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บทที่ 1
รายละเอียดโครงการ
1.โครงการเสนอที่ได้รับอนุมัติ
1.ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านโคเนื้อ ตาบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.
สงขลา
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่สอดคล้อง : ต้นน้า
3. ผู้รับผิดชอบและผูร้ ่วมโครงการ
3.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ – นามสกุล อ.ดร.มงคล เทพรัตน์
ตาแหน่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานที่ติดต่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 081 542 6752
อีเมล์ mongkol.th@skru.ac.th, mthepparat@gmail.com
3.2 ผูร้ ับผิดชอบร่วมคนที่ 1
ชื่อ – นามสกุล อ.นสพ.รัญจวน อิสระรักษ์
ตาแหน่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สถานที่ติดต่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 086 598 1661
อีเมล์ runjuanit@gmail.com
3.3 ผู้รับผิดชอบร่วมคนที่ 2
ชื่อ – นามสกุล อ.ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์
ตาแหน่ง อาจารย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
สถานที่ติดต่อ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 086 941 4683
อีเมล์ tthepparat@gmail.com
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3.4 ผู้นา/แกนนา/ ชุมชนหรือประธานกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ
ชื่อ – นามสกุล ว่าที่ ร.ต.ภิรมย์ ประทุมทอง
ตาแหน่ง ประธานกลุ่มโคเนือ้ ต.ทุ่งลาน
สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 50/3 หมู่ 7 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทางาน) 080 036 5894
3.5 เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
ชื่อ – นามสกุล นายกาณฑ์ เหมโก
ตาแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลทุ่งลาน
สถานที่ติดต่อ 17/2 ม.5 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ (ที่ทางาน) 084 968 2304
4. ลักษณะโครงการ
1) หมูบ่ ้าน วท. (ต่อเนื่อง) ให้ระบุปีที่เริ่มดาเนินการ 2559
2) หมู่บ้าน วท. (แม่ข่ายขยายลูก) ระบุปีแรกที่เป็นแม่ข่าย (แนบแบบสารวจความ
พร้อมและความต้องการของหมูบ่ ้านลูกข่าย)
3) หมูบ่ ้าน วท.(ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจานงฯ)
5. หลักการและเหตุผล
5.1 ความเป็นมาหมู่บ้าน
ให้ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมโครงการ (ข้อมูลระดับตาบล/อาเภอ) เช่น ภูมิ
ประเทศ จานวนประชากร อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้ประชากร การศึกษา การได้รับความช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ และข้อมูลที่จาเป็นอื่น ๆ
ตาบลทุ่งลาน อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ประมาณ 35.50 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 22,200 ไร่ มีจานวนหมู่บ้าน ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้ านย่านยาว,
บ้านทุ่งแม่บัว , บ้านมะพร้าว, บ้านควน, บ้านโคกพยอม, บ้านทุ่งเจริญ, บ้านท่าหรั่ง , บ้านพรุกง และ
บ้านมะพร้าวออก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลูกคลื่นลอนลาด เนินเขา ที่ลาดเชิงเขาและพืน้ ที่ราบลุ่ม
ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนจากลาน้าสายต่าง ๆ ความลาดชันของพื้นที่มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์
ตาบลทุ่งลานอยู่ภายใต้อิทธิของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมี 2 ฤดูกาล
คือ ฤดู ร้อนเริ่มตั้ง แต่เ ดื อนกุ ม ภาพั นธ์ ถึง เดื อนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้ง แต่ เ ดื อนตุล าคมถึง เดื อ น
ธันวาคม
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ตาบลทุ่งลานมีจานวนหลังคาเรื อน :1,572 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 6,345 คน เป็นชาย 3,072
คน และ หญิง 3,273 คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์) โดยมีวัดจานวน 2
วัด คือ วัดบางศาลา และ วัดปรางแก้วอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตตาบลทุ่งลาน คือการทา
สวนยางพารา และมีบางส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม ประกอบด้วย เลี้ยง โค (จานวน
151 ราย) สุกร (3 ราย) ไก่พื้นเมือง (205 ราย) และ ปลา (45 ราย) การคมนาคมติดต่อระหว่างตาบล
อาเภอและจังหวัด มีเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคม ประกอบด้วย ทางหลวงชนบท (รพช.) หมายเลข
2039 บ้านพร้าว – โคกม่วง หมายเลข 4033 บ้านย่านยาว – บ้านเหนือ และหมายเลข 4076 บ้าน
ท่าหรั่ง – โป๊ะหมอ ส่วนเส้นทางคมนาคมที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านที่เป็นถนนสายหลัก หรือระหว่าง
หมูบ่ ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นถนนลาดยาง จะมีถนนสายภายในหมูบ่ ้านบางสายที่เป็นถนนลูกรัง
5.2 เหตุผล ความต้องการหรือประเด็นปัญหาที่ต้องการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปแก้ไขหรือ
พัฒนาหมู่บ้าน
ชาวบ้านในเขตตาบลทุ่งลานส่วนใหญ่ประกอบการอาชีพเกษตรกร ทาสวนยางพารา
และเนื่องจากสถานการณ์การตกต่าของราคายางพารา ซึ่งพบว่าในปี 2554 ราคายางแผ่นดิบชั้น 3
ราคาเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 132.43 บาท/กิโลกรัม และในปี 2558 ราคาเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 53.44 บาท/กิโลกรัม
(สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร) ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรลดลงประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์
ส่งผลต่อด ารงชี วิตอั นเนื่อ งมาจากรายได้ ลดลง แต่รายจ่ายของครอบครั วไม่ไ ด้ลดลงไปด้วย จาก
สภาพการณ์ดังกล่าว เกษตรกรจึงได้มีการปรับตัวเพื่อหารายได้เสริม นอกจากรายได้หลักที่มาจากการ
ทาสวนยางพารา โดยการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ทั้งนี้เนื่องจาก ราคามีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากราคาโคมีชีวิตที่ทาการซื้อขายในพื้นที่ โดยโคพื้ นเมืองที่อายุประมาณ 1-1.5
ปี (น้าหนักประมาณ 120 – 150 กิโลกรัม) ในปี 2553 ราคาประมาณตัวละ 9,000 -12,000 บาท และ
ในปัจจุบันราคาประมาณ 12,000 -15,000 บาท
ในอดีตที่ผ่านมาการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในตาบลทุ่งลาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
แรงงานทาการเกษตรเป็นหลัก เมื่อใช้งานหมดอายุจึงปลดเพื่อการจาหน่ายเป็นโคเนื้อ ปัจจุบันรูปแบบ
การเลี้ยงโคเนื้อได้เปลี่ยนมาเป็นการเลี้ยงเพื่อจาหน่าย เนื่องจากได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี สามารถใช้
เวลาว่างหลังจากการกรีดยางซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของครอบครัว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการเลี้ยงโค
เป็นสามารถเป็นแหล่งรายได้ทางหนึ่งของครอบครัว แต่การเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรตาบลทุ่งลานได้
ประสบกับปัญหา หลายประการ เช่น (1) การพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะสมสาหรับการเลี้ยง ทั้งนีเ้ นื่องจาก
วัตถุประสงค์ในการเล้ยงโคได้เปลี่ยนไปจากการใช้แรงงาน มาเป็นแหล่งรายได้ของครัวเรือน ทาให้
สมรรถภาพการผลิตของโคของเกษตรกรในปัจจุบันยังต่ากว่าที่ควรจะเป็น (2) การขาดแคลนพื้นที่
ส าหรับ การเลี้ย ง ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา การเลี้ย งโคจะใช้ทุ่งหญ้าธรรมชาติ เช่น ที่นา ที่รกร้าง แต่ใ น
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ปัจจุบันพืน้ ที่ดังกล่าวได้ถูกแปรสภาพไปเป็นสวนยางพาราเกือบทั้งหมด ทาให้พืน้ ที่สาหรับการใช้เลี้ยงโค
ลดลง ส่งผลให้ประปัญหาขาดแคลนอาหารหยาบในบางฤดูกาล เช่น ฤดูฝน หรือ ภาวะน้าท่วมในบางปี
เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดการการเลี้ยงโคของเกษตรกรยังอยู่ในระดับต่า เช่น การทาวัคซีน การถ่าย
พยาธิ เป็นต้น ส่งผลทาให้ผลตอบแทนในการเลีย้ งโคต่ากว่าที่ควรจะเป็น
