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โครงการจ้้างงานประชาชน
ท่ี่�ได้้รับผลกระที่บจ้ากสถานการณ์์
การระบาด้ของโรคติิด้เช้�อไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid – 19)

 มหาวิิที่ยู่าลััยู่พะเยู่า ร�วิมกัับ กัระที่รวิงกัารอุดมศัึกัษา วิิที่ยู่าศัาสตร์ วิิจััยู่ 

แลัะนวัิตกัรรม (อวิ.) รับสุมัคุรผู้ประสุงค์ุเข้้าร่วมโคุรงการจ้ัางงาน์ประชี่าชี่น์ที�ได้รับผลกระทบ

จัากสุถาน์การณ์การระบาดข้องโรคุติ์ดเชี่่�อไวรัสุโคุโรน์่า 2019 (COVID-19) ระยะที� 1 

และ ระยะที� 2 โดยผู้รับจั้างจัะได้รับคุ่าติอบแทน์คุน์ละ 9,000 บาทติ่อเด่อน์ เป็น์ระยะเวลา 

3 เด่อน์ คุ่อ เด่อน์กรกฎาคุม - กัน์ยายน์ 2563 โดยมีผลการดำาเน์์น์งาน์ ดังนี์�

รอบรั�ว มพ.
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 คุณะพยาบาลศาสุติร์  มหิาว์ทยาลัยพะเยา ลงพ�่น์ที� 48 ชุี่มชี่น์ ใน์เข้ติพ่�น์ที� จัังหิวัดพะเยา   เชีี่ยงราย  แพร่ น์่าน์ เพ่�อเข้้าไป

แก้ปัญหิาสุุข้ภาพและคุุณภาพชี่ีว์ติข้องผู้สุูงอายุ ได้ทำาการสุำารวจัและเก็บข้้อมูลเกี�ยวกับปัญหิาสุุข้ภาพและคุุณภาพชี่ีว์ติ

ข้องผู้สุูงอายุ ว์เคุราะหิ์ข้้อมูลและน์ำาเสุน์อข้้อมูลใหิ้กับชีุ่มชี่น์ ติลอดจัน์ร่วมกับชีุ่มชี่น์ใน์การจััดทำาโคุรงการ การถ่ายทอด

องค์ุคุวามรู้ เทคุโน์โลยี น์วัติกรรม เพ�่อแก้ปัญหิาข้องท้องถ์�น์และชุี่มชี่น์ใน์การดูแลคุุณภาพชีี่ว์ติข้องผู้สูุงอายุ รวมทั�งพัฒิน์าคุวามรู้

และทักษ์ะการทำางาน์ด้าน์อาชีี่พให้ิแก่ผู้รับจ้ัางงาน์โดยใชี่้ชีุ่มชี่น์เป็น์ฐิาน์ เพ่�อเป็น์แน์วทางใน์การน์ำาไปประยุกต์ิใช้ี่ใน์การประกอบ

อาชีี่พใน์ชุี่มชี่น์ซ่ึ่�งได้รับการขั้บเคุล�่อน์การพัฒิน์าคุุณภาพชีี่ว์ติข้องผู้สูุงอายุคุรอบคุลุมทั�ง 4 ม์ต์ิ ดังนี์�

      มิติด้านสุขภาพ ได้แก่  น์วัติกรรมคุลายทุกข์้สุร้างสุุข้ลดเข่้าเสุ่�อม  ว์ดีทัศน์์ออกกำาลังกายลดคุวามดัน์โลห์ิติสูุง 

      มิติด้านสิ�งแวิดล้ัอม ได้แก่ การปรับปรุงมาติรฐิาน์สุ�์งแวดล้อมใน์คุรัวเร่อน์สุำาหิรับผู้สูุงอายุ 

      มิติด้านเศัรษฐกิัจั ได้แก่ การสุอน์ผู้สูุงอายุทำาไม้กวาดทางมะพร้าว  

   มิติด้านสังคม ได้แก่ การพัฒิน์าศักยภาพข้องอาสุาสุมัคุรผู้ดูแลผู้สูุงอายุใน์การป้องกัน์คุวามเสีุ�ยงโรคุหิลอดเล่อด

สุมองใน์ผู้สูุงอายุที�มีภาวะคุวามดัน์โลห์ิติสูุง

 การทำาโคุรงการคุรั�งน์ี�ผู้รับจั้างงาน์ได้เรียน์รู้ทักษ์ะใน์การทำางาน์กับชีุ่มชี่น์ การเก็บข้้อมูล การว์เคุราะหิ์ปัญหิา และ

การจััดทำาโคุรงการใหิ้สุอดคุล้องกับสุภาพปัญหิาข้องชีุ่มชี่น์ร่วมกับทักษ์ะด้าน์เทคุโน์โลยีใน์การน์ำาเสุน์อข้้อมูลและ

น์วัติกรรม และการเรียน์รู้ข้้ามศาสุติร์ เช่ี่น์ การบร์หิารจััดการ การประชี่าสัุมพัน์ธ์ิ์ และด้าน์ว์ทยาศาสุติร์สุุข้ภาพ ติลอดจัน์ได้

เรียน์รู้กับภูม์ปัญญาท้องถ์�น์ เพ�่อเพ์�มเติ์มทักษ์ะด้าน์อาชีี่พ เชี่่น์ การทำากระเป๋าจัากผักติบชี่วา การสุาน์เปลจัากเศษ์ผ้า ซึ่�่งสุามารถ

น์ำาไปต่ิอยอดเป็น์อาชีี่พได้หิลังจัากเสุร็จัส์ุ�น์โคุรงการจ้ัางงาน์ โดยมีจัำาน์วน์ประชี่าชี่น์ น์์ส์ุติ ที�ได้รับการจ้ัางงาน์ จัำาน์วน์ 200 คุน์

โครงการด้้แลสุขภัาพ
และคุณ์ภัาพช่วิติผ้้ส้งอายุ
โด้ยการม่ส่วนร่วมของชุมชน
และสถาบันวิชาการ

