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กิติกรรมประกาศ 

การสรางเครือขายและความตอเนื่องของการถายทอดเทคโนโลยีเปนหัวใจสำคัญในการ 

พัฒนาและสรางมูลคาเพิ ่มใหกับผลิตภัณฑชุมชน ดังนั้นการบริการวิชาการแกชุมชนจะประสบ

ความสำเร็จไดนั ้น การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนดวยความมุ งมั ่นและความรวมมือของ

เครือขาย มีความสำคัญอยางยิ ่ง คณะผูดำเนินโครงการขอขอบคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่สนับสนุนงบประมาณโครงการหมูบานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี “โครงการหมูบานสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น  ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัด

แพร” ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกทาน เกษตรกรผูนำกลุม ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร 

อุทยานเกษตรอินทรีย มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ ที่ไดถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีในเรื่องเทคนิคในการผลิตปุยแบบไมกลับกอง ปุยโบกาฉิ การเพาะเลี้ยงแหนแดง การทำน้ำ

หมักในการปองกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช การใชเชื้อและขยายเชื้อจุลินทรียไตรโคเดอรมา บิวเวอร

เรีย เมธาไรเซียม บาซิลัส การทำปุยหมักน้ำจากปลา การทำน้ำหมักแคลเซียม การทำน้ำหมักโบรอน 

การทำน้ำหมักผลไมรวม การตัดแตงก่ิง การบริหารจัดการน้ำ การทำบัญชีฟารม การวิเคราะหดิน การ

วิเคราะหสารตกคางในผลผลิต และสวนงานที ่เกี ่ยวของ สมาพันธเกษตรกรรมยั่งยืนแพร ที่ไดให

เกษตรกรไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู กระบวนการผลิตพืชแบบอินทรีย และการรับรองการผลิตสม

อินทรียแบบมีสวนรวม (PGS)  การนำความรูที่ไดไปพัฒนาคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่มใหกับการผลิต

สมแบบอินทรียในชุมชน และ ขอขอบคุณ บุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวตักรรม ที่อำนวยความสะดวก ประสานงานดวยดีเสมอมา ขอบคุณคณะกรรมการผูประเมินทุก

ทานที่รวมกันพัฒนากิจกรรม โครงการเพื่อประโยชนตอกลุ มเกษตรกรผูผลิตสมอินทรีย ใหเกิด

กระบวนการเรียนรู สามารถนำเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาปรับใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน ขอขอบคุณ ผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแมโจ-

แพร เฉลิมพระเกียรติ ที่อำนวยความสะดวกในทุก ๆ ดาน และขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิก

กลุมผูผลิตสมของบานวังเบอะ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ที่เขารวมกิจกรรมการถายทอด 

เทคโนโลยีที่ตั ้งใจรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยกัน พัฒนากิจกรรม และอำนวยความสะดวกในการ

ดำเนินงานการ ถายทอดเทคโนโลยีใหสำเร็จลุลวงไปดวยด ี

คณะผูดำเนินโครงการ 
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ชื่อโครงการหมูบานวิทยาศาสตร โครงการหมูบานสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น   

บานวังเบอะ หมู 3 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 

หนวยงานสนับสนุน   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

คณะผูดำเนินโครงการ   ดร.อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย หัวหนาโครงการ 

ดร.ศริิโสภา อินขะ วรรณวงศ ผูรวมโครงการ 

นายปฏิวัติ วงศรัตนธรรม  ผูรวมโครงการ 

นายเสถียร ถาบู   ผูรวมโครงการ 

คลินิกเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 

ประจำปงบประมาณ   2564 

 

บทคัดยอ 

โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการหมูบานสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น  

ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสงเสริมการผลิตสมเขียวหวานที่มี

ความปลอดภัย 2) เพื่อเปนหมูบานตนแบบการผลิตสมเขียวหวานที่ใชเทคโนโลยีและองคความรูทาง

วิทยาศาสตร 3) เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตสมเขียวหวาน และลดตนทุนในการผลิต

สมเขียวหวาน 4) เพื่อสรางกลุ มเกษตรกรที่เกื้อหนุนกันในกลุมผลิตสมเขียวหวานในอำเภอวังชิ้น 

จังหวัดแพร การดำเนินโครงการในปงบประมาณ 2564 ผานการประเมินทั้งแบบประเมินของคลินิก

เทคโนโลยี และการประเมินการดำเนินโครงการ โดยชุมชนเปาหมายที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี 

สามารถนำไปสานตอและนำไปใชในการปลูกสมเขียวหวาน เพ่ือสรางรายได และลดคาใชจายใหแกผูท่ี

ไดรับการถายทอดเทคโนโลยไีด 

การดำเนินกิจกรรมเปนแบบมีส วนรวมของเกษตรกร กิจกรรมในการดำเนินงานและ

เทคโนโลยีที่ถายทอดในปนี้ไดรับการสนับสนุนจากอุทยานเกษตรอินทรีย สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร และไดจัดกิจกรรม 

ฝกอบรมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมวิทยาศาสตรในการผลิตสมเขียวหวาน ตามระบบมาตรฐาน

เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee Systems: PGS) การผลิตปุยหมักแหงและ
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ปุยหมักน้ำแบบตาง ๆ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ การเตรียมสารชีวภัณฑ สำหรับปองกันและกำจัดศัตรู

สม การตัดแตงก่ิง การเพาะเลี้ยงแหนแดง การบรหิารจัดการแหลงน้ำ การทำบัญชีฟารม การวิเคราะห

ดินเบื้องตน การวิเคราะหสารตกคาง ดำเนินโครงการมุงเนนใหเกษตรกรลดการพึ่งพาปจจัยจาก

ภายนอกตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมสรางเครือขายการผลิตสมอินทรีย

ในชุมชน สรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตดวยการ แปรรูป เรียนรูการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยีผสมผสานกับ

ภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน พรอมทั้งอนุรักษสิ่งแวดลอม ลดภาวะโลกรอนดวย 

 

ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยี 

1) การดำเนินกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีในชวงแรกมีความลาชาอยางมาก เนื่องจากพื้นที่

เปาหมาย คือ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร มีประชาชนในชุมชนติดเชื้อไวรัส Covid-19 เปน

จำนวนมาก และตอเนื่อง ทำใหเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในจังหวัด จากการที่มีประชากรในพื้นที่ไป

ทำงานตางจังหวัด และตกงานจึงยายกลับบาน จึงทำใหไมสะดวกในการถายทอดเทคโนโลยี ซึ่งไดมี

การปรับวิธีการถายทอดเทคโนโลยีไดจนสำเร็จ โดยอยู บนพื ้นฐานขอกำหนดและกฎเกณฑของ

สาธารณสุขจังหวัดแพร และทีมงาน อสม. ในตำบลที่ชวยอำนวยการใหดำเนินการไดสะดวก 

2) จากสถานการณโรคระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว สงผลใหระบบการตลาดในชุมชน ภายใน

จังหวัด หรือจังหวัดขางเคียง หยุดดำเนินการตาง ๆ สงผลกระทบตอการจัดซื้อ และการขายสินคาผลิต

ผลิตทางการเกษตรมากมาย เกษตรกรขายผลผลิตไดราคาที่คอนขางต่ำมาก ไมสามารถจะเลือกตลาด

ได เกษตรกรบางรายตองจำยอมปลอยใหสมแกบนตน และรวงเสียหาย เนื่องจากไมมีตลาดที่จะขายได  

3) สมาชิกกลุมผลิตสมเกือบทั้งหมดเปนกลุมผูสูงอายุ จึงมีประเด็นในการสงผานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมวิทยาศาสตรสมัยใหม เพื ่อการผลิตสมอินทรียแบบมีสวนรวมอยูพอสมควร รวมถึง

ความสามารถในการใชระบบสารสนเทศมากพอสมควร และการปรับเปลี่ยนแนวความคิดเดิมที ่ได

ปฏิบัติมานานเก่ียวกับการผลิตสมเขียวหวานอินทรียใหไดตามมาตรฐาน 

4) การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรง ลมกรรโชกที่รุนแรง อุณหภูมิที่รอนจัดในเวลา

กลางวัน และการที่ฤดูฝนมาเร็ว การตกหนักของฝน เกษตรกรตองทำนา ไมมีเวลามารวมประชุม 

รวมถึงปญหาของการเมืองในทองถิ่นดวย  
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ขอเสนอแนะ 

1) ภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี ควรมีการติดตามผลอยางตอเนื่อง จะทำใหทราบถึง

ปญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุม เพ่ือหาแนวทางแกไขและปรับปรุงไดอยางทันเวลา 

2) ตองมีการจัดกลุมยอย และตั้งศูนยสาธิตเพ่ือถายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการทำปจจัย

การผลิตไวใชเอง เพ่ือใหคำปรึกษาแกสมาชิก เนื่องจากสวนใหญเกษตรกรเปนผูสูงอายุ  

3) เพื ่อใหเทคโนโลยีที ่ถายทอดไปประสบความสำเร็จมากยิ ่งขึ ้น ควรมีการศึกษาเรื ่อง

การตลาด เพ่ือใชเปนสิ่งจูงใจ นำการผลิตสูความยัง่ยืน และการแปรรูปผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
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1.ชื่อหนวยงานหรือสถาบนัการศึกษา   

  มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ                                   

2. ชื่อหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

หมูบานสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น    คาละติจูด 17.845726 คาลองติจูด 99.615507 

3.  ผูรับผิดชอบและผูรวมโครงการ 

ขอมูลผูรวมโครงการ 

 

หนาที่

รับผิดชอบ      

ในโครงการ 

เทคโนโลยี/องค

ความรูที่รับผิดชอบใน

โครงการ 

ประสบการณ

ทำงานที่เกี่ยวของ

กับโครงการ 

1.อาจารย ดร.อนุวัฒน จรัสรัตน

ไพบูลย 

เลขบัตรประชาชน  

๓ ๕๐๙๙ ๐๐๖๖๒ ๕๗๑ 

ตำแหนง อาจารย 

โทร. ๐๘๑๕๓๑๘๔๙๒ 

อีเมล : jrbee@hotmail.com  

หัวหนา

โครงการ 

ระบบการผลิตสมใหมี

คุณภาพ, มาตรฐาน

ระบบเกษตรอินทรีย,  

การขยายพันธุพืช, 

การผลิตไมผล 

การผลิตปุยและ

ฮอรโมนใชเอง การใช

สมุนไพรทาง

การเกษตร 

การตัดแตงกิ่งไมผล 

 

2.อาจารย ดร.ศิริโสภา อินขะ 

วรรณวงศ 

เลขบัตรประชาชน  

ผูรวม

โครงการ 

โรคและแมลงศัตรูสม 

วิทยาการหลังการเก็บ

เก่ียวสม  

การผลิตสารชีวภัณฑ 
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๓ ๕๑๐๑ ๐๐๑๒๐ ๓๒๖ 

ตำแหนง อาจารย 

โทร. ๐๘๕๐๓๖๙๖๓๕ 

อีเมล : 

kungking_261@hotmail.com  

การกำจัดศัตรูพืชวิธี

กล 

สารสกัดจากพืช 

3.นายปฏิวัติ วงศรัตนธรรม 

เลขบัตรประชาชน  

๓ ๕๔๐๔ ๐๐๑๘๗ ๕๓๑ 

ตำแหนง เกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 

โทร. ๐๘๑๕๓๔๒๑๑๓ 

อีเมล : 

patiwat111@hotmail.com  

ผูรวม

โครงการ 

การอารักขาพืช 

การประชาสัมพันธ 

โรงเรียนเกษตรกร 

การสรางเครือขาย 

 

4.นายเสถียร ถาบู 

เลขบัตรประชาชน  

๓ ๕๔๐๗ ๐๐๓๔๗ ๔๙๖ 

ตำแหนง ประธานกลุมสมอินทรีย

ชาววัง (ต.วังชิ้น) 

