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กิตตกิรรมประกาศ 

 หมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด ปีที่ 1 (พ.ศ. 2564) ได้ด าเนินการแล้วเสร็จตาม

แผนการด าเนินงาน จึงขอขอบคุณ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สป.อว.) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานในแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ 

(Science Community Incubator : SCI) และขอขอบคุณสมาชิกชุมชนบ้านโคกสะอาด วิสาหกิจชุมชน

กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวพันธ์ุพื้นเมือง "ข้าวหอมดอกฮัง" และขอขอบคุณคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร รวมถึงหน่วยงานภาคีในพื้นที่ทุกฝ่าย ในความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

บ้านโคกสะอาดสู่การเป็นหมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม เพื่อเป้าหมายให้คนในหมู่บ้านมีฐานคิดทาง

วิทยาศาสตร์ สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าและน าไปสู่การเพิ่มรายได้ 

ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนได ้จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สมค าพี่ และคณะ 

30 กันยายน 2564 
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ค าน า 

 หมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด ปีที่  1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ปีงบประมาณ 2564 

แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI) ภายใต้ คลินิก

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ชุมชน

แห่งการเรียนรู้เพื่อให้มีขีดความสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ชุมชนนวัตกรรมในอนาคตได้ โดยมีเป้าหมายให้คน

ในหมู่บ้านมีฐานคิดทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตลอดห่วงโซคุ่ณค่าและ

น าไปสู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนได้ โดยได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าวอินทรีย์ผ่านระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือระบบ

พีจีเอส การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้ใน

นาข้าวอินทรีย์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเช้ือจุลินทรีย์ (EM) เพื่อใช้ในระบบเกษตรกรรม

ยั่งยืน ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการโดยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนบ้านโคกสะอาด 

และหน่วยงานภาคีในพื้นที่ ทั้งนี้คณะท างานได้รายงานผลการด าเนินงาน และเข้ารับการติดตามประเมินผล

โครงการซึ่งมีข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการด าเนินงานรว่มกันในปีที ่2 และปีที่ 3 ในระยะ

ต่อไป 
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บทที่ 1 

รายละเอียดโครงการ 

1.1 ชื่อหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                     

1.2 ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: หมูบ่้านข้าวอินทรีย์แบบมสี่วนร่วมบ้านโคกสะอาด 

 ค่าละติจูด 17.344559 ค่าลองตจิูด 104.113679  
1.3  ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ 

ข้อมูลผู้ร่วมโครงการ ต าแหน่ง เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้อง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน   

สมค าพี่ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร           

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร                 

โทร. 0892795558 

Email: yuphin.s@snru.ac.th 

หัวหน้า

โครงการ 

1.การส่งเสริมและพัฒนาเกษตร

ปลอดภัย 

2. การส่งเสริมระบบการรับรอง

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 

3.การส่งเสริมและพัฒนาการแปรรูป

เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

1. โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงฯ 

2. โครงการวิจัย แนวทางการ

ส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส าหรับการผลิตมะเขือเทศฯ 

3.โครงการวิจัย การประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนากลุ่ม

ผู้ผลิตอาหารแปรรูปพื้นบ้านฯ  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะจินต์ 

ปัทมดิลก 

คณะวิทยาการจัดการ                

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร                 

โทร. 0951680854 

Email: 

paddamadilok@gmail.com 

ผู้ร่วม

โครงการ 

1.การพัฒนาเกษตรกรสู่การผลิต

เกษตรปลอดภัย โดยใช้ปัจจัยการ

ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.การส่งเสริมเกษตรเชิงพาณิชย์ 

3.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

4.การพัฒนาเครือข่ายตลาด/

ผู้บริโภค 

1. กระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชนบ้านนางอยฯ  

2. รูปแบบและแนวทางการจัดการ

ผลผลิตมะเขือเทศที่เหมาะสม 

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของเกษตรกร

บ้านนางอยฯ  

3.นายนฤทธ์ิ ไชยรักษ์    

ประธานวิสาหกิจชุมชน 

ผู้ร่วม

โครงการ 

1.ประสานงานในพื้นที่ ส่งเสริม 

สนับสนุนชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบ

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วน

ร่วม 

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

อนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวพันธ์ุพื้นเมือง 

"ข้าวหอมดอกฮัง" 
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1.4  ลักษณะโครงการ   :   

  1) หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ปีที่ 1 

พ้ืนท่ีด าเนินการ  

  บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ต าบลอุ่นจาน อ าเภอกสุุมาลย์ จงัหวัดสกลนคร 

1.5 หลักการและเหตุผล 

 1) สถานภาพปัจจุบันของหมูบ่้าน และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนบรปูภาพประกอบ 

 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ต าบลอุ่นจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก มี

ประชากรทั้งหมด 580 คน จาก 189 ครัวเรือน อาชีพหลักคือท านา โดยมีที่ตั้งอยู่ในระบบนิเวศน์นาโคก 

โดยบ้านโคกสะอาดเดิมเรียกว่า บ้านน้อยเลิงฮัง ซึ่งค าว่า ฮัง มาจากต้นไม้ที่มีมากในป่าในบริเวณหมู่บ้านคือ 

ต้นรัง ที่อยู่รอบแปลงนาเล็กๆ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “บะ” ซึ่งเป็นแนวกันชนตามธรรมชาติและเป็นป่า

เศรษฐกิจในระดับครัวเรือนที่ส าคัญของหมู่บ้านโคกสะอาด การท านาของหมู่บ้านโคกสะอ าดได้มีการ

อนุรักษ์พันธ์ุข้าวพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และในปี 2556 ได้จัดตั้งกลุ่มที่จดทะเบียนเป็น 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวพันธ์ุพื้นเมือง "ข้าวหอมดอกฮัง" รหัสทะเบียน : 4-47-02-05/1-

0038 ซึ่งค าว่า ฮัง เป็นภาษาท้องถ่ินที่เรียกต้นรัง เป็นต้นไม้ที่มีจ านวนมากในพื้นที่ จึงได้น ามาเป็นช่ือกลุ่ม

เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ า และไม่ใช่เป็นช่ือพันธ์ุข้าว ทั้งนี้กลุ่มได้มีการแปรรปูข้ันต้นเปน็ ข้าวสารบรรจุถุง และ

มีการท าสบู่ข้าวหอมดอกฮัง เพื่อจ าหน่ายเป็นรายได้ของกลุ่ม โดยข้าวพื้นเมืองในช่ือกลุ่มภายใต้แบรนด์ 

“ข้าวหอมดอกฮัง” ที่ส่วนใหญ่เป็นข้าวสายพันธ์ุพื้นเมืองแท้ที่ผ่านกระบวนการคัดตามกรรมวิธีดั้งเดิม 

จนกระทั่งได้เป็นพันธ์ุข้าวที่บริสุทธ์ิ มีจ านวน 99 สายพันธ์ุ และในจ านวนนี้มีตระกูลข้าวหอมจ านวน 40 

สายพันธ์ุ ทั้งนี้ ในแต่ละสายพันธ์ุมีความโดดเด่นทางด้านคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อการบริโภค เช่น ข้าว

หอมนิล ปล้องแอ้ว เหนียวแดง มะลิแดง และ ก่ าน้อย สายพันธ์ุเหล่าน้ีหายไปจากท้องถ่ินนี้นานกว่า 30 ปี 

จึงเป็นเหตุผลให้มีการจัดตั้งกลุ่มข้ึนเพื่อจะได้น าสายพันธ์ุเหล่านี้กลับมาเพาะปลูกในพื้นที่ นิเวศน์นาโคก 

ท่ามกลางป่าต้นรังในหมู่บา้นอีกครั้งเพื่อสบืสานการท านาด้วยสายพันธ์ุข้าวประจ าถ่ินในระบบนิเวศน์ป่ารงัที่

มีอัตลักษณ์เฉพาะถ่ิน และเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวหอมดอกฮังสู่คนรุ่นต่อไป จากการ

ส ารวจข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า กลุ่มยังไม่ได้รับรองมาตรฐานใดๆ ทั้งมาตรฐานการผลิตข้าว หรือมาตรฐานที่

เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ข้าว ซึ่งกลุ่มมีความต้องการพัฒนามาตรฐานที่เกษตรกรสามารถรับรองตนเองได้ ไม่

ยุ่งยากซับซ้อน และไม่ใช้ค่าใช้จ่ายมากนักในการเข้าสู่ระบบรับรอง นอกจากนี้กลุ่มยังต้องการพัฒนาด้าน

การตลาดที่ยังมีช่องทางที่จ ากัด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองแบบมีส่วนร่วมของสมาพันธ์เกษตร

อินทรีย์แห่งประเทศไทย ที่ได้พัฒนาระบบการรับรองที่ตอบโจทย์ของเกษตรกรในลักษณะความต้องการ

ผลิตอาหารปลอดภัยและต้องการเครือข่ายทางการตลาดที่เป็นระบบมากขึ้น  
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 จากศักยภาพของชุมชนบ้านโคกสะอาด รวมถึงความต้องการจ าเป็นที่ ได้กล่าวข้างต้น โครงการ

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ในช่ือ “หมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด” จึงเกิดข้ึนจากความ

ต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ของการผลิตข้าวในระบบนิเวศน์นาโคก ในป่าต้นรังซึ่งเป็นป่า

เศรษฐกิจครอบครัวที่แนวกันชนตามธรรมชาติของระบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มข้าว

หอมดอกฮังในการสืบสานพันธ์ุข้าวพื้นเมืองและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชีวิตความ

เป็นอยู่ของชุมชนเป็นฐานระบบนิเวศน์ป่าเศรษฐกิจครอบครัว โดยการน าระบบการรับรองมาตรฐานแบบมี

ส่วนร่วมที่ตอบโจทย์ในพื้นที่ในเรื่องการรับรองมาตรฐานที่เกษตรกรสามารถด าเนินการเองได้ โดยมีระบบ

การส่งเสริมสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทางเพื่อเสริมความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการผลติ

อาหารในระบบอินทรีย์ที่อาจต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง รวมถึงระบบการตลาดแบบเครือข่ายที่จะเช่ือมโยง

ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้กว้างมากข้ึน 
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2) ผลการวิเคราะห์ข้อมลูศักยภาพ ความพร้อม ประเด็นปญัหา แนวทางแก้ไขปัญหา ของ