1. 
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 กองอาคุารสุถาน์ที� มหิาว์ทยาลัยพะเยา ลงสุำารวจัพ่�น์ที�ป่าชีุ่มชี่น์

และจััดทำาแน์วเข้ติข้องป่าชีุ่มชี่น์โดยรอบมหิาว์ทยาลัยพะเยา ทั �งใน์พ่�น์ที �

มหิาว์ทยาลัยพะเยา พ่�น์ที�โดยรอบมหิาว์ทยาลัยพะเยา เชี่่น์ ชีุ่มชี่น์ติำาบล       

แม่น์าเร่อ บ้าน์ร่องคุำาหิลวง บ้าน์โซึ่้ ชีุ่มชี่น์ติำาบลแม่กา บ้าน์หิม้อแกงทอง 

บ้าน์แม่กาหิ้วยเคุียน์  เพ่ �อจััดทำาฐิาน์ข้้อมูลพรรณไม้ท้องถ์�น์และพัน์ธิ์์ไม้

หิายาก เพ่�อว์เคุราะหิ์ใน์การจััดทำาแน์วกัน์ไฟป่าใน์พ่�น์ที�ป่าชุี่มชี่น์ และข้้อมูล

พ่ชี่เศรษ์ฐิก์จั ทำาการสุำารวจัการเพาะปลูกผลผล์ติทางการเกษ์ติรและจััดทำาฐิาน์

ข้้อมูลด้าน์การเกษ์ติรข้องชุี่มชี่น์ เพ่�อวางแผน์พัฒิน์าการจััดการผล์ติภัณฑ์์ รวม

ถ่งการรณรงคุ์การจััดการวัสุดุเหิล่อใชี่้จัากการเกษ์ติรใหิ้เก์ดประโยชี่น์์เพ่�อ

ใชี่้ใน์การทำาแผน์การจััดสุรรทรัพยากรต่ิอไป โดยมีจัำาน์วน์ประชี่าชี่น์ น์์สุ์ติ ท�ี

ได้รับการจ้ัางงาน์ จัำาน์วน์ 215 คุน์

โครงการสำารวจ้พ้�นท่ี่�ป่าชุมชน
และจั้ด้ที่ำาแนวเขติของป่าชุมชน
จั้ด้ที่ำาข้อม้ลพ้ชเศรษฐกิจ้

 ได้มีการสุำารวจัพ่�น์ที�การเกษ์ติรใน์ 3 พ่�น์ที� ได้แก่

1. พ้�นท่ี่� K (บ้านแม�นาเร้อ 1) พ่�น์ที�ทั�งหิมดประมาณ 2,287,917. ติร.ม. พ่ชี่ที�พบสุ่วน์มากใน์พ่�น์ที�เป็น์พ่ชี่ไร่ และ ไม้มีคุ่า โดยพบ

พ่ชี่ใน์พ่�น์ที�ทั�งหิมด 14 ชี่น์์ด 

 โดยู่ท่ี่�พบมากัค้อ : ข้้าว (94.46%) และต้ิน์สัุก (5.07%) พ้ชเด�นค้อ : ต้ิน์ยูดา (0.30%) และ พุทรา (0.18%)

2. พ้�นท่ี่� J (บ้านแม�นาเร้อ 2) พ่�น์ที�ทั�งหิมดประมาณ 4,709,549. ติร.ม. พ่ชี่ที�พบสุ่วน์มากใน์พ่�น์ที�เป็น์พ่ชี่ไร่ พ่ชี่ผักสุวน์คุรัว      

และไม้มีคุ่าบางสุ่วน์ โดยพบพ่ชี่ใน์พ่�น์ที�ทั�งหิมด 24 ชี่น์์ด 

 โดยู่ท่ี่�พบมากัค้อ : ข้้าว (62.40%) ข้้าวโพดหิวาน์ (10.24%) และ ลำาไย (11.77%) พ้ชเด�นค้อ : ต้ิน์กระดาษ์ (0.24%)   

ต้ิน์โกโก้ (0.04%) องุ่น์ (0.012%) สุ้มโอ (0.20%) และผักสุวน์คุรัว (1.36%)

3. พ้�นท่ี่� G (บ้านแม�นาเร้อ 3) พ่�น์ที�ทั�งหิมดประมาณ 1,906,854. ติร.ม. พ่ชี่ที�พบสุ่วน์มากใน์พ่�น์ที�เป็น์พ่ชี่สุวน์และ ไม้มีคุ่า         

โดยพบพ่ชี่ใน์พ่�น์ที�ทั�งหิมด 15 ชี่น์์ด 

 โดยู่ท่ี่�พบมากัค้อ : ต้ิน์สัุก (34.66%) ยางพารา (14.51%) ลำาไย (10.49%) ยูคุาล์ปตัิสุ (6.19%) มัน์สุำาปะหิลัง(5.95%) 

และกล้วย (2.49%) พ้ชเด�นค้อ : มะพร้าว (0.086%) หิญ้าหิวาน์อ์สุราเอล (0.30%) มะม่วง (0.26%) สัุบปะรด (3.46%)             

และอ้อย (0.098%)

 การสุำารวจัป่าชีุ่มชี่น์จัำาน์วน์ 6 เสุ้น์ทาง ได้แก่ A, A1, A2, C, D1 และ D2 โดยใน์พ่�น์ที�ดังกล่าวเป็น์ป่าชี่น์์ดเดียวกัน์ 

คุ่อ ป่าเต็ิงรัง ชี่น์์ดข้องพ่ชี่อยู่ใน์ระหิว่างจัำาแน์กสุายพัน์ธ์ุิ์ โดยที�สุามารถย่น์ยัน์ได้ว่ามี ได้แก่ เต็ิง, รัง, ติองต่ิง, ต้ิน์สัุก, แดง, มะเด�่อ 

และ คุำามอกหิลวง

2. 
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 คุณะสุหิเวชี่ศาสุติร์ มหิาว์ทยาลัยพะเยา ลงพ่�น์ที�สุำารวจัประชี่าชี่น์ใน์เข้ติอำาเภอติ่างๆ ภายใน์จัังหิวัดพะเยา คุ่อ อำาเภอ