จากปัญ หาดั งกล่าว คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิท ยาลัย ราชภัฏสงขลา จึงได้
พัฒนาโครงการ หมูบ่ ้านโคเนือ้ ตาบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม สาหรับการผลิตโคเนื้อ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อให้มีความยั่งยืน โดยประเด็นปั ญ หาที่
ต้องการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนาหมู่บ้าน ประกอบด้วย
1.การพัฒนาสายพันธุ์ โดยใช้การคัดเลือก และกระจายพันธุ์ดีด้วยการผสมเทียม
2.การพัฒนาแหล่งอาหารหยาบสาหรับการเลี้ยงโคเนื้อ
3.การจัดการ โรคและพยาธิ
4.การใช้ประโยชน์จากของเสียภายในฟาร์ม
5.การจัดการฟาร์มโคเนื้อ
5.3 รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานหมู่บ้านตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มดาเนินการจนถึงปีล่าสุดที่รับ
งบประมาณ
(ได้แก้ไขปัญหา พัฒนาและสร้างความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีให้กับหมู่บ้านฯ ในเรื่องใดบ้าง มี
ผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้นจากผลทากิจกรรมต่าง ๆ เท่าไหร่ อย่างไร และมีเหตุผลความ
จาเป็นและเรื่องใดที่ตอ้ งดาเนินการต่อไปเพื่อการพัฒนา)
ในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมาได้ดาเนินกิจกรรมดังนี้
1.จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตาบลทุ่งลาน โดยนัดประชุม
กลุ่ม ทาการเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ดังนี้
ว่าที่ร.ต. ภิรมณ์ ประทุมทอง
ประธาน
นายพันธ์ ประพรม
รองประธาน
นายประพร ชุมประยูร
กรรมการ
นายสมมาตย์ แก้วบุตร
กรรมการ
นายเลอศักดิ์ แก้วสุวรรณ
กรรมการ
นายจรัญ เสชะนะ
กรรมการ
นายวีรศักดิ์ แก้วชูทอง
กรรมการ
นายประสิทธิ์ แก้วสุวรรณ
กรรมการ
นายวิสุทธิ์ จุลจินดา
กรรมการ
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นายวิสุทธิ์ แก้วสุวรรณ
กรรมการและเหรัญญิก
ว่าที่ร.ต. ชาญณรงค์ บุญชูช่วย
กรรมการและเลขานุการ
ร่วมกันออกระเบียบของกลุ่ มโดยมีสาระสาคัญ คือ สมาชิก ต้องเป็นผู้เลี้ยงโค และที่ประชุม
กรรมการมีมติให้เข้าร่วมกลุ่มได้ โดยสมาชิกต้องเสียค่าหุ้นแรกเข้า 500 บาท ค่าบารุงรายปี ๆ ละ 100
บาท และเมื่อ ขายโคได้จะต้องชาระเงินให้แก่กลุ่มตัวละ 500 บาท เป็นค่าหุน้ โดยเงิน จะนาไปให้สามชิก
กู้เพือ่ ซือ้ ปัจจัยการผลิต และมีการปันผลประจาปี
นาเกษตรกรผู้ที่สนใจศึกษาดูงานที่สหกรณ์โคเนื้อพัทลุง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเลี้ยงโค
เนือ้ วิธีการจัดการ การตลาด และเพื่อสร้างเครือข่ายในอนาคต
2.จัดอบรมบรรยายและปฏิบัติ การจัดการเลี้ยงโคเนื้อ การดูแลสุขภาพโค วิธี การฉีดยา การ
ล้วงตรวจมดลูก เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เพราะการฉีดยา ในแต่ละครั้งเกษตรกรต้องเสียเงินให้กับผู้ให้
บริการค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยาเอง และมีความเห็นว่าในอนาคต กลุ่มจะเป็นผู้จัดซื้อ
เวชภัณฑ์มาบริการแก่สมาชิกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
3.จัดอบรมการจัดสร้างแปลงหญ้าให้กับเกษตรกรผู้สนใจ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรสร้างแปลง
หญ้าเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบสาหรับการเลี้ยงโค และเป็นรายได้เสริมสาหรับการจาหน่ายในส่วนที่
เหลือ ทั้งนีเ้ นื่องจากในปัจจุบัน หญ้าที่ปลูกสาหรับเลีย้ งโคสามารถจาหน่ายให้กับผูเ้ ลี้ยงวัวชน
4.จัดอบรมด้านพันธุ์ให้กับผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสาคัญการเลือกพันธุ์ของโคที่เลี้ยง
ที่ โดยให้ข้อมูลข้อดี ข้อเสีย ของการเลี้ยงโคพื้นเมือง และ โคลูกผสมพื้นเมืองกับโคต่างประเทศ เพื่อให้
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงนาไปพิจารณาการเลือกพันธุ์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการผลิตของตนเอง
ในปีงบประมาณ 2561 ได้ดาเนินกิจกรรมดังนี้
1.การบริหารจัดการกลุ่ม
สมาชิก (นายพันธ์ ประพรม) ได้บริจาคที่ดิน เพื่อจัดสร้างที่ทาการกลุ่ม โดยสมาชิกได้แสดง
ความคิดเห็นในการประชุมกลุ่ม (จัดประชุมกลุ่มทุกวันเสาร์แรกของเดือน) ว่าควรมีจัด สร้างที่ทาการ
ของกลุ่มเพื่อใช้เ ป็นสถานที่ส าหรับ นัดพบปะระหว่างสมาชิก ประชุมกลุ่ม ตลอดจนเป็นสถานที่ใ ช้
สาหรับเป็นสถานที่สาหรับการจัดจาหน่ายปัจจัยในการผลิต เช่น เชือกล่ามวัว แร่ธาตุ อาหาร ยารักษา
โรค สาหรับสมาชิก
สมาชิกได้มมี ติในที่ประชุมกลุ่มให้มกี ารระดมทุนจากสมาชิก โดยการเก็บเงินสัจจะเป็นรายเดือน
โดยมีการนาส่งในช่วงที่มีการประชุมกลุ่ม ขั้นต่าเดือนละ 100 บาท/สมาชิก 1 คน เพื่อใช้สาหรับการ
ดาเนินการทางธุรกิจของกลุ่ม เช่นใช้เป็นเงินลงทุนสาหรับซื้อปัจจัยมาขายสาหรับสมาชิก ให้กู้สาหรับ
สมาชิกเป็นต้น
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2.จัด อบรมให้ค วามรู้กับ สมาชิก ภายในกลุ่มในด้านการจัดท ายัญ ชีครัวเรือน เพื่อให้สมาชิก
ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาบัญชี เพื่อตรวจสอบรายรับรายจ่ายของสมาชิก
3.ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อ ในเชิงพาณิชย์ โดยได้ไปศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มของ คุณสุนทร
นิคมรัตน์ นายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย และเจ้าของฟาร์มคาบอยแลนด์ อ.บางสะพานน้อย จ.
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ ทราบถึงเทคนิค และวิธีการจัดการฟาร์มโคเนื้อในรูปแบบเชิงพาณิชย์ ตลอดจน
แนวสทางการประกอบธุรกิจโคเนื้อ นอกจากนี้ได้นากลุ่มเกษตรกรไปศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มอินทร์แปลง
ของคุณ นายปฏิวัติ อินทร์แปลง บ้านเขาบ่อ ตาบลทุ่งคา อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ ในการจัดการฟาร์มโคนม เพื่อให้สมาชิกได้นามาปรับใช้
4.จัดตั้งเจ้าหน้าที่ ทาหน้าที่ผสมเทียม และดูแลสุขภาพโคของกลุ่ม โดยทาการฝึกปฏิบัติย่าง
เข้มข้นให้กับ ว่าที่ร.ต. ชาญณรงค์ บุญชูช่วย ในการล้วงตรวจท้อง ผสมเทียม จนมีความสามารถในน
การผสมเทียมได้ รวมทั้ง ฝึกอบรมการใช้ฉีดยา วัคซีน โดยกาหนดหน้าที่ให้บริการกับสมาชิกเมื่อโคของ
สมาชิกมีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น ให้ยา ถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย เป็นต้น
5.จัดอบรมการถนอมพืชอาหารสัตว์ โดยใช้วธิ ีการทาหญ้าหมัก เพื่อ เป็นแหล่งอาหารสาหรับใน
ฤดูกาลที่ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์
6.จัดอบรมการขุนโคเพื่อลดระยะเวลาในการเลี้ยง ได้น้าหนักส่งตลาดเร็วขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้
ให้กับผูเ้ ลี่ยง
7.จัดกิจกรรมการประกวดการขุนโค โดยให้สมาชิกที่มีโคเพศผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ใช้ระยะเวลา
ในการแข่งขัน 6 เดือน ผู้ใดที่โคมีน้าหนักเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นผู้ชนะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกมีการขุน
โค และ ทางกลุ่มสามารถขายโคเป็นชุดได้ ซึ่งสามารถเพิ่มอานาจการต่อรองกับ พ่อได้ (การดาเนินการ
ยังไม่เสร็จสิน้ อยู่ระหว่างดาเนินการ เสร็จสิ้นการประกวดในเดือน มีนาคม 2561)
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโคเนื้อ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ ใน
ด้าน พันธุ์ อาหาร และการจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตาบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
6.2 เพื่อพัฒนากลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อต้นแบบ ให้กับ พื้นที่ใกล้เคียง
7. แนวคิดในการพัฒนาหมูบ่ ้านด้าน วทน.
หมูบ่ ้าน วท. (ใหม่) นาเสนอแผนผัง กรอบความคิด เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาหมูบ่ ้านโดย
ใช้องค์ค วามรู้ด้าน วทน. ส าหรับ การพัฒนาหมู่บ้าน 3 ปีบ นพื้นฐานการพัฒนาตามหลัก เศรษฐกิ จ
พอเพียง(เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) และ สาหรับหมู่บ้าน วท. (ต่อเนื่อง) ให้ใส่ข้อมูลเดิมมาด้วย
ใส่ข้อมูลเดิมมาด้วย
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เกษตรกรผู้เลีย้ งโคเนือ้