หมู่บ้าน 

  กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของของหมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

บ้านโคกสะอาด (SWOT Analysis) น าผลที่ได้มาแบ่งรูปแบบการจับคู่กลยุทธ์ของ TOWS ออกเป็น กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “หมูบ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด” ได้ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัย
ภายนอก 

ปัจจัยภายใน 
SO 
-ใช้อัตลักษณ์ของข้าวอินทรีย์ทีผ่ลิตในพืน้ที่ระบบนเิวศนน์าโคกป่าต้นรัง 
เพื่อผลิตข้าวอินทรีย์สู่ตลาดเครือข่าย 

 

WO 
-ประชาคมโลกให้ความสนใจกับความปลอดภัยของอาหารทีผ่ลิตด้วย

ระบบทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเปน็ที่ต้องการของผู้บรโิภค 
-ระบบนิเวศนน์าโคกของบ้านโคกสะอาดเหมาะสมในการผลิตอาหาร
อินทรีย ์

ST 
-บ้านโคกสะอาดมพีื้นทีเ่หมะสมในการผลิตอาหารปลอดภัย 
-ชุมชนโคกสะอาดเปน็ชุมชนเข้มแข็ง 
-มีประสบการณ์ในการผลิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-มีพนัธุ์ข้าวพืน้เมืองที่เป็นอัตลักษณ ์
-มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตข้าวหอมดอกฮัง 

WT 
-ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย ์
-พัฒนาเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรยี ์
-พัฒนาพื้นที่ผลิตและระบบผลิตเข้าสู่ระบบรบัรองมาตรฐานเกษตร
อินทรียแ์บบมสี่วนร่วม 

 

1.6   วัตถุประสงค์ 

 6.1 พัฒนาศักยภาพของชุมชนบ้านโคกสะอาด ต าบลอุ่นจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร สู่การเป็น 

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการน าองค์ความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประยกุต์และ

พัฒนาข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยเน้นกระบวนการแบบมสี่วนร่วม 

 6.2 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการแกป้ัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ สู่ การเป็น 

นักวิทยาศาสตร์และวิทยากรในชุมชน 

 6.3 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเชิงบูรณาการ 
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1.7 ท่ีมาของความต้องการ  

  เป็นความต้องการจากการให้บริการค าปรึกษา 

ระบุหมายเลขค าปรึกษาในระบบ CMO : .       5472                                      . 

  เป็นความต้องการจากจังหวัดที่เสนอผ่าน ศวภ. (โครงการส่งเสริมและพฒันาเกษตรอินทรีย์

จังหวัดสกลนคร) 

1.8 แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน:  

หมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด 

 

                  งบประมาณ 
ปีที่ 1 -การส่งเสรมิความรูเ้รื่อง มาตรฐานเกษตร

อินทรียแ์บบมสี่วนร่วม 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าปุย๋หมัก 
-การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลนิทรยี์ในการท า
กสิกรรมไร้สารพิษ 

-การส่งเสรมิความรู้ด้านการผลิตปัจจัยการ
ผลิตที่มุ่งสู่ระบบเกษตรอินทรีย ์
-การเตรยีมการเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์
 

-การเสริมสร้างศักยภาพ และการ
สร้างเครือข่ายทางการตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย ์

 

200,000 

ปีที่ 2 -เทคโนโลยีชีวภัณฑ์ 
-การปรับปรุงบ ารุงดิน 
-การส่งเสรมิระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

แบบมีส่วนร่วม (SDGsPGS) 
 

-การส่งเสรมิและพัฒนาการแปรรูปข้าว
อินทรีย ์
-การเข้าสูร่ะบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
(Primary GMP) 

-การส่งเสรมิการใชร้ะบบตรวจสอบ
ย้อนกลับสนิค้าเกษตรอินทรีย ์
 

300,000 

ปีที่ 3 -การเข้าสูร่ะบบการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรียแ์บบมสี่วนร่วม (SDGsPGS) 
 

-การส่งเสรมิและพัฒนาการแปรรูปข้าว
อินทรีย ์
-การเข้าสูร่ะบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
(Primary GMP) 

-การสร้างเครือข่ายทางการตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย ์
-ระบบสารสนเทศเครือข่าย
เกษตรอินทรีย ์
 

300,000 

ผลผลิต 

มีแผนการพัฒนาข้าวอินทรยี์แบบมีส่วนร่วมของบ้านโคกสะอาด  ปี 2564-2566 
มีความรู้ความเข้าใจและเหน็ความส าคัญของ วทน. ระบบผลิตได้รับรอง

มาตรฐาน (SDGsPGS) มีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรยี์ มรีะบบตรวจสอบย้อนกลับ

ที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ มเีครือข่ายทางการตลาด มีนักวทิยาศาสตร์
ชุมชน และมเีครือข่ายเชิงพืน้ที่ในการพัฒนาข้าวอินทรียเ์พิม่ขึ้น 

ผลลัพธ ์

ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึน้ 

ด้านสังคม มเีครือข่ายความร่วมมือ ชุมชนเปน็ที่รู้จักของสังคมและเปน็ศนูยเ์รยีนรู้ข้าว
อินทรียแ์บบมสี่วนร่วมในระบบนเิวศน์นาโคกได้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวนแปลงข้าวอินทรยี์ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบ

มีส่วนร่วม (SDGsPGS) เพิม่ขึ้น  มีการจัดการ    การผลิตข้าวท่ีเปน็มิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 



6 

 

1.9 แผนธุรกิจชุมชน  

 

 

1.10 หน่วยงานสนับสนุน 

ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน4  

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมัก, เทคโนโลยีการใช้

จุลินทรีย์ในระบบผลิตข้าว, เทคโนโลยีการแปรรูป

ข้าว, การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

2. สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย คู่มือพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 

SDGsPGS/เครือข่ายการตลาด 

3.สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสกลนคร องค์ความรู้การจัดท าระบบการรับรองมาตรฐาน 

SDGsPGS /เครือข่ายการตลาด 

4.คลินิกเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 

5.โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สถานที่/การประสานงาน 
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บทที่ 2 

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่ถ่ายทอด 

 หมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบา้นโคกสะอาด ปีที่ 1 ได้ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าองค์

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง และเพื่อพัฒนา

ชุมชนสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้มีขีดความสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ชุมชนนวัตกรรมในอนาคตได้ โดยมี

เป้าหมายให้คนในหมู่บ้านมีฐานคิดทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการพัฒนาตลอด

ห่วงโซ่คุณค่าและน าไปสู่การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนได้ ส าหรับหมู่บ้านโคก

สะอาดได้ด าเนินงานร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูข้าวพันธ์ุพื้นเมือง "ข้าวหอมดอกฮัง" ซึ่ง

มีเป้าหมายในการผลิตข้าวพื้นเมืองด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  ด้วยการส่งเสริมสมาชิกในชุมชนให้

ปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวสู่ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีความต้องการความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

โดยในปีที่ 1 ได้ด าเนินการถ่านทอดเทคโนโลยจี านวน 4 เรื่องได้แก่ 1) ระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

และการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน 2) การท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 3) การท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 

และ 4) การท าจุลินทรีย์ EM ดังนี้ โดยมีรายละเอียดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดในปีที่ 1 

