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คํานํา
รายงานผลการดําเนินงานหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฉบับนีจ้ ดั ทําขึน้
เพื่อสรุปผลการดําเนิ นงานโครงการหมูบ านแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ดําเนินการมาตั้งแต
ป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ถึ ง ป จจุ บั น ภายใต น โยบายที่ ตอ งการนํ าองค ความรู ท างด า นวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ ลงสูห มูบ า น/ชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิต การลดตนทุนการผลิต
การเพิม่ มูลคาผลิตภัณฑ และสรางฐานกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกบั แตละหมูบ า นทีไ่ ด
รับการถายทอดเทคโนโลยี รายงานฉบับนีไ้ ดจากการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานจากระบบการติดตามผล
ออนไลนและการติดตามประเมินผลของคณะทํางานคัดเลือกหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอม
ทั้ ง ข อ มู ล จากรายงานฉบั บ สมบู ร ณ จ ากการว าจ างที่ ป รึ ก ษาในการติ ดตามประเมิ นผลโครงการประจํ า ป
งบประมาณ
คณะผูจ ดั ทําหวังเปนอยางยิง่ วารายงานผลการดําเนินงานหมูบานแมขายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีฉบับนี้จะเปนประโยชนตอ การดําเนินงานในอนาคต
คณะผูจัดทํา
สวนถายทอดเทคโนโลยี
สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัด
6 กุมภาพันธ 2556
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สารบัญ
หนา
คํานํา
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเกีย่ วของและความเชือ่ มโยงกับประเด็นยุทธศาสตร
1.2 ขอมูลโครงการหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.2.1 นิยามและความหมาย
1.2.2 โครงสรางการบริหารจัดการ
1.2.3 ตัวชีว้ ดั และเปาหมายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
บทที่ 2 สรุปผลการดําเนินงาน
2.1 สรุปขอมูลหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.1.1 จําแนกตามปงบประมาณ
2.1.2 จําแนกตามหนวยงานทีไ่ ดรบั การสนับสนุนงบประมาณ
2.1.3 จําแนกตามกลุม เทคโนโลยี
2.1.4 จําแนกตามภูมภิ าค จังหวัด
2.1.5 จําแนกตามสถานะหมูบ า น
2.1.6 แผนที่ตั้งหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ
2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
2.2.1 การติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจํากระทรวง
2.2.2 การติดตามประเมินผลโดยสํานักงบประมาณ
บทที่ 3 การประเมินผลโครงการ
3.1 การควบคุมคุณภาพและการประเมินโครงการ
3.2 ผลการประเมินโครงการ ประจําป 2554
3.3 ผลการประเมินโครงการ ประจําป 2555
บทที่ 4 ตัวอยางความสําเร็จ
4.1 หมูบ า นขาวโพดลดหมอกควัน
4.2 หมูบ า นขาวหอมอินทรีย
๔.๓ หมูบ า นวิทยาลัยวัววิทยา
๔.๔ กลุม หมูบ า นเทคโนโลยีปุย สูตร วว.
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 รายชือ่ และคําสัง่ คณะกรรมการฯ และคณะทํางานฯ
ภาคผนวก 2 สรุปการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมขยายหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ภาคผนวก 3 แบบฟอรมการพิจารณาขอเสนอโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ภาคผนวก 4 แบบฟอรมการประเมินสถานะหมูบ า นภายใตกจิ กรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
ภาคผนวก 5 รายชือ่ หมูบ า นทีไ่ ดรบั การสนับสนุนงบประมาณภายใตกจิ กรรมหมูบ า นแมขา ย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตป 2553-2556
ภาคผนวก 6 ทะเบียนหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555
ภาคผนวก 7 เรื่องเลาความสําเร็จ
Ø หมูบ า นขาวหอมนิล จ.อางทอง
Ø หมูบานผลิตภัณฑกลวยแปรรูป จ.ชุมพร
Ø หมูบ า นเซรามิกบานหาดสมแปน จ.ระนอง
Ø หมูบ า นปุย อินทรีย กลุม ปุย ชีวภาพบานทับทิมสยาม 07 จ.ศรีสะเกษ
Ø หมูบ า นปุย อินทรียช วี ภาพบางคลองศิลา จ.สุราษฎรธานี
Ø หมูบ า นปุย อินทรียก ลุม วิสาหกิจอัดเม็ดปุย อินทรียช วี ภาพ จ.ขอนแกน
Ø หมูบ า นปุย อินทรีย กลุม ปุย อินทรียต ามวิถพี อเพียงบานบนลาน จ.พัทลุง
Ø หมูบานปุยอินทรีย กลุม ปุยอินทรียชีวภาพบานทุง เลียบ จ.สงขลา
Ø หมูบานปุยอินทรีย กลุม ผลิตปุยเคมีชีวภาพเบญจลักษณ จ.ศรีสะเกษ
Ø หมูบ า นปุย อินทรีย กลุม ปุย อินทรียบ า นโนนประดู จ.สกลนคร
Ø หมูบานมังคุดเพือ่ การสงออก จ.จันทบุรี
Ø หมูบานหอยเชอรี่ จ.มหาสารคาม
Ø หมูบ า นขาวเหลืองอินทรีย จ.กาฬสินธุ
Ø หมูบานแกสชีวมวลในครัวเรือน จ.เชียงใหม
Ø หมูบ า นตนแบบแปรรูปลําไยระดับชุมชน จ.เชียงใหม
Ø หมูบ า นขาวโพดลดหมอกควัน จ.เชียงใหม
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเกีย่ วของและเชือ่ มโยงกับประเด็นยุทธศาสตร
กิจกรรม
หมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การถายทอดเทคโนโลยีทต่ี อบสนองความตองการของกลุม เปาหมาย
เปาประสงคที่ 4
: ผูประกอบการและชุมชนไดนําเทคโนโลยีไปใชประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
ตัวชี้วัดเปาประสงค
: จํานวนสถานประกอบการ / ชุมชนทีน่ าํ ผลงานวิจยั และพัฒนาฯไปใชประโยชน
(สรางผลิตภาพ เพิม่ รายได ลดรายจายเพิ่มคุณภาพชีวติ ใหกบั ชุมชนทองถิน่ )
ผลผลิต
: การถายทอดเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดผลผลิต
: 1. จํานวนผูร บั การถายทอดเทคโนโลยี (คน)
2. รอยละความพึงพอใจของผูร ับการถายทอดเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ 4
: การขยายหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ตัวชีว้ ดั กิจกรรม
: จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสรฯ ไดสนับสนุน
ใหดําเนินงานเพื่อถายทอดเทคโนโลยีหรือสรางความเชีย่ วชาญทางเทคโนโลยี
ในหมูบ า น/ชุมชน

หลักการและเหตุผล

เมือ่ ปงบประมาณ พ.ศ.2553 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
นโยบายที่จะนําผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเขาไปเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ กระบวนการลดตนทุนใน
การผลิต รวมถึงกระบวนการความคิดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปน
แบบอยางในการพัฒนาชุมชนทองถิน่ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเรียก
หมูบ า นนีว้ า "หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี" โดยชุมชนจะไดรับ
การถายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะจนมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
สามารถนําไปประยุกตใชตอยอดอาชีพหลักหรืออาชีพรอง ชวยลดคาใชจาย
สรางเงิน สรางงาน สรางรายไดใหกับชุม ชนทอ งถิ่น รวมถึง สามารถขยายองค
ความรูห รือถายทอดสูห มูบ า นใกลเคียงไดตอ ไป
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ในการดําเนินงาน สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมกับหนวยงานในสังกัดและสถาบันการศึกษาที่เปนเครือขายพันธมิตรจะ
ดําเนินการสนับสนุนองคความรู ผลงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเปนพี่เลี้ยงใน
การพัฒนาหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีสอดคลองกับความตองการ วิถี
ชีวิตและอาชีพหลัก/รอง รวมกับหนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของในพื้นที่ท้ังใน
ระดับจ.และทองถิ่น โดยมีเปาหมายสุดทาย ในการพัฒนายกระดับหมูบาน
หมูบาน ว และ ท ไปสูหมูบานแมขาย ว และ ท 1 อ. 1 หมูบานแมขาย ทุกจ.
ทั่วประเทศ
วัตถุประสงค
1) เพือ่ ผลักดันหมูบ า นหรือชุมชนใหเปนหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใน
การนําองคความรูท างดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใชประโยชน
ในวิถชี วี ติ สูก ารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและทองถิน่
2) เพือ่ เปนตนแบบ/ตัวอยางในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใช
และมีการถายทอดองคความรูข ยายผล/แพรกระจายไปยังชุมชนใกลเคียง
ผลประโยชนทค่ี าดวา หมูบ า น/ชุมชนนําผลงานและความรูท างดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไป
จะไดรบั
ประยุกตใชในการพัฒนาอาชีพและชีวติ ประจําวันและนําความรูท ไ่ี ดรบั ไปขยาย
ผลในหมูบ า นอืน่ ๆ เพือ่ ใหเกิดกระบวนการพัฒนาทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ และ
สังคมอยางยัง่ ยืน
ผลการดําเนินงาน
เปาหมายการดําเนินงาน

หนวย
2553

ปงบประมาณ
2554 2555

2556

1. จํานวนหมูบานที่นาํ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมูบ า น
ไปใชประโยชน
หมูบ า น
160
190
215
241
· การพัฒนาหมูบ า นวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี(สะสม)
44
46
40
· หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมูบ า น
(ตนแบบ/ขยายผล)
2. จํานวนเทคโนโลยีที่ถายทอดสูชุมชน/ทองถิ่น
เทคโนโลยี 30
37
35
36
3. จํานวนผูเขารับการถายทอด/อบรม
คน
3,800 9,750 4,929 8,489
4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการฯ
รอยละ
n/a
86.2
86.4
5. มูลคาทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดจากการดําเนิน
เทา
n/a
2.5
4.34
โครงการ(B/C Ratio)
6. งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
ลานบาท
60 40.795 38.80 38.80
หมายเหตุ :
1. ตัวเลขในขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 มาจากผลการประเมินการวาจางที่ปรึกษาในการติดตามประเมินผลโครงการ
ประจําป ดังนี้ ปงบประมาณ 2554 วาจางที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจาเกลาธนบุรี
ปงบประมาณ 2555 วาจางที่ปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
2. จํานวนผูรับบริการในขอ 3 ของป 2556 เปนขอมูลจากขอเสนอโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
หนวยงาน/ผูร บั ผิดชอบ 1. นายคณิต ถิรวณิชย ผชช. (ทีป่ รึกษา) 2. นางสุวิมล อินทะแสน นวค.ชพ.
3. นายเอกพงศ มุสิกะเจริญ นวค.ชก.
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1.2 ขอมูลโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.2.1 นิยามและความหมาย
หมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมายถึง “หมูบานที่นําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไป พัฒนา ตอยอดและประยุกตใชประโยชนใหเกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
อาชีพอืน่ ๆ ในชุมชน เพือ่ สรางงาน สรางเงิน สรางคุณภาพชีวติ ใหดขี น้ึ และดําเนินงานได
อยางตอเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเปนตนแบบสําหรับชุมชนอื่น ๆ”
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เริม่ ดําเนินงานจัดตัง้ หมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(หมูบ า น ว และ ท) ในป 2552 ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในขณะนัน้ โดยในชวงเริม่ ตนของการดําเนินงาน
ไดพจิ ารณา “หมูบานเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ (พ.ศ. 2525)” 9 แหง เปนจุดเริ่มตนในการดําเนินงาน
และไดขยายผลกรอบความคิดไปสูการพัฒนาเพื่อยกระดับใหเปนหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนปแรกที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการดําเนินงาน
โดยกระทรวงวิทยาศาสตรฯ มีนโยบายที่จะนําผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเขาไปเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ กระบวนการลดตนทุนในการผลิต รวมถึงกระบวนการ
ความคิดทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยเรียกหมูบ า นทีไ่ ดรบั การพัฒนาวา "หมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี" โดยชุมชนจะ
ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะจนมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีน้นั ๆ และสามารถจะไป
ขยายองคความรูห รือถายทอดสูห มูบ า นอืน่ ๆ ตอไป
ทัง้ นี้ ในการดําเนินงานกระทรวงวิทยาศาสตรฯ รวมกับหนวยงานในสังกัดและ
สถาบันการศึกษาทีเ่ ปนเครือขายพันธมิตรเพือ่ ดําเนินการสนับสนุนองคความรู ผลงานวิจยั และพัฒนา เปนที่
ปรึกษา ใหขอ มูลและทําหนาทีบ่ รู ณาการหนวยงานตาง ๆ เขาดวยกัน ในการเปนพีเ่ ลีย้ งเพือ่ พัฒนาหมูบ า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับความตองการ ความพรอมและศักยภาพของชุมชนเปนหลัก
กรอบแนวคิดในการพัฒนาหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดังรูปดานลาง
แนวคิดการพัฒนาหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ลูกขาย

ลูกขาย

ลูกขาย
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ภายใตกรอบแนวทางการดําเนินงานดังกลาวนําไปสูก ารจัดทําแผนพัฒนาหมูบ า นซึง่ เปนแผน
ระยะสัน้ (3 ป) โดยกําหนดใหทุกหมูบานที่เขารวมโครงการตองดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนพัฒนา
หมูบานที่วางไวได กําหนดแผนปฏิบัติก ารในการพัฒ นาหมู บานดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อให
หนวยงานทีไ่ ดรบั การสนับสนุนงบประมาณใชเปนเครือ่ งมือและทิศทางในการพัฒนาหมูบานตลอดระยะเวลา
๓ ป ดังรูป
หมูบานแมขาย

หมูบาน ว และ ท

หมูบาน ว และ ท

ในการดําเนินงานโครงการหมูบ า นแมขา ยฯ ในระหวางดําเนินโครงการและอยูใ นชวงของการ
ถายทอดองคความรู ผูร บั ผิดชอบโครงการตองดําเนินการจัดเก็บขอมูล ตอไปนี้
๑) ขอมูลผูร บั บริการ(ใบสมัคร) ของแตละเทคโนโลยีท่ีนาํ ไปถายทอด
๒) ขอมูลประเมินความพึงพอใจผูรบั บริการ(แบบประเมินความพึงพอใจ) ของ
ผูรับบริการในขอ ๑)
๓) ขอมูลการนําไปความรูไ ปใชประโยชน(แบบติดตามผล) ของผูร บั บริการในขอ ๑)
๔) ขอมูลสถานประกอบการทีน่ าํ ผลงานวิจยั ไปใชประโยชน
กระบวนการพัฒนาหมูบ า นดวย วทน. ภายใตโครงการหมูบ า นแมขา ยฯ นัน้ หลังเสร็จสิน้ การ
ดําเนินงานในแตละปงบประมาณกําหนดใหตอ งมีการประเมินผลการดําเนินงานหลังเสร็จสิน้ การดําเนินงานทุก
ปงบประมาณเพือ่ กําหนดสถานะของหมูบ า น ว และ ท และเพือ่ คัดเลือกหมูบ า นเปนหมูบ า นแมขา ย ทัง้ นีไ้ ด
แบงระดับของการพัฒนาหมูบ า นเปน 3 ระดับ ดังนี้
๑) ระดับอยูร อด หมายถึง หมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทม่ี ผี ลการดําเนินงานอยู
ในระดับของการนําองคความรูด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในชีวติ ประจําวัน คะแนนประเมินสถานะ
หมูบ า นอยูร ะหวาง 0-60 คะแนน มีสถานะเปนหมูบ าน ว และ ท ระดับอยูร อด
๒) ระดับเขมแข็ง-เติบโต หมายถึง หมูบ า นวิทยาศาสตรทส่ี ามารถพึง่ พาตนเองได และ
มีการจัดการหมูบ า น/ชุมชนภายในหมูบ า นกันเอง มีการบูรณาการกับหนวยงานตางๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
แตยงั ไมสามารถขยายผลไปยังหมูบ า น/ชุมชน อืน่ ๆ ได คะแนนประเมินสถานะหมูบ า นอยูร ะหวาง 61-80
คะแนน มีสถานะเปนหมูบ า น ว และ ท ระดับเขมแข็ง-เติบโต
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๓) ระดับยั่งยืน หมายถึง หมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทส่ี ามารถพึง่ พาตนเองได
และสามารถเปนตนแบบหรือสามารถขยายผลไปยังหมูบ า นอืน่ ๆ คะแนนประเมินสถานะหมูบ า นอยูร ะหวาง
81-100 คะแนน และมีสถานะเปนหมูบ า นแมขา ย
โดยเกณฑในการพิจารณาสถานะหมูบ า น ประกอบดวย 5 ดาน 43 ตัวชีว้ ดั คือ
1. ความเชีย่ วชาญในเทคโนโลยีหลักทีก่ าํ หนด
20 คะแนน
2. ชุมชน/หมูบ า นมีความพรอมในการเปนตนแบบ
20 คะแนน
3. ชุมชนมีความสามารถในการขยายผลสูล กู ขาย
30 คะแนน
4. ชุมชนมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
15 คะแนน
5. การมีสวนรวมและการจัดสรรผลประโยชนที่ไดรับการถายทอด
15 คะแนน

1.2.2 โครงสรางการบริหารจัดการ
หมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมกี ารบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการและ
คณะทํางาน ประกอบดวย คณะกรรมการประสานงานหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
คณะทํางานยอ ย 2 คณะ คือ คณะทํา งานพิ จารณาโครงการหมู บา นวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยีแ ละ
คณะทํางานคัดเลือกหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
สํานักงานปลัด ทําหนาที่เปนฝายเลขานุการทั้ง 3 คณะ ในการแตงตั้งคณะกรรมการฯ และคณะทํางานฯ
ดังกลาวเพือ่ ใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพโดยมีผบู ริหารระดับสูง นักวิชาการ ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะดาน ภายใน
หนวยงานของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เขารวมเปนคณะกรรมการ และคณะทํางาน
คณะกรรมการ
ประสานงานหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะทํางาน

คณะทํางาน

พิจารณาโครงการหมูบ านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คัดเลือกหมูบ านแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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คณะกรรมการประสานงานหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอาํ นาจหนาที่ ดังนี้
1) กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงานหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) พิจารณาดําเนินการใหคาํ ปรึกษาและขอเสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารและเรงรัด
การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปฏิบตั กิ ารทีก่ าํ หนดไว
3) แตงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอืน่ ใดตามทีเ่ ห็นสมควร
4) ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
คณะทํางานพิจารณาโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาทีด่ งั ตอไปนี้
1) พิจารณาขอเสนอโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสอดคลองกับ
หลักเกณฑของคณะกรรมการประสานงานหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาํ หนด
2) คัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
3) ดําเนินการและประสานงานตาง ๆ ไดตามทีเ่ ห็นสมควรทีจ่ ะเปนประโยชนตอ การ
พิจารณาขอเสนอโครงการ
4) รายงานผลการพิจารณาใหคณะกรรมการประสานงานหมูบ า นวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทราบ
5) ดําเนินการอืน่ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
คณะทํางานคัดเลือกหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนาทีด่ งั ตอไปนี้
1) พิจารณา ทบทวน จัดทําหลักเกณฑการพิจารณาหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการประสานงานหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) พิจารณาคัดเลือกหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามหลักเกณฑการพิจารณา
หมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3) ดําเนินการและประสานงานตาง ๆ ไดตามทีเ่ ห็นสมควรทีจ่ ะเปนประโยชนตอ การ
ดําเนินการในขอ 1 และ 2
4) รายงานผลการพิจารณาตอคณะกรรมการประสานงานหมูบ า นวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทราบ
๕) ดําเนินการอืน่ ๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
1.2.3 เปาหมายตัวชี้วัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ตัวชีว้ ดั

หนวย

คาเปาหมาย

๑. จํานวนหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทไ่ี ดรบั การพัฒนา/ยกระดับใหมีศักยภาพ
เปนหมูบานแมขายฯ (ตนแบบหรือหมูบานขยายลูก)
๒. จํานวนหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี ขยายผลไปยังหมูบา น/ชุมชน
ใกลเคียง (สรางลูกขาย)
๓. จํานวนหมูบ า น/ชุมชน ที่ไดรับการคัดเลือกเปนหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(หมูบ า นใหม) ในพืน้ ทีอ่ ./จ.ที่ยังไมมีหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๔. จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี
๕. จํานวนหมูบ า น/ชุมชน มีการนําเทคโนโลยี ไปใชประโยชน
6. จํานวนชุมชนทีไ่ ดรบั การถายทอดเทคโนโลยี
๖. ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีในหมูบาน/ชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากทีส่ ดุ
๗. ผลลัพธ/มูลคาทางเศรษฐกิจ ทีเ่ กิดจากการดําเนินโครงการ ดานเศรษฐกิจสังคม มี
มูลคาไมนอยกวา ๑ เทา ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรฯ

แหง

40

แหง
ชุมชน

40
(120)
25

คน
แหง/ราย
ชุมชน
รอยละ
เทา

4,000+500
5+2
50+5
80+5
1
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บทที่ 2
สรุปผลการดําเนินงาน
2.1 สรุปขอมูลหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จากการดําเนินงานพัฒนาหมูบ า นตัง้ แตป 2553-2556 มีจาํ นวนหมูบ า นทีเ่ ขาสู
กระบวนการพัฒนาโดยการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการเพิม่ รายได ลดรายจายและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ จํานวน 241 หมูบ า น โดยจําแนกตามประเภทไดดงั นี้
2.1.1 จําแนกตามปงบประมาณ
ปงบประมาณ
หมูบาน
หมูบ า น ฯ
หมูบานแมขายฯ
ว และ ท
ตอเนือ่ ง (ใหม)
(ลูกขาย)
2553
160
2554
190
160 (30)
2555
215
190 (25)
55 (175)
2556
241
92(26)
40(109)
2.1.2 จําแนกตามหนวยงานที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
2553
หนวยงาน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ
กรมวิทยาศาสตรบริการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ (องคการมหาชน)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้าํ และการเกษตร
(องคการมหาชน)
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน)
สํานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สถาบันการศึกษา ที่ไดรบั การ
สนับสนุนงบประมาณ)
รวมจํานวนหมูบา น ว และ ท

งบประมาณ

2554

2555

2556

อนุมัติ

ไม
รับ
งบ*

รวม

อนุมัติ

ไม
รับ
งบ*

ไม
ผา
น

รวม

อนุมัติ

ไม
รับ
งบ*

ไม
ผาน

รวม

อนุมั
ติ

ไม
รับ
งบ
*

ไม
ผาน

รวม

รวม
ทัง้ หมด

11

-

11

12

-

-

12

-

-

12

12

-

-

-

-

12

7
30

9

7
39

6
34

6

1
1

7
41

6
44

1
6

1
9

8
59

4
31

-

-

4
31

9
60

3

-

3

2

-

1

3

2

-

1

3

-

-

-

-

3

-

1
5

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

1

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

-

-

-

1

82

2

84

92

2

1
7

111

63

2

52

11
7

57

-

32

89

141

133

27

160

146

24

1
9

190

115

25

75

215

92

-

32

241

241

160
37,532,438

190
31,399,890

215
29,929,940

241
24,104,760

* ไมรับงบ : ใชงบประมาณของหนวยงานผูด าํ เนินการเอง
* หมูบาน ว และ ท ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 ประกอบดวย
Ø หมูบ า นใหม จํานวน 26 หมูบ า น
Ø หมูบ า นตอเนือ่ งปท่ี 2 หรือปท่ี 3 จํานวน 26 หมูบ า น
Ø หมูบ า นแมขา ยขยายลูก จํานวน 40 หมูบ า น จํานวนลูกขายทีจ่ ะขยาย 109
หมูบ า น

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2.1.3 จําแนกตามกลุมเทคโนโลยี
ลําดับ
ประเภทเทคโนโลยี
1 เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ํา
2 เทคโนโลยีปุย

จํานวนหมูบ า น
14
57

3

เทคโนโลยีการเกษตร

81

4
5

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย

18
13

6

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

33

7

เทคโนโลยีดานสิ่งทอ

13

8
9

เทคโนโลยีดานไมและผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีดานเซรามิก เครื่องปนดินเผา

6
6

2.1.4 จําแนกตามภูมิภาค
ลําดับ
1
2
3
4
5

ภาค
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต

จํานวนหมูบาน
68
26
8
88
51

ภาคเหนือ [68]
จ.

จํานวนหมูบ า น
1
5
7
3
0
6
5
1
6
0
10
1
5
2
1
14
0

1. กําแพงเพชร
2. เชียงราย
3. เชียงใหม
4. ตาก
5. นครสวรรค
6. นาน
7. พะเยา
8. พิจิตร
9. พิษณุโลก
10. เพชรบูรณ
11. แพร
12. แมฮอ งสอน
13. ลําปาง
14. ลําพูน
15. สุโขทัย
16. อุตรดิตถ
17. อุทัยธานี
ภาคกลาง [26]
จ.
1. กรุงเทพมหานคร
2. กาญจนบุรี
3. ฉะเชิงเทรา

จํานวนหมูบ า น
0
1
2
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4. ชัยนาท
5. นครนายก
6. นครปฐม
7. นนทบุรี
8. ปทุมธานี
9. ประจวบคีรีขนั ธ
10. ปราจีนบุรี
11. พระนครศรีอยุธยา
12. เพชรบุรี
13. ราชบุรี
14. ลพบุรี
15. สมุทรปราการ
16. สมุทรสงคราม
17. สมุทรสาคร
18. สระแกว
19. สระบุรี
20. สิงหบุรี
21. สุพรรณบุรี
22. อางทอง

0
0
4
1
3
1
0
2
2
3
0
1
0
1
0
2
0
3
2
ภาคตะวันออก [8]
จ.

1. จันทบุรี
2. ชลบุรี
3. ตราด
4. ระยอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [88]
จ.
1. กาฬสินธุ
2. ขอนแกน
3. ชัยภูมิ
4. นครพนม
5. นครราชสีมา
6. บึงกาฬ
7. บุรีรัมย
8. มหาสารคาม
9. มุกดาหาร
10. ยโสธร
11. รอยเอ็ด
12. เลย
13. ศรีสะเกษ
14. สกลนคร
15. สุรินทร
16. หนองคาย
17. หนองบัวลําภู
18. อํานาจเจริญ
19. อุดรธานี
20. อุบลราชธานี

จํานวนหมูบ า น
4
1
3
0
จํานวนหมูบ า น
3
4
4
5
8
2
6
5
2
2
3
5
5
11
4
1
2
2
4
10
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ภาคใต [51]
จ.
1. กระบี่
2. ชุมพร
3. ตรัง
4. นครศรีธรรมราช
5. นราธิวาส
6. ปตตานี
7. พังงา
8. พัทลุง
9. ภูเก็ต
10. ยะลา
11. ระนอง
12. สงขลา
13. สตูล
14. สุราษฎรธานี
ภาค

จ.

อ.

หมูบาน

ภาคกลาง

12

16

20

ภาคตะวันออก
ภาคใต

3
13

5
39

7
48

ภาคเหนือ

12

42

56

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

20

75

84

รวมป 2553-2555
รวมป 2553-2556

60
64

177
203

215
241

จํานวนหมูบ า น
3
2
5
4
3
2
1
5
0
10
2
5
2
6

รายชือ่ จ.ทีม่ หี มูบ า น ว และ ท
กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
ราชบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สุพรรณบุรี อางทอง ประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี สมุทรสาคร
จันทบุรี ชลบุรี ตราด
กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ยะลา
ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎรธานี
กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นาน พะเยา พิษณุโลก แพร
แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน อุตรดิตถ สุโขทัย พิจิตร
กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรรี มั ย บึงกาฬ
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร
หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี
* ตัวอักษรสีดาํ เขม คือ จ.ที่เพิ่มขึ้นในป 2556

* จํานวนอ.ทัง้ หมด 928 อ. รวม 50 เขตของ กทม.
2.1.5 จําแนกตามสถานะหมูบาน
จากผลการประเมินทัง้ 2 สวน คือ ๑) ผลการประเมินตนเองตามแบบ
ประเมิน 6 ขอ และ 8 ขอ ในปง บประมาณ 2554 ทั้งในสวนที่ดําเนินการโดย สป.วท. และผลจากทีมที่
ปรึกษาโครงการ (มจธ.) และ ๒) ผลการประเมินสถานะหมูบาน ตามแบบประเมินสถานะหมูบาน ประจําป
2555 นําผลการประเมินทั้ง 2 สวนเพื่อสรุปเปนสถานะ การพัฒนาของหมูบานตามแนวทางการพัฒนา
หมูบ า น(อยูร อด เขมแข็ง ยัง่ ยืน) โดยสรุปขอมูลสถานะ การพัฒนาหมูบ า นทัง้ ๒๑๕ หมูบ า น ดังนี้
สถานะหมูบาน ไมของบ ไดรบั งบ 1 ป ไดรบั งบ 2 ป ไดรบั งบ 3 ป
รวม
แมขา ย
11
24
13
47
95
เติบโต
4
3
15
9
31
อยูรอด
0
5
15
7
27
ไมมีผลประเมิน
9
19
32
2
62
๒๔
51
75
65
215
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2.1.6 แผนทีต่ ง้ั หมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทว่ั ประเทศ
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2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
2.2.1 การติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.) ประจํากระทรวง
ในปงบประมาณ 2555 โครงการหมูบานแมขายฯ ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ(ค.ต.ป.) ประจํากระทรวง ซึง่ คณะกรรมการสวนใหญเปนอดีตผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงที่ไดรับการแตง แตงใหทําหนาที่ในกากํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ
สําคัญของกระทรวง อาทิเชน นายสันทัด สมชีวติ า(อดีตปลัดกระทรวง) ประธานคณะกรรมการฯ กรรมการ
ประกอบดวย นาย อิทธิ พิชเยนทรโยธิน(อดีตอธิบดี วศ.) นายเขมทัต สุคนธสิงห นายพรศิลป พัชรินทรตนะ
นางนงลักษณ ปานเกิดดี ไดกาํ หนดการติดตามโครงการในพืน้ ที่ จ.อุบลราชธานี ดังนี้
Ø หมูบ า นเตาเผาแบบเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม อ.เขือ่ งใน มหาวิทยาลัยมหิดล
Ø หมูบ า นผาไหมไทยนาโน อ.เขมราฐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
Ø หมูบานน้ําแลง (บานผาชัน) อ.โพธิ์ไทร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (องคการมหาชน)
Ø หมู บ านต น แบบพลั ง งานทดแทน มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ร วมกั บ ศู น ย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (ศอ.พว.)
Ø หมูบ า นผลิตภัณฑผา ฝายอินทรียร มิ โขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2.2.2 การติดตามประเมินผลโดยสวนประเมินผลฯ สํานักงบประมาณ
ในปงบประมาณ 2555 สํานักประเมินผล สํานักงบประมาณ กําหนดเลือกโครงการ
หมูบ า นฯ เพือ่ การประเมินผล ใน 5 ภูมิภาค ดังนี้
ภาคตะวันออก
จ.ชลบุรี จันทบุรแี ละตราด
ระหวางวันที่ 8-10 สิงหาคม 2555
Ø หมูบ า นแมขา ยอาหารสัตวนาํ้ ราชมงคลตะวันออก
Ø หมูบานมังคุดเพือ่ การสงออก
Ø หมูบ า นเทคโนโลยีไฟฟาเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
Ø หมูบ า นน้าํ กรอย
Ø หมูบ า นเขาพลู วนเกษตรธนาคารพันธุ
ภาคเหนือ
จ.เชียงรายและพะเยา
ระหวางวันที่ 20-22 สิงหาคม 2555
Ø หมูบ า นตนน้าํ ชุมชนรักษปา บานตนน้าํ แมนาํ้ ลาว
Ø หมูบ า นปลานิลปลอดภัย สหกรณผเู ลีย้ งปลาบานต๋าํ
Ø หมูบ า นปุย อินทรียก ลุม เกษตรกรกองทุนขาว
Ø หมูบ า นน้าํ ปู บานสันสลี
Ø หมูบ า นวัฎจักรพลังงานชีวภาพชุมชน บานดอยชัยมงคล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี
ระหวางวันที่ 29-31 สิงหาคม 2555
Ø หมูบ า นผาไหมไทยนาโน
Ø หมูบ า นน้าํ แลง (บานผาชัน)
Ø หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุมเลี้ยงโคพันธพื้นเมืองและเกษตรอินทรีย)
Ø หมูบ า นเกษตรอินทรีย
Ø หมูบ า นเตาเผาแบบเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
ภาคใต
จ.กระบีแ่ ละสุราษฏรธานี
ระหวางวันที่ 5-7 กันยายน 2555
Ø หมูบ า นตนน้าํ บานทับคริสต
Ø หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียบ า นทาอู
Ø หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียบ านสี่แยกคลองศิลา
Ø หมูบ า นบล็อกประสาน
Ø หมูบ า นตนแบบอุตสาหกรรมปาลมน้าํ มันชุมชนแบบไรของเสีย
ภาคกลาง
จ.อางทอง สุพรรณบุรแี ละนครปฐม ระหวางวันที่ 12-14 กันยายน 2555
Ø หมูบานผลิตผักครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมสดและแปรรูปเชิงพาณิชย ม.เกษตรฯ
กําแพงแสน
Ø หมูบ า นพลังงานทดแทนและเกษตรยัง่ ยืน
Ø ขาวหอมนิล 1 ไผจาํ ศีล
Ø ขาวหอมนิล 2 ศาลเจาโรงทอง
Ø หมูบ า นรักษธรรมชาติ(ลดภาวะโลกรอน)
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ภาพการลงติดตามประเมินผลโครงการโดยสํานักงบประมาณ
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บทที่ 3
การประเมินผลโครงการ
3.1 การควบคุมคุณภาพและการประเมินโครงการ
การดําเนินงานโครงการหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการตามวงจรควบคุม
คุณภาพ PDCA ดังนี้
1. Plan การวางแผน ในการดําเนินงานโครงการหมูบ า นฯ ไดวางแผนการดําเนินงานโดย
การกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน
กําหนดผูร บั ผิดชอบหรือผูด าํ เนินการและกําหนดงบประมาณที่จะใช กําหนดตัวชีว้ ัดใหสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรทง้ั ระดับหนวยงาน กระทรวง และประเทศ โดยการจัดทําคูม อื การดําเนินงานโครงการฯ ประจําป
งบประมาณ การนํา S-curve มาใชในการกําหนดแผน กิจกรรม งบประมาณผูร บั ผิดชอบ เพือ่ ใชในการเทียบ
ระหวางแผนงาน แผนเงิน กับการปฏิบตั จิ ริง
2. Do การปฏิบตั ิ โดยไดดาํ เนินการตามทีก่ าํ หนดไวใน S-curve อยางเครงครัด และการ
ดําเนินงานทุกอยางอยูภ ายใตโครงสรางการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการฯ และคณะทํางานฯ 2 ชุด
เพื่อใหเกิดความโปรงใส การกําหนดระยะเวลาในการรายงานผลการปฏิบตั งิ าน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุนการปฏิบตั งิ านเพิม่ ประสิทธิภาพ ลดขัน้ ตอน
3. Check การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดําเนินการผานทางคณะกรรมการฯ คณะทํางานฯ
ทัง้ 2 ชุด คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ประจํากระทรวง คณะประเมินจาก
สวนประเมินผล สํานักงบประมาณ และการวางจางทีป่ รึกษาเพือ่ การติดตามประเมินผลโครงการประจําปใน
ภาพรวม โดยใชขอ มูลในการประเมิน 2 สวน คือขอมูลในระบบสารสนเทศออนไลน และการลงพืน้ ทีจ่ ริง เพื่อ
ใหผลการประเมินคลอบคลุมในทุกมิตทิ ง้ั ดานประสิทธิภาพ(Output) ประสิทธิผล(Outcome) และผลกระทบ
(Impact) ทีเ่ กิดขึน้ กับโครงการรวมทั้งการวัดความพึงพอใจ(Service Quality) ของผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียทั้งระบบ ทั้งนี้การประเมินโครงการใช CIPP โมเดลในการประเมินผลรวมกับการวัดผลกระทบและ
ความพึงพอใจ
4. Act การปรับปรุงแกไข โดยนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากการประเมินผล
ประจําป(Feedback) ทั้งจากผูรับบริการโดยตรงและโดยออม และผูมีสวนไดสวนเสียทุก ภาคสวน การจัดทํา
การบริหารความเสีย่ ง(Risk management) ของโครงการ
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ภายใตกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน(Check) นัน้ ไดกาํ หนดใหมกี ารประเมินผล
โครงการหมูบานแมขายวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําป โดยใชแบบจําลองที่เรียกวา CIPP MODEL
(Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J., 2007) รวมกับการประเมินผลกระทบโครงการ และการ
ประเมินคุณภาพการในการใหบริการ สามารถสรุปผลการดําเนินงานโครงการหมูบานวิทยาศาสตรฯ ทั้ง 6
ดาน ดังนี้
1) การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation : C)
2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I )
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P)
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)
5) การประเมินผลกระทบโครงการ (Impact evaluation)
6) การประเมินคุณภาพในการใหบริการ (Service quality evaluation)
3.2 ผลการประเมินปงบประมาณ 2554
ในปงบประมาณ 2554 ไดวา จางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกาธนบุร(ี มจธ.) เปนผู
ประเมินโครงการ สรุปผลการประเมินในภาพรวม ดังนี้
3.2.1 การประเมินผลการดําเนินงาน พบวาจากจํานวนขอมูลทั้งหมด 146 โครงการมี
แบบสอบถามที่ตอบกลับมา 70 โครงการ คิดเปนงบประมาณที่ใหการสนับสนุนในปงบประมาณ 2554
รอยละ 47.9 สรุปการประเมินในดานประสิทธิภพ(Output) ประสิทธิผล(Outcome) และผลกระทบ
(Impact) ทัง้ ดานเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดลอม ดังนี้
Ø

ผลผลิต (Output)
ผลผลิต

ราย
9,226
8,332

จํานวนผูรับบริการ
จํานวนผูน าํ ไปใชประโยชน

คิดเปนจํานวนผูนาํ ไปใชประโยชนรอ ยละ 90.3
Ø

ผลลัพธ (Outcome)
1) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เพิม่ รายได
ลดรายจาย
รวมผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้
2) ผลกระทบทางสิง่ แวดลอม
ผลกระทบทางสิง่ แวดลอม
ลดการใชพลังงาน
ลดปญหาสิ่งแวดลอม
จัดการของเสีย
รวม

จํานวน (ราย)
5,081
5,390

ราย
924
2,524
2,386
5,834

บาท/ป
26,436,040
12,192,310
38,628,310
รอยละ
15.8
43.3
40.9
100.0
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3) ผลกระทบทางสังคม
ผลกระทบทางสังคม
คุณภาพชีวติ ดีขน้ึ
สุขภาพอนามัยดีขน้ึ
เกิดอาชีพใหม
ลดการยายถิน่ ฐาน
มีความเขาใจในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึน้
เปนการรักษาภูมิปญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
การบริหารจัดการชุมชนดีขึ้น
รวม
4) ผลกระทบดานอืน่ ๆ
ผลกระทบดานอีน่ ๆ
กระบวนการผลิตมีมาตรฐานมากขึน้
ผลิตภัณฑมคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานเพิม่ ขึน้
รวม

ราย
3,836
2,361
1,635
526
3,044
1,019
335
12,756

รอยละ
30.1
23.9
18.5
12.8
8.0
4.1
2.6
100.0

ราย
419
227
646

ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ผูรับบริการ 9,226 รายและนําไปใชประโยชนจริง
8,332 ราย หรื อ ร อ ยละ 90.3 สามารถเพิ่ ม รายได จํ า นวน 5,081 ราย ทํ า ให เ กิ ด การเพิ่ ม รายได
26,436,040 บาท และการลดรายจายลง 5,390 ราย เปนจํานวนเงิน 12,192,310 บาท รวมมูลคา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจรวม 38,628,310 บาท พิจารณาจากจํานวนโครงการ 70 โครงการที่ไดสงขอมูล
ผลการดําเนินงานตามแบบแบบสอบถามทีต่ ดิ ตามประเมินผล โดยมีงบประมาณอุดหนุนรวม 15,329,962
บาท คิดเปนผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ 2.5 เทา
ผลกระทบทางดานสิง่ แวดลอม สามารถลดการใชพลังงานได 924 ราย ลดปญหา
สิ่งแวดลอมและของเสียไดประมาณ 2,524 และ 2,386 ราย ตามลําดับ สวนทางสังคม ทําใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ
ดีขนึ้ สุขอนามัยดีขนึ้ เกิดอาชีพใหม เขาใจ ว และ ท ดีขึ้น สามารถรักษาภูมิปญญา วัฒนธรรมและ วิถีชีวิต
ตลอดจนลดการยายถิน่ ฐานได 12,756 ราย นอกนัน้ เปนผลกระทบตอมาตรฐานและกระบวนการผลิตสินคา
ใหไดตามมาตรฐานอีก 646 ราย ทําใหเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันและการตลาดใหสงู ขึน้ ได
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3.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไมพึงพอใจของผูบริหารโครงการ ผูร ับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยรวมผูบ ริหารโครงการมีความพึงพอใจในระดับดี โดยคาเฉลีย่ คะแนนในแตละ
กระบวนการไดแก ขัน้ ตอนการใหบริการ การใหบริการของเจาหนาที่ การติดตอสื่อสาร/ประชาสัมพันธ และ
ประโยชนทไ่ี ดรบั จากการเขารวมโครงการ อยูใ นเกณฑดถี ึงดีม าก (3.6 - 4.5) หัวขอที่ไดรับคะแนนความพึง
พอใจนอยที่สุดไดแก ความเหมาะสมของเวลาในการพิจารณาขอเสนอโครงการ (3.5 / 5) และมีความพึง
พอใจมากทีส่ ดุ ตอความซือ่ สัตยสจุ ริตของเจาหนาที่ (4.58) และประโยชนที่ไดเขารวมโครงการ (4.35)
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนสมาชิกของกลุมชุมชน (รอยละ 55.27)
หัวหนากลุม และผูบ ริหารชุมชน ตลอดจนเจาหนาทีท่ อ งถิน่ ที่ใหความชวยเหลือ สนับสนุนกิจกรรม สวนใหญมี
ระดับการศึกษาสูงสุด-ประถมศึกษา (รอยละ 46.76) และมัธยมศึกษาตนและปลาย (รอยละ 38.5) มีเพียง
สวนนอย (ประมาณรอยละ 15) ที่มีการศึกษาสูงกวา ปวช. สวนอาชีพหลักไดแกอาชีพเกษตรกร (รอยละ
71.26) รองลงไปไดแก รับจาง ขาราชการ และคาขาย โดยมีรายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาท (รอย
ละ 44.82) และ 1,000-5,000 บาท ตามลําดับ เพียงรอยละ 6.15 ทีม่ รี ายไดตาํ่ กวา 1,000 บาท และสูง
กวา 15,000 บาท ดังนั้นการที่โครงการหมูบานวิทยาศาสตรไดเขาไปสนับสนุนใหทํากิจกรรมที่สนับสนุน
อาชีพหลักและอาชีพรอง จึงมีความสําคัญ และสนับสนุนใหประชาชนไดมสี ถานะทางเศรษฐกิจ สังคม และมี
สิ่งแวดลอมที่ดีขึ้นไดอยางชัดเจน ผูบริหารโครงการ มีอุปสรรคดานกระบวนการและขั้นตอนการใหบ ริการ
(เฉลี่ยทั้งหมวด 3.69 คะแนน) โดยมีประเด็นยอยทีส่ าํ คัญคือ
3.2.3 ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข
จากการเก็บขอมูลเพือ่ ประเมินผลการดําเนินงานหมูบ า นวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจํ า ป ง บประมาณ 2554 โดยมี ก ารสั ม ภาษณ สํ า รวจพื้ น ที่ ท่ี ดํ า เนิ น การ ของหมู บ า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทัง้ 31 แหง ทีไ่ ดสมุ คัดเลือกเปนตัวอยาง นัน้ สามารถสรุปปญหาอุปสรรค และ
แนวทางแกไข ดังนี้
1. กลุม ยังไมเขาใจในตัวเทคโนโลยีทไ่ี ดรบั มา แตมคี วามตองการใหภาครัฐสนับสนุน
เครื่องมือใหแกกลุม
2. เทคโนโลยีทน่ี กั ถายทอดสนับสนุน เปนงานวิจยั ทีต่ อ งการเผยแพรใหมกี าร
นําไปใช จึงอาจไมใชเทคโนโลยีหลักทีก่ ลุม ตองการ
3. การสรางความเขาใจรวมกันใหชดั เจนระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี กับผูบ ริหารโครงการ หัวหนาโครงการ เพื่อใหเปาหมายของแตละโครงการมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหลัก
4. จัดใหมที มี งานทีม่ ปี ระสบการณ ความเชีย่ วชาญในดานอืน่ ๆ นอกเหนือจากดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการรวมใหมุมมองในมิติอ่ืนๆ เพื่อใหคณะทํางานแตละโครงการตระหนักถึง
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในดานอืน่ ๆ ดวย
5. การคัดเลือกกลุม เปาหมาย ควรคํานึงถึงกลุม เปาหมายแตละพืน้ ทีใ่ นแตละ
โครงการ มักจะมีลักษณะเฉพาะชุมชน/ทองถิ่น ในเรื่อง เพศ อายุ อาชีพหลัก วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่นที่แตกตาง ซึ่งจะมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
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6. ควรกําหนดใหมีรปู แบบของสือ่ ทีใ่ ชในกระบวนการถายทอดเทคโนโลยี และสือ่
ที่ใชเปนขอมูลอางอิง ใหความรู ทบทวน แกกลุมผูบริการภายหลังการถายทอด และสามารถที่จะรวบรวมมา
เปนองคความรู เพือ่ การจัดการความรู (Knowledge Management) ไดอยางเปนระบบ
7. ควรจัดใหมีการอบรมใหความรู สรางความเขาใจใหแกผูใหบริการ ถึงกระบวน
ถายทอด อบรม ที่จ ะเปนการสรางความรู ความเขาใจ และสรางความตระหนักทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ใหกับกลุมเปาหมาย ชุมชน
8. ควรจัดใหมีการอบรมกระบวนการสรางวิทยากรในชุมชน
9. ควรจัดใหมกี ารติดตามการดําเนินงานเปนระยะ เพือ่ ใหสามารถรับทราบ ปญหา
อุปสรรคในระหวางการดําเนินงาน และสามารถแกไขปญหา สนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปตามผลสัมฤทธิ์
10. การติดตามผลสัมฤทธิข์ องโครงการ ควรพิจารณาในทุกมิตใิ หครบถวน เชน
ดัชนีความสุข การสรางความสัมพันธของชุมชน
11. นําปญหาอุปสรรคของการบริหารงานแตละโครงการ ทีม่ ีลกั ษณะเดียวกัน มา
วินจิ ฉัยเพือ่ คนหาปญหาทีแ่ ทจริง และเรงแกไขตามลําดับความเรงดวน เชน ระยะเวลาของการอนุมตั โิ ครงการ
การจัดสรรงบประมาณ
12. ประมวลผล ขอมูลของลักษณะโครงการ กลุมเปาหมาย กลุมอุตสาหกรรม
เพือ่ สรางโครงการนํารอง ที่จะสามารถเสริมศักยภาพของชุมชนเปาหมายในภาพรวม ใหเกิดความเขมแข็ง
เติบโต ไดอยางยัง่ ยืนเพือ่ ใหเกิดผลกระทบ (Impact) ตอภาพรวมของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ และการ
สรางความเขมแข็งของชุมชน
ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานหมูบ านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. การจัดประชุมหมูบ า น ว และ ท ภูมภิ าค เพือ่ สรางความเขาใจ ตอวัตถุประสงค
เปาหมาย และรับทราบปญหา อุปสรรค ในระหวางการดําเนินงาน
2. ใหมกี ารวิเคราะหปญ
 หา และความตองการของชุมชน อยางแทจริง อาจจะมี
การอบรมหลักสูตรเฉพาะเพื่อใหแกผูบริหารโครงการในดานการกระบวนการวิเคราะห วินิจฉัยปญหาของ
ชุมชน
3. ใหมกี ารจัดทําแผนพัฒนาชุมชน แผนแมบท (แผนธุรกิจ) ซึง่ จะใชเปนแนวทาง
คูม อื ของกลุม /ชุมชนในการดําเนินงานโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง
และระยะยาวได
4. การเสริมสรางศักยภาพของผูบริหารโครงการ และผูนํา ผูบริหารชุมชน
นอกเหนือจากมิติของเทคโนโลยี ผูบริหารโครงการ ควรจะไดรับความรูในดานการบริหารจัดการ การตลาด
การเงินการบัญชี เปนตน เพือ่ จะไดเพิม่ มุมมองในมิตขิ องเศรษฐกิจ สังคม ซึง่ เปนผลกระทบทีส่ าํ คัญอยางยิง่
5. จัดใหมพี ีเ่ ลีย้ ง ทีป่ รึกษา ผูเ ชีย่ วชาญ ในการชวยเหลือ บมเพาะหมูบ า น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความพรอมในการพัฒนาขึ้นเปนหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพือ่ สรางความเขมแข็ง และเพิม่ ขีดความสามารถในการดําเนินงานของหมูบ า นฯ
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6. การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน ซึง่ ควรจะมีการติดตามการ
ดําเนินงานในพืน้ ทีข่ องแตละหมูบ า น เพือ่ ทีจ่ ะไดกาํ กับใหเปนไปตามวัตถุประสงค และเปาหมายของโครงการ
และสามารถปรับแผนการดําเนินงานไดภายในระยะเวลาของโครงการ
7. การประเมินผลการดําเนินงาน และความพรอมในการยกระดับขึน้ เปนหมูบ า น
แมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควรจัดทําเกณฑการประเมินใหมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน พรอมทั้งคูมือการ
ประเมิน เพื่อสรางความเขาใจตอผูบ ริหารโครงการ
8. การสรางเครือขาย หนวยงานพันธมิตร เนือ่ งจากการพัฒนาชุมชน หมูบ า น
มีหลายกระทรวงทีม่ นี โยบายสนับสนุน ซึง่ ถาไดมกี ารบูรณาการรวมกัน จะสามารถเพิม่ ขีดความสามารถในการ
ดําเนินงานของหมูบ า นไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.3 ผลการประเมินปงบประมาณ 2555
ในปงบประมาณ 2555 ไดวา จางสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย (วว.) ในการติดตามประเมินโครงการหมูบานฯ ในภาพรวม โดยการประเมินโครงการที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ ปงบประมาณ 2555 จํานวน ๑๑๕ โครงการ โดยใชกรอบการประเมินโครงการตาม
แนวคิด CIPP MODEL (Stufflebeam, D. L.,& Shinkfield, A. J., 2007) เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป ๒๕๕๕ ในภาพรวมของการดําเนินงานโครงการ และแจง
สถานภาพความเขมแข็งของหมูบาน ว และ ท ที่ไดรับงบประมาณในป ๒๕๕๕ ไดวาอยูในระดับใด (ยั่งยืน
เขมแข็งเติบโต หรืออยูร อด) ตลอดจนสามารถคัดเลือกหมูบ า นทีม่ คี วามพรอมในการพัฒนาเปนหมูบ า นแมขา ย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.3.1 ผลการดําเนินงานหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาพรวม ทัง้ 6 ดาน ดังนี้
๑) การประเมินดานบริบทโครงการ (Context Evaluation : C)
เพือ่ พิจารณาวาวัตถุประสงคโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรฯ สอดคลองกับ
ความจําเปนและความตองการของชุมชนหรือไมนั้น พบวาวัตถุประสงคโครงการหมูบานวิทยาศาสตรฯ มี
คะแนนความเหมาะสมที่สอดกับความตองการของชุมชน และสถานการณปจจุบันอยางสูง (คิดเปนระดับ
คะแนน 92.00) อีก ทั้ ง ผู รั บ การถ ายทอดเทคโนโลยี และหน ว ยงานในพื้ นที่ โ ครงการต า งตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญและเห็นดวยกับการดําเนินงานของโครงการหมูบ า น ว และ ท คิดเปนระดับคะแนน 82.40 และ
ระดับคะแนน 88.00 ซึ่งมีร ะดับคะแนนมากกวาคาชี้วัดในการประเมิน (80 คะแนน) สะทอนไดวา
วัตถุประสงคโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรฯ มีความเหมาะสม
๒) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation : I )
เพือ่ พิจารณาความเหมาะสม ความพอเพียงของทรัพยากรทีใ่ ชในการ
ดําเนินโครงการ โดยการประเมินความพรอมของตัวแปร 6 M อันไดแก Man Material Machine Money
Management Market ซึ่ง เปนตั วแปรสํ าคัญที่ มีผลต อความพรอมในการดําเนินงานโครงการหมูบาน
วิทยาศาสตรฯ ใหประสบความสําเร็จ พบวาในภาพรวมโครงการหมูบานวิทยาศาสตรฯ มีความพรอมดาน
ปจจัยนําเขาในทุกดาน (คิดเปนระดับคะแนนเฉลี่ยรวม 89.00) ซึ่งบงชี้ไดวาโครงการมีสถานภาพยั่งยืน
(ระดับคะแนนมากกวา 80 คะแนน ตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานโครงการหมูบานแมขายฯ
อางอิงจากคูม อื การดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
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สําหรับปจจัยที่มีความพรอมมากที่สุด ไดแก ความพรอมดานคน (Man)รองลงมาคือ ความพรอมดานเครือ่ งมือ
อุปกรณ (Machine) และความพรอมดานวัตถุดิบ (Material) สําหรับปจจัยที่มีความพรอมนอยที่สุด ไดแก
ความพรอมดานงบประมาณ (Money)
3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P )
การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดําเนินงานหมูบ า นฯ ของผูใ ห
การถายทอดเทคโนโลยีในสวนของกิจกรรม ความเชีย่ วชาญ ระยะเวลา และความพรอมในการดําเนินงาน ผล
การประเมินพบวากระบวนการดําเนินงานของหนวยงานและสถาบันการศึกษาที่รบั ผิดชอบโครงการหมูบ า น ว
และ ท มีความเหมาะสมในระดับสูง (คิดเปนระดับคะแนน 85.20) ซึ่งมีคาสูงกวาคาเกณฑชี้วัดในการ
ประเมิน (ไมตาํ่ กวา 80 คะแนน: ตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานโครงการหมูบานแมขายฯ อางอิง
จาก คูม อื การดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยฯ)สําหรับกระบวนการดําเนินงานทีม่ คี วามเหมาะสมในระดับ
สูงสุด คือ ความเชีย่ วชาญของวิทยากร และทักษะในการถายทอด เนือ่ งจากหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาที่
เขาไปใหการถายทอดเทคโนโลยีลวนแตเปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักที่ดําเนินการ
ถายทอดทั้งสิ้น ในขณะทีช่ ว งเวลาทีม่ าเขามาฝกอบรม และระยะเวลาในการฝกอบรมเปนกระบวนการทํางาน
ทีผ่ ูร บั การถายทอดเทคโนโลยีเห็นวามีความเหมาะสมในระดับคะแนนนอยทีส่ ดุ เนือ่ งจากหากผูใ หการถายทอด
เทคโนโลยีเขามาอบรมในชวงเวลาที่ตรงกับฤดูเก็บเกี่ยว อาจทําใหสมาชิกในชุมชนไมสามารถเขามารับการ
อบรมไดเต็มที่ เนือ่ งจากสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร
4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P)
การประเมินผลผลิตเปนการประเมินเพือ่ เปรียบเทียบผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ กับ
วัตถุประสงคของโครงการ หรือมาตรฐานที่กําหนดไว พบวาการดําเนินงานโครงการหมูบานวิทยาศาสตรฯ
สามารถผลิตผลงานไดตามเปาหมายทีโ่ ครงการกําหนดไว อันไดแก มีจาํ นวนผูเขารับบริการ/ฝกอบรมเพื่อรับ
การถายทอดความรูจํานวน 164 คน/ชุมชน ในจํานวนนี้เปนผูที่สามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง จํานวน
55 คน/ชุมชน ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว คือ มีผูรับถายทอดเทคโนโลยีไมนอยกวา 25 คน/ชุมชน และมีผูที่
นําผลงานวิจยั ไปใชประโยชน 20 คน/ชุมชน (ตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานโครงการหมูบานแม
ขายฯ อางอิงจากคูม อื การดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยฯ)
5) การประเมินผลกระทบโครงการ (Impact evaluation)
เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการในมุมมองของผูใหการถายทอด
เทคโนโลยี โครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรฯ ดังนี้
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจในรูปของการทํา
ใหชุมชนมีรายไดเ พิ่มขึ้น และคาใชจายในการผลิตลดลง ไดเฉลี่ย 1,244,691 บาท/หมูบาน เมื่อเทียบกับ
งบประมาณโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรฯ ทีไ่ ดรบั การจัดสรรในป 2555 พบวาโครงการหมูบานวิทยาศาสตร
ฯ สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดสูงกวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรถึง 4.34 เทา ซึ่งมากกวา
เปาหมายโครงการทีไ่ ดกาํ หนดไว(1 เทา)
ในมุ ม มองของผู รั บ การถ า ยทอดเทคโนโลยี พบว า โครงการหมู บ า น
วิทยาศาสตรฯ มารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ ไดเฉลี่ย 1,751,735 บาท/หมูบาน เมื่อเทียบกับงบประมาณ
โครงการหมูบ า น ว และ ท ทีไ่ ดรับการจัดสรรในป 2555 พบวาโครงการหมูบ านวิทยาศาสตรฯ สามารถสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจไดสูงกวางบประมาณที่ไดรับการจัดสรรถึง 6.75 เทา
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ผลกระทบดานสังคม พบวากลุมตัวอยางผูรับการถายทอดเทคโนโลยี และ
หนวยงานในพืน้ ทีโ่ ครงการเห็นวาโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรฯ ชวยใหชมุ ชนเกิดความสามัคคีและสงเสริม
ชุมชนใหมกี ารรวมกลุม เปนวิสาหกิจชุมชนทีเ่ ขมแข็งขึน้ อยางมาก และชวยพัฒนาอาชีพ/สรางรายไดใหคนใน
ชุมชนสําหรับประโยชนทไ่ี ดรบั จากการที่หมูบ า น/ชุมชนเขารวมโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรฯ
ผลกระทบดานสิง่ แวดลอม พบวาในมุมมองของผูร บั การถายทอดเทคโนโลยี
และหนวยงานในพื้นที่โ ครงการมีความเห็ นสอดคลอ งกันวาโครงการหมูบานวิทยาศาสตรฯ ชวยชุมชนลด
ปญหาสิง่ แวดลอมจากอากาศเสียน้าํ เสีย และมลพิษสําหรับประโยชนที่ไดรับจากการที่หมูบาน/ชุมชนเขารวม
โครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรฯ ในดานสังคม พบวาในมุมมองของผูรับการถายทอดเทคโนโลยีและหนวยงาน
ในพื้นที่โครงการเห็นวาโครงการหมูบานวิทยาศาสตรฯ มีสวนชวยสงเสริม ภูมิปญญาชาวบานมากที่สุ ด
รองลงมาคือ ชวยใหชุมชนรูจักการนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน
และชวยใหคณ
ุ ภาพชีวติ ของคนในชุมชนดีขน้ึ
6) การประเมินคุณภาพในการใหบริการ (Service quality evaluation)
การประเมินความพึงพอใจของผูใ หการถายทอดเทคโนโลยีทม่ี ตี อ คุณภาพการ
การดําเนินงานของทีมงานที่เปนคณะทํางานหมูบานวิทยาศาสตรฯ พบวาในภาพรวมผูใหการถายทอด
เทคโนโลยีประเมินความเหมาะสมการดําเนินงานโครงการหมูบานวิทยาศาสตรฯ คิดเปนระดับคะแนน
86.40 ซึ่งมากกวาคาชี้วัดที่กําหนดไว (ไมต่ํากวา 80 คะแนน) สรุปไดวาโครงการหมูบานวิทยาศาสตรฯ มี
ความเหมาะสมในคุ ณภาพการดํ าเนิ นงานโดยพบว าผูใ หก ารถา ยทอดเทคโนโลยีเ ห็นว าตั วชี้ วัด ผลการ
ดําเนินงานโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรฯ มีความเหมาะสมในระดับดีทส่ี ดุ รองลงมา คือ ความเหมาะสมของ
หลั ก เกณฑ ก ารพิจ ารณาโครงการหมู บ า นวิ ท ยาศาสตร ฯ โดยเห็ น ว า โครงการฯ มีการชี้แจงใหทราบถึง
หลักเกณฑขอกําหนด และแจงใหทราบอยางชัดเจน และมีหลักเกณฑการพิจารณาที่เหมาะสม ชัดเจน และ
ปฏิบัติตามได ในขณะที่ระยะเวลาการดําเนินงานในแตละกระบวนการ เปนขั้นตอนการทํางานที่ผูใหการ
ถายทอดเทคโนโลยีใหคะแนนความเหมาะสมนอยที่สุด โดยระยะเวลาการอนุมัติงบประมาณที่ลาชาเปน
อุปสรรคสําคัญในการดําเนินงานผลการสํารวจกลุมตัวอยางผูใหการถายทอดเทคโนโลยีที่มีตอคุณภาพการ
ใหบริการประสานงานของเจาหนาทีโ่ ครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรฯ ซึง่ มีสาํ นักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูร บั ผิดชอบหลัก ในภาพรวมพบวาผูใหการถายทอด
เทคโนโลยีมรี ะดับความพอใจตอคุณภาพการใหบริการของเจาหนาทีโ่ ครงการหมูบาน ว และ ท มากกวา 80
คะแนน (ระดับคะแนน 89.40) สรุปไดวาโครงการหมูบานวิทยาศาสตรฯ มีความเหมาะสมในคุณภาพการ
ใหบริการของเจาหนาทีโ่ ครงการ โดยผูใหการถายทอดเทคโนโลยีเห็นวาเจาหนาที่โครงการฯ มีความซื่อสัตย
โปรงใส ไมรองขอสิ่งตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่ อีกทั้งมีความสามารถในการติดตอประสานงาน และ
ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็ว
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3.3.2 สรุปผลการประเมินโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 255๕
ตัวชี้วัดที่นํามา
เกณฑการประเมิน
ประเมิน
ความคุม คาโครงการ
- การประเมินดานบริบท ( Context ) - คะแนนความเหมาะสมของ
- วัตถุประสงคโครงการมีความ
วัตถุประสงคโครงการมีความสอดคลอง
วัตถุประสงคโครงการที่ใหโดย
สอดคลองกับความตองการของผูม ี
กับความตองการของผูร บั การ
ผูใหการถายทอดเทคโนโลยี
สวนรวมในโครงการไมต่ํากวา 80
ถายทอดเทคโนโลยี ผูใหการถายทอด
ผูรับการถายทอดเทคโนโลยี และ
คะแนน
เทคโนโลยี และผูใ หการสนับสนุนอืน่
หนวยงานสนับสนุนในพืน้ ที่
ๆ (ผลักดันหมูบ  านใหนาํ ความรูด าน
โครงการ
ว และ ท ไปประยุกตใชในวิถชี วี ติ
และมีตนแบบในการถายทอดความรู
และขยายผลยังชุมชนใกลเคียง)
81 - 100 คะแนน = ยั่งยืน
- ระดับความพรอมของโครงการ
- การประเมินดานปจจัยนําเขา
61 - 80 คะแนน = เขมแข็งเติบโต
(Input) 6 M ไดแก Man Material
ในดานตาง ๆ (6M)
0 - 60 คะแนน = อยูร อด
Machine Money Management
Market
ตัวชีว้ ดั ทีน่ าํ มาประเมิน

- การประเมินดานกระบวนการ (Process)
ความพึงพอใจของผูรับการถายทอด
เทคโนโลยีที่มีตอการดําเนินงานของ
ผูใหการถายทอดเทคโนโลยี

- ระดับความพอใจของผูรับการ
ถายทอดเทคโนโลยี ที่มีตอความ
เหมาะสมของการดําเนินงาน
โครงการหมูบาน ว และ ท ของ
ผูใหการถายทอดเทคโนโลยี

- การประเมินดานผลผลิต (Product)
ผลผลิตโครงการเปนไปตาม
เปาหมายโครงการ

- จํานวนผูร บั การถายทอด
เทคโนโลยี
- จํานวนผูท น่ี าํ ผลงานวิจยั ไปใช
ประโยชน

- ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีมี
ระดับความพอใจตอความ
เหมาะสมของการดําเนินงาน
โครงการหมูบ าน ว และ ท ของ
ผูใหการถายทอดเทคโนโลยี ไมตํา
กวา 80 คะแนน
- มีผูรับถายทอดเทคโนโลยีไมนอย
กวา 25 คน/ชุมชน
- จํานวนผูท น่ี าํ ผลงานวิจยั ไปใช
ประโยชน 20 คน/ชุมชน

คาที่ได

ผลการประเมินโครงการ

- ผูใหการถายทอดเทคโนโลยีใหคะแนน - ดีกวาเปาหมายทีต่ ัง้ ไว
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค
โครงการ 92.00 คะแนน
- ผูรับการถายทอดเทคโนโลยี และ
หนวยงานในพื้นที่โครงการตาง
ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นดวย
กับการดําเนินงานของโครงการหมูบาน ว
และ ท คิดเปนระดับคะแนน 82.40
และระดับคะแนน 88.00
- การดําเนินงานโครงการหมูบ า น ว และ ท - โครงการหมูบ า น ว
มีความพรอมดานทรัพยากร 6 M คิด
และ ท มีความพรอม
เปนระดับคะแนนเฉลีย่ 89.00
ดานทรัพยากรเพียง
คะแนน
พอที่จะใหโครงการมี
สถานภาพที่ยั่งยืน
- ดีกวาเปาหมายทีต่ ัง้ ไว
- ผูรับการถายทอดเทคโนโลยีมีระดับ
ความพอใจตอความเหมาะสมของการ
ดําเนินงานโครงการหมูบาน ว และ ท
ของผูใหการถายทอดเทคโนโลยี
85.20คะแนน
- มีผูรับถายทอดเทคโนโลยี 164 คน/
- ดีกวาเปาหมายทีต่ ัง้ ไว
ชุมชน
- จํานวนผูที่นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
55 คน/ชุมชน
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สรุปผลการประเมินโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 255๕ (ตอ)
ตัวชีว้ ดั ทีน่ าํ มาประเมิน
- ตัวชีว้ ัดดานผลกระทบ (Impact)
มูลคาเศรษฐกิจทีไ่ ดรบั จากการ
ดําเนินงานโครงการ

- ตัวชี้วัดดานคุณภาพการใหบริการ
(Service)
- ความพึงพอใจของผูร บั การ
ถายทอดเทคโนโลยีที่มีตอโครงการ
หมูบ าน ว และ ท
- ความพึงพอใจของผูใ หการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่มีตอคุณภาพ
การใหบริการของคณะทํางาน
หมูบ าน ว และ ท

ตัวชี้วัดที่นํามา
ประเมิน
- มูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การดําเนินงานของโครงการ
หมูบ าน ว และ ท (ชวยเพิ่ม
รายได/ ลดรายจาย)

เกณฑการประเมิน
ความคุม คาโครงการ
- เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจไมนอ ยกวา
1 เทาของงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร

- ระดับความพอใจของผูใหการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่มีตอการ
ดําเนินงานของคณะทํางาน
โครงการหมูบ า น ว และ ท
(กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)
- ระดับความพอใจของผูใหการ
ถายทอดเทคโนโลยีที่มีตอ
หนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงาน
โครงการหมูบ า น ว และ ท
(สํานักสงเสริมและถายทอด
เทคโนโลยี สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)

- ผูใหการถายทอดเทคโนโลยีมี
ความพอใจตอการดําเนินงานของ
คณะทํางานหมูบาน ว และ ท
ไมต่ํากวา 80 คะแนน

- มุมมองของผูใหการถายทอดเทคโนโลยี - ดีกวาเปาหมายทีต่ ัง้ ไว
- เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ 4.34 เทา
ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
- มุมมองของผูรับการถายทอดเทคโนโลยี
- เกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ 6.75 เทา
ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
- ผูใหการถายทอดเทคโนโลยีมีความ
- ดีกวาเปาหมายทีต่ ัง้ ไว
พอใจตอการดําเนินงานของ
คณะทํางานหมูบาน ว และ ท 86.40
คะแนน

- ผูใหการถายทอดเทคโนโลยีมีระดับ
ความพอใจตอการประสานงานของ
เจาหนาทีโ่ ครงการหมูบาน ว และ
ท ไมต่ํากวา 80 คะแนน

- ผูใหการถายทอดเทคโนโลยีมีระดับ
ความพอใจตอการประสานงานของ
เจาหนาทีโ่ ครงการหมูบาน ว และ ท
89.40 คะแนน

คาที่ได

ผลการประเมินโครงการ

- ดีกวาเปาหมายทีต่ ัง้ ไว

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาพการลงพื้นที่ติดตามประเมินผล ประจําป ๒๕๕๕
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บทที่ 4
ตัวอยางความสําเร็จ
4.1 หมูบ า นขาวโพดลดหมอกควัน
หมูบ า นขาวโพดลดหมอกควัน เปนความรวมมือในการนํา วทน. เขาไปชวยแกปญ
 หาหมอก
ควันของพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพือ่
แกปญหาที่เกิดจากการ กระบวนเผาทําลายของเหลือทิ้งจากเก็บเกี่ยวขาวโพดซึ่ง ไดแก ตอซัง ใบ และตน
ขาวโพด โดยไดดาํ เนินการสนับสนุนงบประมาณตัง้ แตป ๒๕๕๓ เปนตนมา ทัง้ นีใ้ นการดําเนินงานไดเลือกพืน้ ที่
บานบนนาน ต.ชางเคิง่ อ.แมแจม จ.เชียงใหมซง่ึ มีปริมาณผลผลิตขาวโพด 15,560 ตัน เปนหมูบานนํารอง
ในการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีใหม ๆ เขาไปแกไขปญหา
จากความตองการของชมรมกํานัน ผูใหญบา นจํานวน 200 คนใน 8 จ.ภาคเหนือไดจัดทํา
หนังสือรองขอความชวยเหลือไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ ขอใหมกี ารแกไขปญหาเนือ่ งจากเกิดปญหาหมอก
ควันในชวงหนารอนของทุกป เรื่องดังกลาวนีไ้ ดสง มายังกระทรวงวิทยาศาสตรฯเพื่อขอความรวมมือและให
การชวยเหลือ รวมแกไขปญหา
บานบนนา ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม จ.เชียงใหมซึ่ง ไดเลือกเปนพื้นที่นํารอ งของโครงการหมูบาน
แม ข า ยวิ ท ยาศาสต ร แ ละเ ทคโนโลยี โ ดยภาควิ ช าสั ต วศาสตร แ ละสั ต ว น้ํ า คณะเกษตร ศาสต ร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน โดยการสัมภาษณตัวแทนชุมชนจํานวน 31
ราย ปรากฏวา เกษตรกรสวนใหญมอี าชีพปลูกขาวโพด รอยละ 80 มีพื้นที่เพาะปลูกตอครอบครัวเฉลี่ย 10-15
ไร รวมทั้งสิ้น 1,500 ไร ผลผลิตขาวโพดอยูระหวาง 10,000-12,000 กิโลกรัมตอไร มีของเสียเหลือทิ้ง
ประมาณ 1000 -1500 ตัน การวิเ คราะหเพื่อการดําเนินงานไดป ระยุก ตนํา ทฤษฎีเ ชิง วิพากษ ( Critical
Theory) มาประยุกตใช ดังนี้
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1. การกําหนดประเด็นปญหา จะลดหมอกควั นซึ่ ง เกิด จากการเผาซัง ขา วโพดได อย างไร
สาเหตุหลักของปญหาคือ การเผาทําลายของเหลือทิ้งวัสดุทางการเกษตร ปญหาหนึ่งในหลายๆปญหาของ
หมอกควันคือ กระบวนเผาทําลายของเหลือทิ้งจากเก็บเกี่ยวขาวโพดซึ่งไดแก ตอซัง ใบ และตนขาวโพด ใน
ต.ชางเคิง่ อ.แมแจม จ.เชียงใหมทม่ี ีปริมาณผลผลิตขาวโพด 15,560 ตัน ทุกปจะมีการเผาทําลาย
ชมรมกํานัน ผูใหญบานจํานวน 200 คนใน 8 จ.ภาคเหนือไดจัดทําหนังสือ รองขอความ
ชวยเหลือไปยังสํานักนายกรัฐมนตรี เพือ่ ขอใหมกี ารแกไขปญหาเนือ่ งจากเกิดปญหาหมอกควันในชวงหนารอน
ของทุกป เรือ่ งดังกลาวนีไ้ ดสง มายังกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพือ่ ขอความรวมมือและใหการชวยเหลือ รวม
แกไขปญหา
โครงการหมูบ า นแมขา ยฯไดรบั มาดําเนินการและจัดทําการโครงการทดลองเพื่อเปนตนแบบ
ต.ชางเคิง่ อ.แมแจม จ.เชียงใหมซง่ึ เปนพืน้ ทีห่ นึง่ ทีม่ ปี ริมาณผลผลิตขาวโพด 15560 ตัน ทุกปจะมีการเผา
ทําลาย ดังแสดงในรูปที่ 2.4

เศษวัสดุที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวขาวโพด
หอมแดง/ลิ้นจี่/
ลําไย,
21,212
ขาวโพด,
84,847

ปริมาณพืน้ ทีป่ ลูกขาวโพดในอ.แมแจม จ.เชียงใหม
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2. สถานะภาพแวดลอมปจจุบัน อ.แม แจ ม ตั้ ง อยูท างทิ ศตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ของ จ.
เชียงใหม มีเ นื้อ ที่ประมาณ 3,361 ตารางกิโ ลเมตร หรือ 2,100,625 ไร มี พื้ นที่ เ กษตรกรรมทั้ ง สิ้ น
126,685 ไร ในจํานวนนีม้ พี น้ื ทีป่ ลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดีย่ ว 106,059.25 ไร สวนที่เหลือเปนพื้นที่ปา ซึ่งที่
ผานมาชวงป 2538-2539 บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ หรือ “ซี พี ” ไดเ ข า ไปส ง เสริ ม เกษตรกรให ป ลู ก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวในลักษณะการทําพันธสัญญา หรือ คอนแทรกฟารมมิ่ง กรณีดังกลาวสงผลใหขาวโพด
กลายเปนพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของอ. ขอมูลจากสํานักงานเกษตร อ.แมแจม ป 2549-2550 ระบุวา
เกษตรกร อ.แมแจม ประมาณ 80% มีอาชีพหลักปลูกขาวโพด ซึ่งมีท้งั ขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาวโพดเมล็ด
พันธุ สวนทีเ่ หลือ 20% จะเปนหอมแดง ลิน้ จี่ ลําไย ฯลฯ ดังแสดงในรูปที่ 2.4 และ 2.5

ประมาณผลผลิตและพื้นที่ปลูกในอ.แมแจม

กองของเสียเหลือทิง้ และ การเผาทําลาย
บานบนนา ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม จ.เชียงใหมซึ่งไดเเลือกเปนหมูบานนํารองเพื่อสรางเปน
หมูบ า นตนแบบในการนํา วทน. ไปชวยแกปญหาในพื้นที่ โดยความรวมมือระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
และคลิ นิก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม โดยภาควิ ชาสั ต วศาสตร แ ละสั ต ว นํ้ า คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของชุมชน โดยการสัมภาษณตัวแทนชุมชนจํานวน 31 ราย
ปรากฏวา เกษตรกรสวนใหญมอี าชีพปลูกขาวโพด รอยละ 80 มีพ้ืนที่เพาะปลูกตอครอบครัวเฉลี่ย 10-15
ไร รวมทั้งสิ้น 1,500 ไร ผลผลิตขาวโพดอยูระหวาง 10,000-12,000 กิโลกรัมตอไร มีของเสียเหลือทิ้ง
ประมาณ 1000 -1500 ตัน ดังแสดงในรูปที่ 2.6 และวิธกี ารแกไขปญหาแบบดัง่ เดิม
3. สถานะภาพทีพ่ งึ ประสงคในอนาคต
1) ลดปริมาณการเผาสรางมลภาวะ
2) นําของเสียมาใชประโยชน
3) เพิ่มรายไดใหกับชุมชน
4. สถานะภาพปจจุบัน
1) ภาครัฐตองการลดพืน้ ทีก่ ารบุกรุกทําลายพืน้ ทีป่ า สาธารณะ
2) ชุมชนยังไมปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต
3) ชุมชนไมมแี ผนงานโครงการในการแกไขปญหา
4) ชุมชนขาดองคความรูใ นการแกไขปญหา
5) ชุมชนขาดการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
6) ผูน าํ ชุมชนขาดวิธกี ารแกไขปญหา
7) ชุมชนขาดการบริหารจัดการดานการตลาด

การประชุมหารือกับผูท เ่ี กีย่ วของและวางแผนรวมกัน
5. ผูม สี ว นไดสว นเสียทีเ่ กีย่ วของ
1) เรนโบวฟารม
2) บริษัทจงเจริญฟารม JJR
3) ที่วาการอ.แมแจม
4) องคการบริหารสวนต.ชางเคิง่
5) ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
ประชุมและเขาพบหารือผูเกี่ยวของทุกภาคสวนเพื่อการบูรณาการการแกไขปญหา
รวมกัน
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6. มาตรการในการแกไข
การกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา กระทรวงวิทยาศาสตรฯไดประสานความ
รวมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพือ่ เปนหนวยงานหลักในการกําหนดมาตรการ และ วิธกี ารแกไขปญหาดวย
นําเทคโนโลยีทางดานการผลิตพืชและสัตวแบบครบวงจรสําหรับบรรเทาปญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเศษ
เหลือโดยมีแนวคิดและทิศทางดังแสดงในรูปที่ 2.8 จึงไดกาํ หนดเปนมาตรการในการดําเนินการดังนี้

กระบวนการทํางาน

กองวัตถุดิบ
ใบ

ต น

กลุมอัดฟ อน

กลุมอาหารสัตว
ครบส วน TMR

1

กลุมปลูกไม ยืนต น

ซัง

3

2

กลุมเพาะเห็ด

ผูบริโภค

การตลาด

โลจิสติกส

เมล็ด

4
กลุมอบแห ง

กลุมเลีย้ งไก

7

กลุมหมู

6

กลุมเลีย้ งแพะ

5

กลุมผลิตเตาชีวมวล

กลุมวัว

8

9

บานข าวโพด
ชุมหมูชนช
างเคิ
่
ลดหมอกควั
น ง

กลุมผูสนับสนุน

11

เทคโนโลยีพร้ อมถ่ ายทอด

อัดฟ่ อนวัสดุ เตาชีวมวล
อาหารผสมแบบครบส่วน เพาะเห็ด
ก๊ าซชีวภาพ การเพิมผลผลิตไก่พนเมื
ื อง
การเลียงแพะ ฯลฯ

ปลูกข าวโพด

ต นทุนต อหน วย

อัดฟ อนวัสดุ 100000 บาท
เตาชีวมวล 300 บาท
อาหารผสมแบบครบสวน 100000 บาท
เพาะเห็ด 7000 บาท
กาซชีวภาพ 4000 บาท
การเพิ่มผลผลิตไกพื้นเมือง 3000 บาท
การเลี้ยงแพะ ฯลฯ 30000 บาท

ลดตนทุนคาใชจาย
พลังงานครัวเรื อน

กลุม ไบโอกาซ

10

ลดตนทุนคาใชจา ย
ปุ ย

กระบวนการสรางเครื อขาย

การกําหนดมาตรการในการแกไข
1) ศึกษาบริบทของปญหา สํารวจขอมูลและจัดทําแผนรวมกับชุมชน
2) พบปะหารือกับผูบ ริหารในพืน้ ที่
3) นําเสนอเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วของ
4) จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
5) คัดเลือกเทคโนโลยี ประกอบดวย ๘ กลุมเทคโนโลยี ไดแก
·กลุมอัดฟอนเปลือกขาวโพด
·กลุม อาหารสัตวครบสวน(TMR)
·กลุมเพาะเห็ด
·กลุมเทคโนโลยีการอบแหง
·กลุมพลังงานทดแทน(การผลิตเตาชีวมวล การผลิตไบโอกาซ)
·กลุมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก
·กลุมเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว ( วัว หมู ไก แพะ)
·กลุมการจัดการทรัพยากรปาไม(การปลูกไมยนื ตน) เพือ่ ทดแทนการ
ทําลายปา เปนตน
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7. การปฏิบตั ิ กําหนดแผนการปฏิบัติงานดานการถายทอดเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมดัง
แสดงในรูป

ภาพกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี
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8. การติดตามประเมินผล จากการติดและประเมินผลของกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี(วท.)ไดดําเนินการวัดศักยภาพของหมูบานเพื่อยกระดับเปนหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีซ่ึงมี 3 ระดับคือ ระดับอยูรอด ระดับเขมแข็ง-เติบโต และ ระดับยั่งยืน ขณะนี้ผลจากการจัด
ระดับ มีผลคะแนนอยูใ นระดับทีเ่ รียกไดวา เปน หมูบ า นแมขา ยประเภทเข็มแข็ง-เติบโต ดังนี้
สถานภาพความเปนหมูบ า น จากการประเมินตนเองใน 5 ดานคือ ดานความเชีย่ วชาญ
ดานความพรอมในการเปนตนแบบ ดานการขยายผล ดานระบบบริหารจัดการ และ ดานการบูรณาการ ผล
การประเมินในภาพรวมปรากฎวาอยูใ นระดับ 3.88 หรือคิดเปนรอยละ 77.5 มีหมูบานลูกขาย 3 แหง คือ
ม.บานเจียง ม.กองแขก และ ม.แมวาก
ที่
1
2
3
4
5

รายการ
กลุมมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักที่กําหนด
กลุมมีความพรอมในการเปนตนแบบ
กลุมสามารถขยายผลไปยังหมูบานอื่นได
มีระบบบริหารจัดการภายในหมูบ า นเปนอยา งดี
มีการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ
คาเฉลีย่

ระดับ %
4.25 85
4.13 82.5
4 80
5 100
2 40
3.88 78

หมูบานแมขายขาวโพดลดหมอกควัน
1 กลุมมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
หลักที4.25
ก่ าํ หนด
5
4

5 มีการบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ตางๆ

3

2 กลุมมีความพรอมในการเปน
ตนแบบ

2
2

4.125

1
0

4 มีระบบบริหารจัดการภายใน
หมูบ า นเปนอยางดี 5

3 กลุมสามารถขยายผลไปยังหมูบาน
อืน่ ได

4

เทคโนโลยีทไ่ี ดรบั การนําไปใชประโยชนมากทีส่ ดุ มีดงั นี้
1) การผลิตเตาชีวมวล
2) การเพาะเห็ดโคนนอย
3) การผลิตอาหารครบสวน(TMR)
4) การอัดฟอน
5) การผลิตกาซชีวภาพสําหรับครัวเรือน
6) การผลิตกระดาษจากเยื้อขาวโพด
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การแกไขปญหาตามวัตถุประสงค อยูร ะหวางการขยายผลซึง่ ตองการความรวมมือจาก
หนวยงานในพื้นที่รวมดําเนินการ เนื่องจากปริมาณขาวโพดในอ.แมแจมมีกําลังการผลิตประมาณ 98,000
ตัน/ปซง่ึ ปริมาณชีวมวลดังกลาวนีส้ ามารถนําไปสรางประโยชนท่ีมูลคามาก หากมีการรวมพลังกันกับทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของ
ขอมูลเทคโนโลยีเพือ่ แกปญ
 หาหมอกควันในระดับชุมชน ดังนี้
1. การอัดฟอน จําเปนตองมี เครือ่ งอัดฟอน ชาวบานตองการแบบอัตโนมัติ (พิสูจนแลว) เครื่องหนึ่ง
ราคา 4.5 แสนบาท โดยชาวบานตองมีรถไถ หากเปนเครื่องแบบใชมือคนเขาชวยนาจะอยูท่ีเกือบๆ 2 แสน
บาท ในกรณีทส่ี ง เสริมใหเปนอาชีพตองมีโกดังเก็บเปลือกฝกทีอ่ ดั ไวกอ น จํานวน 1-2 โรง เพื่อเปนตัวอยาง ใน
แตละโรงนาจะอยูที่ 1 ลานบาท อาจทําเปนกองทุนทิง้ ไวได
2. การทํากระดาษ ซึ่งตอเนื่องจากการอัดฟอน ควรมีตัวตีเยื่อ ในแตละหมูบานใหมี 1 ตัว ราคา
โดยประมาณ 50,000-60,000 บาท และงบดําเนินการ เชน สารเคมี คาแรงของคนทํา คาจางโรงงานทํา
เปนมวน และคาอื่นๆ เชน ซื้อวัสดุทําถุง/หูหิ้ว ที่อาจมี เปนตน ซึ่งใหประเดิมไวกอนที่จะสงจําหนายได
ประมาณหมูบ า นละ 50,000-100,000 บาท ทั้งนี้ใหแตละหมูบานทําเปนกองทุนและมีการบริหารจัดการ
อยางชัดเจนใหนายอ.ดูแล
3. การทําเปนอาหารหมัก (silage) และอาหารผสมครบสวน หรืออาหารที่มีท้งั อาหารหยาบและ
อาหารขนทีม่ คี ณ
ุ คาสูง (TMR) ซึง่ ตอยอดจากการอัดฟอเชนกัน จําเปนตองมีถงั แบบลอกฝาไดเพือ่ ไมใหอากาศ
เขาไปขนาดใบละ 100 ลิตร โดยประมาณ ในแตละหมูบ า นใหมซี กั 80-100 ใบ ราคานาอยูท ่ี 300 กวาบาท
สามารถสงจําหนายใหกบั ผูเ ลีย้ งวัวขุนหรือวัวนมแลว และถังสามารถนํากลับมาใชใหมได
4. การทํา ปุยหมัก ซึ่งจะใชเปลือ กฝกขาวโพดและแกนฝกขาวโพด รวมทั้งอาจใชตอซังดวย บาง
หมูบ า นที่สนใจและรวบรวมตอซัง (ตนที่แหงตายในไรปลูก) ไดงายจะเห็นผลชัดเจน กิจกรรมนี้จะมีคายูเรีย
มูลสัตว กากน้าํ ตาล คาแรงประเดิมใหเปนกองทุนกอน ประมาณ 100,000 กวาบาท หรือใหทาง วว. โดย
ดร.สุริยาฯ เขามาใหการชวยเลือกเพิ่มเติม โดยทําเปนปุยอัดเม็ด และปุยแบบสั่งตัดไดจ ะดีมาก ถือ วาเปน
OTOP 3 ดาวอัพไดเชนกัน
5. การเลีย้ งสัตว(ไก หมู โค กระบือ) โดยการนําเปลือกฝก แกนฝก และตอซัง ไปใชเปนวัสดุร องพื้น
ในระบบการเลี้ยงหมูหลุม (เฉพาะพื้นที่ท่ีชาวบานเลี้ยงหมูมาก และสนใจที่จะเลี้ยงในระบบนี้) จําเปนตองมี
เครื่องสับตอซังซึ่งบางหมูบานอาจมีแลว อาจใชวิธีทําเปนกองทุนสงเสริม โดยใหประมาณหมูบานละ 1-2 แสน
บาท มีสมาชิกไมนอยกวา 10 ราย (ถามีถึง 20 รายจะดีมาก เพราะจัดเปนกลุม ตาม กม. ไดเลย นายอ.
ควบคุมดูแล และสนับสนุนตอไปได) หลังจากขายปุย ได ใหหกั เงินบางสวนมาสมทบกองทุนเพือ่ ความยัง่ ยืนของ
สมาชิก
6. กิจกรรมเสริม เชน การเพาะเห็ด การผลิตแกซชีวภาพ ถาหมูบ า นใดสนใจ กิจกรรมนีจ้ ะใชเปลือก
ฝกและตอซังนิดหนอยเทานัน้ แตจะดีในแงมเี ห็ดไวทานในครัวเรือนสําหรับกรณีแกนฝกขาวโพด
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สรุป
แนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ (Critical Theory) เปนแนวคิดที่ไดมีการนํามาประยุกตใชใน
กระบวนการวิเคราะหเชิงสังคม และ เปนการปรับเปลี่ยนกรอบความคิดทีท่ กุ ภาคสวนทีเ่ กีย่ วของมีสว นรวมใน
การดําเนินการ กรอบความคิดนีไ้ ดมกี ารประยุกตใชทง้ั ใน ระดับชาติ และ ระดับ ชุมชน
การประยุกตแนวคิดในระดับชาติ(Macro Scale) จากแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษไดนาํ ประยุกตใช
ในกระบวนการการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนะธรรมในสังคมไทย ทําใหเห็นพลวัต(Dynamic)การเปลี่ยนแปลง
นํามากําหนดยุทธศาสตรเชิงรับ และ ยุทธศาสตรเชิงรุก หากมีการดําเนินการตลอดหวงโซคุณคา (Value
chain) และ พัฒนาตนเองอยางเปนพลวัต สังคมจะกาวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและสอดคลอง
กับกระแสวัฒนธรรม
แนวคิดนี้เมื่อนํามาประยุกตใชในกิจกรรมการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูชุมชน จาก
การศึกษาผานโครงการหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพบวา แนวทางการแกไขปญหา เชน การ
ลดหมอกควันอันเนือ่ งจากการเผาทําลายของเสียจากกระบวนการผลิตขาวโพดเพื่อการเลี้ยงสัตว ทางเลือก
ของชุมชนอาจมีไดหลากหลายวิธกี าร เมือ่ มีการนําเสนอแนวทางการนําเทคโนโลยีการปลูกพืชมาใชควบคูก ับ
เทคโนโลยีปศุสตั วสมาชิกในหมูบ า นจะยอมรับหรือไมอยางไร ถาหากยอมรับจะมีการบริหารจัดการอยางไรให
เกิดความเข็มแข็ง และ ยัง่ ยืน การบวนการคิดวิเคราะหเปนบริบททีช่ มุ ชนเปนผูด าํ เนินการและนํามาตรการที่
ชุมชนกําหนดไปสูการปฎิบั ติ นําผลการดําเนินการมาหาแนวทางใหมีการปรับปรุงที่ดีย่ิงขึ้นในปตอไป
มาตรการทีไ่ ดวางไวทยอยนําไปสูก ารปฏิบตั จิ นกระทั่งปญหาทีม่ อี ยูไ ดรบั การแกไขจนหมดไป
หมูบานแมขายขาวโพดลดหมอกควัน(หมูบานบนนา ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม จ.เชียงใหม) เปน
ตัวอยางหนึง่ ทีช่ มุ ชนเล็กๆ ตลอดระยะเวลา 3 ปไดผา นกระบวนการเรียนรูช มุ ชนดวยการสรางศักยภาพของ
ตนเองเพือ่ ใหเกิดความเชีย่ วชาญ พรอมเปนตัวอยางใหกบั ชุมชนอืน่ ๆ พัฒนาศักยภาพตนเองในการขยายผล
ไปยังชุมชนขางเคียง เรียนรูก ารบริหารจัดการกลุม แตยงั ขาดการบูรณาการรวมกับหนวยงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วของ
ในการดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึง่ เปนปท่ี ๔ ของการพัฒนาหมูบ า นฯ ดวย วทน. ได
ขับ เคลื่อนไปยัง หมูบานอื่น ๆ ทั้งในอ.แมแจ มและอ.ขางเคียงที่ป ระสบปญหาในลั กษณะเดียวกัน และได
ขับเคลื่อนโครงการหมูบานขาวโพดลดหมอกควันสูโครงการ Eco Village ที่เปนนโยบายสําคัญของผูวา
ราชการจ.คนปจจุบัน โดยจากการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย รอง
ผูว า ราชการจ.เชียงใหม และนายสรธร สันทัด นายอ.แมแจม ซึง่ ผูบ ริหารทัง้ ๒ ทานมีนโยบายที่ชดั เจนในการ
แกปญ
 หาหมอกควันในพืน้ ทีแ่ ละจะสนับสนุนการขับเคลือ่ นทัง้ ๒ โครงการไปสูก ารปฏิบตั ิใหเปนรูปธรรมมาก
ที่สุด
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เปาหมายตอไปในอนาคตคือการขยายผลจากหมูบ า นตนแบบทีอ่ .แมแจม ขยายไปสู ๘ จ.
ภาคเหนือทีป่ ระสบปญหาหมอกควันเชนเดียวกัน โดยการดําเนินงานจะยึดกระบวนการดําเนินงานของ “แม
แจมโมเดล” ไปขยายผลตอไป

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย รองผูว า ราชการจ.เชียงใหม(คนที่ ๕ จากซาย)
นายสรธร สันทัด นายอ.แมแจม(คนที่ ๔ จากซาย)

การพูดคุยแลกเปลีย่ นขอคิดเห็นระหวางผูร บั ผิดชอบโครงการ(อ.สุชนฯ)
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ(นายคณิตฯ) กับผูบ ริหารระดับจ.และผูบ ริหารระดับทองถิน่
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ขอมูลจากเอกสารทีน่ าํ เสนอนายอ.แมแจม เมือ่ วันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๖
โดย นายคณิต ถิรวณิชย ผูเ ชีย่ วชาญชาญพิเศษดานการถายทอดเทคโนโลยี
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4.2 หมูบ า นขาวหอมอินทรีย
“บวร บาน วัด ราชการ/โรงเรียน” แนวคิดการพัฒนาทีต่ อ งการความรวมมือจาก 3 ภาคี
สําคัญ ภาคประชาชน ภาคองคความรู และภาคราชการ
หมูบ า นขาวหอมอินทรียเ ดิมชือ่ หมูบ า นขาวเหลือง 11 เปนความรวมมือระหวาง
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ โดย
ดําเนินการที่บา นโคกลาม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ เปนหนึ่งในเกาหมูบานที่กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีนโยบายที่จะสานตอโครงการ “หมูบานเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ” 9 หมูบานในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
บานโคกลามเปนหมูบานที่ไดมีการใชประโยชนจากการสูบน้ําจากลําน้ําปาวดวยเครื่องสูบน้ํา
พลังงานไฟฟาและคลองสงน้าํ ทีก่ ระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดใหการสนับสนุนไวตง้ั แตป 2524 ทําใหมี
การใชประโยชนในการทําการเกษตรมาจนถึงปจจุบนั เปนหมูบ า นที่เปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุพ ชื ทีส่ าํ คัญ เชน
เมล็ดพัน ธุขาวเหลือง 11 เมล็ดพันธุขาว กข. 6 เมล็ดพัน ธุแตงโม เมล็ดพันธุแคนตาลูป เมล็ดพั นธุมะระ
เปนตน สามารถทํานาไดปละ 2 ครั้ง ปลูกเมล็ดแตงโมปละ 3 ครั้ง บานโคกลามแบงเปน 2 หมู คือ หมูที่ 2
มีนายสมร สาระฤทธิ์ เปนผูใ หญบา นคนใหม ครัวเรือนจํานวน 125 ครัวเรือน ประชากร 589 คน และหมูท่ี
16 นายโสภณ อัตไพบูลย เปนผูใหญบาน จํานวน 79 ครัวเรือน ประชากร 388 คน รวมประชากรบาน
โคกลาม 977 คน มีพื้นที่รวม 1,377 ไร แยกเปนที่อยูอาศัยประมาณ 50 ไร พื้นที่นา 1,231 ไร พื้นที่
สวน 96 ไร ในหมูบานมีโรงสีขาวชุมชน 2 แหง และโรงสีเอกชน 3 แหง ชาวบานโคกลามเปนผูมีทักษะใน
การผลิตเมล็ดพันธุซ ง่ึ เปนงานทีม่ คี วามประณีต มีความซือ่ สัตยทาํ ใหไดรบั ความไววางใจในการเปนแหลงผลิต
เมล็ดพันธุใ หแกหนวยงานราชการและบริษทั เอกชนมาโดยตอเนือ่ ง
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ศึกษาบริบทของชุมชน/แผนทีเ่ ดินดิน
2. จัดเวทีใหชุมชนวิเคราะหศักยภาพของ
ตนเอง
3. จัดเวทีกระทรวงวิทยฯ พบ ชุมชน
4. การบูรณาการหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
5. การถายทอดเทคโนโลยี
6. ติดตามประเมินผล