•

เข้าใจ : ปรับปรุงพื้นฐานการผลิต

•
•

การพัฒนากลุ่มผูเ้ ลี้ยงโคเนือ้
การคัดเลือกโคพันธุ์ดี
การจัดการอาหาร (อาหารหยาบ/อาหารข้น)

•

เข้าถึง : เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต

•
•

การป้องกันโรค – พยาธิ
การผสมเทียม
การถนอมพืชอาหารสัตว์

•

พัฒนา : ลดต้นทุนการผลิต

•
•

ก๊าซชีวภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์
การตลาด

2559

2560

2561

เกิดรายได้ที่มั่นคง คุณภาพชีวติ เกษตรกรดีขนึ้

ชุมชนต้นแบบการเลี้ยงโคเนือ้

แผนธุรกิจ (นาเสนอแผนการพัฒนาธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว (3 ปี) ในเห็นถึงความยั่งยืนของการตลาด ให้ชุมชนอยู่ได้
ด้วยตนเอง)
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สมาชิกกลุ่มโคเนือ้ ตาบลทุง่ ลาน

แหล่งเงินกู้เพื่อการเลี้ยงโค

ออมเงิน

บริการผสมเทียม

-โคจาหน่าย

(ปีที่ 3)

(ปีที่ 1)

ถ่ายพยาธิ ฯลฯ

-มูลโค

จาหน่ายปัจจัยการผลิต

(ปีที่ 2)
ธุรกิจร้านค้า

ธุรจิ ทางการเงินสาหรับสมาชิก

ธุรกิจบริการ

(ปีที่ 3)

(ปีที่ 3)

กลุ่มโคเนือ้ ตาบลทุ่งลาน

กาไร

ปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิก

ธุรกิจโค

สวัสดิการ

ช่วยเหลือสังคม

-ฌาปนกิจ
-รักษาพยาบาล

8. พื้นที่ดาเนินการ (ระบุพืน้ ที่เป้าหมายของการสร้างหมู่บ้านต้นแบบ พื้นที่เดียว)
หมูบ่ ้าน วท.(ใหม่) /หมูบ่ ้าน วท. (ต่อเนื่อง) ระบุ(หมูบ่ ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด)
หมูบ่ ้าน วท. (ต่อเนื่อง) ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
9. ระยะเวลาดาเนินการ : (ใส่เครื่องหมายตามประเภทของหมูบ่ ้าน วท.)
หมูบ่ ้าน วท. (ต่อเนื่อง) ระบุปีเริ่มต้น พ.ศ. 2559 และปีสนิ้ สุด พ.ศ.2561
10. ข้อเสนอ/เป้าหมายการพัฒนาหมูบ่ ้าน
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เป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน
วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES)
•
•

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโคเนื้อ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อ ในด้าน พันธุ์ อาหาร และการจัดการ
ฟาร์มให้กับเกษตรกร
เพื่อพัฒนากลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อต้นแบบ ให้กับ พื้นที่ใกล้เคียง
ปัจจัยนาเข้า (INPUT)

องค์ความรู้ ในด้าน
✓ การเลี้ยงโคเนื้อ เช่น เทคโนโลยีอาหารสัตว์ พันธุ์ การจัดการฟาร์ม
การป้องโรค และการจดบันทึกข้อมูลฟาร์ม
✓ การบริหารและการจัดการกลุ่ม การเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน
✓ กระบวนการตลาด และการวางแผนการผลิต
✓ การผลิตอาหารปลอดภัย

กิจกรรม (PROCESSES)
จัดการอบรมเฃิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดเทคโนโลยที่เหมาะสมสาหรับการผลิตโคเนื้ออย่างยัง่ ยืน
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

