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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1. บทน ำ 

 กำรเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง เป็นวิถีควำมอยู่รอดของคนในยุคเร่งรีบที่มีธุรกิจเคมีเข้ำมำบริกำรให้กลุ่ม

ผู้ผลิตพืชผลทำงกำรเกษตร ปลูกพืชผักให้ผลผลิตได้ปริมำณมำก สวยงำม ไม่มีโรคแมลงกัดกินและทันต่อควำม

ต้องกำรของผู้บริโภค แต่พิษตกค้ำงจำกสำรเคมีในผักและอำหำรประจ ำวัน ที่บริโภคเข้ำไปทุกวันจะมีกำรสะสม

สำรพิษในร่ำงกำย กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคให้ปลอดภัย ต้องปลูกผักกินเอง แต่เป็นเรื่องที่ยุ่งยำกและ

ทุกครัวเรือนไม่สำมำรถ ผลิตได้ครบ แต่ชำวบ้ำนทันมีกำรรวมกลุ่มกัน จ ำนวน 25 ครัวเรือน เพ่ือผลิตอำหำร

ปลอดภัย ใช้บริโภคในครัวเรือน เริ่มจำกกำรปลูกข้ำวอินทรีย์ ผักอินทรีย์ สัตว์ปีก ประมง เหลือใช้จ ำหน่ำยให้กับ

เพ่ือนบ้ำนและหมู่บ้ำนใกล้เคียงได้บริโภคอำหำรที่ปลอดภัย และมีกิจกรรมเสริมเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ลด

รำยจ่ำยจำกกำรผลิต ได้แก่ กำรท ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด กำรผลิตสำรชีวภัณฑ์ กำรเลือกเอำนวัตกรรมที่เหมำะกับ

พ้ืนที่เข้ำมำใช้ เช่น กำรลดปัญหำน้ ำเค็มและกำรกักเก็บน้ ำไว้ใช้ในหน้ำแล้ง คือกำรท ำธนำคำรน้ ำใต้ดิน กำรปลูกผัก

ในล้อยำงรถยนต์เพ่ือกำรควบคุมอินทรีย์วัตถุในดินได้ กำรรักษำสุขภำพด้วยกำรแพทย์ทำงเลือกวิถีธรรม ใช้พืช

สมุนไพรที่ปลูกเอง มำปรุงเป็นอำหำร และเป็นแหล่งเรียนรู้ บริกำรให้กับหน่วยงำนต่ำงๆใช้สถำนที่เป็นห้องเรียน

ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  

 อ ำเภอกันทรวิชัย มีพ้ืนที่ 372.2 ตำรำงกิโลเมตร มีพ้ืนที่ทัง้หมด 238,181 ไร่ มีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตรทั้งหมด 

189,941ไร่ แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น 10 ต ำบล 183 หมู่บ้ำน ประชำกร  98,727  คน ครัวเรือนทั้งหมด 

20,261 ครัวเรือน ครัวเรือนท ำกำรเกษตร 13,908 ครัวเรือน  

สัดส่วนพื้นที่ท ำกำรเกษตรเพำะ ปลูกข้ำว  168,570   ไร่  88.75% 

มันส ำปะหลัง       367   ไร่  0.10% 

พืชผัก        370   ไร่  0.19% 

ไม้ผลไม้ยืนต้น       1,292 ไร่  0.68% 

อ้อย        225   ไร่  0.12% 
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ยำงพำรำ       736   ไร่  0.39% 

กำรเกษตรอื่นๆ   18,381   ไร่  9.68% 

 

รำยกำร ข้ำวนำปี มันส ำปะหลัง อ้อย 
ต้นทุน(บำท/ไร่) 3,280 3,890 6,890 
ผลผลิต(กก./ไร่) 465 3,500 10,000 

 

                  แนวทำงกำรพัฒนำพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญของอ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 

ชนิดพืช พ้ืนที่ที
เหมำะสม 

พ้ืนที่ไม่
เหมำะสม 

พ้ืนที่ปลูก(ไร่) ในเขตพ้ืนที่(ไร่) 
เหมำะสม ไม่เหมำะสม 

ข้ำว 188,315 43,596 186,570 143,490 25,058 
มันส ำปะหลัง 39,870 216,035 300 300 67 
อ้อย 40,708 215,043 225 225 0 

   แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมำะสมเป็นเกษตรกรรมทำงเลือกที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ 

2. ส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ภำยใต้ ศพก. 

3. พัฒนำคุณภำพสินค้ำกำรเกษตร GAP และเกษตรอินทรีย์ 

4. ส่งเสริมกำรเกษตรทฤษฏีใหม่/เศรษฐกิจพอเพียง 

5. เพ่ิมมูลค่ำผลผลิต/เชื่อมโยงกำรตลำด 

6. Smart Famer 

ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร(ศพก.)ในอ ำเภอกันทรวิชัยได้แก่ 

ศูนย์หลัก ศพก. ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 13 ต ำบลขำมเรียง ชนิดสินค้ำ  เกษตรผสมผสำน 

ศูนย์เครือข่ำย จ ำนวน 13 ศูนย์ครอบคลุม 10 ต ำบล ได้แก่ 

1. ต ำบลขำมเรียง 1 จุดกิจกรรมเกษตรผสมผสำน 

2. ต ำบลนำสีนวน 2 จุดกิจกรรมเกษตรผสมผสำน 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินหมู่บ้านแม่ขา่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปี2564                           3 
หมู่บ้านเกษตรอินทรียว์ิถีพอเพียงบ้านทนั 

3. ต ำบลเขวำใหญ่ 2 จุดกิจกรรมเกษตรผสมผสำน 

4. ต ำบลศรีสุข  2 จุดกิจกรรมเกษตรผสมผสำน 

5. ต ำบลโคกพระ 1 จุดกิจกรรมเกษตรผสมผสำน 

6. ต ำบลคันธำรรำช 1 จุดกิจกรรมเกษตรผสมผสำน 

7. ต ำบลขำมเฒ่ำ 1 จุดกิจกรรมเกษตรผสมผสำน 
8.  

9. ต ำบลท่ำขอนยำง 1 จุดกิจกรรมเกษตรผสมผสำน 

10. ต ำบลมะค่ำ  1 จุดกิจกรรมเกษตรผสมผสำน 

11. ต ำบลกุดไส้จ่อ 1 จุดกิจกรรมเกษตรผสมผสำน 

โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

1. ปี 2559 นำแปลงใหญ่ บ้ำนเขียบ ต ำบลขำมเรียง จ ำนวนพื้นที่ 3,000 ไร่ สมำชิก 200 รำย 

2. ปี 2560 จิ้งหรีดกลุ่มใหญ่ บ้ำนมะค่ำ ต ำบลมะค่ำ จ ำนวน 50 รำย 

3.  ปี 2561 นำแปลงใหญ่ บ้ำนหนองไร่ ต ำบลโคกพระ จ ำนวนพื้นที่ 387 ไร่ สมำชิก 42 รำย 

4. ปี 2561 นำแปลงใหญ่ บ้ำนหินปูน ต ำบลเขวำใหญ่ จ ำนวนพื้นที่ 336 ไร่ สมำชิก 34 รำย 

5. ปี 2561 ผักปลอดสำรพิษแปลงใหญ่บ้ำนโคกก่อง ต ำบลคันธำรำช จ ำนวนพื้นที่ 7 ไร่ สมำชิก 

48 รำย 

เป้ำหมำยเพื่อ 

1. ลดต้นทุนกำรผลิต 

2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 

3. พัฒนำคุณภำพกำรผลิต 

4. กำรบริหำรจัดกำรและกำรเชื่อมโยงตลำด 

5. Smart Famer 

     ข้อมูลพื้นที่ท ำกำรเกษตร ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 

ต ำบล จ.น.หมู่บ้ำน ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตร พ้ืนที่ พ้ืนที่ 
(หมู่) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) ทั้งหมด(ไร่) เกษตรทั้งหมด 

1.โคกพระ 15 1,415 1,392 18,537 14,781 
2.คันธำรรำฏร์ 11 810 783 14,960 10,042 
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3.มะค่ำ 15 1,094 1,042 21,433 18,605 
4.ท่ำขอนยำง 15 4,211 940 24,263 10,196 
5.นำสีนวน 27 2,216 2,120 32,183 31,442 
6.ขำมเรียง 23 3,500 1,648 30,183 22,447 
7.เขวำใหญ่ 21 1,948 1,718 34,594 32,091 
8.ศรีสุข 24 2,347 1,795 31,875 26,157 
9.ไส้จ่อ 11 780 768 10,973 8,471 
10.ขำมเฒ่ำ 21 1,940 1,702 18,469 15,709 
รวม 183 20,261 13,908 237,470 189,941 

           

           ข้อมูลพืชเศรษฐกิจ 

ต ำบล นำปี นำปรัง มันส ำ 
ปะ 
หลัง 

อ้อย ยำง 
พำรำ 

ไม้
ผลไม้
ยืนต้น 

พืชผัก อ่ืนๆ พ้ืนที่
อุทกภัย 

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) 
1.โคกพระ 13,644 974 11 40 14 14 6 1,052 457 
2.คันธำรรำฏร์ 8,998 250 0 0 0 70 20 954 415 
3.มะค่ำ 16,005 8,500 222 13 331 331 20 1,683 12,448 
4.ท่ำขอนยำง 9,268 2,250 0 2 0 110 110 1,146 4,754 
5.นำสีนวน 26,739 7,300 17 170 11 11 25 4,468 8,680 
6.ขำมเรียง 21,145 6,590 0 0 0 100 57 1,145 7,568 
7.เขวำใหญ่ 29,963 8,580 0 0 0 200 27 1,901 8,988 
8.ศรีสุข 20,481 450 11 0 200 180 18 5,267 255 
9.ไส้จ่อ 7,667 250 80 0 0 0 11 713 372 
10.ขำมเฒ่ำ 14,660 3,500 26 0 180 276 76 491 2,628 
รวม 168,570 38,644 367 225 736 1,292 370 18,381 46,565 

             ข้อมูลกลุ่มสถำบันกำรเกษตร 

ต ำบล วิสำหกิจชุมชน แม่บ้ำนเกษตรกร ยุวเกษตรกร ส่งเสริมอำชีพ 
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(กลุ่ม) (กลุ่ม) (กลุ่ม) (กลุ่ม) 
1.โคกพระ 37 8 1 5 
2.คันธำรรำฏร์ 52 6 1 5 
3.มะค่ำ 46 3 1 2 
4.ท่ำขอนยำง 14 1 1 1 
5.นำสีนวน 23 3 1 1 
6.ขำมเรียง 34 1 2 1 
7.เขวำใหญ่ 51 3 2 2 
8.ศรีสุข 51 4 0 2 
9.ไส้จ่อ 22 3 1 2 
10.ขำมเฒ่ำ 30 2 0 2 
รวม 360 34 10 23 

 

ที่มำข้อมูล : รต./ทบก./Zonig/Agri-Map ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอกันทรวิชัย 

 สภำพต ำบลนำสีนวน มีหมู่บ้ำนทั้งหมด   27 หมู่บ้ำน 

พ้ืนทีบ่้ำนทัน อดีตหมู่บ้ำนนี้จัดตั้งขึ้นเม่ือปี ร.ศ. 1351 มีผู้น ำคือ ขุนใหญ่หลวงพิบำล คนกลุ่มแรกที่อพยพมำจำก

บ้ำนสร้ำงทองจังหวัดร้อยเอ็ด  เหตุผลที่ต้องอพยพมำจัดตั้งหมู่บ้ำนใหม่ เนื่องจำกเกิดโรคระบำดหนัก และประสบ

ปัญหำควำมแห้งแล้งควำมยำกจนจึงพำกันอพยพมำตั้งหมู่บ้ำนชื่อ  บ้ำนโนนทัน  ควำมหมำยของชื่อบ้ำน คือมีต้น

ทันใหญ่อยู่กลำงโนนจึงได้ตั้งชื่อเป็นชื่อบ้ำน  “โนนทัน” มีประชำกร 30  คน  8 หลังคำเรือน มีอำณำเขต  ทิศ

เหนือ  จดทำงหลวงสำยเชียงยืน-กันทรวิชัย ทิศใต้ จดบ้ำนหนองอุ่ม ทิศตะวันออก  จดบ้ำนดอนแดง ทิศตะวันตก 

จดบ้ำนหนองค ู ภูมิประเทศ เป็นที่รำบลุ่มน้ ำท่วม คิดเป็นร้อยละ  30 % เป็นที่รำบ/เนินน้ ำท่วมไม่ถึง   คิดเป็น

ร้อยละ  70 % จัดตั้งวัดขึ้นชื่อวัดสระทอง ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของหมู่บ้ำนมีเนื้อที่ 6 ไร่ มีพระหลวงพ่อน้อยเป็นเจ้ำ

อำวำสเป็นศูนย์รวมของชำวบ้ำน ปี พ.ศ.2435 ทำงรำชกำรและทำงอ ำเภอ ให้ ขุนใหญ่หลวงพิบำล มำปกครอง 

เปลี่ยนบ้ำนโนนทัน  เป็น บ้ำนทัน หมู่ที่ 11 ต ำบลท่ำขอนยำง  อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม แยกเป็น

ต ำบลนำสีนวน จึงเป็นบ้ำนทัน หมู่ที่ 5  มีผู้ใหญ่บ้ำนปกครอง 11 คน นำยเสริมศักดิ์  มุสิกวุฒิ และนำย   

ผู้ใหญ่บ้ำน  บ้ำนทัน หมู่ที่ 5 คนปัจจุบัน ต่อมำปี พ.ศ. 2542 ได้แยกหมู่บ้ำนแบ่งเขตกำรปกครองอีกหมู่บ้ำนหนึ่ง

ชื่อบ้ำนทันพัฒนำหมู่ที่ 26 ประมำณ 40 หลังคำเรือน ประชำกร    ทั้งหมด   638 คน  135  ครัวเรือน ชำย 273 
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คน หญิง 365 คน พ้ืนที่ทั้งหมด  1,943 ไร ่พ้ืนที่อยู่อำศัย  60 ไร่  พ้ืนที่กำรเกษตร 1,883 ไร่ มีแหล่งน้ ำหนองนำง

เลี้ยง   เนื้อที่   15 ไร่  หนองสิม เนื้อท่ี  12  ไร่  อำชีพโดยทั่วไป ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร , ค้ำขำย ,

กิจกำรส่วนตัวและรับจ้ำง กลุ่มคนส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจน ท ำนำอำศัยน้ ำฝนเป็นหลัก ได้ผลผลิตข้ำวน้อย ต้นทุน

กำรผลิตสูงเพรำะใช้ปุ๋ยเคมี ท ำนำข้ำวขำดทุน ปัจจุบัน อำศัยควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐบำลโครงกำรสนับสนุนค่ำ

บริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวปี เงินช่วยเหลือชำวนำ" ปี 64/65 ไร่ละ 1,000 บำท 

รับสูงสุด ครัวเรือน 20,000 บำท เป็นควำมหวังของชำวนำ รับเงินเยียวยำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ไร่ละ 1,000 

บำท เท่ำนั้น ดังนั้นผู้น ำหมู่บ้ำนจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษ และแผนกำรลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้จำก

กำรท ำนำและปลูกผักปลอดสำรพิษไว้รับประทำนในครอบครัวและจ ำหน่ำยทำงออนไลน์ โดยกำร รับควำมรู้จำก

เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรท ำสำรชีวภัณฑ์ชนิดต่ำงๆเช่น เชื้อรำบิวเวอเลีย จุลินทรีย์แสงอำทิตย์ .....เพ่ือน ำมำใช้

ในกำรเกษตรของตนเอง จนประสบผลส ำเร็จผักมีควำมปลอดภัยสูงมีรสชำดหวำนกรอบไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวใน

ผักคะน้ำ   บริกำรเป็นแหล่งเรียนรู้มีคนมำศึกษำดูงำนและผลิตจ ำหน่ำยในช่วง คนมำดูงำน และมีเทศกำลงำนบุญ

ประจ ำอ ำเภอ   

อย่ำงไรก็ตำมกำรเกษตรบ้ำนทัน ทั้ง 2 หมู่บ้ำน มีควำมต้องกำรที่จะพัฒนำอำชีพกำรเกษตรให้มั่นคงเพ่ิม

รำยได้ มีควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน จำก สภำพทรัพยำกรธรรมชำติที่ลดน้อยดินเสื่อม น้ ำท่วม-น้ ำแล้ง สุขภำพอ่อนแอจำก

โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งแวดล้อมไม่เหมำะสม ชำวบ้ำนยังรวมกลุ่มกันเพ่ือควำมอยู่รอด ในช่วงโควิดระบำดท่ัวโลก มี

ผู้ใหญ่บ้ำนเป็นผู้น ำที่หัวไวใจสู้และมีทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ ท ำให้บ้ำนทันทั้ง 2 หมู่ มีกำรรวมกันท ำ

กำรเกษตรอินทรีย์ ลดรำยจ่ำยเพิ่มรำยได้ จำกกำรปลูกข้ำว ปลูกผัก และยอมรับนวัตกรรมใหม่มำทดลองใช้ก่อน

และน ำมำเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้อยู่เสมอ นอกเหนือจำกควำมรู้ที่หน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำร่วมท ำกิจกรรม สิ่งที่โดด

เด่นคือกำรน ำสินค้ำเกษตรผักปลอดสำรพิษขำยทำงออนไลน์ในยุคโควิด เพ่ือลดกำรเดินทำงไปมำหำสู่กันโดยตรง 

สั่งผลผลิตกำรเกษตรในกำรท ำอำหำรประจ ำวันทำงออนไลน์ และนัดมำรับสินค้ำ ช่วยลดระยะเวลำกำรติดต่อกันได้

ทำงหนึ่งในช่วง โควิดระบำด 

     1.2. วัตถุประสงค์ 

1.2.1. เพ่ือเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 

1.2.2. เพ่ือส่งเสริมสุขภำพชุมชนด้วยแพทย์วิถีธรรมทำงเลือก 

1.2.3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
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1.3. แนวคิดในกำรด ำเนินกำรคลินิกเทคโนโลยี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. เป้ำหมำยของโครงกำร 

เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำกำรเกษตรเคมี มำเป็นเกษตรอินทรีย์ ในนำข้ำวและกำรปลูกผัก

อินทรีย์ ส่งเสริมสุขภำพชุมชนด้วยกำรแพทย์ทำงเลือกวิถีธรรม  สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่

ประชำสัมพันธ์กำรเกษตรอินทรีย์ ให้ผู้สนใจ ผลิตผักอินทรีย์จ ำหน่ำยใหกับผู้บริโภคได้อย่ำงปลอดภัย 

ผลิตสำรชีวภัณฑ์ใช้และจ ำหน่ำย เผยแพร่องค์ควำมรู้ได้อย่ำงมั่นใจ ให้ควำมรู้กำรรักษำสุขภำพเบื้องต้น

โดยกำรแพทย์ทำงเลือกวิถีธรรม ศูนย์บำทรักษำทุกโรค ด้วยพืชสมุนไพรอินทรีย์ที่กลุ่มเพำะปลูกเอง 

 เกษตรกรสำมำรถปลูกผักอินทรีย์เพื่อบริโภคได้เองในครัวเรือนได้อย่ำงปลอดภัยและเหลือ

จ ำหน่ำยทำงออนไลน์ให้กับสมำชิกภำยในหมู่บ้ำนและใกล้เคียงสั่งจองทำงออนไลน์ ได้ มีควำมต้องกำร

สูงมำกจนไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร เนื่องจำกผักท่ีปลูกมีควำมกรอบหวำน จำกสำรชีวภัณฑ์ที่กลุ่ม

ผลิตและใช้เองท ำให้ผู้บริโภคมีควำมมั่นใจในควำมปลอดภัยสูง และสั่งซื้อแทนผักตลำดทั่วไป 

 เกษตรกรใช้พืชผักสมุนไพรที่ปลูกเองในกำรใช้รักษำสุขภำพตนเองหลังจำกผ่ำนกำรอบรมแพทย์

ทำงเลือกวิถีธรรม  

วัตถุประสงค์ 

น ำ วทน.มำใช้ในกำร

พัฒนำคุณภำพชีวิต

ประชำกรในหมู่บำ้น 

 

ประสิทธิผล/ผลสมัฤทธ์ิ 

ปัจจัยน ำเข้ำ 

-องค์ควำมรู้ 

-เทคโนโลย ี

-ควำมร่วมมือกับ

หน่วยงำนภำยนอก 

 

กิจกรรม 

-กำรแสวงหำควำมรู ้

เทคโนโลยีและควำมร่วมมือ 

-วิจัย พัฒนำ นวัตกรรม 

-ถ่ำยทอดเทคโนโลย ี

ผลผลติ 

-เพิ่มก ำลังกำรผลติ 

-เพิ่มคุณภำพ 

-เพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำด 

-เพิ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

ผลลัพธ์ 

-สร้ำงอำชีพ 

-สร้ำงรำยได ้

-สร้ำงสุขภำพ 

-พัฒนำสังคม 

ประหยดั/มีประสทิธิภาพ 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินหมู่บ้านแม่ขา่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปี2564                           8 
หมู่บ้านเกษตรอินทรียว์ิถีพอเพียงบ้านทนั 

 แปลงปลูกผักอินทรีย์ กลำยเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับถ่ำยทอดและให้ผู้สนใจเข้ำมำร่วมเรียนรู้

ตลอดจนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้เป็นห้องเรียนในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ที ่ ทรัพยำกร 

(สิ่งท่ีใช้ในกำร
พัฒนำหมู่บ้ำน) 

กระบวนกำรหรือกิจกรรม
(ข้ันตอน/วิธีกำรด ำเนินงำน) 

ผลผลติ 
(สิ่งท่ีได้ออกมำเป็น

รูปธรรม) 

ผลลัพธ์ 
(ประโยชน์ที่ได้จำก

ผลผลติ/ผลกระทบที่มี
ต่อผู้เกี่ยวขอ้ง) 

 - สมาชิกภายใน 

หมู่บา้น/ผูน้า้
ชุมชน - 

วตัถุดิบ/วสัดุ 

อุปกรณ์ต่างๆ - 

องคค์วามรู้ทาง 
วทิยาศาสตร์
และ เทคโนโลย ี

- งบประมาณ - 

องคก์รภายใน
และ ภายนอก
พ้ืนท่ี 

- จัดประชุมเพื่อระดมควำม
คิดเห็นในเรื่อง แผนกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำน ว และ ท ร่วมกัน - 
กำรศึกษำดูงำนหมู่บำ้น ว และ 
ท - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อถ่ำยทอด เทคโนโลยีสู่
หมู่บ้ำน ว และ ท และหมู่บ้ำน
แม่ ข่ำย ว และ ท ในด้ำน  
1. ผักปลอดสำรพิษ 
2. กำรท ำสำรชีวภณัฑ์เพื่อ
ทดแทนสำรเคม ี
3.กำรท ำปุ๋ยอินทรีย ์
4. กำรแพทย์ทำงเลือกวิถีธรรม 
5. ผลกระทบ ต่อ สิ่งแวดล้อม  
6. กำรตลำด/กำรจัดจำ้หน่ำย
กำรเงิน และบญัชีฟำร์มเพื่อ
ขยำยตลำดและเพิ่มยอดกำรจ้ำ
หน่ำยสู่หมู่บ้ำน  
7. กำรท้ำเกษตรทฤษฎีใหม่ให้
เกิดระบบ ได้อยำ่งยั่งยืนตำม
หลักปรัชญำของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ค้นหำศักยภำพตนเอง
ด้วยกระบวนกำรท ำงำน
แบบมีส่วนร่วม(PAR)เพื่อ
วิเครำะหส์ภำพปัญหำ  
ควำมต้องกำร ศักยภำพท่ีมี
อยู่ SWOT  