ปจจัยที่เกื้อหนุนในการทํางาน
๑. ผูบริหารระดับสูงทั้งจากสวนกลาง
ระดับจังหวัดและระดับทองถิน่ ให
ความสําคัญ
๒. เทคโนโลยีที่เหมาะสม
๓. สรางเครือขายความรวมมือ
๔. ผูน าํ ชุมชนทีเ่ ขมแข็ง
๕. หนวยงานในพืน้ ทีใ่ หการสนับสนุน
๖. การบูรณาการระหวางหนวยงาน
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ประเด็นปญหาหลัก
๑. ปญหาตนทุนการผลิตทีส่ งู เพราะตองจายคาสูบน้าํ ชัว่ โมงละ 90 บาท แตไมไดรับน้ําเต็ม ที่เพราะ
คลองชํารุด ตองใชตนทุนสูงในการทํานาเพราะตองจายคาปุย คายา ทําใหยังมีปญหาหนี้สิน
เชนเดียวกับเกษตรกรในหมูบ า นอืน่ ๆ
๒. ปจจัยการผลิตเชน ปุย เคมี สารกําจัดศัตรูพชื คอนขางสูง ทําใหเพิม่ ตนทุนการผลิต
๓. ราคารับซือ้ ขาวเหลือง 11 ของโรงสีเฉลีย่ ตันละ 10,000 – 11,000 บาท ซึ่งต่ํากวาราคารับซื้อ
ขาวหอมมะลิ 105
๔. ผลผลิตของขาวเหลือง 11 ตอไรคอ นขางต่าํ ประมาณ 600-700 กก./ไร
โอกาส
1. ขาวจาวเหลือง 11 เปนขาวนาป พืน้ ทีป่ ลูกในปจจุบนั มีเฉพาะในจ.กาฬสินธุท อ่ี .
กมลาไสย อ.ฆองชัย และบางสวนของอ.รองคํา ซึ่งปลูกเพื่อการบริโภคโดยตรง และเพื่อสงใหโรงสีในพื้นที่อ.
กมลาไสยสําหรับสงขายโรงงานแปรรูปเปนแปงขาวจาว ขนมจีน และเสนกวยเตี๋ยว ผลิตภัณฑที่ไดมีคุณภาพดี
ไมเนาเสียงาย เปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ
2. ยุทธศาสตรจ.กาฬสินธุก าํ หนดใหเปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย และ มีพนั ธุข า วทีเ่ ปน
ของทองถิน่ จ.กาฬสินธุ จึงมีความจําเปนเรงดวนในการผลิตขาวทีป่ ลอดสารพิษ โดยการลดใชส ารเคมีใหอยู
ในระดับทีป่ ลอดภัยตามขอกําหนดของ GAP ขยายพืน้ ทีป่ ลูก
เทคโนโลยีที่ดําเนินการในพื้นที่
1. การจัดทําแปลงสาธิตการปลูกขาวตนเดี่ยวจํานวน 4 แปลง โดยสามารถ
- รายจายลดลง เปนจํานวนเฉลีย่ 3,690 บาท/ไร
- คาปุย เคมีลดลง 430 บาท/ไร (กรณีซื้อปุยอินทรียใชแทนปุยเคมี ปุยเคมีราคา
750 บาท/50 กก./1 ไร ปุยอินทรียร าคา 320 บาท/50 กก./1 ไร ถาเกษตรกรมีมลู วัวจะลดตนทุนไดอกี )
- คาสารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื ประมาณ 200 บาท/ไร
- คาเมล็ดพันธุล ดลงประมาณ 600 บาท/ไร (ขาวตนเดีย่ วใช 1.5 กก./ไร นาหวาน
ใช 15-20 กก./ไร ราคาเมล็ดพันธุ กก.ละ 35-40 บาท)
2. การบริหารจัดการน้ํา ไดเชิญสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าํ และการเกษตร (สสนก.) ของ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาดูสถานทีแ่ ละใหความรูใ นเรือ่ งการบริหารจัดการน้าํ เพือ่ ใหมนี าํ้ ใชใน
ชุมชนอยางยัง่ ยืน หลังจากนัน้ ไดเชิญนายสุวทิ ย สุบงกช อดีตรองผูว า ราชการจ.กาฬสินธุ นายธนูสนิ ธ ไชยสิริ
นายอ.กมลาไสย และนายประยูร เห็มวิพฒ
ั น นายกเทศบาลต.ดงลิง ลงดูพน้ื ทีโ่ ครงการหมูบ า นวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีขา วเหลืองอินทรีย และไดรายงานปญหาเรือ่ งคลองสงน้าํ ใหทา นรองผูว า ราชการจ.ไดรบั ทราบ
ทางจ.จึงไดสนับสนุนงบประมาณในป 2554 มาปรับปรุงซอมแซมทอสงน้าํ สถานีสบู น้าํ ดวยพลังไฟฟาใน
หมูบา นโคกลามจํานวน 1,870,000 บาท

38

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. การลดตนทุนการผลิตขาว
- ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียค ณ
ุ ภาพสูงสูตรของ วว. เพือ่ ลดตนทุนใน
สวนของการใชปยุ เคมี
- ถายทอดการทําปุย ชีวภาพไวใชเอง จากเปลือกของแตงโมจํานวนมากจากการผลิต
เมล็ดพันธุ โดยสํานักงานพัฒนาทีด่ นิ จ.กาฬสินธุ เพือ่ เปนการปรับสภาพของดินทีเ่ สือ่ มโทรมใหดขี น้ึ และลด
ปญหาจากศัตรูพืช
- ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกขาวตนเดีย่ วแบบประณีตใหกบั กลุม เกษตรกรผูป ลูก
ขาวเหลืองอินทรีย ซึง่ ชวยลดตนทุนในสวนของคาเมล็ดพันธุ และความเสีย่ งในเรือ่ งของการตกกลาแลวไมมนี าํ้
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
4. นําเทคโนโลยีการตรวจสอบ DNA ของขาวเหลือง 11 เพื่อใชประกอบการขอใชสิ่งบงชี้ทาง
ภูมศิ าสตร (GI) ของจ.กาฬสินธุ
ผลจากทําแปลงสาธิตในหมูบ า นโคกลาม ทําใหลดตนทุนการทํานาไดแก คาเมล็ดพันธุ ลดคา
ปุยเคมี ลดคายาและสารเคมี ผลผลิตของขาวที่ไดเพิ่มขึ้นและน้ําหนักเมล็ดสูงขึ้น จึงไดมีการขยายผลไปยัง
เครือขายการผลิตขาวอินทรียไ ปยังพืน้ ที่ใกลเคียง โดยวิทยากรทองถิน่ จากศูนยเรียนรูข า วเหลืองอินทรีย ไดแก
นายชุมพล ศิรภิ กั ดิ์ นายนพดล แนนอุดร นายโสภณ อัตไพบูลย ดต.เกษม อัตไพบูลย นายสมร สารฤทธิ์ นาย
สามล ศรีรเิ ลีย้ ง นําเทคโนโลยีไปถายทอดตอ เชน เทคโนโลยีการปลูกขาวตนเดี่ยวแบบประณีต การทําปุย
อินทรียคุณภาพสูงสูตรของ วว. การทําปุยหมักชีวภาพ การทําบอแกสชีวภาพจากมูลสัตว การคัดเมล็ดพันธุ
การเพาะเห็ด ใหกับเกษตรกร 3 หมูบานคือ บานสองหอง อ.รองคํา ศูนยเรียนรูภูปอ อ.เมือง ศูนยเรียนรู
เกษตรอินทรียบ า นนาศรีนวล อ.ฆองชัย มีเกษตรกรสนใจเขารวมกิจกรรม โดยไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี
จากนายอ.ฆองชัย นายอ.กมลาไสย นายกองคการบริหารสวนต.ในพื้นที่ เกษตรอ. ปศุสัตวอ. พรอมได
จัดทําแปลงนาสาธิตในพืน้ ที่ เพือ่ ตรวจคุณภาพของดิน คัดเลือกเมล็ดพันธุขา ว การดํานาขาวตนเดี่ยว ควบคู
กับการใชปุย อินทรียคุณภาพสูง ปุยน้ําหมักชีวภาพ ไมมีการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูขาว ติดตาม
ประเมินผลใหคาํ ปรึกษาอยางตอเนือ่ ง ซึง่ จากการประเมินผลเบือ้ งตนกอนการเก็บเกี่ยวในปการผลิต 2555
คาดวาในปตอ ไปจะมีผสู นใจนําเทคโนโลยีการผลิตขาวอินทรียแบบลดตนทุนนี้ไปขยายผลเพิ่มขึน้ เพราะเห็น
ตัวอยางในเชิงประจักษ
ในปงบประมาณ 2555 ไดมกี ารจัดตัง้ กลุม ขาวเหลืองอินทรียแ ละไดมกี ารจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนตออ.กมลาไสย และนําขาวเหลือง 11 สงตรวจคุ ณค าทางโภชนะและตรวจ DNA
การประชาสัมพันธ
1. หมูบานขาวเหลืองอินทรีย ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน
2555 นายชุม พล ศิริภักดิ์เขาร วมจัด นิทรรศการและจําหนายผลผลิ ตผลของหมูบานในงานของดี
กาฬสินธุ ที่ JJ Mall กรุงเทพฯ นําโดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผูวาราชการจ.กาฬสินธุ
2. จัดแสดงในงาน Research expo 2012 จั ด โดยสํา นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แห ง ชาติ (วช.) ระหวางวันที่ 24–28 สิงหาคม 2555 กรุงเทพฯ
3. นายชุมพล ศิรภิ กั ดิ์ ประธานศูนยเรียนรูห มูบ า นขาวเหลืองอินทรียไ ดรั บ คัดเลื อ ก
เปนเกษตรกรดีเดนจ.กาฬสินธุ ประจําป 2555 รับเกียรติบัตรจากผูวาราชการจ.กาฬสินธุ
ภาพกิจกรรมการเกี่ยวขางจากแปลงสาธิตขาวตนเดี่ยว โดยผูวาราชการจ.กาฬสินธุ
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๔.๓ หมูบ า นวิทยาลัยวัววิทยา
หมูบานวิทยาลัยวัววิทยา (Beef S&T Knowledge Center) บานหวยบง หมูท่ี 7 ต.ปาเซา
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ดวยความรวมมือระหวาง กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ เปนโครงการพัฒนาทีใ่ ชวงจรของการผลิตโค มาเปนแหลงการเรียนรูท างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แบบครบวงจรในมุมมองเชิงระบบ (System Approach) เพือ่ ลดตนทุนคาใชจา ยในครัวเรือนและเปนการเพิม่
มูลคาของการผลิตโคอยางสอดคลองกับบริบท บนหลักวิชาการที่ไดรับการยอมรับจากผูใชในลักษณะของ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) โดยมุงหวังใหชุมชนไดพิจารณาและมีสวนรวมในการ
กําหนดการนําองคความรูทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่เี หมาะสมสําหรับระดับครัวเรือน (สวนบุคคล)
รวมทัง้ การสรางกระบวนการมีสว นรวมในการพัฒนาหมูบ า นในระดับชุมชน (สวนรวม) สําหรับการสังเคราะห
และพัฒนาไปสูการกําหนดนโยบายสาธารณะระดับทองถิ่นในดานการพัฒนาเพื่อการอยูรวมกันอยางมีสุข
ภาวะที่ดี จนกลายเปนหมูบานตนแบบในการความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
วิสยั ทัศน
“..หมูบ า นวิทยาลัยวัววิทยา (ววว.) หมายถึง การเปนหมูบ า นตนแบบและการเปน
ทีเ่ รียนรูข องการพัฒนาคน โดยมีกจิ กรรมหลักของการพัฒนาหมูบ า นเกีย่ วกับของกับโคเนือ้ ผานการการนํา
องคความรูท างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใช..”
บานหวยบง หมูที่ 7 มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ รวม 45 ราย มีโคเนือ้ ลูกผสมอเมริกนั บราห
มันและพันธุพ น้ื เมือง รวมกันกวา 778 ตัว โดยเกษตรกรสวนใหญ (26 ราย) มีการเลี้ยงโคอยูระหวาง 5-9
ตัว และเกษตรกรทีเ่ ลี้ยงเปนฝูงขนาดกลาง (ระหวาง 20-50 ตัว) จํานวน 16 ราย และเกษตรกรที่เลี้ยงโค
มากกวา 50 ตัว มีจาํ นวน 3 ราย รายไดจากการเลีย้ งโคเนือ้ ของเกษตรกรบานหวยบงนั้น ไมไดขน้ึ อยูกับการ
ขายตัวโค (เนือ้ โค) เปนหลัก แตเปนการจําหนายมูลโคตากแหงในตลอดชวงเวลา ถือวาเปนรายไดทเ่ี กษตรกรมี
ความพึงพอใจ เพราะเหตุที่บานหวยบงเปนชุมชนที่อยูหางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (อุตรดิตถพิษณุโลก) เพียง 5 กิโลเมตร หางจากเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถเพียง 15 กิโลเมตร และหางจากอ.ลับแล
เพียง 21 กิโลเมตรเทานั้น จึงทําใหเกษตรกรเจาของสวนทุเรียน ลางสาด ลองกอง หอมแดง ฯลฯ รวมทั้ง
เจาของธุรกิจการเกษตร (ปุย หมัก ดินผสม ฯลฯ ) เดินทางเขามาซื้อมูลโคตากแหงไดสะดวก ประกอบกับการ
ขนสงก็ไมไกลจากพืน้ ทีท่ น่ี าํ ไปใชประโยชนมากนัก
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน ทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงโค
เนือ้ ของบานหวยบงเริม่ ประสบปญหาและขอจํากัดในการประกอบอาชีพ การขาดความรูและทักษะในระดับ
ปฏิบตั กิ าร โดยเฉพาะความรูท เ่ี ปนเงือ่ นไขทีจ่ าํ เปนสําหรับการผลิตโคเนือ้ ใหมปี ระสิทธิภาพ นัน่ คือความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหการพัฒนาในหมูบานจึงเปนขอจํากัดที่สวนทางกับการพัฒนาในพื้นที่อื่นๆ
อยางไรก็ตามยังมีสิ่งดีๆ ที่พบในชุมชนคือ การมีทุนทางสังคมของคนในชุมชน โดยเฉพาะผูนํา ทั้งผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกองคการบริหารสวนต. และบุคคลที่เรียกวา “จิตอาสา” อีกจํานวนมาก ที่มีท้ังเด็ก
เยาวชน และผูใหญ ที่พรอมใหความรวมมือในการพัฒนาหมูบานตามวิถีของชนบท การขาดความรูการใช
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม (Appropriate Technology) สําหรับการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตโคเนือ้ เชน
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๑. การคัดสายพันธุโ คเนือ้ การวางแผนการปรับปรุงพันธุ โดยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร
การผลิตสัตว ทีข่ าดการนําพอพันธุหรือเทคโนโลยีดา นการผสมเทียม (Artificial Insemination) มาปรับใช
เชน ชุมชนสามารถนําพันธุที่เหมาะสมกับสภาพของบานหวยบงมาสง เสริมและปรับปรุงพันธุ (Grading Up)
เชน โคพันธุต าก (ลูกผสมระหวางอเมริกันบราหมนั กับชาโรเลส) ทัง้ ในรูปของการผลิตโคเนื้อ หรือการพัฒนา
ลูกโคเพศผูส โู คขุนในตลาดระดับกลาง
๒. การพัฒนาดานอาหารสัตว ทีห่ มูบ า นใชทงุ หญาธรรมชาติ ตามหัวไรปลายนาเลีย้ งโคใน
ปจจุบนั ซึง่ คุณคาทางอาหารของพืชอาหารสัตวคอ นขางต่าํ จึงควรใชพนั ธุพ ืชอาหารสัตว (Forage Crop) ที่มี
ผลผลิตตอไรสูง และมีคุณคาอาหารคือ โปรตีนสูง มาพัฒนาเปนแปลงหญาในพื้นที่ส าธารณะและแปลงสวน
บุคคล รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ เชน ตนขาวโพด ฟางขาว ยอดออย
โดยใชความรูท างวิทยาศาสตรเขาชวยในกระบวนการหมัก (Fermentation) เพือ่ เพิม่ โปรตีนในอาหารสัตว
๓. การจัดการฟารมโค โดยเฉพาะโรคและแมลงในโคเนือ้ เกษตรกรสามารถทีน่ าํ เอา
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และศาสตรทางกีฎวิทยา เขามาจัดการเห็บโค แมลงวันคอกสัตวไดโดยใชชวี วิธี (Biocontrol)
๔. การจัดการของเสีย จากคอกสัตวและครัวเรือน (นอกเหนือจากการจําหนายมูลโคตาก
แหง) เชน การทําแกสชีวภาพ (Bio-gas) จากมูลโคใชภายในครัวเรือน เพือ่ ลดคาใชจา ยในชีวติ ประจําวัน
๕. การทําปุย อินทรีย จากมูลโคทีส่ ามารถระบุและเทียบคาธาตุอาหารหลัก (N P K) เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพการบงใชในพืชชนิดตางๆ
๖. การยอยสลายขยะครัวเรือน ดวยไสเดือนดิน (Earth Worm)
๗. การบําบัดน้ําเสีย ดวยธรรมชาติตามแนวพระราชดําริ “ธรรมชาติชว ยธรรมชาติ” ฯลฯ
๘. การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากโค โดยการศึกษาเทคนิควิธกี าร การแปรรูปผลิตภัณฑ
๙. มาตรฐานความปลอดภัยในระดับตางๆ
โดยกิจกรรมทัง้ หมดนีจ้ ะทําใหโอกาสของการแขงขันและการเพิม่ มูลคาผลผลิตของเกษตรกรบาน
หวยบงเพิม่ ขึ้น โดยใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีอยูรวมกับชุมชนได โดยมิไดเปลี่ยนแปลงวิถี
หลักของชุมชนแตประการใด
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โคพันธุด ี
(Good Breed)
ผลิตภัณฑดี
(Good Product)

อาหารสัตวดี
(Good Feed)
ศักยภาพการผลิต
โคเนื้อแบบครบวงจร
ใน 5 มิติ

ของเสียดี
(Good Waste)

การจัดการดี
(Good Management)

Good Breed หมายถึง การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการปรับปรุงพันธุโค โดยเฉพาะโคพันธุตาก เขามา
ปรับปรุงพันธุ (breed) ใหกบั โคในพื้นทีบ่ า นหวยบงใหมปี ระสิทธิภาพการผลิต (productivity) สูงขึ้น
Good Feed หมายถึง การนําองคความรูท างเกษตรศาสตร ดานการพัฒนาพืชอาหารสัตว (forage crop) มา
ประยุกตใช ในแปลงหญา และการเพิ่มโปรตีนดวยหลักการทางวิทยาศาสตรในหญาหมัก หญาแหง ฯลฯ
Good Management หมายถึง การนําองคความรูทางกีฏวิทยา มาใชในการควบคุมแมลงศัตรูสตั วโดยชีววิธี เชน การ
ปองกันกําจัดเห็บโค ดวยไสเดือนฝอย และเชื้อรา แทนที่การใชสารเคมีฆาแมลง
Good Waste หมายถึง การนําองคความรูด า นสิ่งแวดลอม มาใชเพิม่ มูลคามูลโค ทัง้ ในรูปของ biogas ปุยอินทรีย
การยอยสลายขยะดวยไสเดือนดิน รวมทั้งนําแนวพระราชดําริดานสิ่งแวดลอมมาใชในการบําบัดน้ําเสีย
Good Product หมายถึง การนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มาใชในการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑตามมาตรฐานความปลอดภัยประเภทตางๆ
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ในการดําเนินงานของหมูบ า นวิทยาลัยวัววิทยา ดําเนินการผานกิจกรรม 3 กิจกรรม กลาวคือ
(1) กิจกรรมการสรางกระบวนการมีสว นรวม
(2) กิจกรรมการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ประกอบไปดวย การผลิตแปลงพืชอาหารสัตวทด่ี ี
สําหรับโคเนือ้ การผลิตและใชไสเดือนฝอยสําหรับการปองกันเห็บโค การผลิตกาซชีวภาพจากมูลโค การตรวจ
วิเคราะหคณ
ุ ภาพดินเพือ่ การผลิตปุย อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง
(3) กิจกรรมการรายงานขอมูลขาวสาร
กิจกรรมที่ 1 การการสรางกระบวนการมีสว นรวม ประกอบไปดวย การสํารวจขอมูลสภาพบริบท
การจัดเวทีการมีสวนรวม และการนําเสนอผลการดําเนินงาน “วิทยาลัยวัววิทยา” การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดย
วัตถุประสงคของกิจกรรมนี้ เพือ่ สรางความเขาใจรวมกันของการดําเนินงานตามโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และโครงการวิจยั โครงการพัฒนาอืน่ ๆ ทีด่ าํ เนินการในพืน้ ที่บานหวยบง ที่รวมกันดําเนินงาน
ในลักษณะของเชิงพื้นที่ (area based) โดยความรวมมือของภาควิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ) ภาค
การปกครองทองถิน่ (องคการบริหารสวนต.ปาเซา) และภาคีแหลงทุน (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ,
สสส., โครงการพลังงานทางเลือก ฯลฯ) ประกอบไปดวย
ก. การขยายผลแนวคิดหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี “วิทยาลัยวัววิทยา”
1) การจัดนิทรรศการวิทยาลัยวัววิทยา (ววว.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2) เขารวมเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาวิทยาลัยวัววิทยา (ววว.)
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
4) เขารวมจัดรายการวิทยุ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย (สวท.อุตรดิตถ)
5) การนําเสนอแนวคิดและการนําสูก ารปฏิบตั ิ ณ ศูนยประชุมเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ เนือ่ ง
ในงานการประชุมวิชาการ Thailand Research Expo
ข. การเขามาศึกษาดูงานฐานการเรียนรูก จิ กรรมของหมูบ า นหวยบง
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กิจกรรมที่ 2 การฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ประกอบไปดวย การผลิตแปลงพืชอาหารสัตวทด่ี สี าํ หรับ
โคเนือ้ การผลิตและใชไสเดือนฝอยสําหรับการปองกันเห็บโค การผลิตกาซชีวภาพจากมูลโค การตรวจ
วิเคราะหคณ
ุ ภาพดินเพือ่ การผลิตปุย อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง กิจกรรมนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ทีใ่ หความรู
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ทีเ่ กีย่ วของกับองคความรูท างวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ใชในการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจรในบานหวยบง

การเพาะเมล็ดพืชอาหารสัตวเพือ่ ใชในแปลงสาธิต

ระบบกาซชีวภาพจากมูลโคสําหรับครัวเรือนรายยอย
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การเก็บตัวอยางเห็บโคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกําจัดโดยไสเดือนฝอย

การตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพดินเพือ่ การผลิตปุย อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง
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กิจกรรมที่ ๓ การจัดทํารายงานขอมูลขาวสาร โดยการจัดทําขาวสารเผยแพร ผานชองทางตาง ๆ
เชน แผนพับ วารสาร เว็บไซต สือ่ หนังสือพิมพ เชน หนังสือพิมพมติชนออนไลน มติชนรายวัน เดลินวิ ส
ผูจัดการ ASTV แนวหนา ขาวสด TNN Hot newsไดดาํ เนินการควบคูก บั กระบวนการเรียนการสอนของ
นักศึกษา
บทสรุปของโครงการ
การดําเนินโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี “วิทยาลัยวัววิทยา บานหวยบง หมู
ที่ 7 ต.ปาเซา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ป พ.ศ.2554 ครั้งนี้ คณะผูดําเนินโครงการฯ ผูนําชุมชน ประชาชน
นักศึกษา และผูท เ่ี กีย่ วของ ไดเล็งเห็นสิ่งทีเ่ รียกวาการเชือ่ มตอองคความรูท างวิทยาศาสตรใหเปนคําตอบหรือ
ทางออก สําหรับการพัฒนาพื้นที่เชิงรุก อาจเรียกวาเปนมิติใหมของการพัฒนาที่ทําใหผลงานทางวิชาการ
ผลงานวิจัย และองคความรูในหนวยงานของรัฐ ไดเกิดสัมฤทธิผลในการพัฒนาชีวิตและความเปนอยูใหกับ
ชุมชนไดในระดับหนึง่ อยางไรก็ตามผลที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงานในชวงทีผ่ า นมา มีดงั นี้
1. เทคโนโลยีทส่ี ามารถประยุกตใชทนั ที เทคโนโลยีนค้ี อื การผลิตกาซชีวภาพจากมูลโค
(Biogas) ซึ่งปจจุบันมีเกษตรกรที่รับนวัตกรรมของเทคโนโลยีนี้ และมีระบบแลว จํานวน 35 ราย (รูปแบบที่
1 จํานวน 1 ราย, รูปแบบที่ 2 จํานวน 18 ราย, รูปแบบที่ 3 จํานวน 16 ราย) และเทคโนโลยีการพัฒนาปุย
อินทรียจากมูลโคสําหรับนาขาว ซึ่งเกษตรกรสามารถนําวิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพดินดวยตนเอง ที่ผาน
การฝกทักษะแลว นํามารวมกับอัตรามูลโคทีใ่ ช ทําใหลดตนทุนการผลิตและคืนชีวติ ใหสภาพแวดลอมได
2. เทคโนโลยีทร่ี อการยืนยันความสอดคลอง เทคโนโลยีน้ีคอื การผลิตพืชอาหารสัตวใน
สภาพแวดลอมเฉพาะ ทีอ่ ยูร ะหวางการผลิต 1 รอบการผลิต (Crop) โดยเมือ่ ครบรอบการผลิตจะสามารถนํา
ผลทีไ่ ดไปวิเคราะหความสอดคลองกับชุมชน และถายทอดเทคโนโลยีตอ ไป
3. เทคโนโลยีทต่ี อ งใชการวิจยั แบบมีสว นรวม เทคโนโลยีนี้ คือการใชชีววิธี (Bio-control)
ไสเดือนฝอยสําหรับการกําจัดเห็บ โค โดยเมื่อถายทอดเทคโนโลยีเต็มรูปแบบเสร็จแลว ตองรอผลของการ
นําไปใชในพืน้ ทีจ่ ริง และนํามาวิเคราะหรว มถึงคุณลักษณะของนวัตกรรมเทคโนโลยีนอ้ี กี ครัง้ หนึง่
4. ศักยภาพของศูนยการเรียนรูว ทิ ยาลัยวัววิทยา (ววว.) สถานที่จัดการความรู พรอมชุด
นิทรรศการแนวคิดและการแปลงสูก ารปฏิบตั ิ 5 ฐาน จํานวน 1 แหลง (ศาลากาญจนาภิเษก) ฐานการเรียนรู
ดานพลังงานทางเลือก (Biogas Technology for Small Scale Farmer) จํานวน 25 แหลง ฐานการเรียนรู
ดานพืชอาหารสัตวเฉพาะพืน้ ที่ (Forage Crop) จํานวน 2 แหลง และฐานการเรียนรูด า นการจัดการผลิตแบบ
ผสมผสาน จํานวน 4 แหลง
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ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ
1) การจัดกิจกรรมทีส่ อดคลองและสามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี บางกิจกรรมตองใชระยะเวลานาน เชน การปรับปรุงพันธุโ คใหมคี ณ
ุ ภาพทีเ่ หมาะสม บางกิจกรรม
ใชงบประมาณสูง เชน การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง จึงตองมีโครงการตอเนื่องระยะ
ปานกลาง
2) การดําเนินกิจกรรม โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชการอธิบาย
เพือ่ สรางความเขาใจและยอมรับจะไดเปาหมายจํานวนไมมากในแตละกิจกรรม และตองใชระยะเวลาการทํา
ความเขาใจทีน่ านและบอยครัง้ กวาการดําเนินกิจกรรมโดยทัว่ ไป และการพัฒนาเชิงพื้นที่ในชุมชนไมสามารถ
เลือกดําเนินกิจกรรมใดเพียงอยางเดียว แตเนือ่ งดวยกิจกรรมหลายอยางมีความสัมพันธเชิงโครงสรางการผลิต
ของเกษตรกรจึงควรใชมมุ มองเชิงระบบเขารวมบริหารจัดการ
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๔.๔ กลุม หมูบ า นเทคโนโลยีปยุ สูตร วว
กลุม หมูบ า นเทคโนโลยีปยุ นับเปนกลุม เทคโนโลยีทม่ี จี าํ นวนหมูบ า นมากทีส่ ดุ ในขณะนีโ้ ดยมี
จํานวนกวา ๕๐ หมูบ า นและสวนใหญเปนหมูบานที่เกิดจากความรวมมือระหวางสํานักงานปลัดกระทรวงฯ
กับสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย(วว.) การดําเนินงานดัง กลาวเพื่อผลักดันใหกลุม
เกษตรกรไดรูจัก เทคโนโลยีปุย การตรวจวิเคราะหดิน การผลิตปุยอินทรีย หรืออินทรียเ คมีให ไดคุณภาพ
ตามแตลกั ษณะของพืชประเภทตาง ๆ การควบคุมคุณภาพในทุกขัน้ ตอนการผลิต
แนวทางการพัฒนาของกลุมเทคโนโลยีปยุ สูตร วว.
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ตารางแสดงขอมูลกําลังการผลิต ผลลัพธทางเศรษฐกิจของกลุมเทคโนโลยีปุย สูตร วว.
ขอมูลจากโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณป 2556
พื้นที่ดําเนินการ
ที่

ชื่อโครงการ

ชุมชน

ตัวชี้วดั
จ.

ผูร บั
บริการ
(คน)

ผลผลิต
(ตัน)

กลุมเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียแ ละอินทรียเ คมี
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14

(หมูบานปุยอินทรีย) กลุม ปลูก
ผักปลอดสารพิษบานคลอง
ใหญใต
(หมูบานปุยอินทรีย) กลุม
วิสาหกิจชุมชนศูนยสงเสริมฯ
ต.โพธิ์หมากแขง
(หมูบานปุยอินทรีย) กลุม ผลิต
ปุยอินทรียบานโนนประดู

ลดตนทุนการ
ซื้อปุย(บาท/ป)

บานคลองใหญใต ม.3
ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา
จ.พัทลุง
บานบัวโคก ม.4 ต.โพธิ์
หมากแขง อ.บึงโขงหลง
จ.บึงกาฬ
บานโนนประดู ม.7 ต.
เชียงลือ อ.โพนนาแกว
จ.สกลนคร
(หมูบานปุยอินทรีย) กลุม สตรี บานบุกกลาง ม. 10 ต.
สหกรณบานบุกลาง
ปุเปอย อ.น้ํายืน จ.
อุบลราชธานี
(หมูบานปุยอินทรีย) กลุมศูนย บานโนนสําโรงเหนือ ม.
การเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง
10 ต.ทาคลอ อ.เบญจ
บานบานโนนสําโรงเหนือ
ลักษ จ.ศรีสะเกษ
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
บานหนองแวง หมู 5 ต.
อินทรีย (กลุม โรงงานผลิตปุย
หนองแวง อ.บานใหม
อินทรียชีวภาพอัดเม็ด ต.หนอง ไชยพจน จ.บุรรี มั ย
แวง)
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
บานโคกสําราญ ม. 13
อินทรียก ลุม เกษตรกรผลิตปุย
ต.ชุมภูพร อ.ศรีวไิ ล จ.
อินทรียบานโคกสําราญ
บึงกาฬ
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
บานขัวลอ ม.9 ต.
อินทรียก ลุม สงเสริมผลิตขาว
จําปาโมง อ.บานผือ จ.
ชุมชนต.จําปาโมง
อุดรธานี

พัทลุง

หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียก ลุม เกษตรกรผลิตปุย
อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง
(หมูบานปุยอินทรีย) กลุม ปุย
อินทรียตามวิถีพอเพียง ต.
แหลมโตนด
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุม วิสาหกิจอัดเม็ด
ปุยอินทรียชีวภาพ ต.หนองเม็ก
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมเกษตรยั่งยืนต.
สุวรรณคาม
(หมูบานปุยอินทรีย) กลุม
เกษตรกรกองทุนขาวฯ ต.บาน
เหลา
(หมูบานปุยอินทรีย) กลุม
ผูผ ลิตปุย อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง
บานโนนปบ

บุรรี มั ย

บานนาราใหญ หมู 14
ต.สองชัน้ อ.กระสัง จ.
บุรรี มั ย
บานบนลาน ม.7 ต.
แหลมโตนด อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง
บานหนองบัวแดง ม. 5
ต.หนองเม็ก อ.หนอง
สองหอง จ.ขอนแกน
บานดงภูทอง ม.7 ต.
สุวรรณคาม อ.นิคมน้ํา
อูน จ.สกลนคร
บานดงบุญนาค ต.บาน
เหลา อ.แมใจ จ.พะเยา

ผลลัพธทางเศรษฐกิจ

150

50

รายไดหมุนเวียนใน
หมูบาน(บาท/ป)
100,000

300,000
บึงกาฬ

150

70

800,000
450,000

สกลนคร

150

50

400,000
240,000

อุบลราชธานี

150

120

330,000
500,000

ศรีสะเกษ

150

350

1,000,000
1,100,000

บุรรี มั ย

150

80

180,000
480,000

บึงกาฬ

200

180

750,000
520,000

อุดรธานี

200

40

320,000
130,000

100

70

135,000
175,000

พัทลุง

150

50

100,000
340,000

ขอนแกน

150

70

200,000
490,000

สกลนคร

200

50

380,000
150,000

พะเยา

บานโนนปบ ต.โนนอุดม นครราชสีมา
อ.เมืองยาง จ.
นครราชสีมา

150

70

600,000
300,000

150

50

133,000
150,000

15
16
17

18

19
20

21

22

23
24

25
26

27
28

หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมผูผลิตปุยชุมชน
บานขุนพัง
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมผูผลิตปุยอินทรีย
บานหนองยาง
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียก ลุม เกษตรอินทรีย
ชีวภาพต.นามะเฟอง บานกุด
เตา
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียก ลุม เกษตรกรทําสวน
พัฒนาปากคลอง
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมปุยอินทรียชีวภาพ
บานกานเหลืองดง
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียก ลุม ผูผ ลิตปุย บาน
โนนขุย
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมผูผลิตปุยชุมชน
บานตะโนน
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียกลุมผูผลิตปุยชุมชน
บานสามขา
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียก ลุม เกษตรกรผลิตปุย
อินทรียบานนาผาง
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียก ลุม เกษตรกรผลิตปุย
อินทรียบานเปาะ
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียก ลุม เกษตรกรทํานา
บานนาทุง
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรียก ลุม เกษตรกรผลิตปุย
อินทรียบานหาดกรวด
(หมูบานปุยอินทรีย) กลุม
วิสาหกิจชุมชนปุย ต.หองแซง
(หมูบานปุยอินทรีย) แมขาย
ปุยชีวภาพบานทับทิมสยาม
07 ต.บักดอง

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมู 11 ต.หินตก อ.รอน นครศรีธรรมร
200
100
พิบลู ย จ.
าช
500,000
นครศรีธรรมราช
บานหนองยาง ม.3 ต. มหาสารคาม
100
70
แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.
238,000
มหาสารคาม
บานกุดเตา ม.7 ต.นา
หนองบัวลําภู
100
40
มะเฟอง อ.เมือง จ.
105,000
หนองบัวลําภู
กลุม เกษตรกรทําสวน
พัฒนาปากคลอง หมู 6
ต.ปากคลอง อ.ปะทิว
จ.ชุมพร
บานกานเหลืองดง ม.1
ต.หนองแคน อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร
กลุม ผูผ ลิตปุย บาน
โนนขุย หมู 1 ต.หนอง
หลัก อ.ชุมพวง จ.
นครราชสีมา
กลุมผูผลิตปุยชุมชน
บานตะโนน หมู 11 ต.
แจนแวน อ.ศรีณรงค จ.
สุรนิ ทร

ชุมพร

บานสามขา ม.6 ต.เสียว
อ.โพธิศ์ รีสวุ รรณ จ.ศรี
สะเกษ
บานนาผาง ม.2 ต.หวย
อ.ปทุมราชวงศา จ.
อํานาจเจริญ
กลุม เกษตรกรผลิตปุย
อินทรียบานเปาะ ม.7
ต.บึงบูรพ อ.บึงบูรพ จ.
ศรีสะเกษ
บานนาทุง ม.18 ต.กุด
ประทาย อ.เดชอุดม จ.
อุบลราชธานี
กลุม เกษตรกรผลิตปุย
อินทรียบานหาดกรวด
ม.10 ต.ยานยาว อ.คีรี
รัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี
ต.หองแซง อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร
ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.
ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

100

250

51
250,000
200,000
350,000

ไมมี
750,000

มุกดาหาร

200

40

310,000
120,000

นครราชสีมา

200

100

300,000
140,000

สุรนิ ทร

200

60

180,000
300,000

200

90

250,000
270,000

อํานาจเจริญ

200

50

140,000
210,000

ศรีสะเกษ

100

70

200,000
420,000

อุบลราชธานี

100

50

150,000
190,000

สุราษฏรธานี

100

40

100,000
280,000

ยโสธร

150

140

1,000,000
720,000

ศรีสะเกษ

150

70

200,000
210,000

4,300 2,470
รวมรายได
ทัง้ หมด

9,778,000

8,878,000

18,656,000

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระบวนการถายทอดเทคโนโลยีของกลุม เทคโนโลยีปยุ สูตร วว. จะดําเนินการจัดฝกอบรม
ถายทอดเทคโนโลยีโดยการรวมกันเปนกลุม ใหญ เพือ่ ใหแตละกลุม ไดมโี อกาสในการพบปะ พูดคุย แลกเปลีย่ น
ความรู ขอมูลของแตะกลุม ดวยกัน เปนการสรางเครือขายความรวมมือ นําไปสูก ารถายโอนในเรือ่ งองคความรู
ตาง ๆ การเคลื่อนยายวัตถุดิบจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การะประสานงานและคอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน
โดยเทคโนโลยีท่ีลงไปถายทอดจะผานกระบวนการพุดคุยระหวางผูใหเทคโนโลยีและผูรับเทคโนโลยี ดังนั้น
เทคโนโลยีสว นใหญจงึ มาจากความตองการสวนรวมของแตละพืน้ ทีเ่ ปนหลัก มีดงั นี้
1. การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
2. การแปรรูปเห็ด โดย วศ.
3. เทคโนโลยีการทําเชือ้ เห็ด โดย วว.
4. การตรวจสอบคุณภาพดิน โดย กรมพัฒนาทีด่ นิ
5. เทคโนโลยีการผลิตบล็อกประสาน โดย วว.
6. เทคโนโลยีการผลิตกาชชีวภาพ โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
7. เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุข า ว โดย ศูนยวจิ ยั ขาวปทุมธานี
8. เทคโนโลยีการผลิตบล็อกประสาน โดย วว.
9. เทคโนโลยีการผลิตน้าํ สมควันไม มหาวิทยาลัยทักษิณ
10.เทคโนโลยีการเลี้ยงไกไข เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา ประมงจ.ฉะเชิงเทรา
11.เทคโนโลยีการผลิตสารกรองสนิมเหล็กและเครื่องกรองน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค วศ.
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ภาคผนวก 1
รายชื่อและคําสั่ง
คณะกรรมการประสานงานหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะทํางานพิจารณาโครงการหมูบา นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะทํางานคัดเลือกหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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รายชือ่ ผูแ ทนคณะกรรมการประสานงานหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
ลําดับ
รายชือ่
ตําแหนง
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1
ปกท.วท.
ที่ปรึกษา
2
ประธานคณะกรรมการ
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)
3
นางสาวอุราวรรณ อุน แกว
ผอ.สํานักเทคโนโลยีชมุ ชน
4
นางชลัย ศรีสขุ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
5
นางสิริวรรณ เรืองรอง
นักวิชาการเผยแพรชาํ นาญการ
6
นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ
นักวิชาการเผยแพรชาํ นาญการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
7
รองผูวาการวิจัยและพัฒนาดานอุตสาหกรรมชีวภาพ
นายสุภาพ อัจฉริยศรีพงษ
8
นายสักขี แสนสุภา
ผอ.ศูนยการบรรจุหีบหอไทย
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
9
นายสาคร ชนะไพฑูรย
รองผูอํานวยการ
10
นางกรรณิการ เฉิน
ผอ.สํานักพัฒนาความตระหนักดานวิทยาศาสตร
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
11
นายศักดิช์ ยั วัฒนศรีรงั กุล
ผอ.โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อชุมชนชนบท
12
นางสาวอดิศยั เรืองจิระชูพร
นักวิเคราะหโครงการ
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.)
13
นายประสิทธิ์ บุบผาวรรณา
หัวหนาสวนประชาสัมพันธ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
15
นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน
นักวิจัยนโยบายอาวุโส
16
นางสาวศิธร กุลรดาธร
นักวิจัยนโยบาย
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.)
17
นางสาวสุภ าพิศ ผลงาม
ผอ.สถาบันพัฒนาและถายทอดองคความรูเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
18
นางสาวศิรกิ ลุ ตั้งทรัพยดวงโต
รก. หน.ฝายเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน.)
19
กรรมการ (ผูแทนหลัก)
20
กรรมการ (ผูแ ทนสํารอง)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) (สซ.)
21
ดร.วราภรณ ตัณฑนุช
หน.สวนพัฒ นาธุรกิจ
22
นางสาวสุนนั ทา มาเมืองปก
กรรมการ (ผูแ ทนสํารอง)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าํ และการเกษตร (องคการมหาชน) (สสนก.)
23
นางสาวจิตติภรณ ฉันทโรจน
เจาหนาทีบ่ ริหารโครงการ
24
นายวิชยั วัฒน ศศิผลิน
หัวหนากลุมงานสารสนเทศการเกษตร
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) (สดร.)
25
นายสิทธิพร เดือนตะคุ
เจาหนาที่สารสนเทศทางดาราศสาตร
26
นายพลัฎฐ พหลโยธิน
เจาหนาทีบ่ ริหารงานอาวุโส
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)
27
นายชาญวิทย รัตนราศรี
ผูจ ดั การฝาย (โครงการพิเศษ)
28
นายจิรเวท เจตนจันทร
ผูป ระสานงานโครงการ
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สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สน.สป.วท.
29
นางกันยา พงศไพศาล
กรรมการ (ผูแทนหลัก)
30
นายเมธี ลิมนิยกุล
กรรมการ (ผูแ ทนสํารอง)
สํานักบริหารกลาง สบ.สป.วท.
31
นายกฤษฎา ธาราสุข
ผอ.สบ.
32
นางอภิญญา ตันติรังสี
หนก.ปชส.
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ศท.สป.วท.
33
ผอ.ศท.
กรรมการ (ผูแทนหลัก)
34
กรรมการ (ผูแ ทนสํารอง)
สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สส.สป.วท.
35
ผอ.สส.
กรรมการและเลขานุการ
36
นางสุวมิ ล อินทะแสน
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
37
นายเอกพงศ มุสิกะเจริญ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
รายชื่อ ผูแทนคณะทํางานพิจารณาโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
ลําดับ
รายชือ่
ตําแหนง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) (ประธานคณะทํางานพิจารณาฯ)
1
นายสุริยา สาสนรักกิจ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สป.วท. (รองประธานคณะทํางานพิจารณา)
2
นางนิตยา พัฒนรัชต
รองประธานคณะทํางานคัดเลือกฯ
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)
3
นางสาวอุราวรรณ อุน แกว
ผอ.สํานักเทคโนโลยีชมุ ชน
4
นางชลัย ศรีสขุ
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
5
นางวรรณดี มหรรณพกุล
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ
6
นายอรุณ คงแกว
นักวิทยาศาสตรชํานาญการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
7
ร.อ.ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล
ผอ.ฝายเทคโนโลยีการอาหาร
8
นางรมณีย หวังดีธรรม
ผอ.ฝายเทคโนโลยีพลังงาน
9
นางฉั นทนา พูนศิริ
ผอ.ฝายวิทยาศาสตรชีวภาพ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
10
นายศักดิช์ ยั วัฒนศรีรงั กุล
ผอ.โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อชุมชนชนบท
11
นางสาวอดิศยั เรืองจิระชูพร
นักวิเคราะห
12
นางสาวอภันตรี เศรษฐีธรรม
นักวิเคราะห
13
นายธงชัย ตั้งใจดี
นักวิเคราะห
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน.)
14
นางวไลลักษณ แพทยวิบูลย
ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรนิวเคลียร
15
นายวณิช ลิม่ โอภาสมณี
คณะทํางาน (ผูแ ทนสํารอง)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน
นักวิจัยนโยบายอาวุโส
16
นางสาวศิธร กุลรดาธร
นักวิจัยนโยบาย
17
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.)
รก. หน.ฝายเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี
18
นางสาวศิรกิ ลุ ตั้งทรัพยดวงโต
19
นางสาวธัญลักษณ เอีย่ มณรงคฤทธิ์
นักภูมิสารสนเทศ
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สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สส.สป.วท.
20
นายคณิต ถิรวณิชย
21
นางสุวมิ ล อินทะแสน
22
นายเอกพงศ มุสิกะเจริญ
23
น.ส.เสาวลักษณ ไทยวงษ

ผูเ ชีย่ วชาญ
ผสถ.
นวค.ชก.
นวค.ชก.

รายชื่อ ผูแทนคณะทํางานคัดเลือกหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
ลําดับ
รายชือ่
ตําแหนง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
1
นายสุริยา สาสนรักกิจ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สป.วท.
2
นางนิตยา พัฒนรัชต
รองประธานคณะทํางานคัดเลือกฯ
กรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.)
3
นางสาวอุราวรรณ อุน แกว
คณะทํางาน (ผูแทนหลัก)
4
นางชลัย ศรีสขุ
คณะทํางาน (ผูแ ทนสํารอง)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
5
นายยุทธนา ตันติวิวัฒน
ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม
6
นายพิศุทธิ์ อาคม
ผูอํานวยการฝายวิศวกรรม
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (พว.)
7
นายศักดิช์ ยั วัฒนศรีรงั กุล
ผอ.โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อชุมชนชนบท
8
นางสาวอดิศยั เรืองจิระชูพร
นักวิเคราะหโครงการ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (สทน.)
9
นางวไลลักษณ แพทยวิบูลย
ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรนิวเคลียร
10
นายวณิช ลิม่ โอภาสมณี
คณะทํางาน (ผูแ ทนสํารอง)
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าํ และการเกษตร (องคการมหาชน) (สสนก.)
11
นาวิศิษฐ ศิลปสุวรรณชัย
หน.กลุม งานเครือขายการจัดการน้าํ ชุมชน
12
นายวิชยั วัฒน ศศิผลิน
หน.กลุมงานสารสนเทศการเกษตร
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
นางสาวศิธร กุลรดาธร
นักวิจัยนโยบาย
13
นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน
นักวิจัยนโยบายอาวุโส
14
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องคการมหาชน) (สทอภ.)
รก. หน.ฝายเผยแพรและถายทอดเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
15
นางสาวศิรกิ ลุ ตั้งทรัพยดวงโต
16
นางสาวธัญลักษณ เอีย่ มณรงคฤทธิ์
นักภูมิสารสนเทศ
สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สส.สป.วท.
17
นายคณิต ถิรวณิชย
คณะทํางาน
18
นางสุวมิ ล อินทะแสน
คณะทํางานและเลขานุการ
19
นางเอกพงศ มุสิกะเจริญ
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
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ภาคผนวก 2
สรุปการสนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรมขยายหมูบ านแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายชือ่ หมูบา นทีไ่ ดรบั การสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2556
หมูบานใหม
หมูบานตอเนื่องปที่ 2 หรือปท่ี 3
หมูบานแมขาย
จํานวนผูรบั การถายทอดเทคโนโลยี

จํานวน 36 หมูบาน งบประมาณสนับสนุน 7,699,710 บาท
จํานวน 27 หมูบาน งบประมาณสนับสนุน 6,006,000 บาท
จํานวน 42 หมูบาน งบประมาณสนับสนุน 13,240,000 บาท โดยมีจํา นวนลูกขาย 116 หมูบาน
จํานวน 9,249 คน
ขอมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556
ประเภทหมูบ า น

ลําดับ

หนว ยงาน

ภาค

จังหวัด

อําเภอ

11

29

เหนือ เชียงใหม

แมแ จม

ภาคเหนือ
1

2

3

4

5

6

ม.เชียงใหม

ม.แมโจ

ม.เชียงใหม

เหนือ เชียงใหม

เหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เหนือ

เชียงราย

เชียงราย

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเหนื
ธนบุอรี นาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เหนือ พิจิตร

แมริม

ชือ่ หมูบ า น

แม
ขาย
8

หมูบ า นขาวโพดหมอกควัน

หมูบ า นแกส ชีวมวลในครัวเรือ น

ตอเนื่อง
ปท ี่2 ปแรก
หรือ 3
10

Y

Y

ทับคลอ

หมูบานสมุนไพรหอม

Y

รายละเอีย ลูกขาย

26

บานวัง ปอง ต.เหมือ งแกว อ.แมริม

เมืองเชียงราย หมูบานสับปะรดภูแ ล – นางแล

หมูบานการจัดการองคความรูแ ละเทคโนโลยี
เพิ่มผลผลิตขาวไร(*)

19
1.หมูบานบนนา หมูที่ 14 ต.ชาง
เคิ่ง อ.แมแ จม

แมฟาหลวง หมูบานไกดําตุนยาจีนดอยแมส ลอง

บอเกลือ

พื้น ที่

จํานวน
ลูกขาย

3

3

Y หมู 4 บานธาตุ และหมู 8 บานปา
คาสามัค คี ต.แมส ลองนอก อ.
แมฟาหลวง จ.เชียงราย

-

Y บานแมปูค า หมู 13 ต.นางแล อ.
เมือ ง จ.เชียงราย

-

หมูบานหวยขวาก ต.บอเกลือ
เหนือ อ.บอเกลือ

-

Y หมูที่ 2 และ 3 บานปาเรไร ต.ทับ
คลอ อ.ทับคลอ จ.พิจิตร

-

งบประมาณ
สนับ สนุน
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8,554,910
1.หมูบานเจียง หมูที่ 18 เทศบาลตําบลแม
แจม อ.แมแ จม จ.เชียงใหม 2.หมูบาน
กองแขก ต.กองแขก อ.แมแ จม จ.
เชียงใหม 3.หมูบานแมวาก หมูที่ 6 ต.
แมนาจร อ.แมแ จม จ.เชียงใหม

320,000 การปนเตาชีวมวลที่ใชแ กนฝก ขาวโพด, การเพาะเห็ดโคนนอย
จากเปลือกผัก และตอซัง ขาวโพด, การทําบอกาซชีวภาพ , การ
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก

1. บานดอนตัน หมูที่ 4 ต.เหมือ งแกว อ.
แมริม จ.เชียงใหม 2. บานสันเหนือ หมูที่
7 ต.เหมือ งแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 3.
บานทุงขาวเนา หมูที่ 8 ต.เหมือ งแกว อ.
แมรมิ จ.เชียงใหม

320,000 การใชเทคโนโลยีดา นการใชแ กส ชีวมวลในครัวเรือ น, การ
พัฒนาผลิตภัณ ฑข า วครบวงจร

-

250,000 1.การเลี้ยง การใหอาหารและการปรับปรุง พันธุไกก ระดูก ดํา
และการแปรรูป 2.การจัดทําฟารมมาตรฐานและการพัฒนา
ผลิตภัณ ฑ

-

-

-

จํานวน
ผูรับ
การ
บริก าร
2,239

60

100

210,000 1.การทําผลผลิตใหมีค ุณ ภาพและการดูแ ลจัดการสวนสับปะรด
2.การคัดเลือกตนพันธุแ ละการแปรรูปสับปะรด
210,000 จัดทําแปลงสาธิตการใชเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตขาวไร, การใช
พันธุข าวที่เหมาะสมตอสภาพพื้นที่แ ละการปลูก ที่ถูก วิธี ,การ
ดูแ ลรัก ษาและการคัดเลือกพันธุ, การรัก ษาบํารุง ดินหลัง ปลูก
พรอ มสนับสนุนพืช ตระกูล ถั่ว, ถายทอดและสง เสริมการผลิต
ไหลสตอเบอรีปลอดสารพิษ ,ถายทอดและสง เสริมระบบการ
ปลูก กาแฟและการแปรรูป, ถายทอดและสง เสริมการผลิตปุย
หมัก ชีวภาพในโรงเรือ น,
200,000 1.การใชประโยชนแ ละการแปรรูปผลิตภัณ ฑจากสมุนไพร

30

20

64

30

ประเภทหมูบ า น
ลําดับ

7

หนว ยงาน

ม.พะเยา

ภาค

เหนือ

จังหวัด

พะเยา

อําเภอ

ชือ่ หมูบ า น

เมืองพะเยา หมูบานปลานิล ปลอดภัย(*)

8

ม.พะเยา

เหนือ

พะเยา

เมืองพะเยา หมูบ า นตนแบบเทคโนโลยีพลัง งานทดแทนตู
รมควันถูก ลัก ษณะ

9

วว.

เหนือ

พะเยา

แมใจ

10 ม.พะเยา

11 ม.พะเยา

เหนือ

เหนือ

12 ม.แมโจ- แพรเฉลิมพระเกียเหนื
รติอ

พะเยา

แม
ขาย

แมใจ

Y

หมูบานสันสลี(หมูบานน้ําปู (สันสลี)

Y

รายละเอีย ลูกขาย

สหกรณผ ูเลี้ยงปลาบานต๊ํา
บานต๊ําพระแล ตําบลบานต๊ํา
อําเภอเมือง จัง หวัดพะเยา

-

-

Y บานบอแฮว หมูที่ 5 ต.แมใส อ.
มือง จ.พะเยา

-

-

บานดงบุญนาค ม.7 ต.บานเหลา
อ.แมใจ

3

1. กลุมเกษตรกรอําเภอ เมือง
จัง หวัด พะเยา 2. กลุมเกษตรกร อําเภอ
จุนจัง หวัดพะเยา 3. กลุมเกษตรกรอําเภอ
ภุก ามยาว จัง หวัด พะเยา

320,000 การผลิต ปุย, การอบรมลูก ขาย

หมูบานสันสลี ต.เจริญราษฎร อ.
แมใจ

2

1. บานศรีถ อย ตําบล เจริญราษฎร
อําเภอแมใจ จัง หวัดพะเยา 2. บานสันตน
มวง ตําบล เจริญราษฎร อําเภอแมใจ
จัง หวัดพะเยา

200,000 การสรางเครื่อ งบีบอัดกากปู, การลดของเสียจากการทําน้ําปู

หมูบานทุง มอก ต.เชียงบาน อ.
เชียงคํา
1.บานทุงศรี หมู 3 ต.ทุง ศรี อ.
รอ งกวาง 2.บานน้ําลัด หมู 5 ต.
ทุงศรี อ.รองกวาง

-

-

223,300 1.การออกแบบลายผาทอ 2.การปลูก ฝายสีธรรมชาติ

-

-

194,700 เทคนิค การประสิทธิภาพการผลิตปุยหมัก , ตั้ง กลุมวิส าหกิจ
ชุมชน,การพัฒนาบรรจุภัณ ฑ, การผลิตปุยหมัก แบบอื่นๆ

ตอเนื่อง
ปท ี่2 ปแรก
หรือ 3
Y

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยชีวภาพ (กลุม
เกษตรกรกองทุนขาวฯ )

จํานวน
ลูกขาย

พะเยา

เชียงคํา

หมูบานทอผาไทลื้อ(บานทุงมอก)

Y

แพร

รอ งกวาง

หมูบานการผลิตปุยหมัก แบบเติมอากาศ
(หมูบานปุยหมัก )

Y

พื้น ที่

งบประมาณ
สนับ สนุน
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230,000 เทคโนโลยีก ารถายทอด, การลดตนทุนการผลิต ปลานิล , การ
แปรรูปผลิตภัณ ฑปลานิล , การจัดการสหกรณ, การจัดการน้ํา
เสียจากฟารมปลานิล

50

220,000 เทคโนโลยีตูรมควันถูก สุข ลัก ษณะ|การผลิตอาหารปลอดภัย|วิธี
ขยายตลาดสูระดับประเทศ

60

150

50

13 มหาวิทยาลัยแมโจ- แพร เฉลิ
เหนืมอพระเกีแพร
ยรติ

รอ งกวาง

หมูบานการทํานาขาวตนเดียว เพื่อขยายเปน
เมล็ดพันธุ บานแมทราย

Y หมู 1,2,3 และ 4 บานแมทราย ต.
แมทราย อ.รอ งกวาง จ.แพร

-

-

166,760 1.การทํานาขาวตนเดียวเพื่อเปนเมล็ดพันธุ 2.การทํานาแบบ
เกษตรอินทรีย

14 มหาวิทยาลัยแมโจ- แพร เฉลิ
เหนืมอพระเกีแพร
ยรติ

เมือ งแพร

หมูบานพลัง งานทดแทน (ตําบลแมหลาย)

-

-

250,000 เทคโนโลยีพลัง งานทดแทน

15 มหาวิทยาลัยแมโจ- แพร เฉลิ
เหนืมอพระเกีแพร
ยรติ

วัง ชิ้น

หมูบ า นพลัง งานทดแทน (นาพูน)

Y หมู 1-8 ต.แมหลาย อ..เมืองแพร
จ.แพร
Y หมู 4 และ 9 ต.นาพูน อ.วัง ชิ้น

-

16 มทร.ลานนา เขตพืน้ ทีพ่ ษิ ณุ
เหนืโลก
อ พิษณุโลก

วัดโบสถ

หมูบานไกพื้นเมือง

300,000 ทคโนโลยีพลัง งานทดแทนระดับชุมชน|เตาชีวมวลเพื่อการ
จัดการขยะเหลือทิ้ง |การผลิตกาซจากมูล สัตว
200,000 การฝก ไขแ ละกการทําตูฝ ก ไข, เทคโนโลยีก ารกกไข, การผลิต
อาหารจากวัส ดุในทองถิ่น, การผลิตไกอินทรีย

17 มทร.ลานนา เขตพืน้ ทีพ่ ษิ ณุ
เหนืโลก
อ พิษณุโลก

18 มรภ. พิบูลสงคราม

เหนือ

พิษณุโลก

19 มทร.ลานนา เขตพืน้ ทีพ่ ษิ ณุ
เหนืโลก
อ พิษณุโลก

วัดโบสถ

Y

หมูบานเลี้ยงปลาบูในกระชัง ตามกรอบ
มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี (GAP) บาน
แกง เจ็ด แคว

บางกระทุม หมูบานขาวปลอดสาร อาหารปลอดภัย

เมืองพิษณุโลก หมูบานขาวปลอดภัยแบบมีส วนรวม

บานสามเสา ต.คันโชง อ.วัดโบสถ

Y บานแกง เจ็ดแคว หมู 11 ต.บาน
ยาง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก
Y

หมูบานบางกระนอย ต.นครปา
หมาก อ.บางกระทุม

Y

ม. 1, 5, 7, 8, 9 และ 11 ต. บาน
กราง อ. เมือง

-

-

4

-

-

-

1.หมูที่ 1 ตําบลนครปาหมาก อําเภอบาง
กระทุม จัง หวัดพิษณุโลก2.หมูที่ 3 ตําบล
นครปาหมาก อําเภอบางกระทุม จัง หวัด
พิษณุโลก 3.หมูที่ 4 ตําบลนครปาหมาก
อําเภอบางกระทุม จัง หวัดพิษณุโลก 4.หมู
ที่ 9 ตําบลนครปาหมาก อําเภอบาง
กระทุม จัง หวัดพิษณุโลก
-

จํานวน
ผูรับ
การ
บริก าร

170,000 1.การจัด การเลี้ยงปลาในกระชัง ..(หลัก)|.2.การวางแผนการ
ผลิตอาหาร(รอง)

250

160
160
20

20

320,000 การปลูก ขาวปลอดสาร และการผลิต แปรรูปอาหารแลอดภัย

100

160,000 ผลิตขาวปลอดภัยดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางยั่ง ยืน

50

ประเภทหมูบ า น
ลําดับ

หนว ยงาน

ภาค

จังหวัด

อําเภอ

ชือ่ หมูบ า น

20 มทร.ลานนา เขตพืน้ ทีพ่ ษิ ณุ
เหนืโลก
อ พิษณุโลก

เมืองพิษณุโลกหมูบานผลิตสุก รปลอดภัยครบวงจร

21 มหาวิทยาลัยนเรศวร

บางระกํา

22 มหาวิทยาลัยนเรศวร

เหนือ

เหนือ

พิษณุโลก

พิษณุโลก

บางระกํา

หมูบานตนแบบดานการเกษตรอินทรียแ ละการ
ใชพลัง งานทดแทน

แม
ขาย

Y

Y

26 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
เหนือมหาวิทสุโยาลั
ขทัยเทคโนโลยีทุงรเสลี
าชมงคลล
่ยม าหมู
นนาบ า นมะนาวในวงบอซิเมนตครบวงจร
27 มรภ.อุตรดิตถ

28 มรภ.อุตรดิตถ

29 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

เหนือ

เหนือ

อุตรดิตถ

อุตรดิตถ

อุตรดิตถ

ทาปลา

หมูบานเม็ดมะมวงหิมพานต

เมืองอุตรดิตถหมูบานกลวย(เบรกแตก)

เหนือ

อุตรดิตถ

ลับแล

หมูบานเครื่อ งปนดินเผาบึงมาย

31 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

ลับแล

หมูบานขาวแคบอนุรัก ษพลัง งานและสิ่ง แวดลอม

32 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

ทองแสนขัน หมูบานเหล็ก น้ําพี้

33 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

Y

Y

เมืองอุตรดิตถหมูบานไสเดือน

30 มรภ.อุตรดิตถ

ตรอน

หมูบาน ว และ ท กลุมเกษตรกรออย

รายละเอีย ลูกขาย

Y กลุมผูเลี้ยงสุก ร หมู 1-12 ต.บาน
กราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

-

-

200,000 1.การจัดการโรคระบาด..(หลัก)|2.การจัดการของเสียในฟารม
มาใชใหม..(รอง)

ตําบลพันเสา อ.บางระกํา จ.
พิษณุโลก

5

1.หมูท่ี 16 ต.บานนา อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
2.หมูที่ 3 ต.บึง บัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
3.หมูที่ 2 ต.พันเสา อ.บางระกํา จ.
พิษณุโลก 4.หมูที่ 4 ต.พันเสา อ.บางระกํา
จ.พิษณุโลก 5.หมูที่ 7 ต.พันเสา อ.บาง
ระกํา จ.พิษณุโลก

300,000 1.การสกัดสมุนไพรกําจัดแมลงรวมกับน้ําสมควันไม 2.เตาเผา
ถานเพื่อเก็บน้ําสมควันไม 3.การปลูก ผัก ปลอดสารและผัก
อินทรีย 4.การตรวจสอบคุณ ภาพผลผลิตการเพราะปลูก

ตอเนื่อง
ปท ี่2 ปแรก
หรือ 3

หมูบ า นนาโยนและเมล็ดพันธุข า วชุมชน

23 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
เหนือมหาวิทลํายาลั
พูนยเทคโนโลยีบารนโฮ
าชมงคลล
ง
าหมู
นนาบ า นผลิตลําไยคุณ ภาพตนทุนต่าํ บานหนองส
ลิง
24 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
เหนือมหาวิทลํายาลั
ปางยเทคโนโลยีแมราชมงคลล
เมาะ าหมู
นนาบานปลูก พืช ไรดินตนทุนต่ําเชิง การคาใน
ชุมชน
25 มทร.ลานนา สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เหนือ เลํกษตร
าปาง ลําปาง เกาะคา
หมูบานขาวอินทรีย บานนาเวียง

จํานวน
ลูกขาย

Y

Y

พื้น ที่

-

งบประมาณ
สนับ สนุน

เทคโนโลยีป  56

จํานวน
ผูรับ
การ
บริก าร
20

150

Y บานใหมเจริญผล และบานทุงใหญ
หมู 2,8 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกํา
จ.พิษณุโลก

-

200,000 1.การทํานาโยน(หลัก )|2.การผลิตเมล็ดพันธุข าว(รอง)

Y บานหนองสลีก หมู 4 ต.ศรีเตี้ย อ.
บานโฮง จ.ลําพูน
Y บานใหมนาแขม หมู 7 ต.แมเมาะ
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง
บานาเวียง หมู 5 ต.ทาผา อ.เกาะคา

-

-

-

-

3

-

320,000 การผลิตและการคัดเลือกเมล็ดพันธุ, การจัดการะบบการผลิต
อยางครบวงจร

25

Y บานสามหลัง หมู 7 ต.เขาแกวศรี
สมบูรณ อ.ทุง เสลี่ยม จ.สุโขทัย

-

-

220,000 1.การจัด การผลิต มะนาวในบอ ครบวงจร 2.การผลิต ปุยหมัก
จากกอนเห็ด

50

วิส าหกิจชุมชนเม็ดมะมวงหิมพานต
เลขที่ 86 หมู 3 ต.หาดลา อ.ทา
ปลา

-

-

240,000 การกระเทาะเปลือ กเม็ด มะมวงหิมพานต, การแปรรูปเม็ด
มะมวงหิมพานต

80

วิส าหกิจชุมชนกลวยกวนกลวยฉาบ
เลขที่ 13 ขุนฝาง หมู 6 ต.ขุนฝาง
อ.เมืองอุตรดิตถ

-

Y บานไผใหญ หมู 7 ต.หาดกรวด อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ

-

บานหวยไร หมู 5 ตําบลทุงยั้ง อ.
ลับแล

-

Y ชุมชนยางกะไดใต ต.ศรีพนมมาศ
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

30

-

200,000 1.การจัดการผลิตลําไยคุณ ภาพไดมาตรฐาน 2.การเก็บเกี่ยว
และการแปรรูปอาหารลําไย
200,000 การปลูก พืช แบบไรดนิ

50
30

215,000 พัฒนากระบวนการแปรรูปกลวย,เครื่อ งฝานกลวย, การพัฒนา
ผลิตภัณ ฑใหม, พัฒฯบรรจุภัณ ฑ, การยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณ ฑ,การจัดทําบัญชี , การผลิตปุยหมัก ,เกษตรปลอด
สารพิษ

50

156,750 การผลิตปุยหมัก มูล ไสเดือนจากขยะอินทรียแ ละเศษเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร|การผลิตพืช อินทรียคุณ ภาพจากผลิตภัณ ฑ
ไสเดือน

30

-

220,000 การตกแตง ผลิต ภัณ ฑ ตรวจสอบคุณ ภาพ ออกแบบผลิต ภัณ ฑ
การเพิ่มมูล คาผลิตภัณ ฑ การอบรมแผนธุรกิจการตลาด

50

-

-

196,400 เทคโนโลยีก ารหมัก แปง การอบแหง การผลิต กาซชีวภาพ

Y หมู 9 ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ

-

-

200,000 1.กระบวนการผลิตเหล็ก น้ําพี้แ บบใหม|2.เทคโนโ,ยีส ารสนเทศ
web site E-commerce|3.การออกแบบสินคาและบรรจุภัณ ฑ
รวมถึง การออกแบบตราสินคา |4.กระบวนการจัดการกลุม|5.
การบริหารจัดการบัญชี|6.การจัดทําแคทตาล็อก

20

เลขที่ 50 หมูที่ 8 หมูบานปลาย
ราง ต.ขอยสูง อ.ตรอน

-

242,000 เครื่อ งกวนน้ําออย, เทคโนโลยีเครื่อ งคลุมใบออย, เทคโนโลยี
เครื่อ งกรองสนิมเหล็ก , เทคโนโ,ยีก ารผลิตปุยและน้ําหมัก ชีวภาพ

50

-

-

20

ประเภทหมูบ า น
ลําดับ

หนว ยงาน

34 มรภ.อุตรดิตถ

35 มรภ.อุตรดิตถ

36 มรภ.อุตรดิตถ

37 มรภ.อุตรดิตถ

ภาคอีสาน
1

2

3

4

5

6

ภาค

เหนือ

เหนือ

เหนือ

เหนือ

จังหวัด

อุตรดิตถ

อุตรดิตถ

อุตรดิตถ

อุตรดิตถ

18

มทร.อีส าน วิทยาเขตกาฬสิ
อีสนาน
ธุ กาฬสินธุ

อําเภอ

ทาปลา

บานโคก

ฟากทา

พิช ัย

วว.

วศ.

มหาลัยนครพนม

อีส าน ขอนแกน

อีส าน นครพนม

อีส าน นครพนม

หมูบ า นสมุนไพรอินทรีย

แม
ขาย

ตอเนื่อง
ปท ี่2 ปแรก
หรือ 3

Y

หมูบานมัดหมี่ก ี่ล านชาง

หมูบานผาทอพื้นเมืองเพื่อสุข ภาพ

40

26

เมืองกาฬสินธุ หมูบานคราม

กมลาไสย

หมูบ า นขาวเหลืองอินทรีย

หนองสองหองหมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย (กลุม
วิส าหกิจอัดเม็ดปุยอินทรียช ีวภาพ ตําบลหนอง
เม็ก )(หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย กลุม
วิส าหกิจอัดเม็ดปุยอินทรียช ีวภาพ)
ทาอุเทน

ธาตุพนม

หมูบานเครื่อ งปนดินเผาบานกลาง

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตเห็ด

9
Y

หมูบานหมอนไหมแพรวา

พื้น ที่

ชุมชนบานทรายงาม หมู 10 ต.
น้ําหมัน อ.ทาปลา

หมูบ า นขาวอินทรีย บานกองโค

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี
อีส าน สกาฬสิ
าน วินทธุยาเขตกาฬสิ

สามชันยธุ

มทร.อีส าน วิทยาเขตกาฬสิ
อีสนาน
ธุ กาฬสินธุ

ชือ่ หมูบ า น

Y

3

Y ศูนยจําหนายผลิตภัณ ฑมัดหมี่ หมูที่
1 ต.นาขุม อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ

-

Y กลุมทอผาชุมชน ต.ฟากทา
เทศบาล ต.ฟากทา อ.ฟากทา จ.
อุตรดิตถ

-

Y กลุมเกษตรกรผูปลูก ขาวอินทรีย
บานกองโค หมูที่ 6 ต.คอรุม อ.
พิช ัย จ.อุตรดิตถ

-

6

68
บานโนนนคร ต.ขมิน้ อ.เมือ ง

Y บานหนองชาง หมู 3 ต.หนองชาง
อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ

Y

จํานวน
ลูกขาย

บานโคกลาม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย

รายละเอีย ลูกขาย

1. บานปางหมิ่น หมู 1 ต.น้ําหมัน อ.ทา
ปลา จ.อุตรดิตถ 2. บานวัง หัวดอย หมู 2
ต.น้ําหมัน อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ 3. บาน
คาย หมู 12 ต.น้ําหมัน อ.ทาปลา จ.
อุตรดิตถ
-

งบประมาณ
สนับ สนุน
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จํานวน
ผูรับ
การ
บริก าร

320,000 การสง เสริมการผลิต สมุนไพรตามขอ กําหนด GAP , การ
พัฒนากระบวนการหั่นและตากขา
120

220,000 1.กระบวนการผลิต เทคโนโลยีส ารสนเทศ
50

-

-

4

บานหนองบัวแดง หมู 5 ต.บล
หนองเม็ก อ.หนองสองหอง

3

Y กลุมเครื่อ งปนดินเผาบานกลาง หมู
1 ต.โนนกลาง อ.ทาอุเทน จ.
นครพนม

-

Y กลุมผลิตเห็ดเพื่อการคาบานดง
คราม หมู 12 บานดงคราม อ.ธาตุ
พนม จ.นครพนม

-

-

-

220,000 1.การผลิตสียอมฝายและไหมดวยวัส ดุธรรมชาติ
2.การยอมฝานและไหมดวยวัส ดุธรรมชาติ

20

220,000 1.เทคโนโลยีก ารผลิตขาวอินทรีย 2.เทคโนโลยีก ารลดใชส ารเคมี
ในการปลูก ขาวอินทรียแ ละการทําน้ําหมัก ชีวภาพ

20

11,702,800
-

-

250,000 การปลูกคราม, การทําเนื้อคราม, มาตรฐานผลิตภัณ ฑผ าคราม
, บรรจุภํณ ฑผ าคราม
270,000 1.การจัด การหมอ น การเลี้ยงไหม การผลิต ผาไหมแพรวา การ
ยอมสีธรรมชาติ
2.การผลิตปุยอินทรีย การผลิตชาใบหมอ น ผลิตภัณ ฑจาก
หมอน

1.บานดงนอย ต.หนองอิเฒา อ.ยางตลาด
2.บานโหมน ต.หวยโพธิ์ อ.เมือ ง 3.บาน
โพนแพง ต.ดินจี่ อ.คํามวง 4.บานวัง เดือน
หา ต.โนนศิล าเลิง อ.ฆอ งชัย จ.กาฬสินธุ

320,000 การปลูก ขาวเหลือ ง 11, การเก็บตัวอยางขาวตรวจโภชนะและ
DNA ขาวเหลือ ง 11

1.กลุมเกษตรกรอําเภอแวงนอย จัง หวัด
ขอนแกน 2. กลุมเกษตรกรอําเภอแวง
ใหญ จัง หวัดขอนแกน 3. กลุมเกษตรกร
อําเภอบานไผ จัง หวัดขอนแกน

320,000 การผลิต ปุย, การอบรมลูก ขาย

-

-

5,267
120

50

150

150
250,000 1.เทคโนโลยีก ารผลิต 2.เทคโนโลยีก ารออกแบบและตกแตง
ผลิตภัณ ฑ

50

200,000 1.การผลิตหัวเชื้อเห็ดดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2.การใชประโยชนจากกอนเชื้อเห็ดเกา

30

ประเภทหมูบ า น
ลําดับ

หนว ยงาน

ภาค

จังหวัด

7

มหาลัยนครพนม

อีส าน นครพนม

8

วว.

อีสาน

9

อําเภอ

วัง ยาง

นครราชสีมา เมืองยาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี
อีสานมา นครราชสีมา คง

10 วว.

11 วว.

12 วว.

อีส าน นครราชสีมา ชุมพวง

อีส าน บึง กาฬ

อีส าน บึงกาฬ

ชือ่ หมูบ า น

แม
ขาย

หมูบานพลัง งานทางเลือกของเกษตรกรที่ยั่ง ยืน
และเหมาะสม
หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย (กลุมปุย
อินทรียอัดเม็ดฯ)(หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุย
อินทรีย กลุมผูผ ลิตปุยอินทรียคุณ ภาพสูง )

Y

หมูบานหมอนไหมไรส ารเคมี
หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
ผูผ ลิตปุย บานโนนขุย

Y

บึง โขงหลง หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย (กลุม
วิส าหกิจชุมชน ต.โพธิ์หมากแขง )(หมูบาน
เทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย กลุมศูนยส ง เสริม
เมล็ดพันธุข า วบานบัวโคก)

Y

ศรีวิไล

Y

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
เกษตรกรผลิตปุยอินทรียบานโนนสําราญ

อีส าน บุรีรัมย

หนองหงส

14 วว.

อีส าน บุรีรัมย

บานใหมไชยพจน
หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย (กลุม
โรงงานผลิตปุยอินทรียช ีวภาพอัดเม็ด ตําบล
หนองแวง)(หมูบ า นเทคโนโลยีก ารผลิตปุย อินทรีย
กลุมผูผ ลิตปุยอินทรีย- เคมีคุณ ภาพสูง บาน
หนองแวง)

Y

กระสัง

Y

อีส าน บุรีรัมย

หมูบานทอผาไหมนายาว-นาอุดม

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
เกษตรกรผลิตปุยอินทรียคุณ ภาพสูง

พื้น ที่

Y อ.วัง ยาง จ.นครพนม

13 มรภ.บุรีรัมย

15 วว.

ตอเนื่อง
ปท ี่2 ปแรก
หรือ 3

รายละเอีย ลูกขาย

-

-

บานโนนปบ หมู 3 ต. โนนอุด ม อ.
เมืองยาง

3

Y บานหวยทราย ต.หนองมะนาว อ.
คง จ.นครราชสีมา

-

บานโนนขุย หมู 1 ต.หนองหลัก
อ.ชุมพวง

Y

จํานวน
ลูกขาย

4

บานบัวโคก ม.4 ต.โพธิ์หมากแขง
อ.บึง โขงหลง

3

บานโคสําราญ ม. 13 ต.ชุมภูพร
อ.ศรีวิไล

2

บานนายาว-นาอุดม หมูที่ 14 ต.เสา
เดียว อ.หนองหงส
บานหนองแวง หมู 5 ต.หนองแวง
อ.บานใหมไชยพจน

-

บานนาราใหญ หมู 14 ตําบลสอง
ชั้น อ.กระสัง

3

3

งบประมาณ
สนับ สนุน
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220,000 1.การผลิต เตาชีวมวล บอ หมัก กาซชีวภาพ
2.เครื่อ งอบแหง พลัง งานแสงแาทิต ย

1. กลุมเกษตรกรอําเภอจัก ราช จัง หวัด
นครราชสีมา 2. กลุมเกษตรกรอําเภอ
หวยแถลง จัง หวัดนครราชสีมา 3. กลุม
เกษตรกรอําเภอประทาย จัง หวัด
นครราชสีมา
-

320,000 การผลิต ปุย, การอบรมลูก ขาย

1. กลุม ปลูก ผัก ปลอดสารพิษ ตําบลโนน
ยอ อําเภอชุมพวง จัง หวัดนครราชสีมา
2. ศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบาน
ยาง ตําบล/อําเภอชุมพวง จัง หวัด
นครราชสีมา 3. กลุมศูนยข าวชุมชน
ตําบลประสุข อําเภอชุมพวง จัง หวัด
นครราชสีมา 4. กลุมโค-กระบือ ตําบล
โนนตูม อําเภอชุมพวง จัง หวัดนครราชสีมา

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ

1. กลุมเกษตรกร อําเภอเซกา จัง หวัดบึ'
กาฬ 2. กลุม เกษตรกรอํา เภอ บึง กาฬ
จัง หวัด บึงกาฬ 3.กลุมเกษตรกรอําเภอ
ปากคาด จัง หวัด บึง กาฬ

320,000 การผลิต ปุย, การอบรมลูก ขาย

1. กลุมเกษตรกรบานทุงสวาง ม.9 ต.ชุม
ภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึง กาฬ 2.กลุม
เกษตรกรบานพรสวรรค ม.5 ต.ชุมภูพร
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ

-

จํานวน
ผูรับ
การ
บริก าร
50

150
250,000 1.การยอ มสีไหมดวยวัส ดุธรรมชาติ

60

200

150

220,000 การยอ ม ทอ แปรรูปผลิต ภัณ ฑจากผาไหม

1.กลุมเกษตรกรอําเภอพุทไธสง จัง หวัด
บุรีรัมย 2.กลุมเกษตรกรอําเภอคูเมือง
จัง หวัดบุรีรัมย 3. กลุมเกษตรกรอําเภอส
ตึก จัง หวัดบุรีรัมย

320,000 การผลิต ปุย, การอบรมลูก ขาย

1. กลุมผลิตปุยบานสองชั้น หมู 1 ตําบล
สองชั้น อําเภอกระสัง จัง หวัดบุรีรัมย 2.
กลุมโรงปุยชีวภาพบานจอม ตําบลสองชั้น
อําเภอกระสัง จัง หวัดบุรีรัมย 3. กลุมโรง
ปุยบานโคกสะอาด ตําบลสองชั้น อําเภอ
กระสัง จัง หวัดบุรีรัมย

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ

200

60

150

200

ประเภทหมูบ า น
ลําดับ

หนว ยงาน

16 วว.

ภาค

อีสาน

จังหวัด

อําเภอ

ชือ่ หมูบ า น

มหาสารคาม ยางสีส ุราช หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
ผูผ ลิตปุยอินทรียบานหนองยาง

แม
ขาย

ตอเนื่อง
ปท ี่2 ปแรก
หรือ 3

Y

พื้น ที่

บานหนองยาง ม.3 ต.แวงดง อ.
ยางสีส ุราช

จํานวน
ลูกขาย
2

17 วว.

อีสาน

มหาสารคาม กุดรัง

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
ผูผ ลิตปุยบานบัวแกว

Y

บานบัวแกว ม.3 ต.เลิง แฝก อ.กุด
รัง

2

18 ม.มหาสารคาม

อีสาน

มหาสารคาม กันทรวิช ัย

หมูบานหอยเชอรี่(หมูบานแมข ายวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีหอยเชอรี่)J

Y

บานใครนุน ต.ทาขอนยาง อ.
กันทรวิช ัย

3

19 วว.

20 วว.

อีสาน

มุกดาหาร

อีส าน ยโสธร

ดงหลวง

เลิง นกทา

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุมปุย
อินทรียช วี ภาพบานกานเหลือ งดง

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย (กลุม
วิส าหกิจชุมชนปุย)(*)(หมูบานเทคโนโลยีก าร
ผลิตปุยอินทรีย กลุมวิส าหกิจชุมชนปุยอินทรีย
หอ งแซง)

Y

บานกานเหลือ งดง ม.1 ต.หนอง
แคน อ.ดงหลวง

Y

2

บานหอ งแซง หมู 3 ต.หอ งแซง
อ.เลิง นกทา

3

รายละเอีย ลูกขาย

1. กลุมปุยชีวภาพบานโดน ตําบลแวงดง
อําเภอยางสีส ุราช จัง หวัดมหาสารคาม
2. กลุมปุยชีวภาพบานดงใหม ตําบลแวง
ดง อําเภอยางสีส ุราช จัง หวัดมหาสารคาม

งบประมาณ
สนับ สนุน
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320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ
100

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ
1. บานผัก แวน ต.ขามเรียง อ.จัง หาร จ.
รอ ยเอ็ด
2. บานมะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิช ัย
จ.มหาสารคาม
3. บา นทา สองคอน ต.ทา สองคอน อ.
เมือง จ.มหาสาคาม

300,000 ถายทดความรูด านการจัดการและเพิ่มมูล คาหอยเชอรี่ก าร
พัฒนาตอยอดเทคโนโลยีก ารผลิตกาซชีวภาพจากมูล สัตวแ ละ
ขยะอินทรียในชุมชน

หมู 7 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.
มุก ดาหาร|1.กลุมเกษตรกรบาน
กานเหลือ งดง ม.5 ต.หนองแคน อ.ดง
หลวง จ.มุก ดาหาร 2.กลุมเกษตรกรบาน
โพนไฮ ม.3 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.
มุกดาหาร

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ

1. กลุมเกษตรกรอําเภอมหาชนะชัย
จัง หวัดยโสธร 2. กลุมเกษตรกรอําเภอคํา
เขื่อนแกว จัง หวัดยโสธร 3. กลุม
เกษตรกรอําเภอทรายมูล จัง หวัดยโสธร

320,000 การผลิต ปุย, การอบรมลูก ขาย

200

150

เมืองเลย

หมูบานนาออเศรษฐกิจพอเพียง

Y

ต.นาออ อ.เมือง จ.เลย

-

-

150,000

22 มรภ. มหาสารคาม

อีส าน รอ ยเอ็ด

รอ ยเอ็ด

หมูบานแปรรูปถั่วลิส ง

Y

บานปาน ต.ดงสิง ห อ.จัง หาร จ.
รอ ยเอ็ด

-

-

220,000 การแปรรูปถั่วลิส ง

23 วว.

อีส าน ศรีส ะเกษ

บึงบูรพ

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
เกษตรกรผลิตปุยอินทรียบานเปาะ

Y

บานเปาะ ม.7 ต.บึง บูรพ อ.บึง บูรพ

2

1. กลุมเกษตรกรตําบลบึงบูรพ อําเภอบึง
บูรพ จัง หวัดศรีส ะเกษ 2. กลุมเกษตรกร
อําเภออุทุมพรพิส ัย จัง หวัดศรีส ะเกษ

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ

โพธิ์ศรีส ุวรรณหมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
ผูผ ลิตปุยชุมชนบานสามขา

Y

1. กลุมเกษตรกรอําเภอเมืองจันทร
จัง หวัดศรีส ะเกษ 2. กลุมเกษตรกรอําเภอ
โพธิ์ศรีส ุวรรณ จัง หวัดศรีส ะเกษ

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ

ขุนหาญ

Y

1. กลุมเกษตรกรอําเภอขุข ันธ จัง หวัดศรี
สะเกษ 2. กลุมเกษตรกรอําเภอไพรบึง
จัง หวัดศรีส ะเกษ 3. กลุมเกษตรกรอําเภอ
วัง หิน จัง หวัดศรีส ะเกษ

320,000 การผลิต ปุย, การอบรมลูก ขาย

25 วว.

อีส าน ศรีส ะเกษ

อีส าน ศรีส ะเกษ

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย (บาน
ทับทิมสยาม 07)(หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุย
อินทรีย กลุมผูผ ลิตปุยชุมชนบานทับทิมสยาม07)J

บานสามขา ม.6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรี
สุวรรณ

2

บานทับทิมสยาม 07 ม.15 ต.บัก
ดอง อ.ขุนหาญ

3

100

100

21 มหาวิทยาลัยขอนแกน อีส าน เลย

24 วว.

จํานวน
ผูรับ
การ
บริก าร

100
200

200

200

150

ประเภทหมูบ า น
ลําดับ

26 วว.

27 วว.

หนว ยงาน

ภาค

จังหวัด

อีส าน ศรีส ะเกษ

อีส าน ศรีส ะเกษ

อําเภอ

เบญจลัก ษ

ชือ่ หมูบ า น

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย (กลุม
ผูผ ลิตปุยเคมีช ีวภาพเบญจลัก ษณ)(หมูบาน
เทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย กลุมผูผ ลิตปุย
ชุมชนบานโนนสําโรงเหนือ)

แม
ขาย

ตอเนื่อง
ปท ี่2 ปแรก
หรือ 3

Y

พื้น ที่

จํานวน
ลูกขาย

บานโนนสําโรงเหนือ ม.10 ต.ทา
คลอ อ.เบญจลัก ษ

3

รายละเอีย ลูกขาย

1.กลุมเกษตรกร อ.กันทรารมย 2.กลุม
เกษตรกร อ.น้าํ เกลีย้ ง 3.กลุม เกษตรกร
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีส ะเกษ

งบประมาณ
สนับ สนุน
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จํานวน
ผูรับ
การ
บริก าร

320,000 การผลิต ปุย, การอบรมลูก ขาย
150

อุทุมพรพิส ัย หมูบ า นแมข า ยเทคโนโลยีบล็อ กประสาน วว.

Y

บานดิน ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิส ัย

-

-

320,000 การผลิต อิฐบล็อ กประสาน วว.

28 มทร.อีส าน วิทยาเขตสกลนคร
อีส าน สกลนคร

สกลนคร

Y

บานนาเชือก ตําบลแร อําเภอพัง
โคน จัง หวัดสกลนคร

-

-

250,000 เทคโนโลยีก ารยอมผา/การดูแ ลสุข าภิบาล/สุข ภาพสัตว

29 วว.

นิคมน้าํ อูน หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
เกษตรยั่ง ยืนตําบลสุวรรณคาม

Y

บานดงภูทอง ม.7 ต.สุวรรณคาม
อ.นิคมน้ําอูน

2

1. กลุม เกษตรกรบานหนองปลิง นอย ม.1
ต.สุวรรณคาม อ.นิคมนาอูน จ.สกลนคร
2. กลุม เกษตรกรบานโนนสุวรรณ ม.6
ต.สุวรรณคาม อ.นิคมนาอูน จ.สกลนคร

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ

ภูพาน

Y

หมู 12 -17-20 และตลาดกลางดง
ต.สรางคอ อ.ภูพาน

3

1. หมูบานสรางคอ หมู 12 และตลาด
กลางดง ตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน
จัง หวัดสกลนคร 2. ชุมชนหมูบานโพธิ์ช ัย
พัฒนา หมู 20 ตําบลสรางคอ อําเภอภู
พาน จัง หวัดสกลนคร 3. ชุมชนหมูบาน
ไทรทอง หมู 17 ตําบลสรางคอ อําเภอภู
พาน จัง หวัดสกลนคร

320,000 การอรมปุยชีวภาพ การผลิตน้ําหมัก , การออกแบบผลิตภัณ ฑ,
การอบรมการนวดหนา นวดฝาเทา การผลิตน้ําสมควันไม,

1.กลุม เกษตรกรอําเภอ โคกศรีส ุพรรณ
จัง หวัด สกลนคร 2.กลุมเกษตรกรอําเภอ
เมือง จัง หวัด สกลนคร 3.กลุมเกษตรกร
อําเภอ เตางอย จัง หวัด สกลนคร

320,000 การผลิต ปุย, การอบรมลูก ขาย

1. กลุมเกษตรกรอําเภอศรีณ รงค จัง หวัด
สุรินทร 2. กลุมเกษตรกรอําเภอสัง ขะ
จัง หวัดสุรินทร

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ

200

-

200,000 การปลูก พืช หลัง เก็บเกี่ยวขาว, การเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิ
อินทรีย, การชําแหละสุก ร การแปรรูปผลิตภัณ ฑเนื้อสุก ร
และบรรจุภัณ ฑ

50

อีส าน สกลนคร

30 มทร.อีส าน วิทยาเขตสกลนคร
อีส าน สกลนคร

31 วว.

32 วว.

อีส าน สกลนคร

อีสาน สุรนิ ทร

33 มทร.อีส าน วิทยาเขตสุรินอีทร
สาน

34 วว.

สุรนิ ทร

หมูบาน ทอ ถัก จัก ร สาน

หมูบานหมากเมา

โพนนาแกว หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย (กลุม
แมบานเกษตรกรบานโนนประดู)(หมูบาน
เทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย กลุมผลิตปุย
อินทรียบ า นโนนประดู)

Y

ศรีณ รงค

Y

ปราสาท

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
ผูผ ลิตปุย ชุมชนบานตะโนน
หมูบ า นปศุส ตั วอนิ ทรีย

อีส าน หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลํหมูาภูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
เกษตรอินทรียช ีวภาพตําบลนามะเฟอง (บานกุด
เตา)

35 วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
อีส าน อํานาจเจริญ พนา

หมูบานเพาะเห็ดนางฟา-นางรม

บานโนนประดู ม.7 ต.เชียงสือ อ.
โพนนาแกว

Y

Y

Y

3

บานตะโนน หมู 11 ต. แจนแวน
อ.ศรีณ รงค

2

1.บานทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท
2.บา นโคกเพชร ต.ทมอ อ.
ปราสาท 3.บานโคกทม ต.โคกทม
ต.โคกยาง อ.ปราสาท

-

บานกุด เตา ม.7 ต.นามะเฟอ ง อ.
เมือง

2

หมู 5 บานโนนธาตุ ต.พนา อ.พนา

-

1.กลุม เกษตรกรบานโนนสวาง ม.5 ต.นา
มะเฟอง อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู 2.กลุม
เกษตรกรบานหนองสองหอง 160 ม.10
ต.นามะเฟอง อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู
-

50
100

200

100

150

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ
100

150,000 การสาธิต และฝก อบรมเพาะเห็ด นางฟา-นางรม

57

ประเภทหมูบ า น
ลําดับ

หนว ยงาน

36 วว.

ภาค

จังหวัด

อีส าน อุดรธานี

38 ม.อุบลราชธานี

อีสาน

40 วว.

41 วว.

อีส าน อุบลราชธานี น้ํายืน

อีส าน อุบลราชธานี เดชอุดม

อีส าน อุบลราชธานี เดชอุดม
3

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
ตะวันออกชลบุรี

2

มรภ.ราชนครินทร บางคลกลาง
า

3

วว.

ตะวันออกจันทบุรี

2

8

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลากลาง
ธนบุรี นครปฐม

ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
ตะวันออกตราด

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
สง เสริมผลิตขาวชุมชนตําบลจําปาโมง

บางคลา

แม
ขาย

ตอเนื่อง
ปท ี่2 ปแรก
หรือ 3

Y

Y

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย กลุมสตรี
สหกรณบานบุกลาง)(หมูบานเทคโนโลยีก าร
ผลิตปุยอินทรีย กลุมผูผ ลิตปุยชุมชนบานบุกลาง)

Y

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
เกษตรกรทํานาบานนาทุง

Y

หมูบานแมข ายอาหารสัตวน้ําราชมงคล
ตะวันออก(หมูบานตนแบบการผลิตอาหารสัตว
น้ําราชมงคลตะวันออก)

กําแพงแสน หมูบานพลัง งานทดแทนและเกษตรยั่ง ยืน

เมืองตราด หมูบ า นเขาพลู วนเกษตรธนาคารพันธุพ ชื

บานทุงนาเมือง ตําบลนาโพธิ์กลาง
อําเภอโขงเจียม

-

บานบุกลาง หมู 10 ต.บุเปอย อ.
น้ํายืน

3

2

เทคโนโลยีป  56

1. กลุมเกษตรกรบานสามแยก หมู1
ตําบลคาโพน อําเภอปทุมราชวงศา
จัง หวัดอํานาจเจริญ 2. กลุมเกษตรกรหมู4
ตําบลหนองขา อําเภอปทุมราชวงศา
จัง หวัดอํานาจเจริญ

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ

1. กลุมเกษตรกรบานโนนสวาง ม.7 ต.จา
ปาโมง อ.บานผือ จ.อุดรธานี 2. กลุม
เกษตรกรบานมวง ม.11 ต.จาปาโมง อ.

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ
200,000 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฝายตอพื้นที่, การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแปรรูปฝาย

1.กลุมเกษตรกรอําเภอนาจะหลวย
จัง หวัดอุบลราชธานี 2. กลุมเกษตรกร
อําเภอน้ําขุน จัง หวัดอุบลราชธานี 3. กลุม
เกษตรกรอําเภอทุงศรีอ ุดม จัง หวัด
อุบลราชธานี

320,000 การผลิต ปุย, การอบรมลูก ขาย

1. กลุม เกษตรกรบา นทัพไฮ ต.โสกแสง
อ.นาจะหลวง จ.อุบลราชธานี 2. กลุม
เกษตรกรบานโนนทรัพย ม.25 ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ

252,800 การออกแบบผลิตภัณ ฑแ ปรรูปจากเสื่อ|การกําจัดเชื้อราในเสื่อ

1

2

-

-

774,000

Y

หมู 1, 3, 5, 6 และ 11 ต.บางพระ
อ.ศรีราชา 3. กลุม เกษตรกรใน
จัง หวัดที่อยูในภาคตะวันออก
(ระยอง ฉะเชิง เทรา
Y สํสมุานัทกรปราการ)
กุฏชี(ปูโฉมยา) วัดสนามชาง
ต.เสม็ด ใต อ.บางคลา จ.
ฉะเชิ
ง เทรา
Y กลุ
มแม
บานเกษตรกรโปงแรด
สามัคคี ต.พลับพลา อ.เมือง จ.
จันทบุรี
7

-

-

275,000 การผลิต อาหารสัต วน้ําราชมงคลตะวันออก

Y

Y

200
90

150

-

2

จํานวน
ผูรับ
การ
บริก าร

200

-

เมืองจันทบุรี หมูบานแปรรูปผลิตภัณ ฑเงาะครบวงจร

1

2

รายละเอีย ลูกขาย

งบประมาณ
สนับ สนุน

Y บานโนนโพธิ์ ตเมืองเดช อ.เดชอุดม

หมูบานพัฒนาผลิตภัณ ฑผ าบาติก เชิง สรางสรรค

10

2

บานขัวลอ ม.9 ต.จําปาโมง อ.
บานผือ

บานกุดประทาย ต.กุดประทาย อ.
เดชอุดม

หมูบานผลิตภัณ ฑเสื่อลายขิด
0

พื้น ที่

บานนาผาง ม.2 ต.หวย อ.ปทุม
ราชวงศา

Y

หมูบานผลิตภัณ ฑผ าฝายอินทรียริมโขง

3
ศรีราชา

ฉะเชิง เทรา

ภาคกลาง
1

บานผือ

อุบลราชธานี โขงเจียม

ภาคตะวันออก
1

ชือ่ หมูบ า น

อีส าน อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศาหมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
เกษตรกรผลิตปุยอินทรียบานนาผาง

37 วว.

39 วว.

