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          ไม่เคยคิดว่าจะมีหมู่บ้านอจัฉริยะ หมู่บา้นสตาร์ทอัพกลางดอย บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่    และแล้วก็มี

คนสร้างสิ่งนี้ข้ึนมาจริงๆ กับโครงการ ออน ไอที วัลเลย์ (Oon IT Valley) ศูนย์บ่มเพาะ Start Up SMEs ภาคเหนือ ปั้นกลุม่เกษตร

ปลอดภัย-ไอที และร้านค้าชุมชน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรกลางปีนี้ บนพ้ืนท่ี 90 ไร่ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ใช้งบลงทุน

กว่า 300 ล้านบาท เพื่อสรา้งสรรค์แนวทางการด าเนินธุรกจิร่วมกันด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมทั้งสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้ SMEs- 

Start Up ให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความร่วมมือของกลุ่มผูพ้ัฒนาซอฟต์แวร์ ที่จะใช้สถานท่ีแห่งนี้เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความรู้

เทคโนโลยีด้านไอที ให้เกิดการจ้างงาน สร้างโอกาสและสร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

        จากการที่ SIPA  จับมือกับจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันพัฒนา ‘Chiangmai Smart City’ มุ่งสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทลัเตม็รูปแบบ   วันท่ี 3 

กุมภาพันธ์ 2559 นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA  และ

นางสุวดี ปาจรยีางกูร กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิติมศกัดิ์หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือแนวทางเตรียมความพร้อม

การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น ‘Chiangmai Smart City’ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ เกิดการน าเทคโนโลยีต่างๆ ไป

ยังชนบทให้มากข้ึน รวมทั้งหารือการปรับเปลี่ยนศูนย์ ICT ชุมชนพัฒนา ให้เป็นศูนย์ดิจิทลัชุมชน ซึ่งจะท าให้เกิดการใช้ Digital 

Economy อย่างมีประสิทธิภาพมากได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ Oon IT Valley อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่เกิด

จากการร่วมมือระหว่าง SIPA ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ ผู้ประกอบการ SMEs และสถาบันการศึกษา พัฒนาพ้ืนท่ีให้เป็น

ที่รองรับการส่งเสรมิและพัฒนา SMEs ใหเ้ป็น SMEs ดิจิทัล 

         และจากแนวความคิดของ คุณวิโรจน์  เย็นสวัสด์ิ ผู้บรหิารบริษัท โปรซอฟท ์คอมเทค จ ากัด ในการด าเนินธรุกิจ เพื่อที่จะตอบ

แทนสังคมด้วยการให้ความรู้ เพื่อน าไปสู่การท างานอย่างมืออาชีพ เพราะท่านมีความเช่ือว่าคนเราทุกคนต้องการโอกาส ถ้าเราสามารถ

สร้างโอกาสให้กับเกษตรกร SMEs Start Up และผู้ด้อยโอกาส  แล้วสังคมก็จะน่าอยูม่ากขึ้น ด้วยความตั้งใจจริงและความร่วมมือ ร่วมใจ 

ของเพื่อนสมาชิกที่มีอุดมคตเิดียวกัน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงเกิดเป็นโครงการ  Oon IT Valley เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการ

ด าเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้  SMEs Start Up และเกษตรกรใหส้ามารถเติบโตอย่างยั่งยนื 

และด้วยความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มผู้พัฒนาซอฟแวร์ ท่ีจะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีด้านไอที  ให้เกิด

การจ้างงานสร้างโอกาส สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง สร้างสังคมตามแนวคิด “ร่วมแรงและแบ่งปัน”  

        ภายในคอมเพล็กซ์นีป้ระกอบด้วย  "กลุ่มพัฒนาคนและแหลง่สร้างงาน" - ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศ SMEs  - 
IT Outsourcing (ITO) - IT for SMEs - IT for Agriculture "กลุ่มสร้างสรรค์เศรษฐกิจนวัตกรรม" - ท่องเที่ยววิถีล้านนา อ.แม่ออน – 
สืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลา้นนา – ร้านค้าชุมชนพึ่งตนเองได้ – ศูนย์กระจายสินคา้เพื่อเป็นแหล่งเช่ือมโยงธุรกิจ – ศูนย์สร้างคุณค่า
ชีวิตสูงวัย "กลุ่มพัฒนาเกษตรนวตักรรม" - กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ – กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ – กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอม – กลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมด้านการเกษตร "Co-Working Space" - สถานท่ีท างานแห่งใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติและขุนเขา เพื่อสร้าง Start up รุ่นใหม่ๆ 
และอ านวยความสะดวกให้กับกลุม่ Start up เดิม โดย SIPA เชียงใหม่ ได้จดัให้มีกล้อง Full dome 360 องศา ส าหรับแสดง 
Animation 3D, Game, E-learning, VTR โดยจะเป็น Co-working ที่มีความพร้อม ความทันสมัยและใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย - 
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โครงการ Office Startup พื้นที่ 1,500 ตารางเมตร รวมทั้งหมด 3 ช้ัน ช้ันละ 500 ตารางเมตร และ "Dutch Farm" แหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่ของอ.แม่ออน  ผู้เข้ามา Oon IT Valley และนักท่องเที่ยวทั่วไป จะสมัผสักับสตัว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิด   

จุดเริม่ต้นของแนวคิดมาจากการ "ร่วมแรงและแบ่งปัน" น ามาสู่การ "เปลี่ยนแปลง" จาก การค้าที่มุง่สู่ก าไรสูงสุด สู่ ธุรกิจ
เพ่ือสังคม (Social Enterprise)  จาก การสังคมตัวใครตัวมัน สู่ การร่วมแรงและแบ่งปัน จาก การหารายได้ให้เจ้าของ สู่ สังคม
เอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ จาก เกษตรเคมี สู่ เกษตรอินทรีย ์ จาก การท่องเที่ยวแบบเดิมๆ สู่ การท่องเท่ียววิถีไทย จาก กระจุกตัวของรายได้ สู่ 
การกระจายรายได้ให้คนขาดโอกาส จาก การเดินทางสู่เมืองหลวงเพ่ือหางาน สู่ การท างานในบ้านเกิด จาก ความแออัดในเมือง
หลวง สู่ การกระจายความเจริญ และ จาก ชมุชนอ่อนแอ สู่ ชุมชนเข้มแข็ง กิจการเพื่อสังคมในลักษณะเช่นนี้  เกิดขึ้นจากการร่วมแรง
ร่วมใจของคนหลายฝ่ายจะเกิดขึ้นในสังคมชาวเชียงใหม่อย่างแน่นอน 
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