2.ศึกษำดูงำนในสำขำและ
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง  
3.ระดมสมองเพื่อจัดท ำ
แผนกิจกรรมจำกสภำพ
ควำมเป็นจริงของชุมชน  
4.น ำเสนอทำงเลือกที่
เหมำะสม 

5.ได้แผนชุมชนและแผน 
กลุ่มและแผนรำยบุคคล 

6.ด ำเนินกิจกรรมเร่งด่วนท่ี
สำมำรถด ำเนินกำรได้ก่อน 

7.ได้ทีมนักวิจัยชุมชนใน
กำรร่วมกันด ำเนินงำน
ขับเคลื่อนวิถีเกษตร
พอเพียงในชุมชน 

8.ได้เครือข่ำยกำรท ำงำน
ทั้งหน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชน และกลุ่มปรำชญ์
ชุมชนด้ำนต่ำงๆ 

1.ชุมชนรู้จักตัวเอง 
เข้ำใจธรรมชำติของ
ตัวเองและบริบท
ชุมชน 

2.ชุมชนได้รับควำมรู้
ในกำรเกษตรที่
ถูกต้องเพื่อน ำมำ
ปรับใช้ในกำรเกษตร
ตรงกับสภำพปัญหำ
ที่มีอยู่ในชุมชน 

3.ชุมชนเข้ำใจใน
ปัญหำเข้ำใจในองค์
ควำมรู้สำมำรถ
น ำมำใช้ได้อย่ำง
ถูกต้องและสำมำรถ
พัฒนำต่อยอดหรือ
นวัตกรรมให้ดี
กว่ำเดิมได้อย่ำงชำญ
ฉลำด  
4.ได้แผนกิจกรรม
กำรปลูกพืชผักท่ี
เหมำะสมวำงแผน
ด ำเนินงำนในวำระ
ต่อไป 

5.ได้เรียนรู้ยำ 9 เม็ด 
และฝึกทดลองกำร
ใช้ยำจำกผลผลิตทำง
กำรเกษตรที่ปลูกเอง
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เพื่อลดรำยจ่ำยทั้ง
อำหำรกำรกินและ
ลดกำรใช้ยำรักษำ
โรค เมื่อทุกคน
เรียนรู้จนเข้ำใจและ
น ำเอำควำมรู้มำ
ปฏิบัติได้อย่ำง
ถูกต้องเหมำะสม
และสำมำรถขยำย
เผื่อแผ่สู่สังคมรอบ
ข้ำงได้อย่ำงมี
ควำมสุข 

   1.ด ำเนินกิจกรรมตำม
แผนที่ร่วมกันวิเครำะห์
ไว้จัดท ำล ำดับขั้นตอน
กำรด ำเนินงำน ตำมไตร
มำส 

2.จัดหำวัสดุอุปกรณ์ ท่ี
จ ำเป็นเพื่อเตรียมควำม
พร้อมในกำรด ำเนินงำน 
3. ระบบจัดกำรระบบ
น้ ำในแปลงปลูกผักและ
พืชอื่นๆ 

4. กำรท ำpermaculture

วำงแผนระบบกำรปลูก
พืชแบบยั่งยืน เป็นกำร
เตรียมระบบดินและ
เตรียมปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืช
สด ปุ๋ยน้ ำ กำรเติม
อำกำศให้กับดิน 

5.กำรเตรียมน้ ำหมัก
ก ำจัดแมลงและวัชพืช 
กำรท ำปุ๋ยโฮโมนพืช  
สังเครำะห์แสง ท ำปุ๋ย

1.ได้ผลผลิตจำกพืช
ที่ปลูกได้กินเหลือกิน
จ ำหน่ำยและแปรรูป
เพิ่มมูลค่ำ สร้ำง
รำยได้ 
2.มีควำมสุขจำก
กิจกรรมที่ท ำ ท ำให้
สุขภำพจิตและ
สุขภำพร่ำงกำยดีขึ้น
ไม่กังวลกับปัญหำ
เก่ำที่แก้ไขแล้ว 

3.ได้คู่มือกำรปลูกผัก
ปลอดสำรพิษ 

4.ได้คู่มือกำรเก็บ
รักษำเมล็ดพันธ์ุพืช
จำกภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน 

5. ได้บ้ำนดินในกำร
เก็บรักษำเมล็ดตำม
แบบโบรำณ 

6.ได้คู่มือกำรท ำปุ๋ย
หมักแบบต่ำงๆ 
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จำกน้ ำข้ำว ท ำปุ๋ยพืชสด 
ท ำปุ๋ยจำกเศษขยะเปียก 

6.กำรวำงแผนกำรปลูก
พืชแบบครบวงจร 
ระบบน้ ำที่สำมำรถใช้
ประโยชน์ได้อย่ำง
สมบูรณ์และคุ้มค่ำ 

7.กำรบริหำรจัดกำร
เมล็ดพันธ์ุพืชเพื่อลดค่ำ
ใช่จ่ำยและรักษำสำย
พันธุ์พืชที่ดีเพื่อใช้และ
จ ำหน่ำย 

8. ระบบกำรจัดกำรโรค
และแมลงต่ำง ๆ ด้วยน้ ำ
หมักชีวภำพ  
9. สร้ำงวิทยำกรกำร
ปลูกและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกผลิตผล
ทำงกำรเกษตรต่ำงๆ 

10. กำรทบทวนแผน
กิจกรรมกลุ่ม ให้สอดรับ
กับแผนกิจกรรมพัฒนำ
หมู่บ้ำนฯ 

11. ท ำคูม่ือกำรปลูก
และแปรรูปพืชผัก 

12. เพิ่มเติมควำมรู้และ
กิจกรรมด้ำน
เทคโนโลยีกำรเกษตร  
13. กำรปรุงอำหำรให้
เป็นยำจำกผลผลิต
พืชผักท่ีปลูกกินทุกอย่ำง
ที่ปลูกและปลูกทุกอย่ำง
ที่กิน ที่เหลือแบ่งปัน

7.ได้เครือข่ำย
กำรเกษตรไร้สำรพิษ 
8. ได้วิทยำกรน ำชม
ในกิจกรรมกลุ่มด้ำน
ต่ำงๆ 
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และจ ำหน่ำยให้กับผู้ที่
ไม่มี 
14.กำรศึกษำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเครือข่ำยชุมชน
อโศก และกลุ่มชีวจิต กลุม่
แพทย์ทำงเลือก(หมอเขียว)
และอื่นๆ 

 เชิงปริมำณ 

1.มีกำรท ำเกษตรพอเพียงจ ำนวน  30   ครัวเรือน 

2.มีกำรใช้แนวทำงรักษำสุขภำพแบบหมอเขียว จ ำนวน  30  ครัวเรอืน 

เชิงคุณภำพ 

1.ลดกำรซื้อผักสดจำกตลำดมำบรโิภค สำมำรถปลูกผักปลอดสำรไวร้ับประทำนไดเ้องเหลือใช้ น ำไปจ ำหน่ำย 
สร้ำงรำยได้ให้กับครัวเรือน เพิ่มรำยไดด้้วยกำร แปรรูปผ้ำ จักสำนและอื่นๆ ผลลัพธ์ คือ สำมำรถปลูกผกัไว้
รับประมำนได้เองลดกำรน ำเขำ้ผักจำกนอกบ้ำน                
 2.กลุ่มมีควำมรู้มีควำมเข้ำใจในกำรรักษำสุขภำพของตนเองลดโรคภยัที่ร้ำยแรงด้วยอำหำรปลอดภัย ลด
รำยจ่ำยในกำรรักษำ ท ำให้สุขภำพดีขึ้น ตัวช้ีวัดที่บ่งบอกว่ำสุขภำพดีขึ้นคือควำมแข็งแรง สดชื้น แจ่มใส 
สุขภำพร่ำงกำยและจิตใจดี เปรียบเทียบก่อน-หลัง เข้ำร่วมกจิกรรม ผลลัพธ์คือ มสีุขภำพดีขึ้น 

 
 

 

1.5. กลุ่มเป้ำหมำย  

บ้ำนทัน ต ำบลนำสีนวน อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม จ ำนวน 50 ครัวเรือน  

1.6. หน่วยงำนสนับสนุน 

ที ่ ช่ือหน่วยงำน รูปแบบกำรสนับสนุน 
1 มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม กระตุ้น ให้ควำมรู้ สร้ำงและผลักดนัให้ผู้น ำและสมำชิกน ำเอำควำมรู ้ภูมิปัญญำ

มำแก้ไขปัญหำ  
2 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี

มหำสำรคำม 
ให้โอกำสชำวบ้ำนทัน และใกล้เคียง สมัครเรียนในระดับ ปวช. ปวส. โดยเข้ำมำใช้
พื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรในพ้ืนท่ีเป็นห้องเรียนในพื้นที่ ในหมู่บ้ำน 
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหำสำรคำมมำเปิดกำรเรยีนกำรสอนให้ผู้สมคัร
เรียนระดับประกำศนยีบัตรวิชำชีพ ปวช.สำขำเกษตรศำสตร์ มีผูเ้รยีนจ ำนวน 22 
คนโคยใช้ศูนย์เรยีนรู้เป็นท่ีศึกษำทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ระยะเวลำเรียน3ปี
เรียนสัปดำหล์ะ1วันครบันักเรียนสว่นใหญ่เป็นผู้น ำชุมชนและเกษตรกรทั่วไปช่ือ
โครงกำรอำชีวศึกษำเพื่อกำรพัฒนำชนบท (อศ.กช.) 
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3 ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอกันทรวิชัย  ส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร ปศุสตัว์ ประมง พืชผัก ข้ำว พืชสวน ให้ควำมรู้เป็น
วิทยำกร กำรผลิตสำรชีวภณัฑต์่ำงๆ กำรท ำปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสด ใช้ในพื้นที่ท ำ
กำรเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนโครงกำรลดต้นทุนเพ่ิมผลผลติด้ำนกำรเกษตร 

4 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ให้ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร ธุรกิจกำรเกษตร พัฒนำเกษตรต้นแบบในพ้ืนท่ี 
สนับสนุนหน่วยงำนระดบัอ ำเภอ สนับสนุนให้ควำมรู้กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ ำ
หมักชีวภำพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรท ำกำรเกษตร 

5 โรงพยำบำลมหำสำรคำม เป็นวิทยำกร ให้ควำมรู้ประสบกำรณ์ดำ้นกำรแพทย์ทำงเลือกวิถีธรรม ด้วยพืช
สมุนไพรที่ชำวบ้ำนปลูกใช้เองในหมู่บ้ำน เพื่อ สร้ำงเสรมิสุขภำพชุมชนให้แข็งแรง
ห่ำงไกลโรคเบำหวำน ควำมดัน มะเร็งต่ำงๆ  ลดงบประมำณรัฐได้ระดับหนึ่ง 

6 อบต.นำสีนวน ให้กำรสนับสนุนผู้น ำชุมชนช่วยเหลือชำวบ้ำนในกำรประกอบอำชีพกำรเกษตร 
7 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลย ี
ให้ทุนสนับสนุนหน่วยงำนในพ้ืนท่ี น ำ วทน.เข้ำไปใช้ในหมู่บ้ำน เพื่อสร้ำงฐำน
ควำมคิด พัฒนำให้เกิดรำยได้ จำกเทคโนโลยี งำนวิจัย และนวตักรรมที่เหมำะสม 
ให้เกิดประโยชน์ ด้ำนสังคม สุขภำพ เพิ่มรำยได้ต่อครัวเรือนและอย่ำงยั่งยืน 

8 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอกันทร
วิชัย 

พช.สนับสนุนด้ำนส่งเสริมอำชีพกำรปลูกพืชผักสวนครัวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และขยำยผล 

 

1.7. พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

แปลงนำสำธิต ใช้ปลูกผักร่วมกัน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ในกำรสำธิตและผลิตสำรชีวภัณฑ์  ท ำไร่นำสวนผสม โคก

หนองนำโมเดล ตำมนโยบำย  

แผนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 
ขั้นเตรียมกำร มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 
1.ส ำรวจ/ประสำนงำน          
2.ประชุดัดท ำแผน/ทบทสวนแผน          
3.ส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน วิเครำะห์ /คัดเลือด
เทคโนโลยีน ำเสนอทำงเลือกที่เหมำะสม 

         

ขั้นด ำเนินกำร          
1.ประชำสัมพันธ์กิจกรรมโครงกำร          
2.พัฒนำทักษะสมำชิก กำรอบรมสำธิตกำรท ำสำรชีวภัณฑ์ 
และอื่นๆ 

         

3.ถ่ำยทดเทคโนโลยีที่เหมำะสม          
4.ตลำด/รำยได ้          
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ติดตำม/ประเมินผล/รำยงำน          
          

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของโครงกำร 

ผลผลติ/ผลลัพธ์ ของโครงกำร ค่ำเป้ำหมำย ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ 
1.จ ำนวนผู้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  คน 50 แบบใบสมัคร 
2.ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับกำรถ่ำยทอดฯ 50 แบบประเมินผลฯ 
3.ร้อยละผู้รับกำรถ่ำยทอดฯมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์  แบบติดตำม 
4.จ ำนวนหน่วยงำนท่ีมำใช้แหล่งเรยีนรู้ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  แบบฟอร์มกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
5.สัดส่วนผลลัพธ์ทำงเศรษฐกิจและทำงสังคมที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน
คลีนิคเทคโนโลยีโครงกำร เปรยีบเทียบกับ งบประมำณที่ไดร้ับ 

 กำรประเมินจำกท่ีปรึกษำภำยนอก 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

เศรษฐกิจ เพ่ิมรำยได้ลดรำยจ่ำย เพ่ิมควำมม่ันใจเพ่ิมควำมปลอดภัย พัฒนำคุณภำพมำตรฐำน สร้ำง

มูลค่ำเพ่ิม นวัตกรรมภูมิปัญญำให้เกิดประโยชน์ลดรำยจ่ำยสำรเคมีปุ๋ยเคมี ยำรักษำโรค สร้ำงอำหำรปลอดภัยได้

เองและขยำยก ำลังกำรผลิตผักปลอดสำรพิษสู่สังคมใกล้เคียงรอบข้ำงได้ เหลือใช้ในครัวเรือน จ ำหน่ำยเพิ่มรำยได้ 

สังคม  ลดกำรย้ำยถิ่นฐำน  สุขภำพแข็งแรง  สังคมได้รับอำหำรปลอดภัยจำกสำรเคมี สังคมมีควำมรู้กำร

รักษำสุขภำพเบื้องต้นจำกสมุนไพรอินทรีย์ปลูกเอง  กำรใช้สำรชีวภัณฑ์และผลิตสำรชีวภณัฑ์ใช้เอง ลดรำยจ่ำย 

กำรพ่ึงตนเองด้ำนอำหำรปลอดภัย มีควำมรู้กำรแพทย์แผนไทยทำงเลือกวิถีธรรม (สำมำรถประหยัดงบประมำณค่ำ

รักษำพยำบำล ของรัฐบำลได้ถ้ำจริงจังในกำรน ำเอำควำมรู้ที่ได้รับกำรอบรมไปใช้จริงและต่อเนื่อง) 

สิ่งแวดล้อม ลดปริมำณกำรสะสมของสำรเคมีในพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร สิ่งแวดล้อมกำรเกษตรในชุมชน สำมำรถ

บริโภคผักท่ีปลูกได้อย่ำงมั่นใจ ปลอดภัยจำกสำรเคมี   

ศักยภำพชุมชน 

 3.1  กำรประกอบอำชีพ  

         เกษตรกรรม ท ำไร่          25  ครัวเรือน 

    ท ำนำ    101  ครัวเรือน 

    ท ำสวน                                       ครวัเรือน 
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    เลี้ยงสัตว์   15  ครัวเรือน 

            ประมง    2  ครัวเรือน 

        ค้ำขำย ประชำชนมีอำชีพ ค้ำขำย               35            ครัวเรือน 

        บริกำร   ซ่อมมอเตอร์ไซด์                     2            ครัวเรือน 

        รับจ้ำง  ประชำชนมีอำชีพรับจ้ำง                   60  ครัวเรือน 

        ท ำงำนรับรำชกำร    4  ครัวเรือน 

        ท ำงำนประจ ำ เอกชนบริษัท/โรงงำน  17  ครัวเรือน                          

        ว่ำงงำน                                                     15            ครัวเรือน 

        ไปประกอบอำชีพอ่ืน    8  ครัวเรือน 

 ผู้มีควำมรู้/ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนต่ำง ๆ  ในชุมชน 

       ด้ำนแพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้ำน  ได้แก่ 

       1)  นำยทองสูน ค ำโคตร      ที่อยู่ บ้ำนเลขท่ี 74  หมู่ที่  5           

                                 รำยละเอียด   มีควำมรู้ด้ำนสมุนไพรแผนโบรำณ , หมอพื้นบ้ำน 

       2)  นำงหนู กอนินัย      อยู่ บ้ำนเลขท่ี 141   หมู่ที่  5   

                                 รำยละเอียด  มีควำมรู้ด้ำนนวดแผนไทย 

       ด้ำนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น   ได้แก่ 

       1)  นำยทองสูน ค ำโคตร      ที่อยู่ บ้ำนเลขท่ี 74  หมู่ที่  5    

                                 รำยละเอียด  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น 

       ด้ำนงำนฝีมือต่ำง ๆ  เช่น  ช่ำงไม้  ช่ำงปั้น  ช่ำงแกะ หัตถกรรม/จักรสำน ทอผ้ำ  ได้แก่ 

       1)  นำยเขียว ชัยโคตร ที่อยู่ บ้ำนเลขท่ี 77   หมู่ที่  5  รำยละเอียด  มีควำมรู้ด้ำน    ช่ำงไม้ ช่ำง

ปูน ช่ำงก่อสร้ำง 

       2)  นำยประพันธ์ ภูค ำตำ ที่อยู่ บ้ำนเลขที่   93   หมู่ที่  5  รำยละเอียด  มีควำมรู้ด้ำน    ช่ำงไม้ 

ช่ำงปูน ช่ำงก่อสร้ำง งำนปั้น งำนช่ำงจักสำน 

       3)  นำยเชย ค ำควร   (เสียชีวติแล้ว) ที่อยู่ บ้ำนเลขที่   82   หมู่ที่  5  รำยละเอียด  มีควำมรู้ด้ำน     

งำนช่ำงจักสำน  

                     4) นำงอ ำพร ขันอำษำ ที่อยู่ บ้ำนเลขที่ 87 หมู่ที่  5  รำยละเอียด มีควำมรู้ด้ำน   กำรทอเสื่อ 

                     5) นำงเสถียร ภูศรี ที่อยู่ บ้ำนเลขท่ี 78 หมู่ที่ 5 รำยละเอียด มีควำมรู้ด้ำน       กำรทอผ้ำ 

       ด้ำนกำรเกษตร   เช่น   กำรเพำะปลูก/ขยำยพันธ์/กำรปรับใช้เทคโนโลยี   ได้แก่ 
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       1)  นำยสวัสดิ์ ค ำควร ที่อยู่ บ้ำนเลขท่ี   64/25   หมู่ที่  5  รำยละเอียด  มีควำมรู้ด้ำน กำร

เพำะปลูกขยำยพันธ์พืช 

                             2) นำยพล โสณโชติ ที่อยู่ บ้ำนเลขที่ 124  หมู่ที่  5 รำยละเอียด  มีควำมรู้ด้ำน ท ำปุ๋ย

หมัก น้ ำหมักชีวภำพ 

                             3) นำยเสริมศักดิ์ มุสิก  อยู่ บ้ำนเลขที่ 172 หมู่ที่ 5 รำยละเอียด  มีควำมรู้ด้ำน ท ำปุ๋ย

หมัก น้ ำหมักชีวภำพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

  ด้ำนกำรถนอมอำหำร/กำรจัดอำหำร  ได้แก่ 

       1)  นำงหนูกร ภูชะหำร ที่อยู่ บ้ำนเลขท่ี 50 หมู่ที่ 5 รำยละเอียด  มีควำมรู้ด้ำน  กำรถนอม

อำหำร 

  ด้ำนพิธีกรรมทำงศำสนำ/ขนบธรรมเนียมประเพณี    ได้แก่ 

       1)  นำยทองสูน ค ำโคตร ที่อยู่ บ้ำนเลขท่ี 74  หมู่ที่  5  รำยละเอียด  มีควำมรู้ด้ำน  กำรน ำ

กรำบพระพิธีทำงศำสนำ และพิธีพรำมณ์ หมอสูท  แต่งแก้ สู่ขวัญ ฯลฯ 

                 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุ้ม/คน  ได้แก่  (ผู้น ำกลุ่ม) แบ่งกำรดูแลเป็น 5 คุ้ม ดังนี้ 

                   1 หัวหน้ำคุ้มคุ้มใต้พัฒนำ 

  1 .นำยเสริมศักดิ์ มุสิกวุฒิ   2. นำยเชย ค ำควร    3 .นำยเตย ค ำควร   4. นำยประพันธ์ ภูค ำตำ 

5. นำยบุญประเสริฐ ชูพันธ์ ครัวเรือนที่รับผิดชอบ ได้แก่ บ้ำนเลขท่ี

172,161,93,70,165,94,65,148,133,145,6,153,10713,67,68,129 

                     2 หวัหน้ำคุ้มตะวันยอแสง 

                       1. นำยเสงี่ยม แสนไชย 2.นำยเคน ภูศรี 3.นำยบุญรัตน์ ขันแดง 4.ปรีชำ ไชยชนะ 

 ครัวเรือนที่รับผิดชอบ ได้แก่ บ้ำนเลขท่ี 142,138,140,78,162,62,144,134,83,85,152,64,155,173,128 

                    3 หัวหน้ำคุ้มคุ้มกลำงบ้ำน           

                            1.นำงอรัญญำ ประเชฐ 2.นำยวีระวัฒน์ เหล่ำลำภะ 3.นำยเขียว ชัยโคตร  

  4.นำยทองสูน ค ำโคตร 5.นำยพล โสณโชติ  6.นำยส ำเริง แสนสิลำครัวเรือนที่รับผิดชอบ ได้แก่ บ้ำนเลขท่ี