อําเภอ

จํานวน
ลูกขาย

200

30
80

30
-

-

210,000 1.การผลิต ออกแบบ ผลิต ภัณ ฑผ าบาติก

-

-

289,000 1.การแปรรูปผลิต ภัณ ฑอ าหารจากเงาะ

3

เกษตรกร/ชาวบาน ต.หนอง
กระทุม (โดยเฉพาะหมู 1 ,5 ,7
และ 10 ที่ไดรับการสนับสนุน
ระบบบอกาซชีวภาพ)

-

บานเขาพลู ต.ทากุม อ.เมือ ง จ.
ตราด

-

2,150,000
-

-

294,000 การติดตั้ง ดูแ ล บํารุง รัก ษาบอกาซชีวภาพแบบถัง พลาสติก ,
การผลิตปุยหมัก

220,000 การสรางเตาเผาถานขนาด 200 ลิต ร, การผลิต ถานอัด แทง
อนามัย, การผลิตน้ําสมควันไม, การผลิตกลาไมคุณ ภาพ

50

434

100

50

ประเภทหมูบ า น
ลําดับ

หนว ยงาน

ภาค

จังหวัด

อําเภอ

ชือ่ หมูบ า น

แม
ขาย

จํานวน
ลูกขาย

รายละเอีย ลูกขาย

Y กลุมพัฒนาสตรีช ุมชนเย็นฉ่ํา หมู
18 ต.คูคต อ.ลําลูก กา จ.ปทุมธานี

-

-

200,000 เทคโนโลยีก ารผลิต เบเกอรี่ตา งๆ

-

200,000 เทคโนโลยีก ารแปรรูปน้ําผัก และน้ําผลไม

ตอเนื่อง
ปท ี่2 ปแรก
หรือ 3
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จํานวน
ผูรับ
การ
บริก าร

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั
กลาง ญปทุ
บุรมี ธานี

ลํา ลูก กา

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั
กลาง ญปทุ
บุรมี ธานี

เมืองปทุมธานี หมูบานพัฒนาผลิตภัณ ฑอาหารจากผัก และ
ผลไมแ ละการใชประโยชนจากดอกบัวในอาหาร
เพื่อเพิ่มมูล คา

Y กลุมสตรีช ุมชน หมู 6 ต.หลัก หก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี

-

แกงกระจาน หมูบานพลัง งานทางเลือกเพื่อวิถ ีช ีวิตเกษตรกร

Y ต.ปาเด็ง อ.แกง กระจาน จ.
เพชรบุรี

-

Y อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

-

-

191,000 1.การขยายพันธุไกพื้นเมืองโดยการใชตูฟก ไข 2.การผลิตอาหาร
ไกเนื้อพื้นเมืองดวยวัส ดุในทองถิ่น

40

Y ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

-

-

175,000 การเลี้ยแพะนม|ความรูเรื่อ ง GMP ความปลอดภัยอาหาร|
กระบวนการแปรรูปน้ํานมแพะพาสเจอรไรซตางๆ

50

Y หมูบ านราษฎรเจริญ ต.เจริญธรรม
อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

-

-

170,000 1.ใหความรู วิธีการปบูกเห็ดฟาง 2.การนําเครื่อ งกําเนิดไอน้ําไป
ใชในการเพาะเลี้ยงเห็ดฟาง

Y วิส าหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหาร
ทะเลบานกระซาขาว หมู 9 ต.บาน
บบอานไผ
อ.เมืจําอศีงลจ.สมุ
1.หมูทบรสาคร
านศาลเจาโรง

-

-

200,000 การแปรรูปผลิต ภัณ ฑจากกะป

3

1. หมูบานยี่ล น ตําบลยี่ล น อําเภอวิเศษ
ชัยชาญ จัง หวัดอางทอง 2. หมูบานตลาด
ใหม ตําบลตลาดใหม อําเภอวิเศษชัยชาญ
จัง หวัดอางทอง 3. หมูบานสีบัวทอง
ตําบลสีบัวทอง อําเภอแสวงหา จัง หวัด
อางทอง

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุกลาง
รี

เพชรบุรี

6

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กลางเพชรบุเพชรบุ
รี รี

7

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา
กลาง

หมูบ า นตนแบบการผลิตไกเนือ้ พันธุเ มืองดวย
เทคโนโลยีแ ละภูมิปญญาทองถิ่น

พระนครศรีอยุธพระนครศรี
ยา
อยุหมู
ธยาบ า นแปรรูปน้าํ นมแพะ

8

วว.

9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั
กลาง ญสมุ
บุรที รสาคร เมือ งสมุทรสาคร
หมูบานตนแบบการแปรรูปผลิตภัณ ฑจากกะป
อนามัยเพื่อเพิ่มมูล คา

10 วศ.

กลาง

ชะอํา

หมูบานตนแบบพัฒนาผลิตภัณ ฑเบเกอรี่เสริม
สมุนไพร

พื้น ที่

งบประมาณ
สนับ สนุน

กลาง

สระบุรี

อางทอง

วิหารแดง

หมูบานเห็ดราษฎรเจริญ

วิเศษชัยชาญ หมูบ า นขาวหอมนิล

Y

30

9

1

2

3

ม.เกษตรศาสตร กระบี่ ใต

วว.

วศ.

ใต

ใต

กระบี่

ชุมพร

ชุมพร

13

7

เหนือคลอง หมูบานตนแบบอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันชุมชน
แบบไรข องเสีย(หมูบานการจัดการ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันชุมชนแบบไรข องเสีย)
ปะทิว

ละแม

5
Y

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
เกษตรกรทํา สวนพัฒนาปากคลอง

Y

หมูบานผลิตภัณ ฑก ลวยแปรรูป

Y

2

-

200,000 1.เทคโนโลยีพลัง งานทางเลือ ก 2.เทคโนโลยีไฟฟา
20

ทอง ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษชัย
ชาญ 2.หมูบานยี่ล น ต.ยี่ล น อ.
วิเศษชัยชาญ 3.หมูบานแสวงหา
ต.แสวงหา อ.วิเศษชัยชาญ

ภาคใต

30

19
หมู 1 ต.หวยยูง อ.เหนือคลอง./
หมู 3 ต.หวยยูง อ.เหนือคลอง.

-

บานปากคลอง หมู 6 ต.ปากคลอง
อ.ปะทิว

3

ชุมชนหมูบ า นในพืน้ ที่ อ.เมือ ง อ.
ทาแซะ และ อ. ละแม

3

300,000 การคัดเลือกเมล็ดพันธข าวหอมนิล , สง เสริมผลิตภัณ ฑจาก
ขาวหอมนิล , กระบวนการผลิตขาวตัง และบรรจุภัณ ฑ การ
แปรรูปขาวหอมนิล การขยายพื้นที่ปลูก ขาวหอมนิล การ
พัฒนาบรรจภัณ ฑ

3,764,000
-

200,000 การสาธิต การฝก อบรมใหค วามรู เกี่ยวกับกระบวนการ
อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันแบบไรข องเสียอยางครบวงจร

1. กลุมเกษตรกร อําเภอทาแซะ จัง หวัด
ชุมพร 2. กลุมเกษตรกร อําเภอเมือง
จัง หวัดชุมพร 3. กลุมเกษตรกร อําเภอ
ปะทิว จัง หวัดชุมพร

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ

ชุมชนหมูบ า นในพืน้ ที่ อ.ทาแซะ อ.ละแม
และหลัง สวน จัง หวัดชุมพร

300,000 การแปรรูปกลวยแบบครบวงจร, การผลิต กลวยมวนอบโดยใช
พลัง งานแสงอาทิตย, การพัฒนาการใชประโยชนจากกลวย,
การผลิตแปงกลวย, การพัฒนาผลิตภัณ ฑใหมจากกลวย
เล็บมือ นาง, การผลิตสบูกอนและสบูเหลวจากกลวย

5
30

79

1,229
50

200

80

ประเภทหมูบ า น
ลําดับ

4

5

6

7

หนว ยงาน

วว.

ม.วลัยลัก ษณ

ภาค

ใต

ใต

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี ใต

วิทยาลัยเทคนิคปตตานี ใต

จังหวัด

อําเภอ

นครศรีธรรมราชรอ นพิบูลย

ชือ่ หมูบ า น

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
ผูผ ลิตปุย ชุมชนบานขุนพัง

นครศรีธรรมราชเมืองนครศรีธรรมราช
หมูบานปลาดุก ครบวงจรทาซัก

ปตตานี

ปตตานี

แม
ขาย
Y

เมืองปตตานี หมูบ า นหยวกกลวย

Y

ม.ทักษิณ

ใต

พัง งา

เมือ งพัง งา

หมูบานเทคโนโลยีก าซชีวภาพเพื่อจัดการน้ําเสีย
ยางแผนและขยะอินทรีย(เกาะหมากนอย)

9

วว.

ใต

พัทลุง

ควนขนุน

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียตามวิถ ี
พอเพียง(หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย
กลุม ปุย อินทรียต ามวิถ พี อเพียงบานบนลาน)

Y

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรีย (กลุม
ปลูก ผัก ปลอดสารพิษบานคลองใหญใต)

Y

11 วศ.

ใต

ใต

พัทลุง

กงหรา

ชุมชนบานทาซัก หมู 1 ,2 และ 3
ต.ทาซัก อ.เมือง

Y

เมืองปตตานี หมูบานศิล ปะประดิษฐจากกาบกลวย

พื้น ที่

บานขุนพัง หมู 11 ต.หินตก อ.
รอ นพิบูลย

Y

8

10 วว.

ตอเนื่อง
ปท ี่2 ปแรก
หรือ 3

Y

2

3

รายละเอีย ลูกขาย

งบประมาณ
สนับ สนุน

จํานวน
ผูรับ
การ
บริก าร
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1. กลุมปุยหมัก บานหวยใหม หมู 4 ตําบล
หินตก อําเภอรอ นพิบูลย จัง หวัด
นครศรีธรรมราช 2. กลุมปุยชีวภาพบาน
เขาวัง หมู 12 ตําบลหินตก อําเภอรอ น
พิบูลย จัง หวัดนครศรีธรรมราช

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ

1. กลุมปศุส ัตวอินทรีย ต.วัง อาง อ.ชะ
อวด จ.นครศรีธรรมราช 2. กลุมปศุส ัตว
อินทรีย ต.โพธิ์เคียง อ.เชียรใหญ จ.
นครศรีธรรมราช 3. กลุมปศุส ัตวอินทรีย
ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.
นครศรีธรรมราช

320,000 ถายทอดกระบวนการเลี้ยงปลาดุก , การผลิต อาหารสัต ว

-

200

90

1.กลุมกัส ลีฯ หมูที่ 2 ต.บาราโหม
อ.เมือง 2.ชมรมเตะกระปอง บาน
ยามู อ.ยะหริ่ง

-

230,000 ผลิต ภัณ ฑจากหยวกกลวย

กลุมแมบาน งานประดิษฐของใช
จากกาบกลวย. 1. เลขที่ 10/1 ม.
8 ต.บาราโหม อ.เมือ ง 2.
เลขที่ 12/2 ม.6 ต.จะกวะ
อ.รามัน

-

เกาะหมากนอย หมูที่ 4 ต.เกาะปน
หยี อ.เมือง

-

บานบนลาน หมู 7 ต. แหลมโตนด
อ.ควนขนุน

3

บานคลองใหญใต หมู 3 ต. คลอง
เฉลิม อ.กงหรา

3

หมู 3 และ หมู 7 ต.บานนา อ.
กะเปอร

-

-

252,000 การผลิตและการแปรรูปสมุนไพร, การพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณ ฑ, การผลิตสบูกอนสมุนไพร,การผลิตแชมพูส มุนไพร

50
-

220,000 ศิล ปะประดิษฐจากกาบกลวย
50

-

220,000 การจัดทําและเดินระบบกาซเพื่อจัดการของเสียในชุมชน

1.กลุมเกษตรกร อ.ปาพะยอม 2.กลุม
เกษตรกร อ.ศรีบรรพต 3.กลุม เกษตรกร
อ.เมือ ง จ.พัทลุง

320,000 การผลิต ปุย, การอบรมลูก ขาย

1.กลุมเกษตรกร อ.ปาบอน 2.กลุม
เกษตรกร อ.เขาชัยสน 3.กลุม เกษตรกร
อ.ศรีนครินทร จ.พัทลุง

320,000 การผลิต ปุย, การอบรมลูก ขาย

20

150

150

ระนอง

กะเปอร

หมูบ า นสมุนไพรพืน้ บาน

12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินใตทร

สงขลา

สทิง พระ

หมูบานสบูตาลโตนด(บานสวนตาล)

Y หมูที่ 1 หมูบานทาหิน ต.ทาหิน
อ.สทิง พระ จ.สงขลา

-

-

222,000 1.การทําสบูก ลีเซอรีน

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ใต

สงขลา

จะนะ

หมูบานเครื่อ งแกง

Y หมู 2 บานทุงเอาะ ต.สะพานไม
แกน อ.จะนะ จ.สงขลา

-

-

200,000 1.การพัฒนาสูต รเครื่อ งแกง และการผลิต เครื่อ งแกงให
ถูก ตองตามหลัก GMP 2.การพัฒนาบรรจุภัณ ฑในรูปแบบตางๆ

39

14 วว.

สุราษฎรธานี คีรีรัฐนิคม

2

1. กลุมเกษตรกร ม.4 ต.ยานยาว อ.คีรีรัฐ
นิคม จ.สุราษฎรธานี 2. กลุมเกษตรกร
ม.3 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี

320,000 การถายทอเทคโนโลยีก ารผลิตปุย, การวิเคราะหดิน, ถายทอด
เทคโนโลยีตามความตองการ

100

ใต

49

95

หมูบานเทคโนโลยีก ารผลิตปุยอินทรียก ลุม
เกษตรกรผลิตปุยอินทรียบานหาดกรวด

Y

จํานวน
ลูกขาย

Y

42

บานหาดกรวด ม.10 ต.ยานยาว อ.
คีรีรัฐนิคม
27

36

116

26,945,710

30
20

-

9,249

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาคผนวก 3
แบบฟอรมการพิจารณาขอเสนอโครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ปแรก)
รายการ
1. เพือ่ นํา ว และ ท
ไปพัฒนาและตอยอด
อาชีพใหเกิดความ
เชีย่ วชาญ ในอาชีพ
ตามความตองการ
ของชุมชน สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวติ
ทัง้ ดานเศรษฐกิจและ
สังคม (50)

ประเด็นการพิจารณา
1.1 มีภูมิปญญาเดิมของชุมชนหรือไดรับการถายทอด
เทคโนโลยี ชุมชนมีความตองการตอยอด
1.2 เทคโนโลยีทน่ี าํ เสนอมีความเหมาะสมในการพัฒนา
และตอยอดใหเกิดความเชี่ยวชาญ
1.3 ชุมชนมีวัตถุดิบในพื้นที่/มีการบริหารวัตถุดิบ ใน
เทคโนโลยีที่ตอยอด
1.4 เปนโครงการที่สงเสริมอาชีพหลัก
1.5 เปนโครงการทีม่ ผี ลกระทบทีด่ ที างดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดลอม

คะแนน
10
10
10
10
10

หมายเหตุ
เคยไดรับการถายทอดจาก
หนวยงานของ วท.หรือ
เครือขาย หรือไดรับการ
ถายทอดฯ จากแมขาย ว และ
ท(หากไดรับการถายทอดฯ
จากหนวยงานภายนอก - 5
คะแนน)
(หากเปนอาชีพรอง ลดลง 5
คะแนน)
(สรางอาชีพ การจางงาน การ
ยายถิ่นฐาน สรางรายได ลด
รายจาย ลดมลภาวะ เปนตน)

10
2.1 มีรปู แบบและแผนการพัฒนาหมูบ าน ว และ ท ที่
ชัดเจน โดยชุมชนมีสวนรวม
10
2.2 ผูน าํ ชุมชนใหความรวมมือ/สนับสนุน มีการรวมกลุม
และมีการบริหารจัดการกลุม
5
2.3 มีความพรอมของโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนา
5
3.1 หนวยงานมีศกั ยภาพมีความพรอมในการพัฒนา
3. ศักยภาพ
10
หนวยงานรับผิดชอบ หมูบ า น
3.2 ผูรับผิดชอบและผูรวมโครงการ มีความรู
โครงการ (25)
10
ประสบการณ ในเรื่องที่ดําเนินการ
3.3 มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม
แผนการดําเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ ตัวชี้วดั ที่
ชัดเจน และใหรายละเอียดคาใชจายจที่เหมาะสม
สอดคลองกับแผนการพัฒนาหมูบานวิทยาศาสตรฯ
รวมคะแนนที่ได
100
2. ศักยภาพในการ
พัฒนาเปนหมูบาน
วิทยาศาสตรฯ
ตนแบบ (25)

สนับสนุนโดยไมมีเงื่อนไข...........................................................
สนับสนุนโดยมีเงือ่ นไข...............................................................
ไมเห็นควรสนับสนุน .................................................................

ลงชือ่ ................................................ผูใหคะแนน
(.....................................................)
ลงวันที่ .........................................................

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการหมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ตอเนื่อง)
รายการ
1. มีผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงานที่ดี (30)

2. ศักยภาพในการ
พัฒนาเปนหมูบาน
แมขายวิทยาศาสตร
ฯและความยัง่ ยืน
(40)

3. ศักยภาพของ
หนวยงานที่
รับผิดชอบโครงการ
(15)
4. เพือ่ นํา ว และ ท
ไปพัฒนาและตอ
ยอดอาชีพใหเกิด
ความเชีย่ วชาญ ใน
อาชีพตามความ
ตองการของชุมชน
(15)

ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1.1 มีผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงค เปาหมายแผน 15
ที่กําหนดไวในปที่ผานมา
1.2 มีการแสดงผลลัพธทเ่ี กิดขึน้ จากการดําเนินโครงการ 5
ทีผ่ า นมา (เศรษฐกิจหรือสังคมหรือสิง่ แวดลอม)
10
1.3 มีผลจากรายงานประเมินตนเอง (SAR)

2.1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาหมูบ า นทีส่ อดรับ
กับความตองการ วิถชี วี ติ และอาชีพหลัก โดยชุมชนมีสว น
รวม
2.2 มีการสรางและจัดการบุคลากรใหเกิดความ
เชี่ยวชาญ เพื่อใหชุมชนมีขีดความสามารถในการเปน
ตนแบบและถายทอดเทคโนโลยีใหแกชุมชนอื่น
2.3 ผูน าํ ชุมชน หรือหนวยงานทองถิน่ ใหการสนับสนุน
(ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน)
2.4 มีการขยายผลไปยังลูกขายไมนอยกวา 3 หมูบาน

10

3.1 หนวยงาน ผูรับผิดชอบและผูรวมโครงการ มี
ศักยภาพ ความรู ประสบการณ ในเรื่องที่ดําเนินการ
3.2 มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย กิจกรรม
แผน ผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบและตัวชีว้ ดั และ
งบประมาณ สอดคลองกับแผนการพัฒนาหมูบานฯ
4.1 เทคโนโลยีทน่ี าํ เสนอมีความเหมาะสมในการพัฒนา
และตอยอดใหเกิดความเชีย่ วชาญ สอดคลองกับวิถีชวี ติ
และอาชีพหลัก
4.2 ชุมชนมีวัตถุดิบในพื้นที่/มีการบริหารจัดการวัตถุดิบ

5

รวมทัง้ หมด
สนับสนุนโดยไมมีเงื่อนไข...........................................................
สนับสนุนโดยมีเงือ่ นไข...............................................................
ไมเห็นควรสนับสนุน .................................................................

10
10
10

หมายเหตุ
ไมมีผลการดําเนินงาน
แตมีการรายงาน
ความกาวหนา ให 5
คะแนน
60 - 100 ไดคะแนน
เต็ม,ต่ํากวา 60 ได 5
คะแนน
มีการประชุม จัดเวที
เสวนา ทีช่ มุ ชนเสนอ
ขอคิดแห็น ความ
ตองการ การวิเคราะห
ความตองการ
มีกระบวนการสราง
วิทยากรตัวคูณ /ระบุชื่อ
วิทยากรในชุมชนที่เปน
วิทยากรตัวคูณ
เชน กําหนดไวในแผน
ทองถิน่ ใหการสนับสนุน
อาคารสถานที่ หาตลาด
เปนตน
(ระบุรายชื่อลูกขาย)

10
10
5

100
ลงชือ่ ................................................ผูใหคะแนน
(.....................................................)
ลงวันที่ .........................................................

74

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ภาคผนวก 4
แบบฟอรมการประเมินสถานะหมูบ า น
ภายใตกิจกรรมหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

75

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แบบประเมินหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพือ่ ใชประเมินสถานะหมูบ า นประกอบดวย 5 ดาน 43 ตัวชี้วัด ดังนี้
4.1) ความเชีย่ วชาญในเทคโนโลยีหลักทีก่ าํ หนด มี 8 ตัวชีว้ ดั ไดแก
เทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีที่มีความเปนไปไดในการดําเนินการ มีความสอดคลองกับ
ความตองการของชุม ชนและชุมชนมี ความพรอมของชุมชนในการรับเทคโนโลยี โดยเกิดจากการระดมความ
คิดเห็นของคนในชุมชน
ความเชีย่ วชาญ คือ มีความรู ปฏิบัติได ถายทอดได แกปญหาและพัฒนาตอยอดได
ประเด็นในการพิจารณา
๑

๒

๓
๔

๕

๖

๗

๘

การจัดเวทีระดมความคิดเห็นของคนในชุมชน
เพื่อคนหาความตองการเทคโนโลยีและมีการ
สรุปความตองการของชุมชนและนําเสนอความ
ตองการในที่ประชุมของชุมชนเพื่อใหทุกคน
รับทราบ
ผูน าํ ชุมชนทีส่ ง เสริมกระบวนการเรียนรูด ว ย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีทล่ี งไปถายทอดเปนเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพของชุมชน
ผูรับการถายทอดที่สามารถนําความรูท ี่ไดรับไป
ใชในกระบวนการผลิตและสามารถปฏิบตั ไิ ด
จริง
วิทยากรในชุมชนทีส่ ามารถใหความรู บรรยาย
ใหกบั คนภายในชุมชนหรือนอกชุมชนใน
เทคโนโลยีทไ่ี ดรบั การถายทอด
กระบวนการสงเสริมการเรียนการสอนของคน
ในชุมชนจากรุน สูร นุ
การจดบันทึกหรือจัดทําเอกสารเพือ่ การ
เผยแพรขอมูลขุมชน ขอมูลเทคโนโลยี เพือ่ ให
ผูอื่นไดเขามาศึกษา เรียนรูได
การนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาตอยอด
สรางสรรคสง่ิ ใหม ๆ ในชุมชน

ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง
- หมูบาน/ชุมชนหรือกลุม มีการประชุม/ จัดเวทีประชาคมอยางนอย 1-2 ครัง้ ตอปกอ น
การดําเนินงาน
- สมาชิกในหมูบาน/ชุมชนหรือกลุมมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของหมูบาน
- มีรายงานการประชุม รายงานความตองการเทคโนโลยี มติที่ประชุม
- สัมภาษณผูนําชุมชนหรือประธานกลุมเพื่อสังเกตและศึกษาแนวคิด และการสรางกลุมให
ใฝเรียนรู
- ประธานกลุม หรือผูน าํ มีการเขารับการอบรมในหลักสูตรอืน่ ๆ ในรอบปทผ่ี า นมาหรือไม
- ประเมิน วิเคราะหศักยภาพของชุมชนกับเทคโนโลยีที่ลงไปถายทอดวามีความเปนไปไดใน
การรับเทคโนโลยีมากนอยแคไหน
- ผูนําหรือสมาชิกสามารถอธิบายขั้นตอน วิธีการทํางานของเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด
ได
- มีการนําความรูท ี่ไดรับไปปฏิบัติอยางนอยไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของสมาชิกทั้งหมด
มีรายชือ่ วิทยากรในแตละเทคโนโลยี พรอมเรือ่ งทีส่ ามารถสอนได
มีขอ มูลแสดงการไปบรรยายภายในชุมชน
มีการนําความรูไปเผยแพรตอนอกชุมชน
การเชื่อมโยงกับ โรงเรียน วัด และหนวยงานอื่น ๆ ในชุมชน
มีการสอน อบรมใหกบั สมาชิกในรุน ตาง ๆ เพือ่ ใหมกี ารสืบทอด
มีสมาชิกทีส่ นใจในหลายระดับ
มีการจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอดตาง ๆ โดยคนในชุมชน
รวมกันดําเนินการ
- มีการจดบันทึกตามหลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร
- มีการผสมประสานระหวางเทคโนโลยีที่ไดรับและภูมปิ ญญาทองถิ่น
- มีการปรับปรุง ปรับเปลีย่ นวิธกี ารเพือ่ ใหเกิดความคิดใหม ๆสูตรใหม ๆ ผลิตภัณฑใหม ๆ
เพื่อใหเขากับชุมชน
-

4.๒) ชุมชน/หมูบานมีความพรอมในการเปนตนแบบ มี 6 หัวขอ 17 ตัวชีว้ ดั
ความพรอมในการเปนตนแบบ คือ ความพรอมของหมูบ า นแมขา ยในการบริหารจัดการทัง้ ๖ ดาน(6M) ไดแก ดาน
คน ดานวัตถุดิบ ดานเครื่องมือ ดานงบประมาณ ดานการจัดการหมูบานและดานการตลาด
4.2.1 ความพรอมดานคน (Man)
4.2.2 ความพรอมดานวัตถุดิบ (Material)
4.2.3 ความพรอมดานเครือ่ งมืออุปกรณ (Machine)
4.2.4 ความพรอมดานงบประมาณ (Money)
4.2.5 ความพรอมดานการบริหารจัดการ(Management) 4.2.6 ความพรอมดานการตลาด (Market)
ประเด็นในการพิจารณา

ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง

4.2.1 ความพรอมดานคน (Man)
9.

ผูนําชุมชน กรรมการ รวมถึงสมาชิกยินดีเขารวมเขา
รวมทํากิจกรรมตางๆ

- มีการรวมตัวเพื่อจัดกิจกรรมกันอยางพรอมเพรียง
- อัตราสวนของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมตางๆ เทียบกับจํานวนสมาชิกของกลุม
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10. คนในชุมชนพยายามเรียนรูแ ละเปดใจในการนํา
- ในระหวางปมกี ารเสนอความตองการทีจ่ ะรับเทคโนโลยีอน่ื ๆ เพือ่ นํามาใชแกปญ
 หา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีไปใช
ในชุมชน
- จํานวนปญหาและความตองการ
- มีการพูดคุยกันถึงเทคโนโลยีตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอชุมชน
11. ชุมชนมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่
- รายชื่อวิทยากร เรื่องที่เชี่ยวชาญ
ไดรับการถายทอด
12. มีบคุ ลากรของหนวยงานในพืน้ ทีค่ อยใหความ
- รายชื่อหนวยงานทองถิ่น รูปแบบการชวยเหลือ
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา และมีการประสานความ
- การพึ่งพาอาศัยกันระหวางชุมชนกับเจาหนาที่ทองถิ่น
รวมมือกันเปนอยางดี
4.2.2. ความพรอมดานวัตถุดบิ (Material)
๑๓.

ชุมชนมีวตั ถุดบิ ทีจ่ ะใชในการผลิตอยางเพียงพอ

๑๔.

แผนการจัดการวัตถุดบิ ในกรณีทไ่ี มสามารถหา
วัตถุดิบในทองถิ่นมาทําการผลิต
4.2.3 ความพรอมดานเครื่องมืออุปกรณ (Machine)

- ปริมาณวัตถุดิบ ปริมาณความตองการผลผลิต
- แหลงวัตถุดบิ หาไดจากทองถิน่ หรือไมหรือตองสัง่ ซือ้ จากทีอ่ น่ื
- มีเอกสารแสดงแผนการจัดหาวัตถุดบิ
- มีการระบุแหลงวัตถุดบิ สํารอง

๑๕.

ชุมชนมีเครื่องมือ อุปกรณ ทีใ่ ชในการผลิต

๑๖.

สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการฝกอบรม/ถายทอด
ความรูเทคโนโลยี

-

ตรวจดูวสั ดุ อุปกรณในพืน้ ทีจ่ ริง
ความเพียงพอของเครือ่ งมือ อุปกรณในการผลิต
ความเหมาะสมของคาใชจา ยในการลงทุนของแตละเทคโนโลยีทช่ี มุ ชนยอมรับได
ตรวจสอบสถานทีใ่ นการจัดอบรม
เสนทางการเดินทางไปยังสถานที่อบรม

๑๗.

การจัดตัง้ เปนศูนยเรียนรูข องชุมชน

- มีแหลงเรียนรูข องชุมชน

4.2.4 ความพรอมดานงบประมาณ (Money)
๑๘.

หนวยงานในทองถิ่นใหความสําคัญและสนับสนุน
งบประมาณบางสวน

๑๙.

การจัดตั้งกองทุนหรือระบบการเงินอื่น ๆ เพือ่ เปน
เครือ่ งมือในการจัดการ ดานการเงินภายในชุมชน

๒๐.

การจัดทําบัญชีครัวเรือนและมีกจิ กรรมการออมที่
หลากหลาย

4.2.5 ความพรอมดานการบริหารจัดการหมูบา น ว
และ ท (Management)
๒๑. การจดทะเบียนเปนกลุม ทีช่ ัดเจน หรือมีโครงสราง
การบริหารจัดการและแบงหนาที่การดําเนินงานอยาง
ชัดเจน มีการรวมกลุม หรือมีการดําเนินงานใน
รูปแบบวิสาหกิจชุมชน
๒๒. การผสมผสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ทํางาน
๒๓.

ขอปฏิบัติของหมูบาน และอยูบ นหลักการพึง่ ตนเอง

มีหลักฐานในการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานทองถิ่น
หนวยงานทองถิ่นมีกิจกรรมที่ชวยสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานของกลุม
มีการขอความชวยเหลือจากสถาบันการเงินอื่น ๆ เชน ธกส.
หมูบาน/ชุมชนมีกองทุนในรูปแบบสวัสดิการ อยางนอย 1 กองทุน การระดมทุน
จากสมาชิกในลักษณะของหุน สวนกี่บาทตอหุน
- สมาชิกในชุมชนมีโอกาสไดรบั บริการจากกองทุนครบทุกคน
- มีการสอนการทําบัญชีครัวเรือนและมีสมาชิกบางคนในกลุม ไปใชในชีวติ ประจําวัน
และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการออม
- อัตราสวนของผูท าํ บัญชีครัวเรือนตอสมาชิกในกลุม ทีไ่ ดรบั การถายทอด
-

- มีเอกสารการจดทะเบียน หรือมีโครงสรางการบริหารกลุม มีการแบงหนาที่และ
ผูร บั ผิดชอบ
- มีแผนผังโครงสรางกลุม
- การผลิตสวนใหญใชแรงงานในหมูบ า น
- มีการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือมีสมาชิกที่มีความรู สามารถอธิบายได
- มีการใหความรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบอยครั้งนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
- หมูบาน/ชุมชน มีการจัดทําขอปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เปนลายลักษณอักษร หรือ
จารีต วัฒนธรรม ประเพณี ที่ถายทอดสืบตอ กันมา ที่กอใหเกิดความสงบของคน
ในหมูบาน/ชุมชน
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4.2.6 ความพรอมดานการตลาด (Market)
๒๔.

การวางแผนพัฒนาชุมชนหรือแผนธุรกิจในระยะสัน้

๒๕.

มีตลาดรองรับผลิตภัณฑทีไ่ ดรบั การพัฒนา

- มีเอกสารการวางแผนเพื่อพัฒนากลุม
- การผลิตตามคําสัง่ ซื้อ(Made to Order) หรือตามประมาณการของหมูบาน (Made
to Stock)
- กลุม มีการนําเสนอแผนชุมชนหรือแผนอืน่ ๆ ไปสูห นวยงานทองถิน่ เพือ่ ใหมกี าร
บรรจุลงในแผนพัฒนาทองถิน่
- สามารถระบุแหลงจําหนายสินคา หรือคนที่จะนําสินคาไปขายในที่ตาง ๆ ได
- ผลผลิตสวนใหญใชเองในหมูบ า น

4.๓) ชุมชนมีความสามารถในการขยายผลสูล กู ขาย มี 8 ตัวชีว้ ดั
การขยายผล พิจารณาจากการมีวทิ ยากรทองถิน่ ที่สามารถไปถายทอดยังหมูบ า นอืน่ ๆ หรือ
ความสามารถในการชักชวนหมูบ า นอืน่ เขามาเปนลูกขายของตนเองได
ประเด็นในการพิจารณา
26

การสรางวิทยากรในทองถิ่นและถายทอดองค
ความรูอยางตอเนื่อง
สือ่ และชองทางในการถายทอด และการ
ประชาสัมพันธกจิ กรรมของหมูบ า น
การศึกษาดูงานจากหมูบา นตาง ๆ

27
28
29

การจัดทําคูมือเทคโนโลยีของชุมชนดวยวิทยากร
หรือคนในชุมชนเอง
การสรางเครือขายทั้งภายในชุมชน/หมูบ าน และ
ภายนอกชุมชน/หมูบาน
การชักชวนหมูบานอื่น ๆ เขามาเปนลูกขายเพื่อรับ
การถายทอดเทคโนโลยีจากวิทยากรของชุมชน

30
๓1

๓2

การใหบริการขอมูล ขาวสาร ความรูผานสื่อ และ
ชองทางตาง ๆ ในชุมชน

๓3

การนํากิจกรรมในแผนที่จัดทําไวไปปฏิบัติอยาง
สม่าํ เสมอ

-

ตัวอยางประเด็นในการซักถาม
หรือหลักฐานที่ตองแสดง
มีกระบวนการสรางวิทยากรในชุมชนอยางตอเนือ่ ง มีรายชื่อวิทยากร
จํานวนวิทยากรอยางนอยรอยละ ๑๐ ของจํานวนสมาชิก
มีการเผยแพรกจิ กรรมของกลุม สม่าํ เสมอ
มีการจัดทําเอกสารเพือ่ ประชาสัมพันธกจิ กรรมของกลุม
มีการบันทึกการศึกษาดูงาน จากหนวยงานหรือกลุมตาง ๆ
รายชื่อกลุมที่มาดูงานในรอบปปจจุบัน
มีการเขียน หรือจัดเอกสาร หนังสือทีเ่ ปนรายละเอียดเทคโนโลยีทไ่ี ดรบั การ
ถายทอด โดยคนในชุมชนเขียนกันเอง
รายชื่อเครือขายตาง ๆ ที่ระบุได เชน ชื่อกลุม ชื่อหนวยงานทั้งภายใน ภายนอก
มีกระบวนการสรางเครือขายทัง้ ภายในชุมชนและนอกชุมชน
มีการออกพื้นที่เพื่อไปชักชวนหมูบานอื่น ๆ
ระบุรายชือ่ หมูบ า นทีไ่ ปชักชวนพรอมผูน าํ กลุม
มีการพูดคุยและนําเสนอขอมูลเทคโนโลยีใหลูกขายไดรับทราบและตัดสินใจ
มีการจัดประชุมระหวางคณะกรรมการหมูบ า น(กม.) ดวยกันเสมอเพือ่ เปนการ
แลกเปลีย่ นขอมูลซึง่ กันและกัน
มีหอ งหรือสถานทีใ่ นการใหความรู
มีการกระจายขาว เสียงตามสาย
มีแผนพับของกลุม หรือสือ่ อิเล็กทรอนิกส social network
ขอดูแผนการดําเนินงานของกลุม
สอบถามกิจกรรมของกลุมวาไดทํากิจกรรมอะไรบางและทําตามแผนที่เขียนไว

4.๔) ชุมชนมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ ทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน/หมูบ า น มี 5 ตัวชีว้ ดั
การบูรณาการ คือ ความรวมมือ ความชวยเหลือ การสนับสนุน ทั้งดานนโยบาย งบประมาณบางสวน
องคความรู การอํานวยความสะดวกจากหนวยงานทองถิ่น อาทิเชน ผูใหญบาน กํานัน อบต. จ.และเครือขายความรวมมือ
ดานการถายทอดเทคโนโลยี(เครือขายคลินกิ เทคโนโลยี)
ประเด็นในการพิจารณา
๓4

หนวยงานในทองถิ่น(ผูใหญบาน กํานัน อบต.)
รับรู และยินดีเขามารวมดําเนินงานตั้งแตเริ่มตน
โครงการ

ตัวอยางประเด็นในการซักถาม
หรือหลักฐานที่ตองแสดง
- มีใครบางในหนวยงานทองถิ่น วารูเรื่องโครงการหมูบานแมขายของหมูบานนี้หรือไม
อยางไร ใหระบุชื่อ ตําแหนง เชนผูใหญบาน.... กํานัน.. นายก อบต. สมาชิก อบต.
เทศบาล
- หนวยงานเริ่มเขามามีสวนรวมดําเนินการเมื่อไหร มีการใหความชวยเหลืออะไรบาง
- ในอนาคตจะใหการชวยเหลืออะไร
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หนวยงานระดับอ. หรือจ. ใหการสนับสนุน
- มีหนวยงานในระดับอ. จ. อะไรบางทีเ่ ขามาใหการชวยเหลือ
อํานวยความสะดวก
- รูปแบบการชวยเหลือหรือการอํานวยความสะดวก และการสนับสนุนดานใดบาง

36

การนําองคความรูข องเครือขายคลินกิ
เทคโนโลยี/หนวยงานอื่น ๆ ถายทอดสูชุมชน

- มีการนําเทคโนโลยีอื่นๆ ของเครือขายฯ ที่มีอยู ไปรวมพัฒนาหมูบานหรือไม เรื่อง
อะไร หนวยงานใด ใหระบุ

37

งบประมาณสมทบบางสวนหรือรูปแบบการ
อํานวยความสะดวกของหนวยงานทองถิ่น

38

หมูบ า นไดนาํ ผลงานไปรวมจัดกิจกรรมกับ
หนวยงานในทองถิ่น หรือระดับอําเภอ จังหวัด

- ทองถิ่นมีการจัดสรรงบประมาณบางสวนมาชวยดําเนินงาน
- ผูร บั ผิดชอบโครงการมีการประสานกับหนวยงานในทองถิน่ เพือ่ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณหรือไม
- หนวยงานเจาของโครงการมีการสนับสนุน สงเสริมกิจกรรมของกลุม หรือไม อยางไร
- รูปภาพการจัดนิทรรศการ หรือการเลาการนําผลงานไปแสดงในที่ตา ง ๆ ในปปจจุบัน
- จํานวนกิจกรรมทีไ่ ดเขารวมแสดงผลงานรวมกับทองถิน่ อําเภอ จังหวัดในปปจ จุบนั

๔.๕) การมีสว นรวมและการจัดสรรผลประโยชนของชุมชนในเทคโนโลยีทไ่ี ดรบั การถายทอด มี 5 ตัวชีว้ ัด
การมีสว นรวม คือ กระบวนการที่คนในชุมชนเขารวมดําเนินงาน และรวมตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาหมูบาน
ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตั้งแตเริ่มจนจบกระบวนการ
การจัดสรรผลประโยชน คือ การแบงบันผลประโยชนรว มกันภายในชุมชน/หมูบานเพื่อความเทาเทียม เสมอภาคกันของคน
ในชุมชน
ประเด็นในการพิจารณา
39

40

41

42
43

ตัวอยางประเด็นในการซักถามหรือหลักฐานที่ตองแสดง

การจัดประชุม จัดเวทีในการแลกเปลีย่ นเรียนรู
รวมกันการตัดสินใจในการดําเนินงาน มาจากมติ
ของทีป่ ระชุมของคณะกรรมการหมูบ า น
การนํารายไดบางสวนที่เกิดจากการดําเนินงาน
ของกลุมไปเพื่อนํามาใชในชุมชนเพื่อเปน
ประโยชนตอสวนรวม
การดําเนินงานของกลุม เปนการรวมมือกัน
ระหวางผูนํากลุม สมาชิก และคนในชุมชนที่
ไมไดเปนสมาชิกในทุกขัน้ ตอนของการผลิต

- ผูรับผิดชอบโครงการและประชาชนในพื้นที่รวมกันปรึกษาหารือ กําหนด เปาหมาย
ตัวชี้วัด วิธีการวัดผล
- มีการจดบันทึก การจัดเก็บขอมูล ตามประเด็นความตองการ
- มีการนําผลกําไรที่ไดจากการผลิตมาใชในการพัฒนาหมูบาน เชน สงเคราะหการทํา
ศพ การบริจาคใหวัด โรงเรียน หรือทําสาธารณะประโยชนอื่น ๆ

การจัดระบบเพื่อชวยเหลือคนในชุมชนให
ดํารงชีวิตอยูได
การกําหนดหลักเกณฑในการแบงปน
ผลประโยชนที่ชัดเจนตามความสามารถในการ
ผลิตของแตละคนและการบันทึกการแบงปน
ผลประโยชนทเ่ี กิดจากการผลิต

- มีการเกือ้ การชวยเหลือเงินกูข องสมาชิกในกลุม
- สามารถระบุรปู แบบการชวยเหลือคนในชุมชน
- มีการชี้แจง ทําความตกลงหลักเกณฑในการแบงปนผลประโยชนใหกับสมาชิก
ทราบกอนการดําเนินงาน
- มีเอกสารการกําหนดหลักเกณฑการแบงปนผลประโยชน
- มีการแบงปนผลประโยชนที่ไดใหกับสมาชิกอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน
- การจัดทําบัญชี หรือระบบบัญชีทส่ี ามารถตรวจสอบได

-

สมาชิกมีหนุ สวนกับกลุม และมีการเขารวมประชุมบอยครัง้
สมาชิกมีสว นรวมในการผลิต/รับจางคาแรงและไดรบั การจัดสรรผลกําไร
ผูนํากลุมมีภาวะผูนํา มีความซื่อสัตย และเห็นแกประโยชนสวนรวม
มีการรับฟงความคิดเห็นสมาชิกภายในกลุม กอนการตัดสินใจลงมือทํากิจกรรมใด ๆ
ภายในกลุม เสมอ
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ภาคผนวก 5
แบบฟอรมประเมินผูรับบริการ
(ใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตามผล)

เครือ่ งมือประเมินผลผูร บั บริการ
โครงการหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. แบบใบสมัครอบรม
1. ใหผเู ขารับการถายทอดฯ กรอกในวันทีม่ กี ารถายทอดฯหรือกอนการถายทอดฯ คนละ 1 ฉบับ และนํา
ขอมูลทั้งหมดมากรอกในรูปของ EXCEL ในแตละโครงการ/แตละรุน
2. ใบสมัครนี้เปนคนละสวนกับใบลงทะเบียนหรือใบเซ็นชื่อ
2. แบบประเมินผลเมือ่ จบการถายทอดเทคโนโลยีทนั ที
ตองเชื่อมโยงขอมูลจากแบบใบสมัครรายบุคคล แบบประเมินผลนี้ควรแจกไปพรอมกันกับใบสมัคร ผล
การประเมิน จะรายงานเปนขอมูลตัวเลขรวม(ใน Excel) ของแตละโครงการ/หลักสูตร แนบเปนไฟลมาพรอม
กับแบบใบสมัคร
3. แบบติดตามการนําไปใชประโยชน หลังจากไดรบั การถายทอดเทคโนโลยีไปแลว 1 – 3 เดือน
สุม ติดตามจากผูเ ขารับการถายทอดฯ จํานวนไมนอ ยกวา 50 % จากผูเ ขารับการถายทอดฯ ทัง้ หมด
สรุป ผลตอบแทนโครงการ (เทา) = รวมรายไดแตละคนหารดวยจํานวนคน (ทัง้ โครงการ) X 12 เดือน
ตนทุนโครงการตอคน

ทานสามารถดาวสโหลดแบบฟอรม(word) และไฟลแนบที่ตองจัดสง(Excel)
ไดที่ระบบรายงานความกาวหนาโครงการหมูบา น
ในระหวางการอบรมใหใชแบบฟอรม ใบสมัครและแบบประเมินผล
และหลังการอบรม 1 เดือน ใหใช แบบติดตามผล

ขั้นตอนการรายงานความกาวหนารายไตรมาส
1 หมูบานจะมีโครงการมากกวา 1 โครงการ
ผูร บั ผิดชอบตองเขามารายงาน
ความกาวหนารายไตรมาส โดยมีวธิ กี ารรายงานดังนี้
ทุกโครงการทีไ่ ดรบั การสนับสนุนงบประมาณ

1. เขาระบบที่ http://www.ttc.most.go.th/online/index.asp
2. เลือก เมนู Sci & Tech Village ตามรูป
เลือกที่นี่เพื่อดูรหัสโครงการ
และรายงานความกาวหนา

คลิกทีป่ มุ นีเ้ พือ่ รายงานความกาวหนา

คลิกปุม นีเ้ พือ่ อับโหลดแบบประเมินผูร บั บริการ

การรายงานตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด ในแตละไตรมาสสามารถรายงานไดมากกวา 1 ครัง้
ไตรมาส 1 ต.ค. –ธ.ค. ไมเกินวันที่ 5 ม.ค.
ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค. ไมเกินวันที่ 5 เม.ย.
ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย. ไมเกินวันที่ 5 ก.ค.
ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. ไมเกินวันที่ 30 ก.ย.

3. ยืนยันขอมูลของโครงการ กอนการรายงานความกาวหนา ผูร บั ผิดชอบโครงการตอง
ยืนยันขอมูลที่ปรากฏบนหนาจอ
ใหผรู ับผิดชอบโครงการอานรายะเอียดทีป่ รากฏบนหนาจอหากขอมูลถูกตอง
กดปุม “ยืนยันขอมูล” ตามรูป

4. เมื่อยืนยันจะปรากฏแบบฟอรมรายงานความกาวหนา ตามรูป

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอรมและกดปุม Save
หากตองการอับโหลดไฟลประกอบการรายงานและไฟล(pdf) และไฟลใบสมัคร แบบ
ประเมิน(excel 2003) สามารถเลือกไดตามรูป โดยเลือกใหตรงกับรายงานที่บันทึก
เขามาในระบบ

ไฟล Excel ทีต่ อ งสง ตามรูป
ไฟลแนบที่ทุกกิจกรรมตองนําสงในการรายงานความกาวหนา

ใบสมัคร

ผลการประเมิน

ผลการติดตาม

ในกรณีทม่ี กี ารอบรมหรือถายทอดหลายครัง้ ใหทา นเก็บรวบรวมขอมูลในแตละครัง้ และจัดสงครัง้ เดียวใน
ไตรมาสทีส่ น้ิ สุดการอบรม และใหเพิม่ ชองเพือ่ แยกขอมูลในแตละหลักสูตรออกจากกันใหเห็นเดนชัดทั้งนี้
ทานสามารถติดตามอานรายละเอียดขอมูลเพิม่ เติมไดในบล็อก(Blog) ของกิจกรรมหมูบ า นไดท่ี

http://www.ttc.most.go.th/online/techvillage/Village_show.asp

IDProject = ……………………
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ใบสมัคร
เพื่อกอเกิดประโยชนทั้งผูสมัครทีจ่ ะไดรับการดูแลเปนอยางดีและผูรับสมัครทีจ่ ะใหบริการอยางตอเนื่อง ขอมูลตอไปนี้
หากทานยินยอมใหขอมูลขอใหทานกรอกใหครบถวนทุกขอและลงชื่อโดยคลินิกเทคโนโลยี จะรักษาขอมูลเปน ความลับ แตหากทาน
ไมประสงคจะใหขอมูล ทานสามารถไมกรอกใบสมัครได
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
1. ชือ่ 1 £ นาย 2 £ นาง 3 £ นางสาว ชือ่
นามสกุล
2. สถานที่ติดตอ
(ระบุบานเลขที่ หมูที่ หมูบาน ถนน)
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
3. อายุ
ป เต็ม
4. หมายเลขโทรศัพท(บาน/มือถือ)
5. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ขอ)
1 £ รับราชการ
2 £ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3 £ เกษตรกร 4 £ โอทอป
5 £ แมบาน
6 £ พนักงานธุรกิจเอกชน
7 £ รับจาง
8 £ วิสาหกิจชุมชน
9 £ คาขาย
10 £ อื่นฯ
6. ระดับการศึกษาสูงสุด(เลือกเพียง 1 ขอ)
1 £ ประถม
2 £ มัธยมตน
3 £ มัธยมปลาย /ปวช. 4 £ ปวส./อนุปริญญา
5 £ ปริญญาตรี
6 £ สูงกวาปริญญาตรี 7 £ อื่นๆ
7. รายไดตอ เดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1 £ นอยกวา 1,000 บาท
2 £ 1,001 – 2,000 บาท
3 £ 2,001 – 3,000 บาท
4 £ 3,001 – 4,000 บาท
5 £ 4,001 – 5,000 บาท
6 £ 5,001 – 6,000 บาท
7 £ 6,001 – 7,000 บาท
8 £ 7,001 – 8,000 บาท
9 £ 8,001 – 9,000 บาท
10 £ 9,001 – 10,000 บาท
11 £ มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน
บาท)
8. ทราบขาวครัง้ แรกจากแหลงใด (เลือกเพียง 1 ขอ)
1 £ จดหมายเชิญ
2 £ ทางอินเตอรเน็ต
3 £ การแนะนํา / คนรูจ กั
4 £ ปายประกาศโฆษณา
5 £ สือ่ สารมวลชน
6 £ หนวยงานในทองถิ่น
7 £ เจาหนาทีข่ องรัฐ
8 £ อืน่ ๆ
9. ทานเคยไดรบั การอบรม ถายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินกิ เทคโนโลยีนห้ี รือไม
1 £ เคย
2 £ ไมเคย

ลงชือ่
วันที่

ผูใหขอมูล
เดือน
พ.ศ.

แบบประเมินผลเมื่อจบการถายทอดเทคโนโลยี
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เพื่อประโยชนการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร จึงใครขอใหทานใหความเห็นตามที่เปนจริง
อยางตรงไปตรงมา โดยจะไมมกี ารระบุชอ่ื ผูป ระเมินแตอยางใด
รายการ
ทานมีความพอใจในคําถามตอไปนีร้ ะดับใด

ระดับ
มาก
ทีส่ ดุ มาก
(5) (4)

ขอมูลวัดความพึงพอใจ
1. มีขน้ั ตอนการใหบริการ เชน การแจงใหทราบกอนอบรม การ
ประสานงานและใหขอ มูล ทําใหทา นไดรบั ความสะดวกแคไหน
2. วิทยากร เจาหนาที่ใหบริการดวยความยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง
3. สถานที่อบรม อาหาร เครือ่ งโสตฯ เอกสารอบรม มีพรอมในการ
อบรม

ขอมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4. ความรูท ไ่ี ดรบั สามารถนําไปใชประโยชน เชน ประกอบอาชีพ หรือ
ใชในชีวิตประจําวันไดมากนอยแคไหน
5. เนือ้ หาทีว่ ทิ ยากรสอนทานสามารถเขาใจไดนอ ยแคไหน
6. วิทยากรถายทอดความรู ทําใหทา นเขาใจและไดรบั ความรูเ พิม่ ขึน้
7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม
8. ชวงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม
9. ความคุม คาหรือประโยชนทไ่ี ดรบั เมือ่ เทียบกับเวลาและคาใชจา ย
10. ทานคาดวาสามารถนําความรูไ ปใชประโยชนไดหรือไม.
1 £ นําไปใชใชประโยชนได
2 £ นําไปใชใชประโยชนไมได
11. ทาน คาดวา จะมีรายไดเพิม่ ขึน้ กีบ่ าทรายไดตอ เดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1 £ นอยกวา 1,000 บาท
2 £ 1,001 – 2,000 บาท
3 £ 2,001 – 3,000 บาท
4 £ 3,001 – 4,000 บาท
5 £ 4,001 – 5,000 บาท
6 £ 5,001 – 6,000 บาท
7 £ 6,001 – 7,000 บาท
8 £ 7,001 – 8,000 บาท
9 £ 8,001 – 9,000 บาท
10 £ 9,001 – 10,000 บาท
11 £ มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจํานวน ....................... บาท)

นอย
ปาน
กลาง นอย ทีส่ ดุ
(3) (2) (1)
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แบบติดตามการนําความรูไปใชประโยชน

เพื่อสามารถประมวลผลแสดงความสําเร็จของโครงการ ขอความรวมมือผูเขาอบรมกรุณากรอกขอมูลให
ครบถวนดวย จะขอบคุณยิง่
1. การนําไปใชประโยชน (หากเลือกตอบขอ 2 ไมตอ งตอบขออืน่ ๆ)
1 £ สามารถนําความรูไ ปใชประโยชนได
2 £ ไมสามารถนําความรูไปใชประโยชน เพราะ
2. ความรูที่ไดรับสามารถนําไปใชประโยชนและประเมินเปนรายไดกี่บาทตอเดือน
คําอธิบาย
ประเมินเปน รายไดหลัก (รายไดจากอาชีพประจําและใชเวลาสวนใหญ)
เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ตอเดือน
ประเมินเปน รายไดเสริม (รายไดเพิม่ นอกจากอาชีพประจําและใชเวลาวาง) เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ตอเดือน
· รายไดทท่ี า นไดรบั เปนแบบไหน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1 £ รายไดหลัก
2 £ รายไดเสริม
· ทานสามารถนําความรูไ ปลดรายจายไดกบ่ี าทตอเดือน (เลือกเพียง 1 ขอ)
1 £ นอยกวา 1,000 บาท
2 £ 1,001 – 2,000 บาท
3 £ 2,001 – 3,000 บาท
4 £ 3,001 – 4,000 บาท
5 £ 4,001 – 5,000 บาท
6 £ 5,001 – 6,000 บาท
7 £ 6,001 – 7,000 บาท
8 £ 7,001 – 8,000 บาท
9 £ 8,001 – 9,000 บาท
10 £ 9,001 – 10,000 บาท
11 £ มากกวา 10,000 บาท (โปรดระบุจาํ นวน
บาท)
3. ทานเริม่ นําความรูท ไ่ี ดรบั ไปใชเมือ่ ใด(เลือก 1 ขอ)
1 £ หลังการอบรมทันที
2 £ หลังการอบรมภายใน 1 เดือน
3 £ หลังการอบรมภายใน 3 เดือน
4 £ หลังการอบรมภายใน 6 เดือน
4. ทานนําความรูท ไ่ี ดรบั ไปใชทไ่ี หน(เลือก 1 ขอ)
1 £ ใชในครอบครัว
2 £ ใชในชุมชน/กลุม
3 £ ใชในทีท่ าํ งาน
4 £ ใชเมือ่ มีโอกาส
5. ทานนําความรูไ ปขยายผลตอในดานใด
1 £ ประยุกตเปนองคความรูใ หม
2 £ เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี/เผยแพรตอ
3 £ ใหบริการ / คําปรึกษา
4 £ อืน่ ๆ (โปรดระบุ
)
ลงชือ่
วันที่

ผูใหขอมูล
เดือน
พ.ศ.

ภาคผนวก 6
สรุปรายชื่อหมูบานที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
ตัง้ แตป 2553-2556

สรุปขอเสนอโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป 2553-2556
ประเ
มิน
ป 55

สถานภาพ หมูบ า นป

งบประมาณ ที่ไ ดรับ (บาท/ป)

จํานวนลูก ขาย 56
ไมขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ยุติ โ ครงก าร
แมขายขยายลูก 56

สถานะป 2555

SAR 55

จํานวนผู ป ระเมิน

รหั สโครงก าร(SciV)

1 สสนก.
2 ม.แมโจ

เหนือ กําแพงเพชร 011 หมูบานตนน้ํา (ชุมชนหนองปงไก)
เหนือ เชียงใหม 159 หมูบานโสมตังกุย

บานหนองปงไก อ.เมือง
หมูที่6 บานแปกแซม ต.เปยหลวง
อ.เวียงแหง

78
39

1
3

เติบโต
อยู
รอด

3 ม.แมโจ

เหนือ

เชียงใหม

087 หมูบานแกส ชีวมวลในครัวเรือน

บานวังปอง ต.เหมืองแกว อ.แมริม

99

1

แม
ขาย

4 สสนก.

เหนือ

เชียงใหม

1

แม
ขาย

เหนือ

เชียงใหม

เครือขายแมน้ําละอุป ต.แจมหลวง
อ.แมแจม
อ.แมวาง

92

5 นว.

003 หมูบานตนน้ํา (เครือขายลุมน้ําแมละ
อุป)J
016 หมูบานวานิลลา

6 ม.เชียงใหม

เหนือ

เชียงใหม

093 หมูบานขาวโพดหมอกควัน

1.หมูบานบนนา หมูที่ 14 ต.ชางเคิ่ง 86
อ.แมแจม
2.หมูบานเจียง หมูที่ 18 เทศบาล
ตําบลแมแจม อ.แมแจม
3.หมูบานกองแขก ต.กองแขก อ.
แมแจม จ.เชียงใหม
4.หมูบานแมวาก หมูที่ 6 ต.แมนาจร
อ.แมแจม จ.เชียงใหม

2

แม
ขาย

7 สสนก.

เหนือ

เชียงใหม

001 หมูบานตนน้ํา (ปาสักงาม)J

บานปาสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอย
สะเก็ด

85

1

แม
ขาย

8 ม.เชียงใหม

เหนือ

เชียงใหม

3

แม
ขาย

299,000

241,956

150,000

NB

9 มทร.ลานนา
เขตพื้นที่
10 ม.เชียงใหม

เหนือ

เชียงราย

4

เติบโต

192,760

235,960

150,000

NB

เหนือ

เชียงราย

11 สสนก.

เหนือ

เชียงราย

12 วว.

เหนือ

เชียงราย

13 มหาวิทยาลัย เหนือ
ราชภัฏเชียงราย

เชียงราย

092 หมูบานตนแบบแปรรูปลําไยระดับชุมชน กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 95
(*)(หมูบานเทคโนโลยีแปรรูปลําไยระดับ บานแคว
ชุมชน)
เลขที่ 70/1 หมู3 ตําบลทากวาง
อําเภอสารภี จ. เชีย งใหม 50140
116 หมูบานวัฎจักรพลังงานชีวภาพ(*)
หมูบานดอยชัยมงคล ต.สันติสุข อ. 70
(หมูบานปุยอินทรียชีวภาพจากมูล ไก) พาน จ.เชียงราย
219 หมูบานไกดําตุนยาจีนดอยแมสลอง
หมู 4 บานธาตุ และหมู 8 บานปาคา
สามัคคี ต.แมสลองนอก อ.แมฟา
หลวง จ.เชียงราย
013 หมูบานตนน้ํา (ชุมชนรักษปาตนน้ําแม ชุมชนรักษปาบานตนแมน้ําลาว อ.
92
ลาว)
เวียงปาเปา
037 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยชีวภาพ ต.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย
(เครือขายยั่งยืน)(หมูบานเทคโนโลยีการ
ผลิตปุยอินทรีย (แมขายปุยชีวภาพ
เครือขายยั่งยืน)J
232 หมูบานสับปะรดภูแล – นางแล
บานแมปูคา หมู 13 ต.นางแล อ.
เมือง จ.เชียงราย
83

1

84

1

ลําดับ

หนวยงาน
รับ ผิด ชอบ

ภาค

จังหวัด

ชื่อหมูบ าน

14 สสนก.

เหนือ

ตาก

002 หมูบานตนน้ํา (หวยปลาหลด)J

15 สสนก.

เหนือ

ตาก

015 หมูบานตนน้ํา (ชุมชนบานโปงแดง)

16 วิทยาลัยการ เหนือ
อาชีพบานตาก
17 ม.เทคโนโลยี เหนือ
พระจอมเกลา
18 พว.
เหนือ
19 พว.
เหนือ
20 มทร.ลานนา
เหนือ
นาน

ตาก

083 หมูบานเตาเผาถาน (หมูบานเทคโนโลยี
เตาเผาถาน)
178 หมูบานการจัดการองคความรูและ
เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตขาวไร(*)
019 หมูบานขาวสาลีJ
020 หมูบานขาวไร
104 หมูบานหัตถกรรมชาวไทลื้อ(หมูบาน
หัตถกรรมชาวไทลื้อและผลิตภัณฑจ าก
โรงสีขา วพระราชทาน)
169 หมูบานมะไฟจีน

21 มทร.ลานนา
นาน
22 มทร.ลานนา
นาน

นาน
นาน
นาน
นาน

พ ื้น ที่

บานหวยปลาหลด ต.ดานแมละเมา
อ.แมสอด
บานโปงแดง อ.เมือง

บานวังไมสาน หมูที่ 11 ต.ตากออก
อ.บานตาก
หมูบานหวยขวาก ต.บอเกลือเหนือ 80
อ.บอเกลือ
บานผาคับ ต. บอเกลือใต อ. บอเกลือ
บานผาสุข ต. ภูฟา อ. บอเกลือ
ชุมชนบานดอนมูล หมูที่ 2 ต.ศรีภูมิ
อ.ทาวังผา .

เหนือ

นาน

เหนือ

นาน

175 หมูบานเพาะเลี้ยงปลาพื้นที่สูงบานนาบง บานนาบง หมูที่ 14 ตําบลบอเกลือ
ใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน

23 ม.แมโจ-แพร เหนือ
เฉลิมพระเกีย รติ

แพร

24
25
26
27

เหนือ
เหนือ
เหนือ
เหนือ

แพร
แพร
แพร
แพร

28 มหาวิทยาลัย เหนือ
แมโจ-แพร
เฉลิมพระเกีย รติ
29 มหาวิทยาลัย เหนือ
แมโจ-แพร
เฉลิมพระเกีย รติ

แพร

163 หมูบานการผลิตปุยหมักแบบเติมอากาศ 1.บานทุงศรี หมู 3 ต.ทุงศรี อ.รอง
(หมูบานปุยหมัก)
กวาง 2.บานน้ําลัด หมู 5 ต.ทุงศรี
อ.รองกวาง
167 หมูบานผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ
อ.เมือง อ.ลอง อ.สูงเมน อ.สอง
168 หมูบานผลิตพุทรานมสด
อ.เมือง อ.ลอง อ.สูงเมน อ.สอง
045 หมูบานปุยอินทรีย กลุมออมทรัพยเพื่อ บานปากบาน ต.ไทรยอย อ.เดนชัย
071 หมูบานอบผลไมดวยไอน้ํา(หมูบาน
โรงงานอบไอน้ําผลไมเพื่อการสงออก
เทคโนโลยีการอบไอน้ําผลไม)
สถานที่ตั้ง หมู 10 ต.แมจ ั๊วะ อ.
สู
น และ 4 บานแมทราย ต.
220 หมูบานเพื่อการขยายเมล็ดพันธุขาว
หมูงแม
 1,2,3

วว.
วว.
วว.
วว.

2553

2554

2555

NB
774,893

NB
742,000

NB
276,000

NB
N

461,168

287,386

310,000

320,000

1

NB

NB

NB

NB

1

NB

NB

NB

NB

301,840

415,760

390,000

320,000

NB

NB

NB

NB

1

1

3 1. บานดอนตัน หมูที่ 4 ต.เหมือง
แกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 2.
บานสันเหนือ หมูที่ 7 ต.เหมือง
แกว อ.แมริม จ.เชียงใหม 3.
บานทุงขาวเนา หมูที่ 8 ต.เหมือง
แกว อ.แมริม จ.เชียงใหม

1

3 1.หมูบานเจียง หมูที่ 18 เทศบาล
ตําบลแมแจม อ.แมแจม จ.
เชียงใหม 2.หมูบานกองแขก ต.
กองแขก อ.แมแจม จ.เชียงใหม
3.หมูบานแมวาก หมูที่ 6 ต.แม
นาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม

1

1

แม
ขาย

1

แม
ขาย
แม
ขาย

63

1

250,000

NB

NB

NB

NB

304,100

279,400

N

NB

1

NB

NB

NB

NB

1

NB

NB

NB

NB

183,640

160,260

N

NB

-

165,000

150,000

210,000

339,400
144,200
185,000

NB
NB
NB

NB
NB
NB

-

178,000

NB

NB

-

110,000

NB

NB

-

192,500

N

194,700

468,160
208,400
NB
960,000

N
N
NB
N

NB
NB
NB
NB

1,050,000
360,000
207,000

แม
ขาย
อยู
อยู
รอด

-

210,000

เติบโต
อยู

2

-

-

Ø

97

-

-

เติบโต

บานกอก หมูที่1 ต.ทานาว อ.ภูเพียง

2556

-

เติบโต
1

พ ื้น ที่ลูก ขาย 56

Ø
Ø

NB
215,000

1

เติบโต
-

-

-

-

166,760

-

-

-

-

250,000

แมทราย อ.รองกวาง จ.แพร
แพร

221 หมูบานพลังงานทดแทน (ตําบลแมหลาย) หมู 1-8 ต.แมหลาย อ..เมืองแพร
จ.แพร

ประเ
มิน
ป 55

30 ม.แมโจ-แพร
31 วว.

เหนือ
เหนือ

แพร
แพร

242 หมูบานพลังงานทดแทน (ต.นาพูน)
หมูที่ 4 และหมูที่ 9 ต.นาพูน อ.วังชิ้น
072 หมูบ านสมเขียวหวาน (*)(หมูบาน
กลุม เกษตรกรปลูกสมเขียวหวาน
ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปการผลิต และมะละกอบานดอนกวาง อ.วังชิ้น
น้ําผลไมระดับชุมชน)

32 สทน.

เหนือ

แพร

075 หมูบานพุทรานมสด

อ.ลอง อ.เมือง อ.วังชิ้น อ.เดนชัย

55

3

33 ม.แมโจ-แพร เหนือ
เฉลิมพระเกีย รติ

แพร

123 หมูบานพลังงานทดแทน (เตาชีวมวล
เชื้อเพลิงแกลบ)(*)

ชุมชนบานมอนปากอย หมู 11 ต.
เดนชัย อ.เดนชัย

86

3

บานสามเสา ต.คันโชง อ.วัดโบสถ

34 มทร.ลานนา
35 เขตพื
มรภ. ้นพิทีบ่ ูล

ชื่อหมูบ าน

พ ื้น ที่

พิษณุโลก

171 หมูบานไกพื้นเมือง

83

1

พิษณุโลก

110 หมูบานขาวปลอดสาร อาหารปลอดภัย หมูบานบางกระนอย ต.นครปาหมาก 100
อ.บางกระทุม

1

แม
ขแม
าย
ขาย

36 มทร.ลานนา
เขตพื้นที่
37 มทร.ลานนา
เขตพื้นที่
พิษณุโลก
38 มทร.ลานนา
เขตพื้นที่
พิษณุโลก
39 มทร.ลานนา
เขตพื้นที่
พิษณุโลก

เหนือ

พิษณุโลก

172 หมูบานขาวปลอดภัย แบบมีสวนรวม

1

เติบโต

เหนือ

พิษณุโลก

247 หมูบานผลิตสุกรปลอดภัยครบวงจร

เหนือ

พิษณุโลก

เหนือ

พิษณุโลก

248 หมูบานนาโยนและเมล็ดพันธุขาวชุมชน บานใหมเจริญผล และบานทุงใหญ
หมู 2,8 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกํา
จ.พิษณุโลก
249 หมูบานเลี้ยงปลาบูในกระชังตามกรอบ บานแกงเจ็ดแคว หมู 11 ต.บานยาง
มาตรฐานการปฏิบัติทางประมงที่ดี
อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก
(GAP) บานแกงเจ็ดแคว

40 มรภ. พิบูล
สงคราม

เหนือ

พิษณุโลก

120 หมูบานสืบสานภูมิปญา ผาไหมยอม
คราม บานซํารัง

41 ม.นเรศวร

เหนือ

พิษณุโลก

107 หมูบานการพัฒนากลุมหมูบานตนแบบ ทุกหมูบานในต.พันเสา อ.บางระกํา
ดานเกษตรอินทรียและการใชพลังงาน
ทดแทน(หมูบานตนแบบดานการเกษตร
อินทรียและการใชพลังงานทดแทน)

42 มทร.ลานนา
เขตพื้นที่
43 ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ธนบุรี
44 ม.พะเยา

เหนือ

พิษณุโลก

103 หมูบานปลูกผักปลอดสารพิษบานมะตูม บานมะตูม ต.มะตูม อ.พรหมพิราม .

เหนือ

พะเยา

เหนือ

พะเยา

156 หมูบานกระเทียม(หมูบานกระเทียม
หมูบานทุงกระเทียม ต.ภูซาง อ.ภูซาง
และวิทยาศาสตรการเกษตรศูนยเรียนรู
หวยไฟฯ)
108 หมูบานสันสลี(หมูบานน้ําปู (สันสลี))
หมูบ านสันสลี ต.เจริญราษฎร อ.แมใจ 96

4

แม
ขาย

45 ม.พะเยา

เหนือ

พะเยา

203 หมูบานทอผาไทลื้อ(บานทุงมอก)

1

46 ม.พะเยา

เหนือ

พะเยา

47 วว.

เหนือ

พะเยา

251 หมูบานตนแบบเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทนตูรมควันถูกลักษณะ
039 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยชีวภาพ
(กลุมเกษตรกรกองทุนขาวฯ )(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม
ผลิตปุยอินทรียบานดงบุญนาค)

แม
ขาย

48 ม.พะเยา

เหนือ

พะเยา

174 หมูบานปลานิลปลอดภัย(*)

49 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม
50 ม.แมโจ

เหนือ

พิจ ิตร

240 หมูบานสมุนไพรหอม

เหนือ แมฮองสอน 160 หมูบานบุก

พ ื้น ที่ลูก ขาย 56

อยู
รอด
แม
ขาย

เหนือ

ม. 1, 5, 7, 8, 9 และ 11 ต. บาน
กราง อ. เมือง
กลุมผูเลี้ยงสุกร หมู 1-12 ต.บาน
กราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

งบประมาณ ที่ไ ดรับ (บาท/ป)

อยู
รอด

เหนือ

สงคราม

จํานวนลูก ขาย 56
ไมขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ยุติ โ ครงก าร
แมขายขยายลูก 56

จังหวัด

SAR 55

ภาค

สถานะป 2555

จํานวนผู ป ระเมิน

รหั สโครงก าร(SciV)

หนวยงาน
รับ ผิด ชอบ

ลําดับ

สถานภาพ หมูบ า นป

79

2553

2554

2555

2556

NB

452,960

150,000

300,000
NB

173,300

232,500

235,000

NB

190,000

88,000

140,000

N

130,000

130,000

200,000

200,000

290,000

320,000

180,000

205,000

160,000

1

4 1.หมูที่ 1 ตําบลนครปาหมาก
อําเภอบางกระทุม จังหวัด
พิษณุโลก2.หมูที่ 3 ตําบลนครปา
หมาก อําเภอบางกระทุม จังหวัด
พิษณุโลก 3.หมูที่ 4 ตําบลนครปา
หมาก อําเภอบางกระทุม จังหวัด
พิษณุโลก 4.หมูที่ 9 ตําบลนครปา
หมาก อําเภอบางกระทุม จังหวัด
พิษณุโลก

200,000

-

200,000

200,000

170,000

หมูบานซํารัง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง

160,000
1

เติบโต 1

NB

186,520

225,000

300,000

เติบโต

150,000

140,000

170,000

NB

เติบโต

600,000

NB

330,000

NB

175,000

135,000

200,000

200,000

210,000

223,300

หมูบานทุงมอก ต.เชียงบาน อ.เชียง
คํา
บานบอแฮว หมูที่ 5 ต.แมใส อ.มือง
จ.พะเยา
บานดงบุญนาค ม.7 ต.บานเหลา อ.
แมใจ

92

94

1

แม
ขาย

สหกรณผูเลี้ยงปลาบานต๊ํา บานต๊ํา
พระแล ตําบลบานต๊ํา อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา
หมูที่ 2 และ 3 บานปาเรไร ต.ทับ
คลอ อ.ทับคลอ จ.พิจ ิตร

79

2

เติบโต

1.โรงเรียนรมเกลาปางตอง อ.หมอก
จําแป 2.ศูนยบริการและพัฒนาที่
สูงปางตอง ต.หมอกจําแป อ.เมือง

40

2

1. บานศรีถอย ตําบล เจริญ
ราษฎร อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา
2. บานสันตนมวง ตําบล เจริญ
ราษฎร อําเภอแมใจ จังหวัดพะเยา

-

อยู
รอด

-

220,000
1

3

1. กลุมเกษตรกรอําเภอ เมือง
จังหวัด พะเยา 2. กลุม
เกษตรกร อําเภอจุนจังหวัดพะเยา
3. กลุม เกษตรกรอําเภอ ภุกาม
ยาว จังหวัด พะเยา

200,000

-

1

NB

142,000

1

5 1.หมู 16 ต.บานนา อ.วชิรบารมี
จ.พิจ ิตร 2.หมู 3 ต.บึงบัว อ.วชิร
บารมี จ.พิจ ิตร 3. หมู 2 ต.พันเสา
อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก 4. หมู 4
ต.พันเสา อ.บางระกํา จ.
พิษณุโลก 5. หมู 7 ต.พันเสา อ.
บางระกํา จ.พิษณุโลก

N

740,107

210,700

350,000

320,000

160,000

150,000

230,000

734,000

290,000

200,000
N

ประเ
มิน
ป 55

สถานภาพ หมูบ า นป

157 หมูบานขาวอินทรีย บานนาเวียง

บานาเวียง หมู 5 ต.ทาผา อ.เกาะคา 99

4

แม
ขาย

52 มทร.ลานนา
เหนือ
สถาบันวิจ ัย
เทคโนโลยี
เกษตร ลําปาง
(สถาบันวิจ ัย
เทคโนโลยี
เกษตร)
53 สถาบันวิจ ัย
เหนือ
เทคโนโลยี
เกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

ลําปาง

127 หมูบานผักและสมุนไพรอินทรีย

อ.วังเหนือ

3

เติบโต

ลําปาง

227 หมูบานปลูกพืชไรดินตนทุนต่ําเชิงการคา บานใหมนาแขม หมู 7 ต.แมเมาะ
ในชุมชน
อ.แมเมาะ จ.ลําปาง

70

จํานวนลูก ขาย 56
ไมขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ยุติ โ ครงก าร
แมขายขยายลูก 56

ลําปาง

พ ื้น ที่

สถานะป 2555

รหั สโครงก าร(SciV)

เหนือ

51 มทร.ลานนา
สถาบันวิจ ัย
เทคโนโลยี
เกษตร ลําปาง

ชื่อหมูบ าน

SAR 55

จังหวัด

หนวยงาน
รับ ผิด ชอบ

จํานวนผู ป ระเมิน

ภาค

ลําดับ

1

3

งบประมาณ ที่ไ ดรับ (บาท/ป)

พ ื้น ที่ลูก ขาย 56

1บานหนองหลาย ม.4 ต.เกาะคา
อ.เกาะคา จ.ลําปาง 2.บานทุง
ขาม ม.6 ต.ใหมพฒ
ั นา อ.เกาะคา
จ.ลําปาง 3.บานศาลาหมอ ต.ทา
ผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง

-

2553

2554

2555

2556

175,000

210,000

200,000

320,000

170,000

160,000

180,000

-

54 มทร.ลานนา
สถาบันวิจ ัย
เทคโนโลยี
เกษตร ลําปาง
(สถาบันวิจ ัย
เทคโนโลยี
เกษตร)

เหนือ

ลําปาง

126 หมูบานบวบอินทรียครบวงจร(หมูบาน
บวบ ฟกทองและฟกแมวอินทรียครบ
วงจร)

บานสาสบหก หมูที่2 อ.แจหม

175,000

55 มทร.ลานนา
สถาบันวิจ ัย
เทคโนโลยี
เกษตร ลําปาง
(สถาบันวิจ ัย
เทคโนโลยี
เกษตร)

เหนือ

ลําปาง

128 หมูบานผลิตดินปลูกชุมชน บานแค

บานแค ต.บานเปา อ.เมือง

130,000

56 มทร.ลานนา
พายัพ

เหนือ

ลําพูน

ต.เหมืองงา และ ต.ประตูปา อ.
เมืองลําพูน

375,300

57 สถาบันวิจ ัย
เทคโนโลยี
เกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

เหนือ

ลําพูน

088 หมูบานตนแบบนวัตกรรมลําไยไรของ
เสียและสรางสรรคผลิตภัณฑใหมเชิง
พาณิชย
226 หมูบานผลิตลําไยคุณภาพตนทุนต่ําบาน
หนองสลิง

58 สถาบันวิจ ัย
เทคโนโลยี
เกษตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลลานนา

เหนือ

59 มรภ.อุตรดิตถ

-

143,000

-

N

200,000

NB

NB

N

NB

NB

N

210,000

NB

บานหนองสลิง หมู 4 ต.ศรีเตี้ย อ.
บานโฮง จ.ลําพูน

-

-

-

-

200,000

สุโขทัย

225 หมูบานมะนาวในวงบอซิเมนตครบวงจร บานสามหลัง หมู 7 ต.เขาแกวศรี
สมบูรณ อ.ทุงเสลี่ยม จ.สุโขทัย

-

-

-

-

220,000

เหนือ

อุตรดิตถ

202 หมูบานเม็ดมะมวงหิมพานต

วิสาหกิจ ชุมชนเม็ดมะมวงหิมพานต
เลขที่ 86 หมู 3 ต.หาดลา อ.ทาปลา

-

-

250,000

240,000

60 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

206 หมูบานกลวย(เบรกแตก)

2

แม
ขาย

-

-

155,000

215,000

61 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

154 หมูบานเครื่องปนดินเผาบึงมาย

วิสาหกิจ ชุมชนกลวยกวนกลวยฉาบ 85
เลขที่ 13 ขุนฝาง หมู 6 ต.ขุนฝาง อ.
เมืองอุตรดิตถ
บานหวยไร หมู 5 ตําบลทุงยั้ง อ.
63
ลับแล

1

เติบโต

100,000

N

215,000

220,000

62 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

153 หมูบาน ว และ ท กลุมเกษตรกรออย

เลขที่ 50 หมูที่ 8 หมูบานปลายราง
ต.ขอยสูง อ.ตรอน

91

2

แม
ขาย

95,000

N

210,000

242,000

63 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

151 หมูบานวิทยาลัยวัววิทยา

บานหวยบง หมูท ่7ี ต.ปาเซา อ.
เมือง

87

1

แม
ขาย

124,000

264,960

215,000

N

ประเ
มิน
ป 55

สถานภาพ หมูบ า นป

งบประมาณ ที่ไ ดรับ (บาท/ป)

จังหวัด

รหั สโครงก าร(SciV)

SAR 55

จํานวนผู ป ระเมิน

64 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

155 หมูบานสมุนไพรอินทรีย

ชุมชนบานทรายงาม หมู 10 ต.น้ํา
หมัน อ.ทาปลา

93

3

แม
ขาย

65 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

147 หมูบานขาวปลอดสาร (หมูบานขาว
อินทรีย)(*)

หมูท ่ี 1 – 7 ต.หาดสองแคว อ.ต
รอน

88

1

66 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

148 หมูบานการจัดการขยะแบบประชาชน หมูท ่ี 4 ในเขตเทศบาลตําบลหาด
มีสวนรวม(*)
กรวด อ.เมือง

89

67 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

149 หมูบานสมุนไพรชุมชน(*)

68 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

69 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

150 หมูบานไผหวาน เพื่อการแปรรูปแบบ
ครบงวงจรทางวิทยาศาสตรบานน้ําหมี
นอย(*)
152 หมูบานถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบ
วงจร

70 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

233 หมูบานมัดหมี่กี่ล านชาง

ศูนยจ ําหนายผลิตภัณฑมัดหมี่ หมูที่
1 ต.นาขุม อ.บานโคก จ.อุตรดิตถ

-

-

-

-

220,000

71 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

234 หมูบานผาทอพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ

กลุมทอผาชุมชน ต.ฟากทา เทศบาล
ต.ฟากทา อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ

-

-

-

-

220,000

72 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

235 หมูบานขาวอินทรีย บานกองโค

-

-

-

-

220,000

73 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

74 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

244 หมูบานขาวแคบอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม
245 หมูบานเหล็กน้ําพี้

75 มรภ.อุตรดิตถ

เหนือ

อุตรดิตถ

246 หมูบานไสเดือน

76 มทร.อีส าน
วิทยาเขต
กาฬสินธุ

กาฬสินธุ

191 หมูบานคราม

กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวอินทรียบาน
กองโค หมูที่ 6 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ
ชุมชนยางกะไดใต ต.ศรีพนมมาศ อ.
ลับแล จ.อุตรดิตถ
หมู 9 ต.น้ําพี้ อ.ทองแสนขัน จ.
อุตรดิตถ
บานไผใหญ หมู 7 ต.หาดกรวด อ.
เมือง จ.อุตรดิตถ
บานโนนนคร ต.ขมิ้น อ.เมือง
77

อีสาน
กาฬสินธุ

228 หมูบานหมอนไหมแพรวา

บานหนองชาง หมู 3 ต.หนองชาง
อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ

กาฬสินธุ

081 หมูบานขาวเหลืองอินทรีย(หมูบานขาว
เหลือง11)J

บานโคกลาม ต.ดงลิง อ.กมลาไสย

94

3

แม
ขาย

1

4

1.บานดงนอย ต.หนองอิเฒา อ.
ยางตลาด 2.บานโหมน ต.หวยโพธิ์
อ.เมือง 3.บานโพนแพง ต.ดินจี่
อ.คํามวง 4.บานวังเดือนหา ต.
โนนศิลาเลิง อ.ฆองชัย จ.กาฬสินธุ

728,150

595,760

400,000

320,000

ขอนแกน

052 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานหนองบัวแดง หมู 5 ต.บลหนอง 100
(กลุมวิสาหกิจ อัดเม็ดปุยอินทรียชีวภาพ เม็ก อ.หนองสองหอง
ตําบลหนองเม็ก)(หมูบานเทคโนโลยี
การผลิตปุยอินทรีย กลุมวิสาหกิจ
อัดเม็ดปุยอินทรียชีวภาพ)

1

แม
ขาย

1

3

1.กลุมเกษตรกรอําเภอแวงนอย
จังหวัดขอนแกน 2. กลุม
เกษตรกรอําเภอแวงใหญ จังหวัด
ขอนแกน 3. กลุม เกษตรกร
อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน

200,000

226,800

350,000

320,000

ขอนแกน

080 หมูบานบานสะอาด(*)(หมูบานแปรรูป
ผลิตภัณฑจ ากปลาบานสะอาด)J

หมูบานสะอาด หมูที่ 1 ต.เมืองเกา
อ.เมือง

206,450

150,000

NB

ขอนแกน

043 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
(กลุมเกษตรเลี้ยงไหม ต.บานหวา)
(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมวิสาหกิจ ชุมชนผลิตปุยอินทรีย
คุณภาพสูง)
053 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
(กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ ตําบลสีชมพู)
085 หมูบานเทคโนโลยีการใชแกส ชีวภาพ J

กลุมวิสาหกิจ ชุมชนผลิตปุยอินทรีย
คุณภาพสูง หมู 2 ต. บานหวา อ.เมือง

200,000

226,800

350,000

NB

200,000

226,800

350,000

NB

192,890

NB

NB

NB

77 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน
วิทยาเขต
กาฬสินธุ
78 มทร.อีส าน
วิทยาเขต
กาฬสินธุ

อีส าน

อีสาน

79 วว.
อีสาน

80 มทร.อีส าน
วิทยาเขต
ขอนแกน

อีสาน

81 วว.
อีสาน

82 วว.
83 มทร.อีส าน
วิทยาเขต
นครราชสีมา

ขอนแกน
อีสาน
อีสาน

ชัยภูมิ

ชื่อหมูบ าน

พ ื้น ที่

จํานวนลูก ขาย 56
ไมขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ยุติ โ ครงก าร
แมขายขยายลูก 56

ภาค

สถานะป 2555

หนวยงาน
รับ ผิด ชอบ

ลําดับ

พ ื้น ที่ลูก ขาย 56
2553

2554

2555

2556

125,000

160,000

219,000

320,000

แม
ขาย

165,000

100,000

150,000

NB

1

แม
ขาย

140,000

220,000

150,000

NB

ชุมชนบานหวยไคร ต.แสนตอ อ.น้ํา 93
ปาด
หมูที่ 5 บานน้ําหมีนอย ต.ผักขวง
67
อ.ทองแสนขัน

2

แม
ขาย
เติบโต

160,000

205,000

150,000

NB

130,000

205,000

150,000

NB

ชุมชนหมูที่ 4 ต.นานกกก อ.ลับแล

2

แม
ขาย

100,000

215,000

210,000

NB

บานโนนไผงาม หมู 12 ต. สีชมพู อ.
สีชมพู
บานทาหวา ต.กะฮาด อ.เนินสงา

92

1

1

3

1. บานปางหมิ่น หมู 1 ต.น้ําหมัน
อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ 2. บานวัง
หัวดอย หมู 2 ต.น้ําหมัน อ.ทา
ปลา จ.อุตรดิตถ 3. บานคาย หมู
12 ต.น้ําหมัน อ.ทาปลา จ.
อุตรดิตถ

196,400
-

-

200,000
156,750

3

เติบโต

-

97

-

1

แม
ขาย
Ø

-

-

-

-

N

370,000

-

250,000

270,000

ประเ
มิน
ป 55

พ ื้น ที่

086 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตออย (หมูบาน บานโนนเจดียง าม ต.โคกสะอาด อ.
เทคโนโลยีการใชปุยชีวภาพเพื่อการผลิต เนินสงา .
ออย)J

ชัยภูมิ

041 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
(กลุมเกษตรทํานาบานนาเสียว)(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม
ผูผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง บานนา
เสียว)
ชัยภูมิ
046 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยหมัก
อีสาน
ชีวภาพ (บานผาเบียด)(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม
ผูผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง บานผา
อีส าน นครราชสีมา 210 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมผูผลิตปุยบานโนนขุย

87 วว.

88 วว.
อีสาน

นครราชสีมา 040 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
(กลุมปุยอินทรียอัดเม็ดฯ)(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม
ผูผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง)

งบประมาณ ที่ไ ดรับ (บาท/ป)

พ ื้น ที่ลูก ขาย 56
2553

2554

2555

2556

192,890

NB

NB

NB

Ø

บานนาเสียว หมู 5 ต./อ.คอนสวรรค 95

1

แม
ขาย

200,000

226,800

350,000

NB

บานผาเบียด หมู 2 ต.หวยยาง อ.
คอนสาร

95

1

แม
ขาย

200,000

226,800

350,000

NB

บานโนนขุย หมู 1 ต.หนองหลัก อ.
ชุมพวง

90

4

แม
ขาย

1

4

1. กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ
ตําบลโนนยอ อําเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา 2. ศูนย
เรียนรูเ ศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน
บานยาง ตําบล/อําเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา 3. กลุม
ศูนยข าวชุมชน ตําบลประสุข
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
4. กลุมโค-กระบือ ตําบลโนนตูม
อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

300,000

320,000

บานโนนปบ หมู 3 ต. โนนอุดม อ.
เมืองยาง

82

4

แม
ขาย

1

3

1. กลุมเกษตรกรอําเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา 2. กลุม
เกษตรกรอําเภอหวยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา 3. กลุม
เกษตรกรอําเภอประทาย จังหวัด
นครราชสีมา

350,000

320,000

อีสาน

86 วว.

จํานวนลูก ขาย 56
ไมขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ยุติ โ ครงก าร
แมขายขยายลูก 56

ชัยภูมิ
อีสาน

ชื่อหมูบ าน

สถานะป 2555

85 วว.

จังหวัด

SAR 55

84 มทร.อีส าน
วิทยาเขต
นครราชสีมา

ภาค

จํานวนผู ป ระเมิน

หนวยงาน
รับ ผิด ชอบ

รหั สโครงก าร(SciV)

ลําดับ

สถานภาพ หมูบ า นป

-

200,000

-

226,800

89 ม.เทคโนโลยี
สุรนารี

อีส าน นครราชสีมา 164 หมูบานชุดตมยําอินทรีย

บานทุงกลาง-ทุงเอื้อง ต.บอปลาทอง
อ.ปกธงชัย

-

165,000

N

NB

90 ม.เทคโนโลยี
สุรนารี

อีส าน นครราชสีมา 165 หมูบานหมี่โคราชอินทรีย

บานสวนหอม ต.ตูม อ.ปกธงชัย

-

154,400

N

NB

91 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครราชสีมา

อีส าน นครราชสีมา 237 หมูบานหมอนไหมไรสารเคมี

บานหวยทราย ต.หนองมะนาว อ.คง
จ.นครราชสีมา

92 ม.เทคโนโลยี
สุรนารี

อีสาน นครราชสีมา 096 หมูบานโรงงานไฟฟาชีวมวลชุมชนJ

ต.บานใหม อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา 078 หมูบานเทคโนโลยีผลิตสมุนไพรJ

-

-

-

-

250,000

NB

NB

NB

NB

223,140

N

N

NB

NB

NB

NB

NB

-

-

-

-

250,000

1

93 มรภ.
นครราชสีมา

บานแกงโก บานฤทธิ์รักษา ต.แกง
สนามนาง อ.แกงสนามนาง

74

อีสาน

94 สสนก.

อีสาน นครราชสีมา 009 หมูบานน้ําแลง (บานโนนรัง)J

บานโนนรัง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง

95

95 วศ.

อีสาน

นครพนม

218 หมูบานเครื่องปนดินเผาบานกลาง

กลุมเครื่องปนดินเผาบานกลาง หมู 1
ต.โนนกลาง อ.ทาอุเทน จ.นครพนม

96 มหาลัยนครพนม อีสาน

นครพนม

222 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตเห็ด

-

-

-

-

200,000

97 มหาลัยนครพนม อีสาน

นครพนม

223

-

-

-

-

220,000

98 วว.

นครพนม

058

นครพนม

117

บุรีรัมย

047

อีสาน
99 ม.รามคําแหง
อีสาน
100 วว.
อีสาน

1

เติบโต
Ø

กลุมผลิตเห็ดเพื่อการคาบานดงคราม
หมู 12 บานดงคราม อ.ธาตุพนม จ.
หมูบานพลังงานทางเลือกของเกษตรกร บานยอดชาด หมูท ่ี 1 และ 2 ตําบล
ที่ยั่งยืนและเหมาะสม
ยอดชาด อําเภอวังยาง จังหวัด
นครพนม
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานหนองบัว ม.16 ต.ปลาปาก อ. 96
(กลุมไรนาสวนผสม)(หมูบานเทคโนโลยี ปลาปาก
การผลิตปุยอินทรีย กลุมไรนาสวนผสม
บานหนองบัว)
ชุมชนบานนาโสก หมูบานพันธุขาวหอม บานพิมาน อ.นาแก
92
มะลิ(*)(หมูบานพันธุขาวหอมมะลิ บาน
พิมาน)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย
(กลุมออมทรัพยเพิ่อการผลิต บาน
หนองตะครอง)(หมูบานเทคโนโลยีการ
ผลิตปุยอินทรีย (กลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตฯ ตําบลหนองตะครอง)

1

แม
ขาย

1

1

แม
ขาย

200,000

191,400

350,000

NB

3

แม
ขาย

226,640

185,000

150,000

NB

200,000

226,800

N

NB

ประเ
มิน
ป 55

063 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
(กลุมโรงงานผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
อัดเม็ด ตําบลหนองแวง)(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม
ผูผลิตปุยอินทรีย-เคมีคุณภาพสูง บาน
หนองแวง)
209 หมูบานทอผาไหมนายาว-นาอุดม

91

5

แม
ขาย

บานนายาว-นาอุดม หมูที่ 14 ต.เสา 100
เดียว อ.หนองหงส

1

แม
ขาย

พ ื้น ที่

บานหนองแวง หมู 5 ต.หนองแวง
อ.บานใหมไชยพจน

จํานวนลูก ขาย 56
ไมขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ยุติ โ ครงก าร
แมขายขยายลูก 56

บุรีรัมย
อีสาน

ชื่อหมูบ าน

สถานะป 2555

101 วว.

จังหวัด

SAR 55

ภาค

จํานวนผู ป ระเมิน

หนวยงาน
รับ ผิด ชอบ

รหั สโครงก าร(SciV)

ลําดับ

สถานภาพ หมูบ า นป

1

3

งบประมาณ ที่ไ ดรับ (บาท/ป)

พ ื้น ที่ลูก ขาย 56

1.กลุมเกษตรกรอําเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย 2.กลุมเกษตรกร
อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 3.
กลุมเกษตรกรอําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย

102 มรภ.บุรีรัมย

อีส าน

บุรีรัมย

103 วว.

อีส าน

บุรีรัมย

197 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานนาราใหญ หมู 14 ตําบลสองชั้น 100
กลุมเกษตรกรผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง อ.กระสัง

1

แม
ขาย

104 สสนก.

อีสาน

บุรีรัมย

007 หมูบานน้ําแลง (บานลิ่มทอง)J

บานลิ่มทอง ต.หนองโบสถ อ.
นางรอง

91

1

แม
ขาย

105 สสนก.

อีสาน

บุรีรัมย

008 หมูบานน้ําแลง (บานโนนขวาง)J

บานโนนขวาง อ.บานดาน

77

1

เติบโต

106 วว.

อีสาน

บึงกาฬ

201 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมเกษตรกรผลิตปุยอินทรียบานโนน
สําราญ

บานโนนสําราญ ม. 13 ต.ชุมภูพร
อ.ศรีวิไล

92

3

แม
ขาย

1

2

1. กลุมเกษตรกรบานทุงสวาง ม.9
ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
2.กลุมเกษตรกรบานพรสวรรค ม.
5 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

บึงกาฬ

069 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานบัวโคก ม.4 ต.โพธิ์หมากแขง
(กลุมวิสาหกิจ ชุมชน ต.โพธิ์หมากแขง) อ.บึงโขงหลง
(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวบานบัว
โคก)

99

1

แม
ขาย

1

3

1. กลุม เกษตรกร อําเภอเซกา
จังหวัดบึ'กาฬ 2. กลุมเกษตรกร
อําเภอ บึงกาฬจังหวัด บึงกาฬ
3.กลุม เกษตรกรอําเภอ ปากคาด
จังหวัด บึงกาฬ

107 วว.
อีสาน

108 วว.
อีสาน
109 วว.

111 วว.

2556

200,000

235,400

350,000

320,000

-

239,240

220,000

-

-

300,000

320,000

1

NB

NB

NB

NB

1

NB

NB

NB

NB

-

-

1

3

1. กลุมผลิตปุยบานสองชั้น หมู 1
ตําบลสองชั้น อําเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย 2. กลุมโรงปุย
ชีวภาพบานจอม ตําบลสองชั้น
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย 3.
กลุมโรงปุยบานโคกสะอาด ตําบล
สองชั้น อําเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย

200,000

174,200

200,000

190,300

200,000

226,800

บานมวงใหญ หมู 6 ต. โพนงาม อ.
โกสุมพิสัย

97

1

แม
ขาย

บานหนองยาง ม.3 ต.แวงดง อ.
ยางสีสรุ าช

93

1

แม
ขาย

1

2

1. กลุมปุยชีวภาพบานโดน ตําบล
แวงดง อําเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม 2. กลุมปุยชีวภาพ
บานดงใหม ตําบลแวงดง อําเภอ
ยางสีสรุ าช จังหวัดมหาสารคาม

-

อีสาน มหาสารคาม 204 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมผูผลิตปุยอินทรียบานบัวแกว

บานบัวแกว ม.3 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง

93

1

แม
ขาย

1

2

1 กลุมปุยอินทรียชีวภาพบานโสก
กาว ตาบลเลิงแฝก อาเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม
2 กลุมเกษตรกรตนแบบวิสาหกิจ
ชุมชน ตาบลหนองคูขาด อาเภอบ
รบือ จังหวัดมหาสารคาม

-

บานใครนุน ต.ทาขอนยาง อ.กันทร
วิชัย

95

2

แม
ขาย

1

3

1. บานผักแวน ต.ขามเรียง อ.จัง
หาร จ.รอยเอ็ด
2. บานมะกอก ต.ขามเรียง อ.
กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม
3. บานทาสองคอน ต.ทาสองคอน
อ.เมือง จ.มหาสาคาม

1

2

1.กลุมเกษตรกรบานกานเหลือง
ดง ม.5 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร 2.กลุมเกษตรกรบาน
โพนไฮ ม.3 ต.หนองแคน อ.ดง
หลวง จ.มุกดาหาร

อีสาน

อีสาน

114 วว.

มหาสารคาม 077 หมูบานหอยเชอรี่(หมูบานแมขาย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหอยเชอ
รี่)J

มุกดาหาร

195 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานกานเหลืองดง ม.1 ต.หนอง
กลุมปุยอินทรียชีวภาพบานกานเหลืองดง แคน อ.ดงหลวง

85

4

แม
ขาย

มุกดาหาร

059 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานปาแสด ม.4 ต.บานเปา อ.
(กลุมผลิตปุยหมักชีวภาพชุมชนปาแสด) หนองสูง

96

1

แม
ขาย

รอยเอ็ด

066 หมูบานปุยอินทรีย กลุมเลี้ยงโคและ
กลุมผลิตปุย

อีสาน
115 วว.

2555

มหาสารคาม 050 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
ชีวภาพ (บานมวงใหญ)(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุมปุย
อินทรียชีวภาพบานมวงใหญ)
อีสาน มหาสารคาม 193 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมผูผลิตปุยอินทรียบานหนองยาง

112 ม.มหาสารคาม

113 วว.

2554

-

มหาสารคาม 067 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานอีเมง ต.ราษฎรพัฒนา อ.พยัด
(กลุมออมทรัพยเพื่อการเกษตรบานอีเมง) ภูมิพิสัย

อีสาน
110 วว.

2553

อีสาน

ต.สาวแห อ.หนองฮี

1

705,000

-

300,000

320,000

350,000

320,000

N

NB

350,000

NB

-

300,000

320,000

-

300,000

320,000

330,000

300,000

300,000

320,000

182,960

-

200,000

206,400

350,000

NB

NB

NB

NB

NB

ประเ
มิน
ป 55

117 มรภ.
มหาสารคาม

รอยเอ็ด

พ ื้น ที่

049 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
(กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโนน
สวรรค)(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุมผลิตปุยอินทรียอัดเม็ด
บานดูน)
084 หมูบานแปรรูปถั่วลิสง J

บานดูน หมู 9 ต.โนนสวรรค อ.ปทุม
รัตต

ต.นาออ อ.เมือง

อีสาน

89

2

183 หมูบานนาออเศรษฐกิจ พอเพียง

119 พว.

เลย

017 หมูบานสตรอเบอรี่ (บอเหมืองนอย)J บานบอเหมืองนอย ต. แสงภา อ.
นาแหว

เลย

073 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานหัวดาน หมูท ่ี 3 ต.นามาลา อ. 95
(กลุมวิสาหกิจ ชุมชนกลุมแมบานเกษตร นาแหว จ.เลย
บานหั
วดาน)
018 หมู
บานไหลสตรอเบอรี
่ (หวยน้ําผัก)
บานหวยน้ําผัก ต. แสงภา อ. นาแหว

อีสาน
121 พว.