การคัดเลือก และการปรับปรุงพันธุ์
การจัดการอาหารหยาบ/อาหารข้น
การป้องกันโรค-พยาธิ
การถนอมพืชอหารสัตว์
การผสมเทียม
การจัดการของเสียในฟาร์ม
วงจรการผลิต และการตลาด โคเนื้อ
การบริหารและการจัดการกลุ่มเกษตรกร
ผลผลิต (OUTPUTS)
✓
✓
✓
✓
✓

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ
หญ้าหมัก
โคพันธุ์ดี
ก๊าซชีวภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์

ผลลัพธ์ (OUTCOMES)
✓
✓
✓
✓

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น
โคพันธุ์ดี
รายจ่ายครัวเรือนลดลง
คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้น
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ปีท*ี่
ปีที่ 1
(พ.ศ.2559)

ปีที่ 2
(พ.ศ.2560)

ปีที่ 3
(พ.ศ.2561)

ทรัพยากร
กิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน
(สิ่ ง ที่ ต้ อ งใช้ ใ นการ
พัฒนาหมู่บ้าน)
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- เ มล็ ด พั น ธุ์ / ท่ อ น
พันธุ์หญ้า
- วัสดุอุปกรณ์ในการ
ทาก้อนแร่ธาตุ
- วัสดุการเกษตร

-ประชามสั ม พั น ธ์ ชี้ แ จงการ
พั ฒ นาการเลี้ ย งโค/จั ด ตั้ ง กลุ่ ม
การเลี้ย งโค ตาบลทุ่งลาน/การ
จัดทาแผนกลุ่ม
-ถ่ า ยทอดความรู้ ท างด้ า นการ
จัดการอาหารสาหรับการเลี้ ย ง
โค (อาหารหยาบ/อาหารข้น)
-ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้ า ง
และจัดการแปลงหญ้า
-ถ่ายทอดความรู้การคัดเลือกโค
เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์
-ถ่ า ยทอดความรู้ ก ารจั ด การ
ฟาร์มโคเนื้อ
-แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารใช้ เ ศษ
วัสดุเหลือใช้เป็นอาหารโค
- วัสดุสานักงาน
- ถ่ า ยทอดความรู้ ท างด้ า นการ
- วัสดุคอมพิวเตอร์
ถนอมพืชอาหารสัตว์
- ยา วั ค ซี น อุ ป กรณ์ - ถ่ายทอดความรู้ ทางด้ า นการ
การแพทย์
บริ ห ารจั ด การกลุ่ ม เกษตรกรผู้
- วัสดุเกษตร
เลี้งโคเนื้อ
- ถ่ายทอดความรู้ ทางด้ า นการ
จัดการโรค และพยาธิในโคเนื้อ
-- วัสดุสานักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุเกษตร
- วัสดุก่อสร้าง

- ถ่ า ยทอดความรู้ ท างด้ า นการ
ถนอมพืชอาหารสัตว์
- ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ของเสียในฟาร์ม
- ถ่ายทอดความรู้ ทางด้ า นการ
บริ ห ารจั ด การกลุ่ ม เกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อ
- ถ่ายทอดความรู้ ทางด้ า นการ
ลดต้นทุนในการเลี้ยงโคเนื้อ

ผลผลิต
(สิ่ ง ที่ ไ ด้ อ อกมา
เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม
หรือรับรู้ได้)
- กลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อ ต.ทุ่ง
ลาน
- ก า ร จั ด ก า ร
ฟาร์ ม ตามหลั ก
วิชาการ
- แ ป ล ง ห ญ้ า
สาหรับการเลี้ยง
โคของเกษตรกร
- ผลตอบแทนที่
เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
เกษตรกรผู้เ ลี้ ย ง
โค

ผลลัพธ์
(ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิต งบประมาณ
แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ มี ต่ อ ผู้ ที่ (บาท)
เกี่ยวข้อง)
-เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมี 290,250
รายได้เพิ่มขึ้น
-มีอาหารหยาบสาหรับเลี้ยงโค
-สร้ า งเครื อ ข่ า ยการตลาด
ภายใต้กลุ่มของเกษตรกร

- กลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อ ต.ทุ่ง
ลาน
- หญ้าหมัก/
- ก า ร จั ด ก า ร
ฟาร์ ม ตามหลั ก
วิชาการ

-เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมี 250,000
รายได้เพิ่มขึ้น
- มีอาหารหยาบสาหรับเลี้ยงโค
ตลอดปี
- ปั ญ หาโรคและพยาธิ ข อง
เกษตรกรลดลง
- มี แ นวทางในการลดต้ น ทุ น
การผลิต
-เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมี 250,000
รายได้เพิ่มขึ้น
- มี แ นวทางในการลดต้ น ทุ น
การผลิต
- รายจ่ายครัวเรือนลดลง

- กลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคเนื้อ ต.ทุ่ง
ลาน
- ก า ร จั ด ก า ร
ฟาร์ ม ตามหลั ก
วิชาการ
- ก๊าซชีวภาพ

หมายเหตุ* : ระบุปีงบประมาณ พ.ศ.ในปีที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
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11. แผนการดาเนินงาน
ระยะเวลา (ปี)
กิจกรรมหลัก

ปีที่ 1 (พ.ศ.2559)

ปีที่ 2 (พ.ศ.2560)

ปีที่ 3 (พ.ศ.2561)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1.ประชามสัมพันธ์ ชี้แจงการพัฒนาการ  
เลี้ยงโค/จัดตั้งกลุ่มการเลีย้ งโค ตาบลทุ่ง
ลาน
2.การจัดการฟาร์มโคเนื้อ

 

3.การจัดการอาหารสาหรับการเลี้ยงโค
(อาหารหยาบ/อาหารข้น)



4.การสร้างและจัดการแปลงหญ้า



5.การคัดเลือกโคเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์

 

6.การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร



7.การใช้เศษวัสดุเหลือใช้เป็นอาหารโค
8.การวางแผนการผสมพันธุ์โคเนื้อ

 









9.การถนอมพืชอาหารสัตว์





10.การลดต้นทุนในการเลี้ยงโคเนื้อ





11.การจัดการโรค และพยาธิในโคเนื้อ
12.การผลิตปุ๋ยมูลโคเพื่อการค้า
13.การผลิตก๊าซชีวภาพ
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12. หน่วยงานสนับสนุน (ทรัพยากร)
หน่ ว ยงานที่ จ ะให้ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานทั้ ง ในส่ ว นของ วท. หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น
สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย
และรูปแบบของการสนับสนุน เช่น งบประมาณสมทบ(ระบุจานวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร
(ไม่มคี ่าใช้จ่าย) ฯลฯ หากมีหลักฐาน เช่น หนังสือราชการ เอกสารอื่น ๆ ให้แนบมาด้วย
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน
ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏสงขลา
2.คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์
3.ปศุสัตว์อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

รูปแบบการสนับสนุน
วิทยากรถ่ายทอดความรู้/ติดตามประเมินผลโครงการ/อาคาร
ฝึกอบรม
วิทยากรถ่ายทอดความรู้
สนับสนุนด้านการฝึกอบรม ข้อมูลทางวิชาการ ด้านปศุสัตว์ การ
ประสานงานในพืน้ ที่

13. แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2560
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1

2561
ไตรมาสที่ 2

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค.

1.ประชุมกลุม่ เลีย้ งโค ตาบลทุ่งลาน

รวมเงิน

ไตรมาสที่ 3
เมย.