โทร. ๐๙๘๗๖๑๓๘๗๙ 

อีเมล : -  

ผูรวม

โครงการ 

การผลิตสมอินทรีย 

การตลาดสม 

การสรางเครือขาย 

ระบบมาตรฐาน

เกษตรอินทรียแบบมี

สวนรวม 
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4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครื่องหมาย    ใน  ท่ีตองการและใหขอมูลใหครบถวน 

  1) หมูบาน วท.(ใหม) (แนบแบบฟอรมแสดงเจตจำนงฯ) 

   2) หมูบาน วท. (ตอเนื่องปที่.....)  ปแรกที่เริ่มดำเนินการ      

พื้นท่ีดำเนินการ บานวังเบอะ หมูที ่3 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 

5. หลักการและเหตุผล หมูบาน วท. (ใหม)  

อำเภอวังชิ ้น จังหวัดแพร มี 7 ตำบล 77 หมู บาน 11,596 ครัวเรือน มีรายไดเฉลี ่ยตอ

ครัวเรือนของอาชีพหลัก 80,882.49 บาทตอป รายไดบุคคลเฉลี่ย 56,619.58 บาทตอป (ขอมูลป 

2561) สมเขียวหวาน เปนผลไมที่มีชื่อของอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร เกษตรกรปลูกมานานไมนอยกวา 

50 ป มีพื้นที่ปลูกรวมกันประมาณ 13,000 ไร ในลุมแมน้ำยม และมีพ้ืนที่ใหผลผลิตสมเชียวหวานแลว

ประมาณ 10,000 ไร จัดเปนอันดับ 3 ของประเทศไทย โดยผลผลิตจะมีออกสูตลาด 2 รุน คือ รุนแรก

ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ปริมาณผลผลิตจะมีมากที่สุด สมเขียวหวานมีรสหวานอรอย และรุนที่

สองจะใหผลผลิตในเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม ปริมาณผลผลิตอยูในระดับปานกลาง สมจะมีรสหวาน

อมเปรี้ยว จำนวนเกษตรกรในอำเภอวังชิ้นที่ปลูกสมมีไมนอยกวา 2,000 ครัวเรือน เกษตรกรแตละ

รายมีจำนวนพื้นที่ในการปลูกสมเขียวหวานไมมากนัก แตถือไดวาเปนแหลงรายไดหลักของเกษตรกร 

สำหรับปญหาที่พบในพื้นที่นั้นมีอยู 2 ประเด็นหลัก ไดแกการขาดการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีในการ

จัดการสมเขียวหวานใหมีคุณภาพที่เทาเทียมกัน เชน การตัดแตงกิ่ง การใหปุย การบริหารจัดการน้ำ

และดิน การกำจัดโรคและแมลงศัตรู การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การทำตลาด การสราง

แบรนด เปนตน ซึ่งกระบวนการไดมาของสมเขียวหวานคุณภาพนั้น ทำไดดวยการผลิตตามระบบ

เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (Participatory Guarantee System) การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

การเก็บรักษาที่ถูกตอง รวมถึงการบริหารจัดการตามแผนการปลูกที่ดีและการทำตลาดในรูปแบบตาง 

ๆ เพื่อใหสามารถขายผลผลิตสมเชียวหวานไดราคาดีอยางยั่งยืน ซึ่งคณะดำเนินงานโครงการไดให

ความสำคัญในประเดนนี้ เชนเดียวกับกลุมเกษตรเปาหมาย โดยอาศัยองคความรูและเทคโนโลยีเขาไป

ชวย เพื่อปรับปรุงคุณภาพและลดตนทุนในการผลิต สำหรับปญหาประเด็นที่ 2 เปนการขาดแคลน

แหงน้ำที่เพียงพอในการผลิตสมใหมีคุณภาพที่ดีในฤดูแลง เนื่องจากจังหวัดแพรไมมีเขื่อน หรือแหลง

เก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ รวมทั้งพื้นที่และสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูง มีความ

ลาดชัน ปญหานี้ตองใหเกษตรกรประเมินปริมาณน้ำในแตละสวนในรอบปการปลูกสมนั้น มีน้ำ

เพียงพอตอการปลูกสมไดก่ีตนหรือก่ีไร ก็ใหปลูกตนสมเพียงเทานั้น เพ่ือเนนผลิตสมใหมีคุณภาพ และ
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กรรมสิทธิ์การครอบครองพื ้นที ่เพาะปลูกในเกษตรกรบางราย สงผลตอการขอรับรองมาตรฐาน

คุณภาพผลผลิตและระบบการเพาะปลูกดวย  ซึ่งโครงการนี้จะเขาไปพัฒนาใหสมเขียวหวานมีคุณภาพ

ที่ดีข้ึนนั้น สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ของจังหวัดแพร (ป 2561-2564) เก่ียวกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ในโครงการยอยที่ 10 ชื่อโครงการผลิตไมผลใหมี

คุณภาพและมาตรฐาน โดยทางจังหวัดแพรไดดำเนินงานจัดทำกลุมเกษตรกรปลูกสมแปลงใหญ

จำนวน 2 กลุมไปแลว (ประมาณ 1-2 ป)  และจากการทำโฟกัสกรุปปลูกสมเขียวหวานในอำเภอวังชิ้น 

ของสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร ในเดือนกุมภาพันธ 2562 ก็ยังพบวาปญหาในทั้ง 2 ประเด็นขางตน

ยังคงเปนปญหาหลักที่ตองการแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น ดังนั้นหากเราสรางความเขาใจและสงเสริม

การผลิตสมเขียวหวานใหมีมาตรฐานเดียวกันได ในกลุมเกษตรกรแปลงใหญและรายยอยที่สนใจรวม

โครงการ โดยอาศัยเทคโนโลยีและองคความรูทางวิทยาศาสตรตาง ๆ เชน การลดตนทุนการผลิตใน

เรื่องปจจัยการผลิต การแปรรูป และหาชองทางการตลาดใหม การบริหารจัดการดินและน้ำ เปนตน 