เลย

พ ื้น ที่ลูก ขาย 56

แม
ขาย

2553

2554

2555

200,000

226,800

350,000

NB

270,000

220,000

200,000

เลย

120 วว.

งบประมาณ ที่ไ ดรับ (บาท/ป)

บานปาน ต.ดงสิงห อ.จังหาร จ.
รอยเอ็ด

118 มหาวิทยาลัยขอ อีสาน
นแกน

อีสาน

จํานวนลูก ขาย 56
ไมขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ยุติ โ ครงก าร
แมขายขยายลูก 56

รอยเอ็ด
อีสาน

ชื่อหมูบ าน

สถานะป 2555

116 วว.

จังหวัด

SAR 55

ภาค

จํานวนผู ป ระเมิน

หนวยงาน
รับ ผิด ชอบ

รหั สโครงก าร(SciV)

ลําดับ

สถานภาพ หมูบ า นป

-

1

N

2556

194,060

N

150,000

เติบโต

1,110,000

328,000

NB

NB

แม
ขาย
เติบโต

200,000

190,300

350,000

NB

380,000

184,100

NB

NB

NB

NB

อีสาน
122 สทน.

เลย
ยโสธร

076 หมูบานแปรรูปเนื้อสัตว จ.เลย(หมูบาน อ.ภูหลวง
เกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว อ.ภูหลวง จ.
เลย)
051 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานหองแซง หมู 3 ต.หองแซง อ.
(กลุมวิสาหกิจ ชุมชนปุย )(*)(หมูบาน
เลิงนกทา
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม
วิสาหกิจ ชุมชนปุยอินทรียหองแซง)

99

4

แม
ขาย

ยโสธร

014 หมูบานน้ําแลง (ชุมชนบานตูม)

73

1

เติบโต

อีสาน
123 วว.
อีสาน

124 สสนก.

อีสาน

125 วว.

บานตูม อ.คอวัง

132,900

Ø
1

3

1. กลุมเกษตรกรอําเภอมหาชนะ
ชัย จังหวัดยโสธร 2. กลุม
เกษตรกรอําเภอคําเขื่อนแกว
จังหวัดยโสธร 3. กลุมเกษตรกร
อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1

ศรีสะเกษ

035 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานทับทิมสยาม 07 ม.15 ต.บัก
(บานทับทิมสยาม 07)(หมูบาน
ดอง อ.ขุนหาญ
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม
ผูผลิตปุยชุมชนบานทับทิมสยาม07)J

100

1

แม
ขาย

1

3

1. กลุมเกษตรกรอําเภอขุขันธ
จังหวัดศรีสะเกษ 2. กลุม
เกษตรกรอําเภอไพรบึง จังหวัดศรี
สะเกษ 3. กลุมเกษตรกรอําเภอ
วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

อีสาน

N

200,000

226,800

150,000

320,000

NB

NB

NB

NB

341,600

226,800

350,000

320,000

126 วว.

อีสาน

ศรีสะเกษ

207 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานเปาะ ม.7 ต.บึงบูรพ อ.บึงบูรพ
กลุมเกษตรกรผลิตปุยอินทรียบานเปาะ

81

2

แม
ขาย

1

2

1. กลุมเกษตรกรตําบลบึงบูรพ
อําเภอบึงบูรพ จังหวัดศรีสะเกษ
2. กลุมเกษตรกรอําเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

-

-

300,000

320,000

127 วว.

อีสาน

ศรีสะเกษ

198 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมผูผลิตปุยชุมชนบานสามขา

บานสามขา ม.6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรี
สุวรรณ

96

2

แม
ขาย

1

2

1. กลุมเกษตรกรอําเภอเมือง
จันทร จังหวัดศรีสะเกษ 2. กลุม
เกษตรกรอําเภอโพธิ์ศรีสวุ รรณ
จังหวัดศรีสะเกษ

-

-

300,000

320,000

128 วว.

อีสาน

ศรีสะเกษ

215 หมูบานแมขายเทคโนโลยีบล็อกประสาน บานดิน ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย
วว.

96

1

แม
ขาย

-

-

283,200

320,000

129 มทร.อีสาน
วิทยาเขต
สกลนคร

สกลนคร

118 หมูบานหมากเมา

86

3

แม
ขาย

1

3

1. หมูบานสรางคอ หมู 12 และ
ตลาดกลางดง ตําบลสรางคอ
อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 2.
ชุมชนหมูบานโพธิ์ชัยพัฒนา หมู
20 ตําบลสรางคอ อําเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร 3. ชุมชน
หมูบานไทรทอง หมู 17 ตําบล
สรางคอ อําเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร

130,000

145,000

340,000

320,000

อีสาน

ศรีสะเกษ

064 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานโนนสําโรงเหนือ ม.10 ต.ทาคลอ 100
(กลุมผูผลิตปุยเคมีชีวภาพเบญจลักษณ) อ.เบญจลักษ
(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมผูผลิตปุยชุมชนบานโนนสําโรงเหนือ)

1

แม
ขาย

1

3

1.กลุมเกษตรกร อ.กันทรารมย
2.กลุมเกษตรกร อ.น้ําเกลี้ยง 3.
กลุม เกษตรกร อ.ศรีรตั นะ จ.ศรี
สะเกษ

200,000

226,800

350,000

320,000

สกลนคร

068 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
(กลุมแมบานเกษตรกรบานโนนประดู)
(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมผลิตปุยอินทรียบานโนนประดู)

บานโนนประดู ม.7 ต.เชียงสือ อ.
โพนนาแกว

1

แม
ขาย

1

3

1.กลุม เกษตรกรอําเภอ โคกศรี
สุพรรณ จังหวัด สกลนคร 2.กลุม
เกษตรกรอําเภอ เมือง จังหวัด
สกลนคร 3.กลุมเกษตรกรอําเภอ
เตางอย จังหวัด สกลนคร

200,000

226,800

350,000

320,000

สกลนคร

082 หมูบานพลังงานทดแทน J

บานโพนงามทา ต.บานแปน อ.โพน
นาแกว

NB

NB

130 วว.
อีสาน

131 วว.
อีสาน

132 มทร.อีสาน
วิทยาเขต
สกลนคร

อีสาน

หมู 12 -17-20 และตลาดกลางดง
ต.สรางคอ อ.ภูพาน

97

227,290
Ø

N

ประเ
มิน
ป 55

สกลนคร

161 หมูบานขาวหอมทอง

134 วว.

อีสาน

สกลนคร

056 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมเกษตรกรผูผลิตปุยตําบลมวง

บานจาร ม.5 ต.มวง อ.บานมวง

135 วว.

อีสาน

สกลนคร

057 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
ขาวหอมมะลิ

ต.นามอง อ.กุดบาก

สกลนคร

026 หมูบานขาวอินทรีย

บานนางอย ต. เตางอย อ. เตางอย

สกลนคร

044 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานชุมพล ม.4 ต.คอใต อ.สวาง
92
ชีวภาพ (บานชุมพล)(หมูบานเทคโนโลยี แดนดิน
การผลิตปุยอินทรีย กลุมผลิตปุย
อินทรียบานชุมพล)
145 หมูบานสงเสริมการใชปุยอินทรียชีวภาพ บานดอนยานาง หมูที่ 6 ตําบลนาซอ
อ.วานรนิวาส
173 หมูบ า น ทอ ถัก จักร สาน
บานนาเชือก ตําบลแร อําเภอพัง
92
โคน จังหวัดสกลนคร
199 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานดงภูทอง ม.7 ต.สุวรรณคาม
97
กลุมเกษตรยั่งยืนตําบลสุวรรณคาม
อ.นิคมน้ําอูน

136 พว.

หมูบานขาวหอมทอง บานคําบอใต
หมูท ่ี 11 เทศบาลตําบลคําบอ อ.
วาริชภูมิ

89

2

อีสาน
137 วว.
อีสาน
138 มทร.อีสาน
วิทยาเขต
139 มทร.อีสาน
วิทยาเขต
140 วว.

สกลนคร
อีสาน
อีสาน
อีสาน

141 พว.
142 พว.
143 วว.

อีสาน
อีสาน
อีส าน

144 มทร.อีสาน
อีส าน
วิทยาเขตสุรินทร
145 วว.

148 วว.

สกลนคร

154 ม.อุบลราชธานี
อีสาน

120,000

No

NB

1

NB

NB

NB

NB

1

NB

NB

NB

NB

แม
ขาย

980,000

238,500

NB

NB

แม
ขาย

200,000

226,800

350,000

NB

89,000

90,000

No

NB

310,000

250,000

300,000

320,000

แม
ขาย
แม
ขาย

1

2

1. กลุมเกษตรกรบานหนองปลิง
นอย ม.1 ต.สุวรรณคาม อ.นิคม
นาอูน จ.สกลนคร 2. กลุม
เกษตรกรบานโนนสุวรรณ ม.6 ต.
สุวรรณคาม อ.นิคมนาอูน จ.
สกลนคร

-

140,000
-

NB

สุรนิ ทร

025 หมูบานพลังงานทดแทน 2J

บานอุดม ต. ชุมแสง อ. จอมพระ

730,000

100,800

NB

NB

สุรินทร

212 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมผูผลิตปุยชุมชนบานตะโนน

บานตะโนน หมู 11 ต. แจนแวน อ.
ศรีณรงค

85

2

แม
ขาย
แม
ขาย

สุรินทร

187 หมูบานปศุสัตวอินทรีย

1.บานทัพไทย ต.ทมอ อ.ปราสาท
2.บานโคกเพชร ต.ทมอ อ.ปราสาท
3.บานโคกทม ต.โคกทม ต.โคกยาง
บานกุดเตา ม.7 ต.นามะเฟอง อ.
เมือง

97

2

แม
ขาย

92

3

แม
ขาย

บานหนองแวง ต.พานพราว อ.ศรี
เชียงใหม
บานนาผาง ม.2 ต.หวย อ.ปทุมราช
วงศา

อีสาน

Ø

NB

หนองคาย 079 หมูบานการผลิตเตาเผาถาน
อีสาน
ประสิทธิภาพสูงจากบล็อกประสาน J
อีส าน อํานาจเจริญ 200 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมเกษตรกรผลิตปุยอินทรียบานนาผาง

153 วว.

2556

130,200

บานบานผานอย หมู 1 ต.ผานอย
อ.วังสะพุง

อีสาน

2555

660,000

1

96

4

แม
ขาย

2

1. กลุมเกษตรกรอําเภอศรีณรงค
จังหวัดสุรินทร 2. กลุมเกษตรกร
อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร

1

2

1.กลุมเกษตรกรบานโนนสวาง ม.
5 ต.นามะเฟอง อ.เมือง จ.หนอง
บัวลาภู 2.กลุมเกษตรกรบาน
หนองสองหอง 160 ม.10 ต.นา
มะเฟอง อ.เมือง จ.หนองบัวลาภู

Ø

1

2

1. กลุมเกษตรกรบานสามแยก
หมู1 ตําบลคาโพน อําเภอปทุม
ราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 2.
กลุมเกษตรกรหมู4 ตําบลหนองขา
อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัด
อํานาจเจริญ

หมู 5 บานโนนธาตุ ต.พนา อ.พนา

-

192 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานขัวลอ ม.9 ต.จําปาโมง อ.บานผือ 82
กลุมสงเสริมผลิตขาวชุมชนตําบลจําปา
โมง

อุดรธานี

027 หมูบานดินเค็ม(หมูบานฟนฟูดินเค็ม)

บานโพนงาม อ. บานดุง

อุดรธานี

055 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมเกษตรกรทํานาบานหมูมน

บานหมูมน ต.หมูมน อ.เมือง

อุดรธานี

054 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
(กลุมเกษตรทฤษฎีใหม )(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม
ปลูกผักปลอดสารพิษบานโนนไผงาม)

บานพังคี ม.2 ต.หนองออ-โนนหวาย
อ.หนองวัวซอ

3

แม
ขาย

1

2

แม
ขาย
1
90

3

แม
ขาย

1. กลุมเกษตรกรบานโนนสวาง
ม.7 ต.จาปาโมง อ.บานผือ จ.
อุดรธานี 2. กลุมเกษตรกรบาน
มวง ม.11 ต.จาปาโมง อ.บานผือ
จ.อุดรธานี

-

190,000
-

300,000

320,000

200,000

200,000

300,000

320,000

160,000

72,600

N

NB

223,000

NB

NB

NB

-

150,000

อุดรธานี

อุบลราชธานี 214 หมูบานผลิตภัณฑผาฝายอินทรียริมโขง บานทุงนาเมือง ตําบลนาโพธิ์กลาง
อําเภอโขงเจียม

-

-

อยู
รอด

อีสาน
152 วว.

2554

เติบโต

หนองบัวลําภู 119 หมูบานเกษตรอินทรีย (บานผานอย)

151 พว.

2553

บานสมบูรณ ต. ชุมแสง อ. จอมพระ

อีสาน

อีสาน

1

พ ื้น ที่ลูก ขาย 56

024 หมูบานพลังงานทดแทน 1J

149 วิทยาลัยการ
อํานาจเจริญ 105 หมูบ า นเพาะเห็ดนางฟา-นางรม
อาชีพหัวตะพาน อีสาน
150 วว.

1

แม
ขาย

งบประมาณ ที่ไ ดรับ (บาท/ป)

สุรนิ ทร

อีส าน หนองบัวลําภู 196 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมเกษตรอินทรียชีวภาพตําบลนา
มะเฟอง (บานกุดเตา)

146 มรภ.เลย
147 มรภ. อุดรธานี

สกลนคร

1

จํานวนลูก ขาย 56
ไมขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ยุติ โ ครงก าร
แมขายขยายลูก 56

อีสาน

พ ื้น ที่

สถานะป 2555

รหั สโครงก าร(SciV)

133 มทร.อีสาน
วิทยาเขต
สกลนคร

ชื่อหมูบ าน

SAR 55

จังหวัด

หนวยงาน
รับ ผิด ชอบ

จํานวนผู ป ระเมิน

ภาค

ลําดับ

สถานภาพ หมูบ า นป

-

-

90,000
-

300,000

N
300,000

320,000

150,000
320,000

900,000

216,200

NB

NB

NB

NB

NB

NB

200,000

226,800

350,000

NB

210,000

200,000

-

-

ประเ
มิน
ป 55

อุบลราชธานี 065 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมสตรีสหกรณบานบุกลาง)(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม
ผูผลิตปุยชุมชนบานบุกลาง)

พ ื้น ที่

แม
ขาย

1

3

1.กลุมเกษตรกรอําเภอนาจะ
หลวย จังหวัดอุบลราชธานี 2.
กลุมเกษตรกรอําเภอน้ําขุน
จังหวัดอุบลราชธานี 3. กลุม
เกษตรกรอําเภอทุงศรีอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

1

2

1. กลุมเกษตรกรบานทัพไฮ ต.
โสกแสง อ.นาจะหลวง จ.
อุบลราชธานี 2. กลุมเกษตรกร
บานโนนทรัพย ม.25 ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

บานกุดประทาย ต.กุดประทาย อ.
เดชอุดม

96

2

แม
ขาย

157 สสนก.

อีสาน อุบลราชธานี 006 หมูบานน้ําแลง (บานผาชัน)J

บานผาชัน ต.สําโรง อ.โพธิ์ไทร

88

1

แม
ขาย
แม
ขาย

อุบลราชธานี 023 หมูบานเกษตรอินทรียJ

บานหนองมัง ต.โนนกลาง อ. สําโรง

อุบลราชธานี 048 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
ชีวภาพ (บานสมพรรัตน)

บานสมพรรัตน ต.หนองสะโน อ.
บุญฑริก

อีสาน
อีสาน

พ ื้น ที่ลูก ขาย 56

1

อีสาน อุบลราชธานี 205 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมเกษตรกรทํานาบานนาทุง

159 วว.

งบประมาณ ที่ไ ดรับ (บาท/ป)

บานบุกลาง หมู 10 ต.บุเปอย อ.น้ํา 100
ยืน

156 วว.

158 พว.

จํานวนลูก ขาย 56
ไมขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ยุติ โ ครงก าร
แมขายขยายลูก 56

อีสาน

ชื่อหมูบ าน

สถานะป 2555

155 วว.

จังหวัด

SAR 55

ภาค

จํานวนผู ป ระเมิน

หนวยงาน
รับ ผิด ชอบ

รหั สโครงก าร(SciV)

ลําดับ

สถานภาพ หมูบ า นป

อุบลราชธานี 042 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย ต.เกษม อ.ตระการพืชผล
(กลุม เลีย้ งโคพันธุพ น้ื เมืองและเกษตร
อินทรีย)(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย (กลุมเลี้ยงโคพันธุพื้นเมืองและ
ย) นแบบพลังงานทดแทน บานโหงนขาม ต.หนามแทง อ. ศรี
161 ม.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 099 เกษตรอิ
หมูบานชุนมทรี
ชนต
อีสาน
เมืองใหม
162 ม.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี 243 หมูบานผลิตภัณฑเสื่อลายขิด
บานโนนโพธิ์ ตเมืองเดช อ.เดชอุดม
อีสาน
163 ม.มหิดล
อุบลราชธานี 158 หมูบานเตาเผาแบบเปนมิตรกับ
วัดนอย อ.เขื่องใน
อีอีสสาน
164 ม.พระจอม
าน อุบลราชธานี 170 สิหมู่งแวดล
บานผอามไหมไทยนาโน
หมูบานเจียด ต.เจียด อ.เขมราฎ
เกลาลาดกระบัง

1

160 วว.

2553

2554

2555

2556

200,000

226,800

350,000

320,000

300,000

320,000

-

-

NB

NB

NB

NB

1,220,000

108,400

NB

NB

200,000

226,800

N

NB

200,000

226,800

N

NB

178,200

175,000

NB

NB

-

252,800

อีสาน

400,000

Ø
Ø

165 ม.
เกษตรศาสตร
กําแพงแสน

กลาง

กาญจนบุรี 190 หมูบานไผ หัตถกรรมพื้นบาน (โครงการ หมูบานวังเขมร ต.ทาเสา อ.ไทรโยค
ในพระราชดําริ)(หมูบานไผ หัตถกรรม
พื้นบาน)

166 มรภ.ราช
นครินทร บาง
คลา

กลาง ฉะเชิงเทรา 111 หมูบานพัฒนาผลิตภัณฑมะมวงแปดริ้ว
(หมูบานพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปมะมวง
แปดริ้ว)

ม1. ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม 71

167 มรภ.ราช
นครินทร บาง
คลา

กลาง ฉะเชิงเทรา 236 หมูบานพัฒนาผลิตภัณฑผาบาติกเชิง
สรางสรรค

สํานักกุฏชี(ปูโฉมยา) วัดสนามชาง ต.
เสม็ดใต อ.บางคลา จ.ฉะเชิงเทรา

168 ม.เทคโนโลยี กลาง
พระจอมเกลา
ธนบุรี

นครปฐม

177 หมูบานพลังงานทดแทนและเกษตรยั่งยืน เกษตรกร/ชาวบาน ต.หนองกระทุม
(โดยเฉพาะหมู 1 ,5 ,7 และ 10 ที่
ไดรับการสนับสนุนระบบบอกาซ
ชีวภาพ)
090 หมูบานหนอไมฝรั่งและขาวโพดฝกออน หมูบานหวยรางเกตุ ต.ทุงลูกนก อ.
(หมูบานหนอไมฝรั่งและขาวโพดฝกออน กําแพงแสน
เพือ่ การสงออก)
091 หมูบานขาวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ หมูบานหนองจิก ต.ทุงลูกนก อ.
กําแพงแสน

169 ม.
เกษตรศาสตร
กําแพงแสน
170 ม.
เกษตรศาสตร
กําแพงแสน
171 ม.
เกษตรศาสตร
กําแพงแสน
172 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี
173 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

กลาง

นครปฐม

กลาง

นครปฐม

กลาง

นครปฐม

กลาง

ปทุมธานี

กลาง

ปทุมธานี

231 หมูบานพัฒนาผลิตภัณฑอาหารจากผัก
และผลไมและการใชประโยชนจ าก
ดอกบัวในอาหารเพื่อเพิ่มมูลคา

กลุมสตรีชุมชน หมู 6 ต.หลักหก อ.
เมือง จ.ปทุมธานี

174 มทร. ธัญบุรี

กลาง

ปทุมธานี

121 หมูบานทองเที่ยวตลาดชุมชนโบราณ
ระแหง 100ป

ชุมชนตลาดโบราณระแหง100ป ต.
ระแหง อ.ลาดหลุมแกว

175 วิทยาลัยการ
อาชีพบาง
สะพาน
176 ม.
เกษตรศาสตร
กําแพงแสน
177 ม.
เกษตรศาสตร
กําแพงแสน
178 ม.
เกษตรศาสตร
กําแพงแสน

กลาง ประจวบคีรีขันธ 106 หมูบานชุมชนคนพอเพียงบานสายเพชร บานสายเพชร หมูที่9 ต.ทองมงคล
อ.บางสะพาน

3

เติบโต

84

4

แม
ขาย

นนทบุรี

189 หมูบานใบบัวบกเพื่อการเกษตรในเขต
ชานเมืองใหญ(*)

บานคลองสอง ต.ไทรใหญ อ.ไทร
นอย

กลาง

ราชบุรี

114 หมูบานรางสีหมอกไมผลไทยเพื่อการ
ทองเทีย่ วเชิงนิเวศเกษตร(*)

หมูบานรางสีหมอก ต.ทานัด อ.
ดําเนินสะดวก

กลาง

ราชบุรี

125 หมูบานผักและผลไมอินทรียปลอด
สารพิษเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี(*)(หมูบาน
ผักและผลไมอินทรีย)

หมูบานหนองจอก ตําบลหนองพัน
จันทร อําเภอบานคา

NB

NB

350,000

215,000

NB

-

200,000

-

-

4

-

210,000

-

NB

N

210,000

220,000

210,000

294,000

242,640

270,960

250,000

NB

อยู
รอด

282,640

211,560

237,000

NB

237,440

282,960

แม
ขาย

N

NB

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

200,000

150,000

N

N

NB

150,000

N

N

NB

94

160,000

N

อยู
รอด

115 หมูบานดอนขุนวิเศษ ผลิตผักครบวงจร หมูบานดอนขุนวิเศษ ต.หวย
เพื่ออุตสาหกรรมสดและแปรรูปเชิง
หมอนทอง อ.กําแพงแสน
พาณิชย(หมูบานผักครบวงจรเพื่อ
230 หมูบานตนแบบพัฒนาผลิตภัณฑเบเก กลุมพัฒนาสตรีชุมชนเย็นฉ่ํา หมู 18
อรี่เสริมสมุนไพร
ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี

กลาง

550,000

-

210,000

-

-

182,400

143,500

NB

162,440

268,960

150,000

NB

241,040

257,960

150,000

NB

ประเ
มิน
ป 55

สถานภาพ หมูบ า นป

รหั สโครงก าร(SciV)

SAR 55

จํานวนผู ป ระเมิน

179 มทร. พระนคร กลาง

สระบุรี

102 หมูบานเผือกหอม

ต.หรเทพ ต.โคกใหญ ต.ตลาดนอย
อ.บานหมอ

88

3

แม
ขาย

180 ม.เทคโนโลยี กลาง
พระจอมเกลา
ธนบุรี

ราชบุรี

176 หมูบานผึ้ง

3

เติบโต

181 มหาวิทยาลัย กลาง
ราชภัฏเพชรบุรี

เพชรบุรี

239 หมูบานพลังงานทางเลือกเพื่อวิถีชีวิต
เกษตรกร

1.หมู 7 บานหวยผาก ต.สวนผึง้ อ. 75
สวนผึง้ จ.ราชบุรี 2. อุทยาน
ธรรมชาติวิทยา หมู 7 บานหวยผาก
ต.สวนผึ
อ.สวนผึ
้ง จ.ราชบุ
รี 3. รี
ต.ป
าเด็ง ้งอ.แก
งกระจาน
จ.เพชรบุ

182 วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี
183 เพชรบุ
วศ. รี

เพชรบุรี

241 หมูบานตนแบบการผลิตไกเนื้อพันธุ
เมืองดวยเทคโนโลยีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

กลาง

ชื่อหมูบ าน

พ ื้น ที่

ต.ผักไห อ.ผักไห

185 มทร.สุวรรณภูมิ กลาง พระนครศรีอยุธยา244 หมูบานแปรรูปน้ํานมแพะ
ศูนยหันตรา
186 วว.
กลาง
สระบุรี
217 หมูบ านเห็ดราษฎรเจริญ

ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
หมูบานราษฎรเจริญ ต.เจริญธรรม อ.
วิหารแดง จ.สระบุรี

187 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี

วิสาหกิจ ชุมชนกลุมแปรรูปอาหาร
ทะเลบานกระซาขาว หมู 9 ต.บาน
บอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร 229 หมูบานตนแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ
จากกะปอนามัยเพื่อเพิ่มมูลคา

188 มทร.พระนคร กลาง สมุทรปราการ 144 หมูบานกลุมสตรีมุสลิมลาดหวาย
วิทยาเขตโชติ
(หมูบานปลาสลิด กลุมมุสลิมลาดหวาย)
เวช
189 มทร.สุวรรณภูมิ กลาง สุพรรณบุรี 109 หมูบา นการลดตนทุนการผลิตขาว
ศูนยหันตรา

พ ื้น ที่ลูก ขาย 56
2554

2555

2556

215,000

203,000

230,000

NB

242,000

250,000

NB

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

191,000

N

NB

Ø

ชุมชนหมูบานโพธิ์ บานไผ บานเกาะ
ต.บานเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา

2553

-

หมูบานหนองเขื่อน หมูที่ 4 ตําบล
ไรใหมพฒ
ั นา อําเภอ ชะอํา
จังหวัด เพชรบุรี

กลางพระนครศรีอยุธยา030 หมูบานแปรรูปขาวหอมนิล
พระนครศรีอยุธยา(หมูบานแปรรูปขาว
184 มทร.สุวรรณภูมิ กลาง พระนครศรีอยุธยา185 หมูบานขาวโพดเทียน
ศูนยหันตรา

กลาง

จํานวนลูก ขาย 56
ไมขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ยุติ โ ครงก าร
แมขายขยายลูก 56

จังหวัด

หนวยงาน
รับ ผิด ชอบ

สถานะป 2555

ภาค

ลําดับ

งบประมาณ ที่ไ ดรับ (บาท/ป)

อยู
รอด

90,000

145,000

-

196,300

200,000

NB

175,000

โรงเรียนมุสลิมสมุทรปราการ กลุม
มุสลิมลาดหวาย ต.บางเพลียง อ.
บางบอ จ.สมุทรปราการ
ชุมชนหมูบาน หมูที่ 7 ตําบล
ดอนปรู อ.ศรีประจันต

อยู
รอด

-

-

-

-

170,000

-

-

-

-

200,000

129,000

150,000

N

NB

101,000

156,000

N

NB

Ø

อยู
รอด

190 มทร.สุวรรณภูมิ กลาง
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

188 หมูบานแหวปลอดสารพิษเพื่อสิ่งแวดลอม บานทุงชนะ ต.วังยาง อ.ศรีประจันต

-

223,600

N

NB

191 มทร.สุวรรณภูมิ กลาง
สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

162 หมูบานรักษธรรมชาติ(ลดภาวะโลกรอน) 1 กลุมน้ําหมักชีวภาพ และ
ผลิตภัณฑจ ากน้ําหมักชีวภาพ หมูที่
3 ต.รั้วใหญ อ.เมืองฯ
2 กลุมคัดแยกขยะ หมูที่ 3 ตําบล
รั้วใหญ อ.เมืองฯ
3 กลุมปุยชีวภาพ, ปุยอินทรีย หมูที่
5 ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมืองฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

-

190,000

N

NB

192 วศ.

กลาง

อางทอง

193 วศ.
กลาง อางทอง
194 มทร.ตะวันออกตะวันออก ชลบุรี
วิทยาเขต
บางพระ
195 มทร.ตะวันออกตะวันออก จันทบุรี
วิทยาเขต
จันทบุรี
196 สทน.

ตะวัน จันทบุรี
ออก
197 มทร.ตะวันออกตะวันออก จันทบุรี
วิทยาเขต
จันทบุรี
198 วว.

ตะวันออก จันทบุรี

199 ม.
ตะวันออก
เกษตรศาสตร
าแพงแสน ตะวัน
200 กํสสนก.
ออก

028 หมูบานขาวหอมนิล J

บานไผจ ําศีล 1.หมูบานศาลเจาโรง
ทอง ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษชัย
ชาญ 2.หมูบานยี่ลน ต.ยี่ลน อ.
วิเศษชัยชาญ 3.หมูบานแสวงหา
ต.แสวงหา อ.วิเศษชัยชาญ

94

3

แม
ขาย

029 หมูบานขาวหอมนิล (2)
ต.ศาลเจาโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ 100
166 หมูบานแมขายอาหารสัตวน้ําราชมงคล หมู 1, 3, 5, 6 และ 11 ต.บางพระ 80
ตะวันออก(หมูบานตนแบบการผลิต
อ.ศรีราชา 3. กลุม เกษตรกรใน
อาหารสัตวน้ําราชมงคลตะวันออก)
จังหวัดที่อยูในภาคตะวันออก
(ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ)
182 หมูบานเทคโนโลยีไฟฟาเพื่อพัฒนา
บานรอยรู และหมูบานตางๆ ใน ต.
คุณภาพชีวิต
วังสรรพรส อ.ขลุง

3
3

แม
เติบโต

074 หมูบานมังคุดเพื่อการสงออก(หมูบาน
ควบคุมแมลงวันผลไม)
181 หมูบานภูมิปญญาทองถิ่นคนจันทชันโรง
(หมูบานวิทยาศาสตรภูมิปญญาทองถิ่น
คนจันทชนั โรง)

1

เติบโต

2

เติบโต

1.ตําบลตรอกนอง ตําบลสอยดาว 80
ตําบลเสม็ดงาม
1.หมูบานพญาบน ม.3 ต.วังแซม
79
อ.มะขาม 2.หมูบานทาหลวง ต.ทา
หลวง อ.มะขาม3.หมูบานปถวี ต.
ปถวี อ.มะขาม 4.หมูบานฉมัน ม.1
216 หมูบานแปรรูปผลิตภัณฑเงาะครบวงจร กลุต.ฉมั
มแมนบาอ.มะขาม
นเกษตรกรโปงแรดสามัคคี
ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี

ตราด

130 หมูบานไมกฤษณา

บานตากแวง ต.บอพลอย อ.บอไร

ตราด

010 หมูบานน้ํากรอย (บานเปร็ดใน)J

บานเปร็ดใน ต.หวงน้ําขาว อ.เมือง

84

อยู
รอด

1

3

1. หมูบานยี่ลน ตําบลยี่ลน
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง 2. หมูบานตลาดใหม
ตําบลตลาดใหม อําเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอางทอง 3. หมูบาน
สีบัวทอง ตําบลสีบัวทอง อําเภอ
แสวงหา จังหวัดอางทอง

แม
ขาย

359,000

300,000

300,000

370,000
-

239,960
359,140

210,000
237,000

NB
275,000

-

160,800

N

NB

Ø
456,000
-

-

1

2,148,800

1

-

250,000

325,000

NB

182,400

310,000

NB

-

-

289,000

212,440

253,260

N

NB

NB

NB

NB

NB

ประเ
มิน
ป 55

203 ม.
เกษตรศาสตร
กระบี่
204 ม.
เกษตรศาสตร
205 วว.

ใต

กระบี่

พ ื้น ที่

124 หมูบานเขาพลู วนเกษตรธนาคารพันธุพืช บานเขาพลู ต.ทากุม อ.เมือง จ.
ตราด
038 หมูบานอิฐบล็อคประสานเกาะกลาง
(หมูบานเทคโนโลยีการสรางบานดวย
บล็อบกประสาน
089 หมู
านตนแบบอุวว.)
ตสาหกรรมปาลม
น้ํามันชุมชน แบบไรของเสีย(หมูบาน
การจัดการอุตสาหกรรมปาลมน้ํามัน
095 หมูบานอุตสาหกรรมขาวชุมชนแบบไร
ของเสียJ
208 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมเกษตรกรทําสวนพัฒนาปากคลอง

หมู 1 ต.หวยยูง อ.เหนือคลอง./หมู
3 ต.หวยยูง อ.เหนือคลอง.

กระบี่

ใต

ชุมพร

206 วศ.

ใต

ชุมพร

207 มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง

ใต

ตรัง

208 มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง

ใต

209 มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง

ใต

210 มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง

ใต

211 วศ.
212 ม.วลัยลักษณ

ใต
ตรัง
031 หมูบานน้ําใสสะอาด
ใต นครศรีธรรมราช 142 หมูบานปลาดุกครบวงจรทาซัก

บานตวบขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
ชุมชนบานทาซัก หมู 1 ,2 และ 3
ต.ทาซัก อ.เมือง

213 ม.วลัยลักษณ

ใต นครศรีธรรมราช 141 หมูบานปูเลย เพื่อสงเสริมกิจ กรรม
ชุมชนพอเพียง

214 ม.ทักษิณ

ตรัง

ตรัง

ตรัง

1

งบประมาณ ที่ไ ดรับ (บาท/ป)

พ ื้น ที่ลูก ขาย 56

อยู
รอด

บานเกาะกลาง ต.คลองประสงค อ.
เมือง

ใต

032 หมูบานผลิตภัณฑกลวยแปรรูป

44

จํานวนลูก ขาย 56
ไมขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ยุติ โ ครงก าร
แมขายขยายลูก 56

201 ม.
ตะวันออก ตราด
เกษตรศาสตร
202 วิวว.ทยาเขต
ใต
กระบี่

ชื่อหมูบ าน

สถานะป 2555

จังหวัด

SAR 55

ภาค

จํานวนผู ป ระเมิน

หนวยงาน
รับ ผิด ชอบ

รหั สโครงก าร(SciV)

ลําดับ

สถานภาพ หมูบ า นป

บานเกาะกลาง ต.คลองประสงค อ.
เมือง
บานบนไร หมู 6 ตําบลปากคลอง
อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ชุมชนหมูบานในพื้นที่ อ.เมือง อ.ทา
แซะ และ อ. ละแม

อยู
รอด
1
89

1

แม
ขาย

1

3

1. กลุมเกษตรกร อําเภอทาแซะ
จังหวัดชุมพร 2. กลุมเกษตรกร
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 3.
กลุมเกษตรกร อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร

89

1

แม
ขาย

1

3

ชุมชนหมูบานในพื้นที่ อ.ทาแซะ
อ.ละแม และหลังสวน จังหวัด
ชุมพร

094 ศูนยเรียนรูดาน ว และ ท ต.เกาะมุก หมูบานเกาะมุกด ม.2 ต.เกาะลิบง
(หมูบานการจัดการขยะแบบบูรณาการ) อ.กันตัง

อยู
รอด

Ø

097 หมูบานการเลี้ยงปลาในกระชังและการ หมูบานเกาะเคี่ยม ม.4 ต.กันตังใต
แปรรูป(หมูบานผลิตภัณฑอาหาร
อ.กันตัง
ทางการประมง)

อยู
รอด

Ø

098 หมูบานยางและปาลมน้ํามัน(หมูบาน
รักษพลังงานและปุยอินทรีย)

หมูบานไสตนวา ม.4 ต.บอหิน อ.สิ
เกา

อยู
รอด

Ø

113 หมูบานปาชุมชนเศรษฐกิจ พอเพียง ต.
วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ (หมูบาน
เศรษฐกิจ พอเพียงบานสวนปา)

ชุมชนบานสวนปา ม.6 ต.วังมะปราง
เหนือ อ.วังวิเศษ

อยู
รอด

Ø
Ø

271,660

N

220,000

791,800

NB

NB

NB

288,400

N

200,000

200,000

NB

NB

NB

NB

-

-

210,000

150,000

N

NB

210,000

150,000

N

NB

130,000

166,000

N

NB

150,000
180,000

N
157,344

NB
200,000

180,000

156,244

210,000

N

140,000

181,500

250,000

N

บานหัวคู หมูท ่ี 9 ต.สระแกว อ.
ทาศาลา

81

2

เติบโต

บานขุนพัง หมู 11 ต.หินตก อ.รอน
พิบูลย

97

3

แม
ขาย

216 วศ.

ใต

นราธิวาส

033 หมูบานเครื่องปนดินเผารอตันบาตู

บานรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง

38

2

527,600

217 พว.

ใต

นราธิวาส

021 หมูบ า นดาหลา 1J

บานเจะ เด็ง อ. แวง

218 พว.

ใต

นราธิวาส

022 หมูบ า นดาหลา 2J

บานบาลา อ. แวง

219 วิทยาลัยเทคนิค
ปตตานี

ใต

ปตตานี

100 หมูบานหยวกกลวย

220 วิทยาลัยเทคนิค
ปตตานี

ใต

ปตตานี

101 หมูบานศิลปะประดิษฐจ ากกาบกลวย

221 ม.ทักษิณ

ใต

พังงา

180 หมูบานเทคโนโลยีกาซชีวภาพเพื่อ
จัดการน้ําเสียยางแผนและขยะอินทรีย
(เกาะหมากนอย)
061 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
ตามวิถีพอเพียง(หมูบานเทคโนโลยีการ
ผลิตปุยอินทรีย กลุมปุยอินทรียตามวิถี
พอเพียงบานบนลาน)
070 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
(กลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานคลอง
ใหญใต)

1.กลุมกัส ลีฯ หมูที่ 2 ต.บาราโหม
อ.เมือง 2.ชมรมเตะกระปอง บาน
ยามู อ.ยะหริ่ง
กลุมแมบาน งานประดิษฐของใช
จากกาบกลวย.
1.
เลขที่ 10/1
เกาะหมากน
อย หมูม.8ที่ 4ต.บาราโหม
ต.เกาะปน

ใต

พัทลุง

223 วว.

ใต

พัทลุง

224 มทร.ศรีวิชัย
ใต
วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

พัทลุง

184 หมูบานสับปะรดปาบาก

76

2

เติบโต

88

2

แม
ขาย

บานบนลาน หมู 7 ต. แหลมโตนด
อ.ควนขนุน

95

3

แม
ขาย

1

3

1.กลุมเกษตรกร อ.ปาพะยอม 2.
กลุม เกษตรกร อ.ศรีบรรพต 3.
กลุมเกษตรกร อ.เมือง จ.พัทลุง

บานคลองใหญใต หมู 3 ต. คลอง
เฉลิม อ.กงหรา

97

3

แม
ขาย

1

3

1.กลุมเกษตรกร อ.ปาบอน 2.
กลุมเกษตรกร อ.เขาชัยสน 3.
กลุมเกษตรกร อ.ศรีนครินทร จ.
พัทลุง

บานสับปะรดปาบาก ต.ทุงนารี อ.
ปาบอน จ.พัทลุง

49

1

อยู
รอด

หยี อ.เมือง

-

-

NB
320,000

300,000

320,000

419,960

290,000

NB

740,000

487,200

NB

NB

730,000

152,400

NB

NB

246,000

125,000

N

230,000

150,000

125,000

N

220,000

-

187,000

220,000

220,000

200,000

226,800

350,000

320,000

200,000

242,900

350,000

320,000

236,000

245,000

NB

Ø

300,000

NB

ใต นครศรีธรรมราช 129 หมูบานจัดการน้ําเสียจากการทํายาง
แผน ดวยกาซชีวภาพ (หมูบานการ
จัดการน้ําเสียจากการทํายางแผนและ
ของเสียจากครัวเรือน ดวยระบบกาซ
ใต นครศรีธรรมราช 211 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมผูผลิตปุยชุมชนบานขุนพัง

2

250,000

N

อยู
รอด

64

320,000

225,000

3

อยู
รอด
แม
ขาย
แม
ขาย
เติบโต

300,000

245,000

51

1. กลุมปุยหมักบานหวยใหม หมู
4 ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2. กลุม
ปุยชีวภาพบานเขาวัง หมู 12
ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2556

246,660

ชุมชนบานน้ําบอ หมู 3 , 4 ,7 และ
8 ต.แมเจาอยูหัว อ.เชียรใหญ

2

2555

200,000

แม
ขาย

1

1. กลุมปศุสัตวอินทรีย ต.วังอาง
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 2.
กลุมปศุสัตวอินทรีย ต.โพธิ์เคียง
อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช 3.
กลุมปศุสัตวอินทรีย ต.บางศาลา

197,340

3

222 วว.

3

2554

83

215 วว.

1

2553

ประเ
มิน
ป 55

ใต

พัทลุง

179 หมูบานไรของเสีย

226 ม.ทักษิณ

ใต

พัทลุง

146 หมูบานไผพัฒนา

227 วศ.
228 วศ.
229 มรภ.ยะลา

ใต
ใต
ใต

ระนอง
ระนอง
ยะลา

230 มรภ.ยะลา

ใต

ยะลา

231 มรภ.ยะลา

ใต

ยะลา

ใต

ยะลา

233 มรภ.ยะลา

ใต

ยะลา

234 มรภ.ยะลา

ใต

ยะลา

235 มรภ.ยะลา

ใต

ยะลา

236 มรภ.ยะลา

ใต

ยะลา

237 มรภ.ยะลา

ใต

ยะลา

194 หมูบานสมุนไพรพื้นบาน
034 หมูบ านเซรามิกบานหาดสมแปน
131 หมูบ านเฟอรนิเจอรปูนซิเมนต(บานกูแ บ
อีเตะ ) กศน.อําเภอเมืองยะลา(หมูบาน
เฟอรนิเจอรปูนซิเมนต)
132 หมูบานทาธงพัฒนาเทคโนโลยีสู
ชีวิตรประจําวัน กศน.อําเภอรามัน
133 หมูบานหัตถกรรมงานไมตําบลบาโระ
กศน.อําเภอยะหา(หมูบานหัตถกรรม
งานไมตําบลบาโระ )

พ ื้น ที่

1.บานโละ จังกระ อ.กงหรา
2. หมูที่ 2 ต.รมเมือง อ.เมือง
หมูบานโตลดดวน ต.โตลดดวน อ.
ควนขนุ
น หมู 7 ต.บานนา อ.
หมู
 3 และ
บานหาดสมแปน ต.หาดสมแปน อ.
บานกูแ บอีเตะ หมูที่3 ต.หนาถ้ํา อ.
เมือง

จํานวนลูก ขาย 56
ไมขอสนั บ สนุ น งบประมาณ
ยุติ โ ครงก าร
แมขายขยายลูก 56

225 ม.ทักษิณ

232 มรภ.ยะลา

ชื่อหมูบ าน

สถานะป 2555

จังหวัด

SAR 55

ภาค

จํานวนผู ป ระเมิน

หนวยงาน
รับ ผิด ชอบ

รหั สโครงก าร(SciV)

ลําดับ

สถานภาพ หมูบ า นป

งบประมาณ ที่ไ ดรับ (บาท/ป)

พ ื้น ที่ลูก ขาย 56

เติบโต

180,000

Ø
92

1

2553

2555

187,000

130,000

N

NB

NB
NB

230,000
50,000

50,000

50,000

NB

NB

50,000

50,000

NB

NB

30,000

50,000

NB

NB

20,000

50,000

NB

NB

Ø

20,000

50,000

NB

NB

Ø

30,000

50,000

NB

NB

50,000

50,000

NB

NB

50,000

50,000

NB

NB

50,000

50,000

NB

NB

NB

NB

NB

NB

-

-

-

200,000

0
Ø
Ø

230,000
290,000
NB

2556

278,700
50,000

แม

บานพรุแ ละบานเจาะกาแต ต.ทาธง
อ.รามัน
บานปูแล หมูที่1 ต.บาโระ อ.ยะหา

2554

252,000
NB
NB

Ø

134 หมูบานแปรรูปกลวยหินฉาบ กศน.
านแปรรูาเภอ
ปกลวย
135 อํหมูาเภอบั
บานตันดนัเย็งสตา(หมู
บเสื้อผาบกศน.อํ

บานปาหวังใน หมู 1 ต.บันนังสตา อ.
บับานนคอรอกาเอ
นังสตา หมู5 ต.บาเจาะ อ.

บันนังสตา(หมูบานตัดเย็บเสื้อผา)
136 หมูบานกลวยหินฉาบ กศน.อําเภอธารโต
(หมูบานกลวยหินฉาบ)
137 หมูบ า นเครือ่ งแกงคีรเี ขต กศน.อําเภอ
ธารโต(หมูบ า นเครือ่ งแกงคีรเี ขต)
138 หมูบานการทําน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
กศน.อําเภอเบตง(หมูบานการทําน้ํา
สมุนไพรเพื่อสุขภาพ)

บันนังสตา
บานสันติ2 หมู 6 ต.แมหวาด อ.ธาร
โต
บานนครธรรม หมู 6 ต.คีรีเขต อ.ธาร
โต
ชุมชนแกรนวิลลา 3 ซ .11 ต.เบตง
อ.เบตง

139 หมูบานผลิตปุยอินทรียชีวภาพ กศน.
อําเภอกาบัง(หมูบานผลิตปุยอินทรีย
ชีวภาพ )
140 หมูบานปลาสม กศน.อําเภอกรงปนัง
(หมูบานปลาสม)

123 หมูบานยือนัง หมู 4 ต.กาบัง
อ.กาบัง

Ø

ม.6 บานดูซงกูญิ ต.สะเอะ อ.
กรงปนัง

Ø

ชุมชนบานเขาพระ ต.เขาพระ อ.รัต
ภูมิ
หมู 2 บานทุงเอาะ ต.สะพานไมแกน
อ.จะนะ จ.สงขลา

68

Ø
Ø

Ø

238 มรภ.ยะลา

ใต

ยะลา

239 สสนก.

ใต

สงขลา

005 หมูบานตนน้ํา (ชุมชนเขาพระ)J

240 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา

ใต

สงขลา

238 หมูบานเครื่องแกง

241 วว.

ใต

สงขลา

062 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
(กลุมปุยอินทรียชีวภาพบานทุงเลียบ)

บานทุงเลียบ หมู 1 ต. ทุงตําเสา อ.
หาดใหญ

92

1

แม
ขาย

200,000

226,800

350,000

NB

242 ม.ทักษิณ

ใต

สงขลา

79

2

เติบโต

175,000

132,000

240,000

NB

243 มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร
244 มทร.ศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง

ใต

สงขลา

ใต

สตูล

122 หมูบ า นเทคโนโลยีชวี ภาพเพือ่ การเกษตร บานเขาใน หมูที่1 ต.เชิงแส อ.
และสิ่งแวดลอม
กระแสสินธุ
224 หมูบานสบูตาลโตนด(บานสวนตาล)
หมูท ี่ 7 หมูบานทาหิน ต.ทาหิน อ.
สทิงพระ จ.สงขลา
112 หมูบานโคกพยอม(หมูบานการจัดการ ชุมชนบานโคกพยอม ม.18 ต.ละงู
สิ่งแวดลอมชุมชน)
อ.ละงู

245 พว.

ใต

สตูล

246 วว.

ใต

สุราษฎรธานี 036 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย บานคลองศิลา ม.9 ต.พวงพรมคร อ. 100
กลุมผูผลิตปุยชุมชนบานคลองศิลาJ เคียนซา

1

247 วว.

ใต

สุราษฎรธานี 213 หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมเกษตรกรผลิตปุยอินทรียบานหาด
กรวด

บานหาดกรวด ม.10 ต.ยานยาว อ.
คีรีรัฐนิคม

3

248 ม.สงขลา
นครินทร
249 สสนก.
250 สสนก.
251 วว.

ใต

สุราษฎรธานี 143 หมูบานเกษตรปลอดสารพิษสนับสนุน
การทองเที่ยวภาคใตฝงอาวไทย
สุราษฎรธานี 004 หมูบานตนน้ํา (บานทรายนวล)J
สุราษฎรธานี 012 หมูบานตนน้ํา (ชุมชนบานลีเล็ด)
สุราษฎรธานี 060 หมูบานปุยอินทรียทาอู

บานเขาปอม ต.หนาเมือง อ.เกาะส
มุย
บานบางทรายนวล ต.คลองชะอุน
บานลีเล็ด อ.พุนพิน
บานทาอู ต.ขุนทะเล อ.เมือง

ใต
ใต
ใต
N
NB
No
J
Ø

186 หมูบานปูไข

เติบโต

1
-

อยู
รอด

บานเกาะสาหราย อ. เมือง

87

จํานวนหมูบ านที่ด ําเนิน ก ารรวมทั้งหมดตั้งแตป  53-56
จํานวนหมูบ านที่ไ ดรับ งบประมาณ ตั้งแตป  53-56(ปท ี่ 1,2,3 และ 4)

คะแนนประเมิน SAR ป 2555
แมขาย(>80)

92 หมูบาน

เติบโต-เขมแข็ง
(ระหวาง 60-80)
อยูรอด< 60

33 หมูบาน
24 หมูบาน
149 หมูบาน

170,000

อยู
รอด
แม
ขาย
แม
ขาย

324,100

1

2

1. กลุม เกษตรกร ม.4 ต.ยานยาว
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี 2.
กลุม เกษตรกร ม.3 ต.กะเปา อ.
คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎรธานี

-

158,800
65
63

1
1

เติบโต
เติบโต

1
1
1
42 33 # #

คือ หมูบ านที่มีแนวโนมวาจะยุต ิโ ครงก าร 33 โครงก าร แบงเปน ดําเนิน ก าร 1 ป 11 หมูบ าน ดําเนิน ก าร 2 ป 22 หมูบ าน

227

-

Ø

หมายถึง
เสนอของบแตไ มผ านก ารพ ิจารณ า
หมายถึง
ไมไ ดเสนอของบ/หรือไดรับ งบประมาณ จาก แหลงอื่น /ใชงบของหนวยงานเอง
หมายถึง
ผานก ารพ จิ ารณ าแตป ฏเสธก ารด าํ นิน งาน
คือหมูบ านฯ ที่ไ ดรับ ปายชื่อหมูบ านฯ จาก รมว.วท.ในเดือนธัน วาคม 2552

251

รวม

1

-

-

222,000

148,000

N

NB

188,400

NB

NB

226,800

350,000

NB

300,000

320,000

-

266,560

NB
NB
NB
NB
NB
NB
35,015,037 29,037,168
24

NB

NB

NB
NB
NB
#######

NB
NB
NB
26,945,710
138
8

ภาคผนวก 7
ทะเบียนหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

102

รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สรุปหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากผลคะแนนการประเมินสถานะเป นหมูบาน จํานวน
95 หมูบ า น แบงออกเปน
1. หมูบานที่ไดรับงบประมาณ 3 ป มีสถานะเปนหมูบานแมขาย 47 หมูบาน
2. หมูบานที่ไดรับงบประมาณ 2 ป มีสถานะเปนหมูบานแมขาย 13 หมูบาน
3. หมูบานที่ไดรับงบประมาณ 1 ป มีสถานะเปนหมูบานแมขาย 24 หมูบาน
4. หมูบานที่ไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ มีสถานะเปนหมูบานแมขาย 11 หมูบาน
รายชื่อหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ผานการคัดเลือกเปนหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัส
ลําดั
โครงการ
บ
(SciV)
1
001
2
002
3
003
4
006
5
007
6
008
7
009
8
010
9
011
10
013
11
015
12
192
13
193
14
195
15
196
16
197
17
198
18
199
19
200
20
201
21
204
22
205
23
207
24
208
25
210
26
211
27
212
28
213
29
215
30
163
31
148
32
206
33
161
34
203
35
209
36
021
37
022
38
023
39
025
40
026
41
027

ชื่อหมูบาน
หมูบานตนน้ํา (ปาสักงาม)J
หมูบานตนน้ํา (หวยปลาหลด)J
หมูบานตนน้ํา (เครือขายลุม น้าํ แมละอุป)J
หมูบานน้ําแลง (บานผาชัน)J
หมูบานน้ําแลง (บานลิม่ ทอง)J
หมูบานน้ําแลง (บานโนนขวาง)J
หมูบานน้ําแลง (บานโนนรัง)J
หมูบานน้ํากรอย (บานเปร็ดใน)J
หมูบานตนน้ํา (ชุมชนหนองปงไก)
หมูบานตนน้ํา (ชุมชนรักษปาตนน้ําแมลาว)
หมูบานตนน้ํา (ชุมชนบานโปงแดง)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียกลุมสงเสริมผลิตขาวชุมชนต.จําปาโมง
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียกลุมผูผลิตปุยอินทรียบานหนองยาง
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียก ลุม ปุย อินทรียช วี ภาพบานกานเหลืองดง
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียกลุม เกษตรอินทรียช วี ภาพต.นามะเฟอง (บานกุดเตา)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียกลุมเกษตรกรผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียกลุมผูผลิตปุยชุมชนบานสามขา
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียก ลุม เกษตรยัง่ ยืนต.สุวรรณคาม
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียกลุมเกษตรกรผลิตปุยอินทรียบานนาผาง
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียกลุมเกษตรกรผลิตปุยอินทรียบานโนนสําราญ
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียกลุมผูผลิตปุยอินทรียบานบัวแกว
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียกลุมเกษตรกรทํานาบานนาทุง
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียก ลุม เกษตรกรผลิตปุย อินทรียบ า นเปาะ
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียก ลุม เกษตรกรทําสวนพัฒนาปากคลอง
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียก ลุม ผูผ ลิตปุย บานโนนขุย
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียก ลุม ผูผ ลิตปุย ชุมชนบานขุนพัง
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียกลุมผูผลิตปุยชุมชนบานตะโนน
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียก ลุม เกษตรกรผลิตปุย อินทรียบ า นหาดกรวด
หมูบานแมขายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.
หมูบานการผลิตปุยหมักแบบเติมอากาศ(หมูบานปุยหมัก)
หมูบ า นการจัดการขยะแบบประชาชนมีสว นรวม(*)
หมูบ า นกลวยเบรกแตก
หมูบานขาวหอมทอง
หมูบ า นทอผาไทลือ้ (บานทุง มอก)
หมูบานทอผาไหมนายาว-นาอุดม
หมูบ า นดาหลา 1J
หมูบ า นดาหลา 2J
หมูบ า นเกษตรอินทรียJ
หมูบ า นพลังงานทดแทน 2J
หมูบานขาวอินทรีย
หมูบานดินเค็ม(หมูบานฟนฟูดินเค็ม)

ปที่ไดรับ
จํานวนผู
SAR 55
งบ
ประเมิน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

85
83
92
88
91
77
95
84
78
92
84
82
93
85
92
100
96
97
96
91.7
93
95.5
81
89
89.5
96.5
84.5
87.3
96
96.5
88.5
85
89
92
100
๘๓
๘๓
๙๓
๘๐
๘๗
๘๓

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
3
1
2
1
4
3
1
2
2
1
4
3
2
3
1
2
1
2
2
1
1
๑
๑
๑
๑
๑
๑
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รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัส
ลําดั
โครงการ
บ
(SciV)
42
171
43
172
44
153
45
177
46
173
47
187
48
180
49
028
50
029
51
032
52
034
53

035

54

036

55

039

56

040

57

041

58

044

59

046

60

049

61

050

62

051

63

052

64
65

053
054

66

058

67

059

68

061

69

062

70

063

71

064

72

065

73

068

74

069

ชื่อหมูบาน
หมูบานไกพื้นเมือง
หมูบานขาวปลอดภัยแบบมีสวนรวม
หมูบาน ว และ ท กลุม เกษตรกรออย
หมูบานพลังงานทดแทนและเกษตรยั่งยืน
หมูบาน ทอ ถัก จักร สาน
หมูบานปศุสัตวอินทรีย
หมูบานเทคโนโลยีกาซชีวภาพเพื่อจัดการน้ําเสียยางแผนและขยะอินทรีย(เกาะหมากนอย)
หมูบานขาวหอมนิล J
หมูบานขาวหอมนิล (2)
หมูบ า นผลิตภัณฑกลวยแปรรูป
หมูบานเซรามิกบานหาดสมแปน
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (บานทับทิมสยาม 07)(หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุม ผูผ ลิตปุย ชุมชนบานทับทิมสยาม07)J
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียก ลุม ผูผ ลิตปุย ชุมชนบานคลองศิลาJ
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยชีวภาพ (กลุม เกษตรกรกองทุนขาวฯ )(หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุม ผลิตปุย อินทรียบ า นดงบุญนาค)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุม ปุย อินทรียอ ดั เม็ดฯ)(หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุม ผูผ ลิตปุย อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุมเกษตรทํานาบานนาเสียว)(หมูบานเทคโนโลยีการผลิต
ปุยอินทรีย กลุมผูผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง บานนาเสียว)
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียช วี ภาพ (บานชุมพล)(หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรีย กลุม
ผลิตปุย อินทรียบ า นชุมพล)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยหมักชีวภาพ (บานผาเบียด)(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมผูผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง บานผาเบียด)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุม ออมทรัพยเพื่อการผลิตบานโนนสวรรค)(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรีย กลุม ผลิตปุย อินทรียอ ดั เม็ดบานดูน)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ (บานมวงใหญ)(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
กลุมปุยอินทรียชีวภาพบานมวงใหญ)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุม วิสาหกิจชุมชนปุย )(*)(หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุม วิสาหกิจชุมชนปุย อินทรียห อ งแซง)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุม วิสาหกิจอัดเม็ดปุย อินทรียช วี ภาพ ต.หนองเม็ก)(หมูบาน
เทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรีย กลุม วิสาหกิจอัดเม็ดปุย อินทรียช วี ภาพ)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุม ปลูกผักปลอดสารพิษ ต.สีชมพู)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุมเกษตรทฤษฎีใหมบานพังคี
หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรีย (กลุม ไรนาสวนผสม)(หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรีย กลุม
ไรนาสวนผสมบานหนองบัว)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุม ผลิตปุย หมักชีวภาพชุมชนปาแสด)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียตามวิถีพอเพียง(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม ปุย
อินทรียต ามวิถพี อเพียงบานบนลาน)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุมปุยอินทรียชีวภาพบานทุงเลียบ)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุม โรงงานผลิตปุย อินทรียช วี ภาพอัดเม็ด ต.หนองแวง)
(หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุมผูผลิตปุยอินทรีย-เคมีคณ
ุ ภาพสูง บานหนองแวง)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุม ผูผ ลิตปุย เคมีชีวภาพเบญจลักษณ)(หมูบานเทคโนโลยี
การผลิตปุยอินทรีย กลุม ผูผ ลิตปุย ชุมชนบานโนนสําโรงเหนือ)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย กลุม สตรีสหกรณบา นบุกลาง)(หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย
อินทรีย กลุม ผูผ ลิตปุย ชุมชนบานบุกลาง)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุมแมบานเกษตรกรบานโนนประดู)(หมูบานเทคโนโลยีการ
ผลิตปุยอินทรีย กลุม ผลิตปุย อินทรียบ า นโนนประดู)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุม วิสาหกิจชุมชน ต.โพธิห์ มากแขง)(หมูบานเทคโนโลยีการ
ผลิตปุยอินทรีย กลุมศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวบานบัวโคก)

ปที่ไดรับ
จํานวนผู
SAR 55
งบ
ประเมิน
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

83
79
๙๑
84.3
92
97
88
94.3
99.7
89.1
91.7

1
1
๒
4
1
2
2
3
3
1
1

3

100

1

3

100

1

3

94

1

3

81.8

4

3

95

1

3

92

1

3

95

1

3

89

2

3

97

1

3

99.3

4

3

100

1

3
3

97
90.3

1
3

3

96

1

3

96

1

3

95

3

3

92

1

3

91.4

5

3

100

1

3

100

1

3

97

1

3

99

1
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รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมหมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รหัส
ลําดั
โครงการ
บ
(SciV)
75
070
76
073
77
092
78
093
79
087
80
123
81
108
82
157
83
110
84
147
85
149
86
151
87
152
88
155
89
114
90
117
91
102
92
077
93
081
94
118
95
142

ชื่อหมูบาน
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุม ปลูกผักปลอดสารพิษบานคลองใหญใต)
หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย (กลุม วิสาหกิจชุมชนกลุม แมบา นเกษตรบานหัว
หมูบานตนแบบแปรรูปลําไยระดับชุมชน(*)(หมูบ า นเทคโนโลยีแปรรูปลําไยชุมชน)
หมูบานขาวโพดหมอกควัน
หมูบ า นแกสชีวมวลในครัวเรือน
หมูบ า นพลังงานทดแทน (เตาชีวมวลเชือ้ เพลิงแกลบ)(*)
หมูบานสันสลี(หมูบานน้ําปู (สันสลี))
หมูบานขาวอินทรีย บานนาเวียง
หมูบานขาวปลอดสาร อาหารปลอดภัย
หมูบานขาวปลอดสาร (หมูบานขาวอินทรีย)(*)
หมูบานสมุนไพรชุมชน(*)
หมูบานวิทยาลัยวัววิทยา
หมูบ า นถัว่ ลิสงเพือ่ การผลิตแบบครบวงจร
หมูบ า นสมุนไพรอินทรีย
หมูบ า นรางสีหมอกไมผลไทยเพือ่ การทองเทีย่ วเชิงนิเวศเกษตร(*)
ชุมชนบานนาโสก หมูบ า นพันธุข า วหอมมะลิ(*)(หมูบ า นพันธุข า วหอมมะลิ บานพิมาน)
หมูบ า นเผือกหอม
หมูบ า นหอยเชอรี(่ หมูบ า นแมขา ยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหอยเชอรี)่ J
หมูบ า นขาวเหลืองอินทรีย(หมูบ า นขาวเหลือง11)J
หมูบานหมากเมา
หมูบานปลาดุกครบวงจรทาซัก

ปที่ไดรับ
จํานวนผู
SAR 55
งบ
ประเมิน
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

97
95
94.7
85.67
99
85.5
95.5
98.5
100
87.7
92.6
87
91.6
92.6
94
91.7
87.7
95
94.3
85.7
83.3

3
1
3
2
1
3
4
4
1
1
2
1
2
3
4
3
3
2
3
3
3

ภาคผนวก 8
เรื่องเลาความสําเร็จ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าํ และการเกษตร (องคการมหาชน)

คน
ขอมูล

เทคโนโลยีดานการจัดการขอมูล
อยางเปนระบบ
เทคโนโลยีดา นสารสนเทศภูมศิ าสตร
เทคโนโลยีดานแหลงน้ํา
โปรแกรม Microsoft Word, Excel

ความสําเร็จของ
หมูบ า นเศรษฐกิจ
พอเพียง

เทคโนโลยีทใ่ี ชในการบริหารจัดการน้าํ ระดับชุมชน
· เทคโนโลยีดา นการจัดการขอมูลอยางเปนระบบ: รวบรวมจัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน ขอมูลรายได
ผลผลิตที่เพิม่ ขึ้น ขอมูลแหลงน้ํา ขอมูลการเกษตร บัญชีการใชน้ํา การบริหารจัดการโครงการ
· เทคโนโลยีดา นสารสนเทศภูมศิ าสตร : การสํารวจพื้นที่ การใชกลองระดับและเครื่องมือระบุคาพิกัด
(GPS) การใช แ ผนที่ ภ าพถ ายจากดาวเที ย ม แผนที่ ร ะดั บ ความสู ง ภาพถ ายทางอากาศ การใช โ ปรแกรม
Quantum GIS สําหรับประมวลผลขอมูลดานสารสนเทศภูมศิ าสตร (GIS) เชน แหลงน้าํ ฝาย เปนตน
· เทคโนโลยีดา นการจัดการน้าํ : การวิเคราะหสภาพปญหาดานน้าํ ในชุมชน การหาแหลงกักเก็บน้าํ ทีม่ ี
ความเหมาะสม วิธกี ารกักเก็บน้าํ จืดในพืน้ ที่ การซอมแซมและพัฒนาแหลงกักเก็บน้าํ จืด ในพื้นที่ การวางแผนการ
ใชน้ํา การบริหารจัดการ การออกแบบ การกอสรางและการควบคุมงาน โครงการแหลงน้ําขนาดเล็กตางๆ
· ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสืบคนขอมูล
การติดตอสื่อสารระหวางผูใหและผูรับเทคโนโลยี การใชโปรแกรม Microsoft Office เพื่อการบั นทึก การจัด เก็บ
ขอมูลการสํารวจ การนําเสนอผลงาน เชน สงเสริมการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับเยาวชน เชน
การตรวจวัดคุณภาพดินและน้ํา การจัดทําฐานขอมูลพรรณไมชุมชน เปนตน
· การสรางเครือขายและเยาวชน : การขยายแนวคิดและถายทอดวิธีการบริหารจัดการน้ําสูชุมชน
ขางเคียง การพัฒนาศักยภาพเยาวชนดานการจัดเก็บขอมูล การประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับ
เยาวชน เชน การวัดคาความเค็ม การตรวจวัดคุณภาพน้ํา

เทคโนโลยีดา นการบริหารจัดการน้ํา

หรือ สสนก. เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการบริหารจัด การน้ํา
โดยการบูรณการขอมูลสารสนเทศน้ําจากหนวยงานตาง ๆ เชน
กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิ ทยา ฯลฯ มาใชในการบริหาร
จัดการน้ําระดับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคา
ในการใช นํ้ า ซึ่ ง น้ํ า เป น ต น ทุ น ชี วิ ต ต น ทุ น การผลิ ต ของภาค
การเกษตรของประเทศ
การดํ า เนิ น งานหมู บ านแม ข า ยวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี โดย
สสนก. จะดําเนินการคัดเลือกหมูบานที่มีศักยภาพและความพรอมในการเปนตนแบบและ
นําไปสูการขยายผล จากการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ
โดยหลักการพัฒนาหมูบานดวยเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําระดับชุมชน ใชหลักการ
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” สรางการมีสว นรวมของคนในชุมชนในการทําความเขาใจบริบท สภาพแวดลอมทั้ง
ภูมิประเทศ ภูมิ อากาศของชุมชนที่ ตนเองอาศัยอยู เรียนรู และแบงปนประสบการณจากรุนสูรุน ชวยกันคิด
สราง และปฏิบตั ิ จนกอใหเกิด ผลกระทบมากมายตอตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่ตนเองตองใชทรัพยากรใน
ทองถิ่นในการประกอบสัมมาอาชีพตางๆ โดยเฉพาะการประยุกตใชงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มา
สนับสนุนการเก็บขอมูลอยางเปนระบบใหกบั การทํางานของผูใ หญในชุมชน โดยเยาวชนสามารถทํากิจกรรมของ
กลุม ไดอยางสอดคลองไปกับชุมชนอยางถูกตอง เหมาะสม และเสริมศักยภาพซึง่ กันและกันใหดยี ง่ิ ขึน้ ดังนี้

ชุมชนบานโนนรัง-บูรพา
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเกษตรทฤษฎีใหม จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเฉลิม
พระเกียรติ “๘๐ พรรษา ปวงประชาเปนสุขศานต” วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
จาก สํานักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)

หมู ๑๕ บ า นโนนรั ง -บูร พา เปนจุ ดเริ่ มตนของการสราง
เครือขายการบริหารจัดการน้ําบานโนนรัง -บูรพา ต.ตลาดไทร อ.
ชุมพวง จ.นครราชสีมา เปนหนึ่งในแมขายการบริการจัด การ
ทรั พ ยากรน้ํ า ชุ ม ชนกลุ ม น้ํ า ท ว ม-น้ํ า แล ง ของ สสนก. ตั้ ง แต ป
๒๕๕๒ พื้นที่บานโนนรัง-บู รพา มี
แนวทางในการแกปญหาน้ําแลง น้ํ า หลาก ด ว ยวิ ธี ก ารขุ ด สระน้ํ า
ประจําไรนาเพื่ อเก็บน้ํ าในชวงน้ําหลากและนํ าน้ํามาใชในช วงที่ขาดน้ํา โดยมีการ
ปลูกพืชผสมผสานหรือเกษตรประณีต เพื่อใชเปนอาหารเพียงพอตลอดทั้งป ทําให
เกิ ด การพึ่ งพาอาศั ย กั นในชุ มชน นํา ไปสูก ารขยายแนวคิด เพื่ อจั ด ตั้ ง “ศู น ย ก าร
เรียนรูเ พือ่ ถายทอดความรูแ ละเทคโนโลยี” เพื่อขยายผลตอไปสู ๒ หมูบาน ไดแกห มู ๖ บานโนนรัง และหมู
๑๘ บานใหมโนนรัง โดยมีปราชญชาวบาน คือ พอจันทรที ประทุมภา เปนผูคอยใหคําปรึกษาและใหความรูใน
การดําเนินงาน
กลยุทธในการแกไขปญหาเรือ่ งน้าํ
น้าํ เพือ่ การอุปโภค บริโภค
· ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน โดยใชน้ําจากสระหนองโสนเปนแหลงน้ําดิบ ใชได ๔๐๐ หลังคาเรือน
· สรางและปรับปรุงแหลงกักเก็บน้าํ ประจําไรนา จํานวน ๔๙ สระ (๔๙ ครัวเรือน) เปนแหลงเก็บกักน้าํ
สํารองเพือ่ การผลิตขาวนาป(ขาวหอมมะลิ) ปริมาณน้าํ สํารองรวม ๑๐๖,๐๔๒.๑๓ ลบ.ม.
· ขุดสระแกมลิงเปนน้ําสํารอง บริเวณคลองอีสานเขียวซึ่งเปนการขุดสระน้ําประจําไรนา
น้าํ เพือ่ การเกษตร
· ปริมาณน้าํ เพียงพอและบริหารน้าํ ในแปลงขาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
· ผลผลิตขาวทีไ่ ดเพิม่ สูงขึน้ ๑๕-๓๐ %
· ลดความสูญเสียจากการขาดน้าํ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
ดานเศรษฐกิจ
- ผลผลิตขาวทีไ่ ดเพิม่ สูงขึน้ ๑๕-๓๐ % มีปริมาณน้าํ เพียงพอและบริหารน้าํ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สรางอาคารโรงสีชุมชนและติดตั้งเครื่องสีขาวกําลังผลิต: ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ กก.
- สามารถผลิตปุย หมักจากการเลีย้ งหมูหลุมไดปล ะไมนอ ยกวา ๕,๐๐๐ กก.
- สามารถผลิตและจําหนายขาวสารหอมมะลิบรรจุถุงขนาด ๑ กก.และขนาด ๕ กก.
- วางแผนและดําเนินการจัดทําแปลงคัดพันธุข า วหอมมะลิอนิ ทรียจ านวน ๑๐ ไร (๑๒ แปลง)
ดานสังคม
- สมาชิกไดรับความรูในการคัดพันธุขาวเพื่อลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตขาวอินทรีย
- สรางและขยายเครือขายการทําการเกษตรแบบประณีต จํานวน ๕๔ ครัวเรือน จาก ๓ หมูบาน ได แกหมู
๖ บานโนนรัง หมู ๑๕ บานโนนรัง-บูรพา และหมู ๑๘ บานใหมโนนรัง

เทคโนโลยีดา นการบริหารจัดการน้ํา

ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ชุมชนบานปาสักงาม
รางวัลดีเดน ประกวดการจัดการทรัพยากรน้าํ ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ชุมชนบา นปา สักงาม หมูที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า แม ก วง ซึ่ ง อยู ใ นพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ป า ขุ น แม ก วงอั น
เนือ่ งมาจากพระราชดําริ เปนหมูบานเกาแกด้ังเดิม ตั้งถิ่นฐานมีความเปนมายาวนาน
กวา 300 ป ชาวบ านสวนใหญสืบเชื้อสายมาจากชาวลั๊วะ ซึ่ งเปนชนชั้นดั้ง เดิมของ
เชียงใหม มีหลักฐานจากซากปรักหักพังของเจดียอิฐที่ขุดพบมากกวา 20 จุด เดิมนั้น
บา นป า สั กงามเป นหมู บ า น ที่ มี ค วามอุ ด มสมบูร ณ ม าโดยตลอด แต ห ลั ง สัม ปทานป
2518 มีการตัดไมทาํ ลายปาอยางรุนแรง ตอเนือ่ งนับ 10 ป จนปาเสื่อมโทรม ความ
แหงแลงและการขาดแคลนน้าํ ทวีความรุนแรง น้าํ ตกหยุด ไหล สัตวปาสูญพันธุ ความหลากหลายทรัพยากรหมด
ไป กระทบทั้งวิถีชีวิตและอาชีพ
ชาวบานเปลีย่ นจากการลักลอบตัดไม หันมาอนุรกั ษฟน ฟูปา ตนน้าํ ลําธารตามแนวทาง
พระราชดําริ เปนแหลงเรียนรูเรื่องฝายชะลอน้ํา การปลูกไม 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยาง แนวกันไฟปาเปยก
จัดตัง้ หนวยพิทกั ษปา เพือ่ ดูแลการบุกรุกทําลาย ทําขอมูลงานวิจยั ความหลากหลาย ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แผนที่ ในการสํารวจแนวเขตอนุรกั ษปา ชุมชน จัดทําเสนทางศึกษาธรรมชาติปา ซับน้าํ ใหเปนแหลงเรียนรู

ความเปลี่ ย นแปลงที่ แ สดงผลสํ าเร็ จที่ ชั ด เจนของชุ ม ชนบ านป าสั กงาม
สามารถแบงเปน 3 ประเด็นหลัก คือ
1. พัฒนาระบบขอมูลเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ ชุมชน
มีการประยุกตใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อจัดทําขอมูลแผนที่เสนทางน้ํา แผนที่ฝาย ขอบเขตปา
อนุรกั ษชมุ ชน ใหเปนระบบ เพือ่ ใชวางแผนจัดการทรัพยากรน้าํ ของชุมชน คือ
· ขอบเขตปาอนุรกั ษชมุ ชน
1. จัดทําแผนทีข่ อบเขตปาอนุรกั ษชมุ ชนบานปาสักงาม จํานวน 37,000 ไร
2. นักวิจัยชุมชนที่สามารถจัดทําขอมูลแผนที่ไดดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยี คือ แผนที่ภาพถาย
ดาวเทียมความละเอียดสูง เครื่องจับพิกัดจุดจีพีเอส โปรแกรมดึงขอมูลแผนที่ Map Source โปรแกรมจัดทําแผน
ที่ Quantum GIS โปรแกรมจัดทําแผนที่ Ozi Explorer โปรแกรมดูแผนทีอ่ ยางงาย Google
3. ขอตกลงรวมระหวางกลุม พิทักษปาบานปาสักงาม และอุทยานแหงชาติแมตะไคร ในการใหชุมชน
เปนผูด แู ลพืน้ ทีป่ า อนุรกั ษชมุ ชน ในเขตลุม น้าํ คัง 37,000 ไร
· แผนทีเ่ สนทางน้าํ และแผนทีฝ่ าย
1. แผนที่เสนทางน้ําในพื้นที่ 1 ลําน้ําหลัก(หวยคัง) 25 ลําหวย
รอง 38 ลําหวยสาขา และ 3 ลําหวยแขนง
2. แผนทีฝ่ าย ขอมูลสภาพการใชงานฝายและขอมูล
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ปริมาณตะกอนทีฝ่ ายกักเก็บไวได ในพืน้ ที่ 15 ลําหวย 648 ฝาย
3. นักวิจยั ชุมชนทีส่ ามารถใชเทคโนโลยี คือ แผนทีภ่ าพถาย
ดาวเทียมความละเอียดสูง เครื่องจับพิกัดจุดจีพีเอส โปรแกรมดึงขอมูลแผนที่ Map Source โปรแกรมจัดทําแผน
ที่ Quantum GIS โปรแกรมจัดทําแผนที่ Ozi Explorer และโปรแกรมดูแผนที่อยางงาย Google Earth
4. ตัวอยางขอมูลฝาย เพือ่ นําไปวิจยั ตอเนือ่ งเรือ่ งปริมาณน้าํ ที่
เกิดจากการทําฝาย และประโยชนของฝาย

2. ปรับเปลีย่ นแนวคิดเรือ่ งการพึง่ พาตนเองดานอาชีพ
เกิดกลุม อาชีพกลวยไม แปลงเกษตรผสมผสาน ปฏิทนิ ผลผลิต
ปา เมนูอาหารพืน้ บาน และพัฒนากองทุนหมุนเวียนกลุม อาชีพ
· ปฏิทนิ ผลผลิตปา และเมนูอาหารพืน้ บาน ทีไ่ ดจากปา 64 ชนิด 12
เดือน 3 ฤดูกาล
· กองทุนหมุนเวียนเพือ่ การพัฒนาอาชีพแบบพึง่ ตนเองมีแผนการผลิต
บัญชีการผลิต และขอมูลบัญชีครัวเรือน
· จัดตัง้ กองทุนหมุนเวียนกลุม อาชีพ มีการวางกฎระเบียบในการจัดการกองทุน
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพความพร อ มแม ข า ยความ ด า นการอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู
ทรัพยากรปาตนน้าํ ตามแนวพระราชดําริ
การจัดทําคูม อื ฝายฉบับชาวบานชุมชน โดยไดผลลัพธทช่ี ดั เจนคือ
· เสนทางศึกษาธรรมชาติปา ซับน้าํ และจุดเรียนรูก ารฟน ฟูปา ตนน้าํ
· คูม อื การถายทอดความรูเ รือ่ งการทําฝายฉบับชาวบาน
1. ไดชดุ ความรูเ รือ่ งกระบวนการคายและคูม อื ฝายฉบับชาวบาน
2. ขยายเครื อขายการจัดการปาตนน้ําตามแนวพระราชดํ าริ และการสํารวจ
ขอมูลแผนที่ ในพื้นที่เครือขายลุมน้ํากวง
3. เพิม่ ความสามารถบุคลากรชุมชนดานวิทยากรกระบวนการคาย และเครือขายลุมน้าํ
นายมณเฑียร บุญ ชางเผือก แกนนําชุมชนบานปาสักงาม
ประทับใจที่ไดรวมทํางานกับ สสนก. มากที่ไดใหเกิดการเรียนรูทั้งทางดาน ว และ ท ที่สามารถนําไปใชได
ในการทํางานทัง้ ของตนเองชุมชนและสังคม ทําใหเกิดความเจริญในอนาคตหนาทีก่ ารงานประทับใจในตัวพี่
เลี้ยงของเจาหนาที่สถาบันสารสนเทศที่ใหความรัก ความใสใจ สนใจ ชวยเหลือ และยังคอยเปนกําลังใจจน
ชุมชนฝาฟนอุปสรรคจนประสบความสําเร็จ มีโอกาสไดไปแลกเปลี่ยนความรูระหวางเครือขายเพื่อนๆใน
การบริหารจัดการน้ํา เกิดการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เกิดความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร เปนแหลง
เรียนรูสรางอาชีพสรางรายไดสรางความยั่งยืนมั่นคง เกิดเปนความสัมพันธเชื่อมโยงเกิดความหวงใย
ชวยเหลือเกื้อกูลรวมตัวทํางานสานตออุดมการณและยังไดเห็นการทํางานในพื้นที่ที่มีความแตกตางกันแต
เปนไปทิศทาง เปาหมายที่เปนอันเดียวกันคือการนอมนําแนวพระราชดําริมาใชในการดําเนินงานจนประสบ
ความสําเร็จ

ชุมชนบานเปร็ดใน
ไดรบั รางวัลลูกโลกสีเขียว ประจําป 2542 ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือขายชุมชน)
รางวัลทีส่ าม ประกวดการจัดการทรัพยากรน้าํ ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2551)

บานเปร็ดใน เปนชุมชนเล็กๆ มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 2,368 ไร
ตั้งอยูบนที่ดอน สูงจากระดับน้ําทะเล 200 เมตร มีพื้นที่ปาชายเลนสาธารณะ
อยูป ระมาณ 12,000 ไร เปนพื้ นที่ป ลายน้ําอยูติดกับทะเล ทําใหประสบ
ปญหาน้าํ เค็มรุกล้าํ พืน้ ทีเ่ กษตรและแหลงน้าํ จืดของชาวสวน โดยเฉพาะชวงฤดู
แลง ขาดแหลงกักเก็บน้าํ จืดในพืน้ ที่
สันนิษฐานวาบรรพบุรุษคนแรกที่เขามาบุกเบิกอพยพมาจาก
ประเทศจีน เขามาตั้งถิ่ นฐานเมื่อ พ.ศ.2393 ที่ห มูบานโคกและตอมายาย
บา นเรื อนมาอยูที่ บ านเปร็ ด ในประมาณ 10 ครัว เรื อ น ในอดีต บริเ วณที่ ตั้ ง
หมูบานมีสภาพเปนปาหนาทึบ(ปาบก) มีตนไมขึ้นหนาแนน มีสัตวปามากมาย
เชน เสือ กวาง หมูปา ติดกับทะเลเปนปาชายเลนอันอุดมสมบูรณและมีสัตว
น้าํ ชุกชุม บานเรือนตัง้ กระจายอยูต ามปาบก บานแตละหลังจะอยู หางกันและ
มีตนไมใหญลอมรอบ ตอมามีคนอพยพเขามาอยูมากขึ้น ทําใหมีการตัดไมเพื่อปลูกที่อยูอาศัย สภาพพื้นที่และปา
ไดถกู เปลีย่ นแปลง สงผลใหความตองการพืน้ ทีย่ อู าศัยและพื้นที่ทํากินเพิ่มขึ้น ตองถางปาบกและเกิด การจับ จอง
พืน้ ทีท่ าํ กิน หากใครสามารถถางพืน้ ทีป่ า ไดมากก็เปนเจาของพื้นที่มากทําใหปาถูกโคนและตัดไมเพื่อขาย มีการ
ใชเลื่อยยนตตัดไมทําใหปาบกถูกทําลายและลดจํานวนลงไปอยางรวดเร็ว
เมื่อมีการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงชายฝง เมื่อป 2523 ประกอบกับการใหสัมปทานปาไมทําใหปา
ชายเลนถูกทําลายไปอยางรวดเร็ว และนี้คือจุดเปลี่ยนของภูมินิเวศพื้นที่ปาชายเลนของบานเปร็ด ตอมาชุมชนมี
แนวคิดที่จะนําความรูเรื่องการทําฝายชะลอน้ํามาประยุกตใช เพื่อทดลองกักเก็บน้ําจืด ไวในพื้นที่ใหนานที่สุด และ
เปนแนวกันน้าํ เค็มรุกล้าํ พืน้ ทีเ่ กษตรและแหลงน้าํ จืดของชาวสวน สามารถใชไดจริงในพืน้ ที่ คือ
เตายาง ปองกันแนวตลิ่ง
“เตายาง” คือ ยางรถยนตทน่ี าํ มาใชเปนปะการังเทียมเพื่อการปองกันการพังทลายของหนาทะเลและ
แนวเขตฟนฟูของปาชายเลนโดยการนํา ยางรถยนตมาเจาะรูจํานวน 6 เสน ตอเตาหนึ่งลูกนํ ามาตั้งใหเปนรู ป
สีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั แลวมัดดวยเชือก เชือกจะมีความคงทนมากกวาอยางอืน่ เมือ่ อยูในน้ําเค็มและเทปูนซีเมนตในยาง
เสนใดเสนหนึ่งเพื่อใหเปนฐานของเตาเมื่อนําไปวางแลวเตาจะไมมีการเคลื่อนที่เมื่อถูกกระแสคลื่น กระแสน้ําจาก
ทะเลในการวางนั้นจะวางหางจะชายฝงเล็กนอยแลววางออกไปในทะเลอีกประมาณ 300 เมตร วางสลับฟน
ปลา ขณะนีไ้ ดวางไปแลวประมาณ 8,000 ลูก หมูบานมีแผนวาจะวางตลอดแนวชายฝงของปาชายเลนที่เปร็ด
ในดูแลอยู
การจัดการน้ํากรอย ดวยวิธีการชะลอและกักเก็บน้ําจืด ชุมชนไดทดลองชะลอและกักเก็บ น้าํ จืด ดวยวิธีการ
4 รูปแบบ คือ
1. ทําบานประตูปด-เปด ทอลอด บริเวณลําราง 2. ติดตั้งฝายกระสอบ เปนชวงๆ ตามระดับของพื้นที่
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3. ขุดลอกลํารางเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีก่ กั เก็บน้าํ จืดใหมากทีส่ ดุ 4. พัฒนาบอกุง รางเปนสระเก็บน้าํ หรือสระแกมลิง
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ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
· ชะลอและกักเก็บน้าํ จืดใหอยูใ นพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากเดิมในชวงฤดูแลง 30-35 วัน
· แกปญ
 หาการขาดแคลนน้าํ ใหกบั พืน้ ทีส่ วนเกษตรกรบานเปร็ดในจํานวน 387.75 ไร
· พืน้ ทีก่ กั เก็บน้าํ จืดหรือสระแกมลิงเพือ่ เปนแนวกัน้ น้าํ เค็มจํานวน 44 ไร 105,600 ลูกบาสกเมตร
· ลดป ญหาน้ํ าเค็มรุ กล้ํ าเขา พื้นที่ เ กษตร และสระเก็บ น้ํา ของชาวสวนจํานวน 135 สระ ปริ มาณน้ํ า
186,402 ลูกบาสกเมตร
· เพิ่ ม พื้ น ที่ กั ก เก็ บ น้ํ า เพื่ อ การอุ ป โภคและบริ โ ภคให กั บ ชุ ม ชนเครื อ ข า ยบ า นคลองหลอด-อ า วกรู ด
78,700 ลูกบาสกเมตร
· ลดการขาดแคลนน้ําและชวยลดปริมาณการซื้อน้ําจืดจากตําบลหนองคันทรงไดมากกวา 50 %
· ในปพ.ศ. 2555 ลดการซือ้ น้าํ จาก ต.หนองคันทรงได 100%
ดานสังคม
· ขยายผลสํ า เร็ จ การบริ ห ารจั ด การน้ํ า กร อ ยด ว ยวิ ธีก ารชะลอและกั กเก็ บน้ํ า จืด สู ชุม ชนเครือ ข าย 4
หมูบาน ประกอบดวย หมู 1 บานแหลมโปะ หมู 3 บานคลองหลอด-อาวกรูด หมู 4 บานหวงน้ําขาว
และหมู 5 บานคันนา ครอบคลุมทั้งตําบลหวงน้ําขาว
· ลดความเสียหายตอผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนผลไมในชวงฤดูเก็บเกีย่ ว
· ลดคาใชจายในการซื้อน้ําจากตําบลหนองคันทรงในชวงฤดูแลงตั้งแตเดือน กุมภาพันธ-เดือนเมษายน
ประมาณ 200,000 - ตอป
กระบวนการขยายเครือขายไปสูห มูบ า นอืน่ ๆ
§ มีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําชุมชน เพื่อขับ เคลื่อน
กิจกรรมตางๆ ดานการบริหารจัดการน้ํา และขยายผล
สูเครือขายชุมชนใกลเคียง
§ มีแผนการบริหารจัด การน้ําแต ละหมูบาน และจัดทํา
แผนที่แหลงน้ําชุมชนเพื่อใชประกอบเปนแนวทางการ
แกไขปญหารวมกัน
§ เวที แ ลกเปลี่ ย นของหน ว ยงาน องค ก รสนั บ สนุ น
ประชาสัมพันธ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ํา
§ กลุมเยาวชนลูกไมปาเลน รวมดําเนินงานกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําของชุมชน และดานการ
อนุรักษท รัพยากรตางๆ ในการและประยุกตใช เทคโนโลยีเพื่อการสํ ารวจและจัด เก็บ ขอมู ล เรียนรู
แนวคิดและการทํางานจากแกนนํา เปน การสรางคนรุนใหม ข้ึนมาสืบสานภารกิจ เกิดการทํางานได
อยางตอเนือ่ ง
§ ถายทอดภูมิปญญาดานการบริหารจั ดการน้ําในพื้นที่ใ หกับโรงเรี ยนบา นเปร็ดใน เพื่อใหเยาวชนได
เรียนรูแนวคิด และเขาใจสภาพพื้นทีข่ องตนเองไดดียิ่งขึ้น

เครือขายลุมน้ําแมละอุป
รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
“รางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน
ตามแนวพระราชดําริ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2551)”

ชุมชนเครื อขายลุมน้ําแมล ะอุป เปนชุมชนเผากะเหรี่ย ง
ซึง่ มีการดําเนินชีวติ อยูบ นฐาน คนอยูได ปาก็อยูไ ด ตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ํา
แมแจม ต.แจมหลวง อ.กัลยาณิวัฒ นา จ.เชียงใหม เริ่มแรกของชุมชน
เครือขายหลัก ในพืน้ ทีต่ าํ บลแจมหลวง 4 ชุมชน คือ ชุมชนบ านหวยยา
ใน ชุมชนบานหวยยาใต ชุมชนบานแมละอุป และชุมชนบ านหวยบะบา
เชือ่ มโยงรวมตัวกันเปนเครือขาย อยู ในเขตพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ซึง่ เปน
พื้นที่อนุรกั ษ และไมสามารถมีเอกสารในที่ทํากินของตัวเอง ทําใหเกิดความไมชัดเจนในที่ดินทํากินและพื้นที่ปา
อนุ รั ก ษ ม าโดยตลอด นอกจากนี้ ก ารขยายตั ว ของประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาของการใช
ทรัพยากรธรรมชาติไมถกู ตอง การบุกรุกพืน้ ทีป่ า เพื่อใชเปนที่ทํากิน ทําใหปาเริ่มเสื่อมโทรม ปริมาณน้ําลดลงใน
บางป การทําเกษตรไดผลผลิตไมเพียงพอ สัตวปาและสัตวน้ําที่เปนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณของผืนปาลดลง
ชาวบานเกิดการแบงฝายเปน 2 กลุม คือ กลุมที่เห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และกลุมที่เขาไปรับจาง
นายทุนลักลอบตัดไม จนในทีส่ ดุ ปญหาการขาดแคลนน้าํ ก็เขาสูภ าวะวิกฤต
ป 2545 เกิดการรวมตัวของเครือขายในภาคของชุมชนที่ลงมือทํา
และมีสว นรวมดวยตัวชาวบานเองเปนหลัก ดวยความคาดหวังไวคือ เปน
พลั ง ขององค ก รชุ ม ชนที่ ช ว ยแบ ง ภาระหน า ที่ ใ นการอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของหนวยภาครัฐที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเพื่อการ
อนุรักษผืนปาแมละอุปใหดํารงอยูสืบทอดไปสูรนลูกหลาน ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปาไม ใหมีความสมดุล และเกื้อหนุน
ระหวางคนกับธรรมชาติ ไดแก การทําแนวกันไฟ ในชวงฤดูแลง เพื่อ
ปองกันไฟปาที่อาจลุกลามเขาไปในพื้นที่ ปาอนุรักษ ไดมอบหมายใหสมาชิกเครือขายฯ ชวยกันเปนหูเปนตา
คอยสอดสองดูแลไมให ไฟปาลุกลามเขาไปในเขตอนุรักษ ได นอกจากนี้ยังมีการทําฝายดักตะกอน ซึ่งเปนภูมิ
ปญญาของชนเผา ปกา เกอะ ญอ มาใชกับการฟนฟูป าต นน้ํ า ซึ่ง ทาง
เครือขายฯ เห็นความสําคัญ และดําเนินการสรางฝายในลํ าหวยแมละอุป
และลํ า หว ยสาขาอื่ นฯ เพิ่ ม ทุก ป เพื่อ เปน การชะลอความชุ มชื้ น ให กับ
พื้นที่ปาบริเวณนั้นๆ
การนําเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ําระดับชุมชน ทําใหเกิด
การจัดทําระบบขอมูลแผนทีช่ มุ ชน เสนทางน้าํ แนวเขตที่ทํากิน แนวเขต
ปาชุมชน และการใชประโยชนที่ดินในรูปแบบตางๆ ใหเกิดความชัดเจน
ในระดับชุมชน ทําใหชมุ ชนมีเอกสารอางอิงของตนเองที่ชัดเจนและเปนระบบ สามารถใชในการวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรปาตนน้ํา และผลักดันใหเกิดขอตกลงความรวมมือระหวางภาคีเครือขายระดับอําเภอ เรื่องการ
อนุรกั ษพน้ื ทีแ่ นวเขตปาตนน้าํ และแนวเขตทีท่ าํ กินอยางชัดเจน

เทคโนโลยีดา นการบริหารจัดการน้ํา

ต.แจมหลวง อ.กัลยาณิวฒ
ั นา จ.เชียงใหม

ปรับเปลีย่ นแนวคิดเรือ่ งการสรางภูมคิ มุ กันดานอาชีพ
- การทําเกษตรผสมผสานแบบยังชีพ วนเกษตรพึ่งพิงปาและแปลงเกษตรอินทรียตัวอยาง
- ตัวอยางแผนการผลิตและขอมูลบัญชีครัวเรือน ของสมาชิกนํารอง 9 ราย เพือ่ แสดงผลเรือ่ งการลด
ตนทุน ลดรายจาย และสรางรายไดเสริมตลอดป
- เกษตรกรตัวอยางใน 2 ระดับ คือ ระดับปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการลดคาใชจายในครัวเรือนเกษตรกร
ตนแบบสามารถลดรายจายครัวเรือนได 93% คิดเปนตัวเลข 53,900 บาท และระดับเพิ่มรายได จากการผลิต
เกษตรอินทรีย เกษตรกรตนแบบมีรายไดเพิ่มขึ้น 64% คิดเปนตัวเลขรายได 191,600 บาท และเกิดกองทุน
หมุนเวียนพัฒนาอาชีพ และแผนบริหารจัดการกองทุน

เทคโนโลยีดา นการบริหารจัดการน้ํา

ความเปลีย่ นแปลงทีแ่ สดงผลสําเร็จชัดเจน สามารถแบงเปน 3 ประเด็นหลัก คือ
1. การพัฒนาระบบขอมูลเพือ่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ ชุมชน
- จัดทําระบบขอมูลแผนทีก่ ารใชประโยชนทด่ี นิ เสนทางน้าํ
แผนทีฝ่ าย แนวเขตทีท่ าํ กิน และแนวเขตปาชุมชน ในพื้นที่เครือขาย
ขยายผล 3 ตํ าบลโดยให ชาวบ า นเปน ผูสํ ารวจและจั ด ทํ าแผนที่ด ว ย
ตนเอง ครอบคลุมระดับตําบล เปนตําบลแรกของประเทศไทย แผนที่
รวมระดั บ ลุ ม น้ํ า ครอบคลุ ม 23 ชุ ม ชน 3 ตํ า บล 4 ลุ ม น้ํ า ได แ ก
เครื อขา ยลุ มน้ํา แมล ะอุ ป เครื อขา ยลุม น้ํา ขุนแมร วม เครื อข ายลุ มน้ํ า
ห ว ยหอย และเครื อ ข า ยลุ ม น้ํ า แม แ ดดห ว ยปู ครอบคลุ ม พื้ น ที่
189,566.01 ไร และจัดทําเอกสารแผนที่รายแปลง (โฉนดชุมชน) จํานวนทั้งหมด 3,341 แปลง เกิด บันทึก
ขอตกลง กติกา กฎระเบียบ เวทีลงนามรับรองแผนที่ และแผนบริหารจัดการทรัพยากรปาตนน้ํารวมกันของภาคี
เครือขายตําบลแจมหลวง ระหวางเครือขายลุมน้ําแมละอุป 4 ชุมชน และขยายผล 19 ชุมชน หนวยงานภาครัฐ
ระดับทองถิ่น เชน อําเภอกัลยาณิวัฒนา อบต.แจมหลวง อบต.วัดจันทร อบต.แมแดด หนวยปองกันรักษาปาที่
ชม.17 (วัดจันทร) ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเชียงใหม
หนวยจัดการตนน้าํ ขุนแมแจม สมาคมปกา เกอะ ญอ สภาแอะมือเจะคี มูลนิธิรักษไทยภาคเหนือ และหนวยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
- งานวิจยั ฝายระบบกรองธรรมชาติ 3 ชัน้ (กรองหยาบ กรองละเอียด และระบบสํารองน้าํ )
ทั้งหมด 76 ฝาย ได แก ชั้นกรองหยาบ(กรองธรรมชาติ ) สร างฝายภู มิ
ปญญาจํานวน 31 ฝาย โดยใชวสั ดุทอ งถิน่ ซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ชั้น
กรองละเอียด จํานวน 18 ฝาย สรางเปนฝายผสมผสาน 9 ฝาย และฝาย
หินกอดินซีเมนต 9 ฝาย เพือ่ กรองตะกอนละเอียดใหนาํ้ มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
และระบบสํารองน้ํา สรางฝายคอนกรีตกึ่งถาวร 27 ฝาย เพื่อเปนตุมกัก
เก็บปริมาณน้าํ ในลําหวย
- ปรับปรุงสภาพแหลงน้าํ เพือ่ ฟน ฟูและเฝาระวังสภาพลําหวย ในพืน้ ทีป่ า ตนน้าํ เครือขายฯ 3 ลุม น้าํ
รวม 8 ชุมชน จํานวน 12 ลําหวย เกิ ดฝายรูปแบบตางๆ จํานวน 119 ฝาย และปลูกไม เสริมลําหวยจํานวน
2,500 ตน ในพืน้ ทีช่ มุ ชนเครือขาย 8 ชุมชน
- ไดตวั แทนเครือขายกลุม เยาวชนฯ ในการเก็บขอมูลฟน ฟูสภาพแหลงน้าํ จุดเฝาระวังลําหวย และ
แผนฟนฟูลําหวย ในพื้นที่เครือขาย 8 ชุมชน เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนแหลงน้ําและฝาย

