ความสามารถ ใน
การจดัท าแผนชุมชน 

เชิญวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้ในการ
จดัท าแผนชุมชน 

บา้งวงัน ้ามีแผนชุมชน ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารจดัการชุมชน และ สามารถปฏิบติังาน
ตามแผนได ้

3.2 ฝึกอบรมการบริหารจดัการชุมชน เพื่อยกระดบัความรู้และความสามารถในการ
บริหารจดัการชุมชน 

เชิญหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญดา้น                
การบริหารจดัการองคก์รมาอบรมคณะผูน้ า
ชุมชน 

คณะผูน้ าชุมชนมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจดัการชุมชนและสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท างานได ้

แผนปฏิบัต ิและ วธีิกำรด ำเนินงำน 



กจิกรรม วัตถุประสงค์ วิธีกำรด ำเนินงำน ตัวชีวั้ด 

3.3 ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีกบัการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชมุชน 

เพ่ือให้ชมุชนยกระดบัการส่ือสารให้ทนักาล
เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการขาย
ผลิตภณัฑ์และบริการของชมุชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

  

เชิญผู้ เช่ียวชาญมาอบรมเก่ียวกบัการใช้งาน 
app ท่ีจ าเป็นต่าง ๆ, การท า website

และ เทคโนโลยีดิจิตอลต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น 

ชมุชนมีทกัษะในการใช้ online 

platforms ต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ 

3.4 ฝึกอบรมมคัคเุทศก์น้อย เพ่ือให้เยาวชนได้ภาคภมูิใจในความเป็นไท
ด าวงัน า้ และ เป็นเสน่ห์ของไทด า 

เชิญผู้ เช่ียวชาญจดัอบรมให้เยาวชน บ้านวงัน า้ มีมคัคเุทศก์เป็นเยาวชน 

4.งานติดตามและประเมินผล       

กิจกรรมติดตามและประเมินผล เพ่ือทราบความคืบหน้าการด าเนินงานตาม
โครงการ 

-ถอดบทเรียนชมุชน 

-Focus Group 

เกิดงานถอดบทเรียนชมุชน 

บ้านวงัน า้ จ านวน 1 ชดุ 

แผนปฏิบัต ิและ วธีิกำรด ำเนินงำน 



งบประมำณ 
แผนงำน/กจิกรรม วธีิด ำเนินงำน งบประมำณ 

ส่งเสริมและยกระดับวฒันธรรมชุมชนไทด ำ   
สู่กำรสร้ำงแหล่งท่องเทีย่วโดยชุมชน 

  

1.จดัตั้งคณะท างานส่งเสริมและยกระดบัวฒันธรรมชุมชนไทด าสู่การสร้างแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน จ านวน 1 คณะ 
2.อบรมพฒันาศกัยภาพ หลกัสูตร “การจดัการแหล่งท่องเท่ียวโดยชุมชน” 

-นกัเล่าเร่ือง (มคัคุเทศกชุ์มชน) 
-การบริหารจดัการบา้นพกัสู่การรองรับนกัท่องเท่ียว และการขอรับมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 
3.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และระบบสาธารณูปโภคในชุมชน 

- จดัท าแผนท่ีท่องเท่ียวชุมชน 

- ป้ายชุมชน  
- แพท่องเท่ียว 
4.งานรณรงคส่ื์อสารสังคม 

5.จดังานมหกรรมงานตุม้โฮม เท่ียววงัน ้า “ดีแต…้เล”้ 

- 

  

100,000 

  

  

 200,000 

  

  

  

- 

200,000 

พฒันำและส่งเสริมกำรแปรรูปผลติภัณฑ์ชุมชน งานฝึกอบรมใหค้วามรู้การพฒันาผลผลิตทางการเกษตรสู่ระบบการตลาด 

- ส่งเสริมการแปรรูปมะละกอ 

- ปูนา  
-  กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผกัอินทรีย ์

200,000 

พัฒนำศักยภำพกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ให้มีกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงมืออำชีพ 

โครงการฝึกอบรมนกัขบัเคล่ือนชุมชน 

- การจดัท าแผนชุมชนและการเขียนโครงการ 
- การบริหารจดัการชุมชน 

- การฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยกีบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชน 

- ฝึกอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย 

250,000 



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1.ชุมชนบา้นวงัน ้ามีรายไดเ้พิ่มเติมจากการแปรรูปมะละกอเป็นขนมหรือผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ไดไ้ม่ต ่า