เขาไปยกระดับคุณภาพของสมเขียวหวานใหดีขึ้น จะทำใหเกษตรกรมีความมั่นคงและยั่งยืนในอาชีพ

หลักได และการสำรวจในป 2563 เกษตรกรสวนใหญใหความสนใจตอการผลิตสมเขียวหวานแบบ

อินทรีย และตองการระบบการรับรองที่เหมาะสมตอชุมชนในพื้นที่ เขาถึงไดงาย รวดเร็ว โดยระบบ

เกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) เปนระบบที่ตอบโจทยของเกษตรกรในพ้ืนที่มากที่สุด  

ทั้งนี้ผูรับผิดชอบโครงการไดลงพื ้นที่สำรวจความเปนไปไดเบื ้องตน (ดังภาพที่ 1)  พบวา 

อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ยังไมมีการจัดตั้งหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี ่ยวกับการผลิต

สมเขียวหวานในพ้ืนที่มากอน ซึ่งเกษตรกรในชุมชนของหมู 3 (บานวังเบอะ) ตำบลวงัชิ้น อำเภอวังชิ้น 

จังหวัดแพร มีความพรอมและความเปนไปไดสูงมาก โดยเกษตรกรในชุมชนและผูนำเกษตรกร มีความ

สนใจและกระตือรือรนอยางมากที ่สุด ที ่อยากจะจัดตั ้งเปนหมู บานตนแบบเกี ่ยวกับการผลิต

สมเขียวหวานที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมทั้งการมีผลิตภัณฑแปรรูปจากสมเขียวหวานที่

สรางมูลคาชนิดอื่น ๆ ดวย เชน แยม เจลลี่ สมกวน สมแชอ่ิม ไอศกรีม เปนตน   
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ภาพที่ 1.1 ผูรับผิดชอบโครงการลงพ้ืนที่สำรวจความตองการ สอบถาม กับเกษตรกรใน

ชุมชนและผูนำเกษตรกร หมูที่ 3 บานวังเบอะ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวดัแพร 

 

ซึ่งการจะไปถึงระบบการรับรองเกษตรอินทรียที่มีมาตรฐานสูงในสวนพื้นที่และผลผลิตไดนั้น 

พบวาในพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร มีอุปสรรคคอนขางมาก ไมเพียงแตเรื ่องกรรมสิทธิ์ที ่ดิน

เพาะปลูก ขอกำหนดที่มากมาย ขั้นตอนใชเวลานาน และโดยเฉพาะการรับรองดวยบุคคลที่สามหรือ

หนวยรับรอง ไมตอบโจทยการทำเกษตรอินทรียแบบวิถีพื้นบาน มีคาใชจายตรวจรับรองสูงและมี

ระบบที่ซับซอน ทำใหเกษตรกรรายยอยไมสามารถจะเขาถึงระบบมาตรฐานตาง ๆ ได รวมทั้งไม

สามารถเขาสูการตลาดและการแขงขันไดเชนกัน แตการทำการเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) 

เปนทางเลือกในการรับรองพื้นที่ฟารมผลิตและผลิตผลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาภายหลัง ทำใหเกษตรกรราย

ยอยเชาถึงตลาดและเปนการสงเสริมการตลาดภายในพื้นที่และประเทศ ทำใหหวงโซการตลาดสั้นลง 

เปนระบบที่พัฒนาจากฐานรากการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น เครือขายสังคม และการแลกเปลี่ยน

เรียนรู เกิดสัมพันธภาพที่ดี เปดใหผูมีสวนไดสวนเสียไดเปนผูกำหนดระเบียบและกฎเกณฑกันเอง จึง

เปนแนวทางที่เกษตรกรผลิตสมที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพรไดใหความสนใจอยางมากที่จะขอการ

รับรองพื้นที่ฟารมผลิตและผลผลิตแบบนี้ แลวจึงคอยพัฒนาใหมีมาตรฐานที่สูงขึ้นตามลำดับตอไปใน

อนาคต 
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6.  วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือสงเสริมการผลิตสมเขียวหวานที่มีความปลอดภัย 

6.2 เพื ่อเปนหมู บานตนแบบการผลิตสมเขียวหวานที่ใชเทคโนโลยีและองคความรู ทาง

วิทยาศาสตร 

6.3 เพื ่อเพิ ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตสมเขียวหวาน และลดตนทุนในการผลิต

สมเขียวหวาน 

   6.4 เพื่อสรางกลุมเกษตรกรที่เกื้อหนุนกันในกลุมผลิตสมเขียวหวานในอำเภอวังชิ้น จังหวัด

แพร 

 

7. ท่ีมาของความตองการ :  โปรดใสเครื่องหมาย    ใน  ที่ตองการและกรอกขอมูลพรอม

หลักฐานตามที่ระบุ 

  เปนความตองการจากการใหบริการคำปรึกษา 

ระบุหมายเลขคำปรึกษาในระบบ CMO : ...................................... .                                             

. เปนความตองการที่อยูในแผนพัฒนาหมูบานของชุมชุนที่เสนอโครงการ (แนบแผนพับ

หมูบาน) 

  เปนความตองการชองสมาชิก อสวท.  

 ระบุชื่อสมาชิก อสวท............................. หมายเลขสมาชิกอสวท................                     .  

   เปนความตองการจากจังหวัดที่เสนอผาน ศวภ. 