กระบวนการขยายเครือขายไปสูห มูบ า นอืน่ ๆ
การเตรียมทีมเครือขาย
- ทําความเขาใจ เรื่องเปาหมายการทําแผนที่
- สํารวจทํารายแปลงแผนทีต่ ัวอยางที่สําเร็จ
กอนนําเสนอใหชมุ ชน
-เตรียมความพรอมใหกบั ทีมงานเรือ่ งการใช
อุปกรณ

สรางความเขาใจในเวทีชุมชน (หมูบานลูกขายที่ไปทําการขยายผล)
- สรางความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายการจัดทําแผนที่ กระบวนการ
และขั้นตอนในการทําแผนที่
- จัดตั้งคณะกรรมการ
- ทบทวนกติกาการใชประโยชนทด่ี นิ
- สรางทีมทํางานในพื้นที่และถายทอดความรูเกี่ยวกับการใชอุปกรณ

สํารวจแผนที่ จะแบงหลักเกณฑการสํารวจเปน 3 โซน คือ พื้นที่ปา พื้นที่ทํากิน ที่อยูอาศัย
- สํารวจแนวเขตชุมชน และพิมพรางนําเสนอในการวางแผนสํารวจรายแปลง
- วางแผน และแบงโซนการสํารวจ จากนั้นนัดหมายเจาของพื้นที่รวมทําการสํารวจ
- เจาของพื้นที่จะวาดขอบเขตแปลงคราวๆ และเดินสํารวจพรอมกับทีมงาน
- บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม ซึ่งขอมูลเบื้องตนจะได พิกัด ชื่อสกุล แปลง
- ฝายเทคนิคนําพิกดั ลงแผนที่
- ชุมชนตรวจสอบความถูกตอง รวมกับฝายเทคนิค และปรับปรุงใหถกู ตอง
- นําเสนอขอสรุปในการทําแผนทีร่ ะดับชุมชน
- เวทีนาํ เสนอขอมูล ใหกบั ผูท ม่ี สี ว นไดสว นเสียทัง้ หมดเพือ่ รับทราบ และลงนาม
- คืนขอมูลใหกับชุมชน สวนราชการ หนวยงานทองถิ่น

“แตกอ นเริม่ ตนเครือขายลุม น้าํ แมละอุป เปนแคชาวบา น ปกา เกอะ ญอ ธรรมดา ไมมีใครรูจกั และ
ยอมรับในฐานะเรา แตดว ยใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ปา ของชุมชนเครือขาย ที่
ตองการเห็นการพัฒนาดวยเหตุผล แกนนําตองเสียสละเวลาความสุขสวนตัว เอาชนะใจตนเองใหได
และในเรื่องความพรอมขอมูลตางๆ ถือเปนสิ่งสําคัญที่ตองทํา เพื่อพัฒนาระบบความคิดสูภาคการ
ปฏิบัติ ตองรูจักวางแผนบริหารจัด การน้ํ าที่เป นระบบ ตั้ง แตการแสวงหา การเก็บน้ํา สํารอง และ
บริหารในการใชน้ํา บทเรียนที่ผานมาพิสูจนศักยภาพเครือขายฯ ในการพึ่ง ตนเอง ขยายแนวคิด และ
เสริมพลังองคกรชุมชน เปนความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ ตอนนี้ถึงเวลาที่ตองชดใชบุญคุณของแผนดิน รับ
ชวงของบรรพบุรุษในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหเปนทรัพยสมบัติของชุมชนและของชาติไว
ตองสรางคนรุน ใหม สอนคนรุน ใหม สานตอเจตนาของเรา โดยมีกาํ ลังใจจากพระองคในหลวงของเรา
เปนแบบอยาง ทําใหทุกคนไดยืนหยัดสูตอจนทุกวันนี้และวันขางหนาตอไป”

นายอิสา พนาเกรียงไกร ประธานเครือขายลุม น้าํ แมละอุป
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พัฒนาศักยภาพแมขา ยและขยายผลเครือขาย ดานการบริหารจัดการทรัพยากรปาตนน้าํ
พัฒนาและขยายผลภาคีเครือขายการจัดการระดับลุมน้ํา ระดับตําบล และระดับอําเภอ
- องคความรู เรื่องกระบวนการสํารวจและจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดิน ในรูปแบบที่ชุมชนเปน
ผูจดั ทําดวยตนเอง ในระดับตําบลเปนแหงแรกของประเทศไทย
- ภาคีเครือขายการทํางาน เกิดคณะกรรมการบริหารจัดการน้าํ ยอยในแตละชุมชน ทั้งพืน้ ที่เครือขาย
หลัก และพืน้ ทีข่ ยายผลเครือขายทัง้ หมด 23 ชุมชน 3 ตําบล 4 ลุม น้าํ
- จัดตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาระดับอําเภอ ในนาม “คณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิชุมชนเกี่ยวกับ
การใชประโยชนที่ดิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดลอม” ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวน

ชุมชนบานลิม่ ทอง

รางวัลดีเดน ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550
รางวัลชนะเลิศ ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554

เครือขายบริหารจัดการน้าํ ระดับชุมชนบานลิม่ ทอง
ต.หนองโบสถ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย ซึ่งประกอบดวย ชุมชนในพื้นที่ 3 ตําบล
35 หมูบ า น เปนชุมชนทีอ่ ยูในเขตพื้นที่นาํ้ แลงน้าํ หลาก เดิมชุมชนไมมีการ
บริห ารจัด การทรัพยากรน้ํา ทําใหเกิด ความเสีย หายจากปญหาการขาด
แคลนน้าํ จนกระทัง่ มีโครงการความรวมมือดานการบริหารจัด การน้าํ ชุมชน
ขึน้ ทําใหชมุ ชนสามารถเรียนรูแ นวทางการบริหารจัด การน้าํ ในระดับชุมชน
ดวยตนเอง โดยการพัฒนากระบวนการคิด การจัดการขอมูล การเรียนรู
และการประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรน้าํ ระดับชุมชนรวมกัน
ผลที่ไดรับจากการดําเนินโครงการทีผ่ านมานับวาประสบผลสําเร็จ
อยางมาก เพราะชุมชนมีแหลงกักเก็บน้าํ และแหลงน้าํ สํารองเพื่อการเกษตร
และอุ ป โภคมากขึ้ น ชาวบ า นมี ร ายได เ พิ่ ม ขึ้ น หนี้ สิ นลดลง มี เ งิ น ออม
ทรัพย สินเพิ่ มขึ้น คุณภาพชีวิต ดีขึ้น ชุมชนเกิด การปรั บ เปลี่ ยนความเชื่ อ
วิถชี วี ติ วิธคี ดิ วิธผี ลิต มีการวางแผนชีวิต แผนการผลิตอยางเปนระบบ มี
การจัดทําบัญชีครัวเรือน บัญชีการผลิตเพื่อใหทราบตนทุน รายได รายจาย อยางชัด เจน มีการขยายแนวคิดและ
ประสานความรวมมือดานการบริหารจัดการน้าํ กระบวนการเรียนรู วิธีคิด วิธผี ลิต ไปยังชุมชนเครือขายใกลเคียง
ชุมชนบานลิ่มทอง ไดรับการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู มีการลงมือทํา บัญชีครัวเรือน การ
วางแผนอาชีพ วางแผนปลดหนี้ รวมถึงการสงเสริมการเรียนรูดวยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในชุมชน ทําให
ชาวบานและเยาวชนที่เขารวมกระบวนการเรีย นรูเหลานี้ เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง แกนนําชุมชนจึงเริ่ม
วางแผนเพื่อแกไขปญหา โดยการออกสํารวจพื้นที่ แหลงน้ํา เพื่อพิจารณาสภาพปญหาที่เกิด ขึ้น นี่คือจุดเปลี่ย นที่
สําคัญของชุมชน ที่ทําใหเกิดการจัดการปญหาเรื่องน้ําระดับชุมชน อยางมีสวนรวมและพึ่งพาตนเองขึ้น
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ต.หนองโบสถ อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย

กลยุทธแกปญหาการเกษตร
- สงเสริมการปรับเปลี่ยน แนวคิด วิถีชีวิต และวิธีการผลิตจากเกษตรเชิงเดี่ยวเปนการผลิตแนวทฤษฎีใหม
- สงเสริมการพัฒนาอาชีพและการบริหารจัดการผลิต ดังนี้
กอนการผลิต วางแผนการผลิตในระดับครัวเรือน การวางแผนการผลิต รวมกัน การบริ หารจัดการดินและ
น้ํา ประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการขอมูล เชน บัญชีครัวเรือน บัญชีการผลิต เปนตน
การผลิต ผลิตตามแนวทฤษฎีใหม เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน การใชนาํ้ อย างมีป ระสิทธิภ าพ จัด ตั้ง
กองทุนหมุนเวียนกลุม อาชีพ มีการวางกติกากลุม และแนวคิดในการจัดการกองทุนรวมกัน
หลั งการผลิ ต มีก ารรวมกลุม แปรรู ป เพื่อ เพิ่ มมู ลค าผลผลิต และการขายผลผลิ ต
เรียนรูร ว มกัน และพัฒนากองทุนหมุนเวียนกลุม อาชีพ

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
1. ดานการบริหารจัดการน้าํ ชุมชน ซอมแซมปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ํา เก็บในคลองสงน้าํ ไดมากขึน้
และสงจายน้าํ ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเชื่อมโยงแหลงน้ําและพัฒนาระบบสระพวงดวยการขุดคลอง
ซอย จํานวน 3 เสน ระยะทางรวม 2,390 เมตร สงผลใหสามารถรับน้ํา กระจายน้ํา เขาสูพ ื้นทีก่ ารเกษตร
2. ดานเศรษฐกิจ
- การขุดและพัฒนาปรับปรุงเหมืองซอย ชวย ลดปญหาน้ําทวมพื้นที่การเกษตร จํานวน 150 ไร คิดเปน
มูลคา 1,147,500 บาท
- รายไดเกษตรกรเพิม่ ขึน้ จาก 100,000 บาท/ป เปนเงิน 119,000 บาท/ป
- ชุมชนมีทรัพยสนิ เพิม่ ขึน้ เชน รถแทร็คเตอร เพิม่ ขึน้ 18 คัน รถยนตเพิ่มขึ้น 2 คัน และ
มีโรงสีขาวขนาดเล็ก เพิ่มขึ้น 3 โรง
3. ดานสังคม
- ชุมชนเกิดกระบวนการรวมกันคิดรวมกันแกไขปญหาอยางตอเนือ่ ง
- ชาวบานที่ไดรับประโยชนจํานวน 72 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 810 ไร
- มีการรวมกลุม ในการพัฒนาองคความรูเ รือ่ งขาว การคัดเลือกพันธุข า ว การผลิตเมล็ดพันธุข า ว
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จากปญหาดานน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคทําใหค น
ในชุมชนเริ่มคิดและมองตนเอง เกิดกระบวนการเรียนรู
และลงมื อ แก ไ ขป ญ หาร ว มกั น โดยใช ก ลยุ ท ธ ใ นการ
แกไขปญหา ดังนี้
กลยุทธในการแกปญ
 หาเรือ่ งน้าํ
- วิเคราะหปญ
 หาอยางมีสว นรวม สรุปแนวทางแกไขปญหารวมกันในชุมชนและเครือขาย
- สํารวจพื้นที่โดยการใชภูมิสังคมรวมกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน การใชแ ผนที่ เครื่อง GPS และ
โปรแกรม Quantum GIS

2.1 หมูบ า นดาหลา

การพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
q จัดตั้งหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและฝกเจาหนาที่ในขยายพันธุไมท่ีมีศักยภาพ เชน ดาหลาขาว
q สงมอบใหชุมชนปลูกเพื่อสงเสริมอาชีพไมตัดดอกเปนอาหารหรือผลิตภัณฑสมุนไพร รวมทั้งพัฒนา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่อสําหรับพืชหายากเพื่อการอนุรักษ เชน แดงประดับผา
2. งานดานพัฒนาอาชีพและความเปนอยูข องชุมชน
สนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรและพืชอาหาร
q จากการวิจยั และการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ อาทิ ดาหลาขาว ดาหลาแดง ได
สง เสริ มให เ กษตรกรปลูก แซมในสวนยางพารา สวนผลไม จํา หน า ยเป นไม ตัด ออกใน
ชุมชน ดอกละ 3-5 บาท และในตลาดประเทศมาเลเซียชอดอกติดผล ชอละ 15 บาท
q ชุมชนรวบรวมดอกดาหลาสายพันธุตางๆ เพื่อปรับปรุงใหไดสายพันธุที่หลากหลาย
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บานบาลา และบานเจะเด็ง ต.โละจูด อ.แวง จ.นราธิวาส
ตั้งแต 2542 ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
(ไบโอเทค) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
ได ร ว มมื อ กั บ กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดตั้ง “หนวยปฏิบัติการวิจัยรวมทาง
ธรรมชาติวิทยาปาพรุและปาดิบชื้น ฮาลา-บาลา จ. นราธิวาส” ในพื้นที่ปา
ฮาลา-บาลา เปนการสรางเครือขายในการทํางานดานการสนับสนุนการวิจัย
พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่โดยประยุกตใชรวมกับภูมิปญญาของ
ชุมชน เพือ่ อนุรกั ษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ พัฒนาอาชีพในชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวติ
ในป 2552 หมูบา นไดเขารวมโครงการหมูบา นแมขา ย วท. โดยมีพน้ื ทีก่ ารทํางานบริเวณปาฮาลา-บาลา
ชุมชนบานบาลา และบานเจะเด็ง และพืน้ ทีช่ มุ ชนโดยรอบ มีผลการดําเนินการ ดังนี้
1. งานดานการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ ศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพเพือ่ นําขอมูล/
ความรูที่ศึกษาไปใชประโยชนทั้งดานการจัดการทรัพยากรและการใชประโยชนของคนในทองที่อยางยั่งยืน
การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพ (Bala-info) และสารสนเทศทางภูมศิ าสตร
q ดําเนินการสํารวจพันธุไมปาในปาฮาลา-บาลา พั น ธุ พื ช กิ น ได แ ละพื ช
สมุ น ไพรรอบป า ฮาลา-บาลา จ.ยะลา และ จ.นราธิ ว าส
q จัด ทํา ฐานขอ มู ลแสดงขอ มูล ในรู ป ของแผนที่ เชน เส นทางที่ พบสั ต ว ป า
เสนทางการหากินของนกเงือก
q ศึ ก ษาพั น ธุ ไ ม แ ละจั ด แสดงพั น ธุ ไ ม ใ นเส น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ เ พื่ อ การ
ทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ และการศึกษาของเยาวชน
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สงเสริมการเลีย้ งเปดเพือ่ อนุรกั ษสาคู
q สงเสริมการเลี้ยงเปดใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนบานบาลา
เพือ่ เปนอาชีพเสริมและแหลงโปรตีนในชุมชน และใชทรัพยากรทองถิ่นเปนอาหาร
เสริม เชน ตนสาคู กากมะพราว มีเกษตรกรเลี้ยงเปด 50 ครอบครัว มีร ายไดจาก
การจําหนายไขเปดและเนื้อเปด 7,500 บาท/ครัวเรือน/ป
q ชุมชนเห็นประโยชนจากตนสาคูทําใหไมทําลายตนสาคูและหัน
มาอนุรักษปาสาคู นอกจากนี้ ยังลดตนทุนอาหารสําเร็จรูปโดยหาแหลงโปรตีน
อื่นมาทดแทน เชน การเลี้ยงไสเดือนเพื่อเปนอาหารเสริมในการเลี้ยงเปด
ถายทอดความรูด า นกระบวนการแปรรูปอาหารเบือ้ งตน และสุขลักษณะที่
ดีในการผลิตอาหาร (GHP)
q ถายทอดความรูดานกระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องตนและ
สุข ลัก ษณะที่ดี ใ นการผลิต อาหารและ พั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ ใหกับ กลุ มวิ ส าหกิ จ
ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารใหถูกสุขอนามัย และรวบรวม
ผลิตภัณฑของชุมชนรอบปาบาลาเปน "เครือขายผลิตภัณฑจากปาบาลา”
q ผลิตภัณฑทไ่ี ดจากการพัฒนาไดแก ชาดาหลา ปจจุบนั จําหนาย
ทีท่ าอากาศยานนราธิวาส และตามงานแสดงสินคาตางๆ
งานดานสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียน
q สนับสนุนการเรียนรูวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีในโรงเรียน โดย
ส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู วิ ท ยาศาสตร ผ า นค า ยวิ ท ยาศาสตร โครงงาน
วิทยาศาสตร และนํากลุองค
รูและกระบวนการคิ
ม เพาะเลี
ย้ งนกกรงหัวจุก ดมาปรับใชใ นการเรียนและแกปญหา
ในชีวิตประจําวัน
q รวมกันจัดตัง้ กลุม “รักษปา บาลา” มีโรงเรียนเครือขายเขารวม 16 โรงเรียน รวมกันจัดคายอบรมครู
ทางดานวิทยาศาสตร คายวิทยาศาสตรตา งๆ
q ผลจากการดําเนินงานทําใหกลุมเยาวชนในเครือขายไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุมเยาวชน
โดยในป 2551 “กลุมเยาวชนรักษปาบาลา” โรงเรี ยนเทพประทาน (บานเจะเด็ง) ไดรับ รางวั ล
“ลูกโลกสีเขียว” ครัง้ ที่ 10 และในป 2552 โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ไดรับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว”
ครัง้ ที่ 11
q นายอัครเดช วัฒนเสรีกุล อาจารยโรงเรียนเทพประทานบานเจะเด็ง ไดรับ รางวัลครูดีในดวงใจ ระดับ
อําเภอแวง ประจําป 2553
q นายวีร ชัย สติรั กษ อาจารย โ รงเรี ย นบา นกู วา ไดรับ รางวั ลครูวิทยาศาสตรดี เ ด นประจํ าอํ าเภอแว ง
ประจําป 2553
q ป 2555 โรงเรียนในเครือขาย สวทช. ไดแก โรงเรียนเทพประทาน (บานเจะ เด็ง) โรงเรียนบานนูโระ
โรงเรียนบานยะหอ และโรงเรียนบานกูวา ได เขารวม “โครงการบานนัก วิทยาศาสตรประเทศไทย”
และผานเกณฑการประเมินคุณภาพของโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ไดรับคัดเลือกใหเขารับตรา
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมูบ า นมังคุดเพือ่ การสงออก

เทคโนโลยีดา นการเกษตร

ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ตําบลตรอกนอง อําเภอขลุงอยูทางทิศตะวันตกของน้ําตกพลิ้ว หาง
จากตัวเมืองจันทบุรี 26 กิโลเมตร ไปตามถนนสุขมุ วิท เสนทางจันทบุรี-ขลุง เมือ่
ถึงสี่แ ยก อําเภอขลุง เลี้ยวซายไปตามเส นทางสาย อําเภอขลุง-อําเภอมะขาม
ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียงดังตอไปนี้
· ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลมาบไพและวังสรรพรส อ.ขลุง
· ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลวังสรรพรสและ ต.บอ อ.ขลุง
· ทิศใต ติดตอกับ ต.ซึง้ อ.ขลุง
· ทิศตะวันตก ติดตอกับ ต.พลิ้ว อ.แหลงสิงห
พื้นที่ 43.61 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 27,256 ไร หางจากจังหวัดจันทบุรี
41 กิโลเมตร และ หางจาก อ.ขลุง 13 กิโลเมตร
พื้นที่สวนใหญของ ต.ตรอกนองเปนที่ราบสูงดอนและภูเขา มีปาไมอยู
ทัว่ ไป มีภเู ขาใหญ คือ เขาสระ
บาป อยู ท างทิศ ตะวั นตกของ
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ตรอกนอง อยู ใ นเขตอุ ท ยาน
แหงชาตินํ้าตกพลิ้ว เปนแหลง
ต น น้ํ า ลํ า ธารที่ สํ า คั ญ ของ
ตําบล คือ คลองตรอกนอง คลองตรอกโสน และมีแหลงน้ํา มีประชากร
2,329 คน 763 ครัวเรือ น ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยทําสวนผลไม และสวน
ยางพารา ผลไมทข่ี น้ึ ชือ่ ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ นอกจากนีย้ งั ประกอบอาชีพคาขายและรับจาง
สภาวะทางเศรษฐกิจทัว่ ไป ราษฎรมีความเปนอยูด กี นิ ดีพอสมควร ราษฎรที่วา งงานมีจํานวนนอย มีการรวมกลุม
ตางๆ เชน กลุมปรับปรุงคุณภาพมังคุด กลุมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร แตมปี ญ
 หาทีร่ าคาผลผลิตไมแนนอน ราคาผลผลิต
ตกต่ํ า ราคาต น ทุ น การผลิ ต สู ง ต องการแก ป ญ หาทางด า น
การตลาดและปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให กั บ ประชาชนและพ อ ค า ที่ นํ า
ผลผลิตทีไ่ มไดคณ
ุ ภาพออกจําหนายในทองตลาด
เกษตรกรสวนใหญในตําบลตรอกนองทีท่ าํ อาชีพสวน
ผลไม เชน มังคุด ลองกอง เงาะ ชมพู มะยงชิด หรือชาวบาน
ปลูกไมผลหลายชนิดในบริเวณที่อยูอาศัย ในสวน เพื่อใชบริโภค
เชน มะมวง เชอรี่กระทอน ฝรั่ง มะเฟอง นอยหนา ก็ประสบปญหาผลผลิตถูกแมลงวัน
ผลไมทาํ ลายและตางประเทศกีดกันไมนําเขาผลไม ทําใหตองนําผลผลิตไปอบไอน้ํา
หรือฉายรังสีกอนสงออก หรือเลือกสงออกประเทศทีไ่ มเขมงวดในดานกักกันพืช
หมูบานมังคุดเพื่อการสงออก เริม่ จาก ในป 2548 ผูน าํ เกษตรกร ต.ตรอกนอง
ไดเขาฝกอบรมเรื่อง “การควบคุมกําจัดแมลงวันผลไมโดยการฉายรังสี” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ซึง่ ดําเนินการโดยคลินกิ เทคโนโลยีสํานักงานปรมาณูเพือ่ สันติและคลินกิ มหาวิทยาลัยบูรพา ตอมาเกิดการรวมกลุม
ดําเนินการตอตานแมลงวันแมลงวันผลไมในปลายป 2548 โดยใชงบดําเนินการของเกษตรกรเองและ อบต.ตรอก
นองและผูว า ราชการจังหวัดจันทบุรไี ดสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานตอเนือ่ ง

แนวความคิดการผลิตมังคุด
เพือ่ การสงออก เชน มาตรฐานมังคุด
สงออก ปญหาทางกักกันพืชเรื่อง
แมลงวันผลไมและพิษตกคาง
ของสารฆาแมลง

การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
การมีสวนรวมของชุมชน
การสรางวิทยากรในพืน้ ที่

การผลิตมังคุด
เพือ่ การสงออก

การควบคุมแมลงวันผลไมแบบพืน้ ทีก่ วางโดยเทคนิคการใชแมลงทีเ่ ปนหมันรวมกับวิธกี ารอืน่
การควบคุมแมลงวันผลไมแบบพื้นที่กวางโดยเทคนิคการใชแมลงที่เปนหมันรวมกับวิธีการอื่น ไดรับการ
ยอมรับระหวางประเทศ สทน. ไดดําเนินการกิจกรรมตางๆ ดังนี้
- จัดฝกอบรมและสัมมนาทําความเขาใจกับเกษตรกรทั้งหมดในตําบล
- ศึกษาขอมูลพืน้ ฐานดานนิเวศวิทยาของแมลงวันผลไมในพืน้ ที่
- ศึกษาการกระจายตัวของพืชอาศัยของแมลงวันผลไม
- รวมวางแผนดําเนินการรวมกับกลุมผูนําเกษตรกร
- รวมเรียนรูแ ละปฏิบตั ิงานกับกลุม ผูน ําเกษตรกรในพื้นที่
- รวมสรุปผลการดําเนินการและปญหาทุกป
- ถายทอดองคความรูแกวิทยากรในทองถิ่น
นอกจากนี้ สทน. ยังร วมกับ เกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเทคโนโลยี ใหมๆ
เพื่อการพั ฒนามั งคุด สงออก เชน การใชสารละลายไหมผลิ ตมังคุดหูเ ขียว การ
ผลิ ต ปุ ย อิ น ทรี ย คุ ณ ภาพสู ง จากกากอาหารเที ย มเลี้ ย งหนอน การผลิ ต ปุ ย น้ํ า
ชีวภาพจากผลไมทเ่ี นาเสีย การสกัดสารลอแมลงวันผลไมจากพืชในทองถิน่
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ ชุมชนมีรายไดเพิม่ จากผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังนี้
ลองกอง เกษตรกรมีรายไดเพิม่ ขึน้ 1,200 บาท/ไร x 2,282 ไร x 3 ป เปนมูลคา 8,215,200 บาท
มังคุด เกษตรกรมีรายไดเพิ่มจากการสงไปขายสหรัฐอเมริกา 24,000 กิโลกรัมๆละ 10 บาท เปนมูลคาเพิ่ม
240,000 บาท
ผลไมอน่ื ๆ เชน มะมวง ชมพู กระทอน มะไฟ นอยหนา มะยงชิด แกวมังกร เปนมูลคากวา 10 ลานบาท
นอกจากนีช้ มุ ชนสามารถลดคาใชจา ยในการใชสารเคมีกาํ จัดแมลง ไดปล ะมากกวา 10 ลานบาท
ดานสังคม ชุมชนมีการรวมตัว จัดตั้งกลุมตอตานแมลงวันผลไม มีศูนยถายทอดเทคโนโลยีของ อบต. ที่มี
อุปกรณและสื่อการสอนทีพ่ รอม มีการพัฒนาองคกรใหมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ สามารถเปนวิทยากรได
ดานสิง่ แวดลอม โครงการควบคุมเฉพาะเจาะจงตอชนิดของแมลงวันผลไมเทานั้น ไมมีผลกระทบตอแมลงชนิดอื่น
ลดการใชสารเคมีที่เปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม และสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค
การสรางวิทยากรทองถิ่น ที่สามารถถายทอดเทคโนโลยี แกผูมาชมงานและหมูบานลูกขาย 4 คน คือ น.ส.
เนาวรัตน บุญมี นายชนะพล โหหาญ นายเรวัต สุดสงวน นายปรีช า คณาญาติ นอกจากนี้มีหนวยงานจาก
องคการบริหารสวนทองถิ่นและหนวยงานภาครัฐมาดูงาน มากกวา 400 คน มีหมูบานลูกขาย 2 แหง คือ
หมูบานพุทรานมสด อําเภอลอง จังหวัดแพรและกลุม ผูผลิตชมพูเพชรสายรุง จังหวัดเพชรบุรี

เทคโนโลยีดา นการเกษตร

ป 2550-2551 กลุม งานวิจยั และพัฒนานิวเคลียร สทน. ไดมาศึกษาขอมูลพื้นฐานในพืน้ ที่ และเริม่
กิจกรรมการควบคุมแมลงวันผลไมแบบพื้นทีก่ วางโดยการใชแมลงทีเ่ ปนหมันรวมกับวิธกี ารกําจัดแมลงวันทองอื่น ๆ
ป 2552-2555 ดําเนินงานผานกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนในทุกขั้นตอนการทํางานในพืน้ ทีจ่ ะ
มีคณะผูประสานงานและชาวบานมารวมวางแผน เรียนรูและปฏิบัติงานตลอด

หมูบ า นขาวเหลืองอินทรีย
หมูท ่ี 2 และหมูท ่ี 16 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ

บานโคกลามเปนหมูบานที่ไดมีการใชประโยชนจากคลอง
สงน้าํ และเครือ่ งสูบน้าํ ดวยพลังงานไฟฟาทีก่ ระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไดใหการสนับสนุนไวตั้งแตป 2524-2525 และมี
การใชประโยชนในการทําการเกษตรมาจนถึงปจจุบนั เปนหมูบ า นที่
เปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุพ ชื ทีส่ าํ คัญ เชน เมล็ดพันธุข า วเหลือง 11
เมล็ดพันธุข า ว กข. 6 เมล็ดพันธุแ ตงโม เมล็ดพันธุแ คนตาลูป เมล็ด
พันธุม ะระ เปนตน สามารถทํานาไดปล ะ 2 ครัง้ ปลูกเมล็ดพันธุแ ตงโม บานโคกลามแบงเปน 2 หมู คือ หมูท ่ี
2 โดยมี นายสมร สารฤทธิ์ เปนผูใ หญบา น จํานวน 125 ครัวเรือน ประชากร
589 คน และหมูท ่ี 16 นายโสภณ อัตไพบูลย เปนผูใ หญบา น จํานวน 79
ครัวเรือน ประชากร 388 คน รวมประชากรบานโคกลาม 977 คน มีพน้ื ที่
รวม 1,377 ไร แยกเปนทีอ่ ยูอ าศัยประมาณ 50 ไร พืน้ ทีน่ า 1,231 ไร
พืน้ ทีส่ วน 96 ไร ในหมูบ า นมีโรงสีขา วชุมชน 2 แหง และโรงสีเอกชน 3 แหง
ชาวบานโคกลามเปนผูมีทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ ซึ่งเปนงานที่มีความประณีต มีความซือ่ สัต ยทําใหไดรับ
ความไววางใจในการเปนแหลงผลิตเมล็ดพันธุสงขายประเทศญี่ปุน ชุมชนบานโคกลามตองการลดตนทุนการ
ประกอบอาชีพ เชน ตนทุนการผลิตขาว ตนทุนในเรื่องปจจัยการผลิต เชน ปุย น้ํา สารเคมีตาง ๆ และการลด
คาใชจายภาคครัวเรือน จึงขอรับการถายทอดเทคโนโลยี จากคลินิกเทคโนโลยีหมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ เชน การผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง การปลูกขาวตนเดี่ยว การเพาะเห็ดขอนขาวในทอน
ไม และการทําน้าํ หมักชีวภาพจากเปลือกแตงโม ชาวบานโคกลามทีเ่ ขารวมโครงการมีรายไดเพิม่ ขึน้ และลด
รายจายไดประมาณ 3,690 บาท/ไร/ครัวเรือน
การพัฒนาหมูบานโคกลามไปสูหมูบานแมขาย วท. มีจุดเริ่มตนจากการชี้เปาของกระทรวงวิทยฯ ผาน
กระบวนการจัดเวที ประคม รั บฟงความคิดเห็น การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ปญหาและอุปสรรค(SWOT)
รวมกันระหวางผูใหเทคโนโลยีและผูรับเทคโนโลยี เพื่อคนหาความตองการที่แทจริง นําไปสูกระบวนการ เขาใจ
เขาถึง พัฒนา และจากความตองการ ประเด็นปญหาตาง ๆ นําไปสูแนวทางการแกปญหาที่เปนการคิดรวมกัน

จาก
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กาฬสินธุไดบรรจุ ขาวเหลือง 11 ของบานโคกลามเขาเปนยุทธศาสตรขาวจังหวัดกาฬสินธุต ั้งแตป 2557 เปนตนไป
นายชุมพล ศิริภกั ดิ์ ประธานศูนยเรียนรูหมูบานขาวเหลืองอินทรียไ ด รับ คัด เลื อกเปน เกษตรกรดี เดน จั งหวัด กาฬสิน ธุ
ประจําป 2555 รั บ เกี ย รติบัต รจากผู วา ราชการจัง หวัด กาฬสิน ธุ
จั ด นิท รรศการในงาน มหกรรมวิ จ ั ย ส ว นภู มิ ภ าค Regional Research Expo 2013
ณ โรงแรมเซ็น ทาราโฮเต็ล แอนด คอนเวนชั่น เซ็น เตอร อ.เมือ ง จ.ขอนแกน ได รับ รางวั ล รองชนะเลิศอัน ดับ 1

แนวความคิดการพัฒนาหมูบานไปสูหมูบานขาวปลอดสารพิษ ดังรูป
ลดตนทุนปจจัยการผลิต
เชน เมล็ดพันธุ น้ํา
การเพิ่มผลผลิตตอไร
การทําเกษตรอินทรีย

การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
การมีสว นรวมของชุมชน
การแบงปนผลประโยชน

เทคโนโลยีทไ่ี ดรบั การถายทอด

การดําเนินงานเริ่มตั้งแตปงบประมาณ
1. แปลงสาธิตปลูกขาวตนเดีย่ ว
2553-2554 พบวา เกษตรกรที่บาน
2. ปุย อินทรียค ุณภาพสูงสูตร วว.
โคกลามสนใจเขารวมกิจกรรมมากขึ้น
3. การทําปุย ชีวภาพ
เพราะมีแปลงนาสาธิตในพืน้ ทีข่ องเกษตรกร และมีการติดตาม
4. การบริหารจัดการน้ํา
ประเมินผลตลอดเวลา เมื่อจัดเวทีในชุมชนสรุปประเด็นปญหา 2 เรื่อง
5. การทํานาขาวอินทรีย
คือ เรือ่ งน้าํ และเรือ่ งตนทุนการผลิตขาว
6. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ
ปญหาเรือ่ งน้าํ รองผูว า ราชการจังหวัด(นายสุวทิ ย สุบงกฎ)
7. การเพาะเห็ดประเภทตาง ๆ
ไดสนับสนุนงบประมาณในป 2554 เพือ่ ซอมแซมทอสงน้าํ สถานีสบู น้าํ
8. บอแกสชีวภาพระดับครัวเรือน
ดวยพลังไฟฟาในหมูบ านโคกลามจํานวน 1,870,000 บาท
ปญหาเรือ่ งตนทุนการผลิตขาว ไดมีการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ปุยอินทรียคุณภาพสูงสูตร วว. เพื่อลดตนทุนในสวนของการใชปุยเคมี การทําปุย
ชีวภาพจากเศษเปลือกแตงโม แคนตาลูป ไวใชเอง เปนการปรับสภาพของดินที่
เสื่อมโทรมใหดีขึ้น และลดปญหาจากศัตรูพืช ลดตนทุนในสวนของสารเคมีกาํ จัด
ศัตรูพืชได นอกจากนี้ยังไดรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาถายทอด
เทคโนโลยีการปลูกขาวตนเดี่ยวแบบประณีตใหกบั กลุม เกษตรกรผูป ลูกขาว
เหลืองอินทรียซ ง่ึ ชวยลดตนทุนในสวนของคาเมล็ดพันธุ และความเสีย่ งในเรือ่ ง
ของการตกกลาแลวไมมนี าํ้
จากผลการทําแปลงสาธิตในหมูบ านโคกลาม ทําใหลดตนทุนการ
ทํานาไดแก คาเมล็ดพันธุ ลดคาปุยเคมี ลดคาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ผลผลิตของ
ขาวที่ไดเพิ่มขึ้นและน้ําหนักเมล็ดสูงขึ้น ในปงบประมาณ 2555 จึงไดมกี ารขยายผลไปยังเครือขายการผลิตขาว
อินทรียไปยังพื้นที่ใกลเคียงโดยวิทยากรทองถิน่ จากศูนยเรียนรูข า วเหลือง
อินทรีย ไดแก นายชุมพล ศิริภักดิ์ นาย
นพดล แนนอุดร นายโสภณ อัตไพบูลย
ดต.เกษม อัตไพบูลย นายสมร สารฤทธิ์
นายสามล ศรีรเิ ลีย้ ง นําเทคโนโลยีที่บาน
โคกลามประสบผลสําเร็จไปถายทอดตอ
เชน เทคโนโลยีการปลูกขาวตนเดี่ยวแบบประณีต การทําปุยอินทรียคุณภาพสูงสูตรของ วว. การทําปุยหมักชีวภาพ
การทําบอแกสชีวภาพจากมูลสัตว การคัดเมล็ดพันธุ การเพาะเห็ด ใหกับเกษตรกร 3 หมูบานคือ บานสองหอง อ.
รองคํา ศูนยเรียนรูภ ปู อ อ.เมือง ศูนยเรียนรูเ กษตรอินทรียบ า นนาศรีนวล อ.ฆองชัย มีเกษตรกรจํานวนมากสนใจ
เขารวม โดยการสนับสนุนจากนายอําเภอฆองชัย นายอําเภอกมลาไสย นายกองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่
เกษตรอําเภอ ปศุสตั วอาํ เภอ พรอมจัดทําแปลงนาสาธิตในพืน้ ที่
ป 2555 ได มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ม ข า วเหลื อ งอิ น ทรี ย แ ละได มี ก ารจดทะเบี ย น
วิสาหกิจชุม ชนต อ อํ า เภอกมลาไสย และนํ าข า วเหลื อ ง 11 ส ง ตรวจคุ ณ ค า ทาง
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ขาวเหลืองอินทรีย
ปลอดสารพิษ

ผลที่ไดจากการทําขาวตนเดี่ยว

ลักษณะและวิธกี ารปลูกขาวตนเดี่ยว
- ใชเมล็ดพันธุในการปลูก ประมาณ 1-1.5 กก./ไร
- ใชกลาอายุ 8-14 วัน ที่กาฬสินธุใชกลาอายุ 20 วัน
- ขังน้ําใหสงู เพียง 1-2 นิ้ว และมีการปลอยใหดินแหงบาง
สลับกันไป
- ดําหาง 30-40 ซม. แลวแตความอุดมสมบูรณของดิน
- ขาวแตละตนสามารถแตกกอได 30-40 ตนตอกอ

- ประหยัดเมล็ดพันธุขาว
- ผลผลิตตอไรสูงขึ้น ตนขาวแข็งแรง ตานทานโรคแมลงไดดี
- ประหยัดน้ําไดครึง่ หนึ่งจากการทํานาปกติ
- ประหยัดพื้นที่ในการตกกลา
- การกําจัดวัชพืชทําไดงาย เพราะมีชองวางระหวางกอขาว
- คัดพันธุที่ปลอมปนออกไดงาย
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โภชนะและตรวจ DNA นอกจากนี้ ศู น ย เ รี ย นรู เ ป น ที่ ศึ ก ษาดู ง านของกลุ ม เกษตรกรจากที่ ต า งๆ ดั ง นี้
· กลุมเกษตรกรจาก อ.เตางอย จ.สกลนคร 15 คน
· กลุมเกษตรกรจากบานดงนอย อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 60 คน
· เกษตรกรบ านดอนหั น ต.โพนงาม อ.กมลาไสย
· ผูนาํ กลุมเกษตรกร สมาชิก อสวท. จํานวน 151 คน
· จัด นิทรรศการและจําหนายผลผลิต ผลของหมูบานในงานของดีกาฬสินธุ ที่ JJ Mall กทม.
เทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุแ ละเทคนิคการปลูกขาวตนเดีย่ ว

การจั ด ทํ า แปลงทดลองเพื่อ สาธิ ต ในพื้ นที่ ป ลู กข า ว คือ เกษตรกร
จัดทําปุยและแปลงในพื้นที่ของตนเอง บันทึกขอมูลในแปลงเกษตรกรแตล ะ
ราย ตั้ ง แต เ ริ่ ม ต นจนถึ ง เก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต การจั ด เก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล / การ
ปฏิบตั งิ านจริงในแปลงทดสอบ(ทําอะไร ใสอะไร/เทาไหร )/ขอมูลพื้นฐานของ
ดิน และปจจัยการผลิตที่ใช(ปุยอินทรีย วัสดุปรับปรุงดิน อื่นๆ) การเติบโตของ
ข า ว ป ญ หา-อุ ป สรรคแต ล ะช ว งของการเติ บ โต จํ านวน 2 แปลง คื อ
แปลงที่ 1 นายเกษม อัตไพบูลย ใชอายุกลา 20 วัน จํานวน 1 ไร แปลง
ที่ 2 นายชุมพล ศิรภิ กั ดิ์ ใชอายุกลา 15 วัน (T1) 20 วัน (T2 ) และ25
วัน (T3 ) จํานวน 3 ไร จากการดําเนินงานที่ผานมานําไปสูการขยายผล
ไปยังหมูบ า นอืน่ ๆ เกิดกระบวนการเรียนของคนในชุมชน เกิด การระเบิด
จากภายในของคนในชุมชนที่ โดยมีหมูบ า นทีใ่ หความสนใจ ดังนี้
- บานดงนอย ต.หนองอิเฒา อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ -บานโหมน ต.หวยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ
- บานโพนแพง ต.ดินจี่ อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ
- บานวังเดือนหา ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆองชัย จ.กาฬสินธุ
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ รายจายลดลง เปนจํานวนเฉลี่ย 3,690 บาท/ไร
- คาปุยเคมีลดลง 430 บาท/ไร คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชประมาณ 200 บาท/ไร
- คาเมล็ดพันธุลดลงประมาณ 600 บาท/ไร
ดานสังคม สรางวิทยากรในชุมชน เกิดการจางงานและงานวิจยั ชุมชนใหม ๆ
“ การใหสมาชิกในชุมชนเปนผูมี สวนรว มอยา ง
จริ ง จั ง ในการ สั ง เคราะห แ ละวิ เ คราะห
ปญหา ลําดับความสําคัญของปญหา และความ
ต อ งการของชุ ม ชน อธิ บ ายกั น ด ว ยเหตุ ผ ล จะ
นําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาชุมชน ”
ผศ. วัชรินทร สราวิช ผูร บั ผิดชอบโครงการ

“เกษตรกรไม ไดแบมือเหมือนแตกอนแลว แตล ง
มือ ลงแรง ลงความคิ ดดว ย เพราะรู แล วว า
เทคโนโลยีสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจํา วันได
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
นายชุมพล ศิรภิ กั ดิ์
ประธานศูนยเรียนรูหมูบานขาวเหลืองอินทรีย

หมูบานสตรอเบอรี่
บานบอเหมืองนอย ต. แสงภา อ. นาแหว จ. เลย
จัดตั้งเปนหมูบานชุมชนใหมตามแนวชายแดน ภายใตโครงการ
พั ฒ นาเพื่ อ ความมั่ น คงพื้ น ที่ อํา เภอนาแห ว จั ง หวั ด เลย โดยให
กองทัพ ภาคที่ 2 และ 3 รั บ ผิ ด ชอบ แต ละหมูบ านมีจํา นวน 75
ครอบครัว รวม 150 ครอบครั ว ได รั บ การจั ด สรรพื้ นที่ ทํ า กิ น
จํานวน 10 ไรตอครอบครัว สภาพโดยทั่วไปเปนปาทึบและภูเขา
สูงชัน สูงจากระดับน้าํ ทะเล 650 เมตร ภูมิอากาศหนาวเย็น การคมนาคมลําบาก ไมมีรถประจําทาง อาชีพสวน
ใหญ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม ปลู ก ขา วไร เ ปน พื ช หลัก เพื่ อ บริ โ ภคในครั ว เรือ น ปลูก ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว เ พื่ อ
จําหนาย รวมทัง้ หาของปาและรับจางทัว่ ไป
ป 2538 ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ(ไบโอเทค)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(สวทช) รวมกับกองทัพภาคที่
2 และหนวยงานเครือขาย เล็งเห็นการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชวยยกระดับ
ชีวิตและความเป นอยู ของคนในพื้ นที่ ให ดี ข้ึน สามารถเลี้ย งชีพ จากการประกอบ
อาชีพในพื้นที่ไดโดยจัดตั้งเปนพื้นที่ปฏิบัติการ
ป 2552 ไดเขารวมโครงการหมูบ านแมขาย วท. โดยเริ่มจากโครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูก
สตรอเบอรี่เปนโครงการนํารอง และมีการถายทอดเทคโนโลยีตางๆ ตามมาสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาได ดังนี้
1. การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่
ป 2539 ไบโอเทคร วมกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่ ใน
ระยะแรกจัดทําเปนแปลงสังเคราะหเทคโนโลยี และถายทอดสู
เกษตรกร ในปการเพาะปลูก2551/2552 มีเกษตรกรเขารวม
12 คน พื้นที่การปลูก 10.5 ไร ไดรับผลผลิต 8,500 กิโลกรัม
เฉลีย่ 800กิโลกรัม/ไร เกษตรกรมีรายไดเฉลี่ย 40,000 บาท/
ครอบครั ว มี เ งิ น กองทุ น ประมาณ 80,000 บาท ในป ก าร
เพาะปลู ก 2552/2553 มีเ กษตรกรเขารวม 10 ราย มีพื้นที่
ปลู ก 8 ไร ผลผลิ ต ที่ ค าดว า จะได รั บ ประมาณ 1,500-2,000 กิ โ ลกรั ม /ไร จะทํ า ให เ กษตรกรมี ร ายได เ ฉลี่ ย
65,000 บาท/ไร/ครอบครัว
2. การสงเสริมการแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตรเพื่ อ
การเพิม่ มูลคา
ในป 2534 ได ถ า ยทอดความรู ด า นการแปรรู ป และ
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ
ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย ทําใหกลุมไดจดทะเบียนในรูปแบบ
วิส าหกิ จ ชุ ม ชน “กลุ มแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตรบ า นบ อ
เหมืองนอย” มีจาํ นวนสมาชิก 14 คน ผลิตภัณฑที่แปรรูปไดแกน้ําสตรอเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ น้ําเสาวรส มะคา
เดเมียอบแหง และช็อคโกแลต มะคาเดเมีย ในป 2553 มีเงินหมุนเวียนจากการจําหนาย 2,700,000 บาท เกิด
รายไดใหกับสมาชิกจํานวน 35,000 บาท/คน/ป และสรางรายไดใหกับเกษตรกรนอกกลุมแปรรูปจากการจาง
แรงงาน คนละ 10,000 บาท จํานวน 22 คน
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หมูบานบอเหมืองนอย และหวยน้ําผัก ไดรับการ

3. การสงเสริมการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรแบบบูรณาการของเยาวชน
สงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ผานคาย
วิทยาศาสตรทส่ี มั พันธกบั วิถชี วี ติ และอาชีพในชุมชนปละ 4 คาย ไดแก
คายสตรอเบอรี่ คายพลังงาน คายอนุรกั ษธรรมชาติ คายการแปรรูปอาหาร
โดยมี โรงเรีย นเขา ร ว ม 7 โรงเรี ยน มี นัก เรี ยนเข าร ว มคา ย ครั้ ง ละ 50 คน
เพื่ อ ให เ ด็ ก ได เ รี ย นรู เข า ใจทั ก ษะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป
ประยุ กต ใช ในการเรีย นและชีวิต ประจํา วัน ได รวมทั้ง จัด ตั้ง ศู นย การ
เรียนรูสําหรับเด็กและชุมชน ในหมูบ านบ านบอเหมืองนอย เปนศูนย
รวมของเยาวชนในหมู บานให เขามาทํากิจกรรมตางๆรวมกัน เพื่อให
เด็กและเยาวชนมีการเรียนรูตลอดเวลา รวมทั้งใหเยาวชนในพื้นที่เ ปนพี่
เลีย้ งในศูนยการเรียนรูฯ เพือ่ พัฒนาใหเปนผูน าํ เยาวชนในทองถิน่

หมูบ า นขาวปลอดสาร อาหารปลอดภัย
หมูที่ 2 บานบางกระนอย ต.นครปาหมาก อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก

บานบางกระนอย เปนหมูบาน 1 ใน 13 หมูบาน
ของ ตําบลนครปาหมาก อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก มี
พื้นที่ 58.62 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือติด ตําบลทา
ตาล ทิศ ใต ติด ตํ าบลไผ ลอ ม ทิ ศ ตะวั นออกติ ด ตํา บลวัด ตายม
ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด ตํ า บลเนิ น กุ ม ลั ก ษณะพื้ น ที่ เป น ที่ ร าบลุ ม น้ํ า
มีแ ม น้ํา แคววั งทอง และคลองโกรงเกรงไหลผ าน เป น หมู บ า น
ระดับกลาง มีครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือน เปนครัวเรือน
เกษตรกร 104 ครัวเรือน ประชากร ชาย 3,210 คน หญิง 3,379 คน รวม 6,589 คน สวนใหญมีอาชีพทํานา
และรับจาง ซึง่ มีผลผลิตทางการเกษตรคือ ขาว กลวย มะมวง กระทอน มะดัน เปนตน
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม และจังหวัดพิษณุโลก รวมกันที่จะนําองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชในวิถีชีวิต จึงไดดําเนินการ
คัดเลือก หมูที่ 2 บานบางกระนอย ตําบลนครปาหมาก อําเภอบางกระทุม
เขารวมโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีตั้งแตป 2553
ภายใตชื่อ “หมูบานขาวปลอดสาร อาหารปลอดภัย”
นายสมพงษ อนชาวนา ซึง่ เปนผูใ หญบา นและแกนนํา
หลั ก ของหมู บ า น จึ ง ได ต ระหนั ก ถึ ง ความยั่ ง ยื น ในการดํ า รงชี วิ ต ด ว ย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ นวัตกรรม โดยใหความสําคัญตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวยการใช ตนทุนในสังคมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน สังคม
และสิ่ง แวดลอมเพื่อความอยู ดีมีสุข ตลอดจนเกิดหมูบานต นแบบที่มีความ
เชี่ยวชาญในดานการผลิตขาวปลอดสารอาหารปลอดภัย ดวยการดําเนินงาน
ตอ เนื่ องในการขยายองค ค วามรู ใ นการผลิ ต ข าวปลอดสารและการแปรรู
ผลิตภัณฑจากขาวใหแกหมูบานจํานวน 13 หมูบาน ในตําบลนครปาหมาก อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก
เพือ่ ใหเกิดเครือขายกลุม ผูผ ลิตปลอดสารทีเ่ ขมแข็ง นอกจากนี้ ภายในชุมชน
ยังเกิดการทํางานแบบบูรณาการรวมกัน
ป 2553 ไดมีการฝกแกนนําหมูบานจํานวน 19 คน เพื่อเปนวิทยากร
ในการเผยแพรองคความรูในเรื่องการผลิตขาวปลอดสาร การผลิตปุย อินทรีย
และการใชปยุ อินทรียใ นนาขาวและ การแปรรูปขาวเพื่อเพิ่มมูลคาและสราง
รายได ไดแก โจกขาวกลองงอก ขาวเกรียบ ครองแครง
ป 2554 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและขยายผลตอยอด เชน การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ และการ
แปรรูปผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตร อบรมการผลิตขาวปลอดสาร การผลิตปุยอินทรีย และการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร

เทคโนโลยีดา นการเกษตร

หมูขาวปลอดสาร อาหารปลอดภัย มีความภาคภูมิใจที่ไดรับคัดเลือกเปนหมูบานแมขาย วท. และไดรบั เชิญใหเขารวม
กิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้น นอกจากนี้ยังไดรับเกียรติจากผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองผูวาราชการ
จังหวัดพิษณุโลก ผูบริหารหนวยงานในทองถิ่น ผูบริหารของมหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม เขาเยี่ยมชมหมูบาน

ป 2555 สรางตราสินตราภายใตช่ือ “ทิพยเกสร” ที่นํามาใชกับ
สินคาในหมูบ า น และไดถ ายทอดองค ค วามรู ใ นการใช พลังงานทดแทนใหแก
แกนนําในหมูบ า น ไดแก เทคโนโลยีเตาชีวมวล โดยนายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์
ผูเชี่ยวชาญดานเตาแกสชีวมวลพลังงานแกลบ จากการติดตามอยางตอเนื่อง
พบวา ชุมชนไดออกแบบเตาให มีรูปแบบที่สามารถนํามาใชงานกลางแจงได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึน้
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
· เพิ่มรายไดใหแกชุมชนคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจเปนจํานวน 1,380 เพิ่มขึ้นตอเดือน
· ผลผลิตทางการเกษตรไดรับการรับรอง เพิ่มโอกาสทางการคา เกิดผลิตภัณฑตัวใหม
ดานสังคม
· เกิดการจางงานและสรางอาชีพใหกบั คนในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
· พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใหดีขึ้น
· เสริมสรางคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพ เนื่องจากบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมี นอกจากนี้สรางความ
มัน่ คงของประชาชนจากการมีอาชีพ
ดานสิง่ แวดลอม
· ลดปริมาณของเสีย เปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ใชทรัพยากรอยางประหยัด และคุมคา
· การอนุรักษ ปองกัน และควบคุมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
จากการดําเนินงานหมูบ านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทาํ ใหเสามารถขยายผลไปหมูบ านใกลเคียง ดังนี้
1. หมูท ่ี 13 ต.นครปาหมาก อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
2. หมูท ่ี 11 ต.นครปาหมาก อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
3. หมูท ่ี 6 ต.นครปาหมาก อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
4. หมูท ่ี 12 ต.นครปาหมาก อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
5. หมูท ่ี 10 ต.นครปาหมาก อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
จากจุดเริ่มตนของการคนหาหมูบาน วท. ในป 2553 ของ
ผูรับผิดชอบโครงการ ในจังหวัดพิษณุโลก ดูชางกระชันชิด กับ
เวลาทีเ่ หลือเพียง 2 วัน ในการใหคําตอบไปยังผูดําเนินงาน
หมูบานแมขาย วท. ทําใหคอนขา งหนัก ใจเสียเหลื อเกิน แต
ดวยการชี้นําของทางจังหวัดพิษณุโลกบวกกับความพรอมและ
ศักยภาพพื้นฐานของหมูบานที่มีอดีตกํานันสมพงษ อนชาวนา
แกนนําหมูบาน ทําใหการคนหาทั้งขอมูลและคําตอบเบ็ดเสร็จ
ไดภายใน 1 วัน สรางขวัญและกําลังใจของผูงานเพิ่มขึ้น และ
ตองบอกวาหมู บา นข า วปลอดสารอาหารปลอดภั ยนี้ เขามี
ความพรอมมาก และมีความตัง้ ใจสูง เมื่อไดลงพื้นที่แ ละได
เห็นภาพของการรวมตัวของคนในหมูบานแหง นี้ เปนน้ํ า
หนึ่งใจเดียวกัน ความเปน คนหัวไวใจสูข องแกนนํา ความ
ใฝรูเพื่อนําเอาองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของคนในหมูบ านเพื่อนําไปตอยอดในการผลิตขาวใหปลอด
สาร อาหารใหปลอดภัยดวยความตระหนักและการใสใจถึง
ผู อื่ น ที่ บ ริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ ข องห มู บ า นแห ง นี้ ทํ า ให ท า ง
ผูรับผิดชอบรูสึกยิ่ง ประทับใจ และพรอมที่จะทุมเทแรงกาย
แรงใจใหกับหมูบาน ณ แหงนี้
ผศ.ดร.น้าํ ทิพย วงษประทีป ผูร บั ผิดชอบโครงการ

หมูบานบางกระนอยที่มีกลุมคนรวมตัวกันเพื่อการผลิตขาว
ในหมู บา น ซึ่ ง ไม มีอ งค ค วามรู และทิศ ทางการแปรรู ป
อาหารใหมคี วามปลอดภัยอยางถูกตองนั้น แตเมื่อไดรูจัก
กับอาจารยนํ้าทิพ ย และไดมีการนําเอาความรู ทางดา น
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี มาถายทอดใหกับคนในหมูบาน
เพือ่ ผลิตขาวปลอดสาร และอาหารใหป ลอดภั ย ทํา ใหคน
ในหมูบานมีความรูเพิ่มขึ้นสงผลใหคนในหมูบานเกิ ดอาชีพ
มี รายได และมี ทิศทางการทํ า งานร วมกั นของกลุ มคนใน
หมูบา นอย า งชัด เจน ผมในฐานะแกนนํ า และกลุม คนใน
หมูบานรูสึกขอบคุณทางอาจารยที่ไดเขามาชวยหมูบา นใน
ครั้ ง นี้ รวมทั้ ง ต อ งขอขอบคุ ณ โครงการหมู บ า นฯ ด ว ย
เพราะตัวโครงการดังกลาวทําใหเกิดประโยชนตอหมูบา น
มาก ช ว ยทํ า ให ห มู บ า นของเราได รั บ องค ค วามรู ที่
นํามาใชใ นชี วิต ประจํ าวั นเพื่ อการผลิ ตข าวปลอดสาร
เกิดผลิตภัณฑในหมูบาน สงผลใหเกิดอาชีพที่ม่ันคง เกิด
รายไดที่ชัดเจนเปนรูปธรรม

นายสมพงษ อนชาวนา แกนนํา

หมูบ า นขาวหอมนิล

เทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด
1. การพัฒนาตนแบบหองอบพลังงานแสงอาทิตย
2. การผลิตปุยอินทรีย การใชปุยอินทรียในนาขาว
๓. การคัดเลือกเมล็ดพันธุข า ว
4. ระบบผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตยขนาด 2.5 กิโลวัตต เพือ่ ใชในโรงสีขา ว โรงงานผลิตปุย เครือ่ งสูบน้าํ
แปลงนาขาว และไฟแสงสวาง
5. การผลิตผลิตภัณฑสบูจ ากน้าํ นมแพะ มังคุดและขมิ้นชัน
6. การเขาถึงสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานระบบไอที
7. การผลิตขาวกลองงอกเชิงพาณิชย และแปรรูปพืชผัก ผลไมใน
ทองถิ่น เพือ่ จําหนายเชิงพาณิชย
8. การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑสุญญากาศ ออกแบบฉลาก
9. การพัฒนาทักษะโครงงานวิทยาศาสตรเพื่อการตอยอดเปน
นวัตกรรมในองคกรแกเยาวชนและครูผูสอนวิทยาศาสตรในเครือขายหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อําเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
ความสําเร็จของพัฒนาหมูบ าน จาก ๓ ปทไ่ี ดรบั สนับสนุนงบประมาณ
ปจจุบนั มีปจ จัยตาง ๆ ทีส่ นับสนุนหลายดานทําใหเปนชุมชนมีความเขมแข็ง กอใหเกิดกลุม อาชีพ
ตาง ๆ ทีร่ วมกลุม ขึน้ อยางเปนรูปธรรม เชน กลุม ผลิตปุย อินทรียอ ดั เม็ด กลุมโรงสีขาวชุมชนนทอง กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรียครบวงจรวัดขุนทอง กลุมพัฒนาอาชีพวีรไทยดําเนินกิจกรรมดานการผลิตเยื่อและกระดาษ
กลุมแมบานบานมะขาม แปรรูปอาหารโดยเนนการผลิตน้ําพริก กลุมสตรีทําขนมไทย ผลิตขนมไทย เปนตน ซึ่ง
ไดรบั การสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตรบริการนําวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยีเขาสงเสริม ปรั บปรุงและถายทอด
องคความรูแ กกลุม ตาง ๆ ใหมศี กั ยภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางชัดเจน

เทคโนโลยีดา นการเกษตร

ต.ไผจําศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง
กรมวิทยาศาสตรบริ การ(วศ.) ไดลงพื้นที่เพื่อสํารวจความ
ตองการของชุมชน ต.ไผจําศีล พบวา ประชากรสวนมากประกอบอาชีพ
หลักดานการเกษตร อาชีพรองลงมาไดแก ทําสวน เลี้ยงสัตว และมีความ
พรอมในการพั ฒนาตนเอง มีการรวมตัวของคนในชุ มชน ตั้งกลุม เกษตร
อินทรียผ ลิตปุย ชีวภาพอัดเม็ดและทดลองทําแปลงสาธิตปลูกขาวหอมนิล
โดยใชปยุ อินทรียท ผ่ี ลิตเอง มีการกอตัง้ โรงสีขา วชุมชนเพือ่ ใหคนในชุมชน
มาใช บ ริ การ การจั ด ตั้ งศู นย การเรีย นรู ชุ มชนตํ าบลไผ จําศี ล เพื่ อเป น
สถานทีใ่ หคนในชุมชนไดมารวมตัวกันรับการถายทอดเทคโนโลยีและใช
เปนสถานทีใ่ หบริการฝกอบรมดานวิชาชีพใหกบั คนในชุมชนอืน่
ความต องการของชุ มชนในการอบรมด านอาชี พ พบวา มีค วาม
ตองการการอบรมดานการผลิตผลิตภั ณฑสบู การผลิตปุยเม็ดจากปุยอินทรีย
ชีวภาพ การเขาถึงขอมูลดวยระบบไอที การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การ
แปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากปลา และการใช ป ระโยชน จ ากวั ส ดุ เ หลื อทิ้ ง ทาง
การเกษตร นอกจากนี้ ชุ มชนยั ง มี ค วามต องการใช ป ระโยชน จ ากพลั ง งาน
ทดแทนจากแสงอาทิตย

ดานสังคม
1. สรางความสามัคคีใหเกิดขึน้ ในชุมชนโดยใชกจิ กรรมของ
ชุมชน โดยใชกิจกรรมของชุมชน วัด และขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดี
เปนแนวทางและเปนจุดรวม ทําใหเกิดการบูรณาการรวมกัน
2. สมาชิกมีการรวมกลุม เกิดเปนกิจกรรมทีเ่ ปนเครือขาย
ของชุมชน มีความสงบสันติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. การสรางความตระหนักในดานการนําพลังงานทดแทนมา
ใชประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานแสงอาทิตยซึ่งเปนจุดแข็งของพื้นที่ จังหวัดอางทอง
4. แหลงความรูส าธารณะเพิม่ ขึน้ เปนหองหนึง่ หองในหองสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.วิเศษชัย
ชาญ จ.อางทอง เพิม่ โอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หนวยงานที่รวมดําเนินการและใหการสนับสนุน
1. การสนับสนุนจากหนวยงานภายในจังหวัด เชน อบจ. อบต. เทศบาล
อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตร
จังหวัด ใหการสนับสนุนงบประมาณ และการฝกอบรม
2. สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย การฝกอบรม
เทคโนโลยีการผลิตปุย
3. กรมวิชาการเกษตร ใหการฝกอบรมการเพาะปลูกขาว
4. สถาบั นเทคโนโลยี พลั ง งานแสงอาทิ ต ย สวทช. ใหก ารสนั บ สนุ นและ
ติดตั้งระบบการผลิตไฟฟาเซลลแสงอาทิตย
5. บริ ษัท เดอะลีจิส ต จํ ากั ด ให การสนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด ซื้ อ
เครื่องมือ เครื่องวัดความชื้นของขาว เครื่องบรรจุภัณฑสุญญากาศ

เทคโนโลยีดา นการเกษตร

ดานเศรษฐกิจ
1. นําวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เศษกระดาษ และวัชพืชจัดตั้งกลุม
ผลิ ต และแปรรู ป เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง เช น การผลิ ต
กระถางเพาะชํ า กล า ไม ที่ ย อยสลายได ง ายในธรรมชาติ การผลิ ต
กระดาษหัตถกรรมชนิดตาง ๆ
2. จัดตั้งกลุมผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ไดแก ขาว ผัก
และผลไม ในทองถิ่นที่ผลิตจากกลุมเครื่องขายเกษตรอินทรียตาง ๆ
นํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา เกิดสรางรายไดใหแกชุมชน
3. การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชน เพือ่ ลดภาระการใชไฟฟาของโรงสีขา ว
4. ชุมชนสามารถใชโรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตยในการเพิ่มมูลคาผลิตผลทางการเกษตรได

หมูบ า นขาวอินทรีย

เทคโนโลยีดา นการเกษตร

บานนาเวียง ต.ทาผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง
ชุมชนบานนาเวียง ซึ่งมีประประชากร 177 หลังคา และ
80 % ประกอบอาชีพเกษตรกร การทํานาเปนอาชีพหลักหลังฤดูเก็บ
เกี่ยวก็ปลูกผัก สวนครัวไวกิน เหลือก็แบงขาย การทํานาในอดีตเราตอง
พบปญหามากมายเชน ปุย มีราคาแพง ตนทุนการผลิตสูงแตเรากลับขาย
ขาวในราคาต่าํ กลุม ทํานาขาวไดรวมตัวกันทีจ่ ะลดตนทุนการผลิตลงโดย
การทําบัญชีครัวเรือน สํารวจคาใชจายในการทํานา ก็พบวา การทํานา
ในแตละป ตองใชปุยทั้งหมูบาน 60,000-70,000 บาท และคาสารฆา
แมลง ฆาหญาประมาณ 18,900 บาท/ป
กลุมขาวกลองอินทรีย ไดแปรรูปเปนขาวกลองบรรจุถุ ง
เพื่ อจํ า หน ายในชุ มชนและพื้น ที่ใ กลเ คีย ง แต ป ระสบปญ หา เรื่ อ ง
มอดและการเกิดกลิ่นหืน ทําใหไมสามารถเก็บรักษาขาวกลองไวได
นาน และไดประสานขอความรวมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ในการแกปญ
 หาดังกลาว เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถเพิ่มมูลคา
และเก็บ รักษาได นาน จะชวยให การตลาดไดกวา งขวางขึ้น และมี
การขยายตัวของสมาชิกในการผลิตผลิตผลเกษตรอินทรียมากขึ้น
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร ฯ จึ ง ร ว มกั บ คลิ นิ ก เทคโนโลยี
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดจัดอบรมการยืดอายุผลิตภัณฑขาวกลอง
และการแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองงอก ซึ่งทางสถาบันไดวิเคราะหปญหารวมกับชุมชน พบวา ชุมชนตองการ
พัฒนาการคัดพันธุข าวที่ถูกตอง และการพัฒนาคุณภาพดิน ในปงบประมาณ 2554 จึงไดดําเนินการพัฒ นา เติม
เต็มหมูบ า นนาเวียงใหเปนหมูบ า นขาวอินทรีย ดังนี้
ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นํามาใชแกปญหา
ปจจัยที่เกื้อหนุนในการทํางาน
1. เทคโนโลยีดานการยืดอายุผลิตภัณฑขาวกลอง (งานวิจัยของกลุม)
1.หนวยงานราชการและผูน าํ ระดับจังหวัด
และระดั
บทองถิ่นใหความสําคัญ
2. เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลองในรูปแบบอืน่ ๆ
2. มีการสรางเครือขายความรวมมือจาก
3. เทคนิคการปลูกและการคัดพันธุขาวเพื่อทําพันธุ
องคกรในทองถิน่ และหมูบ า นใกลเคียง
4. การทดสอบวิเคราะหดินและธาตุอาหารในปุยหมักแบบประยุกต
3.มีการสนับสนุนการถายทอดเทคโนโลยีท่ี
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.จัดการประชุมระดมความคิดของคนในชุมชนถึงประเด็นปญหา
ทีต่ อ งการแกไขและศักยภาพของชุมชน
2. ทําการบูรณาการจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน
3. ทําการถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน
4. พัฒนาองคความรูใ หเพิม่ พูนและขยายผลไปยังกลุม รอบชุมชน
5. ติดตามประเมินผล

ศักยภาพและ
ความพรอม
ของหมูบาน

เหมาะสม
4. ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง
5. สมาชิกในกลุม มีความขยันและสามัคคี

การคัดพันธุขาวในแปลงนา
1. เลือกแปลงนาที่มีขาวเจริญเติบโตดีไมมีโรคและแมลงรบกวน
2. ไมมีขาวพันธุอื่นขึ้นมาปน
3. เลือกเก็บรวงที่มีการติดเมล็ดดีตะแงถี่รวงยาวคอรวงใหญมลี ักษณะตรงตามแตละพันธุที่เลือกเก็บ
4. ในการเก็บเกี่ยวเพื่อทําพันธุนั้น ใหเกี่ยวรวงขาวที่อยูหางจากขอบแปลงขางละ 1 เมตร เพื่อปองกันการปนกับขาวอื่นๆ เก็บ
ประมาณ 200 รวง ตอหนึง่ พันธุหรือใหเพียงพอกับความตองการในแตละพันธุ
5. นํารวงขาวไปนวดหรือตากแดด ประมาณ 1-2 แดด หรือ ความชื้น ประมาณ 14% หลังจากนั้นบรรจุเมล็ดในภาชนะที่ระบาย
อากาศไดดี เชน ถุงผา กระสอบ เปนตน
6. เขียนชื่อพันธุ อายุการเก็บเกี่ยว
หมายเหตุ : การทําเชนนี้ 1-2 ฤดูการผลิต จะทําใหเกษตรกรสามารถรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุขาวที่ดีไวได หรืออาจไดขาวสายพันธุ
ใหมจากการคัดเลือกเชนนี้ได

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ เพิม่ รายได เฉลีย่ 600 บาท/คน/เดือน และสามารถ
ลดคาใชจา ยในการทํานาและตองซื้อปุย เคมี ยาฆาแมลงและคารักษาพยาบาล
ทีจ่ ะตองใชทง้ั หมูบ า น 60,000-70,000 บาท ลงเหลือแค 20,000 บาท ซึง่
สามารถทําใหประหยัดไปถึง 40,000-50,000 บาท ตอป
ดานสังคม ความสัมพันธทด่ี ใี นชุมชน มีการแลกเปลีย่ นความรูข องแตละคนสงตอใหซ่ึงกันและกัน สราง
อาชีพใหมใหกบั คนในชุมชน มีการจางงานเพิม่ ขึ้น
ดานสิง่ แวดลอม
- การชวยลดปริมาณเศษใบไมที่จะตองนําไปทิ้งเปนเศษขยะ
- สิ่งมีชีวิตที่อยูในดินที่เปนประโยชนก็จะคงอยู เพื่อบํารุงรักษาดินใหดี และคุณภาพน้ําที่ใชก็อยูในเกณฑที่
ปลอดภัยไมมสี ารเคมีเจือปนมากับน้าํ สามารถหาอาหารจากแปลงนาไดทีน่ อกเหนือจากขาว
ดานความเปน อยู การลดคาใชจายในการลงทุนของปุยและสารเคมีที่ใชในการผลิตขาวกลองอินทรียได
ประมาณ 60 % จึงทําใหมีเงินเหลือและสามารถเขาระบบของการออม ทําใหคุณภาพชีวิตและความเปนอยูดีขึ้น
การขยายเครือขาย
กลุม ขาวอินทรีย บานนาเวียงสามารถขยายผลตอไปยังกลุม อืน่ เชน ต.ทาผา อ.เกาะคา, ต.เกาะคา
อ.เกาะคา(หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง) , ต.ใหมพฒ
ั นา อ.เกาะคา(หมูบ า นเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสรางประเทศ)
และไดวางแผนจะตองทําเครือขายหมูบ า นขาวอินทรีย ใหครบทัง้ 13 อําเภอ ของจังหวัดลําปางโดยอาศัยเครือขาย
กลุม ผลิตขาวอินทรียช วี ภาพ (ขาวหอมมะลิแดง)
หนวยงานที่รวมดําเนินการ มีการเชือ่ มโยงเครือขายภาคี ระหวาง หนวยงานในทองถิ่น เชน เทศบาลตําบลเกาะ
คา หนวยงานนอกทองถิน่ เชน มหาวิทยาลัยแมโจ สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร หนวยงานภาคเอกชน เชน หนวย
พัฒนาสังคมที่ 51 ลําปาง ในการใหขอ มูลทางดานวิชาการและงบประมาณสนับสนุน และสํานักงานเกษตรอําเภอ
และสํานักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนเรือ่ งเครือ่ งมือและอุปกรณในการทําขาวกลองงอก

เทคโนโลยีดา นการเกษตร

เทคโนโลยีที่ถายทอดสูหมูบาน
การยื ด อายุ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ข า วกล อ ง ถ า ยทอดองค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การ
ประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร ปจจัยที่มีผลตออายุการเก็บรักษา
ของผลิตภัณฑ และวิธีการยืดอายุการเก็บโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ทั้งในสวนที่
เกีย่ วของกับการเสือ่ มเสียของอาหารและการยอมรับของผูบ ริโภค
ถายทอดองคความรูแ ปรรูปขาวกลอง เชน น้าํ ขาวกลอง ไอศกรีมขาวกลอง

หมูบ า นขาวอินทรีย

ชาวนาหมูบานขาวปลอดสาร
1. พื้นที่ราบลุมเหมาะสมแกการทํานา
2. โครงการสูบน้ําไฟฟา
3. ภูมิปญญาทองถิ่น

1. ชาวนาขายขาวปลอดสารตันละ 18,360 บาท
2. ตนทุนการผลิต 3,500 / ไร
3. มีแหลงอาหารตามธรรมชาติ เชน ปลา หอย
4. คุณภาพชีวิตชาวนาดีขึ้น

1. ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมชาวนา
2. ปรับปรุงบํารุงดินใหเหมาะสม
3. พัฒนาพันธุข า วทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่
4. พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมปิ ญญาทองถิ่นใหเปนเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม
5. มีการจัดการน้าํ ในระบบแปลงนา
6. ควบคุมมาตรฐานการผลิตขาวอินทรีย
7. บริโภคเหลือสงขายตางประเทศ

1. ชาวนาทํานาแบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. เพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรียใหกับดิน
3. ผลิตขาวปลอดสาร
4. ลดตนทุนการผลิตดวยเทคโนโลยีชวี ภาพ

เทคโนโลยีดา นการเกษตร

หมูที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 6 และ 7 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ
“หาดสองแคว” เลากันวาเดิมทีเปนชนกลุม หนึง่ ซึง่
อพยพมาจากเวียงจันทร ประเทศลาวสมัยใดไมปรากฏ ไดอพยพหาพื้นที่ทํา
กินใหมจนกระทั่ง ไดพบแมน้ําไหลผานเหมาะแกการเกษตรทั่วไปจึงไดตั้ง
แหลงสรางบานเรือนบริเวณสองฝงลําน้ํา และขยายเปนชุมชนใหญ ปจจุบัน
ภาษาที่พูด กันในทองถิ่นชาวบานเรียกภาษาตนเองทีใชในการสื่อสารวา
“ภาษาลาว” คําวา “หาดสองแคว” หรือ “สองแคว” มาจากมีแมน้ํานาน
ไหลผานตลอดหมูบ า นและคลองตรอนไหลมาบรรจบ ทําใหลําน้ํามีลักษณะ
เปนสองทาง เรียกวา สองแคว และตรงบริเวณลําน้ํามาบรรจบกันนี้ เกิดหาดทรายสวยงาม ชาวเรือจะคางอางแรม
บริเวณหาดทรายนี้เสมอ จึงไดขนานนามบริเวณนี้วา “หาดสองแคว” ซึ่ง
ภายหลังเปนชุมชนทีห่ นาแนน และไดจดั ตั้งเปนหมูบ านและตําบลในเวลา
ตอมา ซื่อวาตําบลหาดสองแคว ไดยกระดับเปนตําบลเมื่อป พ.ศ. 2385
ปจจุบันมีป ระชากร จํานวนประชากรทั้ง สิ้น 4,165 คน 1,233
ครัวเรือน รอยละ 80 มีอาชีพเกษตรกรรมแตประสบปญหา ตนทุนการ
ผลิตสูง ผลผลิตตกต่ํา คุณภาพขาวไมไดตามมาตรฐาน และเกษตรกรใช
เทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสม ขาดความรู ความเขาใจในในการใชสารเคมี ชาวนาละทิ้งภูมิปญญาทองถิ่น และประเพณี
ที่สืบทอดในการทํานามาอยางชานาน การพัฒนาหมูบานขาวอินทรียเริ่มจาการจัดเวทีประชาคม รับฟงความ
คิดเห็นของคนในชุมชน การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ปญหาและอุปสรรค รวมกันระหวางผูใหเทคโนโลยีและผูรั บ
เทคโนโลยี เพื่อคนหาความตองการที่แทจริง นําไปสูการเปลี่ยนแปลงศักยภาพและความพรอมของหมูบาน
หมูบ า นขาวอินทรีย มีปจจัยสนับสนุนหลายดาน เชน เปนตําบลที่ประชาชนมีความเขมแข็งไดรับรางวัล
การมีสวนรวมการบริห ารราชการระดับประเทศของสถาบันพระปกเกลาและกนกพร ผูบริหารมีความสามารถ
บริหารจัดการจนกระทั่งไดรางวัลธรรมาภิบาลติดตอกัน 6 ป เปนชุมชนที่ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูล
ฝอย รางวัลชุมชนปลอดขยะของกรมควบคุมพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการจัด ประเพณี
ขอบคุณพืชพันธุธัญญาหารทุกป รวมทั้งกลุมกลุมอาชีพเปนรูปธรรม เชน กลุมทํ าปุ ยอินทรียทั้ง 7 หมูบาน กลุมน้ํา
หมักชีวภาพ กลุมผลิตสารชีวภัณฑ และกลุมแปรรูปผลิตภัณฑอาหารเปนตน
แนวคิดในการพัฒนาหมูบาน

เทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด
1. การตรวจสอบคุณภาพดิน
2. การผลิตปุยอินทรีย
3. พลังงานแสงอาทิตย
4. การผลิตฮอรโมนไข
5. การผลิตสารชีวภัณฑ
6. การคัดเลือกเมล็ดพันธุขาว
กระบวนการขยายเครือขาย จากการดําเนินงานทีผ่ า นมา นําไปสูก ารขยายผลไปยังหมูบ  านอืน่ ๆ ทัง้ ทีอ่ ยูใ น
อําเภอเดียวกัน และตางอําเภอเกิดกระบวนการเรียนรูคือ
1. การถายทอดเทคโนโลยี มีการทําแปลงสาธิต เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูใหและผูรับ
2. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ใหชาวนาในพื้นที่อื่นๆมีสวนรวม
3. สรุปผลการดําเนินงานแตละป และยังมีการเผยแพรการดําเนินงานใหกับหมูบานอื่นๆ
4. องคกรปกครองสวนทองถิน่ เจาของโครงการนําไปสูน โยบายสาธารณะสูท อ งถิ่น

เทคโนโลยีดา นการเกษตร

เทคโนโลยีที่ถายทอดสูหมูบาน
การดําเนินงานเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2553 – 2556
พบวา การจัดองคความรูใ นชุมชน เนนเทคโนโลยีกระบวนการจัด
องค ค วามรู ใ นชุ ม ชนให เ ป น ระบบระเบี ย บ และสร า งช องทางที่
เหมาะสมแก เ กษตรกร เพื่ อให เ กษตรกรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู กัน
ตลอดจนต อ ยอดองค ค วามรู เ ดิ ม ไปสู อ งค ค วามรู ใ นระดั บ สากล
และยังนําความรูทางหลักวิทยาศาสตรมาเสริมสรางในการคิด มี
ความเปนเหตุเปนผล

หมูบ า นพันธุข า วหอมมะลิพมิ าน
หมูท ่ี ๑-๑๐ ต.พิมาน อ. นาแก จ.นครพนม
สามารถเพาะปลูกพืชไรไดหลายชนิด เชน ขาวหอมมะลิ ๑๐๕, กข. ๖,
กข. ๑๕, ขาวโพดและเมล็ดพันธดอกไม ปลูกยางพารา เลี้ยงวัวควาย การ
เลี้ยงไกบาน หมูบานพิมานเปนหมูบานที่ปลูกขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี
แตการผลิตเมล็ดพันธยังไมมาตรฐานตองเสริมเทคโนโลยีอีกหลายดาน
ชุมชนพิมานมีการผลิตปุยใชเพื่อการเพาะปลูก โดยมี วว. มาสรางโรงปุย
ที่หมูบา นพิมานเพื่อใหชาวพิมานสามารถผลิตปุยอินทรียไวใชเพื่อลดการ
ใช ปุ ย เคมี เกษตรกรสามารถลดค า ใช จา ยการซื้ อ ปุ ย เคมี เกษตรกร
หมูบ า นพิมานมรความกระตือรือรนในการหาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเพิ่ม
มู ล ค า สิ น ค า เกษตรและลดค า ใช จ า ยในการประกอบอาชี พ ต า งๆ
โครงการคลิ นิ ก เทคโนโลยี ม หาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงได แ นะนํ า และ
ฝกอบรมการผลิตเครือ่ งดืม่ จากพืชผลเกษตร เชน น้าํ ขาวกลองงอก น้าํ
ฟ ก ทอง และจํ า หน า ยไปหมู บ า นใกล เ คี ย งเป น การเพิ่ ม รายได ข อง
เกษตรกร ซึ่งเพิ่มขึ้นปละ ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท/ป/ครัวเรือน
การพัฒนาหมูบานพิมานไปสูหมูบานแมขาย วท. เริ่มจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดริเริ่มจัด
โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครพนม และไดมกี ารแลกเปลีย่ นความรูใ นแตละทองถิน่ เพือ่ รวมกันวางแผนงานใหตอเนือ่ งในอนาคต
แนวคิดในการพัฒนาหมูบานพันธขาวหอมมะลิ
ลดตนทุนการผลิต
ผลิตเมล็ดพันธพชื
เกษตรอินทรีย
การเลียงสัตว์

การบริหารจัดการเทคโนโลยี
การมีสวนรวมของชุมชน

เมล็ดพันธ
ขาวหอมมะลิ

ขัน้ ตอนการทํางาน
รวมกันศึกษาปญหาตางๆของหมูบาน -> จัดเวทีใหชุมชนวิเคราะหศักยภาพของกลุมตางๆ -> จัดเวทีใหกระทรวง
วิทยฯ พบชุมชน -> การบูรณาการระหวางภาครัฐและเอกชน -> วิเคราะหปญหาตางๆเพื่อนํามาพัฒนาหมูบาน ->
การถายทอดเทคโนโลยี -> ศึกษาดูงาน -> ประเมินผล -> เสนอแนะและแกปญ
 หารวมกัน
เทคโนโลยีที่ถายทอดแกชุมชนหมูบานพิมาน
๑. การผลิตเมล็ดพันธขาวหอมมะลิอินทรีย การคัดเลือกพันธ
ขาวตองใชเวลาและความอุ ตสาหพยายาม ถา ไดม าตรฐานตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณแนะนํามาก็คุมคา เมล็ดพันธขาวดีกิโลกรัมละ ๓๐ บาท
๒. การผลิตน้าํ นมขาวทีม่ คี ุณคาทางโภชนาการสูง (The Production
of Nutritious Rice Milk)
๓. การผลิตน้าํ ขาวกลองงอก
ขาวกลองงอกทีม่ สี ารกาบามากกวาขาวกลองปกติ ๑๕ เทา จะสามารถปองกัน การทําลาย
สมอง เนื่องจากสารเบตา อไมลอยดเปปไทด (Beta-amyloid peptide) ซึ่งเปนสาเหตุของโรคสูญเสีย ความทรงจํา
(อัลไซเมอร) ดังนั้น จึงไดมีการนําสารกาบามาใชในวงการแพทยเ พื่อการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทตาง ๆ
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บานพิมาน เปนหมูบานเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณจากลุมน้ํากล่ํา

เทคโนโลยีดา นการเกษตร

หลายโรค เช น โรควิ ต กกั ง วล โรคนอนไม ห ลั บ โรคลมชั ก รวมทั้ ง
ผลการวิจยั ดานสุขภาพระบุวา ขาวกลองงอกทีป่ ระกอบดวย สารกาบา มีผล
ชวยลดความดันโลหิต ลดอาการความจําเสื่อม ลดน้ําหนักทําใหผิวพรรณดี
และใช บํา บั ด โรคเกี่ ย วกั บ ระบบประสาทส วนกลาง สภาวะที่ทําใหขาว
กลองงอกไดดที ส่ี ดุ คือ ตองนําขาวกลองไปแชนาํ้ ราว ๔๘-๗๒ ชั่วโมงเก็บ ใน
ทีม่ ดื รอจนขาวเริม่ งอก ตองเปลี่ยนน้ําที่แชทุก ๖ ชั่วโมง มิฉ ะนัน้ จะทําให
น้าํ มีกลิน่ เหม็น ทําใหขา วเสีย การงอกจะลดลงโดยมีการควบคุมอุณหภูมิ การไหลเวีย นน้ํา ความดัน และความเปน
กรดดางของน้าํ เพือ่ ใหความชืน้ จากน้าํ ไปกระตุน ใหเมล็ดขาวงอกและเปลี่ยนกรดกลูตามิกไปเปนสารกาบาอันเปน
สวนที่สําคัญที่สุด ตอมา เมื่อไดขาวกลองงอกในขั้นตอนนี้แลว ก็ตองทําใหขาวกลองงอกหยุดการงอกตอไป โดย
อบแหงใหมีความชื้นต่ํากวา ๑๔% ในตูอบลมรอน จากนั้นจึงบรรจุลงในถุงสุญญากาศ ทั้งนี้ขาวกลอง ที่สามารถ
นํ า มาแช นํ้ าให เ กิ ด การงอกได ดี น้ั น จะต อ งเป น ข า วกล องที่ ผ า นการกะเทาะเปลื อ กมาไม เ กิ น 2 สั ป ดาห
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
- รายไดเพิ่มขึ้นไรละ ๓.๕๐๐ บาท (เนื่องจากใชปุยอินทรียซึ่งผลิตในพื้นที่ ๒๘๐ บาท/๕๐
กิโลกรัม/ไร แทนการซื้อปุย เคมี ๘๐๐ บาท/๕๐ กิโลกรัม/ไร ) ปจจุบนั หมูบ า นพิมานทํานาขาวไดขา วเปลือก ๘๐๐
กิโลกรัม/ไร และเปนขาวหอมมะลิที่คุณภาพดี)
- ลดคาใชจายการซื้อสารเคมีกําจัดพืช ๓๐๐ บาท/ไร (หมักสมุนไพรพนกําจัดศัตรูพืช)
- รายไดจากการจําหนายเมล็ดพันธขาว ๑๑,๐๐๐ บาท/ไร
ดานสังคม
- มีการจางงานคอนขางสูง เนื่องจากผลผลิตเกษตรมีมากขึ้น
- การบูรณาการความรวมมือระหวางสถานศึกษา, กระทรวง,จังหวัดและทองถิ่น
- สรางผูนําทองถิ่นและวิทยากรที่สามารถถายทอดเทคโนโลยีองคความรูแกชุมชนตางทองถิ่น
- สรางองคความรูใ หมแกชุมชนทําใหเกิดผลประโยชนในชุมชน
รางวัลพันธุข าวตลอด 3 ปทผ่ี า นมา
- รับรองมาตรฐาน ORGANIC PRODUCT CERTIFICATE.
- รางวัลชมเชยกลุมขาวอินทรียระดับจังหวัดนครพนม
- รางวัลหมูบา นแมขายขาวหอมมะลิพันธุด ี กระทรวงวิทาศาสตรและเทคโนโลยี
เกษตรกรไดรับรางวัล ๔ คน ป ๒๕๕๕ ไดแก นางประยูร พลอยประสงค นางประทินกร สิงหะวาระ นางบานเย็น
วงคหลวงอุด นายยงยุท ธ ไชยตนเทือก

หมูบ า นวิทยาลัยวัววิทยา
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บานหวยบง หมูที่ 7 ต.ปาเซา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ
บานหวยบง หมูท ่ี 7 มีเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ รวม 45 ราย
มีโคเนื้อลูกผสมอเมริกันบราหมันและพันธุพื้นเมือง รวมกันกวา 778 ตัว
โดยเกษตรกรสวนใหญ (26 ราย) มีการเลี้ยงโคอยูระหวาง 5-9 ตัว และ
เกษตรกรที่เลี้ยงเปนฝูงขนาดกลาง (ระหวาง 20-50 ตัว) จํานวน 16 ราย
และเกษตรกรที่เลี้ยงโคมากกวา 50 ตัว มีจํานวน 3 ราย รายไดจากการ
เลีย้ งโคเนือ้ ของเกษตรกรบานหวยบงนัน้ ไมไดขึ้นอยูกับการขายตัวโค (เนื้อ
โค) เปนหลัก แตเปนการจําหนายมูลโคตากแหงในตลอดชวงเวลา ถือวาเปน
รายไดที่เกษตรกรมีค วามพึ งพอใจ เพราะเหตุที่บานหวยบงเปนชุมชนที่อยู
หางจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (อุตรดิตถ-พิษณุโลก) เพียง 5
กิโลเมตร หางจากเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถเพียง 15 กิโลเมตร และหาง
จากอําเภอลับแลเพียง 21 กิโลเมตรเทานั้น จึงทําใหเกษตรกรเจาของสวน
ทุเรียน ลางสาด ลองกอง หอมแดง ฯลฯ รวมทั้งเจาของธุรกิจการเกษตร
(ปุยหมัก ดินผสม ฯลฯ ) เดินทางเขามาซื้อมูลโคตากแหงไดสะดวก ประกอบกับการขนสงก็ไมไกลจากพื้นที่ที่
นําไปใชประโยชนมากนักแตสถานการณในปจจุบนั ก็เปลีย่ นแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และกระแสโลกาภิ
วัตน ทําใหเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อของบานหวยบงเริ่มประสบปญหาและขอจํากัดในการประกอบอาชีพ การขาด
ความรู แ ละทั ก ษะในระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร โดยเฉพาะความรู ที่ เ ป น เงื่ อ นไขที่ จํา เป น สํ า หรั บ การผลิ ต โคเนื้ อ ให มี
ประสิทธิภาพ นั่นคือความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บ า นห ว ยบงยั ง ขาดการใช เ ทคโนโลยี ท่ี เ หมาะสม (Appropriate
technology) สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ไมวาเปนในเรื่อง
ของสายพันธุ จึงตองการเทคโนโลยี ดังนี้
- ดานการผสมเทียม (Artificial insemination) มาปรับใช เช น
ชุมชนสามารถนําพันธุท่ีเหมาะสมกั บสภาพของบานหวยบงมาส งเสริมและ
ปรับปรุงพันธุ (Grading up) เชน โคพันธุต าก (ลูกผสมระหวางอเมริกันบราห
มันกับชาโรเลส) ทัง้ ในรูปของการผลิตโคเนือ้ หรือการพัฒนาลูกโคเพศผูสูโค
ขุน การวางแผนการปรับปรุงพันธุสัตว ฯลฯ
- ดานอาหารสัตว ผูเลี้ยงโคใชทุงหญาธรรมชาติตามหัวไรปลายนา ซึ่ง
คุณคาทางอาหารของพืชอาหารสัตวคอ นขางต่ํา จึงควรใชพันธุพืชอาหารสัตว
(Forage Crop) ที่มีผลผลิตตอไรสูง และมีคุณคาอาหารคือ โปรตีนสูง มา
พัฒนาเปนแปลงหญาในพื้นที่สาธารณะและแปลงสวนบุคคล รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพของเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ เชน ตนขาวโพด ฟางขาว
ยอดออยใชในกระบวนการหมัก (Fermentation) เพื่อเพิม่ โปรตีนในอาหารสัตว
- ดานการจัดการฟารมโค โดยเฉพาะโรคและแมลงในโคเนื้อ เกษตรกรสวนใหญใชสารเคมีกําจัดแมลง ซึ่ง
สงผลตอผูผลิตและผูบริโภคและมีตนทุนการผลิตที่สูงโดยไมจําเปน การนําภูมิปญญาทองถิ่นและศาสตรทางกีฎ
วิทยาเขามาจัดการเห็บโค แมลงวันคอกสัตว ไดโดยใชชวี วิธี (Biocontrol)
การทําแกสชีวภาพ (Biogas) เปนการจัดการของเสียระดับครัวเรือน เพื่อลดคาใชจายดานพลังงาน
การทําปุยอินทรียท ี่สามารถระบุและเทียบคาธาตุอาหารหลัก (N P K) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบงใชในพืชชนิด
ตางๆ อีกทั้งการยอยสลายขยะครัวเรือนดวยไสเดือนดิน (Earth Worm) การบําบัดน้ําเสียดวยธรรมชาติตามแนว
พระราชดําริ “ธรรมชาติชว ยธรรมชาติ”

ขอมูลเทคโนโลยีที่ถายทอดสูหมูบาน
การดํ า เนิ น การโครงการหมู บ า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี วิ ท ยาลั ย วั ว วิ ท ยาบ า นห ว ยบง มี ก าร
ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน 4 กิจกรรมหลัก คือ
กิจ กรรม 1 การถายทอดเทคโนโลยีการผลิต กาซชีวภาพจากมูลโคสําหรับเกษตรกรรายยอย เปน
เทคโนโลยีของ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วัสดุเปนพลาสติกพีวีซี (Poly
Vinyl Chloride: PVC) ขนาดความหนา 250 ไมครอน (0.25
มิลลิเมตร) กวาง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จํานวน 3 ผืน เชื่อมตอ
ดวยกาวพลาสติกโรงเรือน Evaporative Cooling system รวมราคา
ประมาณ 2,700 บาท (ไมรวมคาแรง)
กิจกรรม 2 การตรวจวิเคราะหคุณภาพดินเพื่อการผลิตปุย
อินทรี ยคุณภาพสูง เพื่อใหผูเ ขารับ การอบรมสามารถใชชุดตรวจสอบดินไดอยางถูกตอง และทราบถึงผลการ
วิเคราะหดินและการใชประโยชนจากผลการวิเคราะหดินในการประมาณการใชปยุ เคมีไดถูกตอง