135,101,151,5,72,74,77,105,60,59,124,9,143,104,96,181,80,164,52 

                           4 หวัหน้ำคุ้มคุ้มทุ่งนำเรำ  

                             1.นำยยงยุทธ ค ำควร 2.นำยสมหวัง หอมพิกุล 3.นำยประเสริฐ ค ำควร  

4.นำยติ กรรดูลย์ 5.นำยบุญทัน ค ำควร ครัวเรือนที่รับผิดชอบ ได้แก่ บ้ำนเลขที่

44,44/1,43,47,127,120,120/1,42,100,36,41,61,109,8,179,86,45,38 
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                            5 หัวหน้ำคุ้มคุ้มตลำดสำมัคคี 

                         1.นำยนพดล เหล่ำพิมพ์ 2.นำยสงกรำนต์ ค ำควร 3.นำยชูชำติ เหล่ำลำภะ  

4.นำงดำวรุวรรณ แสนชัย 5.สำคร อุตมูล 6.นำยชื่น นำมบุรี ครัวเรือนที่รับผิดชอบ ได้แก่ บ้ำนเลขท่ี 

131,92,2/1,87,170,79,12,111,115,119,3,141,56,122,112,114,82,169,22,139 ,150,10 

                            6 หัวหน้ำคุ้มคุ้มสุกรเจริญดี 

                            1.นำยธีระพงษ์ ชนะชัย 2.นำยเนรมิต ภูชะหำร 3.นำยจันดี พละเดช 4.นำยสมดี เหล่ำ

สะพำน 5.นำยไสว จอมสูงเนิน 6.นำยประเทือง แสนสิลำครัวเรือนที่รับผิดชอบ ได้แก่ บ้ำนเลขท่ี 

171,181,130,11,21,20,39,29,19,99 

     ด้ำนควำมสำมำรถด้ำนอ่ืน ๆ  (ระบุ)   ได้แก่ 

       1)  นำยโม้ง เหล่ำแสนแก้ว 

       ที่อยู่ บ้ำนเลขท่ี 2/1 หมู่ที่ 5 

       รำยละเอียด  มีควำมรู้ด้ำนโหรำศำสตร์ดูดวง ดูลำยมือ 

                           2)  นำยชลธร ค ำควร  

                                 ที่อยู่ บ้ำนเลขท่ี 45 หมู่ที่ 5 

                                  รำยละเอียด  มีควำมรู้ด้ำนโหรำศำสตร์ดูดวง ดูลำยมือ  ชมรมพระเครื่อง 

 3.3  กลุ่มในชุมชน (กรอกรำยละเอียดในแบบส ำรวจองค์กรชุมชน/องค์กรเครือข่ำย) 

       1)  กลุ่มออมทรัพย์/สวัสดิกำร/กองทุน       1         กลุ่มได้แก่  กองทุนหมู่บ้ำน  

       2)  กลุ่มอำชีพ   -  กลุ่มได้แก่ - 

       3)  ธุรกิจชุมชน/โรงสี/ร้ำนค้ำ  - กลุ่มได้แก่          - 

                           4)  เครือข่ำย   - กลุ่มได้แก่ - 

       5)  กลุ่มอำสำสมัคร  2  กลุ่มได้แก่  อปพร./ต ำรวจอำสำ 

       6)  กลุ่มเยำวชน   1  กลุ่มได้แก่  วัยใสวัยหวำน 

       7)  กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยำกร/สิ่งแวดล้อม - กลุ่มได้แก่ - 

       8)  กลุ่มอ่ืน ๆ    -  กลุ่มได้แก่ - 

 3.4  องค์กรในชุมชน   ได้แก่ 

       1)  โรงเรียน  จ ำนวน   1 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้ำนทัน 

       2)  วัด/มัสยิด/โบสถ์แม่พระ  จ ำนวน  1 แห่ง ได้แก ่  วัดสระทอง 

       3)  ตลำดนัด  จ ำนวน   1 แห่ง ได้แก ่   ป่ำโพธิ์ 
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       4)  ศูนย์เด็กเล็ก  จ ำนวน   - แห่ง ได้แก ่        - 

       5)  โรงพยำบำล/สถำนพยำบำล  จ ำนวน - แห่ง ได้แก ่        - 

      6)  งำนบริกำรของรำชกำร  จ ำนวน - แห่ง ได้แก ่        - 

       7)  สถำนีวิทยุ/หอกระจำยข่ำว  จ ำนวน - แห่ง ได้แก ่        - 

       8)  ลำนกีฬำ   จ ำนวน   1 แห่ง ได้แก ่     ป่ำโพธิ์ 

       9)  ศำลำกลำงหมู่บ้ำน/ห้องสมุด/ศูนย์เรียนรู้   จ ำนวน     1 แห่ง ได้แก่ ศำลำกลำงบ้ำน 

       10) แหล่งท่องเที่ยว   จ ำนวน   - แห่ง ได้แก ่     - 

       11)  โรงงำนอุตสำหกรรม   จ ำนวน  - แห่ง ได้แก ่    - 

       12)  สมำคม/มูลนิธิ  จ ำนวน   - แห่ง ได้แก ่    - 

       13)  ร้ำนค้ำ/ร้ำนอำหำร   จ ำนวน  3 แห่ง ได้แก ่     

   1) น.ส.กุหลำบทอง แสนชัย    

   2) นำงสุพัด แสนไชย 

   3) นำยโสภำ ค ำควร 

       14)  โทรศัพท์สำธำรณะ    จ ำนวน  2 แห่ง ได้แก่ 
 

 

 

 

 

  

 

3.6  พื้นที่ดิน

สำธำรณะว่ำงเปล่ำ จ ำนวน            -  แห่ง  ได้แก่ 

4.  เศรษฐกิจชุมชน 

 4.1 รำยได้ 

        จำกกำรเกษตร ท ำไร่   -  บำท/ปี 

    ท ำนำ                      6,000,000      บำท/ปี 

    ท ำสวน   -  บำท/ปี 

3.5 ทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชน ควำมส ำคญัต่อชีวิตชุมชน 

      ดิน  เป็นที่ส ำหรับท ำกำรเกษตรภำยในชุมชน 

      แหล่งน้ ำ                สระน้ ำ/คลองเป้ำ เป็นแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปกโภค - บริโภค 

      ป่ำชุมชน เป็นแหล่งระบบนิเวศภำยในชุมชน 

      น้ ำมัน ไม่มีแหล่งน้ ำมันแต่อย่ำงใด 

      สัตว์ป่ำ ไม่มสีัตว์ป่ำแต่อย่ำงใด 

      พืชพรรณ/สมุนไพร   สมุนไพรทุกชนิด เป็นสมุนไพรที่ใช้ภำยในชุมชนเพื่อดูแลรักษำด้ำน

สุขภำพของประชำชนในชุมชน 
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    เลี้ยงสัตว์                      1800,000 บำท/ปี 

        ประมง   50,000  บำท/ปี 

          ค้ำขำย คนละ                  60,000 บำท/ปี 

        บริกำร   -  บำท/ปี 

          รับจ้ำง   คนละ                  60,000     บำท/ปี 

          งำนประจ ำ  -  บำท/ปี 

          ลูกหลำนส่งให้   350,000 บำท/ปี 

          ก ำไรจำกกลุ่มองค์กร -  บำท/ปี 

          อ่ืน ๆ     -  บำท/ปี 

 ประชำชน มีรำยได้ประมำณ คนละ   60,000.-   บำท/ต่อปี/ต่อคน  

 ประชำชน ส่วนใหญ่มีอำชีพค้ำขำย และรับจ้ำงทั่วไป 

 4.2  หนี้สิน 

  ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  รวม     40,000.- ต่อคน/ปี 

  ธนำคำรพำณิชย์    -   บำท/ปี 

  สหกรณ์     -   บำท/ปี 

  กลุ่มองค์กร กองทุนหมู่บ้ำน  คนละ  30,000 -75,000.   บำท/ปี 

  หนี้นอกระบบ/นำยทุน   -   บำท/ปี 

  บริษัทธุรกิจด้ำนกำรเงิน   -   บำท/ปี 

  อ่ืน ๆ       -   บำท/ปี 

  ประชำชน มีหนี้สิน ประมำณ คนละ  60,000 บำทต่อคน จำกธนำคำร/กองทุนต่ำง ๆ  

 4.3  รำยจ่ำย   ประชำชน มีรำยจ่ำยประมำณ   5,000.-  บำท/ต่อคน/ต่อเดือน 

  หมวดกำรผลิต    -   บำท/ปี 

  หมวดอำหำร/ยำรักษำโรค   10,000.-  บำท/ปี 

  หมวดของใช้สิ้นเปลือง   30,000.-  บำท/ปี 

  หมวดกำรศึกษำ    5,000.-   บำท/ปี 

  หมวดงำนสังคม    3,000.-   บำท/ปี 

  หมวดบันเทิง    2,000.-   บำท/ปี 

  (เฉลี่ยต่อคน/1 ปี) 
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5.  สังคม                                                                            

 5.1  องค์กรที่ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำชุมชน   ได้แก่ 

  1) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรื่องสวัสดิกำร/สุขภำพอนำมัย/โครงสร้ำงพื้นฐำน/ประเพณีต่ำง ๆ 

 5.2  จุดแข็งของชุมชน ได้แก่ 

  1)  มีน้ ำอุดมสมบูรณ์   

  2)  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  

  3)  มีเครือข่ำยองค์กรที่เข้มแข็ง  

  4)  มีกำรอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นได้เป็นอย่ำงดี 

  5)  ประชำชนอยู่ด้วยกันด้วยควำมรัก/สำมัคคี   

  6)  ประชำชนมีควำมเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันและกันเอง   

  7)  มีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน 

 5.3  จุดอ่อนของชุมชน 

  1)  ประชำชนยังต้องท ำงำนเพ่ือเลี้ยงครอบครัวท ำให้กิจกรรมกลุ่มบำงครั้งขำดกำรร่วมมือ 

       กำรรวมกลุ่ม   บำงครั้งท ำเพ่ือผลประโยชน์เฉพำะกลุ่ม  

  2)  ขำดจิตส ำนึกในหน้ำที่ตน  

  3)  ขำดเงินกองทุนกลำง   

  4)  ขำดเสียงตำมสำยในกำรประชำสัมพันธ์ภำยในชุมชน 

  5)  ประชำชนยังขำดระบบประปำน้ ำสะอำดในบำงส่วน 

                     6) ขำดน้ ำในกำรท ำกำรเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
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บทที่ 2 

วิธีด ำเนินกำรโครงกำร 

2.1 แผนกำรด ำเนินโครงกำรและวิธีด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

ระยะที่ 1  

1. ลงพื้นที่ส ำรวจ ศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ของชุมชน พัฒนำและแก้ไขปัญหำ ด้ำนกำรเกษตร

อินทรีย์วิถีพอเพียง บ้ำนทัน พบปัญหำ ควำมต้องกำร กำรแก้ปัญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน

ตลอดจนควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตนเอง   

2. ส ำรวจควำมต้องกำรของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ ำนวน 50 คน 

3. ประชำสัมพันธ์โครงกำร 

ระยะที่ 2  

1. น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจ ศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร ของชุมชน พัฒนำและแก้ไขปัญหำ มำ

วิเครำะห์และวำงแผนกิจกรรมด ำเนินงำนร่วมกับผู้น ำชุมชน 

2. น ำข้อมูลมำประชุมร่วมระดมท ำแผนกิจกรรมร่วมกันกับผู้ร่วมโครงกำร 

3. ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดบกระบวนกำรฝึกอบรมและทดลองท ำจริงเพ่ือน ำไปทดลองใช้ในแปลงผักอินทรีย์

ของตนเอง 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินหมู่บ้านแม่ขา่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปี2564                           21 
หมู่บ้านเกษตรอินทรียว์ิถีพอเพียงบ้านทนั 

4. ด ำเนินกำรถ่ำยทอดกำรผลิตสำรชีวภัณฑ์และน ำไปใช้ ในกำรเกษตรทอแทนสำรเคมี นำข้ำว แปลงผัก

ปลอดสำรพิษ  

5. ปรับพฤติกรรมและลดปริมำณกำรใช้สำรเคมีในกำรเกษตร ส่งเสริมสุขภำพชุมชนด้วยกำรแพทย์ทำงเลือก

วิถีธรรม 

ระยะที่ 3  

1. ติดตำมผลสัมฤทธิ์หลังด ำเนินกำร ประชุม ระดมควำมคิดเห็นถอดบทเรียนประเมินผลผลิตและรำยได้ 

ควำมสุขและควำมพึงพอใจ ที่ได้รับ 

2. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ ด้วยแปลงสำธิต แหล่งเรียนรู้ 

พ้ืนที่ด ำเนินกำร 

บ้ำนทัน หมู่5 และบ้ำนทันพัฒนำ หมู่ 26 ใช้แปลงนำสำธิตเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกัน โดยสมำชิกร่วมกันปลูกผัก

ปลอดสำรพิษ ท ำปุ๋ยหมัก ท ำสำรชีวภัณฑ์ 

 

 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรเกษตรอินทรีย์ 

1.ส ำรวจพื้นที่ท่ีจะด ำเนินกิจกรรมและส ำรวจควำมต้องกำรของชุมชน จ ำหนดแผนกิจกรรมร่วมกัน 

2.ลงพื้นที่พบสมำชิกกลุ่มเป้ำหมำย ดูควำมต้องกำรและควำมเหมำะสมของเทคโนโลยีที่น ำมำใช้ในพ้ืนที่ เทคโนโลยี

ที่เคยใช้และควำมต้องกำรเทคโนโลยีใหม่ๆ 

แปลงนำสำธิต  บ้ำนทัน ต ำบลนำสีนวน อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 

-กำรท ำสำรชีวภัณฑ์ 

-ให้ควำมรู้และกำรเพ่ิมปริมำณน้ ำใต้ดินด้วยภูมิปัญญำธนำคำรน้ ำใต้ดิน 

-อบรมกำรแพทย์ทำงเลือกวิถีธรรม 

กำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 
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 ด ำเนินกิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยกำรจัดฝึกอบรม และกำรอบรมเชิงปฏิบัติงำนเพื่อ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีและแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ในกำรท ำกำรเกษตรอินทรีย์ เริ่มตั้งแต่กำรปรับปรุงดิน แหล่งน้ ำ 

สำรอำหำรในดิน สำรป้องกันก ำจัดศรัตูพืช  

กำรติดตำมประเมินผลประเมินผลสัมฤทธิ์หลังด ำเนินโครงกำร 

 ติดตำมประเมินผลประเมินผลสัมฤทธิ์หลังด ำเนินโครงกำรโดยกำรเข้ำไปสังเกตุกำรณ์และพบปะผู้น ำและ

สมำชิกร่วมโครงกำรเพ่ือสอบถำมและติดตำมกิจกรรมกำรเก็บเก่ียวข้ำวและกำรปลูกผัก ผลจำกกำรใช้สำรชีวภัณฑ์

ในกำรท ำนำและกำรปลูกผัก กำรน ำกำรแพทย์ทำงเลือกไปใช้เพื่อสุขภำพ 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 

 เดือน มกรำคม ถึงเดือน กันยำยน 2564 

 

 

 

 

 

บทที่3 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลกำรส ำรวจและข้อมูลพื้นฐำนของพ้ืนที่ด ำเนินงำน 

 อ ำเภอกันทรวิชัย ตั้งอยู่ห่ำงจำกตัวหวัดหวัดมหำสำรคำมไปทำงจังหวัดกำฬสินธุ์ ระยะทำงประมำณ 16 

กิโลเมตร เคยเป็นเมืองเก่ำโบรำณ เป็นเมืองปกครองอิสระ ปกครองยำวนำนมำเป็น พันปี มีกำรผลัดเปลี่ยนเจ้ำ

เมือง หลำยยุคหลำยสมัยจนถึงยุคท้ำวลินจง เกิดโศกนำถกรรม ที่ส ำคัญสร้ำงควำมสะเทือนใจ เมื่อท้ำวลินจง ถูก

ท้ำวลินทอง บุตรชำย ต้องกำรขึ้นครองเมืองแทนบิดำ แต่บิดำกลัว ว่ำบุตรชำยเป็นคนมีนิสัยโหดร้ำยไร้ควำมเมตตำ

ต่อชำวเมือง จึงไม่ยอมสละเมืองให้ บุตรชำยจึงจับไปขังทรมำณอดข้ำวอดน้ ำ มำรดำไปเยี่ยมและแอบน ำอำหำรไป

ให้จึงถูกท้ำวลินทองท ำร้ำยจนตำย พร้อมค ำสำป ให้กำรปกครองเมืองของ ท้ำวลินทอง มีแต่อุปสรรค ต่ำงๆนำๆ 
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บ้ำนเมืองพบปัญหำ จึงมีผู้แนะน ำให้สร้ำงพระเพ่ือขอไถ่บำป ที่ท ำกับ บิดำและมำรดำ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำเมือง

คันธำธิรำช ก็ถึงกำลอวสำน กลำยเป็นเมืองร้ำงมำอีกช้ำนำน นับแต่สร้ำงเมืองมำจนถึงเมืองร้ำง เป็นระยะเวลำ 

1,089 ปี สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ 5 จึงทรงกรุณำโปรดเกล้ำ ฯ ให้ตั้งเมืองขึ้นใหม่ให้ชื่อว่ำ 

“เมืองคันธำวิชัย” หรือ เมืองกันทะวิชัย 

เมื่อปี พ.ศ.1328 จุลศักรำช 147  มีเจ้ำเมืองชื่อ เจ้ำเมืองคันธำรำช หรือ คันธะวิชัย  จึงพบหลักฐำนให้ผู้คนเคำรพ

บูชำมำถึงปัจจุบัน คือ วัดพระยืนหรือพระพุทธมงคล(บิดำ) วัดพระพุทธมงคลบ้ำนสระ อ ำเภอกันทรวิชัย   พระ

พุทธมิ่งเมือง(มำรดำ)วัดสุวรรณำวำส บ้ำนโคกพระ อ ำเภอกันทรวิชัย  วัดพระพุทธไสยยำสน์(บุตร)หรือวัดดอนพระ

นอน บ้ำนสระ อ ำเภอกันทรวิชัย ตรงข้ำมวัดพระยืน   เหตุกำรณ์ส ำคัญ    

พ.ศ.2456  ยุบเมืองกันทะวิชัย เป็นอ ำเภอ ชื่อว่ำ อ ำเภอกันทรวิชัย 

พ.ศ. 2458  โอนอ ำเภอกันทรวิชัยจำกเมืองกำฬสินธุ์ มำขึ้นกับจังหวัดมหำสำรคำม 
พ.ศ. 2460 ย้ำยที่ว่ำกำรอ ำเภอจำกที่เดิมมำสร้ำงใหม่ท่ีบ้ำนโคกพระ  
พ.ศ.2482 เปลี่ยนชื่ออ ำเภอกันทรวิชัย เป็นอ ำเภอ โคกพระ เปลี่ยนชื่ออ ำเภอโคกพระ เป็นอ ำเภอ กันทร
วิชัย ตำมเดิมจนถึงปัจจุบัน 
              อ ำเภอกันทรวิชัยเดิมเป็นเมืองเก่ำเดิมชื่อ “เมืองกันทำง” ต่อมำมีเจ้ำเมืองปกครองเป็นอิสระ จึงเปลี่ยน
ชื่อเมืองใหม่ว่ำ“เมืองคันธำธิรำช” ตำมพงศำวดำรกล่ำวว่ำ “เมืองคันธำธิรำช ตั้งขึ้นเมื่อ ปีมะเส็ง จุลศักรำช 147 
(พ.ศ. 1328) มีเจ้ำผู้ครองเมืองผลัดเปลี่ยนสืบต่อกันมำหลำยยุคสมัยจนถึงสมัยท้ำวลินจงได้เกิดเรื่องรำวที่เศร้ำสลด
ใจคือ ท้ำวลินจงถูกท้ำวลิ้นทองบุตรชำย ซึ่งเป็นผู้มีใจโหดร้ำยทำรุณ จับบิดำขังทรมำนจนเสียชีวิตำ ท้ำวลิ้นทองได้
ครองเมืองสืบต่อมำแต่หำควำมสุขควำมเจริญไม่  เนื่องจำกถูกบิดำสำปแช่งไว้ ในที่สุดเมืองคันธำรำษฏร์ ก็ถึงกำล
อวสำน กลำยเป็นเมืองร้ำงมำอีกช้ำนำนประมำณ 1,089 ปี” ปัจจุบันวัดพระนอน(วัดลูก)จะอยู่ตรงข้ำมเยื้องกับวัด
พระยืน(วัดพ่อ) และพระยืน(วัดแม่)จะอยู่ในตัวเมืองกันทรวิชัย 
           ต่อมำเม่ือปี พ.ศ. 2417 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำให้ตั้ง “บ้ำน
กันทำง” ร้ำงเป็นเมือง “กันทะวิชัย” และตั้ง พระปทุมวิเศษ (ค ำมูล) เป็นเจ้ำเมือง ขึ้นตรงต่อเมืองกำฬสินธุ์ พ.ศ. 
2443 
 ต ำนำน “เมืองโบรำณกันทรวิชัย : ท้ำวลินจง ท้ำวลินทอง” 