ภูกามยาว อำาเภอเม่อง อำาเภอดอกคุำาใติ้ อำาเภอปง อำาเภอจัุน์ อำาเภอเชี่ียงคุำา อำาเภอเชี่ียงม่วน์ อำาเภอแม่ใจั และอำาเภอภูซึ่าง 

เกี�ยวกับพฤติ์กรรมที�มีผลติ่อคุวามเสุียงติ่อโรคุติ์ดติ่อหิร่อสุุข้ภาพด้าน์อ่�น์ ๆ โดยผู้จั้างงาน์สุ่วน์ใหิญ่เป็น์คุน์ใน์พ่�น์ที�น์ั�น์ ๆ 

ประกอบด้วยประชี่าชี่น์และน์์สุ์ติ ซึ่่�งจัะแบ่งพ่�น์ที�รับผ์ดชี่อบติามจัำาน์วน์ประชี่ากรใน์แติ่ละพ่�น์ที� สุำารวจัปัญหิาด้าน์สุุข้ภาพ

หิร่อพฤต์ิกรรมเสีุ�ยงข้องชุี่มชี่น์ประกอบด้วย 

 - โรคุติ์ดต่ิอโคุโรน่์าไวรัสุ 2019

 - คุวามติระหินั์กต่ิอฝุ่่น์ PM2.5 กับปัญหิาสุุข้ภาพ

 - พฤติ์กรรมการสูุบบุหิรี�ใน์ประชี่าชี่น์จัังหิวัดพะเยา

 - การสุำารวจัพฤติ์กรรมคุวามเสีุ�ยงติ่อโรคุต์ิดเชี่�่อแบคุทีเรีย Streptococcus suis

 - การสุำารวจัคุวามรู้ และพฤติ์กรรมคุวามเสีุ�ยงติ่อการต์ิดเชี่�่อพยาธ์ิ์ใบไม้ตัิบ

 - การศ่กษ์าคุวามชุี่กข้องอาการปวดหิลังและปวดเข่้า

 - การสุำารวจัภาวะมวลกล้ามเน่์�อน้์อย และคุวามสุามารถใน์การทำาก์จัวัติรประจัำาวัน์ใน์ผู้สูุงอายุ

 คุณะสุหิเวชี่ศาสุติร์ ได้จั้างงาน์น์ักสุำารวจัทั�งหิมด 115 คุน์ กระจัายติามพ่�น์ที�ติ่างๆ ข้องจัังหิวัดพะเยา และได้มีการ

ว์เคุราะหิ์ข้้อมูลเกี�ยวกับปัญหิาด้าน์สุุข้ภาพและพฤติ์กรรมคุวามเสุียงข้องประชี่าชี่น์จัังหิวัดพะเยา แล้วมีการคุ่น์ข้้อมูลใหิ้กับ

ชีุ่มชี่น์เพ่�อน์ำาไปวางแผน์เกี�ยวกับการดูแลสุุข้ภาพข้องชีุ่มชี่น์ และบรรจัุใน์แผน์ข้ององคุ์กรปกคุรองท้องถ์�น์ติ่อไป

โครงการสำารวจ้ปัญหาด้้านสุขภัาพ
หร้อพฤติิกรรมเส่�ยงของชุมชนจั้งหวัด้พะเยา3. 
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 คุณะสุถาปัติยกรรมศาสุติร์และศ์ลปกรรมศาสุติร์ มหิาว์ทยาลัยพะเยา มีบัณฑ์์ติที�สุำาเร็จัการศ่กษ์าใน์ปี 2562 

จัำาน์วน์ 105 คุน์ โดยทางคุณะได้จััดทำาโคุรงการข้่�น์มาเพ่�อชี่่วยฟ้�น์ฟูเศรษ์ฐิก์จัและเพ์�มโอกาสุใหิ้กับน์์สุ์ติ ใหิ้มีโอกาสุได้เรียน์รู้

จัากการลงพ่�น์ที�ปฏ์ิบัต์ิงาน์จัร์ง และยังเป็น์การช่ี่วยสุ่งเสุร์มบัณฑ์์ติจับใหิม่ใหิ้สุามารถเลี �ยงดูติน์เองได้ใน์ชี่่วงระยะเวลา   

3 เด่อน์ และเป็น์สุ่วน์หิน์่ �งใน์การใชี่้องคุ์คุวามรู ้ ด้าน์สุถาปัติยกรรมศาสุติร์และศ์ลปกรรมศาสุติร์ ใน์การพัฒิน์าชีุ่มชี่น์     

จั่งได้จั้างงาน์บัณฑ์์ติที�สุำาเร็จัการศ่กษ์าจัากทุกหิลักสุูติรภายใน์คุณะฯ จัำาน์วน์ 105 คุน์ โดยมีแน์วทางการจั้างงาน์ด้วยการใหิ้

ผู้รับจั้างลงพ่�น์ที� เก็บข้้อมูล ว์เคุราะหิ์และพัฒิน์าติำาบลติ่าง ๆ ใน์เข้ติจัังหิวัดพะเยา 

 บัณฑ์์ติคุณะสุถาปัติยกรรมศาสุติร์และศ์ลปกรรมศาสุติร์ทั�ง 5 หิลักสูุติร   ซ่ึ่�งประกอบด้วย สุถาปัติยกรรม สุถาปัติยกรรม

ภายใน์ ศ์ลปะและการออกแบบ ศ์ลปะการแสุดง และดุร์ยางค์ุสุากล ได้รับการจ้ัางงาน์โดยผลงาน์ที�โดดเด่น์คุ่อ กระเป๋า Re-Bag  

เป็น์ผลงาน์ข้องน์ายจัารุว์ทย์ สุุข้ลาภ สุำาเร็จัการศ่กษ์าจัากหิลักสูุติรศ์ลปะและการออกแบบ คุณะสุถาปัติยกรรมศาสุติร์และ