  เปนความตองการที่จะตอยอกจากโครงการท่ีเคยไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอื่น 

ระบุแหลงทุน........................ ปที่ดำเนินการ........ 
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8. แผนวิทยาศาสตรช์ุมชน :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นนํา กลางนํา ปลายนํา 

ส่งเสรมิและยกระดบัการ

ผลติสม้ใหเ้ป็นระบบและมี

มาตรฐานและ เพอืการ

ไดร้บัการรบัรองการผลติ  

ลดตน้ทุนการผลติ 

ส่งเสรมิคุณภาพผลผลติ 

ส่งเสรมิการแปรรปู

ผลผลติสม้เพอืเพมิมลู

สนิคา้ 

ส่งเสรมิการสรา้งตรา

และฉลากสนิคา้ รวมทงั

เพมิช่องทางการตลาด 

1. การเขา้ถงึระบบมาตรฐาน

การผลติค่อนขา้งยาก 

2. ตน้ทุนการผลติทสีงู 

คุณภาพผลผลติดอ้ยคุณภาพ 

3. รายไดข้องเกษตรกรน้อย 

4. การเพมิมลูค่าของสนิคา้ 

ดว้ยการแปรรปูยงัมน้ีอย

ปัญหาทีปรากฏ 

เทคโนโลยีทีถ่ายทอดสู่หมู่บา้นส้มเขียวหวานปลอดภยั

1. ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย ตามแบบ PGS 

2. เทคโนโลยีการผลิตสมใหมีคุณภาพ (การตัดแตง การใหปุย กำจัดศัตรูพืช) 

3. เทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือลดตนทุนการผลิต (ปจจัยการผลิต) 

4. เทคโนโลยกีารแปรรปูผลผลิตใหมีมูลคาเพิ่ม 

5. เทคโนโลยกีารเพ่ิมชองทางการตลาดและการสรางตราสินคา 

ด้านเศรษฐกิจ 

- เพมิรายได ้ ลดรายจ่าย  ลดตน้ทุนการ

ผลติ 

- เพมิมลูค่าเศรษฐกจิชุมชน จากการแปร

รูปผลผลติ และการมชี่องทางการตลาด

ใหม่ 

 

ด้านสงัคม 

- สรา้งกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัในสงัคม 

เกดิการเกอืหนุน ชุมชนทมีคีวามเขม้แขง็ ไม่

ยา้ยถนิฐาน 

- การมคีุณภาพชวีติ สุขอนามยัทดี ี

- สรา้งเครอืขา่ย ดํารงไวเ้กษตรวถิีพนืบา้น 

 

ด้านสิงแวดล้อม 

-  สรา้งความสมดลุของระบบนิเวศเชงิ

พนืท ี

- ลดปัญหาภาวะโลกรอ้น หมอกควนั 

- อนุรกัษ์ทรพัยากรและสงิแวดลอ้ม 

- ลดการใชพ้ลงังานของประเทศ 

ตัวชีวัดความสำเร็จของหมูบานสมเขยีวหวานปลอดภัยวังชิ้น 

หมู่บา้นส้มเขียวหวานปลอดภยัวงัชิน 
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9. แผนธุรกิจชมุชน :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธมิตรหลัก (Key 

Partners)                    

- กลุมเกษตรกรปลูก

สมในอำเภอวังชิ้น 

- กลุมเกษตรกรปลูก

สมตำบลแมสิน 

จังหวัดสุโขทัย 

- เครือขายวิสาหกิจ

ชุมชน 

พันธมิตรสนับสนุน 

-สาธารณสุขจังหวัด

แพร 

-สำนักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัดแพร 

-สำนักงานเกษตร

จังหวัดแพร 

- สำนักงานพัฒนา

ที่ดินแพร 

กิจกรรมหลัก (Key 

Activities) 

- ระบบเกษตรอินทรีย

แบบมีสวนรวม 

- เทคโนโลยกีารผลิต

สมใหมีคุณภาพ (การ

ตัดแตง การใหปุย 

กำจัดศัตรูพืช) 

- เทคโนโลยีชีวภาพ

เพื่อลดตนทุนการผลิต 

(ปจจัยการผลิต) 

- เทคโนโลยีการแปร

รูปผลผลิตใหมี

มูลคาเพิ่ม 

- เทคโนโลยีการเพิ่ม

ชองทางการตลาดและ

การสรางตราสินคา 

- เทคโนโลยีการ

คุณคา (Value 

Propositions) 

- การรับรองการผลิตสม

อินทรยีแบบมสีวนรวม 

(ฟารมและผลผลิต) 

- พ้ืนทีเ่หมาะสมใกลปา

และแหลงน้ำแมน้ำยม มี

การไหลบาของตะกอน 

ใชทรัพยากรทองถิน่ใน

การผลิต มี ประวัติ ภมูิ

หลัง (story) 

- พ้ืนที่ในการเพาะปลูก

สมมมีากอนัอับสามของ

ประเทศไทย  

– แหลงเรยีนรูตนแบบ

และเปนแหลงทองเทีย่ว

ของชุมชน 

หมูบานสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น 

การสราง

ความสัมพันธกับ

ลูกคา (Customer 

relationships) 

- มีจำหนายประจำใน

ตลาดอำเภอวังชิ้น

และสงขายในตัว

จังหวัด  

- มีการใหคำปรึกษา

แนะนำในการปลูก

และการดูแลตนสม

ของเกษตรอำเภอและ

จังหวัด 

- มี Facebook, 

website, line เพื่อ

ส่ือสารประชาสัมพันธ  

โครงสรางตนทุน (Cost Structure) 

(VC = ตนทุนผันแปร)คาปุย น้ำหมกั ประมาณ 3,000 บาท 

- สารชีวภัณฑ สารสกัดสมุนไพร ประมาณ 1,500 บาท 

- ไฟฟา น้ำมันเชื้อเพลิงสูบน้ำ ประมาณ 2,000 บาท 

-  คาแรงงาน (จายเปนงาน ๆ เชน พนปุย เก็บเกี่ยว ตัด

หญา ) ประมาณ 8,000 บาท     

รายไดหลัก (Revenue Streams) 

- การขายผลผลิตสมผลสด (ผลผลิตตอไร 2,000 กิโลกรัม x 30 บาท

ตอกิโลกรัม = 60,000 บาท 

- การแปรรูปเปนน้ำสม (1 ลิตร ขายไดประมาณ 66 บาท รสติดขม)  

- เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร (ยังไมไดดำเนินการ)  

 

 

กลุมลูกคา 

(Customer 

Segments) 