กิจกรรม 3 กิจกรรมการผลิตพืชอาหารสัตวที่ดีสําหรับโคเนื้อ เพื่อ
เตรียมการทําแปลงพืชอาหารสัต ว คัด เลือกแปลงที่เหมาะสมเพื่อผลิตพืช
อาหารสัตว การใชประโยชนพืชอาหารสัตว การทําอาหารสัตวในฤดูแลง และ
การผลิต ปุย อิ นทรีย จากมู ล โค พื ชอาหารสั ต ว ที่นํามาส ง เสริม ให ป ลูก ได
คัดเลือกสายพันธุมาดวยกัน 3 พันธุ คือ หญามูลาโท 2 หญากินนีมอมบาซา
และถัว่ สไตโลอุบล โดยมีแปลงทดสอบจริงในชุมชน จํานวน 2 แปลง
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ดั ง นั้ น โครงการหมู บ า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี :
หมูบานวิทยาลัยวัววิทยา(Beef S&T Knowledge Center)
บานหวยบง ตําบลปาเซา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ จึงเปน
โครงการพัฒนาที่ใชวงจรของการผลิตโค มาเปนแหลงการเรียนรู
ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ บบครบวงจรในมุ ม มองเชิ ง
ระบบ (System approach) เพื่ อ ลดต น ทุ น ค า ใช จา ยใน
ครัวเรือนและเปนการเพิ่มมูลคาของการผลิตโคอยางสอดคลอง
กับบริบท บนหลักวิชาการทีไ่ ดรับการยอมรับจากผูใชในลักษณะ
ของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Appropriate technology) โดย
มุง หวั ง ให ชุ มชนได พิจ ารณาและมี ส วนรว มในการกํา หนดการนํา องค ค วามรู ท างวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมสําหรับระดับ ครัวเรือน (สวนบุคคล) รวมทั้งการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบานใน
ระดับชุมชน (สวนรวม) สําหรับการสังเคราะหและพัฒนาไปสูการกําหนดนโยบายสาธารณะระดับทองถิ่นตอไป
แนวคิดในการพัฒนาหมูบาน ใชกรอบกรพัฒนาที่เปนเชิงระบบ (System approach) กลาวคือใชวัวเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาตามแนวคิดคือ
“..หมูบานวิทยาลัยวัววิทยา (ววว.) หมายถึง การเปนหมูบานตนแบบและการเปนที่เรียนรูของการ
พัฒนาคน โดยมีกิจกรรมหลักของการพัฒนาหมูบานเกี่ยวกับของกับโคเนื้อ ผานการการนําองคความรูทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปประยุกตใช..”
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กิจกรรม 4 การผลิตและใชไสเดือนฝอยสําหรับการปองกันเห็บโค
เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของไสเดือนฝอยและเชื้อราในการควบคุมเห็บโคโดย
ชีววิธีสําหรับโคเนื้อบานหวยบง ศึกษาอิทธิพลของไสเดือนฝอย วิธีการทาง
ชีวภาพ และถายทอดเทคโนโลยีแกเกษตรกร ใชไสเ ดือนฝอย Steinernema
sp. Thai isolate ปองกันกําจัดเห็บโค Boophilus microplus
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ผลการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในชุมชน
ทีช่ ดั เจน และสามารถสรางความเชีย่ วชาญใหกบั ชุมชนมี 2 เทคโนโลยีหลักคือ เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพจาก
มูลโค และเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตวสําหรับโค-กระบือ โดยมีผลสืบเนื่องในดานตางๆ คือ
ดานเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพจากมูลโค ทําใหเกษตรกรลดคาใชจายในครัวเรือนดานการซื้อกาซหุงตม
เฉลีย่ 1,800-3,600 บาทตอครัวเรือนตอป รวมทั้งลดปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมเรื่องมูลโคไดในระดับหนึง่ รวมทั้ง
เปนการยืนยันวาการเลี้ยงโคเนื้ออายุ 2 ป เพียง 1 ตัวก็สามารถใชเทคโนโลยีนี้ได ปจจุบันมีแกนนําดานการพัฒนา
พลังงานในพื้นที่ จัด ตั้งกลุม “คนรักษพลังงานบานหวยบง” เพื่อสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดการปญหา
พลั ง งานร ว มกัน โดยแกนนํา ที่ มี ค วามพร อมเป นวิ ท ยากรได ทั้ง ในระดั บ ความรู (knowledge) ทัก ษะ (skill)
ทัศนคติ (attitude) จํานวน 5 คน และในระดับ การถายทอดความรูและทักษะได จํานวน 11 คน ซึ่งมีจํานวน
เพียงพอสําหรับการเปนหมูบ า นแมขา ยดานการผลิตกาซชีวภาพจากมูลโคกับพืน้ ทีอ่ น่ื ได
เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว (forage crop) สําหรับโค-กระบือ เพือ่ แกปญ
 หาสําคัญของการขาด
แคลนพื้นที่เลี้ยงสัตวเนื่องจากการขยายพื้นที่การผลิตอาหาร (food) และพืชพลังงาน (fuel) เปนจํานวนมากใน
อุตรดิตถ มีการทําแปลงสาธิตโดยเกษตรกร ปลูกหญามูลาโท กินนีมอมบาซา และถั่วสไตโลอุบล ในพื้นที่ป ระมาณ
3-4 ไร ในลักษณะของการผลิตแบบทั่วไป พืชอาหารสัตวแปลงดังกลาวสามารถหมุนเวียนไดอยางเพียงพอกับโค
เนื้อจํานวน 7-10 ตัว โดยใชหลักการจัดการแปลงเขารวม
ดานสังคม
การดําเนินงาน หมูบานวิทยาลัยวัววิทยาบานหวยบง เปนการสร างกระบวนการทํางานรวมกันแบบ
บูรณาการ ทั้งในรูปของหนวยงาน พันธกิจ และการใชทรัพยากร โดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง(area-based) ผานหลักการ
พัฒนาภายใตความรวมมือของ 3 สวนคือ ภาควิชาการ(มหาวิทยาลัย กระทรวง) ภาคการเมือง (อปท. อบต.) และ
ภาคชุมชน (บานหวยบงและชุมชนอื่น) ดังนั้นการนําเทคโนโลยีเขาสูชุมชนจึงเปนลักษณะของการเรียนรูรวมกัน
การสรางกระบวนการคิดเพื่อการแกไ ขปญหา (Problem based learning) โดยความมุงหวังสุดทายคือเมื่อ
ชุมชนเจอปญหา หรือสิ่งที่ตองการพัฒนา ชุมชนจะสามารถใชกระบวนการดังกลาวเพื่อจัดหา คัดเลือก ใช
และปรับปรุงเทคโนโลยีเพือ่ ตอบสนองความตองการของชุมชนไดอยางตอเนือ่ งและยาวนาน
การเผยแพรผลงาน ดําเนินการโดยความรวมมือของภาควิชาการ ภาคการปกครองทองถิน่ และภาคีแหลงทุน เชน
· การจัดนิทรรศการวิทยาลัยวัววิทยา (ววว.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เนือ่ งในงานการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด โดยไดรับเกียรติจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี เขาชมนิทรรศการ
พรอมทัง้ ผูบ ริหาร นักวิชาการ จาก 13 มหาวิทยาลัย กวา 300 คน
· รว มจั ด รายการวิ ทยุ สถานี วิทยุ กระจายเสี ย งแห ง ประเทศไทย (สวท.อุต รดิ ต ถ) จั ด โดย สวท.อุ ต รดิ ต ถ
รวมกับองคการบริหารสวนตําบลปาเซา
· การนําเสนอแนวคิดและการนําสูก ารปฏิบตั ิ ณ ศูนยประชุมเซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ เนือ่ งในงานการประชุม
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หมูบ า นรางสีหมอกไมผลไทยเพือ่ การทองเทีย่ วเชิงนิเวศนเกษตร
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ต.ทานัด อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี
บานรางสีหมอกเดิมเคยเปนคอกมาขนาดใหญ เปนจุดรวมมาจํานวนมาก ซึ่งมาสวนใหญมีลักษณะ
เปนสีหมอก ชาวบานจึงเรียกวาบานรางสีหมอก ปจจุบันเปนพื้นที่ที่มีการปลูกไมผลมากมาย มีการจัดตั้งสหกรณ
การเกษตรบานรางสีหมอก ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ แตขาด
หน ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งการถ า ยทอดเทคโนโลยี ในขณะที่
เกษตรกรมีความพรอมในการรับ ความรูทางวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
ในการผลิตพืช ดังนัน้ หมูบ า นรางสีหมอกจึงเปนหมูบ า นที่มปี จจัยพื้นฐาน
อันเหมาะสมในการพัฒนาเปน หมู บ า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
ตน แบบในด านการจั ด การสวนไม ผ ลเพื่ อ การท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน
เกษตรแกชมุ ชนขางเคียงและชุมชนทีส่ นใจตอไป
ปจ จุบั น เกษตรกรประสบปญ หาในการปลู กไม ผลต างๆ เช น
การบริหารจัดการสวนผลไมเพื่อลดตนทุนการผลิต ขาดความรูในดาน
เทคโนโลยีการผลิต การใชระบบการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อผลิตไมผลที่มี
คุณภาพและตรงตามความตองการของตลาด เทคโนโลยีการผลิตไมผลนอกฤดู
และเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป
ดั ง นั้ น หากมี ก ารส ง เสริ ม และ
ถ า ย ท อ ด ค ว า ม รู ด า น
เทคโนโลยีท่ถี ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตไมผลที่
1. เทคนิคการผลิตชมพูนอกฤดู
เหมาะสมแกเกษตรกร จนทําใหเกษตรกรมีการผลิตไมผลที่
2. เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู
มีคุณภาพและสามารถสรางรายไดที่คุมตอการลงทุนแลว ก็
จะเปนการพัฒนาขั้นพื้นฐานที่จะนํ าไปสูการฟนระบบการ
3. การผลิตหนอไมฝรั่ง
ท องเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน เ กษตรให เ ติ บ โตยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง จะส ง ผล
4. เทคนิคการผลิตแกวมังกรนอกฤดู
กระทบเป น ลู ก โซต อ ธุ ร กิจ ในภาคอื่ น ๆ เช น ธุ ร กิจ การนํ า
5. ไตรโคเดอรมา : เชื้อราปฏิปกษเพื่อ
เที่ ย ว ธุ ร กิ จ โรงแรมที่ พั ก และธุ ร กิ จ ด า นอาหารและการ
การเกษตรไทย
บริการ ทําใหเกิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาที่มีการพัฒนา
6. การผลิตฝรั่งอยางเปนระบบ
แบบยั่งยืนตอไป โครงการนี้เนนสงเสริมการผลิตไมผลนอก
7. การใชสารฮอรโมนพืชและสารควบคุม
ฤดู เ พื่ อ เพิ่ ม รายได โดยมี ก ารจั ด เสวนาเพื่ อ สํ า รวจความ
การเจริญเติบโตพืชอยางถูกตองและ
คิดเห็น และประเด็นปญหาของเกษตรกร เพื่อเปนแนวทาง
เหมาะสม
ในการถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกรในการผลิตไมผล
8. ธาตุอาหารและหลักการใหปยุ ที่
นอกฤดูที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุมพืชเปาหมาย
ถูกตอง
คือ มะนาว และชมพู รวมทั้งการผลิตไมผลชนิดอื่น เชน
แ ก ว มั ง กร ฝรั่ ง มะพร า วน้ํ า หอม และการพู ด คุ ย
9. การผลิตมะพราวน้ําหอม
แลกเปลีย่ นถึงการใชสารเคมี สารควบคุมการเจริ ญเติบโตพืช
และการใชปยุ อยางถูกตอง และเหมาะสม

ขั้นตอนการพัฒนาหมูบาน
การถายทอดเทคโนโลยี โดยใหสัมพันธกับตนทุนที่
เกษตรกรมีอยู เชน การผลิตไมผลนอกฤดู การใช
สารเคมี ปุย อยางถูกตอง เหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

1. ไมผลนอกฤดูกาลที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด และไดรบั รางวัลพระราชทานในการสงผลไม
เขาประกวด
2. เกษตรกรสามารถลดตนทุนการใชสารเคมี และปุย ลง
3. สามารถสรางเปนแหลงเรียนรูแ ละการทองเทีย่ วเชิงนิเวศนเกษตรได

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
- เกษตรกรสามารถผลิตไมผลหลายชนิดใหตรงกับชวงที่ผลผลิตมีราคา
สูง (ผลไมนอกฤดู) เชน ชมพู แกวมังกร ทัง้ การใชสารเคมี และการจัดการ
รวมกัน ซึง่ รายไดของเกษตรกรก็ข้ึนอยูก บั ราคาของผลผลิตในชวงนั้นๆ
- เกษตรกรมีการใชปุยและสารเคมีตางๆ อยางถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพ ทําใหสามารถผลิตไมผลที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ตลาด และลดคาใชจายของปุยและสารเคมีตางๆ ลงได
- เกษตรกรมีการรวมกลุมกันมากขึ้นมีอํานาจในการตอรองในการขาย
ผลผลิต และการซื้อปุย และสารเคมี
- มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณระหวางเกษตรกร
เอง เพือ่ ใหมผี ลผลิตทีม่ คี ุณภาพและมีปริมาณเพียงพอตอความตองการของ
ตลาด
- เปนชุมชนตัวอยางใหเกษตรกรจากที่ตางๆ เขามาศึกษาเรียนรู
- ทําใหเกิดความรวมมือจากทั้งชุมชน มหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับกระทรวง
- การผลิตตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ลดการใชสารเคมี ทําใหมีสารพิษตกคางในธรรมชาติลดลง
จากการถายทอดเทคโนโลยีแลวเกษตรกรนําไปปรับใช ไดผลเปนที่นาพอใจทําใหเกษตรกรจากชุมชน
ใกลเคียงเขามารวมกิจกรรมกันมากขึน้ จากตําบลแพงพวย สีห่ มืน่ เป นตน
คุณบวร ศาลาสวัสดิ์ ไดรบั ถวยพระราชทาน
รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดผลผลิตมะพราวใน
งาน “สีสนั พรรณไม เทิดไทบรมราชินนี าถ ครัง้ ที่
3” และ “งานมหัศจรรยมะพราวไทย เฉลิมพระ
เกียรติฯ”

เทคโนโลยีดา นการเกษตร

1. พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสภาพปญหาที่เกษตรกรในแตละหมูบาน
พบในการผลิตผักและผลไม
2. ประเมินศักยภาพในดานตางๆ ของเกษตรกรและชุมชน
รวมทั้งตนทุนตางๆ ที่เกษตรกร มีอยู เชน สวนไมผล สวนผัก
หรือการรวมกลุม แปรรูปสินคาเกษตร เปนตน

ศูนยเรียนรูสํานักงานเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร
หมูบาน “ผลิ ต ภัณ ฑก ลว ยแปรรู ป” เปนหมูบาน ใน
ความรับผิดชอบของกรมวิทยาศาสตรบริการ (วศ.) ซึ่งดําเนินการตั้งแต
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ที่มาจากการประชุมบูรณาการดานวิทยาศาสตร
และนวัตกรรม ในป ๒๕๕๑ ผลจากการประชุ มมี กลุมวิสาหกิจชุมชน
ตองการเทคโนโลยีการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่มใหแก กล วยเล็บมือนาง
และผลไมในทองถิ่น โดย วศ. มีเทคโนโลยีพรอมถายทอดเทคโนโลยี
เชน แปงกลวย การผลิตแยมผลไมโดยใชเพคตินธรรมชาติจากกลวย
น้าํ กลวยพรอมดืม่ เครือ่ งดืม่ น้าํ กลวยชนิดพรอมดืม่ และชนิดหวานเขมขน กลวยมวนกรอบ ทองมวนกลวย และใน
ป ๒๕๕๓ ไดวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากกลวยเล็บมือนาง กลวยน้ําวา และกลวยไข คือ เครื่องดื่มไซเดอร
กลวย

แนวทางการพัฒนาหมูบาน “ผลิตภัณฑกลวยแปรรูป”
เทคโนโลยี

สงเสริมความรู ว และ ท

หมูบ า นผลิตภัณฑกลวยแปรรูป อ. เมือง จังหวัดชุมพร
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ และการบริหารจัดการ

หมูบานแมขายและศูนยเรียนรูตนแบบแปรรูปกลวย

ชุมชนใชวิทยาศาสตรพัฒนาผลิตภัณฑ สรางรายได

หมูบานเครือขาย (หมูบานลูกขาย 3 หมูบาน)
1. อําเภอละแม 2. อําเภอทาแซะ 3. อําเภอหลังสวน

เทคโนโลยีที่ถายทอดสูหมูบาน
1. สงเสริมใหเกิดศูนยตน แบบผลิตภัณฑกลวยแปรรูป จัดทําหอง
อบแหงพลังงานแสงอาทิตย เพื่อใชเปนตนแบบในการเรียนรู ใชอบแหงกลวยมือ
นางอบ และกลวยมวนอบ
๒. พัฒนาผลิตภัณฑจากกลวยเล็บมือนาง ไดพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป
ชนิดใหมจากกลวยเล็บมือนาง เชน กลวยเล็บมือนางทอดกรอบปรุงรส โยเกิร
ตกลวยเล็บมือนาง กลวยเล็บมือนางเคลือบช็อกโกแลต ทอฟฟกลวยเล็บมือนาง
ผสมกาแฟ และกลวยเล็บมือนางอัดแทง (Banana snack)
๓. การพัฒนาการใชประโยชนจากกลวย เชน การผลิตแปงกลวย
และเพคติน

เทคโนโลยีดา นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

หมูบ า นผลิตภัณฑกลวยแปรรูป

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ สรางมูลคาเพิม่ แกกลวยเล็บมือนาง สรางรายไดเสริมใหแกกลุม สมาชิก ประมาณเดือนละ
3,000 - 4,000 บาท ตอคน
ดานสังคม การรวมกลุม ผลิตแปรรูปผลิตภัณฑกลวยเล็บมือนางจําหนายรวม 5 กลุม กลุม ละ 5 - 10 คน
สรางวิทยากรในชุมชนที่สามารถถายทอดองคความรูได การบูรณาการระหวาง
หนวยงานทั้งระดับกระทรวง (Function) ระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น (Area Base)
เพือ่ งานวิจยั พัฒนาตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
หมูบ า นผลิตภัณฑกลวยแปรรูป ผลสําเร็จของ
ผลิตภัณฑทผี ลิตสูเ ชิงพาณิชย รวมแสดงนิทรรส
การในงานวันเทคโนโลยีไทย 25-28 ตุลาคม
2555 ณ ศูนยประชุมไบเทค บางนา และใหการ
สัมภาษณสดออกรายการทีวี เกษตรกรออนไลน
ซึ่งออกอากาศทางทีวี MOAC TV วันที่ 2
ธันวาคม 2555
นางวรรณดี มหรรณพกุล หัวหนาโครงการ

สมาชิกในชุมชนของหมูบานวิทยาศาสตร ฯ
รวมแรงรวมใจในการเรียนรู และนําความรู
มาสรางผลิตภัณฑกลวยเล็บมือนาง รวมทั้ง
การตอยอดผลิตภัณฑดั้งเดิม และมีการ
รวมกลุมผลิตจําหนาย ซึ่งมีกิจกรรมตางๆ
พรอมเปนศูนยเรียนรูและแลกเปลี่ยนกับ
ชุมชนอืน่ ๆ
นางเยาวภา ฉิมพลีวฒ
ั น ประธานกลุม

เทคโนโลยีดา นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

๔. การถายทอดเทคโนโลยี ป ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ วศ. ถายทอดเทคโนโลยี ๔ หลักสูตร คือ
๑. การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเล็บมือนางและชาสมุนไพร ผูเขาอบรม ๔๔ คน
๒. การผลิตสบูก อ น สบูเ หลวและแชมพูจากกลวย ผูเ ขาอบรม ๓๙ คน
๓. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑกลวยเล็บมือนาง ผูเขาอบรม ๔๗ คน
๔. การแปรรูปผลิตภัณฑกลวยเล็บมือนางชนิดใหม ผูเขาอบรม ๓๕ คน

หมู 3 ต.ทากวาง อ.สารภี จ. เชียงใหม

วิส าหกิจชุม ชนบา นแคว ตั้ งอยู ณ บานเลขที่ 70/1
หมู 3 ตําบลทากวาง อําเภอสารภี เชียงใหม สมาชิกในกลุมสวนใหญ
ประกอบอาชี พ การทํ า นา ทํ า สวน รวมทั้ ง การปลู ก พื ช สมุ น ไพร
พื้ น บ า น พื้ น ที่ โ ดยมากเป น สวนลํ า ไย เมื่ อ สิ้ น สุ ด ฤดู ก าลเก็ บ เกี่ ย ว
เกษตรกรและกลุ ม แม บ านวา งงานและขาดรายได จึ งได มีก ารเริ่ ม
กอตั้งวิสาหกิจชุมชนบานแควขึ้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2538
เพื่อแปรรูปลําไยและผลผลิตเกษตรตามฤดูกาลโดยการอบแหง เปนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและยังสามารถยืด
ระยะเวลาในการเก็บรักษา ทําใหจาํ หนายไดตลอดทั้งป
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบานแคว
ตองการทีจ่ ะตอยอดผลิตภัณฑลาํ ไยและลดตนทุนดานเชื้อเพลิงใน
การแปรรู ป แต เ ดิ มต อ งใช กา ซหุง ต ม เป น หลัก ซึ่ ง นั บ วั น จะมี ร าคา
สูงขึน้ เพื่อเปนการเสริมสรางความมั่นคงและสรางงาน สรางรายได
ให กั บ สมาชิ ก ในกลุ ม อย า งต อ เนื่ อ ง จึ ง ได ข อรั บ การถ า ยทอด
เทคโนโลยีจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย ผศ. ทวีชัย
นิ ม าแสง ภาควิ ชาวิ ศ วกรรมเครื่ องกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร
มหาวิ ทยาลั ยเชีย งใหม และไดพัฒนาโรงอบแหงลําไยเนื้อสีทอง โดยใชฟ น
จากไมลําไยมาเปนเชื้อเพลิง
หลั ง จากฤดู เ ก็ บ เกี่ ย ว
ลํ า ไ ย แ ล ว ก็ นํ า เ อ า
ผลผลิต ในทอ งถิ่ นนํ ามา
แปรรูป ซึ่ งได แก กลว ย
มะเฟอง มะขาม ขิง ตะไคร มะเขือเทศ และมะมวงเปนตน
ถนอมอาหาร สง ขายในทองถิ่นและขยายตลาดเพิ่มขึ้ นเปนที่
รู จั ก ในท อ งตลาด ผลผลิ ต มี คุ ณ ภาพผ า นการรั บ รองจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดรับอนุญาตจาก
สํา นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม ให ใ ช เ ลขสารบบ
อาหารกั บ ผลิ ต ภั ณฑ ทุ ก ชนิ ด (อย.) และได รั บ เครื่ อ งหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) จากเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล

เทคโนโลยีดา นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

หมูบา นตนแบบแปรรูปลําไยระดับชุมชน

ดานสังคม
วิสาหกิจชุมชนบานแคว มีระบบการบริหาร
บุคลากรเพื่อพัฒนาใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ ในกลุม และชุมชน ดังนี้
1. การจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม โดยการสํารวจพัฒนาบุคลากรตามความถนัด
และตามความสามารถ
2. ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อเป นการ
เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การจัดวาง
คนลงตํ า แหน ง การจั ด ประชุ มกลุ ม ฝ กอบรม
การเสนอผลงาน และการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน
3. ระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพ
4. ระบบการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น บุ ค ลากรที่ มี
เปนสถานที่ฝก งานใหแกสถานศึกษา
ศักยภาพสูงใหมโี อกาสกาวหนาในอาชีพ
5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
6. การนําผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเสนอผูบ ริหาร เพือ่ เปนแนวทางในพัฒนาใหดขี น้ึ
รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม มีมาตรฐานการผลิตอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรือง วิธีการผลิต เครื องมือเครืองใช้ ในการผลิต
และการเก็บรั กษาอาหาร ระดับดีมาก

ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่ม
คัดสรรเป็ นผลิตภัณฑ์ ดีเด่ นระดับ 5 ดาว
รางวัลชนะเลิศประเภทอาหาร เครือข่ ายองค์ ความรู้
KBO กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ดีเด่ น ระดับเขต
กลุ่มอาชีพ ดีเด่ น ระดับจังหวัด
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ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ

หมูที่ 4 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ

ตําบลนานกกก อยูในเขต อ. ลับแล จ.อุตรดิตถ ตั้งอยูหาง
จากที่วาการอําเภอลับแล ประมาณ 15 กิโลเมตร และหางจาก
ศาลากลางจัง หวัด ประมาณ 23 กิ โ ลเมตร มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ
70.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,813.37 ไร พื้นที่
เปนที่ราบลุ มเชิงเขา โดยพื้นที่สวนใหญ เปนภูเขาและเปนปาไม
เบญจพรรณ สวนไม ผล ทํา ไร ห มุ น เวี ย น พื้ นที่ ป าไม ที่ สมบู ร ณ
บางสวนเปนแหลงตนน้ําลําธารไหลไปตามคลองผานสวนผลไม
หมูท ่ี 4 บานนานกกกใต มีประชากร ชาย 365 คน หญิง 370 คน จํานวน 247 ครัวเรือน รายไดสวนใหญมา
จากการทําสวนผลไม คิดเปนรอยละ 95 มูลคา 150 ลานบาทตอป
ขั้นตอนการดําเนินงาน
และการจําหนายผลิตอืน่ ๆ ทางการเกษตร เปนเงิน 2 ลานบาท
1.การจัดทําฐานขอมูลพืน้ ฐานของชุมชม
ชุมชนบานนานกกกใต หมูที่ 4 เป นผู มี ทั ก ษะและภู มิ
2.การจั ด เวที ส าธารณะเพื่ อ ประเมิ น
ปญ ญาในการปลู ก ถั่ ว ลิส งเปนอยางมากจึงทําใหตําบลนานกกก
ปญหาและศักยภาพชุมชน
เป น แหล ง เพาะปลู ก ถั่ วลิ ส งที่สํ า คั ญแห ง หนึ่ ง ของจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ
3.การจัดเวทีนักวิชาการพบชุมชน
4.การบู ร ณาการความร ว มมื อ ระหว า ง
และในพื้ น ที่ ภาคเหนือ ของประเทศไทย หลั งสิ้ น ฤดู กาลเก็บ เกี่ ย ว
หนวยงานในพื้นที่และภาคีเครือขาย
ผลไม เกษตรกรจะใชพื้นที่นาและพื้ นที่บ ริเวณเชิง เขาปลูก ถั่วลิสง
5.การจัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
พัน ธไทนาน 9 พืชเศรษฐกิจสําคัญอีกอยาง โดยจะปลูก 3 ชวง
และถายทอดเทคโนโลยี
ประกอบด ว ย ฤดู ก ารปลู ก ถั่ ว ร อ น(ถั่ ว ทุ ง ) เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 6.การติดตามประเมินผล
พฤษภาคม การปลูกถั่วฝน เดือนมิถุนายน- กันยายน และการปลูก
ถั่วหนาว(ถั่วเหมือย) เดือนตุลาคม-มกราคม ปญหาสวนใหญทเี่ กิดขึ้น คือ การ
ขาดการจัดการเมล็ดพันธุถั่วลิสงที่ดี การจัดการแปลงปลูก ถั่วลิสงเพื่อการ
เพิม่ ผลผลิต การใชเทคโนโลยีเพือ่ การลดตน ทุน การผลิต การใชประโยชน
จากเศษเหลือทิ้งจาการปลูกถั่วลิสง การแปรรูปถั่วลิสงเพื่อการเพิ่มมูลคา
จึงทําใหเกิดกระบวนการนําองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายธวัช ดีมูล แกนนํา
ไปใชเพื่อแกปญหาเหลานั้นของชุมชน
การพั ฒนาหมูบา นนานกกกใตไปสูห มู บานแมขา ย
วท. เริ่มจากแกนนํารวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัด
ปจจัยที่เกื้อหนุนในการทํางาน
1. การไดรับแรงสนับสนุนจากกระทรวงวิทยฯ
เวที ป ระคม รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของคนในชุ ม ชน การ
ผานทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิ เ คราะห จุ ด อ อ น จุ ด แข็ ง ป ญ หาและอุ ป สรรค(SWOT)
อุตรดิตถ
ร ว มกั น ระหว า งผู ใ ห เ ทคโนโลยี แ ละผู รั บ เทคโนโลยี เพื่ อ
2. เทคโนโลยี/องคความรูที่เหมาะสม
ค น หาความต อ งการที่ แ ท จ ริ ง และนํ า ไปสู แ นวทางการ
3. มีเครือขายความรวมมือที่เขมแข็ง
แก ป ญ หาที่ เ ป น การคิ ด ร ว มกั น ของทั้ ง 2 ฝ า ยนํ า ไปสู
4. ผูนํากลุมและแกนนํามีความเขมแข็ง
แนวความคิดที่ตองการพัฒนาหมูบานไปสูหมูบานถั่วลิสงเพื่อ
5. ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน
6. หนวยงานในพืน้ ทีใ่ หการสนับสนุน
การผลิตแบบครบวงจร นําไปสูการวางแผนเพื่อการพัฒนา
หมูบ า น
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หมูบ า นถัว่ ลิสงเพือ่ การผลิตแบบครบวงจร

เทคโนโลยีที่ถายทอดสูหมูบาน

การจัดการกับ
เศษและกาก

การจัดการ
การปลูกเพื่อ
เพิ่มผลผลิต

หมูบานถั่วลิสงเพื่อ
การผลิตแบบครบ
วงจร

การจัดการ
ผลผลิตหลัง
การเก็บเกี่ยว

การจัดการเพื่อ
ดูแลรักษาระหวาง
การปลูก
การเก็บเกี่ยวที่
มีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด
1. การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารทีม่ ถี ว่ั ลิสงเปน
สวนผสมหลัก เชน ถัว่ ทอด ทอฟฟถ ว่ั ลิสง
2. การผลิตปุย หมัก และดินปลูกสําหรับ
เพาะพันธุก ลาไม (สูตรทีม่ สี ว นผสมของเศษ และ
กากเปลือกถัว่ ลิสง)
3. การปลูกถัว่ ลิสงในพืน้ ทีส่ วนผลไม
4. การเพาะเห็ดถั่วนอกฤดูกาล
5. เครือ่ งกะเทาะเปลือกถัว่ ลิสง
6. เครือ่ งปลิดฝกถัว่ ลิสง
7. เครือ่ งคัว่ ถัว่ ลิสง

การดําเนินงานเริ่มตั้งแตปงบประมาณ 2553-2554 พบวา เกษตรกรที่บานนานกก สนใจเขารวม
กิจกรรมมากขึ้นเพราะมีการดําเนินกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
และมีการติดตามประเมินผลตลอดเวลา เมื่อจัดเวทีในชุมชนสรุปประเด็นปญหาหลัก 4 เรื่อง คือ
(1) การลดตนทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพของปลูกถัว่ ลิสง จัดกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการผลิต (ปลูก) ถั่วลิสงเพื่อการเพิ่มผลผลิต และการปลูกถั่ว
ลิสงเพือ่ การการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการพัฒนาเม็ดพันธุ จํานวน 35 คน
(2) เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องที่เกี่ยวกับการผลิตและแปรรูถ่ัวลิสง ได
ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อการแปรรูปถั่วลิสง
ขั้นตน ที่สําคัญคือ เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง เครื่องคั่ว และเครื่องทําถั่วปน
(3) การใชประโยชนจากเศษเหลื้อทิ้งและผลิตภัณฑผลพลอยไดจากการ
ปลูกถัว่ ลิสง เพื่อการบํารุงดินจากหนวยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ
(4) การแปรรูปผลิตภัณฑจากถั่วลิสง เชน ทอฟฟถั่วลิสง โดยอาจารย
รสสุ ค นธ วงษ ด อกไม อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รธุ ร กิ จ การอาหาร คณะ
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี

(5) การเพาะเห็ดถั่วหรือเห็ดโคนนอย เปนเห็ดที่
ขึ้นงาย ลักษณะคลายเห็ดโคน กานดอกขนาดเทา
ดินสอดําความยาวของตนเห็ด ประมาณ 2 – 3
นิ้ ว มี คุ ณ ค า ทางอาหารสู ง มี ส รรพคุ ณ ทาง
สมุน ไพรชว ยในการยอยอาหารและสดเสมหะ
ราคาขายกิโลกรัมละ 200 บาท มีผูเขาอบรม 43 คน สอนทั้งภาคทฤษฎีและทดลองปฏิบัติ โดยวัตถุดิบที่ใชใน
การเพาะ ดังนี้ 1. ฟางขาวตมกับปุยยูเรีย 2. ตนถั่วลิสงตมกับปุยยูเรีย 3. ตนถั่วลิสงตม 4. ปุยหมักจากซากถั่ว
ลิสง 5. ตนถัว่ ลิสงไมตม 6.หยวกกลวย จากการทดลองดังกลาวพบวา การใชฟางขาวตมกับปุยยูเรียใหผลผลิต
เห็ดถั่วไดดีที่สุด คือในชวงวันที่ 7 จะใหผลผลิต 10 % วันที่ 8 ใหผลผลิต 80 % และวันที่ 9 ใหผลผลิต 10 %
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การแปรรูป
ผลผลิตเพือ่
เพิ่มมูลคา

การจัดการ
เมล็ดพันธุ
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ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
- การเพาะเห็ดถั่ว สามารถสรางรายไดเฉลี่ย 2,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน
- ราคาจําหนายถั่วลิสงฝกสดในราคา 15 - 20 บาทตอกิโลกรัม สวนฝกแหงจําหนายได
ราคา 30 -35 บาทตอกิโลกรัม ซึง่ เมื่อนํามาผานกระบวนการแปรรูปขั้นตนดวยการกะเทาะเปลือกแลวสามารถ
จําหนายไดในราคา 60 – 65 บาทตอกิโลกรัม
- เปลือกถั่วที่ไดหลังจากการกะเทาะดวยเครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสงแลวจะมีเกษตรกรใน
พื้นที่อําเภอลับแล มารับซื้อในราคากระสอบละ 40 บาท (กระสอบละ 40 กิโลกรัม)
ดานสังคม
หนวยงานที่รวมดําเนินการ
- สรางวิทยากรในชุมชนที่สามารถถายทอดองค
องคการบริหารสวนตําบลนานกกก
ความรูระหวางชุมชนดวยกัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
- บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานทัง้
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ระดับกระทรวง(Function) ระดับจังหวัดและระดับ
อัธยาศัย อ.ลับแล
ทองถิ่น(Area Base)
ศูนยวิจัยพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ สํานักวิจัยและ
- การจางงานและงานวิจยั ชุมชนใหม ๆ เพือ่
พัฒนาการเกษตรเขตพื้นที่ 2 กรมวิชาการเกษตร
พัฒนาตอยอดในอนาคต
สํานักงานเกษตร อ.ลับแล
กระบวนการขยายเครือขายไปสูห มูบ า นอื่น ๆ
สํานักงานสหกรณการเกษตร อ.ลับแล
จากการดํ าเนิน งานที่ผ า นมานํ า ไปสูก าร
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ขยายผลไปยังหมูบานอื่น ๆ ทั้งที่อยูในอําเภอเดียวกันและ
สํานักงานหอการคาจังหวัด
หางหุน สวนจํากัด ส.เกษตรยนต จ.อุตรดิตถ
ตางอําเภอ โดยมีหมูบ า นทีใ่ หความสนใจ ดังนี้
- บานน้าํ ริดเหนือ (กลุม ตนน้าํ ) หมู 1
ตําบลน้ําริด อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
- บานแมเฉย หมู 3 ตําบลแมเฉย อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
- บานนากกเหนือ หมู 3 ตําบลนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
- บานหัวนา หมู 5 ตําบลนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและ
โทรคมนาคม วุ ฒิสภามอบใบประกาศเกียรติคุณใหแก คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุต รดิตถ โดย ดร.กันต อินทุวงศ เรื่อง
“การถายทอดเทคโนโลยีแ บบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนาชุมชน” ซึ่งไดรับ
ประกาศเกียรติคณ
ุ ณ. วุฒสิ ภา ใน วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

บานสันสลี ต.เจิรญราษฎร อ.แมใจ จ.พะเยา
ไดรบั การเชิญจากหนวยงานของรัฐและเอกชนใหไปนําเสนอและ
จําหนายผลิตภัณฑน้ําปู ของดีเมืองพะเยา ในงานประจําป
ของจังหวัดตางๆในภาคเหนือ และนิทรรศการระดับชาติ

บานสันสลี หมูท ่ี 7 ตําบลเจริญราษฎร เดิมรวมกับบานสันตนมวง หมูที่ 5 ตอมาในป พ.ศ. 2512 ได
แยกมาเปนหมูที่ 7 ตําบลปาแฝก (ตอนนั้นขึ้นกับตําบลปาแฝก) ประชากรสวนใหญอพยพมาจากตําบลศรีถอย
อําเภอแมใจ และมาจากอําเภอหางฉัตร และอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง เดิมชื่อบาน “สันเตเข” เพราะมีตน
มะคาขนาดใหญถูกฟ าผาตายยืนตนอยู เวลามีสัตว ตายชาวบ านจะนําไปทิ้งตรงที่ตนไมตนนี้ และมีบวกน้ําซึ่งวั ว
ควายจะไปนอนในบวก จะมีนกแรงไปจับคอยกินสัตวตายที่ชาวบานนําไปทิ้ง จึงเรียกวา “สันเตเข” และอีกอยาง
กอนหนานีห้ มูบ า นนีจ้ ะเปนทีพ่ กั แรมเลีย้ งวัวควายของประชาชนบานศรีถอ ย นานเขาเลยกลายเปนที่พักอาศัยถาวร
ตอมาชือ่ บาน “สันเตเข” เพีย้ นมมาเปน “สันแข” ซึง่ หมายถึงการดอยพัฒนา การอดอยาก จึงไดช่ือหมูบ านใหม
เปน “สันสลี” ตามที่มีตนโพธิ์ หรือทางภาคเหนือเรียกวา “ตนสลี” อยูหัวบานและทายบานในขณะนั้น โดยเปลี่ยน
ในสมัยการแตงตั้งผูใหญบานคนแรก คือนายปาย ใจมิภักดิ์ ใน พ.ศ.
2512 บานสันสลีอยูห า งจากจังหวัดพะเยา 29 กิโลเมตร หางจาก
อําเภอแมใจ 4 กิโลเมตร
น้าํ ปู หรือ น้ําปู เปนอาหารที่เกิดจากภูมิปญญาของชาวบาน
ในภาคเหนื อ น้ํ าปูนั้นเปนการถนอมอาหารเพื่อเก็บ ไวกินเปนแรมป
น้ําปูที่มีชื่อเสียง ไดแกน้ําปูที่มาจากจังหวัด ลําปาง และจังหวัด พะเยา
โดยแหล งผลิ ต น้ํ า ปูใ นอํ า เภอแม ใ จ จัง หวั ด พะเยา อยู ที่บ า นสั น สลี
ตําบลเจริญราษฏร และกลุม ผูผ ลิตน้าํ ปูบา นตนผึง้ หมู 11 ตําบลศรีถอ ย โดยมีนางหอม มาชม เปนผูน าํ กลุม
ปญหาเรื่องกระบวนการผลิต ที่สะอาดและปลอดภัย เทคโนโลยีในการ
ลดตนทุนการผลิต การใชพลังงานจากเชื้อเพลิงในปริมาณมาก ปญหามลภาวะ
ดานควันจากการผลิต การจัดการกับกากปูที่เหลือจากการยอยปูและจํานวนปูที่มี
เฉพาะในชวงฤดูฝน จํานวนปูไมพอตองรับซือ้
จากต า งพื้ น ที่ ทํ า ให ก ารผลิ ต น อกฤดู ไ ม
สามารถทําได ซึ่งคณะผูดําเนินโครงการจึงได
เข า ไปส ง เสริ ม ให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑและแกปญหาโดยใชกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ พื่ อ ผลิ ต น้ํ า ปู
ปลอดภัยและเพิ่มมูลคาน้ําปูใหมากขึ้น อีกทั้งทําใหเกิดความโดดเดนของน้ําปูที่ผลิต
จากชุมชนบานสันสลี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิท ยาลัยพะเยาได เ ข าไปถ า ยทอดความรู แ ละเทคโนโลยี ใ นด า นต างๆ เพื่ อ
ตอบสนองตามความตองการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของกลุมอาชีพตางๆในพื้นที่ เชน การผลิตน้ําปูที่
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หมูบานน้ําปูสันสลี
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มีคุณภาพและไดมาตรฐาน การลดปญหาเรื่องพลังงานและการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต โดยทาง
กลุม ไดรบั จากการถายทอด ไปใชแกไขปญหา พัฒนาชีวิตความเปนอยู สรางความเขมแข็งของชุมชนใหดีขึ้น
เทคโนโลยีที่ถายทอดสูหมูบาน
1. แทงเชือ้ เพลิงแข็งชีวมวล (biomass briquette) คือเชือ้ เพลิงทีไ่ ดจากการอัดแทงจากวัสดุชวี มวล
เศษวัชพืชตางๆ หรือเศษวัสดุที่เหลือจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เชน ชานออย
เนาเปอย, ผักตบชวา มูลสัตว ทีเ่ หลือจากการผลิตปลาสม มาอัดเปนแทง โดยอาศัย
ความเหนียวของยางในวัสดุเหลานัน้ เปนตัวเชื่อมประสานและมีความชืน้ พอดี เมือ่ อัด
ออกมาเปนแทงแลวก็จะไดแทงอัดเชื้อเพลิงที่ใชประโยชน
แทนฟน, ถาน หรือแกสหุงตม ไดเปนอยางดี
การใชประโยชน : ใชเปนเชือ้ เพลิง พลังงานทดแทนในการใหความรอนในการหุงตมและ
การผลิตน้ําปู แทนฟน ถานและแกสหุงตม
2. เตาดักควัน (Smokeless Stove) อาศัยหลักการของการไหลของอากาศ ทีอ่ าศัย
อากาศรอนทีไ่ ดจากเชื้อเพลิงในขณะจุดไฟ ไฟจากตําแหนงของเชื้อเพลิงจะแผไปยังชองไฟ
ทัง้ สองตําแหนง จุดที่ 1 และ 2 และควันทีเ่ กิดจากแทงเชื้อเพลิงจะ
ไหลเขาสูต วั กรองควันที่สามารถดูดซับควันและกลิน่ ได สวนควันทีเ่ หลือ
จะถูกปลดปลอยออกมาตามชองปลอยควันซึง่ ทําใหควันถูกสงพลุง
ออกไปยังปลองไฟและควันจะถูกปล อยออกไปนอกสถานที่ ตัวเตากอ
ดวยอิฐทนไฟ หรือบล็อกประสาน
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ รายไดอยูร ะหวาง 5,000 – 10,000 บาท ตอเดือนในชวงฤดูฝนและจัดจําหนายนอก
ฤดูที่มีปูนารายไดอยูระหวาง 2,000 – 5,000 บาท ตอเดือน สมาชิกในหมูบานบางสวนลดรายจายได ประมาณ
1,000 – 2,000 บาทตอเดือนจากการลดการใชพลังงานและใชกากปูหวานในนาขาวลดคาปุยเคมีไดประมาณ
เดือนละ 2,000 บาทตอเดือน
ดานสังคม จํานวนสมาชิกกลุม ออมทรัพยของกลุม น้าํ ปูเพิม่ ขึน้ เงินออมเพิ่มขึ้น สวนแบงทางดานรายได
จากการผลิตน้าํ ปูรว มกัน และวัสดุอปุ กรณในการประกอบการแปรรูปน้าํ ปูจากผลกําไรของกลุม ในแตละป
ดานบุคลากร สามารถสรางวิทยากรทองถิ่น ไดแก นางวัลภา กายแกว ความเชี่ยวชาญ การแปรรูป
ผลผลิตน้าํ ปู นาย ธรา ศรีใจติบ๊ ความเชีย่ วชาญ การแปรรูปผลผลิตน้าํ ปู
พื้นที่หมูบานลูกขาย ไดแก บานตนผึง้ บานตนตะเคียน ต.สันตนมวง และบานสันตนมวง ต.เจริญราษฎร อ.แมใจ
หมูบ า นน้าํ ปูสันสลี มีความมุง มั่นและตัง้ ใจในการ
พัฒนาผลิตภัณฑน้ําปู โดยการใชเทคโนโลยีอยาง
จริงจัง ทําใหนาํ้ ปูเปนทีร่ จู ักและยอมรับของคนทัว่
ทุกภาค สรางโอกาสใหคนในทองถิน่ ไดเปนอยางดี
ดร.สิทธิศกั ดิ์ ปน มงคลกุล ผูร บั ผิดชอบโครงการ
ขอบคุณกระทรวงวิทยฯ ที่จัดใหมีโครงการหมูบานแมขาย
วิทยาศาสตร เขามาในพื้นทีโ่ ดยมหาวิทยาลัยพะเยา ทําใหนาํ้
ปูคนเมืองเปนอาหารของคนทุกภาคไปแลว ไดรูจักเพื่อนใหม
และเทคโนโลยีใหมๆ จากโครงการ ขอบคุณจัดนักเจา.....
นาง หอม ธิราใจ ประธานกลุม

บานทรายงาม หมูท ่ี 10 ตําบลน้ําหมัน อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ
บา นทรายงาม หมูที่ 10 ต.น้ํา หมัน อ.ทาปลา จ.อุ ต รดิ ต ถ
เป น หมู บ า นที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภั ย โคลนดิ น ถล ม ในป
พ.ศ. 2549 ทําใหผูคนลมตายและบานผังเสียหายจํานวนมาก สภาพ
ธรรมชาติหายแหงถูกทําลาย เชน ลําหวยน้าํ ลีและแกงทรายงามเปนตน
สภาพพื้นที่หมูบานเปนเนินเขาสูงและอยู ในเขตปาสงวนแหงชาติ มีน้ํา
จากลําหวยน้ําลีไหลผานตลอดป มีประชากรทั้งหมด 420 คน 134
ครอบครัว (ข อมูลองคการบริหารสวนตําบลน้ําหมัน, 2552) มีพ้ืนที่
ปกครอง 2,839 ไร เปนทีอ่ ยูอ าศัย192 ไร ทีท่ ํากิน 2,647 ไร
ชาวบ า นส ว นใหญ มี อ าชี พ หลั ก คื อ ทํ า ข า ตากแห ง
สมุนไพรตากแหง เชน รางจืด เพกา สะคาน มีการทําสวน
ผลไม สวนกล ว ยและทํ า นา หลั ง เสร็ จ ฤดู ก าลทํ า นา
ชาวบาน สวนใหญจะทําขาตากแหง โดยจะทําการขุดขาที่
ขึ้นเองตามธรรมชาติในปาและที่ปลูกแซมในสวนกลวย โดย
ชาวบานจะนําขาที่ไดมาแปรรูปโดยการหั่นเปนแผนบางๆ
และตากใหแหง ซึง่ จะมีพอ คาคนกลางมารับซื้อในกิโลกรัม
ละ 32-40 บาท ขึ้ นกั บ คุ ณภาพของข าแห ง ในแต ล ะป
ระยะเวลาในการเก็ บ เกี่ ย วข า อยู ท่ี 4-7 เดื อ น(เดื อ น
ตุลาคม - เมษายน ของทุกป) ผลผลิตโดยรวมมากกวา 100 ตัน (น้ําหนักแหง/ป) โดยขาสด 100 ตัน เมื่อทําให
แหงจะมีน้ําหนัก 30 ตัน มีจํานวนครัวเรือนที่ทําขาทั้งสิ้น 128 ครัวเรือน บางครัวเรือนสามารถทําไดถึง 10 ตัน/
ป รายไดเฉลี่ยจะอยูที่ครัวเรือนละ 30,000 - 200,000 บาท/ครัวเรือน/ป
ในป พ.ศ. 2553 ซึ่งเปนปแรกของการเขารวม
โครงการหมู บ า นแม ข าย วท. เริ่ ม จากการเข า ไปคุ ย กั บ
ผูใ หญ บา น เพื่ อ ขอความร ว มมื อในการจั ด เวที ป ระชาคม
และการทํา SWOT รวมกับชุมชน พบวาหมูบานทรายงาม
เปนหมูบานที่เขมแข็งมีความสามัคคีอยูกันแบบเครือญาติ
และช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น เป น อย า งดี จากการพั ฒ นา
กระบวนการผลิ ต ข า ทํ า ให ผ ลผลิ ต ข าตากแห ง ที่ ถื อเป น
ผลิตภัณฑเด นของหมูบานได สูงถึง 500-600 ตั นตอป
ราคาขาตากแหงอยูท ่ี 40-45 บาทตอกิโลกรัม
สิ่งที่ตองการใช ว & ท
1. พื้นที่เกษตรไมมีเอกสารสิทธิ์
เนื่องจากอยูในเขตปาสงวน
2. ผลผลิตไดมาตรฐาน
3. เพิม่ มูลคาแปรรูปผลผลิตและบรรจุภณ
ั ฑ
4. ทําผลผลิตแบบครบวงจร
5. จัดทําและเชื่อมโยงแหลงเรียนรู
6. เพิ่มมูลคาใหกับสินคาชุมชน

การแกปญ
 หาดวย ว & ท
1. ทําแผนผังแหลงทํากินดวย GPS
2. จัดทําการปลูกขาใหไดรับมาตรฐาน GAP และพัฒนาการตากขา
3. อบรมแปรรูปขาโดยทําลูกประคบ ยาแคปซูล น้ําพริกขา
4. ทํากระดาษจากลําตนขา และแปรรูปเปนของที่ระลึก
5. เชื่อมโยงแหลงเรียนรูจัดทําที่เก็บขาอเนกประสงค ตูอบขา
ไบโอแกส
6. อบรมการทําบรรจุภณ
ั ฑสาํ หรับบรรจุสนิ คาสําหรับชุมชน
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หมูบานสมุนไพรอินทรีย

แนวคิดในการพัฒนาหมูบาน

หั่นขาใหมีขนาด 1 นิว้
ตมลําตนที่ไดในเตา 200 ลิตร หนัก 50 กิโลกรัมใสนาํ้ ใหทว มเติม NaOH 3 กิโลกรัม
ตมใหเดือด 6 ชั่วโมง
ลางน้ําในวงบอ 2-3 ครัง้
นํามาตีเยื่อในเครื่องตี สามารถจุได 100 กิโลกรัม ใสน้ําใหทวม ตีเปนเวลา 3-4 ชัว่ โมง จน
เยื่อยุยเปนปุยขาว ถาตองการยอมสีใหนําสีที่ตมและกรองแลวใสลงไปตีจนสีเขากับเยื่อดี
นําเยื่อที่ไดมาใสถุงนําไปปนใหน้ําออก 2-3 นาที ปน เปนกอนหนัก 2.5-3 ขีด/กอนหรือบีบ
น้าํ ออก แลวปน เปนกอนหนัก 5 ขีด/กอน นํากอนที่ไดไปตีเปนแผนบนแฟรมในอางน้ําที่มีน้ํา
3/4 ของอางใหแตกทัว่ แฟรม
ยกขึ้นจากน้ํา นํามาวางเอียง 45 องศา เมื่อหมาดน้ําแลวนําใสรถเข็นไปตากทํามุม 45 องศา
ประกบ 2 แผน จนแหง ถาเปนการยอมสีไมควร ตากแดดนานสีจะซีด
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ป 2553
§ การกําหนดพื้น ที่การปลูกขา เพื่อไมใหเขาไปลวงล้ําพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ จํานวน 4 จุด จากทําเนียบผูปลูก ขุด และหั่นขาบานทราย
งาม จํานวน 76 ราย และจัดทําแปลงสาธิตเปรียบเทียบวิธีการเพิ่ม
ผลผลิตขาใหไดผลผลิตตอไรทส่ี งู ขึน้ โดยการปลูกแบบคว่าํ กอขา
§ อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการผลิตสมุนไพรตามขอกําหนด GAP (Good
Agriculture Practices) อบรม 87 ครอบครัว ผานการตรวจสอบ
ตามมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร 64 ราย
§ การจั ด ตั้ ง กองทุ น กลุ ม แปรรู ป ข า โดยมี ทุ น เริ่ ม ต น จากเงิ น ทุ น
หมูบ า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 40,000 บาท และเงิน
สมัครหุนของสมาชิก โดยมีการรางระเบียบการกูยืมเงินกองทุ น และ
ตั้งคณะกรรมการดูแลกองทุน
ป 2554
v อบรมการแปรรูปขาในรูปสมุน ไพร ลูกประคบ แคปซูลขา ทิงเจอร การลางขา
ขา น้ําพริกขา ยาดมสูญโบราณ
v อบรม การทํากระดาษจากลําตนขา และผลิตภัณฑดอกไมจันทน พวงหรีด
ขั้นตอนการทํากระดาษจากลําตนขา

ตากขาแบบยก

ป 2555
- การถายทอดองคความรูการผลิตไบโอแกส
- การอบรมการอบแหงขาดวยตูอบขาอยางงาย โดยใชเชือ้ เพลิงจากถานและไบโอแกส
- การสรางเครือขายใหเกิดการแลกเปลีย่ น และสนับสนุนวัตถุดบิ ในทองถิน่ รวมกัน โดยการแลกเปลีย่ นเรียนรู
ระหวางผูน าํ ชุมชนในตําบลน้ําหมัน เพือ่ เขาไปศึกษาดูงานแหลงเรียนรูข องหมูบ า นสมุนไพรอินทรีย
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ มีรายไดเพิ่มมากขึ้น จากเดิมผลิตได 200-300 ตัน รายไดเฉลี่ยครัวเรือนละ 30,000 200,000 บาท/ครัวเรือน/ป เมื่อใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาชวย เชน การปลูกแบบอินทรีย การจัด การให
ไดมาตรฐาน GAP สามารถเพิม่ ผลผลิตได 500-600 ตัน มีรายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน 30,000 - 300,000 บาท/
ครัวเรือน/ป แตในบางครัง้ เมือ่ ทองฟาปด มีเมฆ หรือฝนตกบอยๆ จะทําใหขาที่ตากไวข้ึนราไดงาย ทําใหเสียราคา
หรือไดราคาต่าํ ลง จึงมีการใชไบโอแกสในการอบแหงขาดวยตูอ บขาอยางงาย เนนการใชเชื้อเพลิงประหยัดและเสีย
คาใชจายนอย โดยมีวัตถุดิบ และตนทุนในชุมชน ลดคาใชจายในการใชกาซหุงตมและ/หรือคาเชื้อเพลิงในครัวเรือน
อยางนอยครัวเรือนละประมาณ 320 บาท/เดือน ลดคาใชจายในการใชปุยเคมีสําหรับการเกษตรลดลงไดประมาณ
1 ใน 3 ของคาใชจา ยเดิม ใชปยุ อินทรียจ ากการหมักมูลสัตวไปใชกบั แปลงพืชผักหรือพื้นที่เกษตรอืน่ ๆ ทําใหไดผล
ผลิตเพิ่มขึ้น (ในรายที่ไมเคยซื้อ/ไมเคยใชปุยเคมี) ครัวเรือนละประมาณ 600 บาท/เดือน
ดานสังคม ชุมชนบานทรายงามมีความเขมแข็งสามารถนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาปรับใชใน
ชีวติ ประจําวันเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตในชุมชน และเกิดการเรียนรูเชื่อมโยงในตําบล จังหวัด
กระบวนการขยายเครือขายไปสูห มูบ า น ไดมีการขยายผลเขาสูเครือขายหมูบานน้ําหมันใต หมูที่ 3 หมูบานวังหัว
ดอย หมูท ่ี 8 และหมูบ า นผามูบ หมูท ่ี 7 อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ในการเปนหมูบ า นลูกขายในป 2556

การสงเสริมใหชาวบานปลูกขาอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ ในพืน้ ทีข่ อง
ตนเอง ใหความรูเ รือ่ งการปรับปรุงดิน
การปลูกขา เพื่อลดจํานวนการเขาไป
ขุดขาในเขตปาสงวน การพัฒนา
กระบวนการผลิตสมุนไพร ตาม
มาตรฐาน GAP นําไปสูการพัฒนา
หมูบานสมุนไพรอินทรียที่เกิดความ
ยั่งยืน
ผศ. รัชนี เพ็ชรชาง ผูรบั ผิดชอบ

แมวาชาวบานจะทําอาชีพผลิตขามานาน แตก็
ยั ง ใช วิ ธี แ บบชาวบ า นๆ ง า ยๆ ทํ า ให ไ ม ไ ด
มาตรฐานในการผลิต จึงทําใหราคาขึ้นๆ ลงๆ
เมื่อหมูบานกลายเปนหมูบานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจึงมีประโยชนตอการพัฒนา
ชุ ม ชน เกิ ด การสร า งรายได ห มุ น เวี ย นใน
ชุมชน ลดรายจายที่ไมจําเปน ทําใหชุมชน
เขมแข็งและยั่งยืน
นายประสิทธิ์ ทองหลอ ประธาน
คณะกรรมการหมูบา นทรายงาม
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อบรมการทําบรรจุภณ
ั ฑสาํ หรับบรรจุสนิ คาของชุมชน
ถุงบรรจุขาตากแหงประกอบดวยถุงใชในการบรรจุ 2 ชั้ น ถุงนอกเปนถุง กระสอบ
และเลือกตราสัญลักษณขาอบแหงบานทรายงาม ถุงชั้นในเปนถุงพลาสติก พับปากถุง 2 ครั้ง
และเย็บปากถุงดวยเครื่องเย็บกระสอบ ปจจุบนั สามารถเก็บไดเกิน 13 เดือน โดยไมขึ้น
รา และไมตอ งนํามาตากแดดซ้าํ ใหม

ต.หรเทพ โคกใหญ ตลาดนอย อ.บานหมอ จ.สระบุรี
ไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9 แหง) เนื่องในโอกาสนําเสนอ
ผลงาน “โครงการหมูบ านเผือกหอม” ในการจัดแสดงผลงานภาคนิทรรศการ และภาคบรรยาย ใน
การประชุมวิชาการนานาชาติการยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปญ
 ญาทองถิน่ อาเซียน
8 – 11 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม

ชุมชนตําบลหรเทพ ตําบลโคกใหญ ตํ าบลตลาด
นอย อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพทางการเกษตร
คาขาย และรับจา งทั่วไป ในชุมชนสามตําบลดั งกลาว มี
ความเหมาะสมในการเปนหมูบานเผือกหอม เนื่องจากชุมชน
มีอาชีพในการเพาะปลูกเผือก จากขอมูล พบวา ตําบลหร
เทพ มีเกษตรกร จํานวน 53 ราย เพาะปลูกเผือกในพืน้ ที่ 644 ไร ตําบลโคกใหญ มีเกษตรกร 51 ราย เพาะปลูก
เผือก จํานวน 807 ไร และตําบลตลาดนอย มีเกษตรกร 65 ราย เพาะปลูกเผือก จํานวน 780 ไร ปจจุบันมีการ
ดําเนินการโดยเพาะปลูกเผือกสลับกับ การทํานาขาว ซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมและดานการตลาดของเผือก
และขาวเปนสวนประกอบ พื้นที่ของชุมชนดังกลาว มีร ะบบสาธารณูปโภคที่เอื้ออํานวยตอการทํานาเผือกสลับกับ
การทํานาขาว กลาวคือ มีปริมาณน้าํ ทีเ่ หมาะสมและสมบูรณตลอดป ประกอบกับเกษตรกรมีศักยภาพในการทํานา
เผือกและนาขาว โดยผลผลิตของนาเผือก ไดจาํ หนายเปนหัวสด แบงเปนเกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3 และสวนที่
มีความบกพรอง คือ เนาเสียบางสวน เรียกวา “เผือกปาด” เปนเผือกที่มีคุณภาพต่ําตองใชมีด ปาดสวนที่เสียทิ้งไป
แลวชัง่ น้าํ หนักจําหนายในราคาถูก ปจจุบันสงขาย
ในตลาดสดและนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร
บางส ว น สํ า หรั บ ผลผลิ ต ข า ว จํ า หน า ยส ง ใน 2
ลักษณะ คือ ผลิต สง กรมการขาว และเกษตรกร
ทั่วไป เพื่ อทํ าเปนเมล็ด พันธุ และอีกลั กษณะหนึ่ง
คือ จําหนายเมล็ดขาวแกประชาชนทัว่ ไป ในการทํา
นาเผือกประกอบกับนาขาว รวมทั้งการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหารบางสวน อยูในความสนับสนุนของหนวยงาน
ในทองถิ่น อาทิ องคการบริห ารส วนตําบลหรเทพ ตลาดนอย สํานัก งานเกษตรอําเภอบานหมอ การศึกษานอก
โรงเรียนตําบลโคกใหญ อําเภอบานหมอ สํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอบานหมอ
กลุม วิส าหกิจ ชุมชนเกษตรกรพัฒ นาตลาดนอย มี สมาชิก
กลุมจํานวน 40 คน ไดรับคําแนะนําการหารายไดจากกานเผือก
อบแหง ซึง่ สามารถสงจําหนายในราคาสูงแกผูรับซือ้ เพื่อสงออกไป
ยังตางประเทศ คือ ประเทศญี่ปุนและไตหวัน โดยในขั้นตอนการ
ทํากานเผือกอบแหงจะตัดกานเผื อกในนาเผือกโดยวิธีการซื้อจาก
เกษตรกรดวยกันในราคาไรละ 500 บาท ชวงหนาฝนจะสามารถ
รวบรวมก า นเผื อกได ป ระมาณ 3 ตั น ต อ วั น และช วงปกติ คื อ
นอกเหนือจากหนาฝน จะรวบรวมได 12 ตันตอวัน หลังจากนัน้
สงตอสมาชิกตํ าบลตลาดนอยและตําบลใกล เคียงคื อ หรเทพ และโคกใหญ ทําการลอกเปลือกและตัด แตง ใน
ขั้นตอนนี้จะมีเปลื อกนอกของกานเผื อกที่ถูก ลอกแลวประมาณวั นละ 1.5 – 6 ตัน ปจจุบันใชเป นปุ ยใสตนไม
บางสวน แตสว นใหญไมไดนาํ ไปใชประโยชน
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หมูบานเผือกหอม

แนวคิดในการพัฒนาหมูบาน

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ป 2553 จดทะเบีย นผูเ ขารวมโครงการ 150 คน พัฒนาสิ่งประดิษฐ
เครื่องสไลดเ ผือกสําหรับ ใชในกระบวนการทําเผือกทอดกรอบ ถ ายทอดความรู
หลั กสู ต รการทํ า บัญ ชี ในครัว เรื อ น การทํ าอาหารจากแป งเผื อก เช น การทํ า เผื อ ก
กรอบทรงเครื่อง ขนมเปยะหิมะเผือก ซาลาเปาไสเผือก กะหรี่พัฟพไสเผือก และการ
เผยแพรขอมูลโครงการหมูบานเผือกหอมผานทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง
5 ในรายการ ปล.รักเมืองไทย ระหวางเวลา 06.20 – 06.50 น.
ป 2554 ถ า ยทอดเทคโนโลยี การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารจากข า ว
กระดาษจากฟางขาว และบรรจุภณ
ั ฑจากกระดาษจากฟางขาว
ป 2555 ถายทอดเทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑสงิ่ ทอและงานประดิษฐ
จากเสนใยเผือก กระดาษจากเสนใยเผือก และบรรจุภณ
ั ฑจากกระดาษเสนใยเผือก
ดานเศรษฐกิจ
- เครือ่ งสไลดเผือกชวยเพิม่ ผลผลิตตอวัน 4 - 6 เทา จากเดิมผลิตได 10 กิโลกรัม เพิ่ม
เปน 60 กิโลกรัม
- สรางงานและสรางอาชีพใหม มีรายไดเพิม่ ขึน้ 5,000 บาทตอเดือน/ครอบครัว
- ไดผลิตภัณฑอาหารจากเผือกปาด ผลิตภัณฑหัตถกรรมจากเปลือกนอกของกานเผือก
เปนผลิตภัณฑประจํากลุม
ดานสังคม
- การทํางานแบบบูรณาการในลักษณะไตรภาคี คือ มหาวิทยาลัย องคกรบริหารสวนทองถิ่น และชุมชน
- มีการรวมกลุมในการทํากิจกรรมของชุมชน เกิดความสัมพันธของกลุม
โครงการหมูบ า นเผือกหอม ประสบความสําเร็จวัดได
จากผลผลิ ต และรายได ข องกลุ ม ที่ จั ด ทํ า เผื อ ดทอด
กรอบจากเผื อ กปาด ตั้ ง แต ก ารพั ฒนากระบวนการ
ผลิตที่รวดเร็วขึ้นโดยใชเครื่องสไลดเผื อกชวยในการ
ผลิต สามารถผลิตเผื อกทอดกรอบไดเพิ่ม ขึ้น 4-5
เทา ลดปญหาแถวคอยของสินคาที่ผูรับบริการตองการ
สามารถสรางมูลคาเพิม่ ของสินคาและสามารถพัฒ นา
หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
ผูช ว ยศาสตราจารยจฑุ ามาศ พีรพัชระ
ผูร บั ผิดชอบโครงการ

จากการเข าร ว มโครงการ หมู บา นเผื อ ก
หอม ทํ า ให ชุ ม ชนอํ า เภอบ า นหมอมี
รายไดเพิ่มขึ้น ชวยสรางอาชีพเสริมและ
อาชีพหลักได สามารถพึ่งพาตนเองไดและ
ยังมีความรูส ามารถนําไปพัฒนาตอยอด
ได โดยเผยแพรตอใหกับชุมชนขางเคียง
นางนงคราญ เชาวนเมธา ผูนําชุมชน

เทคโนโลยีดา นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เทคโนโลยีท่ถี ายทอด
1. การทํ าแปง เผือ กและ
ผลิตภัณฑ
2. การพั ฒ นากระดาษ
และเสนใยผักตบชวา ตอ
ยอดสูการพัฒนากระดาษ
และเสนใยเผือก

สถาบั นวิ จัย วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ประเทศไทย หรื อ วว. เป น

นอกจากเทคโนโลยีการผลิตปุยที่ วว. ซึ่งเปนเทคโนโลยีหลักและเปนกิจกรรมที่ นําสมาชิกในชุมชนไดมา
รวมกันเรียนรูองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว วว. ยังไดเขาไปสงเสริมองคความรูในดานอื่น ๆ ที่
เปนความตองการของสมาชิกในหมูบ า น ดังนี้
1. เทคโนโลยีการเพาะเห็ด และการผลิตเมล็ดพันธุขาวเหลือง 11 โดย ผศ.วัชรินทร สราวิช และ
ทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
2. การตรวจสอบดิน, การทําเชือ้ เห็ด, การทําบล็อกประสาน, การผลิตกาซชีวภาพ และการผลิตเมล็ด
พันธุขา ว ณ วว. เทคโนธานี ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
3. การทํากาซชีวภาพสําหรับชุมชนแบบครบวงจร โดย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ณ โรงแรมอินเตอรรสี อรท อ.หนองแสง จ.อุด รธานี และเขาดูงานหมูบ านทํากาซชีวภาพใน อ.หนอง
แสงทีม่ กี ารทําปริมาณมากกวา 100 บอดวย
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รั ฐ วิ ส า หกิ จ ป ร ะ เ ภ ท ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เ พื่ อ ดํ า เ นิ นก า ร ต า มน โ ย บ าย พิ เ ศ ษ ใ นสั ง กั ด
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ( วท.) มี ภ ารกิ จ ในการบู ร ณาการงานวิ จัย พั ฒ นา
นวัตกรรมดานอาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพ เครื่องมือแพทย พลังงานทดแทน และการจัดการ
สิ่งแวดลอม สูการนําไปใชประโยชน และใหบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการ
วิเคราะห ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบ คุณภาพ บริการที่ปรึกษา ดวยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ปจจุบัน วว. เปนหนวยงานหลักของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ที่ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย
ทั้งในสวนปุยอินทรีย ปุยอินทรีย-เคมี โดยมีสูตรปุยของพืชแตละชนิดที่แตกตางกัน เชน ขาว ยางพารา เปนตน
ทัง้ นีใ้ นการดําเนินงานโครงการหมูบ านแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วว. ไดคัดเลือกกลุมผูผลิตปุยในแตละ
หมูบานที่มีความเขมแข็ง มีศักยภาพและความพรอมตามกรอบแนวทางการดําเนินงาน และผานการคัดเลือกเพื่อ
ยกระดับเปนหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกวา 20 หมูบาน สามารถขยายผลไปยังหมูบานลูกขายได
กวา 50 หมูบานในแตละปงบประมาณ ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ านมา วว. ไดใ หการสนับ สนุนการจัด ตั้ง โรงปุย อินทรี ย
พรอมทั้งเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตปุย การฝกอบรมใหความรูในการผลิตปุยสูตรตาง ๆ ดังรูป

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

4. เทคโนโลยีการเลีย้ งไกไข, การเลีย้ งปลานิลและปลาสลิดน้าํ จืด, การผสมพันธุม ะมวงคุณภาพดี โดย
วว. จัดสัมมนาวิชาการ ณ โรงแรม ซันทารา เวลเนส รีสอรท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
5. การแปรรูปเห็ดเพื่อบริโภค โดย อาจารยวรรณดี มหรรณพกุล ณ โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ
ในการดําเนินงานโครงการหมูบานแมขาย วท. ทาง วว. ไดทําการคัดเลือกกลุมผูผลิตปุยที่เคยไดรับ
การสนับสนุนและมีศักยภาพ ความพรอมในการดําเนินโครงการตอเนื่อง มีการเสริมองคความรูในดานการบริหาร
จัดการ การตลาด การสรางแบรนด เปนตน โดยมีหมูบานที่ผานการประเมินยกระดับเปนหมูบานแมขาย วท. และ
ได ดํ า เนิ น การครบ 3 ป จํ า นวน 24 หมู บ า น ซึ่ ง ท า นจะได พ บกั บ กระบวนการพั ฒ นา ผลการดํ า เนิ น งาน
ความสําเร็จของแตละหมูบ า น ซึง่ มีวธิ แี ละขัน้ ตอนการดําเนินงานทีแ่ ตกตางกัน

หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรีย
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บานดงบุญนาค หมู 7 ต.บานเหลา อ.แมใจ จ.พะเยา
บานดงบุญนาค หมูที่ 7 พื้นที่มีลักษณะเปนที่ราบโอบลอม
ดว ยภู เ ขา อยู ใ กลแ หล ง น้ํ าธรรมชาติ มี ป ระชากรในเขต ต.บ า นเหล า
8,167 คน 2,428 หลังคาเรือน กลุมเริ่มจัดตั้งเมื่อป 2548 หลังจาก
กลุมไดรับการสนั บสนุ นเครื่องมืออุปกรณและอาคารในการผลิตปุยแลว
วว. ไดเขามาใหการอบรมเรื่องการผลิตปุยตามหลักวิชาการที่ถูกตองทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุมไดผลิตปุย วว. ตามแบบที่ไดเรียนรู
นั้ น มาอย า งต อ เนื่ อ ง ต อ มากลุ ม จึ ง ได รั บ การคั ด เลื อ กเข า ร ว มโครงการ
หมู บานแมขายปุย อินทรีย วว.
มาตัง้ แตป 2553-2555 โดย
มี ก ารผลิ ต ถึ ง ป 2555 ได
ปริ ม าณปุ ย รวม 216 ตั น มี
รายได จ ากการจํ า หน า ยปุ ย
เฉลี่ ยป ละ 203,040 บาท ซึ่ ง กระบวนการผลิ ต ได มี การพั ฒ นา
ปรับ ปรุง ในด านคุณภาพและปริม าณเพื่อสนองตามความตองการของ
ผูใ ชปยุ ในพืน้ ทีอ่ ยางตอเนือ่ ง ปจจุบนั มีสมาชิกทัง้ สิน้ 123 คน กลุม มีแนวคิดสรางชุมชนใหเ ปนสังคมที่รวมเรียนรู
ดวยกัน รวมสรางความเขาใจที่ดีในเทคโนโลยีสาขาตางๆ ที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนได โดยมีจุดเริ่ม
ทีก่ ลุม โรงปุย เปนหลัก ดังภาพตอไปนี้

กลุม ยังเปนตนแบบในการศึกษาเรียนรูใ หกลุม ทีใ่ หความสนใจ ดังนี้
1. เกษตรกรผูส นใจการผลิตปุย อินทรีย อ.แมทะ จ.ลําปาง
2. ผูน าํ ทองถิน่ ใน อ.เชียงคํา จ.พะเยา
3. กลุม เกษตรกรบานสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
1. รายไดจากการผลิตปุยอินทรียเคมี ใน 3 ป รวมปริมาณการผลิต 216 ตัน เปนเงิน 609,120 บาท
2. ลดคาใชจายจากการซื้อปุยเคมี 3 ป เปนเงิน 1,209600 บาท
3. ลดการนําเขาปุยเคมีจากตางประเทศ 3 ป เปนเงิน 2,419,200 บาท
4. รายไดจากการเพาะเห็ดนางฟา (ดําเนินการป 2555) 21,600 บาท
ดานสังคม
1. ชุมชนมีสว นรวมในกิจกรรมของกลุม
2. กิจกรรมมีสวนชวยเหลือกิจกรรมสาธารณของชุมชน
3. สรางคนรุน ใหมใหสนใจ พัฒนาและรักถิน่ ฐานมากขึน้
4. สรางมูลคาจากเศษวัสดุและมูลสัตวในทองถิ่น

อบรมทัง้ สิน้ 368 คน ไดแก
1) กลุม บานดงอินตา ม. 6 ต.บานเหลา อ.แมใจ จ.พะเยา 47 คน
2) กลุม บานสันกําแพง ม. 8 ต.บานเหลา อ.แมใจ จ.พะเยา 44 คน
3) กลุม บานแมสกุ น้าํ ลอม ม. 10 ต.แมสกุ อ.แมใจ จ.พะเยา 67 คน
4) กลุม บานเหลาศรีดอนตัน ม. 14 ต.บานเหลา อ.แมใจ จ.พะเยา 53 คน
5) กลุม บานหนองบัว ม.2 ต.บานเหลา อ.แมใจ จ.พะเยา 52 คน
และ ในป 2555 ไดมกี ารถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย เพิม่ อีก 1 ครัง้ รวม 4 กลุม ไดแก
1) กลุม บานเหลาเกา ม.3 ต.บานเหลา อ.แมใจ จ.พะเยา
2) กลุม บานไรออ ย ม.5 ต.บานเหลา อ.แมใจ จ.พะเยา
3) กลุม บานดงอินตาใต ม.9 ต.บานเหลา อ.แมใจ จ.พะเยา
4) กลุม บานเหลาพัฒนา ม.12 ต.บานเหลา อ.แมใจ จ.พะเยา
จากการติดตามกลุมลูกขายที่ไดรับการฝกอบรมพบวามีกลุมลูกขาย 1 กลุม คือ กลุม
บานดงอินตา ม.6 ต.บานเหลา อ.แมใจ จ.พะเยา ปริมาณ
การผลิตปุย 15 ตัน
“รูสึกดีใจที่ไดรับการคัดเลือกเปนแมขายฯ
ซึ่งภาคเหนือมีอยูเพียงกลุมเดียว แตเราก็ให
“ เปนกลุมตนแบบความสําเร็จดาน
ความรวมมือกับ วว.และกระทรวงทุกอยาง มี
การบริ ห ารการจั ด การมี ก ารจั ด ตั้ ง
การเขารวมกิจกรรมทุกครั้งที่ วว.จัด กลุมและ
คณะกรรมการ จั ด แบ ง หน า ที่ ชั ด เจน
ชุมชนไดประโยชนอยางมาก ไมคดิ วาจะมี
จุดเดนของกลุม อยูท ่ีผูนํากลุม เปนคน
หนวยงานไหนทีเ่ กาะติดตอเนือ่ งเหมือนอยาง
หนุ ม ไฟแรง มี ค วามสนใจ ใฝ ห า
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ และ วว. เลย กลุม
ความรู เปนที่ยอมรับของสมาชิก อีก
ก็จะพยายามนําเอาความรูท กุ อยางทีไ่ ดรบั การ
ทั้ ง ยั ง มี ค วา มสามารถ ในการเป น
ถายทอดไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
วิทยากรชุมชนไดเปนอยางดี ”
ชุมชนอยางเต็มที่”
นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร บั ผิดชอบ
นายคงเดช เมืองแกว ประธานกลุม
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การขยายเครือขายไปสูห มูบ า นอืน่ ๆ
จากการดําเนินงานตามโครงการหมูบานวิทยาศาสตรในระยะเวลา 3 ป ทีผ่ า นมา
ไดเกิดการขยายองคความรูสหู มูบานอื่นๆที่สนใจการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง ซึ่ง
กลุมไดฝกอบรมการผลิตปุยอินทรียแลวในป 2554 รวม 5 กลุม ผูเ ขารับการ

หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรีย

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

บานชุมพล หมู 4 ต.คอใต อําแภอสวางแดนดิน จ.สกลนคร
บา นชุมพล ม. 4 ต.คอใต ตั้งอยูทางทิศตะวันตก
ของจังหวัดสกลนคร หางจากจังหวัด 110 กิ โลเมตร มีพ้ืนที่
ทั้ ง หมด 3,400 ไร ลั ก ษณะพื้ น ที่ เ ป น ที่ ร าบลุ ม จํ า นวน
ประชากรบานชุมพลทัง้ หมด 965 คน 234 ครัวเรือน เปน
เพศชาย 473 คน และเปนเพศหญิง 429 คน ในสวนการ
ผลิตปุยรวมกันจัดตั้งกลุมขึ้นเมื่อ ป 2547 เพื่อผลิตปุยอินทรีย
ใช ทดแทนปุย เคมี เนื่องจากมี ร าคาแพงมาก จึง ไดเ รียนรูการ
ผลิตปุยจากแหลงตางๆ ครั้งแรกปุยที่ทําเปนปุยอินทรียชนิดน้ํา และไดเรียนรูเพิ่มเติมสูตรการทําปุยจากกรมพัฒนา
ที่ดิน จนไดรับแตงตัง้ ใหเปนหมอดินประจําตําบลและดําเนินการผลิตปุยมาตลอดระยะเวลา 2 ป โดยทําใชเองดวย
และแจกจายชาวบานเอาไปใชดว ย
ป 2549 ไดรับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรง
ปุย จาก วว. เจ าหน า ที่ ไ ดเ ข า มาให ก ารอบรมเรื่ อ งการผลิ ต ปุ ย ทั้ ง ใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากนั้นกลุมไดผลิตปุยตามแบบที่ไดเรียนรูนั้น
มาอย างต อ เนื่ อ ง กลุ ม จึ ง
ได รับ การคั ด เลื อกเข าร ว ม
โครงการหมู บ า นแม ข า ย
วท. มาตัง้ แตป 2553-2555 โดยมีการผลิตถึงป 2555 รวม 231
ตัน มีรายไดจากการจําหนายปุย เฉลีย่ ปละ 220,000 บาท
ปญหาหลักของชุมชน คือ
การพัฒนาแหลงน้ํา แหลง
เก็บกักน้าํ มีขนาดเล็ก ตืน้ ทําใหไมสามารถรองรับน้าํ ไดมาก และยังไมมี
หนวยงานใดทีส่ ามารถแกปญ
 หาตรงจุด ปญหาโรคพืชระบาดในนาขาว
ปญหาดานการทํากิน วว. จึงไดเขามาสรางอาชีพโดยการจัดตั้งโรง
ผลิตปุย อินทรีย เพิ่มทั กษะในเทคโนโลยีอน่ื ๆ เชน การผลิตเมล็ดพันธุ
ขาว การเพาะเห็ด การผลิตกาซชีวภาพสําหรับครัวเรือน เปนตน จาก
การได เ รี ย นรูแ ละนํ า เทคโนโลยี ต า งๆไปประยุ ก ต ใ ช ชุ ม ชนมี ร ายได
เพิ่มเติมจากเดิม และชวยลดคาใชจายได เชน การเพาะเห็ด การทําบอ
กาซชีวภาพ เปนการตอบสนองความตองการของชุมชนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรอีกดวย
จากการเรี ย นรู ก ารผลิ ต ปุ ย ที่ ถู ก หลั ก วิ ช าการ มี ค วาม
สมเหตุสมผล ปุย ทีผ่ ลิตมีคณ
ุ ภาพไดมาตรฐาน สมาชิกมีความมั่นใจใน
ปุ ย ที่ ก ลุ ม ผลิ ต กลุ ม สามารถถ า ยทอดองค ค วามรู ใ ห แ ก ชุ ม ชนต า งๆ
ใกลเคียง ปจจุบันมีลูกขายที่ไดรับการอบรมจากกลุมแลวไมนอยกว า
150 คน การพัฒนาศักยภาพเปนตนแบบในการผลิตปุยอินทรียที่
สามารถตรวจสอบคุณคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานได เพราะมีความเขาใจถึงสิ่งที่ เปนหัวใจหลักของปุยอินทรี ย
เหลานี้เปนสิ่งที่ชวยแกทัศนคติที่ยังไมถูกตองของชุมชนที่มีความเขาใจในการใชปุย การรักษาความอุดมสมบูรณ
ของดินและการลดการใชสารเคมีลงได

แนวคิดในการพัฒนาหมูบานแมขาย วท.

“เปนกลุม ทีว่ ว. ประทับใจในการพัฒนา
กลุม เนือ่ งจากผูนํากลุม เดิมเปนหมอดิน และ
เปนผูใ ฝหาความรู เดินทางรับการอบรมจาก
หลายแหลงเรียนรู และไมแนใจวาสูตรใดเปนสูตรทีด่ ที ่ี
สุดแตในทีส่ ดุ เมือ่ ไดมโี อกาสเรียนรูเ ทคโนโลยีปยุ จาก
วว. และเริ่มติดตามผลการนําไปใชในนาขาว จนปุย ที่
ผลิตเปนทีย่ อมรับในกลุม สมาชิก ผูน าํ เองเริม่ เขาใจเรือ่ ง
ดินและปุยมากขึ้นจนสามารถเปนวิทยากรถายทอดสู
กลุมอื่นๆที่สนใจได ”

นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร บั ผิดชอบ

“ ขอขอบคุณ วว. และกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ที่ไดเขา
มาสนับสนุนโครงการตางๆ จากเดิมที่กลุ มตองชวยเหลื อ
ตัว เองเพื่ อ ตอ งการสร า งชุ ม ชนเขม แข็ง ซึ่ง เปน ไปด ว ย
ความยากลํ าบาก ขณะนี้ก ลุม สามารถยืน หยั ดในการ
สร า งกลุ ม ให เ ข ม แข็ ง ได ประทั บ ใจที่ ท า นติ ด ตามให
ความรูเ รือ่ งตางๆ ไมไดขาด และไมเคยทอดทิง้ กลุม เลย..”

นายทองมวน เย็นวัฒนา ประธานกลุม

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

กลุม ทีใ่ หความสนใจเขามาดูงานมี ดังนี้
1. เกษตรกรใน อ.สวางแดนดิน นําโดย สํานักงานเกษตร
2. เกษตรกรบานจําปา ต.หนองราษฎร อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
3. เกษตรกรบานหนองทุม ต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร
4. สํานักงานสหกรณการเกษตร จ.สกลนคร
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑของกลุม บานชุมพล
1. รายไดจากการขายปุยอินทรีย ใน 3 ป รวมปริมาณการผลิต 231 ตัน
รวมเปนเงิน 4,532,220 บาท
2. รายไดจากการผลิตเมล็ดพันธุแ ละจําหนาย (ป 2554) 14,000 บาท
ดานสังคม
1. เกิดการทํางานรวมกันของชุมชนมากขึน้
2. สามารถพึ่งพาตนเองไดดวยการใช ว และ ท
3. สรางเสริมทักษะในการปฏิบัติงานในเทคโนโลยีตางๆ
การขยายเครือขาย
การดําเนินงานตามโครงการหมูบานแมขาย วท. มีทั้ลูกขาย 5 กลุม ผูเ ขารับการอบรม 164 คน ไดแก
1) บานบงเหนือ ม.1 ต.บงเหนือ อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร ผูเ ขารวมอบรม 30 คน
2) บานคําเจริญ ม.5 ต.คอใต อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร ผูเ ขารวมอบรม 34 คน
3) บานหนองทุม ม.17 ต.สวางแดนดิน อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร ผูเ ขารวมอบรม 38 คน
4) บานนาถอน ม.12 ต.บงเหนือ อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร ผูเ ขารวมอบรม 34 คน
5) บานนาทม ม.2 ต.บานตาย อ.สวางแดนดิน จ.สกลนคร ผูเ ขารวมอบรม 28 คน
จากการติดตามผลมีลูกขายที่นาํ เทคโนโลยีไปใช 1 กลุม คือ กลุมบานบงเหนือ ม.1 ปริมาณการผลิตปุย 10 ตัน

หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรีย
บานพังคี ม.2 ต.หนองออ-โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
จ.อุ ด รธานี และอยู ท างทิ ศ ใต ข องอ.หนองวั ว ซอ ห า งจากจ.อุ ด รธานี
ประมาณ 39 กิโ ลเมตร มี พ้ื นที่ ท้ั งหมดประมาณ 76.059 ตาราง
กิ โ ลเมตร จํ า นวนประชากร 3,545 คน 600 หลั ง คาเรื อ น
ประกอบดวย 9 หมูบ า นคือ หมู 1 บานโนนหวาย หมู 2 บานพังดี หมู
3 บานเสาเลา หมู 4 บานหนองเม็ก หมู 5 บานโนนหวานใต หมู 6
บานโคกหนองแซง หมู 7 บานทุง หวยทราย หมู 8 บานศรีสวางอารมณ
หมู 9 บานโนนนาดํา พืน้ ทีส่ าวนใหญราบลุม ตัง้ อยูร ะเหวางเทือกเขาภูพาน
กลุม ผลิตปุย เริ่มกอตั้งเมือ่ ป 2541 เพื่อทําปุยรวมกันจาก
การแนะนําของเจาหนาทีเ่ กษตรตําบล มีสมาชิกครัง้ กอตัง้ ใหมๆทั้งหมด
20 คน แต ก ารทํ าปุ ย ยัง ไมมี รู ปแบบชัด เจน เรี ย นรู ไ ปเรื่ อยๆ มี ก าร
ปรั บปรุ งตลอดเวลา จนเมื่อ ป 2543 เริ่ม จั บเอาแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียงเปนหลักในการทําปุย และการทําเกษตรมีการระดมหุนจํานวน
1,000 บาท/คน มีเงินทุนหมุนเวียน 15,000 บาท
ป 2550 ไดรบั การสนับสนุนโครงการหนึง่ อําเภอ หนึง่ โรงปุย
จาก วว. หลั งจากอบรมทั้ง ภาคทฤษฎีแ ละปฏิ บัติ กลุม ได ผลิ ต ปุ ย ตาม
แบบที่ไดเรียนรูอยางตอเนื่องและ เมื่อไดรับการคัดเลือกเปนแมขายปุย
อินทรียตั้งแตป 2553-2555 ไดปริมาณปุยรวม 158 ตัน มีรายไดจาก
การผลิตปุย เฉลีย่ ปละ 148,000 บาท ซึ่งกระบวนการผลิตไดมีการ
พัฒนาปรับปรุงในดานคุณภาพและปริมาณเพื่อสนองตอบความ
ตองการของผูใชปุยในพื้นที่ อยางตอเนื่อง ภายในกลุมมีการทําปุย
อินทรียท ง้ั ชนิดแหงและชนิดน้าํ แตกลุมยังขาดทักษะในการบริหาร
จัด การที่ ดี เกิ ด ป ญหาในการสร า งกลุม ผลิ ต ปุ ย ให ยั่ ง ยื นได ต อ มา
ไดรับการถา ยทอดเทคโนโลยี การผลิต ปุยจาก วว. ที่มีขั้นตอนการ
ผลิตไมซับซอน สามารถอธิบายเหตุและผลที่จะทําใหปุยมีคุณภาพดี
ได และไดรับการยอมรับในคุณภาพและพึงพอใจอยางมาก ชาวบาน
เขาใจถึงหลักในการสรางความอุดมสมบูรณใหแกดินและการเพิ่มเติมอาหารที่เหมาะสมตามชวงวัยที่พืชตองการ
เปนอยางดี
ความตองการพื้นฐานในการผลิตปุยอินทรีย วว. เพื่อชวยลดตนทุน ทั้งในการผลิต และในการใชปยุ
ราคาไมแพง ทําใหเกิดเปนแนวความคิดในการพัฒนาหมูบ า น ดังแผนภาพตอไปนี้

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

ต.หนองอ อ -โนนหวาย ตั้ ง อยู ท างทิ ศ ตะวั น ตก ของ

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑของกลุม บานบัวโคก แบงเปน ๒ สวน ไดแก
๑. รายไดจากการผลิตปุยอินทรีย เปนเงิน 3,099,960 บาท
๒. รายไดจากการจําหนายพันธุข า ว 12 ตัน 9,120 บาท
ดานสังคม
- มีความเขาใจในการใชปยุ อินทรียม ากขึน้ เกิดการเรียนรูการผลิตปุยที่มีคุณภาพจากรุนสูรุน
- ชุมชนใหความสําคัญในกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาการพึง่ พาตนเอง
- หนวยงานทองถิน่ ใหการสนับสนุนเพราะเห็นประโยชนทเ่ี กิดแกชมุ ชน

“...ประทับใจที่ วว. และกระทรวงวิทยฯ
ไดสนับสนุนและใหความรูดานเทคโนโลยี
ต า งๆที่ เ ป น ประโยชน แ ก ชุ ม ชน ทํ า ให
ชาวบานมีกจิ กรรมเพิม่ มากขึน้ ..”
นายสมบูรณ จุลมวง ประธานกลุม
“ กลุมเกษตรกรบานพังคี หมู 2 ต.หนองออ-โนนหวาย เปนกลุมที่มี
ศักยภาพสู งในการรวมกลุม นับ ตั้งแต วว. เริ่มสํารวจ เนื่องจากเปน
กลุมที่มีกิจกรรมรวมกันหลายอยาง นับ ตั้งแตการผลิตเมล็ดพันธุขาว
ผลไม คุ ณภาพดี และพื ช ผัก สวนครัว ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง จึ ง เป น กลุ ม ต น แบบตั ว อย า งในด า นการรวมกลุ ม ของ
เกษตรกร เมื่อ วว. ใหการสนับสนุนเทคโนโลยีดานการผลิตปุย ก็ยิ่ง
เพิ่มศั กยภาพของกลุม และกลุมเองก็ส ามารถดําเนิ นการผลิต ปุย ได
อยางสม่ําเสมอ บริหารจัดการเปนระบบและจัดทําบัญชีอยางถูกตอง
จนมีหนวยงานตางๆใหการสนับ สนุนใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชนนะ
ดับอําเภอ”..”
นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร บั ผิดชอบโครงการ

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

จากผลการดําเนิ นการ 3 ป(2553-2555) กลุมแม ขายปุย
อินทรีย ไดรับโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพทั้งดานการบริหาร
จัดการกลุม การทําบัญชี และการผลิตปุยอินทรีย ทําใหกลุมเกิดทักษะ
ในงานของตนดียง่ิ ขึน้ เปนลําดับ การผลิตปุยผานเกณฑมาตรฐาน อยู ใน
เกณฑคุมทุน และการบริหารตองเปนไปอยางโปรงใสเปนธรรม สามารถ
ตรวจสอบได เพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืนและเปนสมบัตขิ องชุมชนสืบตอไป

หมูบานเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
บานหนองบัว หมู 16 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

สลับเนินเขา เปนปาโปรง ปาเต็งรัง เปนดินแบบดินปนทราย
อาหารตามธรรมชาติในพื้นที่เชน เห็ด ไขมดแดง แมงแคลง
จักจัน่ ผักหวาน และดอกกระเจียว เปนตน จํานวนประชากร
ในเขต อบต. 6,121 คน อยูใ นบานหนองบัว 402 คน เปน
ชาย 215 คน และเปน หญิ ง 187 คน จํ านวนครัวเรื อน
78 ครัวเรือน สวนการผลิตปุยไดมีการรวมกันจัดตั้งกลุมเมื่อป
2548 โดยการสนับสนุนจากสํานักงานเกษตรกรอ.ปลาปาก
โดยใชชื่ อกลุ มในครั้ง นั้นวา กลุ มไรนาสวนผสมบานหนองบัว เริ่มทํากิจกรรมในเรื่องปุย ตั้ง แตนั้นมา เปนปุ ย
ชีวภาพชนิดน้าํ มีสมาชิก 51 คน
ป 2550 ได รั บ การสนั บ สนุ น โครงการหนึ่ ง อํ า เภอ
หนึง่ โรงปุยจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ และผานการอบรมเรื่อง
การผลิ ต ปุ ย ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและ
ปฏิ บั ติ ต อ มา
กลุ ม ได ผ ลิต ปุ ย
ตามแบบที่ ไ ด
เ รี ย น รู นั้ น ม า
อยางตอเนื่อง เมื่อไดรับคัดเลือกใหเปนหมูบานแมขายฯ ตั้งแตป
2555 ไดผลิตปุยอินทรียมีปริมาณรวม 147 ตัน มีรายไดจากการจําหนายปุย
เฉลีย่ ปละ 138,000 บาท ซึง่ กระบวนการผลิตไดมกี ารพัฒนาปรับปรุงใน
ดานคุณภาพและปริมาณเพือ่ สนองตอบความตองการของผูใชปุยในพื้นที่อย าง
ตอเนื่อง การที่กลุมไดรับโอกาสในการเรียนรูเทคโนโลยีตางๆ เชน การผลิตปุย
การผลิ ต เมล็ ด พั นธ ข าว การผลิ ต ก า ซชี วภาพ ทํ าให มี ค วามเข าใจ มี ค วาม
ชํานาญในการผลิตปุย ซึง่ ถือวาเปนเทคโนโลยีหลักของกลุม และไดมโี อกาสนํา
ความรูไปถายทอดสู ชุมชนอื่นๆ กลุ มเป น ที่รู จัก ทั้ง ระดั บ อํา เภอและจั งหวั ด
มีหนวยงานตางๆ เขามาศึกษาดูงานเปนระยะ นับวาการไดเปนแมขายฯเปนโอกาสยกระดับคุณภาพของกลุมอยาง
มาก ปจจุบนั กลุมมีการนําเทคโนโลยีเพื่อใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด เรียกวา วิถีพอเพียง 1 ไร 1 แสน โดย
ประยุกตเทคโนโลยีตา งๆใหผสมผสานเอื้อเฟอซึ่งกันและกัน มีการเลี้ยงไก เลี้ยงสุกร ขุดบอเลี้ยงปลา ปลูกพืชผัก
สวนครัว และการผลิตปุยอินทรียจากมูลสัตวที่เลี้ยงในไรแหงนี้ โดยไมไดหวังผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจมากนัก
แตสามารถเลี้ยงครอบครัว และมีความเปนอยูที่ดีมีความสุขตามวิถีชนบท

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

บา นหนองบัว มีลักษณะทั่วไปของพื้นที่เปนที่ ราบสู ง

แนวความคิดในการพัฒนาหมูบานใหเปนศูนยกลางการผลิตปุยอินทรียที่มีคุณภาพในชุมชน

“เปนกลุม ตนแบบความสําเร็จดานการผลิตและ
จําหนายปุยอินทรียวว. ชนิดผง และเปนที่ยอมรับใน
กลุม สมาชิกรวมถึงกลุม ปลูกพืชผักอินทรีย ประธาน
กลุม มีความสนใจเทคโนโลยีท่ีชวยสงเสริมดาน
การเกษตร ไดรบั เลือกใหเขาโครงการ 1 ไร 1 แสน
ของสํานักงานเกษตร..”
นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร บั ผิดชอบโครงการ
“ ไดรับความรูและโอกาสในการพัฒนาการบริหาร
กลุม ดีใจที่มีหนวยงานที่เอาใจใสกับการดําเนินงาน
ของกลุม เปนอยางดี ปจจุบันการประกอบอาชีพ
ตางๆไดนําเอาเทคโนโลยีมาชวยใหไดผลผลิตที่ดี
ชุมชนมีความอยูด กี ินดีตามสมควร ขอขอบคุณ
หนวยงานกระทรวงวิทยฯ และ วว. มากๆ..”
นายถาวร สีกาลัง ประธานกลุม

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมบานบัวโคก
1. ผลิตภัณฑปุยอินทรีย ปริมาณการผลิต 147 ตัน เปนเงิน
3505740 บาท
2. ผลิตภัณฑไขไก รายไดจากการจําหนายไขไก 25,056 บาท
ดานสังคม
- ชุมชนเกิดความเชีย่ วชาญในเทคโนโลยีมากขึน้
- ชุมชนรูจ กั พึง่ พาตนเองดวยวัตถุดบิ ทีม่ ีอยูใ นทองถิ่น
- เกิดการเรียนรูจากผูมีประสบการณถายทอดสูคนรุนใหมสรางวิถีชุมชนยั่งยืน
การขยายเครือขาย
จากการดําเนินงานตามโครงการหมูบ านแมขา ย วท. ทีผ่ า นมา ไดเกิดการขยายองคความรูส หู มูบ า นอืน่ ๆ
ที่สนใจการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง ไดฝกอบรมการผลิตปุยอินทรีย รวม 5 กลุม 131 คน ไดแก
1) กลุมเกษตรกรบานโคกกลาง ม.15 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม จํานวน 42 คน
2) กลุม เกษตรกรบานวังสิม ม.6 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม จํานวน 27 คน
3) กลุมเกษตรกรบานปลาปากนอย ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม จํานวน 31 คน
4) กลุม เกษตรกรบานวังสิม ม.6 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม จํานวน 31 คน
จากการติดตามลูกข ายที่ไดรับการฝกอบรมพบวามีกลุมลูกข ายที่นําเทคโนโลยี ไปใชจํานวน 1 กลุม คือ กลุ ม
เกษตรกรบานวังสิม ม.6 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม ปริมาณการผลิตปุย 10 ตัน

หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรีย

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

บานปาแสด หมู 4 ต.บานเปา อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
บา นเปา มีส ภาพพื้น ที่ส วนใหญ เ ป น ที่ร าบลุ ม
ลอ มรอบด ว ยภู เ ขา ประชากรส ว นใหญ เ ป น ชนเผ า ผู ไ ท มี
หมูบ า นทัง้ สิน้ 6 หมูบ า น จํานวนประชากร 3877 คน และ
มีจํานวนครัวเรือน 776 ครัวเรื อน บา นปาแสด หมู 6 ใน
ส ว นของกลุ ม ปุ ย ได ก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ป 2547 ด ว ยมี
จุดประสงคตองการทําปุยทดแทนปุยเคมี โดยไดนําความรู
ตางๆจากหนวยงานภาครัฐทีเ่ ขามา สงเสริม จนสามารถผลิต
ปุยไดปริมาณที่เพียงพอแกสมาชิก จํานวน 27 คน และ
ยังดําเนินการทําปุย อยาตอเนือ่ ง สมาชิกไดรวมกันระดมเงินทุนในการผลิตปุยในครั้งแรกไดเงินจํานวน 35,000
บาทและไดรบั การสนับสนุนจากหนวยงานในทองที่ 20,000 บาท ปุย ทีผ่ ลิตสามารถเปนอาชีพเสริม
ป 2550 ได รั บ การสนับ สนุ นโครงการหนึ่ ง อํา เภอ หนึ่ งโรงปุย จากกระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี เจาหนาที่ไดเขามาใหการอบรมเรื่องการผลิตปุยทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากนั้นกลุมไดผลิตปุยตาม
แบบที่ไดเรียนรูนั้นมาอยางตอเนื่อง ไดรับการมอบหมายใหเปนแม
ขายปุย อิน ทรีย ตั้ง แต ป 2553-2555 และผลิ ต ปุ ย ได ป ริ มาณปุ ย
รวม 214 ตั น มี ร ายได จ ากการผลิ ต ปุ ย เฉลี่ ย ป ล ะ 200,000
บาท ซึ่งกระบวนการผลิตไดมีการพัฒนาปรับปรุงในดานคุณภาพ
และปริมาณเพื่อสนองตอบความตองการของผูใชปุยในพื้นที่อยาง
ตอเนื่อง
กลุ ม ผลิ ต ปุ ย อิ น ทรี ย บ า นป า แสด หมู 6 ได รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณ เชน งบประมาณชุมชนขนาดใหญ SML ซึ่ง
ได รั บ การสนั บ สนุ น อุ ป กรณ ต า งๆ ทั้ ง อาคารอเนกประสงค
เครื่องจักรตางๆ ปญหาที่เกิดขึ้น คือไดแ ตของ ไมมีการถ ายทอด
ความรู ใชเครือ่ งไมเปน ทํา
ให ดํ า เนิ น การได บ างส ว น
เมื่ อ ได รั บ โอกาสจาก วว.
สนั บ สนุ น โครงการโรงปุ ย
อิ น ทรี ย มี ก ารถ า ยทอด
ความรู มีการอบรมเทคโนโลยีตางๆที่เปนประโยชนตอชุมชน กลุมไดนําเอา
ความรูต า งๆเหลานัน้ มาสรางงานสรางอาชีพ ยกระดับความเปนอยูใหดีข้ึน
ปจจุบันมี กิจกรรมหลายอยางที่เ กิดผลดีในการสรางรายไดเสริมใหแกเกษตรกร เชน การเพาะเห็ด การแปรรูป
อาหาร การทอผาพื้นเมือง เปนตน
การที่กลุมไดรับการสนับสนุนการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงจาก วว. เปนจุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงที่
นํา ไปสู การผลิ ต เพื่ อ จํ าหน า ย เป น ที่ ย อมรั บ กลุ ม ไดเ ริ่ ม จั ด ระบบการบริ ห ารจั ด การใหมเ พื่ อ ใหส ะดวกแก ก าร
ปฏิ บั ติ ง านไม ส ร า งมลภาวะทางด า นเสี ย ง ไม ส ร า งความเดื อ ดร อ นแก ค นในชุ ม ชน และได รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากจังหวัดเพื่อใชในกิจการผลิตปุย

แนวความคิดในการพัฒนาหมูบานใหเปนศูนยกลางการผลิตปุยอินทรียที่มีคณ
ุ ภาพในชุมชน

“...กลุมบานปาแสดเปนกลุมผลิตปุยอินทรียแตเดิม
ไดศึกษาทดลองการทําปุยมาแลวหลายแบบ เมื่อ วว.
มาใหความรู สมาชิกและผูใชปุยมีความพึงพอใจจึงได
ยึดสูตรปุย ของ วว. เปนหลักในการผลิตแตน้ันมา มี
การกลาวขวัญถึงคุณภาพปุยที่กลุมผลิตจนผูใหญใน
สวนราชการของจังหวัดมุกดาหารมาเยี่ยมเยียนหลาย
ตอหลายครั้ง กิจกรรมของกลุม นอกจากผลิตปุย แลว
ยังมีงานฝมือดานอื่นที่กลุมรวมกันทําอีก เชน การทอ
ผาลายพื้น เมือง ลายภูไ ท ผา ฝายสํา หรั บตัด เสื้ อผ า
ผาขาวมา เปนตน ซึ่งสามารถสรางงานสรางรายได
ให แ ก ก ลุม และชุ มชนเป นอย า งดี ส ว นตั วประธาน
กลุม ก็มี ประสบการณด านการเป น วิ ทยากรระดั บ
จังหวัดอีกดวย..”
นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร บั ผิดชอบ

“ ...ไดรับ ความรูมากมาย ประทับใจใน
การติ ด ตามและเยี่ ย มเยี ย นกลุ ม อยู
บ อ ยๆ เมื่ อ เป น แม ข า ยก็ ไ ด เ ข า ร ว ม
กิจกรรมและไดเรียนรูเทคโนโลยีเพิ่มเติม
ขอขอบคุณมากๆ ครับ...”
นายสมเภา อาจวิชัย ประธานกลุม

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ ผลประโยชนที่ ได รับ จากผลิ ต ปุ ย อิ นทรี ยข องกลุ ม
สามารถเพิ่ ม รายได แ ละลดต น ทุ น ค า ใช จ า ย คิ ด เป น มู ล ค า รวม
4,030,680 บาท
ดานสังคม
- สรางเสริมทักษะใหสมาชิกในกลุม สามารถเปนวิทยากร
- เกิดชุมชนพึ่งพาตนเองโดยใช ว และ ท มาประยุกตใช
- เกิดการเรียนรูและตอยอดออกไปสูพื้นที่อื่นๆอยางกวางขวาง
การขยายเครือขาย
จากการดําเนินงานตามโครงการหมูบานแมขา ย วท. ไดฝกอบรมการ
ผลิตปุยอินทรียแลวในป 2554 รวม 5 กลุม 205 คน ไดแก
1) กลุม บานหนองนาแคน ม.2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร 50 คน
2) กลุม บานหนองสูง ม.1 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร 32 คน
3) กลุมบานคําพอก ม.5 ต.โพนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 33 คน
4) กลุม เกษตรกรบานภู ม. 1 ต.บานเปา อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 45 คน
5) กลุม เกษตรกรบานภู ม. 2 ต.บานเปา อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 45 คน
และจากการติดตามการดําเนินการของลูกขายพบวามีกลุมลูกขายที่นําเทคโนโลยีไปใชจํานวน 1 กลุม คือ กลุม
เกษตรกรบานภู ม. 2 ต.บานเปา อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ปริมาณการผลิตปุย 15 ตัน

หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรีย

การขยายเครือขายไปสูห มูบ า นอืน่ ๆ
จากการดําเนินงานตามโครงการหมูบานแมขา ย วท. ในระยะเวลา 3 ป
ทีผ่ า นมา ไดขยายองคความรูส หู มูบ า นอืน่ ๆ ซึง่ กลุม ไดฝก อบรมการผลิต
ปุย อินทรียแ ลว รวม 5 กลุม ผูเ ขาอบรมรวมทัง้ สิน้ 238 คน ไดแก
1) กลุม บานโนนกุงพัฒนา ม.8 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแกว จ.
สกลนคร 37 คน

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

บานโนนประดู หมู 7 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแกว จ.สกลนคร
บานโนนประดู หมู 7 เปนชุมชนชาวภูไทซึง่ บรรพบุรุษไดอพยพมาจากประเทศลาว จึงทําใหมกี ารสืบ
สานวัฒนธรรมแบบภูไทไวอยางเหนียวแนน จุดเดนเปนชุมชนที่ มี
ความสามั ค คี พรอ มใจกัน ในการร วมกิ จกรรมในชุ มชน และเป น
ผลดีใ นการรวมกลุมเพื่อพัฒ นาอาชีพหลากหลายในหมูบาน แบ ง
ตามกิจกรรมอยางชัดเจน เชน กิจกรรมดานการลดรายจาย ดาน
การเพิ่มรายได ดานการเรียนรู ดานเนนความสามัคคี เอื้อเฟอตอ
กัน และดานการอนุรกั ษทรัพยากรในทองถิน่ ทําใหกลุมมีความเปน
ปกแผนและสามารถสรางความเขมแข็งใหชมุ ชนอยางดียง่ิ
ป 2551 ได รั บ การสนับ สนุ นโครงการหนึ่ ง อํา เภอ หนึ่ งโรงปุย จากกระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี เจาหนาที่ไดเขามาใหการอบรมเรื่องการผลิตปุยทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากนั้นกลุมไดผลิตปุยตาม
แบบที่ไดเรียนรูนั้นมาอยางตอเนื่อง เมื่อไดยกใหเปนกลุมแมขายปุยอินทรียของกระทรวงวิทยาศาสตรในป 25532555 ได ผ ลิ ต ปุ ย มี ป ริม าณรวม 168 ตั น มี ร ายได จ ากการจํา หน ายปุ ย เฉลี่ ย ป ล ะ 150,000 บาท ซึ่ ง
กระบวนการผลิตไดมีการพัฒนาปรับปรุงในดานคุณภาพและปริมาณเพื่อสนองตอบความตองการของผูใชปุยใน
พืน้ ทีอ่ ยางตอเนือ่ ง
แม ก ลุม จะมีค วามพร อ มในด านบุ ค ลากร ด า นทรั พ ยากรใน
ท อ งถิ่ น แต ใ นด านวิ ท ยาการใหม ๆ ยั ง ไม ค รอบคลุ ม มาถึ งชุ ม ชน
เทาที่ควร การทํากิจกรรมจะเปนแบบเดิมๆ ขาดการตอยอดและยังไมมี
ทิศทางในการดําเนิน การอยางชัดเจนวาจะเดินหนาไปทางใด เพราะ
ส ถ า น ก า ร ณ ต า ง ๆ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง อ ยู ต ล อ ด เ ว ล า ก า ร ที่
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดเขามาใหการสนับสนุน เริ่มจากเทคโนโลยี
การผลิตปุยอินทรีย ตอเนื่องมาจนกลุมไดเรียนรูเทคโนโลยีในสาขาอื่นๆ
อีกมากมาย ปญหาทีเ่ กิดขึ้นในชุมชนลดลงจากการไดรับการแกไข การจัดระบบการบริหารจัดการ การเรียนรูใน
ดานบัญชีทําใหการบริหารเปนไปดวยความรอบคอบ ชัดเจนและเปนธรรม เทคโนโลยีที่กลุมไดรับการถายทอด
เพิม่ เติม เชน การผลิตเมล็ดพันธุข า ว การผลิตกาซชีวภาพ และการเพาะเห็ดชนิด ตางๆ ชวยสรางงานสรางรายได
และลดรายจายคนในชุมชนไดอยางมาก ทางกลุมจึงไดจดั ทําแผนพัฒนาหมูบาน ดังรูป

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
1. รางวัลที่ 1 กลุมแมบานเกษตรกรระดับจ. โดยสํานักงานเกษตรจ.สกลนคร
2. รางวัลที่ 2 กลุม เกษตรกรผลิตปุย จากมูลสัตว โดยสํานักงานปศุสัตวจ.สกลนคร
3. รางวัลที่ 3 กลุม อาชีพเกษตรกรระดับจ. โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจ.สกลนคร
“..เปนกลุ มที่ มี จุ ดเด น สูง ด า นความสามัค คี พรอมใจกันในการ
รวมกิ จกรรมในชุมชน ส งผลใหเ กิ ด การรวมกลุม เพื่อพั ฒ นาอาชี พ
หลากหลายในหมูบ า น แบงตามกิจกรรมอยางชัดเจน เชน กิจกรรม
ดานการลดรายจาย เพิ่มรายได ดานการเรียนรู เนนความสามัคคี
อารียต อ กัน และดานการอนุรักษทรัพยากรในทองถิ่น ทําใหกลุมมี
ความเปนปกแผนและสามารถสรางความเขมแข็งใหชุมชนอยางดี
ยิง่ ..” นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร บั ผิดชอบโครงการ
“...กลุมไดรบั การสนับสนุนหลายๆ อยาง ทําใหรูจักนําวัสดุที่เหลือ
ทิง้ ไปใชประโยชน ชวยเพิ่มรายได ลดรายจายใหชุมชน จากการที่
ไดไปอบรมสัมมนาที่ผานมาทําใหเกิดความรูเพิ่มขึ้น ไดเปดหูเปด
ตา และพัฒนากลุม ใหดยี ง่ิ ๆขึน้ ไป จึงรูส กึ ประทับใจมาก..”
ยิง่ ไปกวานัน้ โครงการของกระทรวงวิทยฯ ไดทําใหคนหนุมสาว
ที่ไ ปทํ า งานในเมื อ ง เริ่ม หั น กลับ มาทํา งานในบ า นเกิ ดมากขึ้ น
ครอบครั ว มี ค วามสุ ข ที่ อ ยู กั น พร อ มหน า ชุ ม ชนก็ ย่ิ ง ให ค วาม
ร ว มมื อ กั บ โครงการมากขึ้ น เพราะเห็ น ประโยชน ท่ี ไ ด รั บ จาก
โครงการจริงๆ..”