ศ์ลปกรรมศาสุติร์ มหิาว์ทยาลัยพะเยา ปีการศ่กษ์า 2562 มีแน์วค์ุดใน์การพัฒิน์าพ่�น์ที� ติำาบลแม่กา อำาเภอเม่อง จัังหิวัดพะเยา ซึ่่�ง

เป็น์ติำาบลซึ่่�งเป็น์ที�ติั�งข้องมหิาว์ทยาลัยพะเยา ประชี่ากรสุ่วน์ใหิญ่ คุ่อ น์์สุ์ติ และบุคุลากร ใน์มหิาว์ทยาลัย เม่�อมีผู้คุน์จัำาน์วน์

มากหิลากหิลายกลุ่ม เป็น์ที�มาข้องปัญหิาการจััดการข้ยะพลาสุต์ิก บร์เวณพ่�น์ที�ติลาดนั์ด พ่�น์ที�หิน้์าร้าน์สุะดวกซึ่�่อต่ิาง ๆ ซ่ึ่�งมีถุง

พลาสุต์ิกถูกท์�งเกล่�อน์กลาด เหิล่านี์�เป็น์ที�มาใน์การน์ำาถุงพลาสุติ์กซ่ึ่�งย่อยสุลายยากมาพัฒิน์าผล์ติภัณฑ์์กระเป๋า Re-Bag ด้วย

การรีดอัดซึ่้อน์ทับถุงพลาสุติ์กหิลายชี่ั�น์ มีคุวามทน์ทาน์ และผล์ติข้่�น์ติามแน์วคุ์ดการน์ำาวัสุดุเหิล่อใช้ี่น์ำากลับมาใชี่้ใหิม่ (Recycle) 

พร้อมทั�ง คัุดสุรรออกแบบรูปแบบ รูปทรงข้องถุงให้ิสุามารถใช้ี่ใน์ชีี่ว์ติประจัำาวัน์ได้จัร์ง

โครงการพัฒนาชุมชนด้้วยศาสติร์
สถาปัติยกรรมศาสติร์และด้้านศิลปกรรมศาสติร์4. 
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  คุณะเทคุโน์โลยีสุารสุน์เทศและการสุ่�อสุาร มหิาว์ทยาลัยพะเยา สุำารวจัข้้อมูลพ่�น์ที� ข้อบเข้ติ ทรัพยากรและ

ข้้อมูลรายแปลงใน์ติำาบลแม่กา สุำารวจัการใช้ี่น์ำ�าภาคุการเกษ์ติรใน์ช่ี่วงหิน้์าแล้ง จัากผลกระทบจัากการเปลี�ยน์แปลงข้องภูม์อากาศ

ข้องโลกใน์ติำาบลแม่กา และแม่น์าเร่อ สุำารวจัและจััดทำาฐิาน์ข้้อมูลด้าน์การเกษ์ติรล์�น์จีั� ข้อบเข้ติแปลงที�ด์น์พัน์ธ์ุิ์เพาะปลูก สัุงคุม 

และพ่�น์ที�ใน์ชุี่มชี่น์ติำาบลแม่ใจั เพ่�อสุ่งเสุร์มการพัฒิน์าทักษ์ะใน์การทำางาน์ใน์ด้าน์ต่ิาง ๆ ใหิ้แก่แรงงาน์ อาท์ การว์เคุราะหิ์และ    

แก้ปัญหิาชีุ่มชี่น์ การพัฒิน์าน์วัติกรรมทางสุังคุม และทักษ์ะทางว์ทยาศาสุติร์และสุังคุมเฉพาะด้าน์ กระติุ้น์เศรษ์ฐิก์จั รวม

ถ่งเก์ดการจั้างงาน์ใน์พ่�น์ที�เป้าหิมาย โดยมีจัำาน์วน์ประชี่าชี่น์ น์์สุ์ติ ที�ได้รับการจ้ัางงาน์ จัำาน์วน์ 47 คุน์

 ผลการดำาเน์์น์งาน์สุำารวจัใน์ติำาบลแม่กา คุ์ดเป็น์ร้อยละ 30 โดยสุำารวจัข้้อมูลพ่�น์ที� ข้อบเข้ติ ทรัพยากรและข้้อมูล            

รายแปลงทั�งหิมด 18 หิมู่บ้าน์ ประชี่ากรกว่า 19,000 คุน์ เพ่�อพัฒิน์าเศรษ์ฐิก์จัท่องเที�ยว ส์ุ�งแวดล้อมและการมุ่งสูุ่การเป็น์ชุี่มชี่น์

น์วัติกรรมต้ิน์แบบข้องพะเยาติ่อไปโดยได้ทำาการสุำารวจัข้้อมูลพ่�น์ฐิาน์ข้องติำาบลแม่กา คุ่อข้อบเข้ติหิมู่บ้าน์ การใชี่้ประโยชี่น์์ท�ีด์น์ 

สุถาน์ที�ราชี่การ สุถาน์ที�ทางวัฒิน์ธิ์รรม ข้้อมูลรูปแปลงที�ด์น์

 ผลการดำาเน์์น์งาน์สุำาหิรับติำาบลแม่กาและแม่น์าเร่อ ค์ุดเป็น์ร้อยละ 50 โดยสุำารวจัการใช้ี่น์ำ�าภาคุการเกษ์ติรใน์ชี่่วงหิน้์าแล้ง 

จัากผลกระทบจัากการเปลี�ยน์แปลงข้องภูม์อากาศข้องโลกใน์ติำาบลแม่กาและแม่น์าเร่อจัำาน์าน์ 36 หิมู่บ้าน์ประชี่ากรกว่า 

23,000 คุน์ เพ่�อสุำารวจัคุวามติ้องการใช้ี่น์ำ�าและจััดทำาบัญชี่ีน์ำ�าข้องเกษ์ติรกรใน์พ่�น์ที� โดยอาศัยลงพ่�น์ที�สัุมภาษ์ณ์เกษ์ติรกรจัำาน์วน์