ดังนี้ 

2.1 ระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 

  หลักการเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับกันทั่วไปคือ หลักการที่ก าหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรยี์
นานาชาติ ( International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) ซึ่งเกิดจาก
การระดมความ คิดเห็นนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์โดยตรงจากทั่วโลก 
ที่ประชุมใหญ่สหพันธ์ฯ ได้ลงมติรับรองหลักการเกษตรอินทรีย์ที่ประกอบด้วย 4 มิติ (IFOAM, 2015)  คือ 
สุขภาพ นิเวศวิทยา ความเป็นธรรม และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care) 
นอกจากนี้ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์มีความเปน็สากลและมมีาตรฐานกฎระเบียบควบคุมอยู่การติดฉลากค า
ว่า “อินทรีย์ ” บางประเทศเป็นกฎหมายบังคับว่าจะต้องได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยรับรองตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์บางประเทศไม่บังคับแต่ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในประเทศก าลังพัฒนาส่วนมากเป็น
เกษตรกรรายย่อย ต่อมา IFOAM  ได้คิดกระบวนการรับรองแบบกลุ่ม  (Grower  Group Certification)  
ข้ึนเพื่อลดค่าใช้จ่ายการตรวจรับรองแต่ก็ยังเป็นกระบวนการที่ซับซอ้นส าหรบัผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรรายยอ่ย
หรือผู้ที่ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ใหม่กระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือระบบพีจีเอส  
(Participatory  Guarantee  System,  PGS)  เป็นแนวทางหนึ่งในการรับประกันความเป็นอินทรีย์เป็น
กระบวนการทางสังคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงสภาพภูมิสังคมของท้องถ่ินและสร้างแรงจูงใจ
ให้กับเกษตรกรรายย่อยเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการในการพัฒนาตลาดท้องถ่ินซึ่งท าให้ลูกค้าสามารถแยก
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์จากสินค้าปกติได้ “กระบวนการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม” เป็นกระบวนการ
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เบื้องต้นที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเข้าสู่การผลติมากข้ึนน าไปสู่การสร้างตลาดทางเลือกเศรษฐกิจอาหาร
ท้องถ่ินและใช้พลังงานในการผลิตและการขนส่งอาหารสั้นลง และสร้างสังคมชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
อย่างเกื้อกูลส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (สหพันธ์เกษตรกรรมยั้งยืนแห่งประเทศไทย, 2559) ซึ่ง
หลักการของระบบการรบัรองแบบมีสว่นร่วมหรือระบบพีจเีอส (Participatory Guarantee System, PGS) 
ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล จะต้องมีการจัดการกระบวนการกลุ่มภายใต้หลักการ พีจีเอส 
IFOM และใช้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการรับรองเป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นๆ ( IFOAM, 2015) ซึ่ง
หลักการส าคัญของระบบการรับรองแบบมีสว่นร่วม (IFOAM, 2015; สหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแหง่ประเทศ
ไทย, 2559) ประกอบ 7 หลักการดังนี้ 
 1) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจุดแข็งของกระบวนการ เช่น การจัดให้มีการประชุมกลุ่ม
ประจ าเดือน เพื่อให้มีเวทีรวบรวมข้อคิดเห็น แนวคิด เป้าหมายการท าเกษตรอินทรีย์ของผู้ผลิต ก าหนด
กรอบมาตรฐานและแนวทางพัฒนาไปสู่เกษตรอินทรีย์ จากเวทีท าให้ทราบว่าผู้ผลิตจะต้องพัฒนาเรื่อง
อะไรบ้าง อย่างไร และสื่อสารให้กับผู้บริโภค เข้าใจการผลิตไปพร้อมๆ กัน ซึ่งสามารถก าหนดเป็นวิสัยทัศน์
ของโครงการได้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการผลิตระหว่างสมาชิก 
 2) การมีส่วนร่วม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่สนับสนุนเป็นเจ้าของโครงการ
ร่วมกันตั้งแต่เริ่มวางแผน ตัดสินใจร่วมกันในการด าเนินกิจกรรม ก าหนดระเบียบต่างๆ เช่น  ก าหนด
มาตรฐานเกษตร อินทรีย์ของกลุ่ม ก าหนดบทลงโทษ ก าหนดกระบวนการตรวจเยี่ยมเพื่อน ก าหนดการ
ประชุมโดยผู้ผลิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การฝึกอบรม การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบ และการไว้วางใจซึ่งกันและกัน  
 3) ความโปร่งใส กลุ่มต้องจัดท าระบบการรับประกันการผลิต ซึ่งจะต้องวางแผนร่วมกัน เช่น การมี
เอกสารที่ชัดเจน ได้แก่ มาตรฐานข้อก าหนดการผลิต ระบบการตรวจประเมินภายใน บทลงโทษหากไม่
ปฏิบัติตาม รายช่ือ ที่อยู่ สมาชิกผู้ผลิต และแผนการผลิต พร้อมแผนผังฟารม์ของสมาชิกแต่ละราย หากเปน็
กลุ่มเล็ก ๆ  อาจท าเป็นแบบสอบถาม  หรือการน าข้อมูลผู้ได้รับการรับรองจัดท าเป็นฐานข้อมูลในเว็บไซต์
ส่วนกลาง หรือสามารถเข้าได้ง่ายด้วยสื่อสมัยใหม่ หากเป็นกลุ่มระดับฐานรากอาจใช้กระบวนการจัดเวทีให้
สมาชิกมาน าเสนอวิธีการปฏิบัติเทียบเคียงกับมาตรฐานและการตัดสินใจร่วมกัน เป็นต้น  
 4) ความไว้วางใจ เป็นกระบวนการที่ท าตั้งแต่ ข้อ 1 – 3 เพื่อเป็นกระบวนการที่มั่นใจว่าผู้ผลิตแต่
ละคนปกป้องธรรมชาติและสุขภาพของผู้บริโภคด้วยการผลิตตามหลักการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งความไว้วางใจ
และเช่ือมั่น (trust) สร้างข้ึนได้โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเข้าถึงสมาชิก
ผู้ผลิตได้ทุกราย เช่น การจัดกิจกรรม ก าหนดให้มีวันเยี่ยมผู้ผลิตหรือการน าข้อมูลผู้ผลิตเผยแพร่ทางสื่อ
ออนไลน์ หรือการกล่าวค าปฏิญาณร่วมกันร่วมกัน เป็นต้น 
 5) ความสัมพันธ์แบบแนวราบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีความเสมอภาค โครงสร้างกลุ่มเปน็
แนวราบ ใช้ระบบประชาธิปไตย ด้วยการแลกเปลี่ยน หมุนเวียน ความรับผิดชอบ ยินยอมให้คณะตรวจสอบ
ตรวจฟาร์มและยอมรับการตัดสินใจของคณะกรรมการรกลุ่ม เป็นการรวมพลังสานสัมพันธ์แนวราบจากทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ 
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 6) กระบวนการเรียนรู้รูปแบบข้ันตอนการรับรองและการตรวจเยี่ยมเพื่อนเป็นการประเมินใน
ลักษณะเรียนรู้ร่วมกันและเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในมาตรฐาน ทวนสอบวิธีปฏิบัติในฟาร์ม และให้
ค าแนะน า เสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
 7) การด าเนินงานในรูปเครือข่ายการขับเคลื่อนระบบนี้อยู่ภายใต้การด าเนินงานของเครือข่ายที่
หลากหลาย การท าให้ระบบมีความโปร่งใส และเข้าถึงได้ทั้งจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคนั้น องค์กร
จัดท าระบบต้องพัฒนากลุ่ม และเช่ือมโยงเครือข่ายให้มีกิจกรรมร่วมกันและสามารถท าฐานข้อมูลสมาชิก
ทั้งหมดรวมทั้งกระบวนการผลิต ข้ึนเว็บไซต์ของระบบ พี จี เอส รวมทั้งมีการตรวจติดตามกลุ่มสลับ
เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
 

2.2 การท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

 จากเอกสารเผยแพร่โครงการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์
ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562) เรื่อง การท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (ชนิดน้ า ชนิดผง และ
ชนิดเม็ด) ท าให้ทราบว่า ด้วยภูมิปัญญาไทย ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และอีกหลาย ๆ ช่ือ ปุ๋ยมีการ
ให้ ค าจ ากัดความในทางวิชาการที่ค่อนข้างหลากหลายในที่นี้ “ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ” หมายถึง สารธรรมชาติ
ที่ได้จากกระบวนการหมักบ่ม วัตถุดิบจากธรรมชาติต่าง ๆ ทั้งพืช และสัตว์จนสลายตัว  สมบูรณ์เป็นฮิวมัส 
วิตามิน ฮอร์โมน และสารธรรมชาติต่าง ๆ (ดินป่า) ซึ่งเป็นทั้งอาหารของดิน  (สิ่งมีชีวิตในดิน) ตัวเร่งการ
ท างาน (catalase) ของสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน และอาศัยอยู่ ปลายรากของพืช (แบคทีเรียแอคติโน
มัยซิสและเช้ือรา ฯลฯ) ที่สามารถสร้างธาตุอาหารกว่า 93 ชนิดให้แกพืชภายใต้หลักการกสิกรรมธรรมชาติ
ที่ ว่ า  “ เลี้ ยงดิน เพื่ อ ให้ดินเลี้ ยงพืช” (Feed the soil and let the soil feed the plant) การให้
ความส าคัญของดินด้วยการเคารพบูชาดินเหมือน “แม่” ภูมิปัญญาดั้งเดิมในการดูแลรักษาดิน ที่เรียกว่า 
“พระแม่ธรณี” สังคมไทยได้พัฒนาการผลิต อาหารให้แก่ดิน หรือปัจจุบันเรียกว่า “ปุ๋ย” ไว้หลายรูปแบบ
ด้วยเทคโนโลยีที่ลึกซึ้งแนบแน่นกับ  ธรรมชาติ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ พยายามรวบรวมข้อมูล
ประสบการณ์จากการปฏิบัติของ เกษตรกรและข้อสรุปผลทางวิชาการของนักวิชาการรวมทั้งการปฏิบัติ
อย่างจริงจังภายใน ศูนย์กสิ กรรมธรรมชาติมาบเอือ้ง จ.ชลบุรี และเครือข่ายที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิเช่น ศูนย์เรียนรู้ชุมชนกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี, งานวิชาการเกษตร ศูนย์
ศึกษาการ พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.จันทบุรี, ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไทจังจันทร์ 
จ. ระยอง ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมูลนิธิใต้ร่มเย็น จ.สตูล , สวนผักปลอดสารพิษมาแซนเทพา จ.สงขลา, 
ชมรมกสิกรรมธรรมชาติชุมพรคาบาน่า จ.ชุมพร และโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ าเขียว อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ.นครราชสีมา ฯลฯ สูตรปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชยนิดต่าง ๆ  ได้จาก ประสบการณ์
ของเกษตรกร และนักวิชาการเครือข่ายต่าง ๆ  ที่พัฒนามาจนได้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ที่มี  คุณภาพให้คุณค่า
ทางธาตุอาหารโดยตรงแก่พืช และกระตุ้นให้จุลินทรีย์ในดินสร้างอาหารกว่า 93 ชนิด ที่พืชต้องการทดแทน
ปุ๋ยเคมี ซึ่งมีธาตุอาหารเพียง 3 ชนิด (NPK) และได้คุณภาพของผลผลิตที่ สูงกว่า ได้รสชาติที่ดีกว่า และ
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ต้นทุนที่ต่ ากว่าการใช้ปุ๋ยแคมี โดยในปัจจุบันพบว่า มีสูตรการผลิตปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพมากกว่า 100 สูตร ซึ่ง
มีการพัฒนาการผลิตมาช้านานแต่ใช้อยู่ในวงจ ากัดไม่ แพร่หลายเหมือนกับปุ๋ยเคมี  
 1) ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
  1.1) เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในดิน เช่น แบคทีเรีย เช้ือรา และแอคติโนมัยซิส  
  1.2) ให้ธาตุอาหาร และกระตุ้นให้จุลินทรีย์สร้างอาหารกว่า 93 ชนิด แก่พืช  
  1.3) ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติ และโครงสร้างดินให้ดีข้ึน  
  1.4) ช่วยดูดซับ หรือดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้แก่พืช  
  1.5) ช่วยปรับค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ของดินให้อยู่ในระดับที่ เหมาะแก่การ 
เจริญเติบโตของพืช   
  1.6) ช่วยก าจัด และต่อต้านเช้ือจุลินทรีย์ที่ก่อโรคต่าง ๆ  
  1.7) ท าให้พืชสามารถสร้างพิษได้เอง สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดี  
 ปุ๋ยน้ าหมักอินทรีย์ชีวภาพเป็นสารละลายสีน้ าตาลข้นที่ได้จากการย่อยสลายเซลล์พืช หรือเซลล์
สัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจน และไม่ต้องการออกซิเจน  ด้วยการเติม
น้ าตาลทรายแดง หรือกากน้ าตาล ให้เป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์ที่ท าหน้าที่ย่อย สลาย ซึ่งมีจุลินทรียใ์น
กลุ่มแบคทีเรีย อาทิเช่น Bacillus sp. Lactobacillus sp. Streptococcus sp. กลุ่มเช้ือรา อาทิเช่น 
Aspergillus nige Pennicillium sp. Rhizopus และกลุ่มยีสต์ อาทิเช่น Canida sp. ฉะนั้นในน้ าสกัด
อินทรีย์ชีวภาพที่ผ่านการะบวนการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์แล้วจึงประกอบด้วยจุลินทรีย์หลากหลายชนิด 
และสารประกอบจากเซลล์พืช เซลล์สัตว์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน ธาตุอาหาร เอ็นไซม์ 
และฮอร์โมนพืช ในปริมาณที่แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับวัตถุดิบที่น ามาใช้ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 
2562)  
 นอกจากนี้ปุ๋ยอินทรีย์น้ า ยังได้รับความนิยมมากเช่นกัน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน (2562) ได้ให้
ความหมายของ  ปุ๋ยอินทรีย์น้ า หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลวที่ได้มาจากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้
จากพืชหรือสัตว์ ลักษณะสดหรือ อวบน้ า โดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ 
ได้เป็นของเหลวออกมาจากพืชหรือสัตว์ ประกอบด้วยกรดอินทรีย์และฮอร์โมนหรือสารเสริมการ
เจริญเติบโตหลายชนิด ข้อมูลเผยแพร่จากกรมพัฒนาที่ดิน (2548) ได้ให้ข้อมูลความรู้ส าหรับประชาชนใน
การน าไปปรับใช้ ดังนี้  
 อุปกรณ์ส่วนผสมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
            1) ปลาหรือหอยเชอรี่ 3 ส่วน กากน้ าตาล 1 ส่วน ผลไม้ 1 ส่วน น้ า 1 ส่วน ใช้เวลาหมัก 21 วัน 
            2) ผักหรือผลไม้ 4 ส่วน กากน้ าตาล 1 ส่วน น้ า 1 ส่วนใช้เวลาหมัก 7 วัน 
            3) ใช้สารเร่ง พด.2 1 ถุง ขนาด 50 กรมั ผลิตไดจ้ านวน 100 ลิตร 
            วิธีผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
            1) ละลายสารเรง่ พด.2 ในน้ า 30 ลิตร ผสมให้เข้ากันนาน 5 นาท ี
            2) ผสมเศษวัสดุและกากน้ าตาลลงในถังหมกัขนาด 200 ลิตรแล้วเทสารละลาย พด.2 ในข้อ 1 
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ผสมลงในถังหมัก 
            3) คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอกีครั้งและตัง้ในอยู่ที่ร่ม 
            4) ในกรณีท าปุ๋ยอินทรียป์ลา หรือ หอยเชอรี่ให้คนหรือกวน ทุก 7 วันเพื่อระบาย ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
            5) ปิดฝาไม่ต้องสนทิ 
            การพิจารณาลักษณะท่ีดีทางกายภาพในระหว่างการหมักเพ่ือผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
            1) การเจรญิของจุลินทรีย์ ปรากฏเช่ือยสีต์และจุลนิทรีย์ชนิดอื่นเจรญิเต็มผิวหน้าของวัสดุหมัก
ในช่วง 1-3 วันการหมกั 
            2) การเกิดฟองก๊าซ (CO2) มีฟองก๊าซเกิดข้ึนที่ผิวหน้าวัสดุและใต้ผิดวัสดุหมัก 
            3) การเกิดกลิ่นแอลกอฮอล์ ได้กลิ่นของแอลกอฮอล์ ค่อนข้างฉุนมาก 
            4) ความใสของสารละลาย เป็นของเหลวใสไม่ขุ่นและค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้ม 
            การพิจารณาปุ๋ยอินทรีย์น้ าท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
            1) มีการเจริญเติบโตของจลุินทรีย์ น้อยลง 
            2) กลิ่นแอลกอฮอลจ์ะลดลง 
            3) มีกลิ่นเปรี้ยวเพิ่มข้ึนเนื่องจากเกิดกรดอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
            4) ไม่ปรากฏก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรอืมีน้อยมาก 
            5) ได้สารละลายหรือของเหลวใสไม่ขุ่น 
            6) การวิเคราะหส์มบัตทิางเคมี ค่าความเป็นกรดและด่างหรือ pH ของปุ๋ยอินทรียร์ะหว่าง 3-4 
            คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
            1) มีกรดอินทรียห์ลายชนิด เช่น กรดแลคติค กรดอะซิติคและกรดฮิวมิค 
            2) มีฮอรโ์มนหลายชนิด เช่น ออกซิเจน ไซโตไคนิน และจิบเบอร์เรลลิน 
            3) มีค่าเป็นกรดเป็นด่างอยูร่ะหว่าง 3-4 
            อัตราการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ ากับพืช 
            ผสมปุม๋อินทรีย์น้ า 1 ส่วน กับน้ า 500 ส่วน 
            วิธีใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
            ฉีดพ่นที่ใบและล าต้น หรือรดลงดิน 10 วัน ต่อครั้ง 
            ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
            1) เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช 
            2) การขยายตัวของใบเพิ่มข้ึน และมกีารยืดตัวของล าต้นมากข้ึน 
            3) ชักน าให้เกิดการงอกของเมล็ด 
            4) ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีข้ึน 
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2.3 การท าจลุินทรีย์สังเคราะห์แสง 