- ผูบริโภคทัว่ไป กลุม

ผูรักสุขภาพ กลุมกิน

คลีน 

- กลุมผูประกอบการ

ในจังหวัด หางราน

ตาง ๆ (โลตัส บิก๊ซี 

แมคโค) 

- ลูกคาในตางจังหวัด  

- พอคาคนกลาง วิ่ง

รถยนตรับซ้ือผลไม

ไปขาย  

ชองทางการจำหนาย 

- ตลาดชุมชน  

- จัดแสดงสินคางานของรัฐ

และเอกชน  

- บริษัทหรือผูประกอบการ

รับซ้ือไปจำหนายตอ  

- ตลาดประชารัฐ 

- ตลาดออนไลน 

ทรัพยากรหลักในชมุชน (Key resources) 

- คนในชุมชน (เกษตรกรผูผลิตสม) /ผูนำชุมชน/

อาสาเกษตรกรแกนนำ 

- ทุน เงิน พื้นที่ปลูกสม 

- วัตถุดิบผลสม สูการแปรรูปเพิ่มมูลคา  
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10. หนวยงานสนับสนุน 

 

11.  แผนการดำเนินงาน 

วิธีการดำเนินงาน 

11.1 ทำการเตรียมความพรอมของเกษตรกรและพื้นที่ รวบรวมกลุมของเกษตรกรผูผลิต

สมเขียวหวานและพ้ืนท่ีที่สมัครใจ 

11.2 ดำเนินการจัดทำประวัติของสมาชิกที่รวมโครงการ ขอมูลดานรายรับรายจายครัวเรือน 

รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นจากเกษตรกรที่มีประสบการณ รวบรวมปญหาตาง ๆ เพื่อนำมา

วิเคราะห วางแผนในการจัดการอบรมและถายทอดเทคโนโลยีและองคความรู ทาง

วิทยาศาสตร 

11.3 ดำเนินการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรตาง ๆ ไดแก การผลิต

สมเขียวหวานตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม เทคโนโลยีการลดตนทุน

ปจจัยการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การปองกันกำจัดศัตรูสม การจัดการหลังการเก็บ

เก่ียว การแปรรูป การทำสมนอกฤดูกาลผลิต เปนตน 

ชื่อหนวยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศ ึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

งบประมาณดำเนินการ 

2. มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร เฉลิมพระเกียรติ ประสานงานและบุคลากรดำเนินงาน 

3. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร  ประสานงานและอำนวยความสะดวก 

บุคลากร 

4. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร  ที่ปรึกษาดานปจจัยการผลิต  

การขยายพันธุสม (นางสาววิภาดา 

แสงสรอย) 

5. ไรสมแสนฝาง อ.อมกอย จ.เชียงใหม ที่ปรึกษาดานการผลิตสมเขียวหวาน

(คุณกฤษฎา เกียรตสิมาน)  
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11.4 การเตรียมความพรอมเพื่อการขอรับรองแปลงตามมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวน

รวมและการตรวจรับรองแปลงของเกษตรกรในรายที่ยังไมมีมีการับรอง หรือเพื่อการตออายุ

ใบรับรองของแปลงที่มีการรับรองแปลงไปแลว  

11.5 ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลการถายทอดเทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีตาง ๆ ไป

ใชประโยชน รวมถึงการสรุปผลของโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการตามตัวช้ีวดั 
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แผนกิจกรรมหลักที่จะดำเนินงานระยะเวลา 3 ป 

กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (3 ป) 

ปที่ 1 (พ.ศ. 2564) ปที่ 2 (พ.ศ. 2565) ปที่ 3 (พ.ศ. 2566) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.เตรียมความพรอมของเกษตรกร

ผูผลิตสมเขียวหวานและพื้นที ่

            

2.จัดทำประวัติสมาชกิ และทำแผน

ที่แปลงปลูกในแตละพื้นที่ที่สมัครใจ

รวมโครงการ 

            

3.ถายทอดเทคโนโลยกีารผลติสม

คุณภาพภายใตระบบการเกษตร

อินทรียและจัดทำแผนการผลิตของ

สมในแตละพื้นที่ที่สมัครใจ 

            

4.ถายทอดเทคโนโลยกีารลดตนทุน

การผลิตสมเขียวหวานดานปจจยั

การผลิต (ปฏบิัติการ) 

            

5.ถายทอดเทคโนโลยกีารเพ่ิม

ผลผลิตสมใหมีคณุภาพ (การตัดแตง

กิ่ง ดอก การปลิดผล) (ปฏิบัตกิาร)  

            

6.ถายทอดเทคโนโลยกีารผลติสม

นอกฤดูกาลผลิต 

            

7.เตรียมความพรอมของแปลงและ

สมาชิกที่จะขอรับการรับรองแปลง

หรือตออายุของสมาชกิ 

            

8.เตรียมความพรอมใหกับผูนำทีจ่ะ

เปนวิทยากรชุมชน (ปฏิบัติการ)  

            

9.การเสวนาสรุปงานโครงการ สราง

เครือขายการปลกูสมเขียวหวาน 

ระหวางกลุมและแลกเปลีย่นเรียนรู 

            

10.ติดตาม ประเมินการถายทอด

เทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีไป

ใชประโยชน และจัดทำรายงานผล

การดำเนินโครงการตามตวัชี้วดั 
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กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (3 ป) 

ปที่ 1 (พ.ศ. 2564) ปที่ 2 (พ.ศ. 2565) ปที่ 3 (พ.ศ. 2566) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

11.การถายทอดเทคโนโลยีการผลติ

สมคุณภาพภายใตระบบเกษตร

อินทรียและจัดทำแผนการผลิตและ

ทบทวนแผน 

            

12.จัดเวทีเสวนาปญหารอบปที่ผาน

มา วิเคราะหและสังเคราะห 

            

13.ถายทอดเทคโนโลยีการผลติตน

พันธุสมตานทานและการปฏิบัติการ 

            

14.การถายทอดเทคโนโลยีการเก็บ

เก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว

สมเขียวหวานใหมีคุณภาพ 

(ปฏิบัติการ)  