นางระฎา ศรีหานาม ประธานกลุม

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

2) กลุม บานอุดมวัฒนา ม.5 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแกว จ.สกลนคร
55 คน
3) กลุม บานดานมวงคํา ม.1 ต.ดานมวงคํา อ.โคกศรีสพุ รรณ จ.
สกลนคร 68 คน
4) กลุม บานเชียงสือนอย ม.2 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแกว จ.
สกลนคร 39 คน
5) กลุม บานปุงวัฒนา ม.10 ต.นาตง อ.โพนนาแกว จ.สกลนคร
39 คน

หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรีย
บานบัวโคก ม.4 ต.โพธิห์ มากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
ตางทํา ตอมาเมื่อป 2544 จึงไดรวมกลุมกันอยางเปนทางการมี
สมาชิก 44 คน โดยมีสํานักงานเกษตรอําเภอบึงโขงหลงไดเปนผู
ชี้แนะแนวทาง และใหคําปรึกษาดานวิชาการ ตลอดจนการบริหาร
จัดการกลุม โดยจัดตัง้ ใหเปนศู นยประจําตําบลโพธิห์ มากแขง เพื่อ
เปนแหลงกระจายขาวพันธุด ี มีการระดมทุนจากสมาชิกในป แรกได
4,000 บาทสวนปจจัยการผลิตไดรับการสนับสนุนเปนเมล็ดพันธุ
ขาวและปุยเคมีจากกรมสงเสริมการเกษตรคิดเปนเงิน 50,000 บาท จนกระทั่งป 2548 จึงไดจดทะเบียนเปน
วิสาหกิจชุมชน ขณะนัน้ มีสมาชิก 72 คน ตอมาเกษตรกรเริ่มใหความสนใจในผลิตผลของกลุมมากยิ่งขึ้น และ
เห็นถึงความสําคัญของปุยที่เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการทําการเกษตร กิจกรรมของกลุมจึงเนนเรื่องการผลิตปุย
หมัก การทําน้าํ หมักชีวภาพ และการใหทนุ กูย มื แกสมาชิกเพือ่ เปนทุนประกอบอาชีพ ผูนําทองถิ่นที่มีบทบาท
ในการรวมขับเคลื่อนกิจกรรมใหเปนไดอยางตอเนื่องมีอยูดวยกันหลายหมู
เชน นายสัญญา เทพโพธิ์ ผญบ. หมู 4, นายเหรียญชัย สาภา ผญบ.หมู 8,
นายทองขัน วงศกระโซ ผญบ. หมู 14, นายปุน สุรินพา ผญบ. หมู 15
และที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ นด ว ยดี ทุ ก อย า ง คื อ นายนิ ม นต ชานุ ชิ ต นายก
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์หมากแขง จนทําใหกลุมมีความเติบโต และ
ประสบความสําเร็จเปนลําดับ
ป 2551 วว. ไดรบั มอบหมายใหดําเนินโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงปุย
โดยการอบรมการผลิตปุยตามหลักวิชาการที่ถูกตองทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุมไดผลิตปุยตามแบบที่ไดเรียนรูนั้นมาอยางตอเนื่อง
และจากศักยภาพความพรอมของกลุม กลุมจึงไดรับการคัดเลือกเขารวม
โครงการหมูบา นแมขายปุยอินทรีย
วว. มาตัง้ แตป 2553-2555 โดย
มีก ารผลิ ต ถึ ง ป 2555 ได ป ริ ม าณปุ ย รวม 184 ตั น มี ร ายได จ ากการ
จํ าหน ายปุ ยเฉลี่ ยป ล ะ 174,000 บาท ซึ่งกระบวนการผลิต ไดมีการ
พัฒนาปรับปรุงในดานคุณภาพและปริมาณเพื่อสนองตามความตองการของ
ผูใช ปุยในพื้ นที่อยางตอเนื่อง ปจจุ บันมี สมาชิก 112 คน กลุมไดมีการ
ขยายการผลิต การจัดทําบัญชี และการจัดจําหนายอยางเปนระบบชัดเจน มีความโปรงใส สรางรายไดเพิ่มแก
กลุม ไดอยางมาก ปจจุบนั กลุม มีเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินการและสินทรัพยไมตาํ่ กวา 2,400,000 บาท
กลุม ทีใ่ หความสนใจเขามาดูงานมีดงั นี้
1. อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม เขาเยีย่ มชมการผลิตปุย อินทรีย
2. สํานักงานเกษตรอําเภอบานแพง จ.นครพนม
3. ลูกคา ธกส. จ.บึงกาฬ ผูเ ขารวมโครงการพักชําระหนี้ ป 2554
4. สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ ที่ 5 จ.อุ ด รธานี ตรวจเยี่ ย มดู ก าร
ดําเนินงานของกลุม เพื่อคัดเลือกเขาเปนตัวแทน สนง.ตรวจบัญชีสหกรณที่ 5 ในการประกวดระดับประเทศ
5. สํานักงานพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.ขอนแกน ตรวจเยีย่ มเก็บขอมูลกลุมเพื่อเปนตัวแทนระดับเขตในการ
สงเขาประกวด

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

บานบัวโคก หมู 4 เริ่มตนจากสมาชิก 2-3 คน ตางคน

แนวคิดในการพัฒนาหมูบานแมขาย วท.

“เปนกลุมตนแบบความสําเร็จดานการบริหาร
การจัดการมีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดแบง
หนาที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน คณะกรรมการทุกคน
มีการผลัดเปลีย่ นการปฏิบัตงิ าน ทําใหงานไม
หยุดชะงัก หากมีผไู มสามารถปฏิบัติงานได ทุกคน
รักใคร สามัคคีในกลุม ผลัดเปลี่ยนกันศึกษาดูงาน
ผูนํากลุมมีความสนใจ ใฝหาความรู เปนครูบัญชี
อาสาของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ มีศักยภาพ
สูงในการเปนวิทยากร..”
นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร บั ผิดชอบ

“ภาคภูมิ ใจมากที่ ก ลุ มผ านการประเมิ นเพื่อรับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณในการก อ สร า งโรงปุ ย ตามโครงการของ
กระทรวงวิทย หลังจากนั้นกลุมไดชวยกันบริหารจัดการในการ
ผลิตปุยตามโครงการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคจนไดเปนกลุมแม
ขายของ วท. ในการขยายผลองคความรูการผลิตปุย และกลุมจะ
พยายามเต็มที่เพื่อรักษาศักยภาพของกลุมและพัฒนาเรียนรูสิ่ ง
ใหมๆ ในการถายทอดความรูใหกับลูกขายตอไป ทั้งนี้กลุมขอ
กราบขอบพระคุณ วว. ที่ใหการสนับสนุนและประสานงานในทุก
เรื่องอยางบูรณาการ ไมเคยทอดทิ้ง เปรียบเสมือนแรงผลักดันให
กลุ ม มี กํ า ลั ง ใจในการฝ า ฟ น ป ญ หาอุ ป สรรคเพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นา
กลุม พัฒนาชุมชนจากระดับรากหญาจนถึงระดับประเทศตอไป”
นายนิวาส วิโย ประธานกลุม

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

กลุม ไดขยายองคความรูส หู มูบ า นอืน่ ๆ รวม 5 กลุม ผูเขารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 325 คน ไดแก
1. กลุม บานหนองสิม ม.9 ต.โพธิห์ มากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
2. กลุม บานดอนกลาง ม.1 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
3. กลุม บานโนนชมพู ม.13 ต.โพธิห์ มากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
4. กลุม บานดงชมพู ม.7 ต.โพธิห์ มากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
5. กลุม บานนาอาง ม.5 ต.โพธิห์ มากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
และ ในป 2555 ไดมกี ารถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย เพิม่ อีก 1 ครัง้ รวม 2 กลุม ไดแก
1. กลุม บานโพธิห์ มากแขง ม.1 ต.โพธิห์ มากแขง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
2. กลุม บานดงบัง ม.5 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
จากการติดตามลูกขายทีน่ าํ เทคโนโลยีไปใช 1 กลุม คือ กลุม บานหนองสิม ม.9 ปริมาณการผลิตปุย 10 ตัน
รางวัลแหงความภาคภูมิใจ
1. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จ.บึงกาฬ การประกวดศูนยขาวดีเดนระดับ
จังหวัด ป 2554
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดศูนยขาวดีเดนระดับภาค ป
2554
3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 5 (ระดับภาค)
การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนทางการจัดทําบัญชี ป 2555

หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรีย
บานทับทิมสยาม 07 หมูท ่ี 15 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

เมื่ อวั นที่ 21 สิ งหาคม 2536 ศาสตราจารย ดร.สมเด็ จ
พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณฯ องคประธานสถาบันวิจัย
จุ ฬ าภรณ ไ ด ท รงนํ า หน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่ ไ ปให ก ารรั ก ษาพยาบาล
ราษฎรที่บานตานวน ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ ทรงทราบขอมูลจาก
ราษฎรที่เ ฝารับเสด็จ และจากหัวหนาหน วยราชการต างๆ เกี่ย วกั บ
ความทุกขยากของราษฎรผูยากไรและการขาดที่ดินทํากิน พระองคจึง
ทรงจัดตั้ง “หมูบ
 า นทับทิมสยาม 07”
ปจจุบันมีราษฎรเขารวมโครงการ 183 ครอบครัว แต
ละครอบครั ว จะได รั บ ที่ ตั้ ง บ า นเรื อ นจํ า นวน 1 ไร และที่ ทํ า กิ น
จํานวน 3-5 ไร ตามสภาพพื้นที่ โดยมีประชากร 559 คน เปน
ชาย279 คน และหญิง 280 คน มี พ้ืนที่แ ปลงทํากินจํานวน
1,260 ไร มี นางสายสมร พาบุ ต ร เป น ผู ใ หญ บ า น แบ ง การ
ปกครองออกเปน 8 คุม ซึ่งแตละคุมจะมีผูรับผิดชอบ
บา นทั บ ทิ มสยาม 07 เปนชุมชนที่มีความขยัน และมี
ความสามั ค คีใ นการทํากิ จกรรมร วมกั น เช น การทํ าโรงสี ขา วชุม ชน การเลี้ย งหมู การปลู กพื ชปลอดภัย จาก
สารพิษ เปนตน กอใหเกิดรายไดโดยรวมแกกลุม เปนจํานวนเงิน 1,575,000 บาท/กลุม
ชุ ม ชนบ านทั บ ทิ ม สยาม07 ตั้ ง แต ไ ด รั บ พระมหากรุ ณาธิ คุ ณ ให ทุ ก
ครอบครัวมีที่ทํากินจํานวน 3-5 ไร ชุมชนไดใชที่ทํากินในการทําไรทํา
นาเป นอาชีพหลัก จนชุมชนมีความเปน อยูท่ีดี ข้ึนเปนลําดับ กระทั่งป
2550 เมื่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(วว.) ไดเขามาสํารวจและคัดเลื อกชุ มชนทับทิมสยาม 07 เขารวม
โครงการหนึ่ ง อ.หนึ่ ง โรงปุ ย ทํ า ให ชุ ม ชนได เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง กลุ ม จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการผลิตปุยตามที่ไดรับการถายทอดจาก วว. นับเปนจุดเริ่มต นที่ชุมชนมีการทํากิจกรรม
รวมกันเปนกลุม และดวยความสามัคคี กลุมที่เขารวมทํางานทําให
หน ว ยงานภาครั ฐ ต า งๆ นั บ ตั้ ง แต สํ า นั ก งานเกษตรอ. องค ก าร
บริหารสวนต. และการศึกษานอกโรงเรียนไดเขามาสงเสริม และ
สนับสนุนตอยอดองคความรูตางๆใหกับชุมชน ชุมชนบานทับทิม
สยาม 07 ไดแสดงศักยภาพในการเรียนรูและรับรูส่ิงใหมๆ จน
นําไปสูการปฏิบัติ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพความพรอมในการรับ
เทคโนโลยีตางๆ วว. จึงไดยกระดั บจากกลุมเกษตรกรผูผลิ ตปุย
เปนหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศกลุม อาชีพดีเดน ในงานศรีสะเกษพัฒนาประชาเปนสุข ประจําป 2554

แนวคิดในการพัฒนาหมูบานแมขาย วท.

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
- รายไดจากการขายปุย เปนเงิน 525,000 บาท
- รายไดจากการขายมูลสัตว เปนเงิน 262,500 บาท
- รายไดจากการจางแรงงานของสมาชิก เปนเงิน 787,500 บาท
- ลดคาใชจา ยจากการซือ้ ปุย เคมี เปนเงิน 2,940,000 บาท
- ลดการนําเขาปุย เคมีจากตางประเทศ เปนเงิน 5,880,000 บาท
ผลประโยชนทไ่ี ดรบั จากการดําเนินโครงการฯ เปนเงิน 10,395,000 บาท
- รายไดจากการขายเห็ด เปนเงิน 5,000 บาท/ครั้ง
- ประหยัดคาใชจายในการซื้อแกสหุงตมไดถึง 25% ตอเดือน
ดานสังคม ชุมชนไดประโยชนจากการผลิตปุยอินทรียไวใชเอง
- ไดใชปุยทีม่ ีคุณภาพ ราคาประหยัด ลดตนทุนในการทําการเกษตรกร
- ทําใหชมุ ชนเกิดความสามัคคีจากการทีไ่ ดทํางานรวมกัน
การขยายเครือขาย ในการดําเนินการขยายเครือขายกลุมผูผลิตปุยอินทรีย
ตอไป โดยมีกลุมที่เปนเครือขายดังนี้
1. กลุมโรงปุยชีวภาพอัดเม็ดบานบักดองใต ม.22 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ
จ.ศรีสะเกษ 32 คน
2. กลุม ผลิตปุย อินทรียช วี ภาพ บานกระมัล ม.6 ต.โพธิว์ งศ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 32 คน
3. กลุมปุยอินทรียบานขุนหาญ ม.1 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 32 คน
4. กลุม ปุย บานสําโรงใหมไทยเจริญ ม.21 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 38 คน
5. กลุมปุยอัดเม็ดบานน้ําตกหวยจันทร ม.5 ต.หวยจันทร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 30 คน
6. กลุม เกษตรกรผูผลิตปุย จ.สุรินทร จํานวน 115 คน
ลูกขายทีผ่ ลิตปุย และนําไปใชใหเกิดประโยชน
กลุม วิสาหกิจชุมชนศูนยเรียนรูบ า นสําโรงใหมไทยเจริญ หมูที่ 21 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
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ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
1. ศึกษาศักยภาพ และความเปนไปไดของชุมชนทีเ่ ปนเครือขายกลุม ปุย วว.
2. จัดระดมความคิดในพืน้ ทีเ่ พือ่ เขาใจถึงปญหา และความตองการของชุมชน
3. มีการบูรณาการทํางานกับหนวยงานภาครัฐทัง้ ใน-นอกพืน้ ที่ และเครือขายคลินกิ เทคโนโลยี
4. ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี
5. ดําเนินการติดตามประเมินผล

หมูบ า นเทคโนโลยีการผลิตปุย อินทรียบ า นคลองศิลา
หมู 9 ต.พวงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธานี

หมูบานสี่แยกคลองศิลา หมูท ่ี 9 ต.พวงพรมคร อ.เคียนซา
จ.สุราษฎรธานี กอนปพทุ ธศักราช 2500 พื้นที่เดิมของบานคลอง
ศิลาเปนพื้นที่ปาที่อุดมสมบูรณไปดวยนานพันธุไม และสัตวปา ซึ่ง
มีทั้งสัตวน้ําและสัตวบก ตอมาเมื่อประมาณป พ.ศ. 2500 ไดมี
ราษฎรที่ไรที่ทํากินโดยสวนหนึ่งมาจากนครศรีธรรมราชไดเขามา
จับจองที่ดินทํามาหากิน เมื่อประชากรอพยพกันมามากขึ้นสี่แยก
ดังกลาวไดกลายเปนชุมชนใหญ ผูค นจึงพากันเรี ยกชื่อบานตรงนีว้ า
“บานสี่แยก”
“บานคลองศิลา” มีพ้ืนที่ประมาณ 6,200 ไร ราษฎรสวนใหญ
ไดสิท ธิ ทํากินตามเอกสารสิท ธิ์ สปก.4-01 และยังมีร าษฎรสวน
หนึง่ ยังไมไดสิทธิ์ สปก.4-01 ดังกลาว เพราะที่ดินเปนที่ราชพัสดุ
สั ม ปทานบ อ ถ า นหิ น ศิ ล า และเขตถนน 4199 (ข างละ 200
เมตร) ปจจุบนั ทีม่ อี ยูจ ริง จํานวน 288 ครัวเรือน มีประชากรรวม
1,133 คน โดยมีเพศชาย 536 คน เปนเพศหญิง 597 คน พื้นที่สวนใหญปลูกยางพารา และปาลมน้ํามันเปน
จํานวนมาก ทําใหเกษตรกรมีการใชปยุ เคมี และสารเคมีในปริมาณที่มากขึ้นทุกๆป ทําใหการปลูกพืชไมคอยไดผล
เทาทีค่ วร ประกอบกับมีการระบาดของโรคยางพารา สรางความ
เสียหายใหกบั เกษตรกร และปุยเคมียังมีราคาที่คอนขางแพง ทําให
เกษตรกรในชุมชนเกิด แนวคิดที่จะลดรายจาย และแกปญหาเรื่อง
โรคของยางพารา จึ งขอรับ การถา ยทอดเทคโนโลยีจ าก วว. เช น
เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย โรคยางพารา เปนตน ทําใหชุมชน
สามารถผลิ ต ปุ ย อิ น ทรี ย ที่ มี คุ ณ ภาพไว ใ ช เ อง มี ร าคาถู ก กว า
ทองตลาด ลดตนทุนในการทําการเกษตร ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น สราง
รายไดเพิ่มใหชุมชน และเนื่องจากชุมชนมีความสามัคคี ในการทํา
กิจกรรมรวมกัน และมีผูนําชุมชนที่มีวิสัยทัศน และตองการเรียนรู
สิ่ ง ใหม เ ข า มาพั ฒ นาหมู บ า น เช น การทํ า ปุ ย อิ น ทรี ย การสร า ง
สถาบั นการเงินของหมูบาน และการมีศูนยเรีย นรูประจําหมูบาน
กอใหเกิดรายไดโดยรวมแกกลุม เปนจํานวนเงิน 2,375,000 บาท
วว. จึงไดสํารวจและคัดเลือกชุมชนบานคลองศิลา เขา
รวมโครงการหนึ่ง อําเภอ หนึ่ง โรงปุย ทําใหชุมชนไดเริ่มจัดตั้งกลุม จัดตั้งคณะกรรมการเพื่ อดําเนิ นการผลิตปุย
ตามทีไ่ ดรบั การถายทอดจาก วว. นับเปนจุดเริม่ ตนทีช่ มุ ชนมีการทํากิจกรรมรวมกันเป นกลุม ปุยที่กลุมผลิตเอง ใช
เอง มีความมั่นใจในประสิทธิภาพ อีกทั้งเปนที่ยอมรับในชุมชน จึงทําใหเกิดการขยายการผลิตขึ้นทุกป พื้นที่โรงงาน
ปุย ไดมกี ารจัดตัง้ เปนศูนยการเรียนรูร ะดับตําบล และมีการจัดตั้งองคกรการเงินระดับตําบลมีเงิน ทุน หมุน เวียน
ประมาณ 20 ลานบาท และด วยความสามัค คี กลุ มที่ เ ข าร วมทํา งาน ทํา ให ห นว ยงานภาครั ฐต างๆ นับ ตั้ง แต
สํานักงานเกษตรอําเภอ องคการบริหารสวนตําบล และสนับ สนุนตอยอดองคความรูตางๆใหกบั ชุมชน ชุมชนบ าน
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รางวัลผูใ หญบา นยอดเยีย่ มระดับจังหวัด ป 2552
รางวัลอันดับที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด

คลองศิลา ไดแสดงศักยภาพในการเรียนรูและรับรูสิ่งใหมๆ จนนําไปสูการปฏิบัติ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพความ
พรอมในการรับเทคโนโลยีตางๆ วว. จึงไดยกระดับจากกลุมเกษตรกรผูผลิตปุย เปนหมูบานแมขาย วท. โดยมี
แนวความคิดทีต่ อ งการพัฒนาหมูบ า นไปสูห มูบ า นปุย อินทรีย นําไปสูก ารวางแผนเพือ่ การพัฒนาหมูบ า น ดังรูป

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
- รายไดจากการขายปุย เปนเงิน 750,000 บาท
- รายไดของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว เปนเงิน 375,000 บาท
- รายไดจากการจางแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุย เปนเงิน 1,250,000 บาท
- ลดคาใชจายจากการซื้อปุยเคมี เปนเงิน 4,200,000 บาท
- ลดการนําเขาปุยเคมีจากตางประเทศ เปนเงิน 8,400,000 บาท
ผลประโยชนทไ่ี ดรบั จากการดําเนินโครงการฯ รวมเปนจํานวนเงินทัง้ สิน้ 14,850,000 บาท
การขยายเครือขาย
ในการดําเนินการสงผลใหเกิดเครือขายกลุม ผูผ ลิตปุย อินทรียต อ ไป โดยมีกลุม ทีเ่ ปนเครือขายดังนี้
1. กลุม หมู 5 ต.เขานิพนั ธ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎรธานี 30 คน
2. กลุมบ านบกหุน หมู 13 ต.พวงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธานี จํานวน 35 คน
3. กลุม บานเขานาใน หมู 8 ต.ตนยวน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี จํานวน 31 คน
4. กลุม หมู 7 ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี จํานวน 40 คน
5. กลุม บานอรัญ หมู 4 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธานี จํานวน 30 คน
6. กลุม บานควนกลิง้ หมู 1 ต.บานเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎรธานี จํานวน 100 คน
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โรคยางพารา
โรครากขาว เปนโรครายแรงโรคหนึง่ ทีเ่ กิดจากเชื้อรา เกิด ขึ้น
ไดกบั ยางทัว่ ไปทัง้ ยางออนและยางแกจะสังเกตเห็นพุมใบเปลี่ยนเปนสี
เหลืองแกมสม ใบรวงหมดทั้งตน ขอบใบมวนเขาดานใน ถาตรวจดูที่
รากจะเห็ นเสนใยของเชื้อราแตกสาขาเป นรางแหจับติ ดแนน และแผ
คลุมผิวรากทีเ่ ปนโรค ลักษณะของเสนใย มีสีขาวปลายแบน เมื่อเสนใย
อายุ ม ากขึ้ น จะนู น กลมและกลายเป น สี เ หลื อ งจนถึ ง สี น้ํา ตาลแห ง ซี ด
ในชวงที่มีฝนตกจะมีดอกเห็ดเกิดขึ้นตรงบริเวณโคนตนหรือสวนรากที่โผลพนดิน ลักษณะดอกเห็ดจะซอนกันหลาย
ชัน้ ผิวบนสีเหลืองแกมสม ขอบสีขาว สวนผิวลางมีสสี ม แดงหรือน้ําตาล ถาตัดดอกเห็นตามขวางจะเห็นชั้นบนเปน
สี ข าวและชั้ น ล า งเป น สี นํ้ า ตาลแดงชั ด เจน หากพบโรคนี้ ต องตั ด ต น ยาง และขุ ด เอารากออกเพื่ อ ไม ใ ห โ รค
แพรกระจายไปยังตนใกลเคียงได
ผลสําเร็จ หลังจากเกษตรกรจํานวน 50 คน ไดรับการฝกอบรมเรื่องโรคยางพารา และวิธีการเตรียมดิ นกอนการ
ปลูกทําใหเกษตรกรนําความรูท่ไี ดรับ นําไปปฏิบัติเพื่อลดโอกาสของการเกิดเรื่องโรคในยางพารา ทําใหลดการตาย
ของตนยางพาราลดลง เกษตรกรจึงมีรายไดท่ีเพิ่มขึ้น คิดเปนจํานวนเงิน 180,000 บาท/ป เพราะเกษตรกรมี
ความรูและความเขาใจในการรักษา และปองกันโรคยางพารา

หมูบานปุยอินทรียบานโนนปบ
หมูท ่ี 3 ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
ปบใหญอยู กลางโนนบานและมี ตนป บเล็กๆ เกิดเรียงรายอยูเต็ม
โนนไปหมด ชาวบานจึงไดต้ังชื่อวาบานโนนปบ ผูกอตั้งบานเรือน
คือ นายคง ศรีทองหลาง นายอยู พะไลดํา นายบัว พรมน้ํา ยาย
มาจากโคราช อ.เมื อ งสาเหตุ ท่ี ย า ยเพราะเกิ ด ความแห ง แล ง
ติดตอกันหลายปทาํ ใหเกิดความอดอยาก จึงชักชวนกันเดินทางมา
เสีย่ งโชคชะตา อยูห า งจากทีว่ า การ อ.เมืองยาง ประมาณ 11 กม.
และหางจากจัง หวัด นครราชสีมา ประมาณ 113 กม. เป นพื้น ที่
โนนราบลุม มีแหลงน้ํา 3 แหง ไดแกลําน้ํามูล คลองน้ําเขียว คลองปบหนอง เปนพื้นที่ที่เหมาะสําหรับปลูกขาว
หอมมะลิ อยูในการปกครองขององคการบริหารสวนตําบลโนนอุดม ประชากรแยกเปนเพศชาย 220 คน และเพศ
หญิง 219 คน รวมเปน 459 คน
ป 2550 วว. รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอเมือง
ยางคัดสรรกลุมเกษตรกรเขารวมโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรง
ปุ ย มี ห ลั ก เกณฑ คื อ ต อ งมี ก ลุ ม ที่ ชั ด เจน มี พื้ น ที่ ส าธารณะ
ประโยชน มี มู ล สั ต ว และมี เ งิน ทุ น หมุ น เวี ย น จึ ง ได รั บ การ
คัดเลือกจาก วว. ในการสนับสนุนสรางโรงปุยโดยกลุมชวยกัน
ดําเนินการกอสรางเอง เมื่อสรางโรงปุยเสร็จ วว. เขาดําเนินการ
ติดตัง้ เครือ่ งจักรผลิตปุย อบรมเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
ใหแกกลุม ซึง่ ถือเปนความรูใหมทําใหกลุมมีความรูเรื่องปุยและ
ดิ นมากยิ่ ง ขึ้ นตามหลั กวิ ช าการ คนในหมู บ า นให ค วามสนใจ
ชวยกันผลิตปุย ทําใหมกี จิ กรรมรวมกัน พรอมทั้งมีร ายไดจากการจางแรงงาน มีปุยดีราคาถูกใช ผลผลิตขาวที่เดิม
ไดผลไมคงทีก่ ก็ ลับกลายเปนไดผลผลิตทีด่ ขี น้ึ อยางตอเนือ่ ง และสามารถผลิตปุยเฉลี่ยไดปละ 50 ตัน กลุมเริ่มมี
การพัฒนาศักยภาพเพิม่ มากขึน้ มีการสงเสริมใหกลุม ทํากิจกรรมตอยอดเพิ่มเติมจากปุยคือ กิจกรรมการเพาะเห็ด
กิจกรรมการผลิตแกสชีวภาพ พรอมทัง้ ผลักดันใหกลุม เปนวิทยากรดานปุย ถายทอดความรูปุยสูตร วว. ใหแกชุมชน
ใกลเคียง โดยสมาชิกภายในกลุม ไดรว มกับ วว. ในการวางแผนในการพัฒนาหมูบ า นแมขา ย วท. ดังรูป

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ กลุม สามารถผลิตปุย ไดจาํ นวน 150 ตัน คิดเปนมูลคา 2,970,000 บาท
ดานสังคม
- สรางวิทยากรในชุมชน
- ถายทอดเทคโนโลยีใหกับตําบลและชุมชนใกลเคียง
- ชวยเหลือสาธารณะประโยชน ในดานบุคคล และสวนรวม
- สรางความเปนระเบียบใหกับชุมชน มีการตั้งกฎระเบียบ
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หมูบานโนนปบ ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา มีตน

- สรางงานใหกบั ชุมชนทําใหชมุ ชนมีรายได
- ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมทั้งความรวมมือตางๆจากองคการ

รูสึกภูมิใจที่ ไดรูจักกับ วว. มาตลอด 5 ปเต็ ม ตั้งแตได รับโครงการ
วว. ไมเคยทอดทิ้ง คอยดูแลเปนพี่เลี้ยงเสมอมาเปรียบเสมือนกับญาติ
คนหนึ่ ง คอยสอน แนะนํ า ให ค วามรู เ รื่อ งที่ เ ปน ประโยชน แ กก ลุม ทุ ก
อยางที่กลุมไดรับจาก วว. ไมเคยบังคับแตคุยกันเสมอวาตองการไหม
สนใจไหม และสุดทายทําไดไหม เปนประโยคที่ไดฟงเสมอ ตั้งแตวันที่
เริม่ ตนจนถึงปจจุบนั ชุมชนของตนมีความเปนอยูท ด่ี ขี น้ึ จากเดิม
สุด ท ายนี้ ทุ กคนในชุ มชนไม มีอะไรตอบแทน วว. นอกจากความตั้ งใจ
และมุงมั่นที่จะทําทุกอยางที่ วว. มอบใหนั้นยั่งยืนตลอดไป
นายบุญมี หยั่งบุญ ประธานกลุม
กลุม ผูผ ลิตปุย อินทรียค ณ
ุ ภาพสูงบานโนนปบ มีจุดเดนดานความสามัคคี ใหความรวมมือ
ทุกอยางเปนอยางดี อีกทัง้ ยังสนใจในทุกกิจกรรมทีจ่ ะทําใหชมุ ชนของตนมีการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ผูนํากลุมกอนไดรับโครงการหนึ่งอํ าเภอ หนึ่ง โรงปุย เปนกํานั นในป จจุบันก็คงยัง
ไดรับเลือกเปนกํานัน เพราะเปนนักพัฒนา และเสียสละเพื่อชุมชนอยางแทจริง กลุมยึด
หลักการทํางานแบบโปรงใส ทุกคนมีสว นรวม แบงหนาทีค่ วามรั บผิดชอบอยา งชัดเจน
สิง่ ทีป่ ระทับใจกลุม คือเมือ่ ไดความรูแ ลว นําไปปฏิบตั จิ ริง ลงทุนเอง สําเร็จบางไมสําเร็จ
บาง สิง่ ไหนลองทําแลวไมสาํ เร็จก็ไมเคยลืมที่จะขอคําปรึกษาจาก วว. เสมอ
นางรัตนา ตันติศริ วิ ิทย ผูร บั ผิดชอบโครงการ
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บริหารสวนตําบลโนนอุดมอยางตอเนือ่ ง
ดานสิง่ แวดลอม
- สงเสริมและขยายผลการปลูกพืชปลอดสารพิษ
- ลดการใชสารเคมี ลดการเกิดมลพิษในอากาศ
- นําวัสดุเหลือทิง้ ภายในชุมชนและครัวเรือนมาผลิตปุย น้ํา และแกสชีวภาพ
การขยายเครือขาย
การขยายผลไปยังหมูบ า นใกลเคียงจนเกิดกระบวนการเรียนรูข องคนในชุมชนทีต่ อ งการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพิ่มรายไดของครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมูบานที่ใหความสนใจ ดังนี้
1. กลุม ปุย อินทรียบ า นเมืองเกา หมู 9 ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 29 คน
2. กลุม ปุย อินทรียบ า นเมืองบัว หมู 7 ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 44 คน
3. กลุม ปุย อินทรียบ า นโนนมันแกว ต.กระเบือ้ งนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 55 คน
4. กลุม ปุย อินทรียบ า นเมืองยาง ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 55 คน
5. กลุม ปุย อินทรียบ า นหนองยาง ต.ละหานปลาคาว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 32 คน
6. กลุม เกษตรกร ต.กระเบือ้ งนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 50 คน
จากการติดตามผลกลุมที่ไดรับการอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงจาก วิทยากรของ
กลุมผลิตปุยอินทรียบานโนนปบ พบวากลุมเกษตรกร ต. กระเบื้องนอก ไดไปดําเนินการ
ผลิตปุย ขึน้ ใชเองภายในชุมชนไดผลเปนทีพ่ อใจ

หมูบานปุยอินทรียบานนาเสียว

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
ผลประโยชนที่กลุมไดรับจากการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง ของ วว. รวมปริมาณการผลิต 150 ตัน
คิดเปนมูลคา 2,970,000 บาท
ดานสังคม
- ไดผลผลิตเพิม่ ขึน้ จากเดิมไรละ 300-400 ก.ก. ปจจุบัน
ไดไรละ 600-800 ก.ก.
- ลดรายจายในการซื้อปุยเคมี การจางงานมีรายไดเพิม่ ขึน้
- มีเงินทุนหมุนเวียนดีขน้ึ จากการจําหนายปุย
- บูรณาการความรวมมือระหวางชุมชนและหนวยงานทั้งระดับทองถิ่น
- สรางเสริมทักษะใหสมาชิกในกลุม สามารถเปนวิทยากร ทัง้ ในและนอกพืน้ ที
- ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนใกลเคียง สามารถนําเทคโนโลยีไปใชประโยชนได

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

หมูท ่ี 5 ต.คอนสวรรค อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ
ประมาณป 2430 มี ก ลุ ม ชนเดิ น ทางมาจาก
หมูบา นโคกสําโรง จ.ลพบุรี มาถึงลําน้ําหวยเสียว ซึ่งมีตนไมเลื้อย
พุมใบดกหนา ชาวบานเรี ยกตนเสียว กลุมชนดังกล าวเห็นเปนที่
เหมาะสม ดินดี น้ํามีความอุ ดมสมบูร ณ จึง ปกหลั กทํ ามาหากิ น
ครั้ น อยู ม าได ป ระมาณป เ ศษจากนั้ น มี ก ลุ ม ชนอพยพมาจาก
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มาอยู อ าศั ย สมทบกั น เข า รวมเป น 11
ครอบครัว พรอมใจกันตัง้ ชือ่ วา “บานนาเสียว”
บานนาเสียว มีจํานวนครัวเรือน 115 ครอบครัว ผูใหญบาน 1 คน
ผูช ว ยผูใ หญบา น 2 คน สมาชิก อบต. 2 คน วัด 1 แหง พระภิกษุอยู จาํ
พรรษา 1 รูป และโรงเรียนประถมศึกษา 1 แหง มีครู 6 คน นักการ
ภารโรง 1 คน ชาวบานมีอาชีพทํานาเปนหลัก แตไมมชี ลประทาน ไมมี
แหล ง น้ํ า สํ า คั ญ อาศั ย น้ํ า ฝนเป น หลั ก พื้ น ที่ เ ป น ที่ ร าบลุ ม ชาวบ า น
บางสวนเลี้ยงสัตว เชน โค กระบือ
ในป 2553 กลุมไดรับการคัดเลือก
เขารวมโครงการหมูบานแมขายปุยอินทรีย เนื่องจากในแตละปกลุมสามารถ
ดําเนินการผลิตปุยเฉลี่ยปละ 50 ตัน หลังจากเขารวมโครงการดังกลาวสภาพ
ความเปนอยูข องคนในชุมชนดีขน้ึ สงเสริมใหกลุม ไดเปนวิทยากรดานปุย นํา
กลุม ไปศึกษาดูงานตามสถานทีต่ างๆ เพือ่ ใหนาํ มาปรับใชภายในกลุมตอไปและ
เริม่ วางแผนในการพัฒนาหมูบ านแมขา ย วท. ดังรูป

สรางความเปนระเบียบใหกับชุมชน มีการตั้งกฎระเบียบในการปฏิบัติงานทุกกลุมอาชีพ
มีเงินปนผลใหกบั สมาชิกกลุม และสาธารณประโยชน
ไดรบั การสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกจาก อบต.คอนสวรรคอยางตอเนื่อง
ไดมกี ารสนับสนุนใหเปนหมูบ า นปลอดภัย ตานยาเสพติด
ดานสิง่ แวดลอม
- ลดการใชสารเคมี ลดการเกิดมลพิษในอากาศ
- นําวัสดุเหลือทิง้ ภายในชุมชนและครัวเรือนมาผลิตปุย น้ํา
การขยายเครือขาย
การขยายผลไปยังหมูบ า นใกลเคียงจนเกิดกระบวนการเรียนรูข องคนในชุมชนทีต่ อ งการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพิ่มรายไดของครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมูบานที่ใหความสนใจ ดังนี้
1. กลุมเกษตรกร หมู 10 ต.คอนสวรรค อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 10 คน
2. กลุมเกษตรกร ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 22 คน
3. กลุมเกษตรกร ต.ศรีสําราญ อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 11 คน
4. กลุมเกษตรกร ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 12 คน
5. กลุมเกษตรกร หมู 15 ต.คอนสวรรค อ.คอนสวรรค จ.ชัยภูมิ 20 คน
ผลประโยชนทไ่ี ดรบั
1. ขาวที่ไดรับปุยที่กลุมผลิตมีลักษณะตนขาวแข็งแรง รวงเต็ม
2. เพิม่ มูลคามูลสัตวใชในชุมชน
3. ลดตนทุนในการทําการเกษตร

กลุ ม ผู ผ ลิ ต ปุ ย อิ น ทรี ย บ า นนาเสี ย ว มี จุ ด เด น ด า น
ความซื่ อ สั ต ย
อ อ นน อ มถมตน ผูนํ าและแกน
หลักในการดําเนินงานสวนใหญเปนผูสูงอายุ แตมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานไมนอยหนาคนรุ น
ใหม สนใจเรีย นรู เทคโนโลยีใ หม ๆ อยู เสมอไม เคย
ปฏิเสธ วว. ใหความร วมมือเสมอเมื่อไดรับเชิญไป
ศึกษาดูงานตามสถานที่ตางๆ แมวาจะไกลหรือต องนั่ง
รถโดยสารมาก็ตามกลุมมีหลักการทํางานที่แบง หนาที่
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ทุกคนรวมกันทํางานเพื่อ
พัฒนาชุมชนของตนใหมีคุณภาพชีวิตที่ ดีข้ึน ไมตอง
ยายถิน่ ฐานออกนอกพืน้ ที่
นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร ับผิดชอบโครงการ

“ชอบ วว. ตรงที่ไมเคยทิ้งชาวบานอยางเรา ติดตามผลการ
ผลิตปุย มาตลอดเกือบ 6 ป มีปญหาเครื่องจักรเสีย หามูลสัตว
ไมได ฯลฯ โทรหา วว. แลวไมเคยผิดหวังทุกอยางมีทางออกและ
คําตอบอยูเสมอ
สิ่งที่กลุมไมเคยทํา วว. แนะนํา สอนใหทํา ตั้งแตเกิดมาไม
เคยคิดวาตองเปนวิทยากรสอนใครมันดูเกินความสามารถของ
ตั ว เอง แต วั น หนึ่ ง กลุ ม มาเป น แม ข า ยวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีตองมาสอนคนอื่นทําปุย กลาๆ กลัวๆ อยูพักหนึ่ง
วว. บอกวาไมตอ งกลัวไมท้ิงไปไหนหรอกจะอยูแถวๆ นี้ มีอะไร
เดียวคอยเสริมให สู สู
กิจกรรมเสริมตางๆ ที่ วว. พาไปศึกษาดูงาน หาวิทยากร
เรื่องตางๆ ที่กลุมสนใจมาสอนใหอยางตอเนื่อง ถึงแมในปจจุบัน
จะยัง ไม ประสบความสํ าเร็จรอยเปอรเ ซ็น ต แตส่ิง หนึ่ งที่ กลุ ม
รับรองไดวา สามารถทําไดรอ ยเปอรเซ็นตคอื การผลิตปุย ”

นายถนอม นาคคํา ประธานกลุม

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

-

หมูบานปุยอินทรียบานผาเบียด
หมูท ่ี 2 ต.หวยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

บานผาเบียด หมู 2 ต.หวยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ระยะทาง

หางจากตัวอําเภอคอนสารประมาณ 13 กิโลเมตร ตามเสนทาง
คอนสาร-เขื่อนจุฬาภรณ ตั้งอยูเชิงเขา แนวภูเขาปาภูเขียว-ผาผึ้ง
เปนที่ราบสูงเชิงเขา มีแมน้ําไหลผานตลอดป พื้นดินมีความอุดม
สมบูรณ หนาดินรวนซุย เปนดินดาง ชั้นดินประมาณ 2 เมตร จาก
หนาดินจะเปนดินหินปูน เปนน้ําใตดิน พืชสวนมากที่ป ลูกได คือ
มะพราว ขาวโพด ออย ไผ หมาก ผักตางๆ เชิงขา ปลูกมะพราว
ยางพารา ประชากรในหมูบานมี 240 ครัวเรือน 1,089 คน แยก
เป นเพศชาย 520
คน หญิ ง 569 คน
เ ป น ห มู บ า น ที่ มี
ความเปนอยูที่ดีมีอาชีพเกษตรกรเปนหลักรายไดสวนใหญไดจากการ
เกษตรกร และรับจาง เฉลี่ยอยางนอย 50,000 บาท/ป อาชีพ ดาน
เกษตรหลักไดแก การปลูกออย การปลูกขาวโพด การปลูกผักสวน
ครัว รับจางในงานเกษตร คาขาย
กลุม เกษตรกรบานผาเบียดมีอาชีพหลักปลูกออย
และขาวโพดเปนหลัก คนสวนใหญในพืน้ ทีข่ าดความรูด า นการเกษตรแบบยัง่ ยืน ปญหาที่พบคือคาใชจา ยในการซือ้
ปุยเคมี การดูแลแปลงการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ เกษตรกรมักมี
ความเชื่อผิดๆ และยึดถือหลักปฏิบัติมากมายเกี่ย วกับทางการเกษตร
จนเมื่อป 2550 วว. ไดลงพื้นที่มาศึกษาศักยภาพของกลุมและตรง
ตามหลักการที่ วว. กําหนด เพื่อสนับสนุนโรงงาน เครื่องจักรในการ
ผลิ ต ปุ ย ให ก ลุ ม ถื อ ว า เป น การจุ ด ประกายของกลุ ม ที่ ต อ งการลด
ค าใช จา ยในการซื้อปุ ย เคมี จากนั้ นในป 2553 กลุ ม ได รั บ การ
คัดเลือกเขารวมโครงการหมูบ า นแมขา ยปุย อินทรีย เนือ่ งจากในแตละปกลุมสามารถดําเนินการผลิตปุยเฉลี่ยปละ
70 ตัน หลังจากเขารวมโครงการดังกลาวสภาพความเปนอยูของคนในชุมชนดีข้ึน สงเสริมใหกลุมไดเปนวิทยากร
ดานปุย นํากลุม ไปศึกษาดูงานตามสถานทีต่ า งๆ เพือ่ ใหนาํ มาปรับใชภายในกลุม ตอไป

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ จากผลการดําเนินงาน 3 ป กลุมสามารถผลิตปุย
อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง ได 210 ตัน คิดเปนมูลคา 4,158,000 บาท
ดานสังคม
- ลดรายจายในการซื้อปุย เคมีลง 500 บาท/ไร
- สรางเสริมทักษะใหสมาชิกในกลุม สามารถเปนวิทยากร ทัง้ ในและนอกพืน้ ที่
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ไดรบั คัดเลือกเปนกลุม วิสาหกิจชุมชน
การทําปุยอินทรียของอําเภอคอนสาร

สวนตําบลหวยยางอยางตอเนือ่ ง
การขยายเครือขาย
การขยายผลไปยังหมูบานใกลเคียงจนเกิดกระบวนการเรียนรูของคนในชุมชนที่ตองการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพิ่มรายไดของครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมูบานที่ใหความสนใจ ดังนี้
1. กลุม ปุย อินทรียท า ศาลา ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 1 คน
2. กลุม เกษตรกรพัฒนาบานปากชอง ต.หวยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 14 คน
3. กลุม เกษตรกรทํานาปรังบานโนนเพิม่ ต.หวยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 11 คน
4. กลุม ปลูกผัก ต.หวยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 12 คน
5. กลุม เกษตรพัฒนาบานปาผึง้ ต.หวยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 7 คน
6. กลุม ปลูกหมอนเลีย้ งไหม ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 47 คน
ผลประโยชนทไ่ี ดรบั
1. ขาวที่ไดรับปุยที่กลุมผลิตมีลักษณะตนขาวแข็งแรง รวงเต็ม
2. เพิม่ มูลคามูลสัตวใชในชุมชน
3. ลดตนทุนในการทําการเกษตร
4. ปรับปรุงพืน้ ทีก่ ารเกษตรใหมรี ะยะเวลาใชงานไดยาวนานขึ้น

กลุ ม ผู ผ ลิ ต ปุ ย อิ น ทรี ย บ า นผาเบี ย ด มี จุ ด เด น
หนวยงานทองถิ่นคือองคการบริหารสวนตําบล
ผาเบี ย ด ให ก ารสนั บ สนุ น ก ลุ ม อย า งเต็ ม ที่
ประธานกลุม และสมาชิกมีความรัก ความสามัคคี
ความเสียสละใหแกสว นรวม สําหรับคนในชุมชนก็
ใหความรวมมื อทุกด านที่เป นกิจกรรมของชุมชน
การบริ ห ารจั ด การกลุ ม เป น แบบหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ เปนการทํางานแบบพีน่  องพึง่ พาอาศัย
ซึ่ ง กั น และกั น เป า หมายเพื่ อ ให ค นในชุ ม ชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สงผลใหอนาคตคนในชุมชน
มีงาน มีรายได ไมยายถิ่นฐานที่อยู

นางรัตนา ตันติศริ วิ ิทย ผูร บั ผิดชอบ

“ตั้งแตไดรับโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงปุยมาชีวิต
ความเปนอยูข องคนในชุมชนดีขึ้น มีรายไดจากการ
จางงาน จําหนา ยมู ลสั ต ว ได ใช ปุยที่ มีคุ ณภาพดี
ราคาย อ มเยา และยั ง ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก ในชุ ม ชนมี
รายไดในชวงปดเทอมจากการทําปุ ย กอใหเกิดการ
ใชเวลาวางใหเป นประโยชนไมไปมัวสุมทําในสิ่งที่
ไมดี
ขอบคุณ วว. ที่เห็นความสํา คัญของกลุมได
มอบหมายใหเ ปน หมูบ านแม ขายวิท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี กลุม ไดรับความรูและไดเรียนรูสิ่งใหม ๆ
มากมาย ประสบการณเ ช นนี้ ไม รู วา จะหาได จากที่
ไหนหากไมใช วว. เปนผูใ ห”

นายมัย นามัสเก ประธานกลุม

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

- ถายทอดเทคโนโลยีใหกับตําบลและชุมชนใกลเคียง สามารถนําเทคโนโลยีไปใชประโยชนได
- ชวยเหลือสาธารณะประโยชน ในดานบุคคล และสวนรวม
- มีเงินปนผลใหกบั สมาชิกกลุม และสาธารณประโยชน
- ไดรบั การสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมทั้งความรวมมือตางๆจากองคการบริหาร

หมูบ า นปุย อินทรียก ลุม ผลิตปุย อินทรียอ ดั เม็ดบานดูน

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

หมูที่ 9 ต.โนนสวรรค อ.ปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด
บานดูน ไดตง้ั ขึน้ เมือ่ ป 2480 โดยมีนายบุดดา เหนีย่ วบุปผา และนายหอม เหนีย่ วบุปผาเปนพี่นอ ง
กัน ไดอพยพครอบครัวมาจากบานหนองหลวงมาตั้งหมูบานบริเวณหนองดูนปจจุบัน ซึ่งบริเวณดังกลาวจะมีน้ําผุด
ขึ้น (ดูน) มาคลายน้ําพุตตลอดเวลา ตอมาทางการไดมีการทําฝายกั้นน้ําใกลกับบริเวณนั้น จึงทําใหน้ําทวมน้ําดูน
เลยหายไป ประชากรสวนใหญมีอาชีพในการทํานารอย
ละ 80 รอยละ 20 รับจางและอืน่ ๆ สภาพดินเปนดิน
สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จและกลุม ถือวาเปนรางวัลแหง
รวนปนทรายและมีดินเกลือเปนบางแหง
ความภาคภูมิใจ คือการทําใหชุมชนไดใชปุย
ป จ จุ บั น บ า น
ที่มีคุณภาพ และราคาไมแพง
ดูนตัง้ อยูหมูท ่ี
9 ต.โนนสวรรค อ.ปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด มีนายสงกรานต เหนือคูเมือง
เปนผูใ หญบา นมีจาํ นวนครัวเรือน 155 ครัวเรือน มีป ระชากรทั้งหมด
672 คน เปนชาย 354 คน
เ ป น ห ญิ ง 3 1 8 ค น
ประชากรสวนใหญนบั ถือศาสนาพุทธ มีวดั 1 แหง โรงเรียน 1 แหง คือ
โรงเรี ย นบ า นดู น บั ก ตู โ นนตาแสง ได เ ป ด สอนระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 1มัธยมศึกษาปที่ 3
ป 2 5 5 0 ว ว . ไ ด รั บ
มอบหมายใหดําเนินโครงการ
หนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงปุย วว. จึ งไดเข ามาใหการอบรมเรื่องการผลิตปุ ย
ตามหลักวิชาการทีถ่ กู ตองทัง้ ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุม
ได ผ ลิ ต ปุ ย วว. ตามแบบที่ ไ ด เ รี ย นรู น้ั น มาอย า งต อ เนื่ อ ง และจาก
ศั ก ยภาพความพร อ มของกลุ ม จึ ง ได รั บ การคั ด เลื อ กเข า ร ว มโครงการ
หมูบ า นแมขา ยปุย อินทรีย วว. มาตัง้ แต ป 2553-2555 โดยมีการผลิต
ถึงป 2555 ไดปริมาณปุย รวม 250 ตัน มีการจําหนายปุยภายในชุมชน
และนอกพื้นที่ ทําใหเห็นว าปุยที่ผลิต เปนปุยที่มีคุณภาพ เปนที่ย อมรั บ
ของชุม ชนและนอกชุม ชน ผลจากการที่มี กําลั ง การผลิต ที่ เ พิ่ ม ขึ้น ทุ ก ป
สมาชิกมีรายไดจากการผลิตปุย ลดการใชปุยเคมี เกิดรายไดภายในชุมชน
เปนจํานวน 4,950,000 บาท
กลุ ม เกษตรกรบ า นดู น มี ก ารผลิ ต ปุ ย ได อ ย า งต อ เนื่ อ ง และ
นําไปสูหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อีกทั้งการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนเปนทางเลือกหนึ่งที่ทําใหไดมีการจัดเวทีประชาคม รับฟ ง
ความตองการของชุมชน เพื่อใหทราบเทคโนโลยีที่ชุมชนตองการที่จะนํามาพัฒนาตอยอดอาชีพ และทรัพยากรที่มี
อยูใ นชุมชน

กลุม ผลิตปุย อินทรียบ า นดูน เปนกลุมที่มีการผลิต
ปุยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป มีการวางแผนในการ
ผลิตปุย มีการขยายตลาดไปยังผูซื้อตางอําเภอ
และตางจังหวัด ผูนํากลุมใหความรวมมือเปนอยางดี
ในการเขารวมการอบรมเพือ่ สรางเทคโนโลยีใหมให
เกิดกับชุมชน ในปจจุบนั เทคโนโลยีทท่ี าํ รายไดใหกบั
ชุมชน มีเทคโนโลยีการผลิตปุย เทคโนโลยีการเลีย้ ง
กบ และที่กลุมกําลังดําเนินการมีเทคโนโลยีการ
เลี้ยงไกไข ซึ่งเปนอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จะชวยสราง
อาชีพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบานดูน
ตอไป

นางรัตนา ตันติศริ วิ ิทย ผูร บั ผิดชอบ

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

การดําเนินการตั้งแตป 2553-2555 กลุมไดอบรมนําความรูเกี่ยวกับการ
ผลิตปุย จนมีความชํานาญ สามารถถายทอดใหกบั กลุมเกษตรกร สมาชิกและลูก
ขายเกิดความมั่นใจและเขาใจความแตกตางของปุยในทองตลาดกับ ปุยที่กลุมแม
ขายผลิตเองอยางเห็นไดชัด การอบรมแบบจากพี่สูนอง นับเปนการการสราง
เครือขายปุ ย เกิ ดลูกข ายการผลิ ตปุย โดยวิทยากรท องถิ่นจากกลุมผูผ ลิตปุ ย
อินทรียอ ดั เม็ดบานดูน ไดแก นายชัยณรงค ชาวงษ และนายชาย ปานกลาง
นอกจากปุย กลุม ยังสนใจเทคโนโลยีการเลีย้ งกบ เพราะเปนที่นยิ มของตลาด มีรายไดเขามาตลอด ไมมี
ฤดูกาล เปนการสรางรายไดใหกบั สมาชิกอีกทางหนึง่ สมาชิกผูเ ลีย้ งกบมีรายไดตอ ปมากกวา 10,000 บาท ไมมี
การออกไปขายแรงงานนอกหมูบาน สงผลใหเกิดความมั่นคงในสถาบันครอบครัว และมีกลุมที่ใหความสนใจเขา
มาดูงานมี มากกวา 10 กลุม ยกตัวอยางเชน
1 . คณะกลุมพอบานบานสมโฮง ต.โนนสวรรค อ.ปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด
2. คณะกลุมปุยอินทรบานน้ําออม ต.น้ําออม อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด
3. คณะกลุมปุยอินทรียบานบัวขาวต.สระบัว อําแภอปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ เกิดรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑของกลุมบานดูน
1. รายไดจากการผลิตปุยใน 3 ป ดําเนินการ รวมปริมาณการผลิต 250 ตัน
2. รายไดจากการเลี้ยงกบ โดยเฉลี่ย 10,000 บาท/ป ในชุมชนมีการเลี้ยงกบ ประมาณ 10 ครัวเรือน
สรุป ผลประโยชนทไ่ี ดรบั จากผลิตปุย อินทรียแ ละการเลีย้ งกบของกลุม คิดเปนมูลคารวม 5,050,000 บาท
การขยายเครือขาย โดยมีหมูบ า นทีใ่ หความสนใจ ดังนี้
1. กลุมเกษตรกรต.สระบัว ม.1 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด 44 คน
2. กลุมเกษตรกรบานสมโฮง ม.5 ต.โนนสวรรค อ.ปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด 51 คน
3. กลุม เกษตรกรบานโนน ม.7 ต.โนนสวรรค อ.ปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด 52 คน
4. กลุมเกษตรกรบานดอนดู ม.8 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด 28 คน
5. กลุม เกษตรกรบานโคกทม ม.2 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด 20 คน
6. กลุม เกษตรกรบานหัวชาง ม.2 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด 87 คน
จากการติดตามลูกขายพบวากลุมเกษตรกรบานดอนดู หมู 8 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต จ.รอยเอ็ด
ดําเนินการผลิตปุย ขึน้ ใชเองภายในชุมชนไดผลเปนทีพ่ อใจ

“ จากการดํ า เนิ น การผลิ ต ปุ ย สู ต ร วว. ชุ ม ชนนํ า ไปใช
ทางดานการเกษตร การทํานา และการปลูกผัก เพื่อการ
จําหนายภายในกลุม สมาชิกในชุมชน และชุมชนใกล เคียง
ซื้อ ปุย ที่ก ลุม ผลิ ตไปใช เป นผลสื บเนื่อ งมาจากปุย ที่ก ลุ ม
ผลิตมีคุณภาพ ความสําเร็จที่เกิดขึ้น คือการที่สมาชิกและ
ลู ก ค า ต า งก็ ใ ห ค วามเชื่ อ มั่ น ในคุ ณ ภาพปุ ย ของกลุ ม
ชาวบานในบริเวณชุมชนใกลเคียงตางก็เขาใจในเหตุและ
ผลของการผลิ ต ปุ ย จากมู ล สั ต ว นอกจากนี้ ก ลุ ม ยั ง มี
กิจ กรรมที่ มีผ ลมาจากโครงการหมูบ า นแมข าย วท. คื อ
การเลี้ยงกบ ซึ่งเปนอาชีพสรางรายไดใหกับกลุมในแตละป
ไมต่ํากวา 10,000 บาท สิง่ ทีไ่ ดรบั จาก วว.ในครัง้ นี้ กลุม จะ
พัฒนาใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดในชุมชน”

นายชัยณรงค ชาวงษ ทีป่ รึกษากลุม

หมูบ า นปุย อินทรียช วี ภาพบานมวงใหญ
หมูท ่ี 6 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม
กําเนิดมาจากอ.อาจสามารถ จ.รอยเอ็ด ไดยายครอบครัวมาโดยการ
นําของ พอพรมราช หลวงหาวและหลวงอินทรพิศาล เห็นวาสถานที่
แหงนีม้ แี หลงน้าํ ทีอ่ ดุ มสมบูรณดี จึงไดปก หลักตั้งถิ่นฐานทํามาหากิน
สภาพทางภูมิศาสตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2,134 ไร ลักษณะเปนที่ราบ
ลุ ม สลั บ ที่ ด อน อาณาเขตส วนใหญ ติ ด กั บ แม นํ้ า ชี พื้ นดิ นเป นดิ น
เหนี ย วปนทราย เหมาะสํ า หรั บ การปลู ก พื ช ผั ก ทํ า นา ทํ า สวน
ประมง และเลี้ ย งสั ต ว ในหมู บ า นม ว งใหญ ป ระสบป ญหาน้ํ า ท ว มซ้ํ า ซากทุ ก ป มี ป ระชากร/ครั ว เรื อ น 121
ครัวเรือน จําแนกเปนชาย 267 คน เปนหญิง 285 คน การประกอบอาชีพ ภาคเกษตร ทํานา ทําสวน ทําไร
เลี้ยงสัตว และประมง สวนนอกภาคเกษตร คาขาย รับจาง รับราชการ และ อุซอมรถยนต
กลุมจัด ตั้งเมื่ อวันที่ 9 กรกฎาคม 2549 โดย
ใชชอ่ื วา “กลุมเกษตรอินทรียชีวภาพ” มีสมาชิก 33 คน ไดรับงบ
สนั บ สนุ น จากโครงการพั ฒ นาหมู บ า นต น แบบตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในป 2550 วว. ได ส นับ สนุ นโครงการหนึ่ ง อ.
หนึ่งโรงปุย และไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยที่ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ จากผลการดําเนินการผลิตปุยทําใหเกษตรกรไดใช
ปุยที่มีคุณภาพ และราคาถูก ปจจุบันมีสมาชิก 240 คน ประชากรมี
รายไดเฉลี่ย 23,000 บาท/คน/ป ชุมชนบานมวงใหญ ประมาณ 90 % มีการประกอบอาชีพทํานาเปนและปลูก
ผัก ปลอดสารพิ ษส ง ตลาดค า ผั ก ในอํ า เภอโกสุ มพิ สั ย ป ญ หาที่ พ บ คื อ การใช ส ารเคมี ใ นการฆ าแมลง ส ง ผลทั้ ง
ทางดานร างกายของเกษตรกร และตนทุนการผลิ ตที่สูงขึ้น การผลิตปุยในอดีตเปนปุยที่ไมม่นั ใจในคุณภาพไมมี
หนวยงานภาครัฐเขามาดูแลและให การรับรองคุณภาพ เมื่อ วว. ได
เขามาถายทอดความรูการผลิตปุยใหไดคุณภาพตามหลัก วิชาการ
โดยใชเกณฑมาตรฐานเปนขอกําหนด ทําให ชาวบานที่ใ ชปุยมีความ
เชื่ อ มั่ น และไว ว างใจมากขึ้ น ป จจุ บั นมี ป ริ ม าณการใช ปุ ย สํ า หรั บ
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น มีชุ มชนในพื้นที่ ใกลเ คียงเขามาซื้อปุย ที่กลุ ม
ผลิต และจากศักยภาพความพรอมของกลุม กลุมจึงไดรับการคัดเลือก
เขารวมโครงการหมูบานแมขายปุยอินทรีย วว. มาตั้ งแต ป 25532555 โดยมีการผลิตถึงป 2555 ไดปริมาณปุยรวม 120 ตัน มีการ
จําหนายภายในชุมชน โดยวิทยากรทองถิ่น ไดแก นายปญญา แสงทามาตย และนายไมตรี แสงจันทร ทําให
ชีวิตความเปนอยูของชุมชนดีขึ้น มีรายไดจากการผลิตปุย ลดการใชปุยเคมี เกิดรายไดภายในชุมชนเปนจํานวน
2,392,000 บาท
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บา นมวงใหญ ตั้งขึ้นเมื่อป 2353 เดิมประชากรมีถิ่น

- ผูใหญบานยอดเยี่ยมรางวัลแหนบทองคําประจําป 2555
- กรรมการหมูบ  านดีเดนระดับอําเภอป 2553 และ 2554

กลุมปุยอินทรียชีวภาพบานมวงใหญ ไดรับคัดเลือกเปน หมู บา น
แม ข า ยวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เป น หมู บ า นที่ มี ค วาม
เขมแข็ง ประกอบกับประธานกลุมมีความรูความสามารถใน
การบริ ห ารการจั ด การ มี ป ระสบการณ ก ารทํ า งานร ว มกั บ
ชุม ชนมาเป น ระยะเวลานาน นอกจากนี้ ท างชุ ม ชน ยั ง ได ใ ช
วิท ยาศาสตร ในการสง เสริม อาชีพ ให แกชุ มชนที่ ต รงกั บความ
ต อ งการและมี ส ว นช ว ยต อ ยอดในอาชี พ การปลู ก ผั ก ปลอด
สารพิษ คือ การผลิตยาฆาแมลงจากสมุนไพรเพือ่ ใชกบั ผักที่ปลู ก
นอกจากนีก้ ลุม ยังถายทอดเทคโนโลยีดา นการผลิตปุย เพือ่ ขยาย
ผลความสําเร็จไปยังชุมชนใกลเคียงตอไป
นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร ับผิดชอบโครงการ

ก า ร ที่ ก ลุ ม ไ ด รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก ว ว .
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหกลุมมี
โอกาสไดศึกษาเทคโนโลยีตางๆ เปนทางเลือกใหกบั
หมูบ า นของพวกเรา จะไดนําเทคโนโลยีมาพัฒนาตอ
ยอดอาชีพที่มีอยูในชุมชน
ชุมชนหมูบ านมวงใหญ
รู สึ ก ดี ใ จที่ ไ ด เ ป น หนึ่ ง ในหมู บ า นแม ข า ยขอ ง
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี ที่ มี อ ยู คื อ
เทคโนโลยีการผลิตปุย และเทคโนโลยีการผลิตยาฆา
แมลงจากสมุนไพร เราจะนําเทคโนโลยีทง้ั สองอยางมา
ทําใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดกับชุมชนของเรา
นายปญญา แสงทามาตย ประธานกลุม
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กลุม ทีใ่ หความสนใจเขามาดูงานมีดงั นี้
1. คณะดูงานจากจังหวัดกาฬสินธุ
2. กลุมเกษตรกรตําบลหนองกุงสวรรค อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
3. นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสบานดอนจําปา ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ ผลประโยชนที่กลุมไดรับจากการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงของ วว. ตลอดระยะเวลา 3 ป จํานวน
120 ตัน คิดเปนมูลคา 2,392,800 บาท
ดานสังคม
- สรางเสริมทักษะใหสมาชิกในกลุม สามารถเปนวิทยากร
- ถายทอดเทคโนโลยีใหกบั ต. และชุมชนใกลเคียง
- เกิดการสรางงานและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาตอยอดใน
อนาคต
- ถายทอดความรูจากประสบการณสูการปฏิบัติจริงใหกบั นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
- มีการศึกษาวิจยั การลดตนทุนของคาใชจา ยในการใชสารฆาแมลงในการปลูกผัก ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การขยายเครือขาย การขยายผลไปยังหมูบ า นลูกขายทัง้ ทีอ่ ยูใ นอ.เดียวกันและตางอ.เกิดกระบวนการเรียนรูข อง
คนในชุมชนเกิดการระเบิดภายในของคนในชุมชนทีต่ อ งการพัฒนาคุณภาพชีวติ ดังนี้
1. กลุม เกษตรกรบานโพนงาม ม.1 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม 24 คน
2. กลุมเกษตรกรบานโนนเนาว ม.5 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 22 คน
3. กลุม เกษตรกรบานเหลาโพธิช์ ยั ต.หนองกุงสวรรค อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม 30 คน
4. กลุม เกษตรกรหมู 5 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม 30 คน
5. กลุม เกษตรกรบานโพนสวาง ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสยั จ.มหาสารคาม 35 คน
จากการติดตามผลกลุมลูกขาย พบวากลุม เกษตรกรบานเหลาโพธิช์ ยั ต.หนองกุงสวรรค อ.โกสุมพิสยั จ.
มหาสารคาม นําเทคโนโลยีดงั กลาวไปผลิตปุย ขึน้ ใชเองภายในชุมชนไดผลเปนทีพ่ อใจ
รางวัลแหงความภาคภูมิใจ

กลุม วิสาหกิจชุมชนปุย อินทรียห อ งแซง
หมูที่ 13 บานหนองติว้ ต.หองแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

บานหองแซง เปนชุมชนขนาดใหญ ประกอบดวย 7
หมูบาน คือ หมู 1 หมู 5 หมู 11 หมู 12 หมู 13 หมู 17 และ
หมู 18 มี จํ า นวนครั ว เรื อ นทั้ ง สิ้ น 1,200 หลั ง คา ประชากร
4,325 คน สภาพพืน้ ทีเ่ ปนทีด่ อนสลับกับปาละเมาะ มีลําหวยเล็ก ๆ ซึง่ เปนแหลงน้าํ จืด สําหรับใชทําการเกษตร
มีอา งเก็บน้าํ หวยลิงโจนของกรมชลประทาน ใชเปนแหลงผลิตน้าํ ประปาและใชทําการเกษตร ประชากรสวนใหญ
ประมาณรอยละ95ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ทําไร ทํานา พืชเศรษฐกิจมี ขาว ออย มัน
สําปะหลัง ยางพารา ฯลฯ
บานหองแซงเปนชุมชนภูไท มีเอกลักษณที่เปนลักษณะเดน คือภาษาพูด การแตงกาย และประเพณี
เปนชุมชนตนแบบดานวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธร สินคา OTOP ที่สําคัญมีผาทอพื้นเมือง ผายอมสีธรรมชาติ
เครือ่ งจักสาน และปุยอินทรีย ทําการเกษตรเปนอาชีพหลัก แตประชาชนขาดทักษะและความรูในการประกอบ
อาชีพ สภาพดินถูกทําลายเพราะการใชส ารเคมี และปุยเคมีติ ดตอกันเปนเวลานานทําให ผลผลิต ที่ไดลดลงไมมี
คุณภาพ จากสภาพดังกลาวทางชุมชนทํานาหองแซงจึงรวมตัวกันผลิตปุย
อินทรียใชเอง เพื่อลดตนทุนในการผลิตและนําเอาวัสดุที่เหลือจากการทํา
การเกษตรเชน ฟางขาว มูลสัตว แกลบ และวัชพืช มาใชทําปุยอินทรี ย
เพื่ อ ฟ นฟู ส ภาพดิ น ใหมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ และลดต น ทุ นการผลิ ต ลด
คาใชจา ยภาคครัวเรือน ผานทางการศึกษาตามศูนยเรียนรูตา งๆ ทําใหได
สูตรปุยที่ผลิตไมชัดเจน ไมมีหนวยงานใดเขามารับรอง หรือใหคําปรึกษา
กับกลุม ทําใหขาดความเชือ่ มัน่ ในคุณภาพปุย ทีผ่ ลิต
ป 2550 วว. ไดเขามาใหการอบรมเรื่องการผลิตปุย ตาม
หลักวิชาการที่ถูกตองทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุมได
ผลิตปุย วว. ตามแบบที่ไดเรียนรูนั้นมาอยางตอเนื่อง และจากศักยภาพ
ความพรอมของกลุม กลุม จึงไดรบั การคัดเลือกเขารวมโครงการหมูบ าน
แมขายปุยอินทรีย วว. มาตั้งแต ป 2553-2555 โดยมีการผลิตถึงป
2555 ไดปริมาณปุย รวม 395 ตัน มีการจําหนายภายในชุมชน ทําให
ชีวิตความเปนอยูข องชุ มชนดี ข้ึน มีร ายได จากการผลิ ต ปุย ลดการใช
ปุย เคมี เกิดรายไดภายในชุมชนเปนจํานวน 7,821,000 บาท
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รางวัลชนะเลิศกลุม วิสาหกิจชุมชนดีเดนประจํา
อําเภอเลิงนกทา ป 2556

นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร ับผิดชอบ
“กลุ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนปุ ย อิ น ทรี ย ห อ งแซง เป น
หมู บ า นที่ มี ค วามเข ม แข็ ง มี ก ารจั ด การด า นการ
บริ ห ารจั ด การที่ ดี เป น แหล ง เรี ย นรู ใ ห กั บ กลุ ม
เกษตรกรเพื่อนําไปพัฒนากลุมแบงปนผลประโยชน
ใหกับสาธารณะทุกป นอกจากถายทอดเทคโนโลยี
ดานการผลิตปุยแลวยังเปนเครือขา ยในเรื่องวัต ถุดิ บ
เชน มูลสัตว หินฟอสเฟส แมปุย กระสอบปุย ผู มาดู
งานเมื่อกลับไป ทําใหเกิดความพรอมสําหรับการผลิต
ทุกกลุม ซึ่งถือวาเปนกลุมที่มีแนวทางในการส ง เสริม
ใหเกิดการผลิตปุยไดทันที”

ชวยเหลือชุมชน สังคม สรางงาน สร า งรายได สร า งความ
รักความสามัคคี ในหมู สมาชิกดวยกัน นอกจากนี้แ ลวผล
กําไรจากการดําเนินกิจกรรมทางกลุมยังคืนกําไรสูสังคม
โดยการใหทนุ การศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดี แตขาดแคลน
ทุนทรัพย ชวยงานประเพณีของชุมชน เปนต น รวมถึง การ
บริ ห ารจั ด การกลุ ม ที่ มี คุ ณ ภาพจนทํ า ให ก ลุ ม ประสบ
ความสํา เร็จ มีก ารพั ฒนาใหมี ความเจริญกา วหนามาโดย
ตลอด โดยมี วว. คอยใหความชวยเหลือและเปนที่ปรึกษา
นับ เป นหนว ยงานที่เอาใจใส ดูแลและเปนกํา ลัง ใจในการ
ปฏิบตั งิ านของกลุมปุยอินทรียหองแซงมาโดยตลอดอีกทั้ง
เปนหนวยงานที่มาชวยเหลือดวยใจ ไมใชชวยเพื่อสราง
ผลงานใหตนเอง”
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กลุม ทีใ่ หความสนใจเขามาดูงานมีดงั นี้
1. กลุมเกษตรกรบานศรีแกว ต.ศรีแกว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
2. กลุมเกษตรกรบานดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
3. กลุมเกษตรกรบานโนนบานใหม ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
4. กลุม เกษตรกรตําบลน้าํ ออม ต.น้าํ ออม อ.คอวัง จ.ยโสธร
5. กลุมเกษตรกรตําบลชุมพร อ.เมยวดี จ.รอยเอ็ด
6. กลุม เกษตรกรตําบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
1. ผลประโยชนที่ไดรับจากผลิตปุยอินทรีย คิดเปนมูลคารวม
7,839,000 บาท
2. การเพาะเห็ดของกลุม สรางรายไดเกิดขึ้นในกลุม 18,000 บาท/ป
ดานสังคม
1. สรางความสามัคคี สรางวิทยากรในชุมชนที่สามารถถายทอดองคความรูระหวางชุมชนดวยกัน
2. เกิดการจางงานและงานวิจยั ชุมชนใหม ๆ เปนแหลงเรียนรูข องสถานศึกษา
3. สรางความสัมพันธอนั ดีระหวางกลุม แมขายและลูกขาย
4. ธกส. ไดเขามาจัดตั้งโรงเรียนชาวนา
การขยายเครือขาย การขยายผลไปยังหมูบ า นอืน่ ๆ ดังนี้
1. กลุม เกษตรกรในพืน้ ที่ จ.รอยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อํานาจเจริญ จ.อุบลราชธานี 116 คน
2. กลุม พัฒนาสตรี หมู1 บานหองแซง ต.หองแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 10 คน
3. กลุม ไรออ ย หมู1 3 บานหนองติว้ ต.หองแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 20 คน
4. กลุม ปุย อินทรียช ีวภาพ ม.7 บานพรมนิยม ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ. 25 คน
5. กลุม ปุย อินทรีย 3 พลัง หมู 8 บานดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 20 คน
6. กลุม ปุย อินทรีย หมู 15 บานนาจารย ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 8 คน
7. กลุม เกษตรกรอําเภอเมยวดี จ. 216 คน
8. กลุม เกษตรกรตําบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.รอยเอ็ด 66 คน
โดยทางกลุม ไดสรางวิทยากรทองถิน่ จํานวน 3 คน คือ
นายลัง ชวงโชติ ประธานกลุม
1. นายลัง ชวงโชติ ประธานกรรมการบริหารกลุม
“จากวั น ที่ กลุ ม ได รั บ การสนั บ สนุ นในโครงการปุ ย มี ก าร
2. นายจรัญ สีสุวะ รองประธานกรรมการบริหารกลุม
ดําเนินกิจกรรมของกลุมทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ที่เปนสวน
3. นายคํากิง่ ทับแสง กรรมการและเลขานุการกลุม
หนึ่ ง ในการสร า งสรรค สั ง คมแห ง การเรี ยนรู ที่ ส ามารถ

หมูบ า นปุย อินทรียอ ดั เม็ดบานหนองบัวแดง
หมูท ่ี 5 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน

บานหนองบัวแดง หมู 5 ต.หนองเม็ก อ.