กวา่ 1,800,000 บาท/ 
2.ชุมชนบา้นวงัน ้ามีรายไดเ้พิ่มเติมจากนกัท่องเท่ียวอยา่งนอ้ย 2,000,000 บาท/ ปี  
    (จากนกัท่องเท่ียวหนา้ใหม่ อยา่งนอ้ย 2,000 คน/ปี 
3.ชุมชนบา้นวงัน ้ามีรายไดเ้พิ่มเติมจากการเพาะปูนา และ แปรรูปปูนา อยา่งนอ้ย 360,000   
     บาท/ ปี 
4.เกิด “ชุมชนดี มีรอยยิม้” จ านวน 1 ชุมชม 
5.ชุมชนวงัน ้าไดอ้นุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมไทด าท่ีดีงามจากรุ่นสู่รุ่น 
6.บา้นวงัน ้าเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางในส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น ยอดไลค ์Facebook เพิ่ม  
   มากข้ึน  ไม่ต ่ากวา่ 3,000 ไลค ์เป็นตน้ 
 



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  7. สมาชิกชุมชนบา้นวงัน ้า มีอาชีพเสริมและมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ไม่ต ่ากวา่ 1,000 บาท/   

   ครัวเรือน/เดือน หรือ 12,000 บาท/ ปี/ ครัวเรือน 
8. ชุมชนบา้นวงัน ้า มีผลิตภณัฑท่ี์พฒันาจากการแปรรูป ไม่ต ่ากวา่ 1 ผลิตภณัฑ ์
9. ชุมชนบา้นวงัน ้า มีผกัอินทรียรั์บประทานและขายท ารายไดไ้ม่ต ่ากวา่ 500/ครัวเรือน/เดือน   
    หรือ 6,000 บาท / ปี / ครัวเรือน 
10. ชุมชนบา้นวงัน ้า เป็นชุมชนตน้แบบในการเรียนรู้ชุมชน “นวตัวิถี” 
11. ชุมชนบา้นวงัน ้า มีสมาชิกท่ีมีความรู้ในเร่ืองการจดัท าแผนชุมชน และการบริหารจดัการ 
     ชุมชน 
12. ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของชุมชนบา้นวงัน ้าลดลง จากการแปรรูปมะละกอ และ การปลูกผกั  
      อินทรีย ์เป็นตน้ 
  



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  13. ชุมชนบา้นวงัน ้ามีเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน เพราะมีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อเกิดเป็นวิสาหกิจ   

     ชุมชน จากการแปรรูป เป็นตน้ 
14. ชุมชนบา้นวงัน ้ามีความเขม้แขง็มากข้ึน ครอบครัวอบอุ่น เพราะมีการสร้างงานใหม่ ท าให ้ 
      คนรุ่นใหม่ไม่ตอ้งไปท างานในเมือง ช่วยลดปัญหาทางสงัคม 
15. ชุมชนบา้นวงัน ้าสุขภาพดีทัว่หนา้ เพราะไดรั้บประทานผกัอินทรีย ์ช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นการ     
      พยาบาลในชุมชน 
16. แผนแม่บทหมู่บา้น ท าใหชุ้มชนมีทกัษะในการวางแผนอนาคต เช่นการจดัสรรพื้นท่ีการเ 
      เพาะปลูกท่ีเหมาะสม การมีงบประมาณมาพฒันาหมู่บา้นไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 
17. เกิดงานถอดบทเรียนความส าเร็จ การพฒันาชุมชนท่องเท่ียวบา้นวงัน ้า จ  านวน 1 ช้ิน 
 



กำรบริหำรควำมเส่ียง 
  

1. สนบัสนุนงบประมาณในรูปแบบ “งวดงาน” 
2. เวทีประชุมกบัชุมชนเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงร่วมกนั  
เป็นระยะ ๆ อยา่งต่อเน่ือง ทั้งการไปเยีย่มเยยีน และ การประชุมออนไลน์ และ ทางกลุ่มไลน์ 
“LFC11 & บา้นวงัน ้า” เพื่อประเมินสถานการณ์ ความเส่ียง ควบคุม และติดตามความกา้วหนา้ใน
การด าเนินงาน 
 