 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosynthetic bacteria; PSB) เป็นแบคทีเรียพบกระจาย ทั่วไปใน

ธรรมชาติ ตามแหล่งน้ าจืด น้ าเค็ม ทะเลสาบน้ าเค็ม นอกจากนี้ ยังพบตามแหล่งน้ าเสีย บ่อบ าบัดน้ าเสีย 

บทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีความส าคัญในกระบวนการน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 - 

assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) นอกจากนี้ ยังมีบทบาท ส าคัญในห่วงโซ่อาหาร

ซึ่งสัตว์ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถน าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมา ใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ 

ในน้ าเสียจากบ้านเรือนและน้ าเสียจากการท าปศุสัตว์สามารถบ าบัดด้วย จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosynthetic bacteria; PSB) เป็นแบคทีเรียพบกระจาย ทั่วไป

ในธรรมชาติ ตามแหล่งน้ าจืด น้ าเค็ม ทะเลสาบน้ าเค็ม นอกจากนี้ ยังพบตามแหล่งน้ าเสีย บ่อบ าบัดน้ าเสีย 

บทบาทของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีความส าคัญในกระบวนการน าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO2 - 

assimilation) และการตรึงไนไตรเจน (nitrogen fixation) นอกจากนี้ ยังมีบทบาท ส าคัญในห่วงโซ่อาหาร

ซึ่งสัตว์ขนาดเล็ก ปลา กุ้ง หอย และปู สามารถน าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมา ใช้เป็นอาหารได้ นอกจากนี้ 

ในน้ าเสียจากบ้านเรือนและน้ าเสียจากการท าปศุสัตว์สามารถบ าบัดด้วย จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีม่วง(purple photosynthetic bacteria) ส าหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์
แสงสีม่วงที่น ามาใช้ในทางด้านการเกษตร และสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะอยู่ ในกลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสี
ม่วงกลุ่มไม่สะสมก ามะถัน ซึ่งพบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ าธรรมชาติใน ช้ันน้ าที่มีแสงสว่างส่องถึงมีสารอินทรีย์ 
และพบการรวมตัวกันเป็นกลุ่มในแหล่งน้ าที่ไม่มีออกซิเจนมี แสงเล็กน้อย ในแหล่งน้ าจืดที่มีซัลไฟด์อยู่จะ
พบน้อยมาก แต่บางชนิดก็อาศัยอยู่ได้ในที่ที่มีปริมาณ ซัลไฟด์อยู่สูง นอกจากนี้ ยังพบได้ในพื้นดิน สระน้ า 
คลอง หรือแหล่งน้ าที่สกปรก เช่น บ่อบ าบัดน้ า เสีย ซึ่งมีปริมาณสารอินทรีย์สูง จึงเป็นแหล่งที่จุลินทรีย์
สังเคราะห์แสงกลุ่มดังกลา่วเจรญิได้ดี ความมหัศจรรย์ของแบคทีเรียชนิดนี้ อยู่ตรงกระบวนการที่อยู่ในเซลล ์
เมื่ออยู่ในสภาวะที่มี แสงก็เกิดกระบวนการที่ใช้แสง ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่มีแสงก็เปลี่ยนมาใช้อีกกระบวนการที่
ไม่ใช้แสงท าให้มี ชีวิตอยู่ได้ เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์จากการกระบวนการด ารงชีวิตตรงนี้ ในแง่ของ
การเลี้ยง การบ าบัดน้ าเสีย เอามาใช้ในการบ าบัดดินโดยไม่ต้องเอามาพักในบ่อซึ่งเป็นระบบบ าบัด 

 ส่วนการใช้ประโยชน์จากสายพันธ์ุแบคทีเรียที่ทราบแน่ชัดน้ัน ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ใช้กับการ เกษตร 
ซึ่งพิสูจน์แน่ชัดว่าใช้ได้ผลจริง โดยใช้เพิ่มผลผลิตข้าวที่เพิ่มถึง 3 เท่า และท าให้เมล็ดข้าวใหญ่ ข้ึน 2 เท่า 
ทั้งนี้ เพราะแบคทีเรียช่วยปรับสภาพดินให้เหมาะกับการดูดซึมสารอาหารของรากข้าวโดย ย่อยสลาย
สารเคมีบางตัวที่ต่อต้านการเจริญเติบโตของรากข้าว ซึ่งใช้แบคทีเรียในรูปส่วนผสมของปุ๋ย อินทรีย์ 
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยังใช้เป็นอาหารเสริมให้กับสัตว์เนื่องจากแบคทีเรียมีโปรตีนที่จ าเป็น ต่อสัตว์ อีกทั้ง
แบคทีเรียบางสายพันธ์ุยังผลิตสารแคโรทีนอยด ์  (carotenoid) ซึ่งมีสีแดงออกส้มเมื่อ ผสมอาหารให้ไก่กิน
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จะช่วยเพิ่มสีให้ไข่แดงของไก่ สารดังกล่าวได้จากธรรมชาติจึงมีความปลอดภัยกว่า สารสังเคราะห์  
 