ทั�งส์ุ�น์ 15 หิมู่บ้าน์จัาก18 หิมู่บ้าน์ใน์ติำาบลแม่น์าเร่อ และน์ำาข้้อมูลมาแปลงใหิ้อยู่ใน์รูปแบบด์จ์ัทัล

  ผลการดำาเน์์น์งาน์สุำาหิรับอำาเภอแม่ใจั คุ์ดเป็น์ร้อยละ 100 ดำาเน์์น์การสุำารวจัและจััดทำาฐิาน์ข้้อมูลด้าน์การเกษ์ติร          

โดยเจัาะที�ล์�น์จัี� ซึ่่�งเป็น์ผลผล์ติหิลักใน์พ่�น์ที� สุำารวจัข้อบเข้ติที�ด์น์ที�จัะข้ยายพัน์ธิ์ุ์พ่ชี่ เพ่�อทำาการเพาะปลูกศ่กษ์าสุภาพสัุงคุม

ใน์ชุี่มชี่น์ทั�งส์ุ�น์จัำาน์วน์ 1,870 ราย เพ�่อให้ิชุี่มชี่น์สุามารถวางแผน์การผล์ติสุ่งเสุร์มและสุามารถประเม์น์ผลการผล์ติออกสูุ่ติลาด

เช์ี่งพาณ์ชี่ย์ ศ่กษ์าระบบโลจ์ัสุต์ิกส์ุ เพ่�อพัฒิน์าเศรษ์ฐิก์จัและส์ุ�งแวดล้อมและทำาให้ิชุี่มชี่น์เก์ดการพัฒิน์าอย่างยั�งย่น์

โครงการสำารวจ้
พ้�นท่ี่� ใน 3 ติำาบล 5.
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 คุณะพลังงาน์และสุ์�งแวดล้อม มหิาว์ทยาลัยพะเยา จััดทำาแบบสุอบถามและลงพ่�น์ที �สุำารวจัข้้อมูลที �เกี �ยวข้้อง

กับข้ยะมูลฝ่อยใน์ชีุ่มชี่น์ อาท์ ปร์มาณข้ยะมูลฝ่อยใน์พ่�น์ที� ชี่น์์ด และองคุ์ประกอบ ว์ธิ์ีการจััดการข้ยะที�ติ้น์ทางและปลายทาง

 ใน์ปัจัจัุบัน์ และปร์มาณข้ยะมูลฝ่อยติกคุ้างภายใน์ชีุ่มชี่น์ ใน์เข้ติองคุ์การบร์หิารสุ่วน์จัังหิวัดพะเยา โดยได้รวบรวม ติรวจัสุอบ 

ว์เคุราะหิ์ และสุังเคุราะหิ์ข้้อมูลด้าน์ข้ยะมูลฝ่อยใน์ชีุ่มชี่น์ จัากการลงพ่�น์ที�และแบบสุำารวจั และจััดทำาฐิาน์ข้้อมูลข้ยะมูลฝ่อย

ข้องชีุ่มชี่น์ใน์จัำาแน์กแติ่ละพ�่น์ที�สุำาหิรับใชี่้เป็น์แน์วทางใน์การวางแผน์บร์หิารจััดการข้ยะภายใน์ชีุ่มชี่น์ด้วยเทคุโน์โลยีท�ีเหิมาะสุม

โดยเน์้น์การลดปร์มาณข้ยะและแปรรูปข้ยะกลับมาใชี่้ประโยชี่น์์ทั�งติ้น์ทางและปลายทาง จััดประชีุ่มกลุ่มย่อย ลงพ่�น์ที�เผยแพร่ 

เพ่�อถ่ายทอดแน์วทางและรูปแบบการบร์หิารจััดการข้ยะใน์ชุี่มชี่น์ที�สุามารถลดปร์มาณข้ยะและข้ยะติกคุ้างใน์ชุี่มชี่น์ โดยมีจัำาน์วน์

ประชี่าชี่น์ น์์ส์ุติ ที�ได้รับการจ้ัางงาน์ จัำาน์วน์ 30 คุน์

 ชีุ่มชี่น์หิร่อหิน์่วยงาน์ที�ได้รับผลกระทบได้รับคุวามชี่่วยเหิล่อใน์การฟ้�น์ฟูและกระติุ้น์เศรษ์ฐิก์จั จัำาน์วน์ 15 ชีุ่มชี่น์ 

และได้ฐิาน์ข้้อมูลใน์การติัดสุ์น์ใจัสุำาหิรับใชี่้แน์วทางการจััดการข้ยะชีุ่มชี่น์ใน์พ่�น์ที�จัังหิวัดพะเยา และยังเป็น์การประชี่าสุัมพัน์ธิ์์

และถ่ายทอดเทคุโน์โลยีรูปแบบการบร์หิารจััดการข้ยะชุี่มชี่น์อย่างมีประส์ุทธ์ิ์ภาพสุำาหิรับพ่�น์ที�จัังหิวัดพะเยาต่ิอไป

โครงการการจั้ด้การขยะ
ในเขติองค์การบริหารส่วนจั้งหวัด้พะเยา6.