 

พค.

ไตรมาสที่ 4

มิย.

กค. สค. กย.

 

  

2.จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
-

การถนอมพืชอาหารสัตว์

-

แนวทางการลดต้ น ทุ ก าร
เลีย้ งโคเนือ้
การคัดเลือกโคเพื่อเป็นพ่อ
แม่พันธุ์
การวางแผนการผสมพันธุ์
โค
การผลิตก๊าซชีวภาพ

-

(บาท)
11,500
180,700

  
 
  



 

  


 

-

ก า รผ ลิตปุ๋ ยมู ล โคเพื่ อ
การค้า
3.ติดตาม และประเมินผลโครงการ

 

3,800
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4.สรุ ป ผลโครงการ และจั ด ท า

4,000

รายงาน
แผนเงิน : ตามไตรมาส

108,625

82,875

8,500

200,000

14. เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. (ระยะ 3 ปี ของแต่ละหมูบ่ ้าน วท.)
ผลผลิต/ผลลัพธ์
(สอดคล้องกับข้อ ๑๐)

หน่วย

1. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่นาเทคโนโลยีที่ได้รับการ
ถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ (เฉพาะหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
ขยายลูก)
2. จ านวนเทคโนโลยี ที่ มี ก ารถ่ า ยทอด ระบุ ช่ื อ
(เทคโนโลยีหลัก/รอง)
เทคโนโลยีหลัก
1.การสร้างเครือข่ายและบริหารจัดการ (ทุกปี)
2.การจัดการฟาร์มโคเนื้อ (ทุกปี)
3.การสร้างและจัดการแปลงหญ้า (ปีที่ 1)
4.การคัดเลือกโคเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ (ปีที่ 1, 2)
5.การวางแผนการผสมพันธุ์โคเนือ้ (ปีที่ 2, 3)
6.การถนอมพืชอาหารสัตว์ (ปีที่ 2, 3)
7.การจัดการโรค และพยาธิในโคเนื้อ (ปีที่ 2)
8.การจัดการของเสียภายในฟาร์ม (ปีที่ 3)
9.การใช้เศษวัสดุเหลือใช้เป็นอาหารโค (ปีที่ 1)
3. จานวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญใน
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด (แต่ละเทคโนโลยีตามข้อ 2.)
4 . จ า น ว น ผู้ รั บ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี
(ไม่นับซ้า) ***
๕. ร้ อ ยละ ๕๐ ของผู้ รั บ การถ่ า ยทอดน าไปใช้
ประโยชน์
๖. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่
ดาเนินการในระดับดี-ดีมาก

หมูบ่ ้าน/ชุมชน

ข้อมูล
ค่าเป้าหมายแต่ละปี* ห ม า ย
พื้ น ฐาน* ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 เหตุ
*
ชุมชน
1
1
1
ไม่สะสม

เรื่อง

5

6

5

ไม่สะสม

คน

5

7

10

สะสม

คน

50

60

70

ไม่สะสม

ร้อยละ

25

30

35

สะสม

ร้อยละ

70

80

90

ไม่สะสม

* ระบุในช่องหมายเหตุว่าค่าเป้าหมายในแต่ละปีเป็นค่าสะสมหรือไม่สะสม(ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นคนเดิม)
** ข้อมูลพื้นฐาน คือ ผลการดาเนินงานทีผ่านมาตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มโครงการ ของหมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง)
*** จานวนชุมชนที่จะขยายผล เฉพาะหมู่บ้าน วท.(แม่ข่ายขยายลูก) ให้ข้อมูลในปีที่ดาเนินการเท่านั้นและให้ระบุชื่อชุมชน
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15. ผลกระทบ (ผลกระทบ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการที่ผลลัพธ์เกิดขึ้นแล้ว โดยผ่านผู้รับบริการโดยตรง
หรือสังคม ชุมชน ที่ไม่ได้รับบริการโดยตรง แต่ได้รับผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระบุตัว
เงินได้และไม่ได้)
 เศรษฐกิจ (เช่น เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มผลผลิตจากเดิม ได้มาตรฐาน มูลค่าที่เกิดจากการนาองค์
ความรู้ไปใช้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น) ร้อยละ 50 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ เกิดผลกระทบดังนี้
1.ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปปรับปรุงระบบการผลิตของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทาให้มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจากการผลิตในรูปแบบเดิมไม่นอ้ ยกว่า 10,000 บาท/ครอบครัว/ปี

 สังคม (เช่น เกิดการจ้างงาน ลดการย้ายถิ่นฐาน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)
1.เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตโคเนือ้ แก่ผู้สนใจ
2.สร้างความสามัคคีในชุมชน โดยใช้กิจกรรมอาชีพเป็นตัวขับเคลื่อน
3.ลดปัญหาการว่างงานในชุมชน
4.อนุรักษ์ และส่งสริมการใช้ประโยชน์สัตว์พนื้ เมือง

16. งบประมาณขอรับ
ให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นงบตัวคูณ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม ตามระเบียบและอัตราของทาง
ราชการ(ประหยัด คุ้มค่า)
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 250,000 บาท
รายการ
1) ค่าใช้จ่ายใน ประสานงาน จัดเวที เสวนา ร่วมกับกลุ่ม
ค่าพาหนะเดินทาง 1,800 บาท * 5 ครั้ง
= 9,000 บาท
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 25 บาท * 25 คน * 4 ครั้ง =2,500 บาท
2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา/หรือค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ
3) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน)
ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท * 30 คน * 4 ครั้ง
= 12,000 บาท
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 25 บาท * 2 มือ้ * 30 คน * 4 ครั้ง = 6,000 บาท
ค่าเอกสารฝึกอบรม 50 บาท * 30 คน
= 1,500 บาท
ค่าวัสดุอบรมการจัดการฟาร์มโคเนือ้
= 31,200 บาท
ค่าวัสดุอบรมการถนอมพืชอาหารสัตว์
= 35,000 บาท
ค่าวัสดุการเกษตร
= 39,000 บาท
ค่าวัสดุอบรมการคัดเลือกโคพ่อแม่พันธุ์
= 26,000 บาท
ค่าวัสดุอบรมแนวทางการต้นทุนการเลีย้ งโคเนือ้
= 30,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล
ค่าวัสดุสานักงาน
= 1,000 บาท
ค่าพาหนะเดินทาง 1,800 บาท * 1 ครั้ง
= 1,800 บาท
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 25 บาท * 50 คน * 1 ครัง้
= 1,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทารายงานผล
ค่าวัสดุสานักงาน
1,000 บาท
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
3,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายหักเข้าหน่วยงาน 20 %

จานวนเงิน
11,500

180,700

3,800

4,000

50,000

17. การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล :
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ทุกไตรมาสหลังจากยืนยัน
ของรับการสนับสนุนงบประมาณ กับสานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยรายผลการดาเนินงาน
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ผ่ า น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://www.clinictech.most.go.th/online/index.asp เมนู Sci & Tech Village และต้องจัดส่ ง ผลงานและ
เอกสารตามที่ปรากฏในคู่มอื ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินโครงการ :
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ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว วารสาร และสื่ออื่นใด จะต้องมีข้อความและสัญลักษณ์
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณปรากฏด้วยทุ กครั้ง และ
ยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นผู้จัดขึ้น พร้อมทั้งทาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ทุกประการ

ลงชื่อ .............................................................
(อ.ดร.มงคล เทพรัตน์)
ผูเ้ สนอโครงการ