 มีรายงานว่า ดินในบริเวณรากข้าวในระยะข้าวตั้งท้อง จะมีสภาวะแบบไม่มี ออกซิเจนท าให้
แบคทีเรียที่ในกลุ่มแอนแอโรบิคแบคทีเรียเจริญได้ดี สร้างก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S) ข้ึนมา ท าให้มีผลไป
ยับยั้งกระบวนการสร้างเมตาโบลิซึมของรากข้าวซึ่งเป็นพิษต่อราก แต่เมื่อน้ า จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาใส่
ลงในดินในระยะเวลาดังกล่าว จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จะเปลี่ยน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ให้อยู่ในรู ป
สารประกอบซัลเฟอร์ ที่ไม่เป็นพิษต่อราก จึงมีผลให้รากของต้นข้าว เจริญงอกงามมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
และลักษณะของต้นข้าวก็มีความแข็งแรง ซึ่งมีผลให้ผลผลิตของ ข้าวมากขึ้น ตามไปด้วย 
    หน้าทีห่ลกัของ PSB           

 1) เป็นแหล่งรวมแร่ธาตุต่างๆ ทีม่ีประโยชน์ เช่น กรดอะมิโน ,กรดนิวเคลียริค, สารประกอบทาง 
และ โพลีแซคคาไรด์ 
         2) ท าให้พืชโตเร็วข้ึน โดยใช้กระบวนการเพิม่แร่ธาตุในดิน เช่น ไมคอริซ่า ( Mycorrhiza ) , อาซโซ่
โตแบคเตอร์ ( Azotobacter ) 
         3) เป็นตัวท ากระบวนการรีไซเคิลให้กบั คาร์บอน , ไนโตรเจน , และสารประกอบจ าพวกซลัเฟอร ์
         4) เพิ่มผลผลิตให้กบัพืช 
         5) ป้องกันมลพิษทางอากาศ และช่วยก าจัดแร่ธาตุทีม่ีอันตราย ต่อสิง่แวดล้อม 
         6) ช่วยลดแก๊สกลิ่นเหม็น มลูสัตว์ในคอกสัตว์ 
         7) ช่วยก าจัดของเสียและพิษ เช่น ไฮโดรเจนซันไฟด,์ เมอร์แคปตัน , คลอไรด์, ไดอะมายด์ 

 ประโยชน์ต่อ การเกษตร 
 วงการเกษตร ใช้ในนาข้าว,พืชไร,่ไม้ผล,ไม้ประดับ ฯลฯ 
  1) ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมหีรือปุ๋ยหลักลงถึง 50 % ในกรณีใช้ต่อเนื่อง 
  2) ลดก๊าชไข่เน่าในดิน ช่วยให้รากพืชขยายได้ดีและกินปุ๋ยได้ดีข้ึน เพิ่มผลผลิตมากข้ึน 30 % 
  3) เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการใช้เพิ่มผลผลิตข้าวได้มากถึงไร่ละ  30 เปอร์เซ็นต์ 
เพราะดินในบริเวณราก ข้าวจะเกิดแก๊สไข่เน่า (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ซึ่งไปยับยั้งการดูดซึมของรากข้าว 
แต่ SUN SMILE จะไปเปลี่ยนแก๊ส ไข่เน่าให้ไปอยู่ในรูปสารประกอบซัลเฟอร์ที่ไม่เป็นพิษต่อรากท าให้ราก
ข้าวเจริญงอกงามสามารถดูดซึมอาหารให้ ต้นข้าวแข็งแรงและขจัดสารพิษในนา                       
 4) ส่วนในพืชอื่นๆก็เช่นกันช่วยท าให้รากของพืชแข็งแรงสามารถหาอาหารได้เก่งสามารถดูดซึม
สารอาหารได้มากข้ึน จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ยังมีโปรตีนสูงและวิตามินแร่ธาตุมากมาย เป็นประโยชน์กับ
พืชอย่างมากเพิ่มคุณภาพผลผลิต                                                                                    
 5) พืชมีความแข็งแรงต้านทานโรคและแมลงต่างๆได้ดีและ ช่วยเพิ่มแร่ธาตุในดิน เช่น ไมคอริซ่า , 
อาโซโตแบคเตอร์ ฯลฯ 
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2.4 การท าจลุินทรีย์ EM และการขยายเชื้อ 

 จุลินทรีย์อี เอ็ม  EM ย่อมาจาก Effective Microorganisms หมายถึง  “กลุ่ มจุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพที่ได้รับการคัดสรรเป็นอย่างดี มีประโยชน์ต่อคน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม” ซึ่งประกอบด้วย 
1) กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (Photosynthetic Bacteria) คุณสมบัติ สังเคราะห์สารอินทรีย์และสร้าง
ความอุดมสมบูรณ์ 2) กลุ่มจุลินทรีย์สร้างกรดแลคติก (Lactic Acid Bacteria) คุณสมบัติ ต่อต้านเช้ือรา
และแบคทีเรียที่เป็นโทษ และ 3) กลุ่มจุลินทรีย์หมัก เช่น ยีสต์ (Yeast) คุณสมบัติ ช่วยในการย่อยสลาย 
 ข้ันตอนการท าหัวเช้ือจุลินทรีย์ โดยกรมการสรรพก าลังกลาโหม (2562) เริ่มจากการน้าผักผลไมม้า
สับให้เป็นช้ินเล็กๆ แล้วน้าไปใส่ภาชนะปิดฝาให้มิดชิด ข้ันตอนต่อมา ให้น้าผักผลไม้ไปผสมกับกากน้ าตาล
หรือน้ าตาลทรายแดง หรือน้ าตาลทรายขาว ในอัตราส่วน 3 กิโลกรัม ต่อน้ าตาล 1 กิโลกรัม จากนั้น
คลุกเคล้าให้เข้ากัน เมื่อดูว่าส่วนผสมต่างๆ เข้ากันดีแล้ว ให้ปิดฝาทิ้งไว้ แล้วควรหมั่นกวนทุก ๆ 5-7 วัน โดย
หมักทิ้งไว้เพื่อให้เศษผักสัมผัสกับอากาศ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการย่อยสลายได้ดี โดยหมักทิ้งไว้ 1-2 เดือน เมื่อ
ครบก าหนดจะสังเกตเห็นมีน้ าออกมาผสมอยู่ ซึ่งน้ าที่ได้จากการหมักนี้ก็คือ น้ าหัวเช้ือจุลินทรีย์นั่นเอง ส่วน
การเก็บรักษานั้นให้น าน้ าหัวเช้ือจุลินทรีย์ที่ได้ รินเก็บใส่ไว้ในขวดปิดฝาให้สนิท พร้อมที่จะเอาไป ใช้
ประโยชน์หรือน้าไปใช้หมักท้าน้ าจุลินทรีย์ (EM) ต่อไป  
 ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ EM 
 1) ปรับสภาพดิน น้ า อากาศ ให้ดีข้ึน 
 2) สามารถเปลี่ยนสภาพความเป็นกรด-ด่าง ใหส้มดลุ 
 3) เพิ่มประสิทธิภาพในการหมัก การย่อยสลาย ท าใหเ้กิดสารอาหารเป็นปุ๋ย 
 4) ลดการใช้สารพิษ สารเคมี เพือ่สิง่แวดล้อม ที่ดีกว่า 
 5) สามารถปอ้งกันเช้ือโรค และสร้าง ภูมิคุ้มกันใหก้ับพืชและสัตว์ 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 

 

3.1วิธีด าเนินการ 

โครงการนี้ ได้แบ่งการด าเนินงานออกเป็นข้ันต่าง ๆ ดังนี ้
1. ข้ันวางแผนงาน (P) ประกอบด้วยกจิกรรม 

1.1 ลงพื้นที ่
1.2 เขียนโครงการ 
1.3 ขออนุมัติโครงการ 
1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.5 ประชุมคณะกรรมการ 
1.6 ประชาสัมพันธ์โครงการกบักลุ่มเป้าหมาย 
1.7 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที ่
1.8 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

2. ข้ันด าเนินการ (D) ประกอบด้วยกิจกรรม 
2.1 ลงทะเบียนผู้มาร่วมโครงการ 
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ สง่เสรมิความรู้ ฝึกปฏิบัตกิารตามแผน  

3. ข้ันสรุปและประเมินผล (C) ประกอบด้วยกิจกรรม 
3.1 ประเมินผลกจิกรรม ทดสอบความรู้ความเข้าใจและประเมินการปฏิบัต ิ
3.2 สรุปผล และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระยะต่อไป 

4. ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) ประกอบด้วยกิจกรรม 
4.1 น าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะมาจัดท าเป็นกจิกรรมและโครงการเพือ่

ด าเนินงานทั้งในรูปแบบการบริการวิชาการ การวิจัย โดยบรูณาการร่วมกบัการจัดการ
เรียนการสอนในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป 
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3.2 กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และจ านวนเป้าหมาย 

 

กิจกรรม 
พื้นที่ด าเนนิการ 

บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด  
กลุ่มเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย 

(คน) 

1)  กิจกรรมประชุมสร้าง

ความเข้าใจ โครงการ  

 

บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 

ต าบลอุ่มจาน        อ าเภอ

กุสุมาลย์ 

จังหวัดสกลนคร 

-สมาชิกวิสาหกจิชุมชน 

ข้าวหอมดอกฮงั  

-ประชาชนในชุมชนที่

สนใจ 

50 

2) การส่งเสริมความรู้และ

แนวทางการปฏิบัติการ

ผลิตเพื่อเข้าสู่ระบบการ

รับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 

บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 

ต าบลอุ่มจาน        อ าเภอ

กุสุมาลย์ 

จังหวัดสกลนคร 

-สมาชิกวิสาหกจิชุมชน 

ข้าวหอมดอกฮงั  

-ประชาชนในชุมชนที่

สนใจ 

50 

3) การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตปุ๋ยหมักและปัจจัย

การผลิต 

บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 

ต าบลอุ่มจาน        อ าเภอ

กุสุมาลย์ 

จังหวัดสกลนคร 

-สมาชิกวิสาหกจิชุมชน 

ข้าวหอมดอกฮงั  

-ประชาชนในชุมชนที่

สนใจ 

50 

4) การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การใช้จุลินทรีย์ในการท า     
กสิกรรมไร้สารพิษ 

บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 

ต าบลอุ่มจาน        อ าเภอ

กุสุมาลย์ 

จังหวัดสกลนคร 

-สมาชิกวิสาหกจิชุมชน 

ข้าวหอมดอกฮงั  

-ประชาชนในชุมชนที่

สนใจ 

50 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 

เครื่องมือ ใช้แบบใบสมัคร แบบประเมิน แบบติดตามผลผู้รับบริการ ตามรูปแบบในคู่มือการด าเนินงานหมู่บ้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี งบประมาณ 2564 (รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก)  

วิธีการเก็บข้อมูล วิธีกรอกแบบสอบถามเป็นรายบุคคล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อและในภาพรวม โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เกณฑ์ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลระดับความรู้ความเข้าใจ  ระดับความพึงพอใจ  และการน าความรู้

ไปใช้ประโยชน์  ใช้เกณฑ์การแปลความหมาย  ดังน้ี 

ช่วงค่าเฉลี่ย แปลความหมาย 

1.00-1.50 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

1.51-2.50 อยู่ในระดับน้อย 

2.51-3.50 อยู่ในระดับปานกลาง 

3.51-4.50 อยู่ในระดับดี 

4.51-5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
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บทที่ 4 

ผลการด าเนนิงาน 

 โครงการหมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด ปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ได้

ด าเนินงานใน 4 กิจกรรมโดยมีผลการด าเนินงานดงันี ้

4.1 กิจกรรมท่ี 1 การประชุมสรา้งความเข้าใจในโครงการ  

 ในกิจกรรมนี้ได้ด าเนินการในในช่วงเริ่มต้นหลังจากได้รับงบประมาณ โดยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล

ผู้รับบริการโดยใช้ใบสมัครตามรูปแบบในคู่มือการด าเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2564 

และได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่สนใจเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้ตกลงร่วมกันก่อนการขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ และงบรายละเอียดของกิจกรรมการอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยไดด้ าเนินงาน 

โดยใช้การมีส่วนร่วม ผ่านการอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ  และ

การใช้สื่อผสม หลากหลายรูปแบบและช่องทาง ทั้ง onsite และ online เนื่องจากในช่วงการด าเนินงาน

โครงการได้มีการระบาดของโรคโควิด19 อย่างไรก็ตามการด าเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ด าเนินการ

บรรลุตามแผนและเป้าหมายของโครงการ โดยได้ด าเนินการรับสมัครผู้รับบริการจ านวน 50 คน ซึ่งได้

ด าเนินการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์ุข้าวพื้นเมือง “หอมดอกฮัง” ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 

บ้านโคกสะอาด ต าบลอุ่นจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายนฤทธ์ิ ไชยรักษ์ เป็นประธาน

วิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีอาชีพท านา ซึ่งมีพื้นที่ท านาเป็นของตนเองอยู่ในระบบนิเวศน์ป่า

เต็งรัง ซึ่งเอื้อต่อการท าเกษตรกรรมยั่งยืนที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติ โดยมีการปลูกข้าวพันธ์ุพื้นเมือง

เป็นส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าวก่ าน้อย ข้าวโสมมาลี ข้าวหอมใบเตย ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวด า เป็นต้น ทั้งนี้ทุก

คนได้ทราบข่าวการรับสมัครจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และทุกคนที่สมัครยังไม่เคยได้รับการอบรม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากคลินิกเทคโนโลยี  

 ในกิจกรรมที่ 1 จากการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับบริการจ านวน 50 คนได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 10 

มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงฮังสามัคคีบ้านโคกสะอาด ได้ทบทวน

สภาพปัญหาของกลุ่มและการท านาเพื่อมุ่งสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ ท าให้ได้ข้อสรุปในปีงบประมาณ 2564 

จะด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การส่งเสริมความรู้และแนวทางการปฏิบัติเพื่อรบัรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  (SDGsPGS) 2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ 3) 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรยี์ในการท ากสิกรรมไร้สารพิษ ซึ่งมี 2 เรื่องย่อย ได้แก่ การท าจุลินทรย์ี

สังเคราะห์แสง และการขยายเช้ือ EM ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมดังผลใน

ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมที่ได้ด าเนินการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจใน
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โครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน 50 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.53 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ที่คะแนนเฉลี่ย 4.92 โดยมีภาพการด าเนินงานดังแสดงในภาพที่ 4.1  

 

ตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตรหลังการด าเนินงานกิจกรรมที่ 1   

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุด 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
     

   

1. มีขั้นตอนการให้บริการเช่น การ

แจ้งให้ทราบก่อนอบรม การ

ประสานงานและให้ข้อมูล ท าให้

ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน 

47 
(ความถี่) 

94 
(ร้อยละ) 

3 
(ความถี่) 

6 
 (ร้อยละ) 

0 
 (ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0  
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
 (ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.94 0.240 มากที่สุด 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการ

ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็น

กันเอง 

 

48 
(ความถี่) 

96 
(ร้อยละ) 

2 
(ความถี่) 

4 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.96 0.198 มากที่สุด 

3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่อง

โสตฯ เอกสารอบรม มีพร้อมใน

การ 

46 
(ความถี่) 

92 
(ร้อยละ) 

4 
(ความถี่) 

8 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.92 0.274 มากที่สุด 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร         

4. ความรู้ที่ได้รับสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบ

อาชีพ หรือ ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้มากน้อยแค่ไหน 

47 
(ความถี่) 

94 
(ร้อยละ) 

3 
(ความถี่) 

6 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.94 0.240 มากที่สุด 

5. เน้ือหาที่วิทยากรสอนท่าน

สามารถเข้าใจได้น้อยแค่ไหน 

47 
(ความถี่) 

94 
(ร้อยละ) 

3 
(ความถี่) 

6 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.94 0.240 มากที่สุด 
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6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ท า

ให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้

เพิ่มขึ้น 

49 
(ความถี่) 

98 
(ร้อยละ) 

1 
(ความถี่) 

2 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.98 0.141 มากที่สุด 

7. เวลาการอบรมเหมาะสม

หรือไม่ 

47 
(ความถี่) 

94 
(ร้อยละ) 

3 
(ความถี่) 

6 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.94 0.240 มากที่สุด 

8. ช่วงเวลาของการจดัการ

อบรมมีความเหมาะสม 

38 
(ความถี่) 

76 
(ร้อยละ) 

12 
(ความถี่) 

24 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.76 0.431  

9. ความคุ้มคา่หรือประโยชน์ที่

ได้รับเม่ือเทยีบกับเวลาและ

ค่าใช้จ่าย 

47 
(ความถี่) 

94 
(ร้อยละ) 

3 
(ความถี่) 

6 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.94 0.240 มากที่สุด 

รวม/เฉลี่ย 96.53 3.47 0 0 0 4.92 0.249 มากที่สุด 

 
 

 

 

ภาพท่ี 4.1 การด าเนินงานในกิจกรรมที่ 1 
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4.2 กิจกรรมท่ี 2 การส่งเสริมความรูแ้ละแนวทางการปฏิบัติการผลิตเพ่ือเข้าสู่ระบบการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 

 ในกิจกรรมการส่งเสริมความรู้และแนวทางการปฏิบัติการผลิตเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ได้ด าเนินการโดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีทั้งการบรรยายเพื่อส่งเสริม

ความรู้และการฝึกปฏิบัติการเพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ได้

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่อง การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม โดยได้รับความร่วมมือจาก

สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสกลนคร ที่ด าเนินการส่งเสริมเพื่อพัฒนาเกษตรให้เข้าสู่ระบบการรับรอง

แบบมีส่วนร่วม  หรือที่รู้จักกันว่า ระบบพีจีเอส (Participatory Guarantee System- PGS) ซึ่งสมาพันธ์ุ

เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ด าเนินงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมี

ส่วนร่วม (SDGsPGS) โดยมีการด าเนินงานเช่ือมโยงกับระบบสารสนเทศเกษตรอินทรีย์ (Organic 

Agricultural Network- OAN) ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 ณ ที่ท า

การกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมดอกฮังบ้านโคกสะอาด ต าบลอุ่นจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดย

มีผู้เข้าร่วม 50 คน โดยได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสกลนคร โดยนายเชษฐา 

สุขประเสริฐและทีมวิทยากรภาคสนาม ได้ร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผลการประเมินความพึงพอใจและข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ผู้เข้า

รับบริการส่วนใหญ่ร้อยละ 96.31 มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่า 4.91 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.2 และภาพกิจกรรมดังแสดงในภาพที่ 4.2-4.5 ดังนี ้

 

ภาพท่ี 4.2 การด าเนินงานในกิจกรรมที่ 2 (การอบรมความรู้เรื่องการรบัรองเกษตรอินทรีย์แบบมสี่วนร่วม) 
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ภาพท่ี 4.3 การด าเนินงานในกิจกรรมที่ 2 (การฝึกปฏิบัติการตรวจแปลง) 

 

 

ภาพท่ี 4.4 การด าเนินงานในกิจกรรมที่ 2 (การฝึกปฏิบัติบนัทึกฟารม์) 
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ภาพท่ี 4.5 การด าเนินงานในกิจกรรมที่ 2 (ตัวอย่างเกษตรกรที่บันทึกฟาร์มในระบบ OAN) 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตรหลังการด าเนินงานกิจกรรมที่ 2   

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุด 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
     

   

1. มีขั้นตอนการให้บริการเช่น การ

แจ้งให้ทราบก่อนอบรม การ

ประสานงานและให้ข้อมูล ท าให้

ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน 

48 
(ความถี่) 

96 
(ร้อยละ) 

2
(ความถี่) 

4 
 (ร้อยละ) 

0 
 (ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0  
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
 (ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.96 0.198 มากที่สุด 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการ

ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็น

กันเอง 

 

47 
(ความถี่) 

94 
(ร้อยละ) 

3 
(ความถี่) 

6 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.94 0.240 มากที่สุด 

3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่อง

โสตฯ เอกสารอบรม มีพร้อมใน

การ 

44 
(ความถี่) 

88 
(ร้อยละ) 

6 
(ความถี่) 

12 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.88 0.328 มากที่สุด 
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ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร         

4. ความรู้ที่ได้รับสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบ

อาชีพ หรือ ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้มากน้อยแค่ไหน 

46 
(ความถี่) 

92 
(ร้อยละ) 

4 
(ความถี่) 

8 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.92 0.274 มากที่สุด 

5. เน้ือหาที่วิทยากรสอนท่าน

สามารถเข้าใจได้น้อยแค่ไหน 

45 
(ความถี่) 