10

 ศูน์ย์ศ์ลปวัฒิน์ธิ์รรมล้าน์น์า (ไติ) สุถาบัน์น์วัติกรรมและถ่ายทอดเทคุโน์โลยี มหิาว์ทยาลัยพะเยา ดำาเน์์น์การใน์พ่�น์ที�

จัังหิวัดพะเยาและพ่�น์ที�ใกล้เคุียง เป็น์พ่�น์ที�ชีุ่มชี่น์รอบกว๊าน์พะเยาและพ่�น์ที�ลุ่มแม่น์ำ�าอ์งและลุ่มน์ำ�าสุาข้า ประกอบด้วยพ่�น์ที� 

12 ชุี่มชี่น์ และ 13 อปท. เพ่�อสุำารวจัเก็บข้้อมูลฐิาน์ทรัพยากรท้องถ์�น์ ทุน์ทางวัฒิน์ธิ์รรมและภูม์ปัญญาข้องท้องถ์�น์ ใน์การสุ่งเสุร์ม

และพัฒิน์าระบบกระบวน์การผล์ติส์ุน์คุ้าวัฒิน์ธิ์รรมและภูม์ปัญญา พัฒิน์าระบบติลาด ส์ุน์คุ้าวัฒิน์ธิ์รรมและภูม์ปัญญา อีกทั�งสุ่ง

เสุร์มแหิล่งท่องเที�ยวข้องชุี่มชี่น์ โดยมีจัำาน์วน์ประชี่าชี่น์ น์์ส์ุติ ที�ได้รับการจ้ัางงาน์ จัำาน์วน์ 151 คุน์       

 ได้ข้้อมูลภูม์ปัญญาท้องถ์�น์มาจััดทำาฐิาน์ข้้อมูลทุน์ทางวัฒิน์ธิ์รรมและภูม์ปัญญาทรัพยากรท้องถ์�น์ เพ่�อการพัฒิน์า

เศรษ์ฐิก์จั สุ์�งแวดล้อมท้องถ์�น์ บน์ฐิาน์วัฒิน์ธิ์รรมชีุ่มชี่น์ จัำาน์วน์ 2,069 ข้้อมูล และได้ข้้อมูลแบบเชี่์งล่กเป็น์รายงาน์จัำาน์วน์ 

151 เล่ม ประชี่าชี่น์ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะด้าน์เศรษ์ฐิก์จัจัากสุถาณการณ์การแพร่ระบาดข้องเชี่่�อไวรัสุโคุโรน์่า 2019 

ได้เข้้าไปชี่่วยสุ่งเสุร์มและพัฒิน์าระบบกระบวน์การผล์ติสุ์น์คุ้าวัฒิน์ธิ์รรมข้องชีุ่มชี่น์ท้องถ์�น์ที�ติน์อาศัยอยู่ และชี่่วยจััดทำาสุ่�อ

ใน์การสุ่งเสุร์มและพัฒิน์าระบบติลาด ส์ุน์คุ้าวัฒิน์ธิ์รรม และแหิล่งท่องเที�ยวข้องชุี่มชี่น์ท้องถ์�น์ที�ติน์อาศัยอยู่    

โครงการสำารวจ้ข้อม้ลภ้ัมิปัญญาท้ี่องถิ�น
มาจั้ด้ที่ำาฐานข้อม้ลทุี่นที่างวัฒนธิรรม
และภ้ัมิปัญญาที่รัพยากรท้ี่องถิ�น

7.
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 ใน์โคุรงการจ้ัางงาน์ อว.เฟสุ 2 คุณะว์ศวกรรมศาสุติร์ มหิาว์ทยาลัยพะเยา ได้ร่วมดำาเน์์น์โคุรงการจ้ัางงาน์ จัำาน์วน์ 300 

อัติรา โดยมีโคุรงการที�ดำาเน์์น์การ 2 โคุรงการย่อย คุ่อ การติรวจัสุอบอาคุารและบ้าน์พักอาศัยที�มีคุวามเสีุ�ยงเสีุยหิายจัากการเก์ด

แผ่น์ด์น์ไหิว ใน์พ่�น์ที�จัังหิวัดพะเยา 33 ติำาบล ซ่ึ่�งได้ดำาเน์์น์การติรวจัสุอบอาคุารที�มีคุวามเสีุ�ยงพังทลายจัากการเก์ดแผ่น์ด์น์ไหิว 

โดยอ้างอ์งผลการศ่กษ์าสุาเหิตุิโคุรงสุร้างเสีุยหิายจัากเหิตุิแผ่น์ด์น์ไหิวเชีี่ยงราย รวมถ่งการจััดทำาฐิาน์ข้้อมูลอาคุารใน์พ่�น์ท�ีใน์รูป

แบบแผน์ที� โดยอ้างอ์งจัากระบบพ์กัดและระบบแผน์ที�ข้อง Google Earth โดยมีการจ้ัางงาน์ทั�งส์ุ�น์ 71 อัติรา

 สุ่วน์โคุรงการย่อยที�สุอง คุ่อ การสุำารวจัข้้อมูลเพ่�อจััดทำาแผน์ที�ภาษี์และทะเบียน์ทรัพย์ส์ุน์ข้ององคุ์กรปกคุรองสุ่วน์ท้องถ์�น์

ซ่ึ่�งได้ร่วมดำาเน์์น์การสุำารวจัข้้อมูลกับพนั์กงาน์สุำารวจัข้ององคุ์กรปกคุรองสุ่วน์ท้องถ์�น์ (อปท.) จััดทำาแผน์ที�ภาษี์และทะเบียน์

ทรัพย์ส์ุน์ เพ่�อให้ิ อปท. น์ำาข้้อมูลท�ีจััดทำาข่้�น์นี์�ไปประกอบการวางแผน์พัฒิน์าและแก้ปัญหิาที�เก์ดข่้�น์ใน์ชุี่มชี่น์อย่างเป็น์ระบบ สุน์อง

น์โยบายรัฐิบาล 4.0 ซ่ึ่�งโคุรงการย่อยนี์�ได้รับคุวามสุน์ใจัจัาก อปท.หิลายแห่ิงเป็น์จัำาน์วน์มาก เก์น์กว่าเป้าหิมายโคุรงการท�ีตัิ�งไว้ 

จ่ังมีการข้ออนุ์มัต์ิข้ยายพ่�น์ที�ปฏ์ิบัต์ิการจัากเด์ม จัำาน์วน์ 45 อปท. เป็น์ 65 อปท. โดยมีการจ้ัางงาน์รวมทั�งส์ุ�น์ 229 อัติรา

โครงการติรวจ้สอบอาคารและบ้านพักอาศัยท่ี่�ม่ความเส่�ยงเส่ยหาย
จ้ากการเกิด้แผ่นดิ้นไหว และการสำารวจ้ข้อม้ลเพ้�อจั้ด้ที่ำาแผนท่ี่�ภัาษ่
และที่ะเบ่ยนที่รัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้ี่องถิ�น

8.
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 The Natural History Museum of University of Phayao is 

a museum of learning center in natural basics of life that promotes 

biodiversity education (BDE) and mediates communication to various 

communities outside University for recognizing the importance of 

natural resources and the values of different species. The Natural 

History Museum is operated by the School of Science, which aims 

to integrate various scientific knowledges under sufficiency economy 

philosophy and the university’s commitment to “wisdom for community 

empowerment”

 University of Phayao opens The Natural 
History Museum to promote Youth Learning 
through Green Peafowl of Eastern Lanna.