17

2.รายละเอียดของกลุ่มที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กลุ่มโคเนื้อ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกมีความเห็นตรงกันว่า
ควรจะร่วมจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้เลียงโคเนื้อเพื่อระดมทุน ช่วยเหลือสมาชิกผูเ้ ลีย้ งโคเนื้อด้วยกัน สร้างอานาจ
การต่อรองทางการตลาด และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเลีย้ งโคเนื้อ ปัจจุบันมีสมาชิกร่วมกลุ่มกันทั้งหมด
34 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 รายขื่อสมาชิกกลุ่มโคเนื้อทุ่งลาน

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

ชื่อ
วินัย
ชอบ
วิสิทธิ์
ประพร
พันธุ์
จรัญ
ศิริชัย
ภิรมย์
ชวน
ณรงค์ชัย
รัฐพล
กาณฑ์
สมพร
วิสุทธิ์
เลอศักดิ์
ศักดิ์ชัย
ชาญณรงค์
สมภพ
ประดิษฐ์
ธนากร
บรรดิษฐ์
มนตรี
อนุชติ
วสันต์
แจ้งศักดิ์

นามสกุล
รักษามณี
อาษาพันธ์
แก้วสุวรรณ
ชุมปรยูร
ปรพรม
เสชะนะ
แก้วอุทัย
ประทุมทอง
แก้วอุทัย
เขียวแก้ว
ประพรม
เหมโก
แก้วประดับ
จุลจินดา
แก้วสุวรรณ
แก้วอุทัย
บุญชูช่วย
ขุนโหร
รักษ์วงศ์
ประพรม
แก้วประชุม
จุลจินดา
อาษาพันธ์
จุลจินดา
อ่อนแก้ว

อายุ โทรศัพท์
46
65 0846919967
57 0816097394
0917068348
56 0874782982
0824385292
53 0805465512
30 0800365894
59 0819902549
0950829021
0849682304
0961697370
0899576903
28 0950696903
25 0955988103
0805406667

0869590651
0613612792
0650679272
0850795217

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาบล
125/1
7 ทุ่งลาน
48/1
9 ทุ่งลาน
9/1
6 ทุ่งลาน
4/1
4 ทุ่งลาน
43
6 ทุ่งลาน
33/1
6 ทุ่งลาน
34/1
6 ทุ่งลาน
50/1
7 ทุ่งลาน
18/1
6 ทุ่งลาน
ทุ่งลาน
3
5 โคกม่วง
17/2
5 ทุ่งลาน
41/5
5 ทุ่งลาน
26
6 ทุ่งลาน
ทุ่งลาน
15/1
6 ทุ่งลาน
78
6 ทุ่งลาน
103
4 โคกม่วง
ทุ่งลาน
ทุ่งลาน
ทุ่งลาน
54
9 โคกม่วง
2/1
บ้านพรุ
103
7 ทุ่งลาน
1/5
6 ทุ่งลาน

อาเภอ
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
หาดใหญ่
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง

จังหวัด
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
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นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาง
นาย

ชื่อ
เจริญ
เผิน
ประวิตร
ไมตรี
เพียร
สุริน
รณกิจ
รชกร
สมนึก

นามสกุล
แก้วสุวรรณ
จันทกาญจน์
อนุชาญ
แก้วนิล
สุวรรณวงค์
แสงสม
นันทพุฒ
แก้วประดับ
แซ่เผ่า

อายุ โทรศัพท์
42 0815993472
59 0810991274
0897343261
0956831169
0611739139
0984283151
0956490950

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตาบล
114/1
7 ทุ่งลาน
54/2
7 ทุ่งลาน
73/1
7 โคกม่วง
11
5 ทุ่งลาน
9/1
6 ทุ่งลาน
113
7 ทุ่งลาน
8 ทุ่งลาน
ทุ่งลาน
ทุ่งลาน

อาเภอ
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง
คลองหอยโข่ง

จังหวัด
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
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บทที่ 2
การดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการนีไ้ ด้ดาเนินกิจกรรม ณ ทีท่ าการโคเนื้อทุ่งลาน ต.ทุ่ง
ลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลาโดยมีวัตถุประสงค์คอื
1. เพื่อให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโคเนื้อ ประกอบด้วย
การถนอมพืชอาหารสัตว์ แนวทางการลดต้นทุการเลี้ยงโคเนื้อ การคัดเลือกโคเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ การ
วางแผนการผสมพันธุ์โค การผลิตก๊าซชีวภาพ การผลิตปุ๋ยมูลโคเพื่อการค้า
2. ดาเนินกิจกรรมกลุ่มเกษตรกร ในด้านการผลิตโคเนื้อ ให้เป็นหมูบ่ ้านต้นแบบที่มีขีด
ความสามารถในการผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นแหล่งเรียนรู้ประจาท้องถิ่นได้
1.คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการหมู่บ้านโคเนือ้ ตาบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้ตงั้ คณะกรรมการทาหน้าที่ ดังนี้
1.คณะกรรมการอานวยการ
2.คณะกรรมการดาเนินงาน
1) คณะกรรมการฝ่ายประสานงานโครงการ
2) คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร/ลงทะเบียน
3) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
4) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดทารายงาน
5) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ
6) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน / พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
7) วิทยากร
โดยมีรายละเอียดของรายนามคณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ตามคาสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2381/2561 (ภาคผนวก ก)
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2.กาหนดการถ่ายทอด
วันที่

เวลา

20 มิถุนายน 2561

08.00-17.30 น.

กิจกรรม
ติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการและสารวจความพร้อมด้านสถานที่สาหรับ
ฝึกปฏิบัติ

27 มิถุนายน 2561

08.00-17.30 น.

ติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการและสารวจความพร้อมด้านสถานที่สาหรับ
ฝึกปฏิบัติ

30 มิถุนายน 2561

08.00-17.30 น.

ติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการและสารวจความพร้อมด้านสถานที่สาหรับ
ฝึกปฏิบัติ

7 กรกฎาคม 2561

8 กรกฎาคม 2510

14 กรกฎาคม 2561

23 กรกฎาคม 2561

08.00 – 08.15 น.

ลงทะเบียน/แจกเอกสารประกอบการอบรม

08.15– 09.00น.

พิธีเปิด ชี้แจงโครงการการพัฒนาการเลีย้ งโค ต.ทุ่งลาน/การจัดทาแผนกลุ่ม

09.00 – 12.00น.

บรรยายเรื่อง การวางแผนการผสมพันธุ์

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.

ฝึกปฏิบัตเิ รื่อง การวางแผนการผสมพันธุ์

17.00 – 17.30 น.

สรุป/ตอบข้อซักถาม/ประเมินผล

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 12.30น.

บรรยายเรื่อง การขุนโค

12.30 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.

ฝึกปฏิบัตเิ รื่อง การขุนโค

17.00 – 17.30 น.

สรุป/ตอบข้อซักถาม/ประเมินผล

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

08.30 – 12.30น.

บรรยายเรื่อง แก๊สชีวภาพ

12.30 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.

ฝึกปฏิบัตเิ รื่อง แก๊สชีวภาพ

17.00 – 17.30 น.

สรุป/ตอบข้อซักถาม/ประเมินผล

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 12.30น.

ลงทะเบียน
บรรยายเรื่อง การผลิตปุ๋ยมูลโค

12.30 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น.

ฝึกปฏิบัตเิ รื่อง การผลิตปุ๋ยมูลโค

17.00 – 17.30 น.