เมืองกันทรวิชัยเป็นเมืองโบรำณที่ปรำกฏร่องรอยทำงวัฒนธรรมในสมัยทวำรำวดี และเขมรเมืองพระนคร เมื่อ
บรรพบุรุษของชำวอ ำเภอกันทรวิชัยในปัจจุบันอพยพมำตั้งถิ่นฐำนทับซ้อนในพ้ืนที่อันปรำกฏร่องรอยทำง
วัฒนธรรมดังกล่ำว จึงได้สร้ำงต ำนำนขึ้นมำอธิบำยควำมเป็นมำและควำมเป็นไปของโบรำณวัตถุ-สถำนเหล่ำนั้น 
ควำมว่ำ 
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“...ในอดีตที่ผ่ำนมำมีเมืองหนึ่งชื่อว่ำเมืองคันธำธิรำช มีผู้ปกครองสืบต่อกันมำหลำยชั่วคน จนกระทั่งมำถึงเจ้ำเมือง
ชื่อ “ท้ำวลินจง” มีภริยำชื่อ “นำงบัวค ำ” ซึ่งมีบุตรชำยหนึ่งคนชื่อว่ำ “ท้ำวลินทอง”หำกแต่มีนิสัยใจคอดุร้ำยจึงมี
ชื่อเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “ท้ำวสิงโต” จำกอุปนิสัยใจคอดุร้ำยจึงท ำให้ท้ำวลินจงผู้เป็นบิดำไม่ปรำรถนำที่จะให้เป็น
เจ้ำเมืองต่อจำกตน ซึ่งควำมดังกล่ำวได้ทรำบไปถึงท้ำวลินทอง จึงบันดำลโทสะโกรธแค้นบิดำเป็นเยี่ยงนัก จึง
พยำยำมออกอุบำยให้บิดำยกบ้ำนเมืองให้ตนครอบครองให้ได้ แต่กลับถูกบิดำปฎิเสธ จึงได้น ำบิดำไปขังไว้โดยห้ำม
น ำอำหำร น้ ำ และห้ำมบุคคลใดๆเข้ำเยี่ยมยกเว้นมำรดำ เพื่อเป็นกำรบีบบังคับให้บิดำยอมต่อควำมประสงค์ของตน 
ฝ่ำยนำงบัวค ำผู้เป็นมำรดำมีจิตสงสำรสำมีเป็นยิ่งนักจึงได้พยำยำมน ำผ้ำสไบชุบข้ำวบดผสมกับน้ ำแล้วเข้ำไปเยี่ยม
ท้ำวลินจงแล้วให้ดูดข้ำวและน้ ำจำกผ้ำสไบ เพื่อประทังชีวิต แต่แล้วควำมก็ทรำบไปถึงท้ำวลินทองจึงได้สั่งห้ำมให้
มำรดำเข้ำเยี่ยมเด็ดขำดเมื่อท้ำวลินจงใกล้ถึงควำมตำยจึงได้ตั้งจิตอธิษฐำนว่ำ หำกมีผู้ใดเป็นผู้ปกครองต่อไปจำกนี้
ขออย่ำได้มีควำมสุขควำมเจริญจงประสบแต่ควำมวิบัติต่ำงๆ และในที่สุดท้ำวลินจงก็จบชีวิตในห้องขัง 
ภำยหลังจำกท้ำวลินจงเสียชีวิตแล้ว นำงบัวค ำผู้เป็นภริยำได้ด่ำสำปแช่งท้ำวลินทองอย่ำงรุนแรง ท้ำวลินทองจึง
บันดำลโทสะฆ่ำมำรดำไปอีกคนและได้ครองเมืองสืบมำ หลังจำกนั้นบ้ำนเมืองที่เคยมีควำมสงบสุขได้เริ่มเกิดควำม
ระส่ ำระสำย ท้ำวลินทองเองนั้นก็มีแต่ ร้อนรน กระสับกระส่ำย จึงให้โหรมำท ำนำยดวงเมือง โหรท ำนำยว่ำบำปที่
ท้ำวลินทองกระท ำไว้กับบิดำมำรดำซึ่งเคยมีพระคุณต่อทั้งสองอย่ำงรุนแรง ไม่อำจมีทำงแก้ไขใดๆได้ หำกมีเพียงแค่
กำรลดหนักให้เบำลงได้ เพียงกำรสร้ำงพระพุทธรูปเพื่ออุทิศให้แก่คุณของบิดำมำรดำ ด้วยเหตุนั้นท้ำวลินทองจึงมี
ค ำสั่งให้ด ำเนินกำรสร้ำงพระพุทธรูปขึ้นมำสององค์เพ่ือทดแทนคุณบิดำมำรดำ ซึ่งชำวบ้ำนเชื่อว่ำองค์ที่สร้ำงอุทิศ
แด่มำรดำนั้นคือพระพุทธรูปมิ่งเมืองที่ประดิษฐำนอยู่ที่วัดสุวรรณำวำส ซึ่งตั้งอยู่นอกก ำแพงเมืองทำด้ำนทิศเหนือ 
ส่วนพระที่สร้ำงเพ่ืออุทิศให้บิดำนั้นคือพระยืนพุทธมงคลที่วัดพุทธมงคล (วัดบ้ำนสระ) ตั้งอยู่ภำยในก ำแพงเมือง
ทำงด้ำนทิศใต้ ครั้งเมื่อสร้ำงพระท้ังสององค์เสร็จเรียบร้อยแล้วท้ำวลินทองได้ล้มป่วยลง และได้มีโหรจำกเมืองพิ
มำยผ่ำนมำและได้อำสำท ำนำยว่ำท้ำวลินทองจะถึงแก่กรรมภำยในเจ็ดวันนี้ ซึ่งสร้ำงควำมโกรธแค้นให้กับท้ำวลินท
องเป็นอย่ำงมำก จึงได้มีค ำสั่งประหำรโหรผู้นั้นเสีย หำกแต่กรมกำรเมืองได้ร้องขอชีวิตไว้ โหรได้ท ำนำยต่อว่ำหำก
ได้สร้ำงพระพุทธรูปปำงไสยำสตร์ทองค ำขึ้นมำอีกองค์ ควำมทุกข์ร้อนจะเบำบำงลงบ้ำง ดังนั้น ท้ำวลินทองจึงได้สั่ง
ให้สร้ำงพระพุทธรูปดังกล่ำวขึ้นมำ และให้สร้ำงอุโบสถครอบองค์ไว้ แต่ขณะด ำเนินกำรสร้ำงอุโบสถอยู่นั้นท้ำวลินท
องได้ถึงแก่กรรม โดยก่อนเสียชีวิตจึงได้อธิษฐำนว่ำ ขออย่ำให้มีใครมำพบเจอพระพุทธรูปดังกล่ำวเลยหำกมีผู้ใดพบ
เห็นขอให้มีอันเป็นไป เกิดควำมพินำศฉิบหำย...”  
จำกต ำนำนดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำคนเมืองกันทรวิชัยได้มีควำมพยำยำมในกำรอธิบำยควำมเป็นมำโบรำณวัตถุ-
สถำนที่มีอยู่ในชุมชน โดยได้น ำเอำโครงเรื่องของพระเจ้ำพิมพิสำรกับพระเจ้ำอชำติศัตรูในต ำนำนพระพุทธศำสนำ
มำผูกเรื่องใหม่ให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งต ำนำนที่สร้ำงข้ึนนี้นอกจำกเป็นกำรอธิบำย
ประวัติศำสตร์ของชำวบ้ำนแล้ว ยังเป็นกลไกทำงสังคมที่ให้คนในชุมชนอยู่ในกรอบของจำรีต-ประเพณี ภำยใต้
ควำมเชื่อของต ำนำนเมืองกันทรวิชัย กล่ำวคือ คนเมืองกันทรวิชัยมีควำมเชื่อในควำมเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระ
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ยืนทั้งสองแห่ง อันน ำมำสู่กำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่ที่มีข้อห้ำม “คะล ำ” ห้ำมบุคคลใดกระท ำกำรอันไม่เป็นมงคลในพ้ืนที่
แห่งนี้ เช่น ห้ำมสบถค ำพูดหยำบคำย ห้ำมแสดงกิริยำก้ำวร้ำว ห้ำมทะเลำะวิวำท เป็นต้น หำกใครล่วงละเมิดอำจ
ส่งผลร้ำยต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ซึ่งจำรีตที่สืบเนื่องมำจำกต ำนำนดังกล่ำวได้เป็นกรอบที่ท ำให้คนเมือง
กันทรวิชัยอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสงบสุข 
กำรปกครองส่วนภูมิภำคอ ำเภอกันทรวิชัยแบ่งพ้ืนที่กำรปกครองออกเป็น10  ต ำบล 183 หมู่บ้ำน  

1. บ้ำนโคกพระ (Khok Phra) 

2. คันธำรรำษฎร์(Khanthararat) 

3. มะค่ำ(Makha) 

4. ท่ำขอนยำง(Tha Khon Yang) 

5. นำสีนวน(Na Si Nuan) 

6. ขำมเรียง(Kham Riang) 

7. เขวำใหญ่(Khwao Yai) 

8. ศรีสุข(Si Suk) 

9. กุดใส้จ่อ(Kut Sai Cho) 

10. ขำมเฒ่ำพัฒนำ  

ต ำบลนำสีนวน อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม  แบ่งกำรปกครองออกเป็น  27 หมู่บ้ำนตำมล ำดับ ได้แก่  

 1. บ้ำนนำสีนวน  2. ต ำแย 

 3. หนองคู  4. หวำย 

 5. ทัน   6. โพธิ์มี 

7. หนองเม็ก  8. หนองอุ่ม 

9. แหย่ง   10. เขวำโดน 

11. แสน  12. หนองอุ่ม 

13. ดอนก้ำนตง  14. นำสีนวน 

15. หนองโดน  16. โนนสะอำด 

17. นำสีนวน  18. นำสีนวน 

19. โพธิ์มี  20. หวำยค ำ 

21. เขวำโดน  22. หนองอุ่มเหนือ 

23. หนองอุ่มพัฒนำ 24. ต ำแยใต้ 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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25. แหย่ง  26. ทันพัฒนำ 

27. แสนสุข 

 

ประวัติ บ้ำนทัน ต ำบลนำสีนวน อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม 

ประวัติหมู่บ้ำน 

หมู่บ้ำนนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ร.ศ. 1351 ผู้ใหญ่บ้ำนตอนนั้นยังไม่มี  มีกำรแต่งตั้งผู้ที่นับถือ เป็นใหญ่ชื่อ ขุนใหญ่หลวงพิบำล  

หมู่บ้ำนนี้ประกอบด้วยคน 1 กลุ่มแรกที่อพยพมำจำกบ้ำนสร้ำงทองจังหวัดร้อยเอ็ด เหตุผลที่ต้องอพยพมำจัดตั้งหมู่บ้ำนใหม่ 

เนื่องจำกเกิดโรคระบำดหนัก และประสบปัญหำควำมแห้งแล้ง ควำมยำกจนจึงพำกันอพยพมำตั้งหมู่บ้ำนชื่อ  บ้ำนโนนทัน  

ควำมหมำยของชื่อบ้ำน คือมีต้นทันใหญ่อยู่กลำงโนนจึงได้ตั้งชื่อเป็นชื่อบ้ำน  “โนนทัน” มีประชำกร 30  คน  8 หลังคำเรือน 

ที่ตั้งอำณำเขต 

       ทิศเหนือ   จดทำงหลวงสำยเชียงยืน-กันทรวิชัย 

        ทิศใต้        จดบ้ำนหนองอุ่ม 

  ทิศตะวันออก   จดบ้ำนดอนแดง 

          ทิศตะวันตก     จดบ้ำนหนองคู 

ภูมิประเทศ 

          เป็นที่รำบลุ่มน้ ำท่วม                คิดเป็นร้อยละ  30 % 

          เป็นที่รำบ/เนินน้ ำท่วมไม่ถึง    คิดเป็นร้อยละ  70 % 

อยู่ต่อมำมีคนอพยพมำมำกข้ึน จึงได้จัดตั้งวัดขึ้นชื่อวัดสระทอง ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของหมู่บ้ำน ในเนื้อที่ 6 ไร่  

มีพระหลวงพ่อน้อยเป็นเจ้ำอำวำส  อยู่ต่อมำปี พ.ศ.2435 ทำงรำชกำรและทำงอ ำเภอ จึงได้ให้มีกำรจัดตั้งผู้ใหญ่บ้ำน 

ขึ้นมำปกครองดูแลคนแรก ชื่อ ขุนใหญ่หลวงพิบำล  และได้ท ำกำรเปลี่ยน แปลงชื่อบ้ำนจำก บ้ำนโนนทัน  เป็น  

บ้ำนทัน หมู่ที่ 11 ต ำบลท่ำขอนยำง  อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำ ตอนนั้นยังไม่ขึ้นต ำบลนำสีนวน   

อยู่ต่อมำทำงรำชกำรจึงได้แยกเป็นต ำบลนำสีนวน จึงเป็นบ้ำนทัน หมู่ที่ 5  ต.นำสีนวน อ. กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม 

 ท ำเนียบผู้ใหญ่บ้ำนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบ้ำนจนถึงปัจจุบัน จ ำนวน 11 คน คือ 

           1.  นำยขุนหลวง  พิบำล        ผู้ใหญ่บ้ำน 

          2.  นำยต ำบล  อินทร์             ผู้ใหญ่บ้ำน 

           3.  นำยจันทร์   ทะบำล         ผู้ใหญ่บ้ำน 

           4.  นำยไชย  เสน                  ผู้ใหญ่บ้ำน 

           5.  นำยอ่อน  เหล่ำดวงดี       ผู้ใหญ่บ้ำน 
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           6.  นำยแสง  เหล่ำลำภะ        ผู้ใหญ่บ้ำน 

           7.  นำยสำย  เหล่ำพร            ผู้ใหญ่บ้ำน 

           8.  นำยอ่อนจันทร์  แสนชัย   ผู้ใหญ่บ้ำน 

           9.   นำยชม   สุวรรณโคตร    ผู้ใหญ่บ้ำน 

          10. นำยทองสูน   ค ำโคตร      ผู้ใหญ่บ้ำน  

     ต่อมำปี พ.ศ. 2542 ได้แยกหมู่บ้ำนแบ่งเขตกำรปกครองอีกหมู่บ้ำนหนึ่งชื่อบ้ำนทันพัฒนำหมู่ที่ 26 

ประมำณ 40 หลังคำเรือน  

 ข้อมูล ประชำกร    ทั้งหมด   638 คน  135  ครัวเรือน ชำย 273 คน หญิง 365 คน 

พื้นที่กำรปกครอง 

พ้ืนที่ทั้งหมด  1,943 ไร่ 

พ้ืนที่อยู่อำศัย  60 ไร่  

พ้ืนที่กำรเกษตร 1,883 ไร่ 

 มีหนองสำธำรณะ  2  แห่ง 

            1. หนองนำงเลี้ยง   เนื้อที่   15 ไร่   

            2.  หนองสิม         เนื้อที่   12 ไร่  

ล ำห้วยสำธำรณะ  1  แห่ง  ห้วยวังแซว ประปำบำดำล 2 แห่ง  ประปำผิวดิน 1 แห่ง 

ไฟฟ้ำแรงก ำลังสูง  เริ่มมีใช้ปี พ.ศ. 2524  

อำชีพโดยทั่วไป  ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกร , ค้ำขำย ,กิจกำรส่วนตัวและรับจ้ำง 

วัด 1 แห่ง  ชื่อ วัดสระทอง ใช้ท ำกิจกรรมร่วมกันทั้ง 2 หมู่บ้ำน 

โรงเรียน 1 แห่ง  ชื่อ โรงเรียนบ้ำนทัน ตลำดนัดชุมชน 1 แห่ง   ศำลำกลำงบ้ำน 1 แห่ง 

ใช้ท ำกิจกรรมร่วมกันทั้ง 2 หมู่บ้ำน 

 บ้ำนทัน แบ่งกำรปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้ำน บ้ำนทันหมู่ 5 และ หมู่ 26  มีวัดใช้ร่วมกัน 1 แห่ง ใช้วัด

และโรงเรียนร่วมกัน บ้ำนทันหมู่ 5  ตั้งอยู่ฝั่งซ้ำยมือของถนนสำยหลักกันทรวิชัย-เชียงยืน หมู่ 26 จะอยู่ขวำมือ 

เป็นที่ตั้งวัดและโรงเรียน  

บ้ำนทันหมู่ 5 มีจ ำนวน 135.ครัวเรือน มีประชำกรทั้งหมด 707 คน ชำย 350 คน หญิง 357 คน 

มีครัวเรือนท ำนำ  86  ครัวเรือน  พื้นที่ท ำนำทั้งหมด 1883 ไร่  ผลผลิตข้ำวนำปี 350 กก/ต่อไร่  ต้นทุนกำรผลิต 

2200บำท/ไร่  รำคำข้ำว 9000-12000  บำท/ตัน   

มีครัวเรือนปลูกผัก  23 ครัวเรือน  รำยได้ 500-1000 บำท/เดือน/ครัวเรือน   
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-รับจ้ำง 24 ครัวเรือน  

-ค้ำขำย 9  ครัวเรือน  

-ธุรกิจส่วนตัว 3  ครัวเรือน 

นำยเสริมศักดิ์ มุสิกวุฒิ ผญบ.หมู่5   นำงนวลจันทร์  มุสิกำวุฒิ  อสม   

บ้ำนทันพัฒนำ หมู่ 26 มีจ ำนวน.63.ครัวเรือน มีประชำกรทั้งหมด 315 คน ชำย  154 คน   หญิง 161  

คน มีครัวเรือนท ำนำ 56  พ้ืนที่ท ำนำ 735 ไร่ ครัวเรือนผลผลิตข้ำวนำปี ต่อไร่ 350 กก ขำยข้ำว 9000-10000

บำท/ตัน ต้นทุนท ำนำ 5000 บำท/ไร่  ปลูกผัก  10 ครัวเรือน  รำยได้ 150,000  บำท/ปี  เลี้ยงหมู 8 ครัวเรือน 

มีนำยชำญชัย สำสีนำ  ผญบ.หมู่ 26  นำยวงเดือน ภูศรี เป็น สำรวัตรก ำนัน  นำงค ำศรี ภูศรี เป็น อสม. 

 

ศึกษำข้อมูลชุมชนเพื่อทรำบปัญหำควำมต้องกำรและแนวทำงพัฒนำที่เป็นไปได้ 

1.สภำพปัญหำชุมชน พบว่ำ ชุมชนส่วนใหญ่ยำกจน  

อำศัยอำหำรจำกตลำดและรถเร่พุ่มพวง มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรปนเปื้อนสำรเคมีสูง และกำรอบพยบแรงงำนไป

ท ำงำนในกรุงเทพ เป็นวัฒนธรรมที่ปฏิบัติติดต่อกันมำนำนเมื่อจบกำรศึกษำภำคบังคับลูก หญิง ชำย ต้องเดินทำง

เข้ำกรุงเทพเพ่ือหำงำนท ำส่งเงินมำให้พ่อแม่ หรือไปสร้ำงอนำคตส ำหรับตนเอง เมื่อแก่ตัวมำหรือมีครอบครัวมีลูกก็

จะกลับคืนมำท ำนำเหมือนเดิม เป็นวัฐจักรหมุนเวียนเช่นนี้รุ่นแล้วรุ่นเล่ำ  

2.สภำพกำรกำรเกษตร ท ำนำอำศัยน้ ำฝนเป็นหลักไม่มีระบบน้ ำชลประทำนเพื่อกำรเกษตร 

3.กำรผลิต/กำรแปรรูป/กำรตลำด/บริหำรต้นทุน  

4.อุตสำหกรรมในครัวเรือน/SME  

5.กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำ คุณภำพ กำรบริหำรจัดกำร  

6.สิ่งแวดล้อม  

7.พลังงำนทำงเลือกของชุมชน/ครัวเรือน  

8.กำรศึกษำสำธำรณสุข(สุขภำพชุมชน) 

สภำพปัญหำจำกเวทีเสวนำสรุปได้ดังนี้ 

ด้ำนกำรเกษตร 

1.ภัยธรรมชำติ เช่น น้ ำท่วม ฝนทิ้งช่วงในบำงปี 

2.ต้นทุนกำรผลิตสูง 

3.แหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 
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4.ควำมปลอดภัยพืชอำหำร 

5.สุขภำพชุมชน  

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

1.หนองสิม 12 ไร่ 

2.หนองนำงเลี้ยง 15 ไร่ 

3.ห้วยสีดำ ยำว 4.5 กม. 

ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย 1,000 มิลลิเมตร/ปี 

สภำพพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร บ้ำนทัน จ ำนวน 2 หมู่บ้ำน มีจ ำนวนครัวเรือนท ำนำ 142 ครัวเรือน(86+56) 

ครัวเรือน พ้ืนที่กำรเกษตรรวม 2,618 ไร่ (1883+735)  พื้นที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินทรำยมีธำตุอำหำรน้อย เกษตรกร

จึงมีควำมเชื่อว่ำต้องใช้ปุ๋ยเคมี ไร่ละ 1 กระสอบ ใส่ปุ๋ยครั้งเดียว จ ำนวน 50 กก.  (แก้ไข แบ่งใส่ 2 รอบ   ข้ำวจะไม่

เสียหำย รำกไม่เน่ำ)  20 วันแรกใส่ 1 ครั้ง และใส่อีกรอบหนึ่ง ช่วง อำยุ 35 วัน  

               ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำกำรเกษตร ของบ้ำนทัน  ต ำบลนำสีนวน  

ค่ำแรง  

ค่ำจ้ำงไถกลบ ไร่ล่ะ 200 บำท 

ค่ำไถหว่ำน ไร่ละ 250 บำท  (คนหว่ำนใช้โรตำลี่ปั่นตำมให้เรียบท ำให้อัตรำกำรเกิดดีข้ึน) 

ใช้รถเก่ียว ไร่ละ 500-600 บำท 

ค่ำสำรเคมี 

-ค่ำยำปรำบวัชพืช(หมำแดงใบกว้ำง) 200 บำท/2ไร่ 

-ค่ำยำปรำบวัชพืช(ฟำมิน84ใบแคบ) 270 บำท/3ไร่ รับจ้ำงฉีด 100 บำทต่อไร่ 

ค่ำปุ่ยเคมี 

ใช้ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 (20-35 วัน)หว่ำนและปักด ำใช้จ ำนวน 1 ลูก/ไร ่

ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8(60-65วัน)ปุ๋ยรับรวงเร่งแป้งเร่งน้ ำตำล ใช้จ ำนวน 1.5 ลูก/ไร ่

ชนิดเมล็ดพันธุ์พันธุ์ข้ำว 

กข.6 มี 80%   ข้ำวกข15 มี10%  ข้ำวหอมมะลิ105  มี16 % 

          ข้ำวเหนียว    กข.6  

ข้ำวเจ้ำ กข 15 อำยุ 90 วัน (ดอ)  

ขำวมะลิ105 อำยุ 120 วัน(ข้ำวใหญ่/นำปี) 
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พ้ืนที่ปลูกข้ำวจ ำนวน 2,618 ไร่ 70%-30%    ใช้ปลูกข้ำวเหนียว =1833ไร่ (70%X2618)  ใช้ปลูกข้ำวเจ้ำ=785ไร่

(30%X2618) 

               ปัญหำ ฝนแล้ง แก้ไขโดยเจำะบำดำลเพ่ือน ำใต้ดินขึ้นมำใช้ท ำนำ  30 เมตรน้ ำจืด ขนำดท่อ 3-4 นิ้ว 

(บำดำลขนำดเล็ก)น้ ำไม่เพียงพอ จ ำเป็นต้องเจำะบำดำลกรมทรัพย์ขนำดใหญ่ 6 นิ้ว ลึก30-35 เมตร จึงจะมีน้ ำ

เพียงพอในกำรท ำนำ  พบมีปัญหำเรื่องบำดำลน้ ำเค็ม จะแก้ปัญหำโดยกำรท ำธนำคำรน้ ำใต้ดินเพ่ือเติมน้ ำจืดลงใน

ชั้นบำดำลกดไล่น้ ำเค็มและได้น้ ำจืดใช้ในกำรเกษตร (แต่เป็นกำรแก้ปัญหำโดยปรำชญ์ชำวบ้ำนน ำร่องก่อน) เพ่ือ

ขยำยต่อในวำระต่อไป 

ควำมต้องกำรของชุมชน 

1.ลดต้นทุนกำรผลิตโดยใช้สำรชีวภัณฑ์ทดแทน 

2.ผลิตเมล็ดพันธุ์เอง จัดแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในหมู่บ้ำนโดยเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร 

3.กำรปลูกผักเป็นยำในภำชนะท่ีควบคุมกำรเจริญเติบโตได้ง่ำยกว่ำ เน้นกำรใช้อินทรีย์ 

ปัญหำด้ำนกำรเกษตร 

1.ดินเสื่อมคุณภำพ 

2.ไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร 

3.โรคแมลงศัตรูพืช  

4.สมุนไพรกินได้และก ำจัดแมลงศัตรูพืช 

ด้ำนสังคม 

1.ปัญหำแรงงำนกำรเกษตรขำดแคลน 

เทคโนโลยีที่เหมำะสมและเลือกใช้ในชุมชน 

1) เทคโนโลยีกำรปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถทุี่มีในชุมชน กำรท ำโบกำชิ กำรท ำปุ๋ยจำก ขยะเปียกเศษชำกพืชใน