            

15.การถายทอดเทคโนโลยีการแปร

รูปสมเขียวหวานเพ่ิมมูลคา 

(ปฏิบัติการ) 

            

16.การเตรียมความพรอมของแปลง

สมาชิกที่จะขอรับการตรวจประเมิน

แปลงตามระบบเกษตรอินทรียแบบมี

สวนรวมในรายใหมและการตออายุ

ของรายเกา 

            

17.เตรียมความพรอมใหกับเกษตรกร

ผูนำที่จะเปนวิทยากรชุมชน 

(ปฏิบัติการ) 

            

18.ติดตาม ประเมินการถายทอด

เทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีไป

ใช ประโยชน และจัดทำรายงานผล

การดำเนินโครงการตามตวัชี้วัด 

            

19.การถายทอดเทคโนโลยีการผลติ

สมคุณภาพภายใตระบบเกษตร

อินทรียและ ทำแผนการผลิตและ

ทบทวนแผน 
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กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา (3 ป) 

ปที่ 1 (พ.ศ. 2564) ปที่ 2 (พ.ศ. 2565) ปที่ 3 (พ.ศ. 2566) 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

20.จัดเวทีเสวนาปญหารอบปที่ผาน

มา วิเคราะหและสังเคราะห 

            

21.ถายทอดเทคโนโลยีการทำ

การตลาดแบบออนไลน การหา

เครือขายคูคา การตลาดทองถิ่นวิถี

ชาวบาน (ปฏิบัตกิาร) 

            

22.ถายทอดเทคโนโลยีการสรางตรา  

(แบรนดสินคา) การสรางคิวอารโคด 

การสรางประวัติ ที่มาของผลผลิต

สมเขียวหวานวังชิ้น ระบบการทำ

บัญชีตาง ๆ (ปฏิบัติการ)  

            

23.จัดทำคูมือการผลิต

สมเขียวหวานอินทรยีคณุภาพของ

วังชิ้น (ปฏิบัตกิาร)  

            

24.การเตรียมความพรอมของแปลง

สมาชิกที่จะขอรับการตรวจประเมิน

แปลงตามระบบเกษตรอินทรียแบบ

มีสวนรวมในรายใหมและการตอ

อายุของรายเกา 

            

25.การพัฒนาศักยภาพเชิงลึกใหกบั

เกษตรกรผูนำหรือผูสนใจเพื่อเปน

วิทยากรชุมชน (ปฏิบัติการ) 

            

26.สำรวจความตองการองคความรู

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

หมูบานเปาหมายที่ตองการขยายผล 

            

27.ติดตาม ประเมินการถายทอด

เทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีไป

ใช ประโยชน และจัดทำรายงานผล

การดำเนินโครงการตามตวัชี้วดั 
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ปท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 

2563 2564 

รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การเตรยีมความ

พรอมของเกษตรกร

และพื้นที่ การรวมกลุม

เกษตรกรผูผลิต

สมเขยีวหวานและพื้นที่

สมัครใจดำเนนิการ 

            6,000 

2.จัดทำประวัติแปลง

ของสมาชิก จัดทำแผน

ที่แปลงปลูก (พิกัดจีพี

เอส) 

            15,000 

3.การถายทอด

เทคโนโลยีการผลติ

สมเขยีวหวานตาม

ระบบเกษตรอนิทรีย 

และการจัดทำแผนการ

ผลิตสมเขยีวหวาน 

            31,820 

4.การถายทอด

เทคโนโลยีการลด

ตนทนุการผลิต

สมเขยีวหวาน (การ

สำรวจแปลง IPM ทำ

ปุยอินทรยีรูปแบบตาง 

ๆ ใชเอง สารชีวภณัฑ 

การวเิคราะดิน การใช

สารสกัดสมุนไพรกำจดั

ศัตรูพืช การผลิตปุย

หมักไมกลับกอง น้ำ

หมักสมนุไพร)   

            56,550 

5.การถายทอด

เทคโนโลยีการเพ่ิม

ผลผลิตสมใหมีคุณภาพ 

(การตัดแตงกิ่งและจดั

ทรงพุม การปลิดดอก

            23,160 
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และผล การใชปุยตาม

ความตองการของสม 

การบริหารจัดการดิน

และน้ำ)  

6.การถายทอด

เทคโนโลยีการผลติสม

นอกฤดกูาลผลิต 

            23,160 

7.การเตรยีมความ

พรอมของแปลงสมาชกิ

ที่จะขอรับการตรวจ

ประเมนิแปลงตาม

ระบบเกษตรอนิทรียใน

รายใหมและการตออายุ

ของรายเกา 

            13,880 

8.การเตรยีมความ

พรอมเชิงลกึใหกับ

เกษตรกรผูนำหรือ

ผูสนใจเพ่ือเปนวิทยากร

ชุมชนตอไป  

            12,800 

9.การเสวนาและสรุป

โครงการ ผูผลิตสม เพ่ือ

สรางเครอืขายระหวาง

กลุม และการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู

ประสบการณ 

            15,410 

10.ติดตาม ประเมนิ

การถายทอดเทคโนโลยี 

และการนำเทคโนโลยี

ไปใชประโยชน และ

จัดทำรายงานผลการ

ดำเนินโครงการ 

            32,220 

แผนเงนิ : ตามไตรมาส 21,000 111,530 4,9840 47,630 230,000 
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ปท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 

2564 2565 

รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การถายทอด

เทคโนโลยีการผลิต

สมเขียวหวานตาม

ระบบเกษตรอินทรีย

แบบมีสวนรวม ทำ

แผนการผลิต

สมเขียวหวาน และ

การทบทวนแผน 

            20,000 

2.จัดเวทีเสวนาปญหา

การผลิต

สมเขียวหวานในรอบ

ปที่ผานมา วิเคราะห

และสังเคราะห 

            20,000 

3.การถายทอด

เทคโนโลยีการผลิต

ตนพันธุสมตานทาน 

(การติดตา เสียบยอด 

คัดเลือกแบบ

ธรรมชาติ) 