สรุป/ตอบข้อซักถาม/ประเมินผล
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วันที่

เวลา

10 สิงหาคม 2561

08.00 – 17.30 น.

กิจกรรม
ลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงานของเกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรรายอื่นๆ
รวมทั้งการให้คาปรึกษาต่างๆ

30 สิงหาคม2561

08.00 – 17.30 น.

ลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงานของเกษตรกรต้นแบบ และเกษตรกรรายอื่นๆ
รวมทั้งการให้คาปรึกษาต่างๆ
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3.รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ที่
1

ชื่อ - สกุล
แก้วสุวรรณ

นายวิสทิ ธิ์

2

ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์

3

ตาบล

อาเภอ

ที่อยู่
9/1 หมู่ 6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

บุญช่วย

78 หมู่ 6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

น.ส.สุพิศ

จุลจินดา

26 หมู่6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

4

นายจรัญ

เสชะนะ

33/1 หมู่ 6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

5

นายประพร

ชุมประยูร

4/1 หมู่ 4

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

6

นายเผิน

จันทกาญจน์

34/2 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

7

นายศิวิชัย

แก้วอุทัย

34/1

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

8

นายประสาน

รัตนพันธ์

108 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

9

นายกาณฑ์

เหมโก

17/2 หมู่ 5

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

10

นายชัชวาลย์

ประทุมทอง

50 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

11

นายพิชิต

ประทุมทอง

81 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

12

นางแต้ว

เรืองกาญ

50/1 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

13

นางสมใจ

ไชยวงศ์

48 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

14

นายอภิเดช

ทองฉิม

หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

15

นายพิรุณ

เพ็งนวล

28 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

16

นายเสรี

แก้วอ่อนจริง

หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

17

นายสุริน

แสงสม

113 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

18

นายแอม

รัตนพันธ์

13 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

19

นายเหิม

รัตนพันธ์

80 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

20

นายประยูร

ประทุมทอง

81 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

21

นายวิมล

ศรีหนองห้าง

หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

22

นางนอม

แก้วอ่อนจริง

43 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

23

นายสมพร

บินโย

2/1 หมู่ 5

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

24

นายนิพัฒน์

ยางทอง

23 หมู่ 5

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง
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ที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

ตาบล

อาเภอ

25

นายอานวย

ทองศิลป์

33/2 หมู่ 5

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

26

นายวิสุทธิ

จุลจินดา

26 หมู่ 6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

27

นายแจ้งศักดิ์

อินแก้ว

1/2 หมู่ 6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

28

นายโชติ

แก้วสุกูล

4 หมู่ 6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

29

นายสมนึก

แก้วสุวรรณ

15 หมู่ 6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

30

นายวิไล

ศรีหนองห้าง

37/4 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

31

นายปรีชา

รัตนพันธ์

100 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

32

นายชวน

อาสาพันธ์

48/1 หมู่ 9

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

33

นายสานิต

แก้วประดับ

37/2 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

34

นายสมศักดิ์

มีเอียด

91 หมู่ 4

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

35

นายสิน

จันทร์ทอง

80/1 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

36

นายประยูร

หนูอุไร

38 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

37

นายเปือน

บุญเหมาะ

36 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

38

นางจู้

แซ่จิ่ว

40 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

39

นายสุวชิ

รักษ์วงศ์

13/4 หมู่ 5

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

40

นางเพ็ญทิพย์

อุน่ จิตร์

79/2 หมู่ 8

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

41

นายสมศักดิ์

มีเอียด

91 หมู่ 4

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

42

นายนรชัย

บุญชูช่วย

32 หมู่ 6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

43

นายคะนึง

เพ็งมาก

1/1 หมู่ 5

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

44

นายสุวทิ ย์

รักษ์ธรรม

10/4 หมู่ 5

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

45

นายวีระพันธ์

บารุงศักดิ์

1/5 หมู่ 5

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

46

น.ส.พร้อม

พรหมปลด

74/1 หมู่ 5

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

47

นายศักดิ์ชัย

แก้วอุทัย

15/1 หมู่ 6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

48

นายประสิทธิ์

แก้วสุวรรณ

15 หมู่ 6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

49

นายพันธ์

ประพรม

34 หมู่ 6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

23

ที่

ชื่อ - สกุล

ที่อยู่

ตาบล

อาเภอ

50

ว่าที่ ร.ต.ภิรมย์

ประทุมทอง

50/32 หมู่ 7

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

51

นายเลอศักดิ์

แก้วสุวรรณ

1 หมู่ 6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

52

นายเกริก

รัตนโสภา

20/3

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

53

นายชวน

แก้วอุทัย

18/1 หมู่ 6

ทุ่งลาน

คลองหอยโข่ง

ภาพกิจกรรมกลุ่ม การอบรม และศึกษาดูงาน
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บทที่ 3
ผลการประเมินระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยี
1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทางด้านการผลิตโคเนื้อ ทั้งหมด 39 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกร (71.79 %) และมี บ งส่ ว นที่ ป ระกอบอาชี พ รั บ จ้ า งและอาชี พ อื่ น ๆ (15.38 และ 10.26 %
ตามล าดั บ ) โดยส่ว นใหญ่มีก ารศึกษาในระดับปะถมศึกษา (46.15 %) และเป็นที่น่าสังเกตว่า มีผู้ที่จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า (17.94%) พอสมควร ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้มีความรู้เริ่มให้ความสนใจ
ในการเลี้ยงโคเนื้อ สาหรับรายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ จะมี รายได้มากกว่า 9,000 บาทขึ้นไป
(74.36%) และได้รับข้อมูลจากการแนะนาจากคนรู้จักเป็นส่วนมาก (97.44%) และไม่เคยเข้าร่วมโครงการ
ในลักษณะนีม้ าก่อน (97.44%) และไม่เคยขึน้ ทะเบียนคนจนตามโครงการของรัฐบาล (97.44%) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมโครงการ
รายการ

จานวน

ร้อยละ

อาชีพหลัก
เกษตรกร

28

71.79

แม่บ้าน

1

2.56

รับจ้าง

6

15.38

อื่นๆ

4

10.26

ประถม

18

46.15

มัธยมต้น

5

12.82

มัธยมปลาย/ปวช.