ครัวเรือนอื่นๆ กำรท ำปุ๋ยหมักใช้เองเช่นปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเครำะห์แสง น้ ำหมักส ำหรับพืชใบและผล 

2) เทคโนโลยีกำรผลิตสำรชีวภัณฑ์(เลี้ยงเชื้อรำ) 

กำรผลิตสำรชีวภัณฑ์ 

อบรมให้ควำมรู้ โดย วิทยำกรโครงกำร เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร มำให้ควำมรู้ในด้ำนกำรท ำสำรชีวภัณฑ์ต่ำงๆ

หลังจำกกำรจัดเวทีชุมชนเพ่ือรับรู้ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนเลือกเทคโนโลยีที่เหมำะสมในกำรแก้ไข

ปัญหำกำรเกษตร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตข้ำวนำปี ลดรำยจ่ำยค่ำอำหำรปลูกผักไว้รับประทำนเองเหลือใช้

แบ่งปันให้สมำกชิกภำยในหมู่บ้ำนและบ้ำนใกล้เคียง ผลิตและทดลองใช้สำรทุกตัวจนมั่นใจได้แก่ 
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1.เชื้อบิวเวอร์เรีย 2.สำรBT 3.เชื้อไตรโคเดอร์มำ   4. น้ ำหมักสมุนไพรไล่แมลง  5. จุลินทรีย์สังเครำะห์

แสง  6. น้ ำหมักจุลินทรีย์จำวปลวก 7.จุลินทรีย์หน่อกล้วย8.ฮอร์โมนนมสด9. ฮอร์โมนไข่       10.น้ ำหมักสมุนไพร

ก ำจัดวัชพืช11. น้ ำหมักชีวภำพฆ่ำหญ้ำ  12. ท ำปุ๋ยหมัก 
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เพำะเลี้ยงแหนแดงใช้ในแปลงปลูกข้ำวผักและเลี้ยงสัตว์ 
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กิจกรรมปลูกสมุนไพร เพื่อเพิ่มปรมิาณและน ามาใชใ้นการแพทยท์างเลอืกวถีิธรรม  

  

 

3) เทคโนโลยีกำรผลิตเม็ดพันธุ์ข้ำว 

 พ้ืนที่ 1 ไร่ ใช้กล้ำอำยุ12-15วันในกำรด ำและด ำเป็นแถวระยะห่ำง25-30 ซ.ม.โดยใช้เชือกเป็นแนวหรือจะ

ใช้เป็นรถด ำนำกำรท ำเปียกสลับแห้งให้ข้ำวแตกกอมำกข้ึนเก็บเก่ียวด้วยมือ กำรคัดแยกเมล็ดโดยใช้เครื่องเป่ำคัด

แยกสิ่งปลอมปนและแพ็คถุงละ25ก.ก.เย็บปำกถุงด้วยเครื่องเย็บถุง 
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4) เทคโนโลยีกำรปลูกผักปลอดสำรพิษและสมุนไพร 

มีจ ำนวนครัวเรือนปลูกผักทั้งหมด 33 ครอบครัว ให้บริกำรจ ำหน่ำยผักปลอดภัยในหมู่บ้ำน ใช้เทคโนโลยีกำรปลูก

ผักปลอดสำรพิษและสมุนไพรโดยกำรปลูกแบบธรรมชำติบ ำรุงดินด้วยปลูกอินทรีย์และน้ ำหมักชีวภำพจุลินทรีย์

หน่อกล้วยจุลินทรีย์จำวปลวกจุลินทรีย์สังเครำะห์แสงกำรก ำจัดแมลงศัตรูพืชโดยใช้สำรชีวภัณฑ์น้ ำส้มควันไม้และ

น้ ำหมักไล่แมลงที่มีส่วนผสมของตะไคร้หอมสำมำรถไล่แมลงได้ 
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ข้อมูลด้ำนสุขภำพ 

เป็นสังคมผู้สูงวัย มีปัญหำสุขภำพ เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด มะเร็งต่ำงๆ จัดอบรม 

เพ่ิมทักษะกำรเรียนรู้ยำ 9 เม็ดน ำมำใช้รักษำสุขภำพให้แข็งแรง  
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กิจกรรมกำรปลูกผักและสมุนไพรในล้อยำงรถยนต์ 
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ศักยภำพข้อดีของชุมชน  

สภำพพ้ืนที่บ้ำนทัน ตั้งอยู่ไม่ห่ำงจำกชุมชนใหญ่  ใกล้แหล่งกำรศึกษำ กำรคมนำคมสะดวกสบำย ห่ำงจำก 

จังหวัดขอนแก่น 50 นำที ห่ำงจำกจังหวัดมหำสำรคำม 20 นำที มีผู้น ำเป็นนักวิทยำศำสตร์ชุมชน มีควำมสำมำรถ

กล้ำเปลี่ยนแปลงและเป็นตัวอย่ำงในกำรผลิตและใช้สำรชีวภัณฑ์ 
ชนิดผักท่ีปลูก เทคโนโลยีทีใ่ช้ ผลที่ได้รับ 

ฝักแพง-บวบ-แตง-พริก-มะเขือ-ผกับุ้ง-
ชะอม-หน่อไม้-ข่ำ-ตะไคร้-ใบมะกรูด-
มะนำว-มะละกอ-มะเขือ-มะเขือเทศ-
มะเขือเปรำะ-มะเขือยำว-สลัด-คะน้ำ-
กำดขำว-กำดเขียวปลี-ต้นหอม-ผักชี-ชี
ลำว-กระเพำ-โหรพำ-แมงลัก-ฝักทอง- 

เสรมิกิจกรรมเดิมด้วย กำรท ำปุ๋ย
อินทรีย์ น ำปุ๋ยคอกที่มีอยู่แล้วมำผำ่น
กรหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ กำรท ำ
สำรชีวภณัฑ์ต่ำง สร้ำงก ำจัดศัตรูพชื 
ก ำจัดหญ้ำใบอ่อนได้ระดับหนึ่ง 

สูตรก ำจัดวัชพืชบำงชนิด ใบอ่อน 
เกลือ+น้ ำสม้สำยชู+ปุ๋ยยูเลีย+น้ ำยำ
ล้ำงจำน+อีเอ็มช่วยกำรย่อยสลำยให้
เป็นปุ๋ยผสมเสรจ็ใช้ได้เลย 
(มีคนท ำกี่คน/ ใครน ำไปใช้/ใช้แลว้
ได้ผลอย่ำงไร) 
มีคนท ำ 10 คนและขยำยสู่สมำชิกอื่นๆ
ในหมู่บ้ำน ผลที่ใช้สำรชีวภัณฑ์ท ำให้
ผักหวำนกรอบไม่เหม็นเขียวใน
ผักคะน้ำ ลดค่ำใช้จ่ำยเรื่องปุ่ยและยำ
ปรำบศัตรูพืชและยำฆ่ำหญ้ำ ท ำให้
สุขภำพผู้ใช้ดีขึ้นลดกำรใช้สำรเคม ี
 

. 

 

กำรท ำนำ 

 

เทคโนโลยี/ภูมิปญัญำ 

 

          ผลที่ได้รับ 

รวมค่ำจ่ำยใช้ในกำรท ำนำต่อ 1 ไร=่ 2,940 
บำท 
ใช้กข.6 เหนียว/ข้ำวเจ้ำอำยุ 90 วัน กข 15 
(ดอ) ข้ำวใหญ่ ขำวมะลิ105 อำยุ 120 วัน 
2618 ไร่ 70%-30%    เหนียว70%X2618  
=1833ไร่  30X2618=785ไร่ 
               ปัญหำ ฝนแล้ง แก้ไขโดยเจำะ
บำดำลเพ่ือน ำใต้ดินขันมำใช้ท ำนำ  30 เมตร
น้ ำจืด ขนำดท่อ 3-4 นิ้ว (บำดำลขนำดเล็ก)น้ ำ

ลดต้นทุนกำรผลิตข้ำวนำปี เช่น คำ่เมลด็
พันธุ์ข้ำวมีรำคำแพงและหำยำก ใช้เมล็ด
พันธุ์ข้ำวพันธุ์ดีผลิตเองโดยไม่ต้องซื้อ ไม่ใช้
เคมียำฆ่ำแมลง,ท ำน้ ำหมักไล่แมลงใช้เอง 
และสำรชีวภณัฑ์ผลิตใช้เอง ไม่ใช้เคมียำฆ่ำ
หญ้ำ  
             ตัดข้ำวกับหญ้ำพร้อมกนั ให้มี
ควำมช้ืนดินเปียกหรือมีขังประมำณ 1 ผ่ำ
มือหรือ 5 เชนติเมตร นำหว่ำนข้ำวกับหญ้ำ

น ำระบบโชล่ำเชล 
(ควบคุมกำรให้น้ ำในแปลงผัก)
ตั้งโปรแกรมอัฉริยะ ขอควำมรู้
เพิ่มเตมิ 
 
ลดกำรใช้เมล็ดพันธ์ุ(รำคำสูง/
หำยำก)ถ้ำซื้อข้ำงนอกไม่ได้รับ
กำรรับรองจำกกรมกำรข้ำว
มักจะได้พันธุ์ท่ีไมม่ำตรฐำน
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ไม่เพียงพอ จ ำเป็นต้องเจำะบำดำลกรมทรัพย์
ขนำดใหญ่ 6 นิ้ว ลึก30-35 เมตร จึงจะมีน้ ำ
เพียงพอในกำรท ำนำ  
แต่ถำมีปัญหำเรื่องบำดำลน้ ำเค็ม จะแก้ปัญหำ
โดยกำรท ำธนำคำรน้ ำใตด้ินเพื่อเตมิน้ ำจืดลง
ในช้ันบำดำลกดไล่น้ ำเค็มและได้น้ ำจืดใช้ใน
กำรเกษตร 
 
เมลด็พันธ์ุข้ำวต่อไร่ ก่อนท ำใช้เมลด็พันธ์ุ 20-
25 กก/ไร่ หว่ำนเยอะๆไวเ้พื่อคุมหญ้ำ 25-30
กก/ไร่  จนท.กรมวิชำกำรเกษตรลด 15 กก/ไร่ 
ปัญหำ หว่ำนข้ำวบำง 15 กก/ไร่ หญ้ำเกิด
ก่อนข้ำว(หญ้ำเยอะ) แต่เดิมหนำแน่นโรคเกดิ 
ได้ต้นละรวง หว่ำนห่ำงแตกกอสูงหว่ำนได้3-4 
ต้น/กอ  ถ้ำถ่ีไม่แตกกอ (ใช้เทคนคิเปียกสลับ
แห้งแกล้งข้ำวให้อดน้ ำ 2 สัปดำห์)เหมำะกับ
นำคุมน้ ำได ้

จะเจรญิพร้อมกัน  จะท ำกำรตดัตน้ข้ำว
ด้วยเครื่องตดัหญำ้ช่วงต้นหญ้ำออกดอกแต่
ยังไม่แก่ ต้นข้ำวจะงอกได้เร็วกว่ำต้นหญ้ำ
ท ำให้หญ้ำเจริญเติบโตไม่ทันและจะตำย 
เป็นกำรตดัวงจรหญ้ำนแปลงนำหญ้ำหนวด
ปลำดุก ตดัได้ 2-3 วันหว่ำนยูเรียแต่แปลง
นำนั้นมีน้ ำ 1 ผ่ำมือ(ปรำญชำวบ้ำนศึกษำ
และท ำเป็นคนแรก)และถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ต่อในชุมชน สังเกตจำกวัวควำยไปเล้
มกินก่อน 

เป็นข้ำวเก่ำเกิดไมด่ี แก้ปัญหำ
จึงท ำเอง กำรท ำนำประณีตคดั
เมลด็พันธ์ุ 
ปีนี้ ฝนแล้ง กำรใช้ปุ๋ยจะไม่
เหมือนเดมิ จะผสม 46-0-0 = 
1ส่วน ผสมกับ 16-16-8  
จ ำนวน 2 ส่วน หว่ำนช่วงรับ
รวง(อำยุ 70-75 วัน)แก้ไข 
เลือกใช้พันธุ์ข้ำวอีเตี้ยทนแล้ง
ทนน้ ำท่วม ได้พันธุ์มำจำกกำ
สิน เดิมใช้กข,6 ต้นสูงมำกล้ม 
(ธัญสิริน กข.6) 
    ที่เหลือท ำนำเคมีไว้
จ ำหน่ำย ยังไม่ถึงอินทรีย์ GIP
เพรำะเป็นพื้นที่น้ ำท่วมอนำค
จะปรับเป็นอินทรีย์ 100% 
พท.นำ 2,618 ไร่ แบ่งโชนน้ ำ
ท่วม 70%ใต้ โชลเหนือ30% 
น้ ำไม่ท่วม 

 ลดต้นทุนกำรผลิตในกำรจ้ำงแรงงำนโดย
กำรท ำนำโยนหรือนำด ำแบบประณีตและ
ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น กำรสูบน้ ำด้วยพลังงำนโซ
ล่ำเซลช่วยให้ลดต้นทุนค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง
และค่ำไฟฟ้ำไดม้ำก  สุขภำพก็ดีขึน้เพรำะ
ไม่ต้องเสี่ยงกับสำรพิษท่ีตกค้ำงในร่ำงกำย 
 

ปรำชญ์ชำวบ้ำนมีควำมรู้และ
ต่อยอดท ำผลิตภัณฑเ์พื่อใช้
และจ ำหนำ่ยโดยกำรท ำฉลำก
และบรรจุภณัฑย์ังไม่มำตรฐำน
โครงกำรจะมำช่วยในกำร
จัดท ำฉลำกท่ีมมีำตรฐำนและ
บรรจภุัณฑ์ทีส่วยงำมและ
น่ำสนใจและกำรท ำตลำด
ออนไลน์ต้องกำรบรรจภุัณฑ์
และสลำก 

. 

เทคโนโลยี/ภูมิปญัญำ ท ำไมจึงเลือกใช้ คำดว่ำ ผลที่ได้รับ 
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เทคโนโลยีกำรใช้พลังงำนทดแทน
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์จำก
พลังงำนไฟฟ้ำ ในกำรสูบน้ ำ(ก่อน)
โครงกำรเข้ำมำจ ำนวน 1 รำยคือ
ปรำชญ์ชำวบ้ำนเป็นเริ่มท ำก่อน 
 
เทคโนโลยีกำรใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำง 
จำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ในนำข้ำว 

ท ำไมจึงเลือกใช้ เพรำะต้นทุน
ค่ำน้ ำมันเชือ้เพลิงและค่ำไฟฟ้ำ
ในกำรสูบน้ ำสูง 
 
เนื่องจำกใช้สูบน้ ำ 2 ระบบ 1)
ระบบสบูน้ ำใต้ดินมำพักไว้ในบ่ 
เพื่อกำรคลำยกรดด่ำงก่อน
และเติมออกชิเจนในน้ ำก่อน 
จึงป้ัมสูบน้ ำใช้รดพืชผัก
(เนื่องจำกใช้น้ ำบำดำลรดต้น
พืชเลยท ำให้แคระแกร่นไม่
สวยงำม) เกิดจำกกำรถ่ำยทอด
ให้ควำมรู้ของเจ้ำหน้ำท่ีเกษตร 
มีจ ำนวน 3 คนท่ีน ำมำใช้ และ
ก ำลังอยู่ในควำมสนใจของ
สมำชิกสนใจที่จะท ำและขยำย
กิจกรรม เกดิจำกกำรร่วม
แลกเปลีย่นในกำรจดัเวที 
ชุมชนก่อนจัดท ำโครงกำร 
ลดต้นทุน/สะดวก/ปลอดภัยใน
ยำมค่ ำคืน/สำมำรถตดิกล้อง
วงจรปิดดูควำมเคลื่อนไหวใน
ไร่นำ/มีระบบไวไฟใช้ในไร่นำ
สำมำรถท ำในระบบไวไฟมือถือ
ควบคุมกำรปดิเปิดระบบน้ ำได้ 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ชุมชน ช่วยในกำรตัดสินใจใน
กำรปรับเปลี่ยนของชุมชนส่วน
ใหญ่ 

คำดว่ำจะเพิ่มจ ำนวนผู้ใช้
ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์
เพิ่มขึ้น จำกกำรศึกษำดูงำน
และกำรกระตุ้นจำกโครงกำร
ในกำรให้ควำมรู้และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ แนะน ำ
วิธีกำรใช้งำนและ
กระบวนกำรติดตั้งกำรดูแล
รักษำตลอดจนแหล่งจ ำหน่ำย
อุปกรณ์ เห็นประจักษ์จริงใน
กิจกรรมของปรำชญ์ชุมชน 

-กำรลงทุนที่คุ้มค่ำ จึง
แนะน ำให้ควำมรู้ชุมชน
เพื่อกำรปรับเปลี่ยน
ในทำงที่ประหยัดคุ้มค่ำ 
และดีขึ้น 
-ใช้แบตเตอรี่ในกำรเก็บ
พลังงำนจำกแสงอำทิตย์
ในตอนกลำงวันสะสมไว้
ใช้ในตอนกลำงคืนในไร่
นำท่ีไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
เข้ำไม่ถึง เพื่อประหยัดคำ่
ไฟฟ้ำ 

กำรท ำธนำคำรน้ ำใต้ดินปี 61 เพื่อ
เติมน้ ำสู่ช้ันบำดำล เป็นเทคโนโลยทีี่
ปรำชญ์เริม่ท ำก่อนและไดผ้ลจริงจงึ
ขยำยผลให้ชุมชนโดยท ำธนำคำรน้ ำ
ใต้ดินขนำดใหญ่ของหมู่บ้ำน เพื่อ

ท ำไมจึงเลือกใช้ จำกกำรจัด
เวทีเพื่อทรำบปัญหำและควำม
ต้องกำรของชุมชน พบว่ำ 
พื้นที่ท ำนำ 70 %เป็นพื้นที่น้ ำ
ท่วมและฝนแล้ง ดังนั้นถ้ำ

คำดว่ำ ลดค่ำไฟฟ้ำ/ ระบบ
อัจฉริยะในอนำคต        
และผลจำกกำรท ำธนำคำรน้ ำ
ใต้ดินในพื้นที่ประปำหมู่บ้ำน
ที่น้ ำมีควำมเคม็ สำมำรถลด

เป็นเทคโนโลยีที่มีปรำชญ์
ที่อยู่ในชุมชนมีควำมรู้มี
ควำมเข้ำใจและพร้อมจะ
ช่วยเหลือในกำรให้ควำมรู้ 
ให้ค ำแนะน ำ พำท ำ และ
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ลดควำมเค็มของน้ ำโดยกำรเติมน้ ำ
ในช้ันใต้ดินท ำให้ปัจจุบันน้ ำท่ีเค็มมี
รสจดืและปริมำณน้ ำเพยีงพอต่อ
ควำมต้องกำรของชุมชน(จน.135 
ครัวเรือน)และหน้ำแล้งสำมำรถสบู
น้ ำมำใช้ได้ตลอดปีชุมชนมสี่วนร่วม
ในกำรบริจำคแรงงำนและขวดน้ ำ 
มำใช้ในกำรท ำ (ช่วงที่รอรับ
งบประมำณเรำได้ขอรับบริจำคจำก
ชุมชนมำช่วยเหลือ ล้อยำง ขวดน้ ำ 
และ ขอให้รถแมคโคจำกลูกหลำน
ในหมู่บ้ำนมำช่วยขุดหลุม)โดย
โครงกำรเป็นตัวกระตุ้นให้ชุมชน
เลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อน ำไปใช้ใน
นำข้ำว 

น ำเอำหลักกำรเตมิน้ ำลงไปใน
ช้ันบำดำลใต้ดินจะช่วยให้
สมำชิกหรือครอบครัวชำวนำท่ี
เหลือตดัสินใจเลือกใช้ได้
เทคโนโลยีนี้ง่ำยขึ้น 
 

ควำมเค็มของน้ ำได้ และมี
ปริมำณน้ ำเพียงพอในกำร
กระจำยน้ ำประปำใหส้มำชิก 
135 ครัวเรือนใช้อย่ำง
พอเพียงตลอดทั้งปี  คำดว่ำ
กำรเก็บค่ำน้ ำประปำหมู่บ้ำน
อนำคต ปรับเปลี่ยนใช้ระบบ
ไฟฟ้ำจำกพลังแสงอำทิตยม์ำ
ใช้ในกำรสูบน้ ำประปำส่งให้ 
135 ครัวเรือนใช้ จะสำมำรถ
ลดกำรจ่ำยค่ำไฟฟ้ำเดือนละ 
7,000 บำทได้น้อยลงและค่ำ
ไฟฟ้ำหน่วยละ 6 บำท ชุมชน
จะลดเหลือเก็บค่ำไฟฟ้ำจำก
ครัวเรือนหน่วยละ 4 บำท 

ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
โดยโครงกำรมี ส่วนใน
กำรสร้ำงเวทีแลกเปลี่ยน
และกระตุ้นให้เกดิกำร
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
สร้ำงจิตอำสำ ให้กำร
ช่วยเหลือชุมชนให้เกิด
ควำมพอเพียง 

เทคโนโลยี กำรรดน้ ำในแปลงผัก
ด้วยระบบสปริงเกอร์ควบคุมกำรตัง้
เวลำ ปิดเปิด น้ ำ ด้วยมือถือ  เป็น
เทคโนโลยีที ่

ท ำไมจึงเลือกใช้ เพรำะ
ประหยดัเวลำในกำรดูแลกำร
ใช้แรงงำน โครงกำรมำช่วยต่อ
ยอดในกำรท ำระบบน้ ำให้
สมบูรณ์ เพรำะมีทุนในแหล่ง
น้ ำอยู่แล้ว สำมำรถแยกกำร
ควบคุมกำรให้น้ ำตำมชนิดของ
พืชได้ 

คำดหวังจะท ำแหล่งเรียนรู้
ขยำยผลน ำไปใช้ได้จริง 
ต้นทุนต่ ำ โดยมีปรำชญ์ที่มี
ควำมรู้ในกำรติดตั้งระบบ
ให้กับสมำชิกได้ เพื่อลด
ค่ำใช้จ่ำย 

 

กำรผลิตสำรชีวภณัฑ ์
วิทยำกรโครงกำร เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสรมิ
กำรเกษตร มำให้ควำมรู้ในด้ำนกำร
ท ำสำรชีวภณัฑ์ต่ำงๆหลังจำกกำร
จัดเวทีชุมชนเพื่อรับรู้ปญัหำและ
ควำมต้องกำรของชุมชนและอยู่
ในช่วงรองบประมำณสนับสนุน 
จำกอว. 
1.เชื้อบิวเวอร์เรีย     
2..เชื้อไตรโคเดอร์มำ     
3 สำรBT              

ท ำไมจึงเลือกใช้  เพื่อ
แก้ปัญหำสุขภำพ ลดต้นทุนใน
กำรผลิตและทดแทนกำรใช้
สำรเคมี และควำมปลอดภยั
ของผู้ใช้และผู้บรโิภค ถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ให้กับเกษตรกรและ
ผู้สนใจ 