OPEN 
NOW
FOR 
FREE!!
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Associate Professor Supakorn Pongbangpho, Ph.D., President of University of Phayao said: This time, 

the exhibition of Eastern Lanna Green Peafowl which inside the Natural History Museum, School of Science, University of 

Phayao, it is beneficial to students and the general public to learn about Green Peafowl ’life, Biodiversity of animals and 

plants, as well as the importance of natural resources and the environment. It is also an original model for pushing and 

conserving Green Peafowl to the world class level. The four main missions of driving: the first is Green Peafowl and forest 

conservation, the second is strengthen in both regional and international of the Green Peafowl conservation networks.         

The third aspect of the study is integration of academic point with Green Peafowl conservation by providing Green Peafowl’s 

life and its conservation knowledge in a part of various academic courses. The fourth is to promote research, academic services, 

and maintenance of art and culture for Green Peafowl conservation. The University of Phayao will lead researchers to work 

with the community on research studies. We inherit the multi-cultural and traditions which are associated with Green 

Peafowl in Phayao province and the commercial expansion for University of Phayao.  Phayao province will be the future 

city of Green Peafowl tourism. Also, it is prepared to enhance international development by supporting the United Nations 

Sustainable Development Goals, SDG15 Life on Land.
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Course president in Biology : Assistant Professor 

Thipwan Sappasat, Ph.D. said: The first exhibition of the Natural 

History Museum, University of Phayao, presented the biological 

knowledge of the Green Peafowl (Pavo muticus) which was created 

by the mobilization of knowledge, expertise from school of science 

and biologist, Innovation and Technology Transfer Institute, Division of 

Building and Facilities, The Office of Strategy Management NORTH2 

(OSM NORTH2), the Green Peafowl Project of the NSTDA and Green 

Peafowl Learning Center. In 2020-2021, it received budget support 

from the OSM NORTH2 under the “World-Class Green Peafowl City” 

project to connect the creative economy. The exhibition includes 

biological knowledge in a variety of aspects of Green Peafowl, 

including external morphology, the skeleton of Green Peafowl, and 

the important food plant of Green Peafowl, as well as exhibiting 

the biodiversity of animals and plants so that students, and the general 

public can attend their own studies, as well as cultivate biological 

knowledge and understanding and value of natural resources for 

the youth. Youth, students, and the general public through the story 

of “The Green Peafowl of Eastern Lanna”.
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The Natural History Museum has exhibited the biology stories of Green 

Peafowl: Pavo muticus and the other types of birds. This means that the birds in 

the same family (Phasianidae) such as Indian peacocks, turkeys, wild chickens, 

pheasants, and quails which are laid out closely. At the same time, the beauty and 

striking of Thai peacocks will inspire people to turn their attention to birds and 

chickens in the same family, such as wild chickens and pheasants, which are 

considered to be one of the most beautiful animals in the Thai forest, while 

in-depth the details of the different types of feathers of Green Peafowl through 

a microscope. A real specimen of internal organs, the skeleton of Green Peafowl, 

and the skull of a different type of bird that is structured following the behavior 

feeding of each type of bird. The presentation of Green Peafowl eggs and the other 

types of birds, as well as innovative equipment, embryo monitoring, and quality of 

the egg (UP Bio Egg Candler), as well as the Green Peafowl eggshell crackers to 

study the embryo stage (embryo) of Green Peafowl.

The Green Peafowl footprints are replicated from natural sources, as well 

as track the livelihood of Green Peafowl through research to explore the important 

sources of their food plants. There are many varieties of plants that feeding Green 

Peafowl, including grain of rice, corn, millet, bamboo, and other grass crops, Flowers 

of figs, leaves and grain of grass and sedge, bean seeds, sunflower Seeds, herbs, 

such as Barleria cristata, Centella asiatica, Flacourtia indica, Muntingia calabura, 

Banyan, Indian gooseberry, Rose apple, Stinking passionflower, and Cucurbits, etc. 

Green Peafowl are easy-to-eat animals, in addition to eating plants, and also have 

a small source of protein and fat from eating animals, including insects, centipedes, 

millipedes, earthworms, snails, Bare Slug, small green frog, etc. 

Scientists at the museum gathered samples of creatures in the plant 

kingdom and animal kingdom, both in the form of dried samples and preserved 

specimens, to expand the knowledge of plants and animals to visitors and to realize 

the value of the mutually supportive creatures.

In this regard, You can visit every Friday from 9.00 am - 12.00 pm free!        

There is no charge. For more information, please contact: Pawinee Thongthong 

(092-257-1636, pawinee.th@up.ac.th) Tel. 054-466-666 ext. 1774 or 1713
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University of Phayao has installed the real-time bus 
tracker at university of phayao bus stop

University of Phayao has brought another new technology, which is a 55 inches screen for facilitating 

the transportation in the university. This screen is installed at all the bus stops, and it shows the real time bus 

transition in the university in the form of real map and update the data in every one second. Moreover, there are 

various colors for representing the route of the bus, and the numbers of the bus that are on duty along with the 

numbers of people on the bus. In addition to this, users are able to access this system on their PC or mobile 

through http://bustransit.up.ac.th/ or by installing the Smart UP application on Android and IOS which is developed 

by Center for Information Technology and Communication Services, University of Phayao. This real-time bus 

tracker system is another university strategy in the form of Smart Operation which bring new technology innovation 

for improving the work, quality of life, the living condition in the university.