หนองสองห อ ง จ.ขอนแก น เริ่ ม ก อ ตั้ ง กลุ ม
เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2549 บานหนองบัว
แดง เดิมชื่อบานบ าตาจีด ตั้งขึ้นเมื่ อป พ.ศ.
2475 ต.หนองเม็ด อําเภอพล จ.ขอนแกน ผู กอตั้งหมูบาน คือ
พอนายมืด นางฝาย ปอมมาตา ซึ่งอพยพมาจากบานหนองแจโนนทองหลาง มาตั้งถิน่ ฐานกับบานบาตาจีด เปนทําเลที่เหมาะสม
จึงไดก้ันเป นที่เก็บน้ําไวอุปโภคบริโภค แตยังไมเพียงพอ นายมื ด
และนางฝ าย จึง ได ม อบที่ดิ น สว นตั ว ให ทํา ฝายเก็ บ กัก น้ํา อี กแห ง
และไดนําบัวหลวงสีแดงมาปลูกไวในหนองน้ํา จึงเปนตํานานบอก
กลาวเลาขาน ชื่อ “บานหนองบัวแดง” มี พื้น ที่ท างการเกษตร
จํานวน 1,700 ไร ลักษณะพืน้ ทีส่ ว นใหญเปนทีร่ าบเหมาะสําหรับการทํา
นาและปลูกพืชประชากร/ครัวเรือนมีท้ังหมด 108 ครัวเรือน แบงเปนชาย 271 คน หญิง 286 คน รวมทั้งสิ้น
557 คน มีแหลงน้าํ สาธารณะ 3 แหง ไดแก หนองฝายนอย หนองบัวแดง และหนองฝายใหม
ป 2550 วว. ไดเขามาใหการอบรมเรื่องการผลิตปุยตาม
หลักวิชาการทีถ่ กู ตองทัง้ ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุมได
รวมกันผลิตปุย วว. ตามแบบที่ไดเรียนรูนั้นมาอยางตอเนื่อง และจาก
ศั ก ยภาพความพร อ มของกลุ ม กลุ ม จึ ง ได รั บ การคั ด เลื อ กเข า ร ว ม
โครงการหมูบ า นแม ขา ยปุ ย อิน ทรีย วว. มาตั้ ง แต ป 2553-2555
โดยมีการผลิตถึงป 2555 ไดปริมาณปุย รวม 150 ตัน มีการจําหนาย
ภายในชุมชน ทําใหชวี ติ ความเปนอยูของชุมชนดีข้ึน มีร ายไดจากการ
ผลิตปุย ลดการใชปุยเคมี เกิดรายไดภายในชุมชนเปนจํานวน 2,970,000 บาท
การไดรบั การสนับสนุนโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงปุยนับเปน
จุดเริ่มตนของการรวมกลุมอยางเปนรูปธรรม จนมีหนวยงานภาครัฐเขา
มาตอยอดใหอยางตอเนือ่ ง นําไปสูการ
พั ฒ นาห มู บ านหนองบั วแดงไป สู
หมู บ า นแม ข า ยวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี ปจจุบัน กลุมมีการพัฒนา
ทางด า นการบริ ห ารจั ด การและมี
เทคโนโลยีตา งๆ เชน เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธขา ว การผลิตขาวกลอง การ
แปรรูปน้ํ าขาวกล อง การทอเสื่อ การเพาะเห็ด นอกจากนี้กลุมยั งไดรับการคัดเลือกให เปน ชุมชนตน แบบจาก
ธนาคารเพือ่ การเกษตรของอําเภอหนองสองหอง โดยการเชาพืน้ ทีโ่ รงปุย ในการประชุมการพักชําระหนีข้ องกลุม
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การประกวดเมล็ดพันธุข า ว กข 6 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ระดับอําเภอหนองสองหองประจําป 2555
การประกวดเมล็ดพันธุข า ว กข 6รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับจังหวัดขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2555

กลุม วิสาหกิ จอัด เม็ด ปุย อินทรียบ านหนองบัว แดง
เปนหมูบ านที่มีความเขม แข็ง ประกอบกับ ประธาน
กลุมมีความรู ซื่อสัตยมีความสามารถในการบริห าร
การจัดการ ไดรับเลือกใหเปนผูนําชุมชนไมนอยกวา
10 ป กลุมเปนกลุมที่มีศักยภาพในการผลิตปุยและ
เปน กลุ มที่ สามารถถ ายทอดเทคโนโลยีก ารผลิ ต ปุ ย
ใหแกหมูบานใกลเคียง นอกจากนี้กลุมยังไดนํา วท. ที่
ได รั บ ในการส ง เสริ ม อาชี พ ให แ ก ชุ ม ชนอย า งเป น
รูปธรรม อาทิ การผลิตเมล็ดพันธุขาว การเพาะเห็ด
การแปรรูปน้ําขาวกลอง
นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร บั ผิดชอบ

การทีก่ ลุม ไดรบั การสนับสนุนจาก ก.วิท ยฯ ถือเปน
ความโชคดีข องกลุม เพราะทํ าให ชุมชนของบา น
หนองบัวแดงมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เปน
กาวสําคัญของการทํางานเปน กลุ ม เปนจุดเริ่มตน
ทําใหหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ จังหวัด ขอนแกน
เขามาสนับสนุนงบประมาณ อีกทั้ง ทาง วว. ให
การสนับสนุนในดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทําให
เกิด การพัฒนา และการสรางงานในชุ มชน ทาง
กลุ ม ขอรั บ รองว า จะสานต อ ในงานที่ ท าง วว.
สนับสนุน เพื่อเปนประโยชนกับชุมชนบ านหนอง
บัวแดงตลอดไป
นายสุพรรณวัฒน มีศรี ประธานกลุม

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

เพื่อนํากลุมผูพักชําระหนี้มาศึ กษาเรียนรูในเทคโนโลยีที่กลุมดําเนินการอยู เพื่อ
เปนการสรางแรงจูงใจใหผูพักชําระหนี้กลับไปสรางอาชีพเสริมใหกับตัวเอง ทํา
ใหกลุม มีร ายได เสริม สามารถนํามาสรางอาคาร และห องน้ํา ปจจุ บันสมาชิก
ชุมชนบานหนองบัวแดงไมตอ งไปรับจางนอกหมูบ านและ มีกลุมที่ใหความสนใจ
เขามาดูงานมีดงั นี้
1. กลุมเกษตรกรจาก อ.พล อ.แวงใหญ อ.เปอยนอย อ.โนนศิลา
อ.มัญจาคีรี อ.กระนวน และ อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน อําเภอละ 10 คน
2. คณะดูงานจากเทศบาลตําบลแกงครอ อ.แกงครอ จ.ชัยภูมิ
3. อาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
4. อบต.เขาดิน จ.กระบี่ ศึกษาดูงานการทําปุยอินทรียสูตร วว.
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
1. รายไดจากการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง 3 ป จํานวน 150 ตัน คิดเปนมูลคา 2,970,000 บาท
2. รายไดจากการผลิตเมล็ดพันธขาว ใน 2 ป ปริมาณการผลิต 71 ตัน มูลคา 1,420,000 บาท
รวมรายไดทั้งหมด คิดเปนมูลคา 4,390,000 บาท
ดานสังคม
- ถายทอดเทคโนโลยีใหกบั ตําบลและชุมชนใกลเคียง
- ธนาคารเพือ่ การเกษตรจังหวัดขอนแกน(ธกส.) มอบความไววางใจ
กลุม จัดตัง้ สถาบันทางการเงินมีการนําเงินมาใหกลุม บริหารจัดการจํานวน
5,000,000 บาท ใหสมาชิกเขามาสมทบ วันละ 1 บาท
การขยายเครือขาย โดยมีหมูบ า นทีใ่ หความสนใจ ดังนี้
1. กลุม เกษตรกรบานโนนงิว้ ม.3 ต.ทางขวาง อ.แวงนอย จ.ขอนแกน 49 คน
2. กลุมเกษตรกรบานโนนทอน ม.3 ต.ดอนดู อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 45 คน
3. กลุมเกษตรกรบานโนนธาตุ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 25 คน
4. กลุมเกษตรกรบานดอนหัน ต.โนนธาตุ อ.หนองสองหอง จ.ขอนแกน 25 คน
5. กลุม เกษตรกรบานถลุงเหล็ก ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน 30 คน
จากการติดตามกลุม ลูกขาย พบวากลุม เกษตรกรบานโนนธาตุ และกลุม เกษตรกรบานโนนงิว้
ไดนาํ เทคโนโลยีดงั กลาวไปดําเนินการผลิตปุย ขึน้ ใชเองภายในชุมชนไดผลเปนทีพ่ อใจ

หมูบานปุยอินทรียบานโนนไผงาม
หมูท ่ี 12 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน
ออกมาจากบานโนนทองหลางตามเกณฑการตัง้ หมูบ า นใหม โดยมีผูใหญบาน
คนแรก คื อ นายสุม ล โม ท อง ในส ว นจํ านวนครัว เรือ นที่ กอตั้ งหมู บา นมี
ทัง้ สิน้ 118 หลังคาเรือน มีป ระชากรจํานวน 561 คน แบงเปนชาย 274
คน หญิง 287 คน
พืน้ ทีท่ างการเกษตรสวนใหญ เปนพืน้ ทีด่ นิ ปนทราย มีการทํา
นาเปนอาชีพหลัก มีการผลิตเมล็ดพันธุ แตงโม มะเขือเทศ พริก ประมาณ
80% ที่ผลิตเมล็ดพันธุจําหนาย เปนอาชีพที่สรางรายไดใหกับชุมชนและมี
การปลูกผั กที่ทํ าได ตลอดป เนื่องจาก กลุมไดรับ งบสนับสนุนงบประมาณ
จากโครงการ SML ในการขุดบอบาดาลเพือ่ การใชงานในชุมชน
ป 2550 วว. ไดเขามาใหการอบรมเรื่องการผลิตปุยตาม
หลักวิ ชาการที่ถูกตองทั้ง ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ กลุ มจึง ไดรวมกั น
ผลิตปุย วว. อยางตอเนือ่ ง ประธานกลุม และสมาชิกสงเสริมใหเกษตรกรในหมูบ า นใชปยุ อินทรียท่ีผลิต ทําใหการใช
ปุยเคมีและตนทุนทางการเกษตรลดลง อีกทั้งผักที่ปลูกในปจจุบันไดคุณภาพตามมาตรฐานที่ทางบริษัทกําหนด
จากศักยภาพความพรอมของกลุม กลุมจึงไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการหมูบานแมขายปุยอินทรีย วว. มา
ตัง้ แต ป 2553-2555 โดยมีการผลิตปุย รวม 140 ตัน เปนเงิน 2,772,000 บาท

กลุม ทีใ่ หความสนใจเขามาดูงานมีดงั นี้
1. ธนาคารเพื่อการเกษตร ของอําเภอสีชมพู (ธกส.) นํากลุม
เกษตรกรผูพักชําระหนี้ เขามาดูงานดานการผลิตปุย และเมล็ดพันธุผัก
2. คณะทํางาน อบต. วังเพิ่ม นํากลุมเกษตรกรผูผลิตปุยเขาเยี่ยมชม
3. กลุม เกษตรกรต.นากอก อําเภอสีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลําภู
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
1. รายไดจากการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง ในระยะเวลา 3 ป ผลได 140 ตัน คิดเปนมูลคา

2,772,000 บาท
2. การผลิตภัณฑเมล็ดพันธขาว แตงโม มะเขือเทศ พริก แตงกวา มีมูลคา 3,000,000 บาท/ป
สรุป ผลประโยชนทไ่ี ดรบั จากผลิตปุย อินทรียแ ละผลิตเมล็ดพันธุผ กั ของกลุม สามารถเพิม่ รายไดและลดตนทุน
คาใชจา ย คิดเปนมูลคารวม 5,772,000 บาท
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บานโนนไผงาม กอตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2543 โดยแยก

กลุม ผลิตปุย อินทรียบ านโนนไผงาม เปน
กลุมที่มีการพัฒนานําเอาเทคโนโลยีของ
หมูบานแมขายมาประยุกตใชกับพื้นที่
ทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทางดานการนําปุย มาใชกบั พื้นทีท่ างการ
เกษตร การทํานาขาว การปลูกผักปลอด
สารพิษ และการผลิตเมล็ดพันธุ มีแหลงน้าํ
บาดาล สําหรับการปลูกผัก แตไมเพียงพอ
สําหรับการทํานา ตองรอฝนตามฤดูกาล
บางปผลิตเมล็ดพันธุไ ดนอ ย แตกลุม ก็ยงั ไม
ทอยังคงพยายามที่จะนําเทคโนโลยีผลิต
เมล็ดพันธุข าวสูช มุ ชนและดําเนินการผลิต
ตอไป
นางรัตนา ตันติศริ วิ ิทย ผูร บั ผิดชอบ

จากการที่ ก ลุ ม ได รั บ คั ด เลื อ กเป น หมู บ า นแม
ข า ย ทํ า ให ก ลุ ม ได มี ก ารเป ด โลกทั ศ น ข อง
ตัวเอง ทําใหไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
หมู บ า นแม ข า ยวิ ท ยาศาสตร ของหลายๆ
จังหวัด และหลายเทคโนโลยี เกิดการสราง
งาน คื อ คนในชุ ม ชนมี ง านจากการรั บ
เทคโนโลยีมาสรางเปนอาชีพ สรางเงินมีการ
จําหนายปุย สรางคน คนในชุมชนไดรับความรู
และสามารถถายทอดใหกับผูอื่นได สิ่งที่สําคัญ
ยิ่งสําหรับ เกษตรกรอยางพวกเรา คือการได
ใช ปุ ย ที่ ดี มี คุ ณ ภ าพ ผมคิ ด ว า เป น ความ
ประทับใจที่แตะตอง และมองเห็นได

นายสุมล โมทอง ประธานกลุม
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การขยายเครือขาย การขยายผลไปยังหมูบ า นอื่นๆ ทัง้ ทีอ่ ยูใ นอําเภอ
เดียวกันและตางอําเภอเกิดกระบวนการเรียนรูของคนในชุมชนเกิดการระเบิด
ภายในของคนในชุมชนที่ตองการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายไดของครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมูบ า นทีส่ นใจ ดังนี้
1. กลุม เกษตรกรบานจอมบึง ม.10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 34 คน
2. กลุม เกษตรกรบานโคกปากุง ม.1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 44 คน
3. กลุม เกษตรกรบานหงษ ต.บริบรู ณ อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 35 คน
4. กลุม เกษตรกรบานสมสนุก ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลําภู 30 คน
5. กลุม เกษตรกรบานผาสวรรค ต.บริบรู ณ อ.สีชมพู จ.ขอนแกน 35 คน
จากการติดตามผลกลุมลูกขายทีไ่ ดรับการอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงจากวิทยากรของกลุม ผลิต
ปุย อินทรียบ า นโนนไผงาม พบวากลุม เกษตรกรบานจอมบึง ม.10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน และกลุม
เกษตรกรบานโคกปากุง ม.1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแกน ไดรบั การถายทอดมีการนําเทคโนโลยีดงั กลาวไป
ดําเนินการผลิตปุย ขึน้ ใชเองภายในชุมชนไดผลเปนทีพ่ อใจ

หมูบ า นปุย อินทรียเ คมีบา นหนองแวงนอย
หมูท ่ี 5 ต.หนองแวง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรรี มั ย

บานหนองแวง ต.หนองแวง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรัมย เดิมยายถิ่น
ฐานมาจากบานแดงใหญ ต.แดงใหญ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย มาตั้งถิ่นฐาน
อยูร มิ หนองน้าํ ทีม่ ชี อ่ื วาหนองโตงโตน มาตั้งบานเรือนเมือ่ ป พ.ศ. 2429
มีนายหลวงหนวดบัวเปนผูใหญบานคนแรก นานหลายปหนองโตงโตนได
เกิ ด ต น แวงมากขึ้ น จึ ง ได เ ปลี่ ย นชื่ อ มาเป น บ า นหนองแวงจนถึง ป จ จุ บั น
พืน้ ทีโ่ ดยรวมทัง้ หมด 2,756 ไร แบงออกเปน พืน้ ทีอ่ ยูอ าศัย จํานวน 34
ไร พื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 2,151 ไร พื้นที่สาธารณะ จํานวน 571 ไร จํานวนครัวเรือนทั้งหมด 153
ครัวเรือน สวนใหญทาํ อาชีพการเกษตร 148 ครัวเรือน เปนนาดอนอยูนอกเขตชลประทานพื้นที่ราบและที่ราบสูง
เปนดินทราย มักประสบปญหาภาวะภัยแลง โดยมีพื้นที่ปา จํานวน 514 ไร
แหล ง น้ํ ามี แ หล ง น้ํ าหลั ก 3 แหล ง ได แ ก หนองคึ ก ฤทธิ์ พื้ น ที่ 18 ไร ใช
ประโยชนในการทําการเกษตร และเลี้ยงสัตว หนองละหาน พื้นที่ 38 ไร ใช
ประโยชนใ นการทําน้ําประปาหมูบาน และหนองแวง พื้นที่ 32 ไร ดินเป น
กรดเนือ่ งจากไดเคยทําการวิเคราะหดินปรากกฎผลเฉลี่ยคา pH อยู ประมาณ
3-5 ในแตละปตนทุนการปลูกขาวสูงโดยปุยเปนปจจัยที่สําคัญและมีราคาสูง
ป 2551 วว. ไดคัดเลือกเขาร วมโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงปุย จุดที่เห็น
ได ชั ด ที่ สุ ด คื อ ลดต น ทุ น ในการทํ า นาคื อ กลุ ม สามารถผลิ ต ปุ ย ขึ้ น ใช ไ ด เ อง
ภายในชุมชน ลดปริมาณการใชปุย เคมี มีความรู เรื่องปุยและดินมากยิ่งขึ้ น
ตามหลั ก วิ ช าการ ชาวบ า นใน
พื้นที่วางงานนอยลงเนือ่ งจากสวน
หนึ่งมาเปนสมาชิกโรงงานปุยและ
ทํางานผลิตปุยมีรายไดและไดปุยคุณภาพดีราคาถูกไปใช ผลผลิตเปนที่
นาพอใจตอจากนัน้ ในป 2553 กลุมไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ
หมูบ า นแมขา ย วท. เนือ่ งจากในแตละปกลุม สามารถดําเนินการผลิตปุย
เฉลี่ยปละ 80-100 ตัน หลังจากเขารวมโครงการดังกลาวสภาพความเปนอยูของคนในชุมชนดี ขึ้น สงเสริมใหกลุม
ไดเปนวิทยากรดานปุย มีกจิ กรรมเสริมตางๆ เพือ่ ใหกลุม ไดมรี ายไดเพิ่มขึ้น และลดคาใชจา ยในการครองชีพไดแก
กิจกรรมการเลี้ยงไกไข กิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุขาว กิจกรรมการเพาะเห็ด และกิจกรรมการผลิตแกสชีวภาพ
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กลุม ผูผ ลิตปุย อินทรียเ คมีบา นหนองแวงนอย มี
จุดเดนดานความรัก ความสามัคคี ทุกกิจกรรม
ที่มี ใ นชุ ม ชนทุ ก คนมี ส ว นร ว ม อี กทั้ ง ประธาน
กลุมและคณะกรรมการทุ กคนมีค วามเสี ยสละ
ซื่อสัตย สุจริต ยึดหลักการทํางานแบบโปรงใส
เป น ตั วอย างที่ดี แ กส มาชิก ในชุ มชนจากจุ ด นี้
เปนสวนหนึ่งที่ทําใหประธานกลุ มและกรรมการ
ได รั บ การคั ด เลื อ กเป น รองประธานสภาและ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบานใหมไชยพจน
กลุมยึด หลักการทํา งานที่ ตองยื นดวยลําแขง
ของตนเอง ไม รอแต งบประมาณของภาครั ฐ
บางครั้งภาครัฐใหงบประมาณมาโดยที่ทางกลุ ม
ไมไดรองขอแตมองเห็นศักยภาพของกลุ มที่มีอยู
อยางเต็มเปยม และความตั้งมั่นอยางแทจริง
นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร ับผิดชอบโครงการ

สิ่งที่เปนความภาคภูมิใจของกลุมมากกวารางวัลใดๆ คือ
การไดรับคัดเลือกใหไดรับโครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งโรงปุ ย
เปน 1 ในอําเภอ และ 1 ใน 317 แหงทั่วประเทศไทย และ
ยิ่งกวานั้นกลุมยังไดรับความไววางใจจาก วว. ใหเปนหมูบา น
แมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งถือเปนรางวัลที่ยิ่งใหญ
นอกจากนัน้ วว. ยังสงเสริมและผลักดันใหกลุมเปนวิทยากร
ดานปุย ถายทอดความรูใหแกชุมชนใกลเคียง ทําให กลุมมี
ความรูดานปุยมากยิ่งขึ้น ซึ่งมี วว. เปนพี่เลี้ยงอยางตอเนื่อง
เสมอมา ทุกสิ่งทุกอยางที่ไดรับจาก วว. ลวนแลวแตพัฒนา
และสงเสริมใหชมุ ชนของบานหนองแวงนอยเปนไปในทิศทาง
ที่ดีข้ึน คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึ น มีรายไดเพิ่มขึ้น ไม
ตอ งอพยพย า ยถิ่น ฐานไปหางานทํ า ที่ก รุ งเทพฯ ทุ กคนใน
ชุ ม ชนบ า นหนองแวงน อ ยสั ญ ญาว า จะทํ า ทุ ก อย า งที่ วว.
สงเสริมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ และขอรับรองวาจะไม
ทําให วว. ผิดหวัง นายเจริญ พลเทพ ประธานกลุม

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ ผลประโยชนที่กลุมไดรับจากการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูง ของ วว. ใน 3 ป ปริมาณการผลิต
240 ตัน คิดเปนมูลคา 4,752,000 บาท
ดานสังคม
- สรางเสริมทักษะใหสมาชิกในกลุมสามารถเปนวิทยากร ทั้งในและนอกพื้นที่
- ธนาคารเพือ่ การเกษตรจังหวัดบุรรี มั ย(ธกส.) ปลอยเงินกูใ หกบั กลุม ทุกปเพือ่ เปนทุนในการผลิตปุย
- กรมการขาวใหความสําคัญสงเสริมใหเปนหมูบ า นตนแบบในการลดตนทุนการผลิตป 2555
- กรมพัฒนาที่ดินเห็นความสําคัญสนับสนุนอุปกรณและวัตถุดิบการทําปุยหมักจํานวน 10 ชุด เพื่อสงเสริม
ใหนาํ วัตถุดบิ เหลือทิง้ ในครัวเรือนและชุมชนมาทําปุย น้าํ
- ไดรบั การสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกจากเทศบาลตําบลบานใหมไชยพจน
- ไดรบั งบประมาณจากจังหวัดในการจัดซือ้ รถอีแตนจํานวน 232,000 บาท เพื่อใชในโครงการตางๆ ของ
ชุมชน เชน ขนสงปุย และวัตถุดบิ ในการผลิตปุย เปนตน
การขยายเครือขาย โดยมีหมูบ า นทีส่ นใจ ดังนี้
1. กลุมปุยอินทรียบานโนนดินแดง ต.ทองหลาง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรรี มั ย 29 คน
2. กลุมปุยอินทรียบานแดงใหญ ต.แดงใหญ อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรรี มั ย 32 คน
3. กลุมปุยอินทรียบานไทรทอง ต.หนองเยื้อง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรมั ย 72 คน
4. กลุมปุยอินทรียบานหลักศิลา ต.หนองแวง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรีรมั ย 95 คน
5. กลุม ปุย อินทรียบ า นโนนไฮ ต.กูส วนแตง อ.บานใหมไชยพจน จ.บุรรี มั ย 41 คน
จากการติดตามผลกลุมลูกขาย พบวากลุมเกษตรกรบานไทรทองและกลุมเกษตรกรบานหลักศิลา
ไดนาํ เทคโนโลยีดงั กลาวไปดําเนินการผลิตปุย ขึน้ ใชเองภายในชุมชนไดผลเปนทีพ่ อใจ

หมูบ า นปุย อินทรียบ า นโนนสําโรงเหนือ
หมูที่ 10 ต.ทาคลอ อ.เบญจลักษ จ.ศรีสะเกษ
สําโรงหมูที่5 จึงมีการมาสรางเปนหมูบาน ใหชื่อวา “บานโนนสําโรง
เหนือ” มีพ้ืนที่ 3,215 ไร แยกเปนพื้นที่ปลูกขาว 3,010 ไร ปลูก
ยางพารา 90 ไร ปลูกมั นสําปะหลัง 41 ไร ที่เหลือ74 ไรเปนที่อยู
อาศัย โดยมี 60 ครัวเรือน มีประชากร 302 คน แยกเปนชาย 144
คน และเปนหญิง 158 คน บานโนนสําโรงเหนือ มีป ระธานกลุมที่มี
ภาวะผูนําเขมแข็ง สมาชิกใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ประกอบ
กับมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน ทําใหเกิดกิจกรรมขึ้นในชุมชน เชน โรงงานปุย อินทรีย ศูนยการเรียนรูระดับตําบล
เปนตน กอใหเกิดรายไดโดยรวมแกกลุม เปนจํานวนเงิน 10,125,000 บาท/กลุม
เมื่อป 2549 ชุมชนบานโนนสําโรงเหนือ ไดจัดตั้งกลุมผลิต ปุย
และนํ า ไปใช เ องแต เ นื่ อ งจากสู ต รปุ ย ที่ นํ า มาผลิ ต ปุ ย อิ น ทรี ย ไ ม ไ ด
มาตรฐานทํ าให ก ารรวมกลุ ม ทํ าปุ ย ไม ป ระสบความสํ า เร็ จ เท าที่ ค วร
ประกอบกั บปุยเคมีมีราคาที่สูง มาก ชุมชนตองการลดตนทุนในการทํ า
การเกษตร และอยากมีโรงงานปุย เปนของหมูบ า น จึงขอรับการถายทอด
เทคโนโลยีจาก วว. เชน เทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย การแปรรูปขาว
การเลีย้ งไกไข เปนตน เทคโนโลยีทไ่ี ดรับสามารถชวยใหชุมชนผลิต
ปุย อินทรียท ม่ี คี ณ
ุ ภาพไวใชเอง มีร าคาถูกกวาทองตลาด ลดตนทุนใน
การทํ า การเกษตร ผลผลิ ต เพิ่ ม มากขึ้ น เสริม อาชี พ หลั ก และสร า ง
รายได เ พิ่ ม ให ชุ ม ชน และมี โ รงงานเป น ของชุ ม ชนเองปละได แ สดง
ศักยภาพในการเรีย นรูแ ละรับรูสิ่งใหมๆ จนนําไปสูการปฏิบัติที่เห็น
เปนรูปธรรมผลิตปุยอินทรียในปริมาณปละ 300 ตัน แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพความพรอมในการรับเทคโนโลยีตางๆ วว. จึงไดย กระดับจาก
กลุมเกษตรกรผูผลิตปุย เปนหมูบานแมขาย วท.
ในป 2553-2554 การดําเนินโครงการหมูบ า นแมขาย วท. ไดมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องและมีการติดตามประเมินผล ทําใหกลุมเกิดความเชื่อมั่น และสามารถผลิตปุย
อินทรียไดจํานวน 300 ตัน /ป สามารถลดตนทุนในการทําการเกษตรไดจริง มีผลผลิต
เพิ่มขึ้น ดินดีขึ้น ทําใหชุมชนมีการขยายผลของความสําเร็จไปสูชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่
โดยมีผูที่สนใจเขารวมอบรมเปนจํานวน 752 คน และมีคะแนนความพึงพอใจ ประมาณ 93.65 % ซึ่งชุมชน
ตางๆ มีความคิดเห็นตรงกันวา การฝกอบรมเรื่องปุยอินทรียมีประโยชน สามารถนําไปใชไดจริง และเกิดผลดีกับพี่
นองเกษตรกรไดอยางยั่งยืน

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

บานโนนสําโรงเหนือ เปนหมูบานที่แยกตัวจากบานโนน

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
- รายไดจากการขายปุย เปนเงิน 2,250,000 บาท
- รายไดจากการขายมูลสัตว เปนเงิน 1,125,000 บาท
- รายไดจากการจางแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุย เปนเงิน
6,750,000 บาท
- ผลประโยชนของเกษตรกรในการลดคาใชจายจากการซื้อปุยเคมี เปนเงิน 12,600,000 บาท
- ผลประโยชน ข องโครงการต อ ประเทศชาติ ใ นการลดการนํ า เข า ปุ ย เคมี จ ากต า งประเทศ เป น เงิ น
25,200,000 บาท
- ผลประโยชนทไ่ี ดรบั จากการดําเนินโครงการฯ ทั้งจากกลุมเกษตรกรและประเทศชาติรวมเปนจํานวนเงิน
ทัง้ สิน้ 44,550,000 บาท
ดานสังคม
- ชุมชนไดประโยชนจากการผลิตปุยอินทรียไวใชเอง
- ไดใชปุยที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด
- ลดตนทุนในการทําการเกษตรกร
- ผลผลิตเพิม่ มากขึน้
- สรางรายไดเพิ่มใหชุมชน
- ทําใหชมุ ชนเกิดความสามัคคีจากการทีไ่ ดทํางานรวมกัน
การขยายเครือขาย
การขยายเครือขายเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย เพื่อใหชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่ไดเขาใจถึงองค
ความรูเรื่องปุย ประกอบกับตองการใหมีการสรางเครือขายที่เขมแข็ง และมีการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชน จะสงผลใหเกิดเครือขายกลุมผูผลิตปุยอินทรียตอไป โดยมีกลุมที่เปนเครือขายดังนี้
1. กลุม ผูผ ลิตปุย บานหนองปลาเข็ด ม.6 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 15 คน
2. กลุม ปุย อินทรียช ีวภาพบานปลาบอ ม.4 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 15 คน
3. กลุมเกษตรกรบานหนองสําราญ ม.8 ต.โนนคอ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 16 คน
4. กลุมเกษตรกรบานโนนคอ หมู1 ต.โนนคอ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 15 คน
5. กลุมเกษตรกรบานโนนคูณ หมู2 ต.โนนคอ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 15 คน
6. กลุมเกษตรกรม.7 ต.โนนคอ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 16 คน
7. กลุมเกษตรกรม.5 ต.โนนคอ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 15 คน
8.กลุมเกษตรกรบานเหลาเชือกม.10 ต.โนนคอ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จํานวน 16 คน
9. กลุมบานเปอย ม.3 ต.โนนกาเล็น อ.สําโรง จ.อุบลราชธานี จํานวน 51 คน
10. กลุม เกษตรกรจังหวัดยโสธร จํานวน 111 คน
11. กลุม เกษตรกรจังหวัดสุรินทร จํานวน 115 คน
12. กลุม เกษตรกรจังหวัดอุดรธานี จํานวน 117 คน
13. กลุม เกษตรกรจังหวัดขอนแกน จํานวน 112 คน
14. กลุม เกษตรกรจังหวัดสกลนคร จํานวน 123 คน

หมูบานปุยอินทรียบานบุกลาง
หมูท ่ี 10 ต.บุเปอย อ.น้าํ ยืน จ.อุบลราชธานี

บานบุกลาง เปนหมูบานที่แยกตัวจากบานบุเปอย จึง
มีการมาสรางเปนหมูบาน ใหชื่อวา “บาน บุกลาง” มี พื้นที่
ทั้ง หมด 2,119 ไร โดยแยกเป น พื้ น ที่ อ ยูอ าศั ย 100 ไร พื้ น ที่
การเกษตร 2,016 ไร และพื้นที่สาธารณะประโยชน 3 ไร จํานวน
ครัวเรือนที่มีบานเลขที่ 162 ครัวเรือน มีประชากรรวม 523 คน
แบ ง เป น เพศชาย 275 คน และเพศหญิ ง 248 คนส ว นใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทําไรมันสําปะหลัง ขาวโพด ทํา
สวนผลไม ทําสวนยาง ปลูกพืชผักสวนครัว เลีย้ งโค และทํานา รายไดเฉลีย่ 66,935.83 บาท/คน/ป ผลผลิตของ
ชุมชนที่จําหนายสูตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่สําคัญ ไดแก ผลไม เชน ฝรั่ง เงาะ แกวมังกร มันเทศ
มะละกอ ลําไย พืชเศรษฐกิจไดแก มันสําปะหลัง ยางพารา และพืชผัก
บานบุเปอย เปนหมูบ า นที่มกี ารทํากิจกรรมหลายอย าง เชนกลุมอาชีพ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ขาวเกรียบมันเทศ) ศูนยการเรียนรู
คอมพิ วเตอรประจําหมูบาน การทองเที่ย วเชิงอนุรักษ ประกอบกับ มี
ประธานกลุมที่มีภาวะผู นําและมีวิสัยทัศนที่กวางไกล สมาชิกใหความ
รวมมือในกิจกรรมดานตางๆ ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน
เปนตน กอใหเกิดรายไดโดยรวมแกกลุมเปนจํานวนเงิน 2,250,000
บาท/กลุม
ชุมชนบานบุเปอย เปนชุมชนทีม่ อี าชีพทําการเกษตรเปนหลัก เชน มันสําปะหลัง ,นาขาว และยางพารา พืช
ที่นิย มปลู กมากในพื้นที่ไดแ กมันสําปะหลัง ซึ่ง เมื่อกอนเกษตรกรไม มี
องคความรูเรื่องการปลูกมันสําปะหลังและไมสามารถรวมกลุมเพื่อจะ
กําหนดราคาขายไดทําใหการขายผลผลิตนั้นขึ้นอยูกับพอคาคนกลาง
เพีย งคนเดีย ว ประกอบกั บปุย เคมีร าคาแพงทํ าใหต นทุนในการทํ า
การเกษตรสูงตามไปดวย เกษตรกรทีม่ แี นวคิดเหมือนกันรวมกันหาทาง
ออกด ว ยการรวมกลุ ม ผลิ ต ปุ ย ไว ใ ช เ อง เพื่ อ ลดต น ทุ น ในการทํ า
การเกษตร จึงไดขอรับการถายทอดเทคโนโลยีจาก วว. เชน เทคโนโลยี
การผลิตปุย อินทรีย การเพาะเห็ด การเลีย้ งไกไข เปนตน เพื่อใหชุมชนสามารถผลิตปุยอินทรียท่ีมคี ุณภาพไวใชเอง
ทําใหชุมชนเกิดความยั่งยืนตอไป และชุมชนไดแสดงศักยภาพในการเรียนรูและรับรูสิ่งใหมๆ จนนําไปสูการปฏิบัติที่
เห็นเปนรูปธรรมผลิตปุยอินทรียในปริมาณปละ 100 ตัน
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ไดรบั รางวัลชนะเลิศหมูบ า นเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ป 2553
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ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
- รายไดจากการขายปุย เปนเงิน 750,000 บาท
- รายไดของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว เปนเงิน 375,000 บาท
- รายไดจากการจางแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุย เปนเงิน
1,125,000 บาท
- ผลประโยชนของเกษตรกรในการลดคาใชจายจากการซื้อปุยเคมี เปนเงิน 4,200,000 บาท
- ผลประโยชนของโครงการตอการลดการนําเขาปุยเคมีจากตางประเทศ เปนเงิน 8,400,000 บาท
ผลประโยชนทไ่ี ดรบั จากการดําเนินโครงการฯ รวมเปนจํานวนเงินทัง้ สิน้ 14,850,000 บาท
ดานสังคม ชุมชนไดประโยชนจากการผลิตปุยอินทรียไวใชเอง
- ไดใชปุยที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด
- ลดตนทุนในการทําการเกษตรกร
- ผลผลิตเพิม่ มากขึน้
- สรางรายไดเพิ่มใหชุมชน
- ทําใหชมุ ชนเกิดการรวมกลุม ความสามัคคีจากการทีไ่ ดทํางานรวมกัน
การขยายเครือขาย
ในการดําเนินการขยายเครือขายเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย เพื่อใหชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่ได
เขาใจถึงองคความรูเรื่องปุย ประกอบกับตองการใหมีการสรางเครือขายที่เขมแข็ง และมีการเชื่อมโยงขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชน จะสงผลใหเกิดเครือขายกลุมผูผลิตปุยอินทรียตอไป โดยมีกลุม ที่เปนเครือขายดังนี้
1. กลุม บานกุดเชียงมุน หมู8 ต.โดมประดิษฐ อ.น้าํ ยืน จ.อุบลราชธานี จํานวน 31 คน
2. กลุม บานคําระหงษ ม.16 ต.โดมประดิษฐ อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี จํานวน 24 คน
3. กลุม บานโชคสมบูรณ หมู11 ต.โซง อ.น้าํ ยืน จ.อุบลราชธานี จํานวน 40 คน
4. กลุม บานเปอย หมู8 ต.บุเปอย อ.น้าํ ยืน จ.อุบลราชธานี จํานวน 50 คน
5. กลุม เกษตรกรบานโนนปาเลา ม.6 ต.ยาง อ.น้าํ ยืน จ.อุบลราชธานี จํานวน 35 คน
6.กลุมเกษตรกรบานปาแขม ต.คอแลน อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี จํานวน 34 คน
ลูกขายทีผ่ ลิตปุย และนําไปใชใหเกิดประโยชน กลุม บานเปอย หมู 8 ต.บุเปอย อ.น้าํ ยืน จ.อุบลราชธานี

หมูบานกลุมแมบานเกษตรกรบานหัวดาน
เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

หมูท ่ี ๒ ต.นามาลา อ.นาแหว จ.เลย
บ า นหั ว ด า น เป น ชุ ม ชนที่ มี ข นาดเล็ ก มี จํ า นวน
ครั ว เรื อ น ๘๔ ครัว เรือ น เป นชาย ๑๗๑ คน หญิ ง ๑๖๕ คน
รวม ๓๓๖ คน ชุมชนเดิมเปนชุมชนที่มีภูมิปญญาการผลิตสุรา
กลั่นของตนเอง จึงไดจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกรบานหัวดาน
ขึ้ น ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ จํ า นวน ๒๗ คน และเริ่ ม ผลิ ต และ
จําหนายในชุ มชน โดยมี นายทองพูน เสวิสิท ธิ์ เปนประธาน
กลุมแมบานเกษตรกรบานหัวดาน และไดผลิตสุรากลั่นขายใน
ชุมชนจนผลิตภัณฑสุรากลัน่ ไดรับเกียรติบัตรเปน OTOP ระดับ
๕ ดาว ซึง่ กลุม ก็ไดผลิตสุรากลัน่ มาตลอดจนถึงปจจุบนั ป พ.ศ.๒๕๔๖ สวนดานการเกษตรซึ่งถือเปนอาชีพหลักของ
คนในชุมชน เชน ปลูกขาวโพด ปลู กขิง เปนตน แตกลุมใช ปุยเคมีเปนหลักและใชใ นปริมาณมากขึ้นทุกป สงผล
กระทบตอดิน ทําใหดินเสื่อมโทรม ดินแข็ง ผลผลิตตกต่ําและมีผลตอสิ่งแวดลอม
ปญหาที่ ชุมชนพบทุก ป คือ ปญหาราคาปุยเคมีท่ีมีราคาแพง ไม
สามารถควบคุมต นทุนการผลิตได ชุมชนจึงไดมีการประชาคมเรื่อง
การแกปญ หานี้ ต องการลดตนทุนในการทําการเกษตร เพื่อลด
คาใชจา ยของกลุม ชุมชนไดรว มกับวิทยาลัยการอาชีพดานซาย ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาแหว และ
กศน.ตําบลนามาลา รวมประชุมเพื่อแกปญหา
ป 2549 วว. ได เ ข า มาให ก ารอบรมเรื่ อ งการผลิ ต ปุ ย ตามหลั ก
วิช าการที่ถู กต องทั้ง ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุมได
รวมกันผลิตปุย วว. อยางตอเนือ่ ง ทําใหกลุม มีความรูความเขาใจและนําไปปฏิบัติสรางรายไดและมีร ายไดเพิ่มขึ้น
และลดรายจ ายในครัวเรื อนเปน อยางมากและจากศักยภาพความ
พรอมของกลุม กลุมจึง ไดรับการคัดเลือกเข ารวมโครงการหมูบาน
แมขายปุย อินทรีย วว. มาตั้งแต ป 2553-2555 โดยมีการผลิ ต
รวมทัง้ 3 ปประมาณ 150 ตัน มีการจําหนายภายในชุมชน ทําให
ดินมีสภาพดี ไดผลผลิตเปนทีพ่ อใจของกลุม ผูใ ช เกิด รายไดภายใน
ชุมชนเปนจํานวน 2,970,000 บาท
จากการได รั บ คั ด เลื อ กเป น หมู บ านแม ข ายวิ ท ยาศาสตร ได มี ก าร
พัฒนาอาชีพและไดนําเทคโนโลยีตางๆ มาพัฒนา และใชไดจริงใน
ชุมชน ในบานหัวดานปจจุบนั มีการทําอาชีพเสริ มจากการเลี้ยงปลา
นิล มีรายไดตอคน/ป ประมาณ 10,000 บาท นอกจากนี้มีการ
เลีย้ งไกเพือ่ กินเนือ้ จําหนาย ราคา 100 บาท/กก.

นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร บั ผิดชอบ
กลุ ม แมบ า นเกษตรกรบ า นหั ว ด าน เป น กลุ ม
เกษตรกรที่ มี ค วามเข ม แข็ ง จะเห็ น ได ว า ทุ ก
กิจกรรมที่กลุมทํา จะสรางงาน และอาชีพใหกับ
ชุมชน อีกทัง้ ประธานกลุมยังเปนคนมุงมั่นที่จะ
พัฒนา โดยการนําพาสมาชิกไปดู งานทุกพื้น ที่
ที่ ส ามารถนํ า มาพั ฒ นากลุ ม ของตั ว เองได
นอกจากนี้ ก ลุ ม ยั ง ได นํ า วท. ที่ ไ ด รั บ ในการ
ส ง เสริ ม อาชี พ ให แ ก ชุ ม ชนอย า งเป น รู ป ธรรม
อาทิ การเลี้ ยงปลา การเลี้ย งไก เทคโนโลยี
เหลานี้ กลุมนํามาสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับ
กลุม เพิม่ มากขึน้

จากการที่กลุมไดรับคัดเลือกเปนหมูบานแมขาย ทําใหกลุม
ได มีโ อกาสในหลายๆอยา ง ทํา ให ไ ดเกิด การแลกเปลี่ ยน
เรี ย นรู กั บ หมู บ า นแม ข า ยวิ ท ยาศาสตร ของหลายๆ
จังหวัด และหลายเทคโนโลยี ทําใหไดทราบปญหาในแตละ
กลุม และนํามาปรับปรุง และพัฒนา ทําใหกลุมบา นหัว ดาน
ไดมีอาชีพรองรับคนในชุมชนมากขึ้น มีการศึกษาเทคโนโลยี
ต า งๆ จากการสนั บสนุ น ของ วว. จนกระทั่ ง กลุ ม พบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน นอกจากการผลิตปุยแลว ก็
เปนเทคโนโลยีการเลีย้ งปลา และกลุม ไดดาํ เนินการมาจนถึง
ป จ จุ บั น และคิ ด ว า สิ่ ง ที่ ไ ด รั บ จาก วว. เป น สิ่ ง ที่ ส ร า ง
ประโยชนใหกบั ชุมชนของเราเปนอยางยิง่ ขอบคุณครับ

นายทองพูน เสวิสิทธิ์ ประธานกลุม

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

กลุม ทีใ่ หความสนใจเขามาดูงานมีดงั นี้
1. กลุม เกษตรกรจากอําเภอทาลี่ จังหวัดเลย
2. กลุมเกษตรกรตําบลตางๆในอําเภอนาแหว
3. คณะครูโรงเรียนเหมืองแพร อําเภอนาแหว จังหวัดเลย
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
1. กําไรจากการผลิตปุย อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง ในรอบ
3 ป 150 ตัน เปนเงิน 2,970,000 บาท
2. รายไดจากการเลีย้ งปลาจําหนายใน 1 ป สมาชิก
15 คน เปนเงิน 150,000 บาท
สรุป ผลประโยชนทไ่ี ดรบั จากผลิตปุยอินทรียแ ละการเลีย้ งปลาของกลุม สามารถเพิม่ รายไดและลด
ตนทุนคาใชจา ย คิดเปนมูลคารวม 3,120,000 บาท
ดานสังคม
- สรางเสริมทักษะใหสมาชิกในกลุมสามารถเปนวิทยากร ทั้งในและนอกพื้นที่
- ชวยเหลือสาธารณะประโยชนใหกับชุมชนบานหัวดาน
- บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแกน และระดับทองถิ่น
- จัดระบบของชุมชนใหมีความพรอมและเปดโอกาสใหทุกคนไดเรียนรูเทคโนโลยีที่ตองการ
การขยายเครือขาย มีหมูบ า นทีใ่ หความสนใจในการเขามาเปนลูกขาย ดังนี้
1. กลุม เกษตรกรบานราษฎร ม.6 ต.นาพึง อ.นาแหว จ.เลย 50 คน
2. กลุม เกษตรกรบานบุง ม.6 ต.นาแหว อ.นาแหว จ.เลย 36 คน
3. กลุม เกษตรกรบานบอเวียงนอย ม.5 ต.แสงภา อ.นาแหว จ.เลย 27 คน
4. กลุม เกษตรกรบานหนองหวาย ม.5 ต.นามาลา อ.นาแหว จ.เลย 59 คน
5. กลุม วิสาหกิจชุมชนแมบา นโนนสวาง ม.8 ต.นามาลา อ.นาแหว จ.เลย 50 คน
จากการติดตามผล พบวากลุมเกษตรกรบานราษฎร ต.นาพึง อ.นาแหว จ.เลย
และกลุมเกษตรกรบานบุง

หมูบ า นปุย อินทรียก ลุม ปุย อินทรียต ามวิถพี อเพียงบานบนลาน
หมูท ี่ 7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

บานบนลาน เปนพื้ นที่ในโครงการพัฒนาลุมแมน้ํ า
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนพื้นที่เกาแก เริ่มกอตั้ ง
ในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปจจุบันประมาณ 100 ป เดิมมีสายน้ํา
ธรรมชาติจากทิศตะวันตกเลียบไปทางดานทิศใตต ลอดแนวลงไปสู
ที่ราบลุม ดานทิศตะวันออก ตามแนวสายน้ําจะมีตนไมชื่อตนสาคู
ขึ้นอยูตลอดบริเวณที่เปนที่ราบสูงดานทิศใตจะมีลานกวางใหญ ซึ่ง
เปนที่มาของชื่อบานบนลาน พื้ นที่สวนใหญเปนที่ราบลุม มีพื้นที่
ทั้งหมด 2986 ไร จํานวนประชากร 103 ครัวเรือน มีป ระชากร
จํานวน 419 คน เปนชาย 206 คน เปนหญิง 213 คน มีอาชีพหลัก
คือการทํานา ทําสวน อาชีพเสริม คือการเลีย้ งโค และปลูกผัก
กลุมปุยอินทรียตามวิถีพอเพียงบานบนลาน กอตั้งเมื่อป 2543
เดิมกลุมผลิตปุยอินทรียจากวัสดุเหลือทิ้ง เชนแกลบ รํา ฟางขาวและมูล
สัตว แตเนือ่ งจากประธานกลุมมีความสนใจการผลิตปุยและจะเขารวม
อบรมในทุกครั้งทีส่ ามารถเดินทางไปได
ป 2550 กลุมไดรับการสนับสนุ นโรงงานผลิต ปุย และเครื่องจักรจาก วว. พรอมทั้งเทคโนโลยีการผลิ ต
สมาชิกกลุมได ผ ลิต และใชกับ นาขาว และพืช ผัก เห็นผลผลิต ที่ไดห ลัง การเก็ บเกี่ย วจึงมั่นใจในสูตรที่ไดรับการ
ถายทอดและผลิตสูตร วว. โดยมีการผลิต ตั้งแตป 2553-2555 ไดปริมาณปุยรวม 120 ตัน มีการจําหนาย
ภายในชุมชน ทําใหชีวิตความเปนอยูของชุมชนดีขึ้น มีรายไดจากการผลิตปุย ลดการใชปุยเคมี เกิด รายไดภายใน
ชุมชนเปนจํานวน 2,376,000 บาท
กลุม ทีใ่ หความสนใจเขามาดูงานมีดงั นี้
1. โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 4 ครัง้ ใน 1 ปการศึกษา
ครั้งละ 60 คน
2. โรงเรียนแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 60 คน
3. โรงเรียนสตรีจงั หวัดพัทลุง จ.เมือง จ.พัทลุง 40 คน
4. พัฒนาชุมชน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จํานวน 20 คน
5. องคการบริหารสวนตําบลเขาปู อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
6. กลุมเกษตรกรของประเทศมาเลเซีย ติดตอผานสํานักงานเกษตรกรจังหวัด
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ รายไดจากการผลิตปุย อินทรียค ณ
ุ ภาพสูง วว. 3 ป จํานวน 120 ตัน มูลคา 2,376,000 บาท

เทคโนโลยีดา นการผลิตปุย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยีย่ มพสกนิกร
ทีบ่ า นนาย จํานง อรุณรัตน และทอดพระเนตรนาขาวทีใ่ ชปยุ ของ วว.
ไดรบั เกียรติบตั ร และโล คนดีศรีเมืองลุง ประจําป 2554
ไดรบั การคัดเลือกเปนเกษตรกรดีเดนระดับจังหวัดพัทลุง ป 2555 และระดับภาค ป 2555

คุณภาพชีวติ เพิม่ รายไดของครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีหมูบ า นทีใ่ หความสนใจ ดังนี้
1. กลุมเกษตรกรบานแหลมโตนด ม.2 ต.แหลมโตนด อ.ควน
ขนุน จ.พัทลุง 59 คน
2. กลุม ผลิตปุย อินทรียบ า นควนพนางตุง ม.3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 36 คน
3. กลุม วิสาหกิจชุมชนปุย อินทรียช วี ภาพบานนามอน ต.นาปะขอ อ.บางแกว จ.พัทลุง 20 คน
4. กลุมเกษตรกรบานบอสน ต.ทุงนารี อ.ปาบอน จ.พัทลุง 24 คน
5. กลุม วิสาหกิจชุมชนบานปาเล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 18 คน
6.กลุมเกษตรกรบานในโปะ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 50 คน
จากการติดตาม พบวากลุม ผลิตปุย อินทรียบ า นควน
พนางตุง ม.3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และกลุม
วิสาหกิจชุมชนปุย อินทรียช วี ภาพบานนามอน ต.นาปะขอ อ.บาง
แกว จ.พัทลุง ไดรับการถายทอดมีการนําเทคโนโลยีดงั กลาวไป
ดําเนินการผลิตปุย ขึน้ ใชเองภายในชุมชนไดผลเปนทีพ่ อใจ
“กลุมปุยอินทรียตามวิถีพอเพียงบานบนลาน เปนกลุมที่ผนู ํามีความรูค วามสามารถ มีภูมิ
ปญญาชาวบาน ในดานการเกษตร เปนวิทยากรใหความรูข องโครงการพัฒนาพืน้ ทีล่ มุ น้าํ
ปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งเปนสายน้ําที่สําคัญที่ชวยหลอเลี้ยงพืชทางการ
เกษตรอําเภอควนขนุน เปนวิทยากรทีถ่ ายทอดความรูใหกับเด็กนักเรียน นักศึกษา กลุม
เกษตรกร จากพื้นที่ตางๆ นอกจากนี้ยังมีตางประเทศที่สนใจ ความรูเกี่ยวกับการผลิตปุย
เขามารับความรู เพื่อนําไปพัฒนาประเทศของตัวเอง ซึ่งจะเห็นไดวาปุยที่ผลิตในปจจุบัน
เปนที่ตองการของทั้งใน และตางประเทศ ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ดีทที่ าํ ใหตา งประเทศรูจ กั
ประเทศไทยมากขึน้

นางรัตนา ตันติศริ วิ ทิ ย ผูร บั ผิดชอบโครงการ
การที่กลุมไดรับการสนับสนุนจาก วว. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถือเปนความโชคดี
ของกลุม เพราะทําใหชุมชนของบานบนลาน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีการทํางาน
รวมกัน นําเทคโนโลยีที่ไดรับมาประยุกตใชกับอาชีพของกลุม เสริมสรางรายไดภายในชุมชน
เปนจุดเริ่มตน ของกิจกรรมตางๆ เชนการเพาะเห็ด ทําใหเกิดการพัฒนา และการสรางงานใน
ชุมชน ทางกลุมขอรับรองวาจะสานตอในงานที่ทาง วว. สนับสนุน เพื่อเปนประโยชนกับชุมชน
บานบนลานตอไป

นายจํานงค อรุณรัตน ประธานกลุม
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การขยายเครือขาย
จากการดําเนินการงานทีผ่ านมานําไปสูการขยายผลไปยังหมูบ า น
อื่นๆ ทั้งที่อยูในอําเภอเดียวกันและตางอําเภอเกิดกระบวนการเรียนรูของ
คนในชุมชนเกิดการระเบิดภายในของคนในชุมชนทีต่ อ งการพัฒนา

หมูบ า นปุย อินทรียก ลุม ปุย อินทรียช วี ภาพบานทุง เลียบ
หมูท ่ี 1 ต.ทุง ตําเสา อ.หาดใหญ จ.สงขลา

บานทุงเลียบตั้งมาประมาณป 2350 ประมาณ 200 ป

ขั้นตอนการดําเนินการ
1. ศึกษาบริบทของชุมชน/แผนทีเ่ ดินดิน
2. จัดเวทีใหชุมชนวิเคราะหศักยภาพของตนเอง
3. จัดเวทีกระทรวงวิทยฯ พบชุมชน
4. การบูรณาการหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
5. การถายทอดเทคโนโลยี
6. ติดตามประเมินผล

ปจจัยที่เกื้อหนุนในการทํางาน
1. ผูบริหารระดับสูงทั้งจากสวนกลางระดับจังหวัด
และระดับทองถิ่นใหความสําคัญ
2. เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. สรางเครือขายความรวมมือ
4. ผูนําชุมชนที่เขมแข็ง
5. หนวยงานในพื้นที่ใหการสนับสนุน

นอกจากที่กลุม ไดมโี อกาสรับความรูใ นดานเทคโนโลยีตา งๆ
ซึ่งชวยสรางทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติและเพิ่มศักยภาพใหกลุม
มีพฒ
ั นาการไปในทิศทางทีด่ ี นอกจากนี้กลุม ทีใ่ หความสนใจเขามาดูงาน
มีดงั นี้
1. คณะอบต.รางสาลี่ อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี
2. กลุมเกษตรกรอ.คลองทอม จ.กระบี่
3. กลุม เกษตรกรในพืน้ ที่ จ.สงขลา
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มาแลว ชือ่ หมูบ า นเปนการตั้งตามสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของ
หมูบ า น เนือ่ งจากพืน้ ที่ของหมูบ านเปนที่ราบ ทุงกวาง มีตนไมใหญ
ขึ้ น หนาแน น โดยเฉพาะต นเลี ย บ เมื่ อ กระทรวงมหาดไทยได
ประกาศให จัด ตั้ ง ชื่อ หมูบ า น ชาวบ า นจึ ง พร อ มใจกัน ใชชื่ อ บา นว า
บานทุงเลียบ มีพื้นที่ราบมีลําคลองไหลผานหมูบาน บานทุงเลีย บ
หางจากทีว่ า การอําเภอหาดใหญประมาณ 12 กม. และหางจากทา
อากาศยานนานาชาติหาดใหญประมาณ 1 กม. มีเนือ้ ทีท่ ง้ั หมด 7,434 ไร เปนพื้นที่ทางการเกษตร 4,484 ไร มี
ราษฎรอาศัยอยู 204 ครัวเรือน รวมมีป ระชากรทั้งหมด 747 แยกเปนผูชาย 351 คน เปนผู หญิง 396 คน
นับเปนหมูบ า นทีม่ คี วามอุดมสมบูรณมคี นเขามาอยูอาศัย มีการแบงหมูบ านออกเปนโชนหมูบ าน จํานวน 3 โซน
มีคณะกรรมการบริหารโซนเพื่อดูแลชวยเหลือสมาชิกของแตละโซนอยางเปนระบบ การดํารงชีวิตประจําวันของ
สมาชิกในหมูบานจะใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและไดรับคัดเลือกใหเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงอยูเย็น เปน
สุขตนแบบอําเภอหาดใหญ ประจําป 2551
ป 2550 วว. ไดเขามาใหการอบรมเรื่องการผลิตปุย จากนั้นกลุม
ไดรวมกันผลิตปุย วว. ตามแบบที่ไดเรีย นรู นั้นมาอยางตอเนื่อง
และจากศักยภาพความพรอมของกลุม กลุมจึงไดรับการคัดเลือก
เข า ร ว มโครงการหมู บ า นแม ข า ยปุ ย อิ น ทรี ย วว. มาตั้ ง แต ป
2553-2555 โดยมีการผลิตถึงป 2555 ไดปริมาณปุยรวม 158
ตัน มีการจําหนายภายในชุมชน ทําใหชีวิตความเปนอยูของชุมชน
ดีขึ้น มีรายไดจากการผลิตปุย ลดการใชปุยเคมี เกิดรายไดภายใน
ชุมชนเปนจํานวน 3,128,400 บาท

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ ผลประโยชนที่กลุมไดรับจากการผลิตปุยอินทรีย
คุณภาพสูงของ วว. จํานวน 158 ตัน คิดเปนมูลคา 3,128,400 บาท
การขยายเครือขาย
จากการดําเนินการงานทีผ่ านมานําไปสูการขยายผลไปยัง
หมูบานอื่นๆ ดังนี้
1. กลุม แมบา นเกษตรกรบานกันใหญ ม.14 ต.คูหาใต อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 41 คน
2. กลุม ปุย หมักบานโคกคราม ม.3 ต.บานใหม อ.ระโนด จ.สงขลา 36 คน
3. กลุม โรงปุย ชีวภาพชุมชนบานปก ม.4 ต.ทาขาม อ.หาดใหญ จ.สงขลา 39 คน
4. กลุม ปุย อินทรียช วี ภาพบานในไร ม.6 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 24 คน
5. กลุม ปุย อินทรียบ า นพรุเตาะ ม.6 ต.โคกมวง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 18 คน
จากการติดตามผล พบวากลุม ปุยอินทรียบานพรุเตาะ ม.6 ต.โคกมวง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา ไดรับ
การถายทอดมีการนําเทคโนโลยีดงั กลาวไปดําเนินการผลิตปุย ขึน้ ใชเองภายในชุมชนไดผลเปนทีพ่ อใจ
กลุมปุยอินทรียบานทุงเลียบ มีจุดเดนที่เลขากลุมเปนผูหญิงที่มากดวยความสามารถ เปนผูนํา
เสนอ ประชาสัมพันธใหกับกลุมไดเปนอยางดี แบงเบาภาระประธานกลุ มไดมาก อีกทั้งเปน วิทยากร
ถายทอดปุยใหกบั ผูสนใจไดอยางดียิ่ง
ความประทับใจอีกอยางตอบานทุงเลียบ คือ การที่กลุมและสมาชิกมีความสามัคคี มีความคิด
สรางสรรกิจกรรมใหมๆรวมกันอยูเสมอ นอกจากกิจกรรมดานอาชีพแลว ยังมีการสงเสริมใหทํา
กิจกรรมรวมกันเนนการสรางงาน ความสามัคคีในหมูบาน และดูแลครอบครัวใหอบอุนในกิจกรรม
สายใยครอบครัว ปลูกฝงเยาวชนในหมูบ า นใหรจู กั รับผิดชอบตัวเอง และชวยเหลื อผู อน่ื ในโครงการ
ครอบครัวอบอุ น ชุ มชนนา อยู หมู บา นเข มแข็ง แห งความพอเพีย งตา นยาเสพติ ด (อช.) มี การ
ดําเนิ นงานในโครงการ ๙๙ เพื่อ ร.๙ ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพีย ง เปนกลยุท ธในการขับเคลื่อน
กิจกรรมตางๆของชุมชน และหวังวาประธานกลุม และสมาชิกจะนําพาชุมชนสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
กลุม ไดรบั การสนับสนุนโรงปุย ในป 2550 สมาชิกในชุมชนชวยกันกอสรางโรงปุย โรงปุย ที่
กอสรางเสร็จจึงกลายเปนโรงปุย แหงความภาคภูมใิ จ เปนศูนยรวมใจ เปนทีเ่ รียนรูข องสมาชิกใน
ชุมชนไดรูจักคําวา “มิตรภาพ ความเสียสละ ความรัก ความสามัคคี ” นํามาซึ่งความภาคภูมิใจ
ปจจุบันไมวาในสภาวะเศรษฐกิจจะเปนอยางไร โดยเฉพาะปุยซึ่งเปนปจจัยสําคัญทางดาน
การเกษตรพวกเรามีความมั่นใจวาสามารถอยูไดไมตองเขาไปอยูในกลไกทางดานการตลาด เพราะ
เรามีปุยที่เราผลิตเอง ใชเอง ราคาถูกที่สําคัญมีคุณภาพ รายไดกลับคืนสูช มุ ชน โรงปุยในวันนี้ จะ
เปนมรดกอยูคูกบั ชุมชน ชั่วลูกชั่วหลาน สิ่งที่ไดรับในวันนี้เปรียบเสมือนรองเทาที่สวมไดพอดี
กับเทา ถึงแมวามันจะเกาเราก็จะซอมแซมและเปนรองเทาคูโปรดที่จะเก็บรักษาไวตลอดไป “สิ่ง
ที่ วว.นํามาใหเปนสิ่งที่ชุมชนตองการ” นางกนกกร เรืองกูล เลขากลุม
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4. กลุมเกษตรกรอ.มายอ จ.ยะลา
5. กลุมเกษตรกร อ.หนองจิก จ.ปตตานี
6. กลุมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
7. เจาหนาที่ศุภนิมิตแหงประเทศไทย
8. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
9. ผูช ว ย สวรส. ภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.สงขลา
10. นิคมสรางตนเองโคกโพธิ์ จ.ปตตานี

หมูบานปุยอินทรียกลุมปลูกผักปลอดสารพิษบานคลองใหญใต
หมูท ่ี 3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
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กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้งตําบล
คลองเฉลิม เปนองคการบริหารสวนตําบลคลอง
เฉลิม เมื่ อวันที่ 2 มี นาคม 2539 เปนองคการ
บริหารสวนตําบลขนาดกลาง ประกาศเมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2553 มี
หมู บานจํ านวน 14 หมูบ  าน อยูใ นเขตพื้ นที่ รับ ผิด ชอบ มีป ระชากร
3,129 ครัวเรือน มีประชากรทั้ง หมด 12,136 คน แบงเปนชาย
6,243 คน และหญิ ง
6,202 คน เนือ้ ที่ตําบล
ค ล อ ง เ ฉ ลิ ม ป ร ะ ม า ณ
52,695 ไร ภูมิป ระเทศ
ของตําบลคลองเฉลิมมีลักษณะเปนที่ราบเชิงเขาบรรทัดและเปนลูก
คลื่ นทอดลาด อาชี พหลั กประชากรส วนใหญ มีอ าชี พทํ า นา ทํ าสวน
เชน สวนยาง สวนลองกอง สวนเงาะ สวนมังคุด อาชีพเสริม ปลูกผัก
เลีย้ งสัตว
กลุมปลู กผักปลอดสารพิษบานคลองใหญใต หมู 3 ต. คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัท ลุง กอตั้งกลุ มเมื่อป
2548 กิจกรรมในครั้งแรก คือการปลูกผัก และทําแปลงทดลอง นอกจากนี้กลุมยังไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานเกษตรในเรื่องของการฝกอบรมในการทํากิจกรรมตางๆ เชนการเลี้ยงแพะ การเลี้ยงผึ้ง การผลิตปุยน้ํา
หมัก ป 2551 กลุม ไดรบั การสนับสนุนโรงงานผลิตปุย และเครือ่ งจักรจากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย นอกจากใชโรงงานเปนที่ผลิตปุย ยังขยายเปนศูนยเรียนรู และมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น เชนการเพาะ
ขาวนาโยนจําหนาย มีโรงสีขาวชุมชนเพื่อใชในการสีขาวสังหยดซึ่งเปนขาวที่มีเฉพาะในพื้นที่
ป 2550 วว. ไดเข ามาใหการอบรมเรื่องการผลิต ปุยตามหลัก
วิชาการที่ถูกตองทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุมไดรวมกัน
ผลิ ต ปุ ย วว.ตามแบบที่ ได เ รี ย นรู นั้น มาอยา งต อเนื่ อง และจากศัก ยภาพ
ความพรอมของกลุม กลุม จึงไดรบั การคัดเลือกเขารวมโครงการหมูบานแม
ขายปุย อินทรีย วว.มาตัง้ แต ป 2553-2555 โดยมีการผลิตถึงป 2555
ไดปริมาณปุย รวม 150 ตัน มีการจําหนายภายในชุมชน ทําใหชีวติ ความ
เป นอยูข องชุม ชนดีขึ้ น มีร ายได จากการผลิ ต ปุ ย ลดการใชปุ ย เคมี เกิ ด
รายไดภายในชุมชนเปนจํานวน 2,732,400 บาท
กลุม ทีใ่ หความสนใจเขามาดูงานมีดงั นี้
1. คณะนักศึ กษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2. ชุมชนบานบูบุย จังหวัดสตูล
3. นักศึกษา กศน.ของตําบลคลองเฉลิม อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
4. หมอดินของคณะทํางานของพัฒนาที่ดิน อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
5. สถาบันอัสลามเยีย่ มชมดูงานเพื่อทําแผนนํามาพัฒนาชุมชน
6. คณะกลุมเกษตรกรอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
7. กลุม ครือขายเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เรียนรูง านเพื่อนํากลับไปพัฒนาทีก่ ลุม
8. อสม.เขามาศึกษาเรียนรูอ าชีพเพื่อนําไปใชกบั ชุมชน
รางวัล อสพน.ดีเดน สังกัดพลังงานจังหวัด ป 2555
รางวัลคนดี ศรีเมืองลุง ประจําป 2553

กลุมปุยอินทรียอัดเม็ดบานคลองใหญใต
เปนกลุม ทีม่ กี ารพัฒนาอยางเห็นไดชดั เจน ประธานกลุม
เปนผูน าํ ชุมชนทีม่ คี วามเสียสละ ขยัน และตองการ
พัฒนาระบบวิถีชีวิตในชุมชนเพือ่ ใหเปนชุมชนทีมกี ารกิน
ดี อยูดี มีงานทํา จากการที่กลุมดําเนินงานมีการพัฒนาตอ
ยอด นอกจากผลิตปุย ทีเ่ ปนเทคโนโลยีหลักแลว กลุม ยัง
สามารถตอยอดจากความตองการของกลุมเอง และจะ
เห็นไดวาชุมชนนี้มีการนําวัตถุดิบในชุมชนเขามาใช
ประโยชนไดอยางสูงสุด เชน การนําขี้เลื่อยยางพารามา
ใชในการเพาะเห็ด การนํารําจากการสีขาวมาใชเปน
สวนประกอบในการเพาะเห็ดเชนเดียวกัน นอกจากนีย้ งั มี
หนวยงานภาครัฐ เชิญผูนํากลุมเปนวิทยากรในการ
ถายทอดเทคโนโลยีดาน การผลิตปุย การผลิตน้ําสมควัน
ไม การเพาะขาวนาโยน ถือวากลุมไดมีการพัฒนาขึน้ มา
ในหลายๆดาน เปนตัวอยางที่ดีสาํ หรับชุมชนอื่นๆ
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ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
1. รายไดจากการผลิตปุยอินทรียคุณภาพสูงของ วว. 3 ป จํานวน 138 ตัน คิดเปนเงิน 2,732,400 บาท
2. รายไดจากการเพาะเห็ด คิดเปนมูลคา 120,000 บาท
สรุป ผลประโยชนทไ่ี ดรบั จากผลิตปุย อินทรียแ ละการเพาะเห็ดของกลุม สามารถ
เพิม่ รายไดและลดตนทุน คาใชจา ย คิดเปนมูลคารวม 2,852,400 บาท
ดานสังคม
- สรางเสริมทักษะใหสมาชิกในกลุม สามารถเปนวิทยากร ทัง้ ในและนอกพื้นที่
- บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐในจังหวัดพัทลุง
- เกิดการสรางงานและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาตอยอดในอนาคต
ดานสิง่ แวดลอม
- นํามูลสัตวมาทําการหมักทําใหชว ยลดมลภาวะดานกลิน่
- ลดการใชสารเคมี ลดการเกิดมลพิษในอากาศ
- สงเสริมและขยายผลการปลูกพืชปลอดสารพิษ
การขยายเครือขาย มีหมูบ านทีใ่ หความสนใจ ดังนี้
1. กลุม เกษตรกรบานคู หมู 4 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 26 คน
2. กลุม เกษตรกรตําบลคลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 20 คน
3. กลุม เกษตรกรตําบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 20 คน
4. กลุม เกษตรกรตําบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 20 คน
5. กลุม เกษตรกรตําบลกงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 10 คน
6. กลุม เกษตรกรน้าํ ตกไพรวัลย ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 10 คน
จากการติดตามผล พบวากลุมเกษตรกรตําบลคลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
ไดรบั การถายทอดมีการนําเทคโนโลยีดงั กลาวไปดําเนินการผลิตปุย ขึ้นใชเองภายในชุมชน

จากวันทีก่ ลุม ไดรบั การสนับสนุนโครงการหนึ่ งอํา เภอหนึ่ งโรง
ปุ ย และต อ มาได รั บ คั ด เลื อ กให เ ป น หมู บ า นแม ข า ย
วิทยาศาสตร ทําใหกลุมมีการพัฒนาในดานเทคโนโลยีตางๆได
มาก สิ่งที่ทางกลุม ไดรับจาก วว. เปรียบเสมือนคันเบ็ดที่ใช
ตกปลา เพราะเรามีเครื่องมือในการผลิตปุย หลั งเสร็จสิ้ นฤดู
การผลิต เราสามารถใชเ ครื่ อ งมื อ ที่ มีอ ยู สํา หรั บ กิจ กรรม
อยางอื่นไดอีก ซึง่ แตละกิจกรรมก็สรางรายไดใหกบั กลุ ม เชน
นําเครื่องผสมใชผสมกอนเชื้อเห็ด ใชเครื่องตีปนเตรียมดิน
สําหรับการเพาะขาวนาโยน ใชพื้นที่บริเวณโรงปุย สรางบอ
เลี้ ย งปลาดุ ก พื้ น ที่ บ างส ว นปลู ก หน อ ไม ฝ รั่ ง นอกจากนี้
เจ า หน า ที่ ข อง วว. เป น พี่ เ ลี้ ย งให กั บ กลุ ม ติ ด ตามผลการ
ดําเนินงาน และความตองการของกลุมทุกระยะ จากสิ่ง ที่
กลุมไดรับตรงจุดนี้ ถือวาเรามีคนั เบ็ดทีใ่ ชในการตกปลาไมมี
วัน สิ้ น สุ ด ตราบเทา ที่ เ รายั ง ดู แ ลรั ก ษาและใชป ระโยชน
ตลอดเวลา

หมูบ า นขาวโพดลดหมอกควัน

หมูบานบนนา หมูที่ ๑๔ ตําบลชางเคิ่ง อ.แมแจม จ.เชียงใหม เปนหมูบานที่แยกจากหมูบานพราวหนุม
หมูที่ ๖ อยูในเขตของอําเภอแมแจม ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา ทิศตะวันตกเปนเชิงเขาที่มีการทําไรขาวโพด ทิศตะวันออก
เปนที่ลาดชันลงไปจดเขตบริเวณทํานาของหมูที่ ๖ จึงไดชื่อวา “บานบนนา”
จํานวนประชากรมีท้ัง หมด ๑๔๕ ครัวเรือน ๕๑๑ คน ชาวบ านส วนใหญ มี
อาชีพทําไรขา วโพด รองลงมาคือ ทํานา และประกอบอาชีพเสริม ไดแก เลี้ยง
สุกร ทําสวนยางพารา และทําสวนทั่ วไป แต เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ลาดชั น
และขาดแคลนน้าํ จึงทําการเกษตรไดเพียงฤดูเดียว ทําใหเกิดการวางงาน
บานบนนา พื้นที่สวนมากปลูกขาวโพดทั้งขาวโพดเลี้ย งสัต วและขาวโพดถอด
ดอกที่นําไปเปนเมล็ดพันธุ มีผลผลิตจํานวนมากกวา ๙๗,๙๙๐ ตัน (ขอมูลป
๒๕๕๒) ทําใหมเี ศษซัง (แกนฝก) และเปลือกฝกขาวโพดเหลืออยูจาํ นวนมาก
ประมาณการวามีสงู ถึง ๒๒,๔๐๐ ตัน ฤดูกาลเพาะปลูกขาวโพดจะเริ่มจากตน
เดือนพฤษภาคม และเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแตเดือนกันยายนเปนตนไป ซึ่งเปนชวง
ฤดูฝน เนือ่ งจากพืน้ ทีส่ ว นใหญมสี ภาพลาดชันตามแนวภูเขา ตองอาศัยน้าํ ฝน
ตามธรรมชาติเพียงอยางเดียว หลังจากเก็บเกี่ย วแลว เกษตรกรมักทิ้งต น
ขาวโพดไวที่แปลง โดยใชมีดตัดตนทิ้งไวใหแหงเองดวยแสงแดดชวงฤดูรอน
สวนซังและเปลือกฝกขาวโพดกองไว ณ ลานโม จากนั้นจึงจะเผาเพราะทํา
ไดรวดเร็วและประหยัดตนทุนมากที่สุด การที่ทําเชนนี้ก็เพื่อใหสะดวกตอ
การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกสําหรับฤดูกาลตอไป การเผาจึงเปน สาเหตุหนึ่ง
ของปญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหมที่เกิดขึ้นทุกป
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ศึกษาขอมูลเบื้องตนของปญหา
๒. รวมพบปะพูดคุยกับผูนําที่จะดําเนินงานรวมกัน
๓. จัดทําแผนความรวมมือกับชุมชน
๔. ใหองคความรู และถายทอดเทคโนโลยี
๕. การดูงาน การฝกอบรม และการพบปะพูดคุย
๖. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ปจจัยที่เกื้อหนุนในการทํางาน
๑. เปนปญหาระดับชาติทท่ี กุ ฝายตองรวมมือ
๒. จังหวัดเชียงใหมออกประกาศหามการเผา
๓. มีเศษเหลือทางการเกษตรจํานวนมาก
๔. หนวยงานในพื้นที่ ผูนําชุมชน และชาวบานใหความสําคัญ
ในการกําจัดเศษเหลือทางการเกษตร
๕. ภาคเอกชน/ผูป ระกอบการใหการชวยเหลือและสนับสนุน

แนวคิดที่ตองการพัฒนาหมูบานไปสูหมูบานขาวโพดลดหมอกควัน ไดมกี ารวางแผนเพือ่ พัฒนาหมูบ า น ดังนี้
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บานบนนา หมู 14 ต.ชางเคิง่ อ.แมแจม จ.เชียงใหม

เทคโนโลยีที่ถายทอดสูหมูบาน

ใชตน และเปลือกฝกขาวโพด มาเปนวัสดุเพาะเห็ดโคนนอย และเมือ่ เก็บเห็ดแลววัสดุเพาะเห็ดยังสามารถ
นํากลับมาใชเปนอาหารสัตว เชน โค กระบือ ไดอีกโดยจะมีคุณคาทางอาหารสูงกวาปกติ เนื่องจากยอยไดดีขึ้น หรือ
ใชในรูปของปุยชีวภาพสําหรับตนไม ไมตองพึ่งพาปุยเคมี เห็ดโคนนอย มีชอ่ื เรียกแตกตางกันไป เชน เห็ดถั่ว เห็ดถั่ว
เหลื อ ง หรื อ เห็ ด ถั่ ว เน า เห็ ด โคนน อ ย เห็ ด โคนบ า น เห็ ด โคนขาว (ภาคเหนื อ ) เห็ ด คราม เห็ ด ปลวก (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) เห็ดโคนเพาะ เห็ดโคนนอย เห็ดหมึก (ภาคกลาง) ผลผลิตสามารถเก็บดอกเห็ดไดเปนเวลา
๑๐-๑๓ วัน ตอการเพาะ ๑ ครั้ง (เริ่มเก็บไดตั้งแตวันที่ ๗-๑๐ เปนตนไป โดยจะเก็บไดในชวงเชา-บาย ทุกวัน วันละ
๑๐๐-๒๐๐ กรัม กิจกรรมนี้ไดรับความสนใจอยางมาก มี คุณสุธรรม นะติกา และคุณสมบัติ อติยะ เปน วิทยากร
สามารถถายทอดองคความรู/ประสบการณใหหมูบานอื่นได โดยในป ๒๕๕๓-๒๕๕๕ มีกลุมเกษตรกรจากบานแมนา
จร โรงเรียนแมแจม สมาชิกของ ธกส. อําเภอแมแจม กลุม แมบา นหัวฝาย นําไปปฏิบตั ิ
การทําอาหารหมักและอาหารหมักผสมครบสวน (TMR)
ใชเปลือกฝกขาวโพดมาหมักผสมกับอาหารขน อาหารเสริม แรธาตุ
และวิต ามิ นเข าด วยกัน แลวบรรจุใ สในถัง ๑๒๐ ลิตร หรือในถุง พลาสติกที่
ซอ นทั บ ด วยกระสอบปุย ป ด ถั ง/มัด ปากถุ งพลาสติ กใหแ นน วางตั้ง ทิ้ง ไว ไ ม
นอยกวา ๒๑ วัน ในโรงเก็บทีแ่ หง หลังจากนัน้ นําไปเลีย้ งโคสายพันธุดี เชน โค
นม โคขุน ซึ่งงายตอการจัดการ ประหยัดเวลา และแรงงาน แทนการเลี้ย ง
แบบเดิม โดยโคจะไดรับโภชนะครบถวน มีสัดสวนสม่ําเสมอ ทําใหโ คสามารถ
แสดงศักยภาพการใหผลผลิตไดอยางเต็มที่ กิจกรรมนี้ โครงการฯ ไดขอใหสมาชิก/กลุมทําอาหารหมักฯ เสนอขอรับ
การชวยเหลือจาก อบต. ในการจัดหาถังพลาสติกขนาด ๘๐ ลิตร ที่มีฝาปดแบบล็อกไดเพื่อเปนถังหมัก จากนั้นจะ
ผลิตสงขายใหกับสหกรณโคนม วิทยากรทีท่ าํ การถายทอด/ผูน าํ กลุม คือ คุณวรพงค ธิโน และ คุณอรพิน อุปละ
การผลิตเยือ่ กระดาษและทํากระดาษหัตถกรรม
เริม่ ในป ๒๕๕๕ เพือ่ เพิม่ ชองทางการใชเปลือกฝกขาวโพดที่มจี ํานวน
มากใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทําใหชาวบานทําการแยกเยื่อจากเปลือกฝกผสม
กับเยือ่ ชนิดอืน่ เชน ปอสา จากนัน้ แบงเปน ๒ สวน โดยสวนแรก สงเขาโรงงาน
เพื่อทํา เปนมวนกระดาษที่มีความหนาต างๆ ใหเหมาะสมตอการใชประโยชน
ตอไป สวนที่ ๒ ใหสมาชิกผูส นใจ ทําการขึ้นรูปโดยใชแมพิมพ ตากแดด นําไป
พับเปนถุงกระดาษ งานฝมอื ตอไป (กระดาษหัตถกรรม) วิทยากร/ผูน าํ กลุม คือ คุณแสงดาวัน ธิโน
การอัดฟอนเปลือกฝกขาวโพด
เนื่องจากเปลือกฝกขาวโพดมีเหลือจํานวนมาก และจําเปนตองรีบ
เก็บใหหมดไปกอนถึงฤดูแลง การอัดฟอนจะชวยใหขนสงเปลือกฝก (อัดฟอน
แลว) ไปยังสถานที่ไกลๆ ไดสะดวกและประหยัด เปาหมาย คือ นําไปจําหนาย
ใหกับกลุมผูเลี้ยงโคนมที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง โดยมีวิทยากร/ผูนํากลุมนี้ คือ
คุณชํานาญ เตียมใจ คุณประพันธ ศิริ และคุณกองแกว ปนคํา
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การเพาะเห็ดโคนนอยจากเปลือกฝกและตอซังตน
ขาวโพด
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การทําปุยหมัก
นําเปลือกฝกขาวโพดมาหมักรวมกับมูลโคแหง พรอมกับใส
ยูเรีย และ พด.๑ ซึ่งเปนสูตรเรงการทําปุ ยหมักของกรมพั ฒนาที่ดิน ทําใหได
ปุยหมักอินทรียที่มีคุณภาพดี ผูใชมีความพอใจอยางยิ่ง เชนการนําไปใสเปน
ปุยรองกนหลุม และโรยรอบโคนตนยางพาราเปนตน
สํา หรั บ ที่ บ านเจี ย ง ได พั ฒ นาเป นกลุม ผู ผลิ ต ปุ ย หมั ก จากเปลื อ ก
ขาวโพด พรอมกับเติมแรธาตุรองที่จําเปน เชน Silicon ลงไป เพื่อจําหนายใหกับเกษตรกรในพื้นที่ พบวามีผูสนใจ
สัง่ ซือ้ จํานวนมาก และตองการทีจ่ ะซือ้ แบบเปนเม็ด แตเนือ่ งจากการใชเปลือกฝกขาวโพดมาเปนวัตถุดิบหลัก จะทํา
ใหอัดเม็ดไดไมดี โครงการฯ วางแผนขอความอนุเคราะหจาก วว. เพื่ออัดเม็ดปุย หากใชไดดี กลุมนี้จะผลิตปุย อัดเม็ด
ออกจําหนายใหไดไมนอ ยกวา ๑๐ ตัน ซึง่ จะชวยลดปริมาณเปลือกฝกขาวโพด เพิม่ การใชปยุ หมักอินทรีย
การทําเตาชีวมวล
เตาหุงตมกาซชีวมวลสําหรับครัวเรือนโดยใชซัง (แกนฝก) และตนขาวโพด
เปนแหลงพลังงาน โดยมีหลักการทํางานแบบการผลิตแกสเชื้อเพลิงจากชีวมวล แบบ
อากาศไหลขึ้น เปนการเผาไหมเชื้อเพลิงแบบจํากัดปริมาณอากาศใหเ กิดความรอน
บางสวนแลวไปเรงปฏิกิริยาตอเนื่ องอื่นๆ เพื่อเปลี่ ยนเชื้อเพลิงแข็งใหกลายเปนแก ส
เชื้อเพลิง (Grassfire) ไดแก คารบอนมอนอกไซด (CO) ไฮโดรเจน (H2) และมีเทน
(CH4) ซึ่ ง สามารถติ ด ไฟได จ ากการใช ใ นแต ล ะครั ว เรื อ นสํ า หรั บ การหุ ง ต ม ใน
ชีวติ ประจําวันจะใชแกนฝกขาวโพดเฉลีย่ วันละ ๒ กก./ครัวเรือนทีม่ สี มาชิก ๓-๕ คน หรือเทากับใชปละ ๗๓๐ กก.
หากคํานวณทัง้ หมูบ า นจะใชแกนฝกทัง้ สิน้ ๑๐๐ ตัน โดยทุกครัวเรือนนําไปเก็บสะสม (Stock) ไวทบ่ี า น
การผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว
เปนถุงหมักที่ทําจากพลาสติกพีวีซีหรือพีอีที่มีราคาไมแพง (๓,๐๐๐ บาท ตอบอ)
โดยประยุกตใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น เชน ปะเก็นจากกระปองน้ํามันหลอลื่น
ยางในรถมอเตอรไซด หรือวาลวนิรภัย (safety valve) จากขวดน้ําเปลา เปนตน
มาเปนอุ ปกรณสําหรับกักเก็บมูล เพื่อหมักใหไดกาซมีเทนจํานวนประมาณ ๒-๓
ลบ.ม.ตอวัน หรือเทียบเทากับใชแทนกาซหุงตม (LPG) ไดวันละ ๑-๑.๕ กก. ซึ่ง
เพียงพอตอการใชหุงตมได ๑-๓ ครอบครัว รวมทั้งยังชวยลดกลิ่นเหม็น และลด
มลภาวะจากฟารมทีม่ ตี อ สภาพแวดลอม สวนกากทีผ่ า นการยอยสลายแลว นํามาใชเปนปุย น้าํ รดพืชผักสวนครัว
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
- สามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรในหมูบานเปาหมายได ๑๔๐,๐๐๐ บาทตอป
- สามารถลดคาใชจายในหมูบ านเปาหมายได ๓๗๒,๐๐๐ บาทตอป
ดานสังคม
- สรางวิทยากรในชุมชนที่สามารถถายทอดองคความรูระหวางชุมชนดวยกันได
- สรางความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับ
ทองถิ่น
ดานสิง่ แวดลอม
- ปญหาควันไฟจากการเผาตน/ซังขาวโพดในชวงฤดูรอน (หนาแลง) ลดลง ทําใหสภาพแวดลอมดีขึ้น
การขยายเครือขาย จากการดําเนินงาน 3 ป เขาสูป ท่ี 4 มีหมูบ า นทีส่ นใจเขามาเปนลูกขาย ๓ แหงคือ
- หมูบ า นเจียง หมูท ่ี ๑๘ เทศบาลตําบลแมแจม อ.แมแจม จ.เชียงใหม
- หมูบานกองแขก ต.กองแขก อ.แมแจม จ.เชียงใหม
- หมูบานแมวาก หมูที่ ๖ ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม

หมูบ า นแกสชีวมวลบานวังปอง
การดํ า เนิ น งานโครงการ “หมู บ า นแก ส ชี ว มวลใน
ครัวเรือ น” ณ บานวังปอง หมูที่ 6 ต.เหมืองแก ว อ.แมริ ม จ.
เ ชี ย ง ใ ห ม ที่ ไ ด รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ใ นป 2553 ประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี โดยสามารถลดคาใชจายทางดานพลังงาน
ของครัวเรือนลง สรางชางฝมอื ดานการสรางเทคโนโลยีเตาแกสชีว
มวลในชุมชน สรางวิทยากรดานเตาแกสชีวมวลในชุมชน และไดรับ
ความรวมมือเปนอยางดีจากชุมชน และจากการพิจารณาปญหาใน
พื้นที่พบว า ชุมชนมีความตองการจะสรางรายได และสรางความ
เขมแข็งดานการทําการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา และการเก็บรั กษาขาวเปลือก โดยมีระบบเก็บรั กษาเมล็ด
ขาว หรือระบบอบแหงขาวเปลือกโดยใชวสั ดุพลังงานทดแทนทีม่ ใี นชุมชน ก็จะสามารถเพิม่ มูลคาของขาวเปลือก
ศูนย วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแมโ จ ไดศึก ษาต นแบบ
เทคโนโลยีสําหรับการเปลี่ยนรูปพลังงานจากแกลบหรือเศษไม
ไปเป นแก ส ทดแทน LPG ในครั วเรื อ นเรี ย กว า Biomass
Gasification หรือ “เตากาซชีวมวล” ซึ่งการเกิดกาซชีวมวล
หรื อ โปรดิ ว เซอร กา ซ ใช ห ลั ก การเผาไม เ ชื้ อ เพลิ ง ที่ ค วบคุ ม
ปริ มาณอากาศเผาไหม ให นอยกว า ความต อ งการอากาศจริ ง
ทางทฤษฏี ผลผลิตแกสทีไ่ ดจะประกอบดวยแกสหลักคือ CO, H2 , CH4 ซึ่งเปนแกสที่ติดใชแทน LPG ได
ป 2553 ไดนําเทคโนโลยีเตาแกสชีวมวลเขาไปสงเสริม ซึ่ ง
เปนการนําความรูดานการเผาไหมมาประยุกตใช โดยการเผาวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตรไดแก แกลบ เศษไมจากการตัดแตงกิ่งไมผล เชน ลําไย
หรือไมโตเร็ว ใหเกิดเปนแกสเชื้อเพลิง และมีการนําแกสที่ไดมาเผาซ้ํา
อีกครัง้ เพือ่ เปนพลังงานทดแทน LPG ในครัวเรือน ดังนั้น นอกจากจะได
พลังงานแลวยังสามารถลดหมอกควัน
ป 2554 ชุมชนไดมีการเปดเปน “ศูนยการเรียนรูเ ทคโนโลยีดา นชีวมวล” เพื่อเปนแหลงศึกษาดู งานและ
เผยแพรองคความรูใ หแกผทู ส่ี นใจและไดนาํ พลังงานความรอนจากเตาแกสชีวมวลทีชุมชนสามารถผลิตไดมาใชเปน
แหลงความรอนของเครื่องลดความชื้นขาวเปลือกของหมูบาน โดยหมูบานมีแผนในการผลิตขาวครบวงจร ทั้งการ
อบแหงขาวเปลือก นํามาสีในโรงสีชมุ ชนและนําขาวทีไ่ ดมาบรรจุถงุ
ป 2555 หมูบ า นดําเนินการตามแผนในการผลิตขาว
เทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด
ครบวงจร และไดรับ การคัดเลือกใหเ ปนหมูบ านแม ขาย วท.
· เตาแกสชีวมวลเชือ้ เพลิงแกลบ
โดยไดมี การขยายการผลิตแกสชีวมวลไปหมูบ านใกลเคียง 3
· เตาแกสชีวมวลใชฟน เปนเชือ้ เพลิง
หมูบาน ไดแก บานทุงขาวหอม บานดอนตัน บานสันเหนือ
· เตาแกสชีวมวลแบบใชฟน เปนเชือ้ เพลิงขนาดกลาง
· เครื่องอบแหงขาวเปลือกแบบใชแกสชีวมวล
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หมูท ่ี 6 ต.เหมืองแกว อ.แมรมิ จ.เชียงใหม

หรือกลาวไดวา มากกวา 70 % ของครัวเรือนมีการใชเตาแกสชีวมวล

ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
เศรษฐกิจ
· สรางมูลคาเพิ่มขาวของเกษตรกรทํานาซึง่ ถาขายเปนขาวเปลือกตามราคาประกันจะขายได
ตันละ 15,000 บาท ขายไดประมาณ 20,000 -23,000 บาท
· พบวาชุมชนใชเตาแกสชีวมวลทดแทนแกสหุงตม LPG จะสามารถประหยัดคาใชจา ยดาน LPG ไดครัวเรือน
ละ 2,701 บาท/ป และมีจุดคุมทุนภายใน 1.3 ป และถากรณีแกลบ/ไม ราคา 1 บาท/กก จุดคุมทุนภายใน 1.7 ป
· ลดตนทุนการผลิตขาวในชุมชน คาปุยเคมี เพิ่มมูลคาขาวปลอดสารพิษ
สังคม
· เพิ่มโอกาสและสรางทางเลือกในการผลิตและจําหนายขาวของชุมชน
· ชุมชนหมูบ า นวังปอง เปนตนแบบหมูบ า นเทคโนโลยีใชพลังงานแกสชีวมวลในชุมชน มีการขยายผลตอ
ยอดการอบรมชางฝมือการสรางเตาแกสชีวมวลโดยวิทยากรในชุมชน
สิง่ แวดลอม ลดปญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในที่โลงแจง
กระบวนการขยายเครือขาย จากการดําเนินงานทีผ่ า นมามีหมูบ า น/ชุมชนขางเคียงใหความสนใจเปนลูกขาย ดังนี้
1. บานดอนตัน หมูท ่ี 4 ต.เหมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม โดย นายประยูทธ พรมจาร สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลเหมืองแกว
2. บานสันเหนือ หมูที่ 7 ต.เหมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม โดย นายชริน ตั้งมา สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลเหมืองแกว
3. บานทุงขาวเนา หมูท ่ี 8 ต.เหมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม โดย นายศรีหราช โพฤทธ สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลเหมืองแกว
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ปจจุบนั ชุมชนบานวังปอง มีเทคโนโลยีและเตาแกสชีวมวลใชในชุมชน ดังนี้
- เตาแกสชีวมวลสําหรับครัวเรือนที่ใชแกลบเปนเชื้อเพลิง จํานวน 98 ตัว
- เตาแกสชีวมวลสําหรับครัวเรือนที่ใชฟนเปนเชื้อเพลิง จํานวน 20 ตัว
- เตาแกสชีวมวลสําหรับชุมชนทีใ่ ชฟน หรือถานเปนเชือ้ เพลิง จํานวน 2 ตัว
- ระบบอบแหงขาวเปลือกโดยใชแกสชีวมวลเปนเชื้อเพลิง จํานวน 1 ชุด

หมูบานพลังงานทดแทน เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ
บานมอนปากอย หมูท ่ี ๑๑ ต.เดนชัย อ.เดนชัย จ.แพร
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บานม อนปากอย หมูที่ ๑๑ ต.เดนชัย อ.เดนชัย จ.แพร เปน
หมูบานที่อยูในพื้นที่การดูแลของเทศบาลตําบลเดนชัย ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก ในพื้นที่มีจุดศูนย กลางที่เปนที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจของประชาชน คือ วั ดศรีศรี คิรินทราราม ซึ่งแตเ ดิม พระ
ครูศริ บิ ณ
ุ ยวัฒน เจาอาวาสวัดศรีคิรินทรารามในสมัยนั้น ไดเปดสํานักศาสน
ศึกษาแผนกธรรม เพือ่ ใหการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรในเขตอําเภอเดนชัย
และอําเภอใกลเคียงในจังหวัดแพร โดยเปดสอนหลักสูตรการศึกษาผูใหญ ชื่อ
วา “โรงเรียนผูใหญศิริวัฒนศึกษา”
การพัฒนาหมูบานมอนปากอย ไปสู
หมูบานแมขาย วท. เริ่มตนจากการลง
พื้ น ที่ เ พื่ อ การนํ า วิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีสกู ลุม จังหวัด ทําใหพระปลัด
ชัยวัฒน กํมมสุทโธ เจาอาวาส ใหความ
สนใจ และทําการพัฒนาขอเสนอเพือ่ จัดทําโครงการรวมกับ มหาวิทยาลัยแมโจ แพร เฉลิมพระเกียรติ โดยการสนับสนุนของเทศบาลตําบลเดนชัย และสํานักวิชาการพลังงานภาค ๙ ในการจัดการ
ประชุมให ความรู สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ และลดการใชพ ลัง งานแกชุ มชน จากนั้ นดํ าเนินการสํารวจการใช
พลังงานของชุมชน และวิเคราะหศกั ยภาพดานพลังงานของชุมชน เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความยั่งยืนที่จะนํา
เทคโนโลยีพลังงานมาใชในชุมชน
“เตาแกลบประสิทธิภาพสูง” จะมีกระบวนการทํางานเผาไหม 2
ระบบ คือการเผาไหมหองแรกจะทําการเผาไหมไมสมบูรณ จะเกิดคารบอน
(CO2) มาก เมื่ออากาศเปาลอยขึ้น จะเปนแกสคาร บอนมอนอกไซค (CO)
แกสมีเทน (CH4) และเกิดลุกไหมเปนเปลวไฟ เปนการเผาไหมที่สมบูรณ ให
ความรอนสูง สามารถนามาเปนเชื้อเพลิงหุงตมทดแทนแกส LPG ได วัตถุ
ชีวมวลทีเ่ หลือใชในชุมชน ซึง่ มีคาตนทุนต่ํา แตสามารถ มาทดแทนเชื้อเพลิง
หุงตม (แกส LPG) โดยนํานวัตกรรมเทคโนโลยี ประยุกตใชใหเกิดประโยชน
ทําใหลดคาใชจายในครัวเรือน และสามารถพัฒนาตอยอดเปนอาชีพในชุมชนเพื่อสรางรายได และดําเนินงานไดอยาง
ตอเนือ่ งอยางยัง่ ยืน จนสามารถเปนตนแบบและศูนยเครือขายสําหรับชุมชนอืน่ ๆ ได
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ
· ลดรายจายคาพลังงานกาซหุงตม (LPG) ในครัวเรือน ได 3,600 บาทตอครัวเรือนตอป
· ลดรายจายคาถาน สําหรับเปนเชื้อเพลิงหุงตมในครัวเรือน ได 8,760 บาทตอครัวเรือนตอป
· เพิ่มรายไดจากการผลิตและจําหนาย เตาแกลบประสิทธิภาพสูง
การขยายเครือขายไปสูห มูบ า นอืน่ ๆ มีชมุ ชนทีม่ คี วามสนใจในการนําเทคโนโลยีไปใช ไดแก
- บานบุญเจริญ ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร
- บานทุงศรี ตําบลรองกวาง อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร
- บานใหมจัดสรร ตําบลหวยหมาย อําเภอสอง จังหวัดแพร
- บานรองฟอง ตําบลรองฟอง อําเภอรองฟอง จังหวัดแพร

เทคโนโลยีทถี่ ายทอด
1. การอบรมการทําปุย หมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
2. การอบรมการทําอาหารปลาดุก, อาหารกบ, อาหารไก จากเนือ้
หอยเชอรี่
3. การอบรมการผลิตอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่
4. การอบรมการทําเซรามิคจากเปลือกหอยเชอรี่
5. การอบรมการผลิตขาวเพื่อสุขภาพ (ขาวฮาง)
6. การอบรมทําปุย หมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
7. การอบรมการทําน้าํ หมักชีวภาพกําจัดหอยเชอรี่
8. การทําแปลงสาธิตการใชน้ําหมักชีวภาพกําจัดหอยเชอรี่
9. การอบรมการกําจัดหอยเชอรีโ่ ดยใชสารสกัดจากพืช

จากการดําเนินงานที่ผานมานําไปสูการขยายผลไปยัง
หมูบานอื่น ๆ โดยมีหมูบานที่ใหความสนใจ ดังนี้
1. ชุมชนบานผักแวน ต.ผักแวน อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด
2. ชุมชนบานมะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม
3. ชุมชนบานทาสองคอน ต.ทาสองคอน อ.เมือง จ.
มหาสารคาม
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หมูบ า นหอยเชอรี่
บานใครนนุ ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชยั จ.มหาสารคาม
บานใครนนุ มีพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบ
ลุมน้ําทวมถึง ทั้งประกอบกับพื้นที่ 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมดติดตอ
กับแมน้ําชี พื้นที่ท างดานเหนือเป นพื้นที่สูงและเหมาะสําหรับ ปลู ก
พืชผักและพืชไร เนื่องจากเปนดิ นรวนปนทราย และมีแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติมีน้ําไหลตลอดทั้ ง ป พื้ นที่บ านใครนุนมีทั้ง หมดประมาณ
1,500 ไร จําแนกพื้นที่ทําการเกษตร(เพาะปลูก,เลี้ยงสัตว) 1,000
ไร พื้นที่อยูอาศัย 200 ไร พื้นที่ทํานา 300ไร ประชากร รวมทั้งสิ้น 94 ครัวเรือน รวม 576 คน มีการทํานาเปน
อาชีพหลัก แลัวยังมีการปลุ กพืชสวนครัวเพื่อจําหนายและการบริโภคใน
ครัวเรือน รายไดแตละครอบครัวในหมูบานอยูในระดับปานกลาง เพราะ
รายไดหลัด มาจากการทํานา ทําไร รับจาง ปลุกผัก เลี้ยงสัตว และการ
รวมกลุมเพื่อผลิตสินคาทางการเกษตรเพื่อเปนรายไดเ สริมใหแ กครอบครัว
แตทั้งนี้ชุมชนยังมีปญหาที่ตองการใหหนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของให
การสนั บ สนุ น ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ได แ ก การลดต น ทุ น
ผลิตผลทางการเกษตร การกําจัดและเพิม่ มูลคาหอยเชอรี่ เครื่องทุนแรงในการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคา
สินคาเกษตร การตลาด การบริหารจัดการน้ํา การผลิตไฟฟาในชุมชน และการจัดการของเสีย เปนตน
ปญหาและความตองการของหมูบาน
- ปญหาเรื่องหอยเชอรี่ เปนปญหาที่พบมากในดานการเกษตร จึงมีการเสนอใหเก็บหอยเชอรี่มาบดเพื่อนํามาทํา
เปนปุยหมัก
- การขาดวิทยากรที่จะใหความรูเชิงวิทยาศาสตรในเรื่องปุยอินทรีย , ปุยชีวภาพ
- ปญหาน้าํ ทวม ในการทํานาป นาปรัง
- ปญหาการใชสารเคมีในการทําการเกษตร ซึ่งมีผลทําให หอยเชอรี่ , ปลาตาย จึงอยากใหเขามาชวยกําจัดแบบ
ปลอดภัย
การดําเนินโครงการตั้งแตป 2552- 2555 จากปญหาและความตองการของชุมชนในการกําจัดและเพิ่ม
มูลค าของหอยเชอรี่ซึ่ งเปนป ญหาของชุ มชน จึ งทํ าให เ ป นเหตุผ ลในการจั ด ทํา “โครงการศู น ยก ารเรียนรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชมุ ชนบานใครนนุ ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีครบวงจรในการจัดการการใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาของหอยเชอรี่ และเพื่อเปนแหลงสราง
ความคิดใหเกิดอาชีพทีส่ ามารถสรางงาน สรางรายได ใหกบั คนในชุมชนไดอยางยัง่ ยืน

หมูบานเซรามิกบานหาดสมแปน
ต.หาดสมแปน อ.เมือง จ.ระนอง
ดินขาวที่มีคุณภาพดีของประเทศไทยและเปนสินคาสงออกไปขายจังหวัด อื่นๆที่มี
การผลิ ต เซรามิ ก เช น จั ง หวั ด ลํ า ปาง ในขณะที่ ค นในพื้ น ที่ ไ ม ไ ด มี ก ารนํ า
ทรัพยากรในทองถิ่นของตนเองมาสรางผลผลิ ตใหเกิดประโยชนและทํารายได
ให กั บ คนในพื้ น ที่ หลั ง จากที่ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ได จั ด
คาราวานวิทยาศาสตรสัญจรเพื่อการอยูดีมีสุขไปยังจังหวัดระนอง และกรม
วิทยาศาสตรบริการ(วศ.) ซึ่งเปนหนวยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี ไดนาํ ผลิตภัณฑเซรามิกที่ผลิตจากดินขาวระนองรวมจัดนิทรรศการ
ประชาชนในพื้ น ที่ ตํ า บลหาดส ม แป น ที่ ไ ด ช มนิ ท รรศการให ค วามสนใจและ
รวมตั ว จั ด ตั้ ง กลุ ม เซรามิ ก บ า นหาดส ม แป น ขึ้ น โดยได รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดระนอง จัดสรางอาคารใหเปนศูนย
เรียนรูชุมชนและเปนสถานที่ ทําการกลุมเซรามิกฯ และจัด สรรงบประมาณใหจัด ซื้อวัสดุ และครุภัณฑที่จําเปนใน
การดําเนินการของกลุม เซรามิก เชน เตาเผา ฯลฯ และขอรับการสนับสนุนจาก วศ. ใหเขาไปดําเนินการฝกอบรมใน
เรื่ อ ง กระบวนการผลิ ต ขั้ น พื้ น ฐานจนสมาชิ ก กลุ ม สามารถผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ อ อกมาจํ า หน า ยให ค นในพื้ น ที่ แ ละ
นักทองเที่ย วไดสวนหนึ่ งแตบุคลากรของกลุมเซรามิกฯ ยังขาดทักษะและความ
ชํานาญในกระบวนการผลิต จํา เปน ตองไดรับ การพัฒนาทักษะในกระบวนการ
ผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของ
ผูซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินการจังหวัดที่ตองการให กลุมเซรามิกบาน
หาดสม แป น ผลิ ต ของที่ ร ะลึก ขายในสถานที่ที่ จัง หวั ด กํ าลั งพัฒ นาให เ ป นแหล ง
ทองเทีย่ ว และสนับสนุนให กลุม เซรามิกบานหาดสมแปนเปนแหลงเรียนรูการใช
ทรัพยากรในทองถิน่ ใหเกิดประโยชน
ตัง้ แตป 2553-2555 วศ. ไดดําเนินการพัฒนาหมูบานเซรามิกบานหาดสม
แปนใหสามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน เพิ่มทักษะความสามารถของ
บุ ค ลากรให ส ามารถใช อ งค ค วามรู ใ นด า น ว และ ท และทางศิ ล ปะ เพื่ อ ผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑใ ห มี ทั้ ง ความสวยงามและคุ ณ ภาพทุ ก ขั้ น ตอนการผลิต ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ
ตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ การทําตนแบบ การทําแบบพิมพ การขึ้นรูป การเคลือบ การตกแตงและการเผา วศ. ได
จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเซรามิก เทคโนโลยีการออกแบบและการตกแตงผลิต ภัณฑใหกับ
สมาชิกหมูบ า นอยางตอเนือ่ ง เพือ่ เปนการเพิ่ มพูนความรูและทักษะความชํานาญในการผลิต โดยมีเ ปาหมายสราง
วิทยากรในพื้นที่ใหมีความสามารถถายทอดองคความรูตอใหกับเยาวชน และคนในพื้นที่ใกลเคียงไดนําองคความรูไป
ใชประโยชนไดและผลักดันใหหมูบ า นเปนศูนยเ รียนรูการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชประโยชนในการสราง
อาชีพใหคนในชุมชน

เทคโนโลยีดา นเครื่องปนดินเผา เซรามิก

บานหาดสมแปน ต.หาดสมแปน อ.เมือง จ.ระนอง เปนพื้นที่ที่มีทรัพยากร

ป ๒๕๕๓ สํารวจเก็บขอมูลวัตถุดิบในพื้นที่ ความรูพื้นฐานของ

เทคโนโลยีดา นเครือ่ งปน
 ดินเผา เซรามิก

บุคลากร ความตองการเทคโนโลยี ในการพัฒนา การปูพ้นื ฐานความรูทางดา น
เซรามิก ตั้ งแตเรื่องวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เชน การเตรียมดิน การเตรียมน้ํ า
เคลือบ การขึ้นรูปผลิตภัณฑดวยวิธีการตางๆ และการเผาผลิตภัณฑ
ป ๒๕๕๔ เพิ่มศักยภาพบุคลากรเซรามิกที่
เปนสมาชิกของหมูบ า น โดยการนําเทคโนโลยี
การออกแบบผลิต ภัณฑที่ เปนเอกลักษณ ข องทองถิ่น กระบวนการผลิต เซรามิ ก
การทําตนแบบและแบบพิมพปูนปลาสเตอร ถายทอดใหกับสมาชิกของหมูบานให
สามารถผลิ ตผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพมากขึ้นมีการควบคุมคุ ณภาพระหวางการได
ผลิ ต ภั ณฑ ป ระเภทเซรามิ กประดิ ษ ฐ ท่ี มี คุ ณ ภาพ ได รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน มผช. ๑๑๒๐/๒๕๔๘ โดยผานการทดสอบและรับรองจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ป ๒๕๕๕ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการผลิ ต ของสมาชิ ก หมู บ า น เพื่ อ ให ส ามารถผลิ ต
ผลิตภัณฑที่แสดงถึงเอกลักษณของจังหวัด และสามารถสื่อประชาสัมพันธการ
ดําเนินชีวติ และวัฒนธรรมของคนในทองถิ่น โดยผลิตสินคาที่รองรับการทองเที่ยว
ตามแผนยุท ธศาสตร ข องจั ง หวั ด ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิต ขายได ป ริ ม าณมากที่ สุ ด ของ
หมูบานจะเป นชุดถวยกาแฟพรอมจานรอง รองลงมา คือ ผลิตภัณฑของที่ระลึก
และของตกแตงบาน ผลิตภัณฑดอกไมเซรามิก (ดอกกลวยไมโกมาซุม) ผลิตภัณฑ
ตุกตาคนรอนแร และผลิตภัณฑเซรามิกที่ใช ในธุรกิจสปา ซึ่งประกอบดวยภาชนะ
ใสสบู ภาชนะใสสมุนไพร ขวดบรรจุนํ้ามัน และเตาน้ํามันหอมระเหย โดยมีต ลาด
ทั้งในหนวยงานทองถิ่น สถานที่พัก โรงแรม รีสอร ท และสถานที่พักตากอากาศใน
จังหวัดไดใชผลิตภัณฑของหมูบ าน และพัฒนาเปนศูนยเรียนรูของเยาวชน โดย
ใหเยาวชนในพืน้ ทีเ่ ขามาฝกฝนอาชีพ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ปจจุบันหมูบานเซรามิกบานหาดสมแปน กลายเปนศูนยเรียนรูตนแบบใน
การนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาชวยในการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนและยังชวยพัฒนาสังคมของชุมชนให
เขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได
ความสําเร็จของการพัฒนาหมูบาน
ดานเศรษฐกิจ เกิดการสรางงาน สรางรายได ใหคนในชุมชน
ดานสังคม
- เกิดการรวมกลุม ทํางานรวมกันเปนกลุม อาชีพ มีรายไดเสริม มีคณ
ุ ภาพชีวติ ดีขน้ึ ทําใหชมุ ชนเขมแข็ง
- มีวิทยากรประจํากลุมฯ ที่สามารถถายทอดความรูดานการผลิตพื้นฐานใหกับผูสนใจที่มาเรียนรูกับทางกลุม
- เกิดความภาคภูมใิ จของคนในพืน้ ที่ เปนทีศ่ กึ ษาดูงานของหนวยงานทัง้ ภายใน และภายนอกจังหวัด
- เปนศูนยเรียนรูที่ถายทอดองคความรูดานการผลิตเซรามิก และการใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชน
กับคนในทองถิน่
ดานสิง่ แวดลอม คนในชุมชนเกิดความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่น

ขัน้ ตอนในการขอรับบริการ

เรียน ผูที่สนใจ
หากทานตองการขอมูลรายละเอียดเพิม่ เติมหรือขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เขียนมาบอก
เราใหทราบ โดยทางเราจะมีขอสมนาคุณเล็ก ๆ นอย ๆ สงกลับไปให ขอบคุณในความรวมมือ
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กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เลขที่ ๗๕/๔๗ ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
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