6

15.38

ปวส./อนุปริญญา

2

5.13

ปริญญาตรี

6

15.38

สูงกว่าปริญญาตรี

1

2.56

อื่นๆ

1

2.56

ระดับการศึกษาสูงสุด
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รายการ

จานวน

ร้อยละ

รายได้ตอ่ เดือน
3,001 – 4,000 บาท

1

2.56

4,001 – 5,000 บาท

2

5.13

5,001 – 6,000 บาท

2

5.13

6,001 – 7,000 บาท

1

2.56

7,001 – 8,000 บาท

4

10.26

9,001 – 10,000 บาท

14

35.90

มากกว่า 10,000 บาท

15

38.46

38

97.44

1

2.56

1

2.56

38

97.44

1

2.56

38

97.44

การทราบข้อมูลโครงการ
การแนะนา/คนรู้จัก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก โครงการอื่น
เคย
ไม่เคย
การขึ้นทะเบียนคนจน
เคย
ไม่เคย
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2.ความพึงพอใจต่อโครงการ
จากการสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ พบว่า ในด้านขั้นตอนการให้บริการ เช่น การแจ้งให้
ทราบก่อนอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การได้รับความสะดวก ส่วนใหญ่ผู้รับบริการมีความพึงใจ
มาก (75.50%) สาหรับ การให้บริก ารของเจ้าหน้าที่ และวิทยากรพบว่า ผู้รับบริการมีความพึงใจมาก
(75.21%) และบรรยากาศของการอบรม เช่ น สถานที่ อุ ป กรณ์ โ สต เอกสารการอบรม อาหาร และ
เครื่องดื่มผู้ รับ ริก ารมีความคิด เห็นค่อนข้างกระจายแต่อยู่ใ นระดับ พอใจมากสาหรับ ความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรที่อบรม ผู้รับบริการส่วนใหญ่แล้วมีความพึงพอใจ ต่อ ความรู้ที่ได้รับ เนื้อหาวิทยากรสอน ความ
เหมาะสมของเวลาในการฝึกอบรม ความคุ้มค่าของเวลาที่ใช้ในการอบรม โดยภาพรวมของการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้ ผูร้ ับบริการ ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจมาก (82.80%) ดังแสดงในตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ความพึงพอใจของผูร้ ่วมโครงการ
รายละเอียดผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
1.มีขั้นตอนการให้บริการ
2.การบริการวิทยากร เจ้าหน้าที่
3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปใช้ประโยชน์
5.เนื้อหาที่วทิ ยากรสอน
6.วิทยากรถ่ายทอดความรู้
7.เวลาการอบรม
8.ช่วงเวลาของการจัดการอบรม
9.ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับ
10.ความพึงพอใจในทุกเรื่องของการจัดกิจกรรม
* 5 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึงพึงพอใจมาก
3หมายถึงพึงพอใจปานกลาง
2หมายถึงพึงพอใจมากน้อย
1หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด
0 หมายถึง ไม่พึงพอใจ

5
8.91
14.05
30.37

ร้อยละ*
4
3
75.50 12.79
75.21 10.74
55.42 14.21

2

1
0
0
0

0
0
1

26.09
27.42
19.28
17.39
25.45
24.12
4.05

52.17
57.33
65.49
60.25
45.44
49.58
82.80

21.74
15.25
15.23
22.36
29.11
22.3
13.15

0
0
0
0
0
4.00
0

0
0
0
0
0
0
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บทที่ 4
ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยส่งแบบสอบถามถึงผู้เข้าร่วมอบรม จานวน 53 คน
ได้รับข้อมูลจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 47.17 โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงและสามารถท าให้
ผลผลิตของตนเองเพิ่มมากขึ้น (100%) โดยส่วนใหญ่แล้วรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นในส่วนของรายได้หลัก
(91.85%) และช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้น หรือลดรายจ่ายในการผลิต เฉลี่ย น้อยกว่า 1,000 บาท/เดือน มากที่สุด
(40.95%) รองลงมาอยู่ในช่วง 2,001 – 3,000 บาท/ต่อเดือน (39.22%) ซึ่งพบว่าผู้เข้ารับการอบรมจะนา
ความรู้ไปหลังการอบรมภายใน 1 เดือน ค่อนข้างสูง (42.16%) รองลงมา นาความรู้ไปใช้หลังการอบรม
(35.14%) โดยความรู้ที่ได้จะถูกนาไปใช้ในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ (80.00%) โดยความรู้ที่ได้ประยุกต์เป็น
องค์ความรูใ้ หม่ (85.16%) ดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รายการ

ร้อยละ

นาไปปฏิบัติจริงและสามารถเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

100.00

1.การนาไปใช้ประโยชน์
2.รายได้ที่ได้รับ
รายได้หลัก
รายได้เสริม
3.ความรูท้ ี่ได้รับเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่าย (บาท/เดือน)
น้อยกว่า 1,000 บาท
1,001 – 2,000 บาท
2,001 – 3,000 บาท
3,001 – 4,000 บาท
4.นาความรูท้ ี่ได้รับไปใช้เมื่อใด
หลังการอบรมทันที
หลังการอบรมภายใน 1 เดือน

8.15
91.85
40.95
6.14
39.22
13.69
35.14
42.16
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รายการ
หลังการอบรมภายใน 3 เดือน
5.การนาความรูท้ ี่ได้รับไปใช้
ใช้ในครอบครัว
ใช้ในชุมชน/กลุ่ม
ใช้ในที่ทางาน
6.การนาความรูไ้ ปขยายผลต่อ
ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่
ให้บริการ / คาปรึกษา

ร้อยละ
22.77
80.00
14.76
5.24
85.16
14.84
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บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินโครงการ
โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตโคเนื้อ
ให้กับกลุ่มโคเนื้อ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ในปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวนทั้งสิ้น 39 คน ซึ่งหลังจากได้ดาเนินโครงการ สมาชิกมีการขับเคลื่อนการดาเนิน กิจกรรมของกลุ่ม
เช่น ออกระเบียบข้อบังคับกลุ่ม จัดการระดมทุน (หุน้ ) จากสมาชิก และสมาชิกได้มอบที่ดนิ เพื่อให้จัดสร้างที่
ทาการกลุ่ม
1.ผลผลิตการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินโครงการตามข้อเสนอ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จานวน 2 ข้อ คือ จานวนชุมชน
ที่นาเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ประโยชน์ และ จานวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญ ส่วน
ด้านอื่น ๆ ต่ากว่าเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ (ตารางที่ 5.1)
ตารางที่ 5.1 ผลการดาเนินการโครงการหมูบ่ ้านโคเนือ้
ผลผลิต
1.จานวนชุมชน ที่นาเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
ไปใช้ประโยชน์
2.จานวนเทคโนโลยีที่มีการถ่ายทอด
3.จานวนวิทยากรชุมชนที่สร้างความเชี่ยวชาญ
4.จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
5.ผู้รับการถ่ายทอดนาไปใช้ประโยชน์
6.ความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดี-ดีมาก

หน่วย
ชุมชน

เป้าหมาย
1

เรื่อง
คน
คน
คน
ร้อยละ

5
5
50
25
70

ผลการดาเนินงาน
1
4
5
39
17
86.96
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2.ผลการดาเนินงานตลอดระยะโครงการ
จากการดาเนินงานโครงการในระยะเวลา 3 ปีที่ได้รับงบประมาณ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมี
จานวนเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีสุดท้ายมีสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มทั้งหมด 40ราย มีแปลงหญ้าที่ใช้เลี้ยง
โคทั้งหมด 69 ไร่ มีโคทั้งหมด 305 ตัว มีโคขายทั้งสิน้ 17 ตัว โดยมีรายได้จากการขายโค 682,500 บาท
และมีสนิ ทรัพย์จากโคที่เลีย้ งทั้งหมด 10.1 ล้านบาท (ตารางที่ 5.2)
ตารางที่ 5.2 มูลค่าทางเศรษฐกิจโครงการหมูบ่ ้านโคเนื้อ
รายการ
สมาชิก (ราย)
แปลงหญ้า (เฉลี่ย); ไร่
โคทั้งหมด (เฉลี่ย); ตัว
ลูกโค-โคร่น (เฉลี่ย); ตัว
โคขาย ; ตัว
รายได้ขายโค (เฉลี่ย); บาท
มูลค่าวัว (ล.บ.)

2558
22

2559

2560

33
56.5 (1.7)
255 (7.7)
126 (3.8)

40
69 (1.7)
305 (7.6)
165 (4.1)
17
682,500 (17,062.5)
10.1

8.3
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการ
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