90 
(ร้อยละ) 

5 
(ความถี่) 

10 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.90 0.303 มากที่สุด 

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ท า

ให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้

เพิ่มขึ้น 

49 
(ความถี่) 

98 
(ร้อยละ) 

1 
(ความถี่) 

2 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.98 0.141 มากที่สุด 

7. เวลาการอบรมเหมาะสม

หรือไม่ 

46 
(ความถี่) 

92 
(ร้อยละ) 

4 
(ความถี่) 

8 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.92 0.274 มากที่สุด 

8. ช่วงเวลาของการจดัการ

อบรมมีความเหมาะสม 

40 
(ความถี่) 

80 
(ร้อยละ) 

10 
(ความถี่) 

20 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.786 0.418  

9. ความคุ้มคา่หรือประโยชน์ที่

ได้รับเม่ือเทยีบกับเวลาและ

ค่าใช้จ่าย 

47 
(ความถี่) 

94 
(ร้อยละ) 

3 
(ความถี่) 

6 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.94 0.240 มากที่สุด 

รวม/เฉลี่ย 96.31 3.69 0 0 0 4.91 0.269 มากที่สุด 
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4.3 กิจกรรมท่ี 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักและปัจจัยการผลิต 

 ในกิจกรรมที่ 3 ได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักและ

ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการการผลิตข้าวในระบบอินทรีย์ ซึ่งได้ด าเนินการในวันที่ 20-21 สิงหาคม 

2564 โดยมีผู้รับบริการจ านวน 50 คน จัดข้ึน ณ สวนแทนคุณ ซึ่งเป็นสวนป่าเศรษฐกิจครอบครัวในเขต

หมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ต าบลอุ่นจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์

วิทยากรจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีประสบการณ์ในการด าเนินงาน

การอบรมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมะเขือเทศในระบบอินทรีย์ในพื้นที่

ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ได้เชิญเกษตรกรจากบ้านนางอยที่มีประสบการณ์มากอ่น

ได้มาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการท าปุ๋ยหมักชีวภาพจากไส้ปลาและเศษปลาซึ่งได้จากกลุ่มผู้ผลิตปลาส้มบ้าน

ดอนตาลโง๊ะ ต าบลฮางโฮง อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และการหมักปุ๋ยชีวภาพจากเศษผักและผลไม้ที่มี

ในท้องถ่ินและผลไม้ตกเกรดจากตลาดในท้องถ่ิน เพื่อใช้ในการท าปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตรในระบบอินทรีย์ 

ท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่ ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยเกษตรกรสู่เกษตรกร ( farmer to farmer) 

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นกันเองและเกษตรกรมีความใกล้ชิดกันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นมิตร 

ท าให้ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า เกษตรกรผู้รับบริการส่วนใหญ่ร้อยละ 96.71 มีความพึงพอใจ

โดยรวมมีค่า 4.93 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.3 และภาพกิจกรรมดัง

แสดงในภาพที่ 4.6 ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 4.6 การด าเนินงานในกิจกรรมที่ 3  
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ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตรหลังการด าเนินงานกิจกรรมที่ 3   

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุด 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
     

   

1. มีขั้นตอนการให้บริการเช่น การ

แจ้งให้ทราบก่อนอบรม การ

ประสานงานและให้ข้อมูล ท าให้

ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน 

49 
(ความถี่) 

98 
(ร้อยละ) 

1
(ความถี่) 

2 
 (ร้อยละ) 

0 
 (ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0  
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
 (ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.98 0.141 มากที่สุด 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการ

ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็น

กันเอง 

 

48 
(ความถี่) 

96 
(ร้อยละ) 

2 
(ความถี่) 

4 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.96 0.198 มากที่สุด 

3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่อง

โสตฯ เอกสารอบรม มีพร้อมใน

การ 

45 
(ความถี่) 

90 
(ร้อยละ) 

5 
(ความถี่) 

10 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.94 0.240 มากที่สุด 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร         

4. ความรู้ที่ได้รับสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบ

อาชีพ หรือ ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้มากน้อยแค่ไหน 

47
(ความถี่) 

94 
(ร้อยละ) 

3 
(ความถี่) 

6 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.92 0.274 มากที่สุด 

5. เน้ือหาที่วิทยากรสอนท่าน

สามารถเข้าใจได้น้อยแค่ไหน 

46 
(ความถี่) 

92 
(ร้อยละ) 

4 
(ความถี่) 

8 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.92 0.303 มากที่สุด 

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ท า

ให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้

เพิ่มขึ้น 

50 
(ความถี่) 

100 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

2 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

5 0 มากที่สุด 

7. เวลาการอบรมเหมาะสม

หรือไม่ 

47 
(ความถี่) 

94 

3 
(ความถี่) 

6 

0 
(ความถี่) 

0 

0 
(ความถี่) 

0 

0 
(ความถี่) 

0 

4.94 0.240 มากที่สุด 
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(ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

8. ช่วงเวลาของการจดัการ

อบรมมีความเหมาะสม 

40 
(ความถี่) 

80 
(ร้อยละ) 

10 
(ความถี่) 

20 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.80 0.404  

9. ความคุ้มคา่หรือประโยชน์ที่

ได้รับเม่ือเทยีบกับเวลาและ

ค่าใช้จ่าย 

48 
(ความถี่) 

96 
(ร้อยละ) 

2 
(ความถี่) 

4 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.96 0.198 มากที่สุด 

รวม/เฉลี่ย 96.71 3.29 0 0 0 4.93 0.222 มากที่สุด 
 

 

4.4 กิจกรรมท่ี 4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ในการท ากสิกรรมไร้สารพิษ 

  ในกิจกรรมที่ 4 ได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์

ในการท ากสิกรรมไรส้ารพิษ ซึ่งได้ด าเนินการในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2564 ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 3 โดยมี

ผู้รับบริการจ านวน 50 คน จัดข้ึน ณ สวนแทนคุณ ซึ่งเป็นสวนป่าเศรษฐกิจครอบครัวในเขตหมู่บ้านโคก

สะอาด หมู่ที่ 4 ต าบลอุ่นจาน อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งมีประสบการณ์ในการด าเนินงานการอบรมเกษตร

อินทรีย์แบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมะเขือเทศในระบบอินทรีย์ในพื้นที่ต าบลเต่างอย อ าเภอ

เต่า-งอย จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ได้เชิญเกษตรกรจากบ้านนางอยที่มีประสบการณ์มาก่อนได้มาถ่ายทอด

ความรู้ในเรื่องการผลิตจุลินทรีย์ที่ใช้ในการนาข้าวและการท าเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยได้ถ่ายทอด

การท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการขยายเช้ือ EM  เพื่อใช้ในระบบผลิตเกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับความ

นิยมเนื่องจากมีราคาไม่แพง ท าได้ง่าย และใช้ได้กับแปลงการเกษตรได้ทุกชนิด การถ่ายทอดความรู้ใน

รูปแบบที่ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยเกษตรกรสู่เกษตรกร (farmer to farmer) นี้ได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่

เป็นกันเองและเกษตรกรมีความใกล้ชิดกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นมิตร ท าให้ผลการประเมิน

ความพึงพอใจพบว่า เกษตรกรผู้รับบริการส่วนใหญ่ร้อยละ 96.62 มีความพึงพอใจโดยรวมมีค่า 4.93 อยู่ใน

ระดับพึงพอใจมากที่สุด รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.4 และภาพกิจกรรมดังแสดงในภาพที่ 4.7 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตรหลังการด าเนินงานกิจกรรมที่ 4   

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ทีสุด 

ค่าเฉลี่ย SD ระดับ 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
     

   

1. มีขั้นตอนการให้บริการเช่น การ

แจ้งให้ทราบก่อนอบรม การ

ประสานงานและให้ข้อมูล ท าให้

ท่านได้รับความสะดวกแค่ไหน 

48 
(ความถี่) 

96 
(ร้อยละ) 

2
(ความถี่) 

4 
 (ร้อยละ) 

0 
 (ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0  
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
 (ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.96 0.198 มากที่สุด 

2. วิทยากร เจ้าหน้าที่ให้บริการ

ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็น

กันเอง 

 

48 
(ความถี่) 

96 
(ร้อยละ) 

2 
(ความถี่) 

4 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.96 0.198 มากที่สุด 

3. สถานที่อบรม อาหาร เครื่อง

โสตฯ เอกสารอบรม มีพร้อมใน

การ 

46 
(ความถี่) 

92 
(ร้อยละ) 

4 
(ความถี่) 

8 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.92 0.274 มากที่สุด 

ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร         

4. ความรู้ที่ได้รับสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบ

อาชีพ หรือ ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้มากน้อยแค่ไหน 

46
(ความถี่) 

92 
(ร้อยละ) 

4 
(ความถี่) 

8 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.92 0.274 มากที่สุด 

5. เน้ือหาที่วิทยากรสอนท่าน

สามารถเข้าใจได้น้อยแค่ไหน 

47 
(ความถี่) 

94 
(ร้อยละ) 

3 
(ความถี่) 

6 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.94 0.240 มากที่สุด 

6. วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ท า

ให้ท่านเข้าใจและได้รับความรู้

เพิ่มขึ้น 

49 
(ความถี่) 

98 
(ร้อยละ) 

1 
(ความถี่) 

2 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.98 0.141 มากที่สุด 

7. เวลาการอบรมเหมาะสม

หรือไม่ 

46 
(ความถี่) 

92 

4 
(ความถี่) 

8 

0 
(ความถี่) 

0 

0 
(ความถี่) 

0 

0 
(ความถี่) 

0 

4.92 0.274 มากที่สุด 
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(ร้อยละ)  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

8. ช่วงเวลาของการจดัการ

อบรมมีความเหมาะสม 

41 
(ความถี่) 

82 
(ร้อยละ) 

9 
(ความถี่) 

18 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.82 0.388  

9. ความคุ้มคา่หรือประโยชน์ที่

ได้รับเม่ือเทยีบกับเวลาและ

ค่าใช้จ่าย 

47 
(ความถี่) 

94 
(ร้อยละ) 

3 
(ความถี่) 

6 
 (ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

0 
(ความถี่) 

0 
(ร้อยละ) 

4.94 0.240 มากที่สุด 

รวม/เฉลี่ย 96.62 3.38 0 0 0 4.93 0.247 มากที่สุด 
 

 