มะละกอ(พนัธุแ์ขกนวล) 
-ผูป้ลกู 22 ราย พืน้ที ่400 ไร ่
-ปรมิาณผลผลติต่อปี 1,400 กโิลกรมั / เดอืน 
(เฉลีย่ผลผลติ 700 kg ต่อ รอบ ) 
-ระยะเวลา 1 เดอืน เกบ็ 2  ครัง้ 
-ราคาเฉลีย่ 5-9 บาท/kg 
-มลูคา่รวม  33,600,000 บาท  
-ปลกูพรกิ ในรอ่งมะละกอเพิม่รายได ้

โรงรับซือ้ 
(โรงปอก) 

-ราคา 3-10 บาท 

ผลดี 

-รับซือ้/หาตลาด 
-รวบรวมสินค้า/จ้างแรงงานท้องถ่ินปอกมะละกอ 
-แปรรูปมะละกอดอง (ซอสพริก/ปลาเส้น) 

ตกเกรด 

-ราคา 0.5 บาท 

ตลาด 
มะละกอ 

ตลาดไท 

อีสาน 

ลกูกลม ลูกกลม 

ชาวบา้นท้ิง/โรงปอกไม้รบัซ้ือ 

72,000 kg/ปี 

เชือ้รำ 

มลูค่าต่อปี 

33,600,000 บาท   

แปรรปูสร้างมลูค่าเพ่ิม 

เปลือก 

ประโยชน์มะละกอ? 
o ชว่ยยอ่ย/ลา้งไขมนั 
o ใชห้มกัเน้ือท าใหเ้น้ือนุ่มและเรง่ใหเ้ป่ือยเรว็ขึน้เมื่อตม้ 
o สกดัเป็นเอนไซมท์ีม่ชีื่อวา่ปาเปอนี (Papain Enzyme) 

สามารถน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง   

o ชามะละกอดิบ/ชาใบมะละกอ 
o snack มะละกอ 
o สบู่มะละกอ 
o มะละกออบแห้ง 

 

*ม.นเรศวร 

(ไม่ทิง้และเพิ่มมูลค่ำ) 



ยกระดบัวัฒนธรรมชุมชนไทด ำ สู่กำรสร้ำงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน  
เป้าหมาย 
1 มคีนมาทอ่งเทีย่วชมุชนบา้นวงัน ้า 
    -กลุม่นกัทอ่งเทีย่วใหม่ๆ  
    -กลุม่ยอ่ย 3-4 คน 
2 สนิคา้ชมุชน ขายไดเ้พิม่ขึน้ 
3 ยกระดบัสนิคา้และแปรรปูสนิคา้เกษตร 
4 ลดปญัหาสิง่แวดลอ้ม 

มำเที่ยววังน ำ้ ดีแต้เล้ 

o จดัระบบโครงสรา้งกลุม่ทอ่งเทีย่ว/
ระดมหุน้จากสมาชกิ 

o จดัตัง้กลุม่แสดงฟ้อนร า 
o พฒันาอาหารทอ้งถิน่/การจดัเลีย้ง 
o มคัคุเทศกน้์อย  
o ปรบัภมูทิศัน์/วางผงั 

งานมาตุม้มาโฮม 
 ไทด าวงัน ้า  

1 ม.ีค. 

ฟ้ืนฟกูารท่องเท่ียวชมุชน(พฒันาคน) จดัตัง้พฒันากลุ่มแปรรปู
เกษตร 

o มะละกอ (หาองคค์วามรูก้ารแปรรปู
มะละกอ/พฒันาผลติภณัฑ)์ 

o ผกัอนิทรยี ์(องคค์วามรูก้ารดแูล/การ
ปลกูผกัอนิทรยี)์ 

o จกัสาน (การออกแบบผลติภณัฑ)์ 

o แผนแมบ่ทชมุชน 
o การจดัการทอ่งเทีย่ว 
          -ตลาดน ้าเชงิวฒันธรรม 
          -โฮมสเตย ์
          -แผนทีท่อ่งเทีย่ว/จุดเชค็อนิ 
o ขอ้มลูการเกษตร  

การจดัการ/บริหารชมุชน 

1.ขายบตัรชวนคนมาเทีย่ว 
2.ขายแพค็เกจการทอ่งเทีย่ว 
3.มเีป้าหมายการขายสนิคา้ 
4.เพิม่กจิกรรมทีน่่าสนใจ(ตลาด
วฒันธรรม/DIY) 

มี.ค. ก.พ. ม.ค. พ.ค. เม.ย. 
“ขยำยผลต่อเน่ือง” “เตรียมควำมพร้อม” 
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