In the future, the screen of this system will be updated to a smaller size and more compact. The material will 

be selected for reducing the weight of the screen. Furthermore, Smartphone, tablet and notebook charging port 

will be installed along with the screen which can let the student charge their phone or pc during waiting for   

the bus.
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 University of Phayao welcomed the minister of 
Higher Education, Science, Research and Innovation 
for observational study in Phayao province 
“The role of the university in local development 
and foundation economy development”
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On 6th September 2020 11:00,   Associate Professor Supakorn Pongbangpho, Ph.D. President of University of 

Phayao followed by executives had the honor of accompanying with Phayao governor and Phayao mayor. They welcomed 

the minister of Higher Education, Science, Research and Innovation Anek Laothamatas and chief executives for observation 

study in Phayao under the topic “The role of the university in local development and foundation economy development” and 

checking the improvement of the result of research and innovation in Phayao on 6th , 7th  September 2020 at Bawarn 

Rattanprasit Meeting room, University of Phayao, Phayao municipality and Tai Lue Chiang Kham village, Chiang Kham 

District, Phayao.

The president of University of Phayao stated that the university is very glad to have the opportunity to welcomed 

the minister and all honored guests that have brought the knowledge for durability local development which is in accordance 

with the university determination “Wisdom for Community Empowerment” and vision “University of wisdom for community 

innovation toward internationality” by the project called “1 Faculty 1 Signature Project” which has attended by university 

team and the communities. This project is inspired by a project called “1 Faculty 1 Model Project” which focus on 

encouraging professors in using the knowledge, research, technology and innovation of each school for helping to improve 

the community living condition in all the districts in Phayao. This project becomes a model for spatial development that will 

be able to be promoted to commercial research and Start up enterprises, which can help to develop the communities, social 

and country. After that, the minister and executives had a discussion and exchanged ideas with student leaders such as 

student division, student council, Saha Wiang and student inspector at Chuchat Meeting Room, Office of the President of 

Phayao University before visiting Chiang Kham district for listening the work summarize at Wat Sarn Muang Ma meeting 

room, Yuan sub-district and visiting Kad Thai Lue for listening to the work result of “capitalism economy development     

in culture – case study, Kad Thai Lue” at Chiang Kham district, Phayao.
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University of Phayao arranged a signing Memorandum 
of understanding ceremony with Thailand Institute 
of Scientific and Technology Research in increasing 
the value of agricultural products and identity plant 
of Phayao province

Associate Professor Supakorn Pongbangpho, Ph.D. President, University 

of Phayao, Phayao governor, Mr.Kamol Chiangwong, director of Thailand 

Institute of Scientific and Technology Research, Dr. Chutima Iamchotichavalit 

and the chairman of the chamber of commerce, Northern provincial group 

(NORTH 2), Mr.Sombat Chin Sukserm have sign the memorandum of 

understanding ceremony with the content of “ The usage of research and 

innovation technology for increasing the value of agricultural products and 

identity plant of Phayao province”. This ceremony which arranged by innovation 

and technology transfer institute, science and technology park and Institute of 

Scientific and Technology Research, is attended by the executive the University 
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of Phayao, executive from government agencies and the private sector, mass 

media as the witnesses in this ceremony. The objective of this MOU is for 

developing the integration between government agencies and private sector     

in Phayao, developing small and medium enterprises SMEs and community 

enterprises, solving the community problems. These will lead to the development 

of community economy, the increasing household income and reducing the expense. 

The ceremony was conducted at University of Phayao medical center and Hospital, 

2nd floor of Professor Dr. Monthon Sanguansermsri special meeting room on 1st 

September 2020. After the ceremony, there was an planting the giant tamarind 

tree at Learning Center of Royal Sufficiency Economy for Agriculture and Human 

Survival.
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Students from Demonstration School, University 
of Phayao won the four quarter-final winners in 
Fablab Thailand Student Design and Engineering 
Project Competition 2020

Students from Demonstration School, University of Phayao won the four quarter-final 

winners in FABLAB Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020 in the topic 

of “Innovative Ideas for the Community” by inventing a “Wildfire Survey Aircraft” to reduce      

the occurrence of smog caused by wildfires, finishing in the first four of the 173 teams nationwide. 

The team consists of Senior Students in Science Classrooms in University-Affiliated School 

Project, Mr. Apichet Kamsuwat, Mr. Phattharaphat Phattharapakorn and Mr. Kunanon 

Charoendee, along with Mr. Sarit Promthep, Project Advisor and Lecturer of the Demonstration 

School, University of Phayao.

Mr. Apichet Khamsuwat, Student from the Demonstration School, University of Phayao said 

that “The idea of this project started from the school and the community, experiencing dust and 

smog, which was caused by wildfires, so we figured out how to invent a wildfire survey plane,   

to warn us of wildfire, in the terms of the inspiration for choosing the aircraft as a tool because it 

uses only single motor and cheap price, and the reason for choosing the aircraft in model 

“Cesna172” because it has a big container for more loading, and everyone loves it and doing this 

project with fun and happy.
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Mr. Sarit Promthep, Project Advisor and Lecturer of the Demonstration School, University of Phayao said that 

“Starting this project, a Wildfire Survey Aircraft, started by finding a mutual agreement between teachers and students, 

without forcing student during this project. It takes a lot of experience to create aircraft and many times of flight testing.   

For the major problem of us with the first version was not as smooth as it should be. Each person is lack of inexperience, 

so it needs to seek some advises from the expert such as RC Aircraft Clubs to study the techniques of creating various 

aviation for completion our aircraft.

For this time to build the aircraft. Demonstration School, University of Phayao has a fabrication lab or FABLAB with 

the aim of developing the skills of Thai student and youth to be the inventor by creating a wildfire survey aircraft. 

The FABLAB room is a room that supports the aircraft design and assembly using laser cutting machines, 3D printers and 

various equipment tools. Moreover, advisor and lecturer give the consult for measurement programming for enhancing 

the efficiency learning of student.
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