ภาพท่ี 4.7 การด าเนินงานในกิจกรรมที่ 4  

 

 4.5 การติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 และเมื่อได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีครบทั้ง 4 กิจกรรมแล้ว ได้ท าการประเมินผลการน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์จากผู้รับบริการทั้ง 50 รายเพื่อประเมินความส าเร็จของโครงการซึ่งผลการประเมิน

พบว่า เกษตรกรผู้รับบริการมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งทั้งหมดประเมิน

เป็นรายได้เสริม โดยได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อลดรายจ่ายในระดับครัวเรือนซึ่งพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 74 สามารถลดรายจ่ายได้น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน โดยผู้รับบริการร้อยละ 92 ได้น าความรู้ไป

ใช้ทันทีหลังจากอบรม โดยเฉพาะการน าความรู้ด้านการขยายหัวเช้ือ EM ซึ่งสามารถใช้ได้กับกิจกรรม
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ทางด้านการเกษตรและใช้ในครัวเรือนได้ด้วย โดยได้น าความรู้ไปใช้ในครอบครัวเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 90 

ที่เหลือได้น าไปใช้ในชุมชนและที่ท างาน ในส่วนของการน าความรู้ไปขยายผลพบว่า ผู้รับบริการร้อยละ 92 

ได้ประยุกต์ใช้เป็นองค์ความรู้ใหม่ และผู้รับบริการร้อยละ 8 ได้น าความรู้ไปถ่ายทอดต่อและเผยแพร่ต่อแก่

สมาชิกในชุมชน ดังแสดงผลในตารางที่ 4.5 

ตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  รายการประเมิน ความถี ่(ราย) ร้อยละ หมายเหตุ 

1.การน าไปใช้ประโยชน์    

1.1 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 50 100  

1.2 ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ 0 0  

2. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และ
ประเมินเป็นรายได้ก่ีบาทต่อเดือน 

   

2.1 รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน 50 100 เป็นรายได้เสริม 

2.2 ท่านสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้ ก่ี
บาทต่อเดือน 

   

น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน 37 74  

1,001 – 2,000 บาทต่อเดือน 13 26  

2,001 – 3,000 บาทต่อเดือน - -  

3.  ท่านเริ่มน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เม่ือใด    

3.1 หลังจากอบรมทันที 46 92 การขยายหัวเชื้อ EM 

3.2 หลังอบรม 1 เดือน 4 8  

3.2 หลังอบรม 3 เดือน    

4. ท่านน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน    

4.1 ใช้ในครอบครัว 45 90  

4.2 ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 4 8  

4.3 ใช้ในที่ท างาน 1 2  

5. ท่านน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด    

5.1 ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่ 46 92  

5.2 น าไปถ่ายทอด/เผยแพร่ต่อ 4 8 ถ่ายทอดต่อในระดับชุมชน 
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บทที่ 5 

สรุปผล 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 

 โครงการหมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้ด าเนินการในปีที่ 1 (ปี 2564) 
ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่  1)  กิจกรรมประชุมสร้าง
ความเข้าใจ โครงการ 2) การส่งเสริมความรู้และแนวทางการปฏิบัติการผลิตเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีสว่นร่วม 3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติปุ๋ยหมักและปัจจัยการผลิต และ 
4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้จุลินทรีย์ในการท ากสิกรรมไร้สารพิษ โดยได้ด าเนินการโดยยึดหลักการ
ท างาน และมีการติดตามผลโดยใช้แบบประเมินและติดตาม  ตามแนวทางในคู่มือการด าเนินงานหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปี 2564 ทั้งนี้การถ่ายถอดเทคโนโลยีได้เน้นการมีส่วนร่วมของทั้งหน่วยงานภาคี
ในพื้นที่ เกษตรกรก้าวหน้า ชุมชน และประชาชนที่สนใจ รวมถึงการให้ความส าคัญกับวิทยากรที่เป็น
เกษตรกรก้าวหน้า (smart farmers) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบของการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ
ของเกษตรกรผู้รับบรกิารในลกัษณะการเรียนรูจ้ากเกษตรกรสูเ่กษตรกร (farmer to farmers) ซึ่งก่อให้เกดิ
การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นกันเองและเกษตรกรมีความใกล้ชิดกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างเป็นมิตร การด าเนินงานในภาพรวมของโครงการตามตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการหมู่บ้านข้าว
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด ในปีที่ 1 (ปี 2564) พบว่า จ านวนผู้รับบริการตามแผนต้ังเป้าหมาย
ไว้ที่ 50 คน ผลการด าเนินงานสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้รับบริการได้ 90 คน ทั้งนี้ได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีจ านวน 4 เรื่องได้บรรลุตามเป้าหมาย ได้แก่ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม  
(SDGsPGS) การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การท าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และ เรื่องจุลินทรีย์ EM และการขยาย
ผล นอกจากนี้ได้ตัวแทนเกษตรกรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดต่อหรือเผยแพร่ความรู้ต่อให้แก่สมาชิก
ในกลุ่มและคนในชุมชนได้จ านวน 3 คนบรรลุเป้าหมาย โดยจากการติดตามการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทันทีจ านวน 56 คนเกินเป้าหมายที่วางแผนไว้ที่ 25 
คน ซึ่งได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยในภาพรวมพบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่ จากทั้ง 4 
กิจกรรม (ร้อยละ 96.53, 96.31, 96.71 และ 96.62) คิดเป็นร้อยละ 96.54 มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
จาก 4 กิจกรรม (4.92, 4.91, 4.93 และ 4.93) ที่ 4.92 อยู่ในระดับมากที่สุด บรรลุเป้าหมายที่วางแผนไว้ 
ในส่วนของการประเมินผลลัพธ์ พบว่า ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจได้จากการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
เกิดข้ึนพบว่า รายได้เพิ่ม ได้ประมาณการดังนี้ 
 1) รายได้เดิมของผู้เข้าอบรม 1 คน จากการท านา 1 ไร่ ได้ข้าวเปลือก 570 กิโลกรมั หากจ าหน่าย
แบบเดมิ ได้รายได้ 470*15 บาท เท่ากับ 7,050 บาท 
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 2) รายได้ที่เพิ่มข้ึนของผูเ้ข้าอบรม 1 คน จากการท านา 1 ไร่ จากผลผลิตข้าวเปลือกข้าวอินทรีย์ 
470 กิโลกรัม -น ามาแปรรปูเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ ข้ันต้น (ข้าวสารบรรจุถุง) ได้ 235 กิโลกรัม * 80 
บาท เท่ากบั 18,800 บาท คิดเป็น 266.67% 
 ผู้เข้าอบรม ปทีี่ 1 รวม 90 คน หากคิดการผลิตข้าวที่ 1 ไร่ต่อคน เป็น 90 ไร่ * 18,800 บาท 
รายได้เพิ่มโดยรวม เท่ากบั 1,692,000 บาท 
 และ การลดรายจ่าย ได้ประมาณการดังนี ้
 1) รายจ่ายเดมิของผู้เข้าอบรม 1 คน จากการท านา 1 ไร่ มีค่าปุ๋ยและปจัจัยบ ารงุดินประมาณการ
ที่ต้องซื้อ 1,520 บาทต่อไร่  
 2) รายจ่ายที่ลดลงของผู้เข้าอบรม 1 คน จากการท านา 1 ไร่ หากใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดในการ
ผลิตข้าว จะมีค่าส่วนน้ีเพียง 320 บาทต่อไร่ ซึ่งลดลงจากเดิม 1,520-320 = 1,200 บาท คิดเป็น 78.94% 
 ค านวณจากผู้เข้าอบรม ปทีี่ 1 ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ทันทีและมรีายละเอียดเพียงพอ รวม 45 
คน หากคิดการผลิตข้าวที่ 1 ไร่ต่อคน เป็น 45 ไร่ * 1,200 บาท รายจ่ายที่สามารถลดได้ เท่ากับ 54,000 
บาท 
 และเมือ่น ารายได้เพิม่ขึ้นและรายจ่ายที่ลดลง ทีป่ระมาณการจากผลการด าเนินการหมูบ่้าน
วิทยาศาสตร์ในปีที่ 1 (ปี 2564) พบว่า หมูบ่้านข้าวอินทรีย์แบบมสี่วนร่วมบ้านโคกสะอาดมีมลูค่าทาง
เศรษฐกจิที่เกิดข้ึน เท่ากับ 1,746,000 บาท คิดเป็นอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) ที่ 8.73 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5.1  

ตารางท่ี 5.1 ผลผลิตและผลลัพธ์ของหมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด ปีที่ 1 (ปี 2564) 

 

 นอกจากนี้ จากการด าเนินงานในปทีี่ 1 ยังพบสญัญาณที่ดีของการพัฒนาชุมชนสงัคมสูก่ารอยู่

ร่วมกันอย่างเป็นมิตรของชุมชนที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกรทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

ก่อให้เกิดการตื่นตัวเพื่อพัฒนาการผลิตสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนร่วมกัน ซึง่จะน าสูผ่ลลัพธ์และผลกระทบ

เชิงบวกทัง้ในด้านคุณภาพชีวิตและการผลิตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมได้ในระยะต่อไป 
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5.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

 การด าเนินงานหมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคกสะอาด มีเป้าหมายให้เกษตรกร

ผู้รับบริการได้ปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวสู่ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม หรือที่

เรียก ว่า ระบบพีจีเอส โดยในภาพรวมของการด าเนินการรับรองมาตรฐานมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และ

หากยังไม่สามารถผ่านการรับรองแปลงเป็นอินทรีย์ในปีที่ 1 อาจต้องด าเนินการในระยะปรับเปลี่ยนที่

ต่อเนื่องกัน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาถึงปีที่ 3 อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนือ่ง

ให้สามารถด าเนินการปรับระบบการผลิตให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นทางเลือกใน

การสร้างงานและรายได้เพิ่มข้ึนจากการผลิต แปรรูปและจ าหน่ายข้าวอินทรีย์ จึงได้วางแผนร่วมกันกับกลุ่ม

ชุมชนและหน่วยงานภาคีในพื้นที่ เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนหมู่บ้านข้าวอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมบ้านโคก

สะอาด ปีที่ 2 (ปี 2565) และร่วมกันด าเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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