คำดหวังว่ำ ผู้เข้ำรับกำร
อบรมจะน ำเอำไปใช้เพื่อลด
รำยจ่ำย เพิม่ผลผลิตข้ำวและ
ผักปลอดสำรพิษ ส่งเสริมให้
สุขภำพแข็งแรง ไมม่ีสำรพิษ
ตกค้ำงในร่ำงกำย 

ใช้น้ ำหมักชีวภำพฆ่ำหญ้ำ
ที่ผสมด้วยน้ ำสม้สำยชู 
เกลือ ปุ๋ยยูเรีย และน้ ำยำ
ล้ำงจำนแทนสำรจับใบ
สำมำรถก ำจัดหญ้ำได้
อย่ำงปลอดภัย ถึงแม้นจะ
ก ำจัดได้ไมค่รบทุกตัวแต่ก็
ช่วยให้ได้อำหำรปลอดภัย
ไว้รับประทำน เหลือใช้ก็
จ ำหน่ำย 
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4. น้ ำหมักสมุนไพรไล่แมลง 
5. ฮอร์โมนไข่  
6. น้ ำหมักจุลินทรยี์จำวปลวก 
7.จุลินทรีย์หน่อกล้วย          
8.ฮอร์โมนนมสด 
9จุลินทรียส์ังเครำะห์แสง   
10.น้ ำหมักสมุนไพรก ำจดัวัชพืช 
11. น้ ำหมักชีวภำพฆ่ำหญ้ำ 

 

เพ่ือผลักดันหมู่บ้ำนหรือชุมชน ให้เป็นหมู่บ้ำนต้นแบบ ในกำรน ำควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไป

ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต พัฒนำอำชีพและควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน ตำมนโยบำยของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ที่

จะสร้ำงงำน สร้ำงเงิน สร้ำงคุณภำพชีวิต ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เป็นหมู่บ้ำนที่มีกลุ่มเกษตรกร ชุมชน 

หรือวิสำหกิจชุมชนที่น ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนำต่อยอดและประยุกต์ใช้ จนเกิดควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ

ทำงและอำชีพอ่ืน ๆ ในชุมชนและสำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงเงิน สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและสร้ำงคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้นอย่ำง

ยั่งยืน จนสำมำรถเป็นต้นแบบส ำหรับชุมชนอ่ืน 

โครงกำรหมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้ำนทัน 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 

2. เพ่ือส่งเสริมสุขภำพชุมชนด้วยแพทย์วิถีธรรมทำงเลือก 

3. เพ่ือเผยแพร่แบ่งปันให้บริกำรแหล่งเรียนรู้ 

 

จ ำนวนคนเข้ำร่วมกิจกรรม 

1. ท ำนำ14คน (กลุ่มผู้น ำ) กลุ่มผู้รับกำรถ่ำยทอดทักษะและองค์ควำมรู้ 50 คน 

2. ปลูกผัก10คน (กลุ่มผู้น ำ) กลุ่มผู้รับกำรถ่ำยทอดทักษะและองค์ควำมรู้ 50 คน 

3. แพทย์วิถีธรรมทำงเลือก กลุ่มผู้รับกำรถ่ำยทอดทักษะและองค์ควำมรู้ 50 คน 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ ตำมแผนกิจกรรม 

พ้ืนที่โครงกำร หมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง บ้ำนทัน 
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           พืชผกัปลอดสารพิษ 

 

             เลีย้งปลา/หอยขม 

 

 

การท านา  

ท านาผลติเมลด็พนัธุ ์ พืน้ท่ี3ไร ่ นาหวา่น  ขา้วเจา้มะล1ิ05 
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ชีววถีิ ใชส้ารชีวภณัฑ ์เพื่อปรบัเปลีย่นลดละการใชส้ารเคมี ในการเกษตรทกุชนดิในพืน้ท่ีท าการเกษตร และกลุม่มีแนวคดิที่จะ

ท าผกัอินทรยีป์ลอดสารพิษ สง่ขาย ใหโ้รงพยาบาล รา้นแมคโค และผูส้นใจบรโิภคผกัปลอดสารพิษ ทั่วไป แตข่าดทนุในการ

สรา้งโรงเรอืนและอปุกรณ ์

ฉีดพน่สารชีวภณัฑเ์ชือ้ราบวิเวอเรยีปอ้งกนัหนอนผีเสือ้และเชือ้ราเขียวไตโคเดอรม์า ปอ้งกนัโรครากเนา่โคนเนา่ใน

พืชผกัผลไมแ้ตงกวา,พรกิ,มะเขือ,บวบ,มะละกอ รว่มมือกบั ส านกังานเกษตรกนัทรวชิยัและเกษตรต าบลที่สง่เสรมิสารชีวภณัฑ์

ที่ปลอดภยัทดแทนการใชส้ารเคมี ปลอดภยั100 เปอรเ์ซนต ์ สารชีวภณัฑไ์ตโคเดอรม์าก าจดัเชือ้ราและเชือ้ราบิวเวอเรยีก าจดั

หนอนแมลงศตัรูพชืที่มีความปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภคโดยการขยายผลตอ่ยอดโครงการเกษตรอินทรยีล์งสูเ่กษตรกร smart 

Famer เกษตรปลอดภยั 

ผูน้  ามีทกัษะองคค์วามรู ้ในการเผยแพรแ่ละสอนวิธีขยายเชือ้จลุนิทรยีส์งัเคราะหแ์สง(PSB)สายพนัธุ ์SS3#สว่นผสม-ไขส่ด2

ฟอง ผงชรูส2ชอ้นโตะ๊ น า้ปลาแท2้ชอ้นโต๊ะ หวัเชือ้จลุนิทรยีส์งัเคราะหแ์สง 2 ขวดขนาด1.25ลติร น า้สะอาด12ขวดขนาด1.25

ลติร น าสว่นผสมที่เป็นอาหารของจลุนิทรยีม์าตีรวมกนัในถว้ยแลว้น าอาหารของจลุนิทรยีป์รมิาณ2ชอ้นโต๊ะตกัใสใ่นขวดน า้

สะอาดที่เตรยีมไวแ้ลว้ใสห่วัเชือ้จลุนิทรยีส์งัเคราะหแ์สงลงไปในขวดแลว้เขยา่ใหเ้ขา้กนัแลว้เขียนวนัเดือนปีที่ขยายเชือ้ไวท้ี่ขวด

น าไปตากแดดจดัๆเขยา่ขวดทกุวนัประมาณ15-30วนัสจีะเริม่แดงขึน้เรือ่ยหลงัจากครบ1เดือนแลว้จึงจะน าไปใชไ้ด#้ประโยชน์

ของจลุนิทรยีส์งัเคราะหแ์สงชว่ยบ ารุงตน้พืชใหแ้ขง็แรงตา้นทานโรครากหาอาหารไดด้ีชว่ยในการดดูซมึธาตอุาหารท าใหพ้ืชผกั
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ผลไมม้ีรสชาติดีสสีวยเป็นฮอรโ์มนบ ารุงพืชและสตัวช์ว่ยในการบ าบดัน า้เสยีในบอ่เลีย้งปลา,กบ,กุง้,หอย,ป ูเป็นสารบ ารุงที่

ปลอดภยัเพราะท ามาจากของกินไดท้ัง้หมด#ลองน าไปขยายตอ่เชือ้เพื่อลดตน้ทนุการผลติชีวติปลอดภยั 

 

 

ประชมุ เผยแพรแ่บง่ปันใหบ้รกิารแหลง่เรยีนรู ้ใหค้วามรูแ้ละสาธิตกิจกรรมตา่งๆใหก้บัหนว่ยงานและชมุชนท่ีสนใจมาใชพ้ืน้ท่ีใน

การถา่ยทอดองคค์วามรู ้การเรยีนการสอนวิชาการเกษตรในพืน้ท่ีจรงิ เพื่อเพิม่ทกัษะและเพิม่วฒุกิารศกึษาแบบใหมใ่นชว่งยคุ

โควิด  

 

 

กิจกรรมการท าธนาคารน า้ใตด้ิน 

การเติมน า้ใตด้ิน คือ การเพิ่มเตมิปรมิาณน า้ลงไปในชัน้น า้ใตด้ิน โดยการน าน า้ฝน น า้ทว่มหลาก หรอืน า้ผิวดินอื่น ๆ เตมิลงสู่

ใตด้ินในพืน้ท่ีที่มีความเหมาะสม  ประโยชนข์องการเตมิน า้ใตด้ิน ไดแ้ก่ 

1. ฟ้ืนฟแูหลง่น า้ใตด้ิน  แกปั้ญหาการลดลงของระดบัน า้ใตด้ิน 

2. บรรเทาปัญหาน า้ทว่มขงั ลดปัญหาน า้ทว่มขงัในชมุชน และลดความเสยีหายในชว่งฤดนู า้หลาก 

3. แกปั้ญหาภยัแลง้ น า้ทีเ่ติมไวใ้ตด้ิน สามารถสบูขึน้มาใชใ้นชว่งฤดแูลง้หรอื ชว่งที่ขาดแคลนน า้ 

4. ปอ้งกนัการรุกล า้ของน า้เค็ม เมื่อระดบัน า้บาดาลสงูขึน้ท าใหม้แีรงดนัมากพอจะผลกัดนัน า้เค็มใหไ้กลออกไปจากชายฝ่ัง 

5. ลดคา่ใชจ้า่ยในการทรุดบอ่ ระดบัน า้ใตด้ินฟ้ืนตวัขึน้มา จึงไมต่อ้งขดุบอ่น า้ลกึกวา่เดิม  

 



รายงานผลการด าเนินงานโครงการประเมินหมู่บ้านแม่ขา่ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปี2564                           48 
หมู่บ้านเกษตรอินทรียว์ิถีพอเพียงบ้านทนั 

กิจกรรมเพื่อสง่เสรมิสขุภาพชมุชนดว้ยแพทยว์ิถีธรรมทางเลอืก 

 ไดป้ระสานทีมแพทยว์ถีิธรรมหมอเขียวที่ รพสต.ทา่ไคร ้จงัหวดักาฬสนิธุ ์เพื่อแลกเปลีย่นการใช ้การปลกู การรกัษา

ดว้ยสมนุไพรรอ้น-เย็น ขอรบัการสนบัสนนุวิทยากรบรรยายและใหค้วามรู ้การแพทยท์างเลอืกวิถีพอเพียง การสรา้งเสรมิ

สขุภาพดว้ยการแปรรูปอาหารพืน้บา้น(ปรุงอาหารใหเ้ป็นยา) ผกัอินทรยีผ์กัปลอดสารพิษ 

 

สรุปกิจกรรมหมู่บ้านเกษตรอนิทรียว์ิถพีอเพียงบ้านทัน 

ตำมแนวคิดหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์ กำรให้ค ำปรึกษำเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมด้วย วทน. โดยกำรให้ค ำปรึกษำ

และข้อมูลเทคโนโลยี แนะน ำ พำท ำ ติดตำม ประเมินผล มีวัตถุประสงค์ดังนี้  

1.เป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 

2. ส่งเสริมสุขภำพชุมชนด้วยแพทย์วิถีธรรมทำงเลือก 

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

เพ่ือผลักดันหมู่บ้ำนหรือชุมชน ให้เป็นหมู่บ้ำนต้นแบบ ในกำรน ำควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต พัฒนำอำชีพและควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน ตำมนโยบำยของ

กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ที่จะสร้ำงงำน สร้ำงเงิน สร้ำงคุณภำพชีวิต ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นหมู่บ้ำนที่มีกลุ่มเกษตรกร ชุมชน หรือวิสำหกิจชุมชนที่น ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปพัฒนำต่อยอด

และประยุกต์ใช้ จนเกิดควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงและอำชีพอ่ืน ๆ ในชุมชนและสำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงเงิน สร้ำง

มูลค่ำเพ่ิมและสร้ำงคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน จนสำมำรถเป็นต้นแบบส ำหรับชุมชนอ่ืน 

บ้ำนทันหมู่5 มี ทั้งหมด 135 ครัวเรือน 
มีประชากรทัง้หมด 707 คน ชาย 350 คน หญิง 357 คน 

1.ท านา  86  ครวัเรอืน  พืน้ท่ีท านาทัง้หมด 1883 ไร ่ ผลผลติขา้วนาปี 350 กก/ตอ่ไร ่ ตน้ทนุการผลติ 2200บาท/ไร ่ ราคาขา้ว 

9000-12000  บาท/ตนั   

2. ปลูกผัก  23 ครัวเรือน  รำยได้ 1000  บำท เดือน 

-รับจ้ำง 24 ครัวเรือน  
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ค้ำขำย 9  ครัวเรือน  

ธุรกิจส่วนตัว 3  ครัวเรือน 

บ้ำนทันพัฒนำหมู่ 26 มี 64 ครัวเรือน 

ประชำกรทั้งหมด 315 คน ชำย  154 คน   หญิง 161  คน 

ท ำนำ 56  ครัวเรือน 

ผลผลิตข้ำวนำปี ต่อไร่ 350 กก ขำยข้ำว 9000-10000บำท/ตัน  

ต้นทุนท ำนำ 5000 บำท/ไร่ 

2. ปลูกผัก  10 ครัวเรือน  รำยได้ 10,000  บำท/ปี 

3. เลี้ยงหมู 8 ครัวเรือน 

ศึกษำข้อมูลชุมชนเพื่อทรำบปัญหำควำมต้องกำรและแนวทำงพัฒนำที่เป็นไปได้ 

สภำพปัญหำชุมชน  

กำรเกษตร  

กำรผลิต/กำรแปรรูป/กำรตลำด/บริหำรต้นทุน  

อุตสำหกรรมในครัวเรือน/SME  

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำ คุณภำพ กำรบริหำรจัดกำร  

สิ่งแวดล้อม  

พลังงำนทำงเลือกของชุมชน/ครัวเรือน  

กำรศึกษำสำธำรณสุข(สุขภำพชุมชน) 

สภำพปัญหำจำกเวทีเสวนำสรุปได้ดังนี้ 

ด้ำนกำรเกษตร 

1.ภัยธรรมชำติ เช่น น้ ำท่วม ฝนทิ้งช่วงในบำงปี 

2.ต้นทุนกำรผลิตสูง 

3.แหล่งน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 

4.ควำมปลอดภัยพืชอำหำร 

5.สุขภำพชุมชน 

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

หนองสิม 12 ไร่ 

หนองนำงเลี้ยง 15 ไร่ 
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ห้วยสีดำ ยำว 4.5 กม. 

ปริมำณน้ ำฝนเฉลี่ย 1,000 มิลลิเมตร/ปี 

พันธุ์ข้ำว  

กข.6 มี 80%    

ข้ำวกข15 มี10%  

ข้ำวหอมมะลิ105  มี16 % 

ควำมต้องกำรของชุมชน 

1.ลดต้นทุนกำรผลิตโดยใช้สำรชีวภัณฑ์ทดแทน 

2.ผลิตเมล็ดพันธุ์เอง จัดแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวในหมู่บ้ำนโดยเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร 

3.กำรปลูกผักเป็นยำในภำชนะท่ีควบคุมกำรเจริญเติบโตได้ง่ำยกว่ำ เน้นกำรใช้อินทรีย์ 

ปัญหำด้ำนกำรเกษตร 

1.ดินเสื่อมคุณภำพ 

2.ไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร(ท ำโชล่ำเชล)เป็นกำรพึ่งตนเอง 

3.โรคแมลงศัตรูพืช  

4.สมุนไพรกินได้และก ำจัดแมลงศัตรูพืช 

ด้ำนสังคม 

1.ปัญหำแรงงำนกำรเกษตร 

2.สุขภำพชุมชน(เป็นสังคมผู้สูงวัย มีปัญหำสุขภำพ เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด มะเร็ง

ต่ำงๆ) 

เทคโนโลยีที่เหมำะสมและเลือกใช้ในชุมชน 

1) เทคโนโลยีกำรปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุที่มีในชุมชน กำรท ำโบกำชิ กำรท ำปุ๋ยจำก ขยะเปียกเศษชำกพืชใน

ครัวเรือนอื่นๆ กำรท ำปุ๋ยหมักใช้เองเช่นปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยจุลินทรีย์สังเครำะห์แสง น้ ำหมักส ำหรับพืชใบและผล 

2) เทคโนโลยีกำรผลิตสำรชีวภัณฑ์(เลี้ยงเชื้อรำ) 

3) เทคโนโลยีกำรผลิตเม็ดพันธุ์ข้ำว 

4) เทคโนโลยีกำรปลูกผักปลอดสำรพิษและสมุนไพร 

5) เทคโนโลยีกำรปรุงอำหำรให้เป็นยำ 

6) เทคโนโลยีกำรใช้ยำ 9 เม็ดในกำรรักษำโรค 

1.เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนและหมู่บ้ำน 
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2. เป็นกำรประเมินสถำนะหมู่บ้ำนก่อนด ำเนินงำน   

3.รู้ปัญหำ ศักยภำพของชุมชน และองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยีที่ จะน ำมำใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไข

ปัญหำ  

4.เน้นข้อมูลที่ สะท้อนถึงประเด็นปัญหำเฉพำะด้ำนหรือปัญหำเชิงพ้ืนที่  

5. หำกจะเป็นกำรพัฒนำสิ่งใหม่ๆ จะต้องชี้ให้เห็นศักยภำพของทรัพยำกรใน พ้ืนที่ จะน ำออกมำใช้ประโยชน์  

6.จัดท ำแผนระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำวให้กับชุมชน/หมู่บ้ำน (ระยะยำวออกไปอำศัยในไร่นำเพ่ือท ำกรเกษตร

แบบพอเพียง) 

 

เทคโนโลยีกำรท ำนำโยน/ท ำนำด ำ อินทรีย์ปลอดสำรพิษเพ่ือเพ่ิมปริมำณเมล็ดพันธุ์ข้ำวในชุมชน ท ำนำด ำแบบ

ปรำนีต ใช้ท ำเมล็ดพันธุ์ผลิตเอง เพรำะลดปัญหำเมล็ดพันธุ์หำยำกรำคำแพง คนละ1งำน ได้เมล็ดพันธุ์ 14 ถุง

ประมำณ25-30กก. ขยำยต่อให้สมำชิก 10  

 

สภาพของการท านาด าแบบเป็นแถวเป็นแนวท าใหก้ารดแูลรกัษาง่ายเป็นการท านาสาธิตในกลุม่ท านาทัง้หมด25คน โดยการ

ลงแขกปลกูขา้วชว่ยกนั  เพราะปัจจบุนัชาวนาเรง่รบีในการท านาเพราะอาศยัรถไถนาขนาดใหญ่มารบัจา้งไถ ตอ้งรบีท าเพราะ

พืน้ท่ีนาติดกนัถา้แปลงนาขา้งเคยีงจา้งไถและหวา่นเมลด็ขา้ว ตอ้งรบีท าพรอ้มกนั รถไถนาจงึจะเขา้ท างานได ้ถา้จา้งไถไมท่นั

เพื่อนรถไถไมส่ามารถเขา้แปลงนาได ้ชาวบา้นทนันิยมปลกูขา้วนาหวา่น มกัมีปัญหาขา้วเกิดพรอ้มกบัวชัพชื ผลผลติขา้วต ่า

มากและมีเมลด็หญา้และใชเ้มลด็พนัธุข์า้วคอ่นขา้งสงู ขอ้ดีคือใชร้ะยะเวลาในการท านาสัน้ ขอ้เสยี คือมีวชัพืช 
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กำรสำธิตกำรเพำะกล้ำในถำดเพ่ือท ำนำโยน โดย เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร ให้ควำมรู้แนะน ำ

ขั้นตอนกำรท ำ ผลที่ได้คือ ประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้ำวจำกเดิมท ำนำหว่ำนใช้เมล็ดพันธุ์ดีประมำณ 25-30 กิโลกรัมต่อ

ไร่ เมื่อท ำนำโยนโดยกำรเพำะกล้ำในถำดพล่ำสติกใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ประมำณ 3-5 กิโลกรัม สำมำรถปริมำณเมล็ด

พันธุ์ได้มำก และเพำะกล้ำนำด ำใช้เมล็ดพันธุ์ประมำณ 5-6 กิโลกรัมต่อไร่  ผลผลิตข้ำวนำโยน 400  กิโลกรัมต่อไร่  

ผลผลิตข้ำวนำด ำ460 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตข้ำวนำหว่ำน 320 กิโลกรัมต่อไร่  ดังนั้นกลุ่มผู้น ำและปรำชญ์ชุมชน

บ้ำนทันจึงเห็นด้วยกับกำรน ำเทคโนโลยี่ กำรท ำนำโยนและนำด ำมำใช้ในกลุ่มท ำนำที่รวมกลุ่มกันทั้ง 25 ครอบครัว 

กำรท ำนำโยน/ท ำนำด ำ อินทรีย์ปลอดสำรพิษเพ่ือเพ่ิมปริมำณเมล็ดพันธุ์ข้ำวในชุมชน ท ำนำด ำแบบปรำนีต ใช้ท ำ

เมล็ดพันธุ์ผลิตเอง เพรำะลดปัญหำเมล็ดพันธุ์หำยำกรำคำแพง คนละ1งำน ได้เมล็ดพันธุ์ 14 ถุงประมำณ25-30กก. 

ขยำยต่อให้สมำชิก 10 
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เทคโนยีกำรผลิตสำรชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ในกำรเกษตร  เพื่อลดปริมำณกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตรและต้องกำร

เป็นกลุ่มต้นแบบในกำรท ำกำรเกษตรโดยไม่ใช้สำรเคมีเพ่ือใช้ในกำรบริโภคในครัวเรือน เหลือใช้น ำไปจ ำหน่ำยให้

สมำชิกในหมู่บ้ำนที่สนใจโดยกำรเผยแพร่ทำงไลน์ให้เพ่ือนไลน์สั่งจอง ผักปลอดสำรพิษ เพ่ือควำมมั่นใจและ

ปลอดภัย จำกผลผลิตที่ได้จะมีควำมกรอบหวำนไม่เหม็นเขียว และเก็บไว้ได้นำน เป็นกำรประชำสัมพันธ์ในสำย

ญำติพ่ีน้องบอกต่อๆกันไปและได้ชิมในรสชำติผักที่ดีมีคุณภำพ จึงมีผลผลิตไม่พอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคใน

หมู่บ้ำนทัน มีกำรผลิตทั้งหมดได้แก่ 

1. เชื้อรำบิวเวอเรีย 

2. เชิ้อรำไตรโคเดอรมำ 

3. จุลินทรีย์จำวปลวก 

4. จุลินทรีย์สังเครำะห์แสง 

5. ฮอร์โมนไข่ 

6. จุลินทรีย์หน่อกล้วย 

7. น้ ำหมักหอยเชอรี่ 

8. น้ ำหมักพ่อ(ผลไม้) 

9. น้ ำหมักแม่(ยอดไม้) 

10. จุลินทรีย์น้ ำซำวข้ำว 
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กำรท ำปุ๋ยหมักเพ่ือใช้ในกำรเกษตร กำรท ำโบกำชิ ใช้ในกำรปรับปรุงบ ำรุงดินและเสริมแร่ธำตุอำหำรให้ผัก เพ่ิม

ควำมหวำนกรอบโดยเฉพำะผักคะน้ำและบล็อกโคลี่ จะมีรสหวำนกรอบไม่เหม็นเขียว กลุ่มมีกำรรวมตัวกันหลังจำก

ได้รับค ำแนะน ำและสำธิตกำรท ำเม่ือได้ผลจะบอกต่อและเพ่ิมควำมม่ันใจให้กับผู้บริโภคท่ีติดใจในรสชำติ 

 

กำรท ำภำชนะปลูกผักจำกล้อยำงรถ เพื่อปลูกสมุนไพรกินได้และผักชนิดต่ำงๆไว้รับประทำนในครอบครัว เพิ่ม

ควำมสะดวกในกำรควบคุมควำมชื้นในดินและควำมอุดมสมบูรณ์ของดินจะปรุงดินได้ง่ำยกว่ำปรับดินทั้งแปลง

ขนำดใหญ่ เป็นกิจกรรมทำงเลือกเพ่ิมเติมที่กลุ่มเลือกท ำ 

ปุ๋ยหมักโรยบำงๆ ตอนไถ ย่อยสลำยฟำงข้ำว หนึ่งเดือนไถกลบ 
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ผลผลติในแปลงนาของสมาชิกทีร่ว่มกนัท าในไรน่าของตวัเองและน าไปจ าหนา่ยที่ตลาดนดัหมูบ่า้นและในตลาดออนไลน์ 

 

 

กิจกรรมกำรท ำธนำคำรน้ ำใต้ดินเพื่อเพ่ิมปริมำณน้ ำใต้ดินเก็บไว้ใช้ในช่วงหน้ำแล้ง 

ท ำไมต้องท ำธนำคำรน้ ำใต้ดิน เป็นกิจกรรมเสริมที่ผู้น ำชุมชนมีควำมเป็นนักวิทยำศำสตร์ สำมำรถเรียนรู้และน ำมำ

เสนอในที่ประชุมหมู่บ้ำนเพ่ือลดควำมแห้งแล้งช่วงขำดน้ ำหน้ำฝน ลดควำมเค็มของน้ ำประปำหมู่บ้ำน 

 

กำรปลูกผักปลอดสำรพิษ 
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กำรใช้สำรชีวภัณฑ์  กำรปลูกผักจะใช้สำรชีวภัณฑ์ทดแทนสำรเคมี เพื่อลดรำยจ่ำยและควำมปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภคและผู้ผลิตตลอดจนสิ่งแวดล้อม  

กำรจ ำหน่ำย  มีกำรจ ำหน่ำยทำงออนไลน์ โดยกำรสั่งจองผักท่ีปลูก ผู้ปลูกผักจะบอกลูกค้ำทำงออนไลน์ 

บอกชนิดพืชและก ำหนดวันเก็บเกี่ยว จ ำนวนผลผลิต 

กำรขยำยพ้ืนที่ปลูก จ ำนวนผู้ปลูกผัก น ำร่องจ ำนวน 10 ครัวเรือน เน้นกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ผลิตเองใช้เอง มี 

ควำมต้องกำร ผักปลอดสำรสูงมำกและผลผลิตไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค ในหมู่บ้ำน เนื่องจำก

ชำวบ้ำนมีควำมมั่นใจในควำมปลอดภัย ไม่มีสำรพิษตกค้ำง กำรกินและบริโภคผักจึงมีกำรบอกต่อกัน จึงได้รับควำม

นิยมสูง อนำคต ต้องกำรเครื่องหมำย Q รับรองควำมปลอดภัยจำกกรมวิชำกำรเกษตร และต้องกำรโรงเรือน

เพำะปลูกผักนอกฤดู เพ่ือปลูกผักปลอดสำรพิษได้ตลอดปี สำมำรถขยำยตลำดในห้ำงใหญ่ๆได้ ครบวงจร เมื่อ

กิจกรรมเจริญก้ำวหน้ำ จ ำนวนสมำชิกจะเพ่ิมตำม 

 

 

เทคนิคกำรดูแลสุขภำพแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงยำ 9 เม็ด 

สถิติพบว่ำมีผู้ป่วยจ ำนวน 1,397 คน หลังจำกท่ีใช้เทคนิคกำรดูแลสุขภำพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำม
หลักกำรแพทย์วิถีพุทธภำยในเวลำ 5 วัน ผู้ป่วยมีอำกำรของควำมเจ็บป่วยลดน้อยลงจ ำนวน 1,291 คน คิดเป็น 
92.41% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรค หรืออำกำรที่แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยว่ำเป็นโรคเรื้อรังต้องตำยหรือรักษำไม่หำย 
เช่น มะเร็ง เนื้องอก เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจภูมิแพ้ เก๊ำท์ รูมำตอยด์ ปวดตำมข้อ 
ปวดเมื่อยตำมร่ำงกำย โรคทำงเดินกระเพำะอำหำรล ำไส้เรื้อรัง อ่อนเพลียอ่อนล้ำ หน้ำมืด วิงเวียนปวดศีรษะเรื้อรัง 
ภูมิต้ำนทำนลดและกำรอักเสบเรื้อรังตำมอวัยวะต่ำงๆ เป็นต้น สถิติพบว่ำมีผู้ป่วยจ ำนวน 1,397 คน หลังจำกท่ีใช้
เทคนิคกำรดูแลสุขภำพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำมหลักกำรแพทย์วิถีธรรม ภำยใน 5 วัน ผู้ป่วยมีอำกำรของควำม
เจ็บป่วยลดลง ดังนี้ 

ประเภทควำม
เจ็บป่วย 

จ ำนวน 
ผลที่ได้รับ (หลังจำกใช้เทคนิคดูแลสุขภำพแบบ
พ่ึงตน) 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

ผู้ป่วยท้ังหมด 1,291 คน ควำมเจ็บป่วยลดน้อยลง 92.41% 

ผู้ป่วยเบำหวำน 117 คน ระดับน้ ำตำลในเลือดลดลง 88.03% 
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ประเภทควำม
เจ็บป่วย 

จ ำนวน 
ผลที่ได้รับ (หลังจำกใช้เทคนิคดูแลสุขภำพแบบ
พ่ึงตน) 

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

ผู้ป่วยควำมดันโลหิตสูง 158 คน ระดับควำมดันโลหติสูงลดลง 83.54% 

ผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง 78 คน 
ไขมันไตรกลีเซอไรด์และคลอเลสเตอรอลในเลือด
ลดลง 

73.78% 

ผู้ป่วยโรคหัวใจ 12 คน อำกำรเจ็บป่วยทุเลำลง 75% 

ผู้ป่วยมะเร็ง 111 คน อำกำรเจ็บป่วยทุเลำลง 85.59% 

ในจ ำนวนผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด หลังจำกปฏิบัติตัวอย่ำงต่อเนื่อง มีผลตรวจร่ำงกำยจำกแพทย์แผนปัจจุบันไม่พบ
มะเร็ง หรือสภำพร่ำงกำยมีอำกำรเหมือนคนปกติต่อเนื่องกัน 6 เดือนขึ้นไปจ ำนวน 22.52% มีชีวิตอยู่ด้วยอำกำร
ไม่สบำยจำกพิษของมะเร็งลดน้อยลง หรือยืดอำยุออกไปได้มำกกว่ำกำรคำดกำรณ์ของแพทย์ปัจจุบัน 63.0 7% 
อำกำรไม่ทุเลำลง 14.41% นอกจำกนี้ยังพบว่ำอำกำรไข้ขึ้น ปวดหัวตัวร้อน เป็นหวัดเจ็บคอ เสียงแหบ คอแห้งปวด 
เมื่อยตำมเนื้อตัว หรือควำมเจ็บป่วยเล็กน้อยอื่นๆ ก็สำมำรถบ ำบัดบรรเทำให้ทุเลำเบำบำงได้ ด้วยเทคนิคกำรดูแล
สุขภำพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตำมหลักกำรแพทย์วิถีพุทธ ท่ำนอำจเลือกท ำข้อใดข้อหนึ่ง หรือท ำหลำยข้อร่วมกัน
ตำมแต่สภำพร่ำงกำย หรือกำรทุเลำบำงของควำมเจ็บป่วยในแต่ละท่ำน โดยมีตัวชี้วัดคือให้เกิดสภำพพลังชีวิต 
ได้แก่ สบำย เบำกำย มีก ำลัง 
 

สุขภำพ พืชสมุนไพร กำรแพทย์ทำงเลือก 

ได้เรียนรู้ยำ 9 เม็ด และฝึกทดลองกำรใช้ยำ 

จำกผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ปลูกเองเพ่ือลดรำยจ่ำยทั้งอำหำรกำรกินและลดกำรใช้ยำรักษำโรค เมื่อทุกคนเรียนรู้

จนเข้ำใจและน ำเอำควำมรู้มำปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมและสำมำรถขยำยเผื่อแผ่สู่สังคมรอบข้ำงได้อย่ำงมี

ควำมสุข 

ยำ 9 เม็ด ได้แก่ 

1.  กำรรับประทำนสมุนไพรปรับสมดุล 
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 ประโยชน์ คุ้มครองเชล ปรับสมดุลร้อนเย็นร่ำงกำย บ ำรุงเลือด สำยตำ ผิวพรรน หัวใจ แก้ร้อนใน เป็นไข้ 

อำกำรไอ อำหำรเป็นพิษตำมธำตุของแต่ละบุลคล ดื่มน้ ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น หรือ คลอโรฟิลล์สดจำกธรรมชำติ (ที่

ค่ำยสุขภำพนี้เขำเก็บสมุนไพรสดทุกวัน ท ำน้ ำคลอโรฟิลล์สดให้ดื่มได้ทั้งวัน สดชื่นมำก ไม่ขม ไม่เฝื่อน) 

อำหำร พืชผักชนิดใด มีฤทธิ์ร้อน หรือเย็น และรำยละเอียดของ เทคนิค 9 ข้อข้ำงต้นหำอ่ำนได้จำกหนังสือ 

ถอดรหัสสุขภำพ เล่ม 1, 2(ควำมลับฟ้ำ) และ ยอดยำดี สุขภำพดีวิถีพุทธ ใบย่ำนำง ออมแซบ รำงจืด หว่ำน

กำบหอย ผักบุ้ง ต ำลึง เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ก็ได้ โดยกำรปั่น หรือโขลก หรือขยี้ กรองหัวเชื้อน้ ำสมุนไพรเข้มข้น 

วิธีดื่ม ใช้ 1:10  ดิ่มแทนน้ ำเปล่ำได้  ข้อห้ำม เมื่อดื่มแล้ว รู้สึกไม่สบำยให้ปรับได้ โดยสังเกตุอำกำรของตนเอง ใน

กำรดื่มให้รู้สึก สบำย เบำกำย มีพลัง   

 

2.  กัวซำหรือขูดซำหรือขูดพิษหรือขูดลม 

 กำรท ำ “กัวซำ” หรือกำรขูดพิษ ขูดลม ซึ่งเป็นกำรแพทย์ดั้งเดิมของชำวไทยภูเขำ ชำวจีน พม่ำ ลำว 

เวียดนำม กัมพูชำ มำเลเซียและประเทศอ่ืนๆในแถบเพ่ือนบ้ำนเรำ มีประสิทธิภำพในกำรเอำพิษออกจำกร่ำงกำย

โดยระบำยพลังงำนที่เป็นพิษจำกเลือดท่ีถูกกระตุ้นให้เคลื่อนขึ้นมำระบำยพิษท่ีผิวหนัง อุปกรณ์กัวชำ ไม่แหลมคม 

ใช้น้ ำมันมะพร้ำว น้ ำมันหม่อง หล่อลื่นขูดง่ำย กำร กัวซำ สำมำรถท ำได้ทั่วตัว ตั้งแต่ศีรษะจรดปลำยเท้ำ ทั้ง

ด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง น่ำสนใจมำกเพรำะกำรขูดแล้วดูรอยปื้นที่ปรำกฎขึ้นมำยังสำมำรถบอกถึงกำรสะสมพิษของ

อวัยวะภำยในส ำคัญในบริเวณนั้นๆด้วย บริเวณขูดกัวชำ ใช้วิเครำะห์ระดับพิษในร่ำงกำยระดับท่ี 1สีชมพู แสดงว่ำ

ปกติ ระดับที่ 2 .สีออกแดงเรื่อๆ เริ่มมีพิษสะสม ระดับที่ 3 สีแดงจ้ ำพิษไข้เอดออกมีพิษสะสมในร่ำงกำยมำก 4 สี

ม่วงคล้ ำหรือด ำ บอกระดับพิษมะเร็ง วิธีขูด ฝั่งด้ำนช้ำยก่อน แนวยำวข้ำงกระดูกสันหลัง วัดห่ำง1 ข้อนิ้วมือขูดแนว

ยำวแรงสม่ ำเสมอในทิศทำงเดียวกัน 30 ถึง 50 ครั้ง  บริเวณท่ีขูด ใบหน้ำ แขน หัว ล ำตัว ขำ  

3.  กำรสวนล้ำงล ำไส้ใหญ่ (ดีทอกซ์) 

 กำรสวนล้ำงล ำไส้ใหญ่ (ดีทอกซ์) ด้วยสมุนไพรที่เหมำะสม กำรระบำยพิษออกจำกร่ำงกำยอย่ำงรวดเร็ว มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1.กำรระบำยอุจจำระท่ีหมักหมมออกจำกล ำไส้ใหญ่ 2.ระบำยควำมร้อนออกจำกล ำไส้ใหญ่จะลด

พิษได้เร็ว 3 ระบำยพิษจำกอวัยวะทุกส่วนที่ส่งไปล ำไส้ใหญ่ อุปกรณ์ 1 ขวดน้ ำ 1.5 ลิตร  2. สำยยำงนิ่ม 3.ที่ล็อค

สำยยำง 4  สมุนไพรฤทธิ์เย็น 5. น้ ำ 6.วำสลินหล่อลื่น  น ำน้ ำสมุนไพร เทใส่ขวดที่ต่อสำยไล่อำกำศออก ปลำยสำย

ทำตัวล่อลื่น  ให้แขวนสูง 90 เชนติเมตร นอนตะแคงขวำ แหย่เข้ำทวำรลึกประมำณ 3 เชนติเมตร ปล่อยน้ ำเข้ำใน

ทวำร กลั้นสักพัก นวดท้อง พอปวดจึงถ่ำยออก 

4.  กำรแช่มือแช่เท้ำในน้ ำสมุนไพร เพ่ือ เสริมกลไกของร่ำงกำยตำมธรรมชำติ ร่ำงกำยที่มีกำรขับพิษจ ำนวนมำก

ออกทำงมือทำงเท้ำอยู่แล้วเตรียมกำกสมุนไพรที่เหลือจำกยำเม็ดท่ีหนึ่ง น ำกำกโคโรฟิลที่ปั่นมำต้ม เติมสมุนไพร 
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เพ่ิมลงไป ต้มน้ ำ 5-10 นำที  โดยเติมน้ ำลงในกะละมังให้ท่วมหลังมือและหลังเท้ำ ใช้น้ ำอุ่นที่ต้มจำกสมุนไพร ข่ำ 

ตะไคร้ หัวไพร อ่ืนๆ ฯลฯ โดยก ำหนดเวลำในกำรแช่มือและแช่เท้ำ ให้แช่ในน้ ำนับ 3 นำทีแล้วยกเท้ำและมือออก

จำกน้ ำ 1 นำที ท ำเช่นนี้ให้ครบ 3 รอบ จะช่วยผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อและระบำยสำรพิษออกจำกร่ำงกำยได้ ควรท ำ

เท่ำท่ีสบำย  

5.  กำรพอก ทำ หยอด ประคบ อบ อำบเช็ด ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน คือเมื่อใช้แล้วรู้สึกสบำยเตรียมกำกสมุนไพร

ที่เหลือจำกยำเม็ดที่หนึ่ง ในกำรปั่นน้ ำสมุนไพรดื่มหรือสมุนไพรฤทธิ์เย็น ฤทธิ์ร้อน พิจำรณำตำมธำตุ ร้อนเย็น 

สมุนไพรที่ถูกต่อร่ำงกำย ตำมภำวะของร่ำงกำย  น ำมำผสมดินสอพอง:ผงถ่ำน(10:1) และน้ ำสมุนไพร พอกผิวเพ่ือ

ดูดสำรพิษ กำรพอก ทำ หยอด ประคบ อบ อำบด้วยสมุนไพรที่ถูกกันกับร่ำงกำยของเรำ คือ เมื่อใช้แล้วต้องรู้สึก

สบำย เพ่ือระบำยควำมร้อน ออกไปจำกร่ำงกำย ท ำเท่ำที่รู้สึกสบำย เบำกำย มีพลัง 

6.  กำรออกก ำลังกำย กดจุดลมปรำณ โยคะ กำยบริหำร ที่ถูกต้อง กำรออกก ำลังกำย เพ่ือดันเอำสำรพลังงำน

พิษออกจำกร่ำงกำยโดยเคลื่อนไหวร่ำงกำยเร็วพอดีไม่ทรมำณ ให้รู้สึกมีพลังชีวิตมำกที่สุด เพรำะกล้ำมเนื้อบำงส่วน

กดทับกล้ำมเนื้อเนื้อเยื่อมำกเกินไปท ำให้กล้ำมเนื้อกระดูกเส้นเอ็น ท ำงำนไม่ปกติ และไม่สบำย จ ำเป็นต้องออก

ก ำลังกำย กดจุดลมปรำณ โยคะ กำยบริหำรที่ถูกต้อง 

7.  กำรรับประทำนอำหำรปรับสมดุลร่ำงกำย 

 เลือกอำหำรสมดุลร้อนเย็นที่เหมำะกับตัวเรำ กำรรับประทำนอำหำรปรับสมดุลร่ำงกำย เพ่ิมกำร

รับประทำนผัก ผลไม้ ปรุงอำหำรด้วยเกลือ ควำมร้อนต่ ำ อำหำรควรมีรสกลำงๆไม่จัด ลด ละ เลิกพวกเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ น้ ำชำ กำแฟ น้ ำอัดลม และอำหำรแปรรูป เคี้ยวอำหำรให้ละเอียดที่สุดและกลืนให้ลง กินอย่ำงมีสติ 

"กินแลว้รู้สึกสบำย เบำกำย มีก ำลัง" เรียนรู้จำกสภำพอำกำศในกำรปรุงอำหำร ทำนสมุนไพรผลไม้ผักก่อนอำหำร 

จะช่วยย่อยง่ำยกว่ำกินเนื้อเข้ำไปก่อน เย็นและด่ำงของผักผลไม้ จะเป็นด่ำนแรกในกำรปรับสมดุลร่ำงกำยไม่ให้ป่วย 

 

8.  ใช้ธรรมะ ท ำใจให้สบำย ผ่อนคลำยควำมเครียด ใช้ธรรมะท ำใจให้สบำย ผ่อนคลำยควำมเครียด รู้จักกำร

ปล่อยวำง ท ำควำมดี ดับทุกข์ โทษ ภัย พิจำรณำสิ่งไม่ดีบ่อยๆลดละเลิก พลังชีวิตเรำจะไปสลำยสิ่งไม่ดีนั้น เพรำะ

ทบทวนธรรมให้จิตแข็งแรงเก้ือกูล กัน 

9.  รู้เพียร รู้พักให้พอดี มีส่วนส ำคัญมำกต่อสุขภำพชีวิต ตั้งตนอยู่บนควำมล ำบำกกุศลธรรมเจริญยิ่ง ท ำพอดี

เหมำะสม  ให้เพียรพักล ำบำก ให้หนัก เหนื่อย อย่ำให้ป่วย ให้ได้มำกท่ีสุด อย่ำ ทุกข์และสบำยจนเกินไป ให้ หนัก 

เหนื่อย พอดีพอประมำณ  
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การอบรมสาธิตใหค้วามรูด้า้นแพทยว์ิถีธรรมทางเลอืก ยา9 เม็ด เป็นการสรา้งเสรมิสขุภาพชมุชนดว้ยพืชสมนุไพรและผกัที่ปลกู

ในชมุชนมาใชบ้รโิภคใหเ้กิดประโยชนต์อ่ตวัเองและคนรอบขา้งเป็นการรกัษาสขุภาพชมุชนเบือ้งตน้ โดยลดภาระของ

โรงพยาบาล ดว้ยชมุชนรกัษาสขุภาพดว้ยตงัเอง จากความรูท้ี่ไมซ่บัซอ้น แตร่กัษาโรคเบือ้งตน้ท่ีเกิดจากพฤติกรรมการ

รบัประทานไดจ้รงิ ดว้ยความเพียรศกึษาเรยีนรูน้  าไปปฏิบตัิใหก้บัตนเองไดผ้ลจงึบอกตอ่ตามหลกัการแพทยว์ิถีธรรมทีถ่กูตอ้ง

อาหารเป็นยา ศนูยบ์าทรกัษาทกุโรค ดว้ยตวัเราเองเป็นหมอที่ดีทีส่ดุในโลก 

สุขภาพ พชืสมุนไพร การแพทยท์างเลือก 

ไดเ้รยีนรูย้า 9 เม็ด และฝึกทดลองการใชย้า 

จากผลผลติทางการเกษตรที่ปลกูเองเพื่อลดรายจา่ยทัง้อาหารการกินและลดการใชย้ารกัษาโรค เมื่อทกุคนเรยีนรูจ้นเขา้ใจและ

น าเอาความรูม้าปฏิบตัิไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมและสามารถขยายเผ่ือแผสู่ส่งัคมรอบขา้งไดอ้ยา่งมีความสขุยา 9 เม็ด ไดแ้ก่ 

1. การรบัประทานสมนุไพรปรบัสมดลุ 

 

 

2. กวัซาหรอืขดูซาหรอืขดูพษิหรอืขดูลม 
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3. การสวนลา้งล าไสใ้หญ่ (ดีทอกซ)์ 

 
4.  การแช่มือแช่เทา้ในน า้สมนุไพร 

 

4. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ดว้ยสมนุไพรที่ถกูกนั คือเมือ่ใชแ้ลว้รูส้กึสบาย 
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6.  การออกก าลงักาย กดจดุลมปราณ โยคะ กายบรหิาร ท่ีถกูตอ้ง 

7.  การรบัประทานอาหารปรบัสมดลุรา่งกาย 

 

8. ใชธ้รรมะ ท าใจใหส้บาย ผอ่นคลายความเครยีด 

 

9.  รูเ้พียร รูพ้กัใหพ้อด ี
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนำหมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้ำนทัน เน้นกำร

พัฒนำแลกเปลี่ยนเรียนระหว่ำงสมำชิกในหมู่บ้ำนกับผู้น ำชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ำยทอด เทคโนโลยี ให้กับ

ผู้สนใจและหน่วยงำนต่ำงๆเข้ำมำใช้พ้ืนที่ในกำรเรียนรู้ภำคสนำมในเรื่องเกษตรอินทรีย์  โดยกำรน ำเอำ

วิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำอำชีพ อบรมให้ควำมรู้ทักษะด้ำน สุขภำพและควำม

เป็นอยู่ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น กำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทดลอง ด้ำนกำรผลิตสำรชีวภัณฑ์ น ำมำใช้ในกำรเพำะปลูก

พืช  ได้แก่ข้ำวนำปี และพืชผักและใช้ในด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์เช่นปลำ กบ แมลง  ด้วยกำรลงมือท ำจริงและกำรท ำงำน

เป็นทีมรวมกลุ่มในกำรท ำนำและปลูกผักปลอดสำรพิษ ลองผิดลองถูกแล้วน ำมำเล่ำสู่กันฟังเพ่ือกำรปรับเปลี่ยน

พัฒนำให้ดีขึ้น มีกำรตลำดผักสดปลอดสำร ขำยบนออนไลน์ กำรขำยผักได้ผลตอบรับดีมำกในยุคโรคระบำดไวรัส 

โคโรน่ำ-19 และคุณภำพผักและข้ำว มีควำมปลอดภัยจำกสำรเคมีสูงจึงได้รับควำมนิยม และกำรถ่ำยทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพที่เก่ียวข้อง สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 

1. กำรปลูกข้ำวอินทรีย์ จะใช้สำรชีวภัณฑ์ทดแทนสำรเคมี ท ำให้ลดต้นทุนกำรปลูกข้ำว ในพื้นที่ทดลอง 

1 ไร่ สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย ค่ำปุ๋ยเคมี 

ข้ำวอินทรีย์ บำท ข้ำวเคมี บำท 
1.ใช้เมล็ดพันธุ์(นำด ำ) 6 กก./ไร่X30=180 180 1.ใช้เมล็ดพันธุ์(นำหว่ำน) 30 กก./ไร่x30 900 
2.ค่ำไถกลบ /ไร่ 200 2.คา่ไถกลบ /ไร่ 200 
3.ค่ำไถหว่ำน/ไร่ 250 3.คา่ไถหวา่น/ไร ่ 250 
4.ค่ำรถเก่ียว/ไร่ 600 4.คา่รถเก่ียว/ไร ่ 600 
5.ค่ำสำรชีวภัณฑ์/ไร่ 80 5.ค่ำยำปรำบศัตรูพืช/ไร่ 90 
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6.ค่ำน้ ำหมักฆ่ำหญ้ำ/ไร่ 60 6.ค่ำยำปรำบศัตรูพืช/ไร่ 100 
7.ค่ำปุ๋ยอินทรีย์และน้ ำหมัก/ไร่ 400 7.ค่ำจ้ำงฉีดพ่นสำรเคมี/ไร่ 100 
8.ค่ำแรงงำน 600 8.ค่ำปุ๋ยเคมี46-0-0    1กระสอบ 640 
  9.ค่ำปุ๋ยเคมี16-16-8  1.5กระสอบ 1,035 
ต้นทุนรวม 2,370 ต้นทุนรวม 3,525 
ผลผลิตข้ำว/ไร่ 597กก ผลผลิตข้ำว/ไร่ 350 กก 
ขำยกกละ 10 บำท 5,970 ขำยกกละ 10 บำท 3,500 
ได้ส่วนต่ำง 5970-2,370= 3,600 3,525-3,500= 25 

 

สรุปจะเห็นได้ว่ำ กำรท ำนำข้ำวอินทรีย์โดยใช้สำรชีวภัณฑ์แทนสำรเคมีและปุ๋ยเคมี จะให้ผลตอบแทน 

ที่แตกต่ำงกัน ในพ้ืนที่ 1 ไร่ เมื่อหักต้นทุนกำรผลิตออกแล้วหลังจำกขำยข้ำว กำรท ำนำอินทรีย์ จะได้เงิน 3,600 

บำท ส่วนนำที่ใช้ปุ๋ยเคมีและสำรเคมี หลังจำกหักต้นทุนจะเหลือเงิน 25 บำท  แต่ชำวนำทุกหมู่บ้ำนก็ยังต้องท ำนำ

เพรำะวัฒนธรรมควำมเชื่อและกำรท ำนำในบริบทหมู่บ้ำนภำคอีสำนครมีนำท ำแสดงถึงควำมมั่นคง 

 

ต้นทุนข้ำวนำปี /ไร่  ของบ้ำนทัน 

จ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด  198 ครัวเรือน ท ำนำ 142 ครัวเรือน พื้นที่เพำะปลูกข้ำว 2,618 ไร่   

หมู ่ จน.ครัวเรือน ประชำกร ท ำนำ พท.ท ำนำ ปลูกผัก  
5 135 ครัเรือน 707คน 86 

ครัวเรือน 
1,883ไร่ 23 ครัวเรือน  

26 63.ครัวเรือน 315 คน   56
ครัวเรือน  

735 ไร่ 10 ครัวเรือน  
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ผนวก 
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แบบประเมินกระบวนกำรด ำเนินงำน โครงกำรคลีนิคเทคโนโลยี  

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

ชื่อหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้ำนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้ำนทัน 

พ้ืนที่ด ำเนินกำรบ้ำนทัน ต ำบลนำสีนวน อ ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหำสำรคำม  

หน่วยงำนรับผิดชอบ สถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

1.เพศ  

หญิง   38   คน คิดเป็นร้อยละ 76 

ชำย   12    คน คิดเป็นร้อยละ 24 

2.อำยุ 

25-30 ปี        1   คน คิดเป็นร้อยละ 2 

36-50 ปี      15   คน คิดเป็นร้อยละ 30 

51 ปีขึ้นไป   34   คน คิดเป็นร้อยละ 90 

ส่วนที่ 2 ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรด ำเนินงำนของโครงกำรหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ประเด็นควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
Percent 

1.ขั้นตอนกำรให้บริกำรมีควำมเหมำะสม 50 5 5 4.76 0.45 95.2 
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2.ขั้นตอนในจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม 50 5  5  4.82  0.46  96 
3.ระยะเวลำในกำรใหจ้ัดแตล่ะกิจกรรมมี ควำม
เหมำะสม 

50 5  5  4.63  0.30  94.2 

4.ระยะเวลำในกำรประชำสัมพันธ์ หลักสูตรมี
ควำมเหมำะสม 

50 5  5  4.68  0.40  97.6 

5.ควำมกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร 50 5  5 4.82 0.37 98.4 
6.กำรให้บริกำรมีควำมสุภำพเรียบร้อย 50 4  5 4.81 0.35 96.3 
7.สถำนท่ีในกำรจัดกิจกรรมมีควำม เหมำะสม 50 5  5 4.80 0.56 95.6 
8.มีเอกสำรอุปกรณ์และเครื่องมือในกำร ให้บริกำร
เพียงพอ 

50 4  5 4.78 0.33 98.2 

9.คุณภำพที่ได้รับจำกกำรให้บริกำร 50 4  5 4.8 0.26 96.2 
10.กิจกรรมมีควำมน่ำสนใจตรงตำมควำม ต้องกำร 50 5  5 4.68 0.15 98.3 
11.ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมในกำรจัด โครงกำร
ครั้งนี ้

50 5  5 4.73 0.11 98.6 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.76  0.34 96.78 
ประเด็นควำมรูค้วำมเข้ำใจ 

1.กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกรมีควำม ชัดเจน 50  4  5 4.74 0.68 95.88 
2.กำรตอบข้อซักถำมของวิทยำกรมีควำม ชัดเจน 50  4  5 4.77 0.71 89.00 
3.ก่อนเข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในทำง
วิชำกำรในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

50 5  4 4.82 0.79 92.60 

4.หลังเข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในทำง
วิชำกำรเพิ่มมำกขึ้น 

50 5  5 4.73 1.52 90.82 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.77  0.92 92.08 
ประเด็นกำรน ำควำมรูไ้ปใช้ 

1.ผู้เข้ำอบรมเห็นควำมส ำคญัของกำรใช้ ประโยชน์
จำกโครงกำร 

50 4  5 4.85 0.88 89.26 

2.ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรูไ้ปบูรณำกำรและ
ประยุกต์ใช้ได้อย่ำงมี ประสิทธิภำพ 

50 4  5 4.84 0.84 88.87 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ 4.83  0.86 89.07 
ค่ำเฉลี่ยโครงกำร 4.79  0.71 92.64 

 

โดยพิจำรณำควำมส ำเร็จแต่ละโครงกำรใน 3 มิติ ได้แก่ 
มิติกำรประเมิน กลุ่มเป้ำหมำย  

ชำวบ้ำน/ชุมชน/สังคม 
ผลกำร 
ด ำเนินงำน  

กำรบรรลุ  
เป้ำหมำย 
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ควำมรู้ควำมเข้ำใจของกลุ่มเปำ้หมำย  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60  96.78 บรรลเุป้ำหมำย 
ควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำย  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60  92.08 บรรลเุป้ำหมำย 
กำรน ำควำมรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้ำหมำย  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60  89.07 บรรลเุป้ำหมำย 

 
 
 
 กำรแพทย์ทำงเลือกวิถีธรรม เป็นกิจกรรมทำงเลือกให้หมู่บ้ำนทัน ได้ศึกษำเรียนรู้ สำมำรถน ำไปปรับใช้
ตำมควำมเหมำะสม ตำมศักยภำพแต่ละครอบครัว ในกำรรักษำตนเอง ด้วยศำสตร์แพทย์ทำงเลือกวิถีธรรม จำก
พืชผักและสมุนไพรที่ปลูกในหมู่บ้ำนน ำมำใช้เป็นยำ เสริมสร้ำงสุขภำพให้แข็งแรง ศูนย์บำทรักษำทุกโรค ด้วย
ตนเอง สุขภำพชุมชนแข็งแรง สำมำรถลดงบประมำณ ค่ำรักษำพยำบำล ของประเทศได้ 
 กิจกรรมเสริมต่ำงๆ เช่น กำรท ำธนำคำรน้ ำใต้ดิน กำรน ำพลังงำนสีเขียวมำใช้ ฯลฯ แสดงถึงควำมมี 
วิสัยทัศน์ ที่เปิดกว้ำงของผู้น ำหมู่บ้ำนที่มีควำมเป็นวิทยำศำสตร์ผสมกับภูมิปัญญำ น ำมำปรับใช้ร่วมกับเทคโนโลยีที่
เลือกแล้วว่ำเหมำะสมกับบริบทพ้ืนที่ และสิ่งแวดล้อม ดิน น้ ำ สภำพภูมิอำกำศ และสมำชิกหมู่บ้ำน 
 
รำยชื่อ 

ที ่ ชื่อสกุล ที่อยู่ อำชีพ ผลผลิต 
1. นำยเสริมศักดิ์ มุสิกวุฒ ิ 172 ม.5  ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 
2 นำงไพทูรย์ ชูพันธ ์ 65 ม. 5  ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

3 นำยวงเดือน ภูศร ี 154 ม.26  ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

4 นำยชำญชัย สำสีนำ 99 ม.26  ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

5 นำงนวลจันทร์ มุสิกวุฒ ฺ 172 ม.5  ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

6 นำงโสภำ โสณโชต ิ 124 ม.5  ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

7 นำยสมพงษ์ แสนสิลำ 135 ม.5  ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

8 นำงล ำไพร รัตนบุรมย ์ 134 ม.5  ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

9 นำงประจักษ์ ชนะชัย 168 ม.5  ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

10 นำยเจรญิ งำมใจ 84 ม.5  ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

11 นำงรัชพร ขันแดง 140 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

12 นำงหนูเตียง ลำดพลแสน 117/1 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

13 นำงล ำไย จอมค ำสิงห ์ 109 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

14 นำงสม เหล่ำลำภะ 126 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

15 นำงทองศรี ทับโยธำ 6 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 
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16 นำงจันทำ แดนชัยภุม ิ 90 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

17 นำงทองจันทร์ เนืองนัน 32 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

18 นำงละมัย เหล่ำชัย 16 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

19 นำยสมศรี ลังสำ 115 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

20 นำงหนูเพียร ค ำควร 26 ม.26  ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

21 นำงค ำสรี ภูศร ี 154 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

22 นำงทองค ำ นำมบุร ี 42 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

23 นำงมะลิ แสนสลิำ 95 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

24 น.ส.เสำวรัตน์ เหล่ำชัย 21 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

25 นำงสำยบัว  สุมะนะ 119 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

26 นำงนงค์นุช บุดชำ 167 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

27 นำยค ำจันทร์ ค ำควร 11 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

28 นำงวิริยำ ภูศร ี 2 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

29 นำงบุญถิ่น ท ำแนบ 85 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

30 นำงบังอร เหล่ำสะพำน 104 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

31 นำงค ำผอง เหล่ำลำภะ 143 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

32 นำยประเสริฐ แสนพินิจ 48 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

33 นำยเคน ภูศร ี 78 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

34 นำงแพน บุญผง 73 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

35 นำงสำยันต์ ภูค ำตำ 93 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

36 นำงจุฑำมำศ พันธุ์ประสิทธ์ิ 94 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

37 นำงประทวน ภูทองเงิน 68 ม.26 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

38 นำงล ำดวน หำวิรส 133 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

39 นำงแสง แก้ววังวร 44/1 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

40 นำงบุญเพ็ง นำมบุร ี 38 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

41 นำงบุปผำ แสนชัย 22 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

42 นำยทองแกม อนันตภักดิ ์ 3 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

43 นำงเกสร พลเดช 115 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

44 นำยทองสูน ค ำโคตร 74 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

45 นำยสวัสดิ์ ค ำควร 60 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

46 นำงเพชรเอ็ม เหลำ่ลำภะ 43 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

47 นำงเวช แสนสิลำ 180 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

48 นำงปรำศรัย ภคู ำตำ 105 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 
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49 นำงสำคร โสณะโชต ิ 50 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

50 นำงบัวลี เนืองนัน 43/1 ม.5 ต.นำสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหำสำรคำม เกษตรกรรม ข้ำว พืชผัก 

 

ปลูกผักบริโภคในครัวเรือนและจ ำหน่ำยออนไลน์ 10 ครัวเรือน  ปลูกผักบริโภคในครัวเรือน 40 ครัวเรือน 

รำยชื่อ 

ที ่ ชื่อสกลุ พ้ืนที่ท ำนำ(ไร่) ผลผลิต(กก) พันธุ์ข้ำว รำยได้ 
1. นำยเสริมศักดิ์ มุสิกวุฒ ิ 7 2,450 มะลิ105 , กข.6 20,000 
2 นำงไพทูรย์ ชูพันธ ์ 14 4,900 กข.15 , กข.6 40,000 
3 นำยวงเดือน ภูศร ี 6 2,100 กข.15 , กข.6 18,000 
4 นำยชำญชัย สำสีนำ 15 5,250 กข.15 , กข.6 47,000 
5 นำงนวลจันทร์ มุสิกวุฒ ฺ 7 2,450 เตี้ย , กข.6 22,000 
6 นำงโสภำ โสณโชต ิ 18 6,300 เตี้ย , กข.6 56,000 
7 นำยสมพงษ์ แสนสิลำ 11 3,850 กข.15 , กข.6 34,000 
8 นำงล ำไพร รัตนบุรมย ์ 13 4,550 กข.15 , กข.6 40,000 
9 นำงประจักษ์ ชนะชัย 8 2,800 กข.15 , กข.6 25,000 
10 นำยเจรญิ งำมใจ 20 7,000 กข.15 , กข.6 63,000 
11 นำงรัชพร ขันแดง 17 5,950 กข.15 , กข.6 53,000 
12 นำงหนูเตียง ลำดพลแสน 17 5,950 กข.15 , กข.6 53,000 
13 นำงล ำไย จอมค ำสิงห ์ 13 4,550 กข.15 , กข.6 40,000 
14 นำงสม เหล่ำลำภะ 24 8,400 มะลิ105 , กข.6 75,000 
15 นำงทองศรี ทับโยธำ 6 2,100 กข.15 , กข.6 18,000 
16 นำงทองจันทร์ เนืองนัน 14 4,900 กข.15 , กข.6 44,000 
17 นำงละมัย เหล่ำชัย 3 1.050  กข.6 9,000 
18 นำยสมศรี ลังสำ 13 4,550 มะลิ105 , กข.6 40,000 
19 นำงหนูเพียร ค ำควร 12 4,200 กข.15 , กข.6 37,000 
20 นำงค ำสรี ภูศร ี 4 1,400 กข.15 , กข.6 12,000 
21 นำงทองค ำ นำมบุรี 13 4,550 กข.15 , กข.6 40,000 
22 นำงมะลิ แสนสลิำ 9 3,150 กข.15 , กข.6 28,000 
23 น.ส.เสำวรัตน์ เหล่ำชัย 11 3,850 กข.15 , กข.6 34,000 
24 นำงสำยบัว  สุมะนะ 3 1,050 กข.15 , กข.6 9,000 
25 นำงนงค์นุช บุดชำ 21 7,350 กข.15 , กข.6 66,000 
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26 นำยค ำจันทร์ ค ำควร 15 5,250 กข.15 , กข.6 47,000 
27 นำงวิริยำ ภูศร ี 14 4,900 กข.15 , กข.6 44,000 
28 นำงบุญถิ่น ท ำแนบ 16 5,600 กข.15 , กข.6 50,000 
29 นำงบังอร เหล่ำสะพำน 21 7,350 กข.15 , กข.6 66,000 
30 นำงค ำผอง เหล่ำลำภะ 7 2,450 กข.15 , กข.6 22,000 
31 นำยประเสริฐ แสนพินิจ 7 2,450 กข.15 , กข.6 22,000 
32 นำยเคน ภูศร ี 25 8,750 กข.15 , กข.6 78,000 
33 นำงแพน บุญผง 6 2,100 กข.15 , กข.6 18,000 
34 นำงสำยันต์ ภูค ำตำ 17 5,950 กข.15 , กข.6 53,000 
35 นำงจุฑำมำศ พันธุ์ประสิทธ์ิ 15 5,250 กข.15 , กข.6 47,000 
36 นำงประทวน ภูทองเงิน 9 3,150 กข.15 , กข.6 28,000 
37 นำงล ำดวน หำวิรส 8 2,800 กข.15 , กข.6 25,000 
38 นำงแสง แก้ววังวร 8 2,800 กข.15 , กข.6 25,000 
39 นำงบุญเพ็ง นำมบุร ี 42 14,700 กข.15 , กข.6 130,000 
40 นำงบุปผำ แสนชัย 7 2,450 กข.15 , กข.6 22,000 
41 นำยทองสูน ค ำโคตร 24 8,400 กข.15 , กข.6 75,000 
42 นำยสวัสดิ์ ค ำควร 17 5,950 กข.15 , กข.6 53,000 
43 นำงเพชรเอ็ม เหลำ่ลำภะ 6 2,100 กข.15 , กข.6 18,000 
44 นำงเวช แสนสิลำ 23 8,050 มะลิ.105 , กข.6 72,000 
45 นำงปรำศรัย ภคู ำตำ 19 6,300 กข.15 , กข.6 56,000 
46 นำงสำคร โสณะโชต ิ 7 2,450 กข.15 , กข.6 22,000 
47 นำงบัวลี เนืองนัน 10 3,500 กข.15 , กข.6 31,000 
48 นำงจันทำ แดนชัยภุม ิ 9 3,150 กข.15 , กข.6 30,000 
49 นำยทองแกม อนันตภักดิ ์ 15 5,250 กข.15 , กข.6 46,000 
50 นำงเกสร พลเดช 11 3,850 กข.15 , กข.6 36,000 
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แบบสอบถำมกระบวนกำรด ำเนินงำน โครงกำคลีนิคเทคโนโลยี  

กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  

ช่ือหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี……………………………………………………………………  

พื้นที่ด ำเนินกำร………………………………………………………………………..…………  

หน่วยงำนรับผดิชอบ…………………………………………………………………………………  

ส่วนท่ี 2 ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรด ำเนินงำนของโครงกำรหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร ควำมเหมำะสม (ระดับคะแนน) 
มำกสุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยสุด 

5 4 3 2 1 
1. วัตถุประสงค์โครงกำรที่จดัท ำข้ึนมีควำมครอบคลุมและ เหมำะสม      
1.1 สำมำรถน้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยไีปพัฒนำต่อยอดอำชีพ ให้
เกิดควำมเชี่ยวชำญ ในอำชีพตำมควำมต้องกำรชุมชน  

     

1.2 ยกระดับคณุภำพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น       
1.3 ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองไดอ้ย่ำงยั่งยืน       
1.4 เป็นต้นแบบในกำรขยำยผลไปยังหมู่บ้ำนอ่ืน      
2. ระยะเวลำด ำเนินกำรในแตล่ะกระบวนกำร       
2.1 กำรเปิดรับข้อเสนอโครงกำร       
2.2 พิจำรณำโครงกำร       
2.3 กำรอนุมัติงบประมำณ       
2.4 สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร       
3. องค์ประกอบของหมู่บ้ำนที่จัดท ำขึ้นเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด      
3.1 ชุมชนน้ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ       
3.2 ชุมชนมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยีจนสำมำรถถ่ำยทอด ได ้      
3.3 ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ มีอุปกรณเ์ครื่องมือและเอกสำรที่มีควำม 
สมบูรณ์ครบถ้วนและทันสมัย 
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3.4 ผู้น้ำชุมชนมีควำมตระหนักในควำมส ำคญัของวิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยี ให้กำรสนับสนุนและชมุชนมีส่วนร่วม 

     

3.5 ชุมชนมีกำรบริหำรจดักำรที่ดี เป็นชุมชนเข้มแข็ง      
4. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำโครงกำร      
4.1 มีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำทีเ่หมำะสมชัดเจน และปฏิบตัิตำมได้       
4.2 มีกำรช้ีแจงให้ทรำบถึงเกณฑ์กำรพิจำรณำ       
5. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยี       
5.1 ควำมเหมำะสมในกำรติดต่อประสำนงำน 5.2 กำรตดิตำมกำร
ด ำเนินโครงกำร  

     

5.3 วิธีกำรประเมินผลโครงกำร 5.4 กำรให้ควำมช่วยเหลือหลังจบ
โครงกำร 

     

.. 

ควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร ควำมเหมำะสม (ระดับคะแนน) 
มำกสุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยสุด 

5 4 3 2 1 
6. กำรให้บริกำร      
6.1 กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี      
6.2 กำรติดต่อสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์       
7. งบประมำณ       
7.1 กำรอนุมัติงบประมำณมีควำมเหมำะสมเพียงพอ       
7.2 กำรได้รับควำมสนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ       
8. ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร       
8.1 รำยได้เพิม่ขึ้น       
8.2 รำยจ่ำยลดลง       
8.3 บริกำร / ข้อมูล /ควำมรู้ทีไ่ดร้บัน้ำมำใช้ประโยชน์ได้       
8.4 ข้อมูล / ควำมรู้ที่ได้ สำมำรถประยุกต์ใช้ในหมู่บ้ำนได้ทันที       
8.5 ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ       
8.6 ผลกระทบต่อสังคม       
8.7 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      
คะแนนรวมในแตล่ะระดับคะแนน      
คะแนนรวม      
ร้อยละของคะแนนควำมพึงพอใจเฉลี่ย      
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