(ปฏิบัติการ) 

            30,000 

4.การถายทอด

เทคโนโลยีการเก็บ

เกี่ยวและหลังการเก็บ

เกี่ยวสมเขียวหวานให

มีคุณภาพ (การเก็บ

เกี่ยว การตรวจความ

หวาน โรคและแมลง 

การเก็บรักษาผลผลิต 

โรงบรรจุผลผลิต) 

(ปฏิบัติการ) 

            30,000 
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5.การถายทอด

เทคโนโลยีการแปรรูป

สมเขียวหวานเพิ่ม

มูลคา (การทำแยมสม

และผลิตภัณฑอื่น) 

(ปฏิบัติการ) 

            60,000 

6.การเตรียมความ

พรอมของแปลง

สมาชิกที่จะขอรับการ

ตรวจประเมินแปลง

ตามระบบเกษตร

อินทรียแบบมีสวน

รวมในรายใหมและ

การตออายุของราย

เกา 

            20,000 

7.การเตรียมความ

พรอมเชิงลึกใหกับ

เกษตรกรผูนำหรือ

ผูสนใจเพื่อเปน

วิทยากรชุมชนตอไป 

(ปฏิบัติการ) 

            25,000 

8.ติดตาม ประเมิน

การถายทอด

เทคโนโลยี และการ

นำเทคโนโลยีไปใช

ประโยชน และจัดทำ

รายงานผลการดำเนิน

โครงการตามตวัชีว้ดั 

            35,000 

แผนเงิน : ตามไตร

มาส 

70,000 90,000 45,,000 35,000 240,000 
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ปท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 

2565 2566 

รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การถายทอด

เทคโนโลยีการผลิต

สมเขียวหวานตาม

ระบบเกษตรอินทรีย

แบบมีสวนรวม จัดทำ

แผนการผลิต

สมเขียวหวาน และ

การทบทวนแผน 

 

 

 

 

           20,000 

2.จัดเวทีเสวนาปญหา

การผลิต

สมเขียวหวานในรอบ

ปที่ผานมา วิเคราะห

และสังเคราะห 

            20,000 

3.ถายทอดเทคโนโลยี

การทำการตลาดแบบ

ออนไลน การหา

เครือขายคูคา 

การตลาดทองถิ่นวิถี

บานๆ (ปฏิบัติการ)  

            30,000 

4.ถายทอดเทคโนโลยี

การสรางตรา (แบ

รนดสินคา) การสราง

คิวอารโคด 

การสรางประวัติ ที่มา

ของผลผลิต

สมเขียวหวานวังชิ้น 

(ปฏิบัติการ) 

            30,000 

5.จัดทำคูมือการผลิต

สมเขียวหวานอินทรยี

            50,000 
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คุณภาพของวังชิ้น 

(ปฏิบัติการ) 

6.การเตรียมความ

พรอมของแปลง

สมาชิกที่จะขอรับการ

ตรวจประเมินแปลง

ตามระบบเกษตร

อินทรียแบบมีสวน

รวมในรายใหมและ

การตออายุของราย

เกา 

            20,000 

7.การพัฒนาศักยภาพ

เชิงลึกใหกับเกษตรกร

ผูนำหรือผูสนใจเพื่อ

เปนวิทยากรชุมชน 

            25,000 

8.สำรวจความ

ตองการองคความรู

ทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของ

หมูบานเปาหมายที่

ตองการขยายผล 

            10,000 

9.ติดตาม ประเมิน

การถายทอด

เทคโนโลยี และการ

นำเทคโนโลยีไปใช

ประโยชน และจัดทำ

รายงานผลการดำเนิน

โครงการตามตวัชีว้ดั 

            35,000 

แผนเงิน : ตามไตร

มาส 

70,000 80,000 45,000 45,000 240,000 
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ผลผลิต/ผลลัพธ หนวย คาเปาหมาย 

2564 2565 2566 

1. จำนวนผูรับบริการ คน 50 50 50 

2. จำนวนเทคโนโลยีที่มกีารถายทอด ระบุชือ่(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 

2.1 เทคโนโลยีการผลติไมผลภายใตระบบเกษตรอินทรยีแบบมีสวนรวม (PGS) (2564)  

เกษตรกรมีความเขาใจในระบบการผลติสมแบบเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมอยางนอยรอยละ 

80 

2.2 เทคโนโลยีการผลิตปุยอนิทรียแบบตาง ๆ ไวใชเอง (ปุยน้ำ) และวิธกีารใช การเก็บรกัษา 

(2564) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 70 มีการผลิตปุยน้ำอินทรยีไวใชเองในสวนอยางนอย 50 ลติร  

2.3 เทคโนโลยีการผลติปุยหมักแบบไมกลับกองไวใชและวิธกีารใช การเก็บรกัษา (2564) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 70 มีการผลิตปุยหมักไวใชเองในสวนอยางนอย 500 kg  

2.4 เทคโนโลยีการทำน้ำหมกัสมนุไพรตาง ๆ ไวใชและวิธกีารใช การเก็บรักษา (2564) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 80 มีการผลิตนำ้หมักสมนุไพรไวใชเองในสวนอยางนอย 2 อยาง 

2.5 เทคโนโลยีการผลติสารชีวภัณฑตาง ๆ ไวใชและวิธกีารใช การเก็บรกัษา (2564) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 80 มีการผลิตสารชีวภัณฑไวใชเองในสวนอยางนอย 2 ชนดิ  

2.6 เทคโนโลยีการใชสารสกัดปองกนัโรคและศัตรูสมเขยีวหวานทีเ่หมาะสม (2564) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 80 มีการผลิตสารสกัดไวใชเองในสวน 

2.7 เทคโนโลยีการตัดแตงกิ่งและจัดทรงพุม ปลิดดอกปลิดผล (2564) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 50 มีการตัดแตงและจัดทรงพุม ปลิดดอกผลในสวน  

2.8 เทคโนโลยีการวิเคราะหดนิและการใหปุยตามความตองการของพชื (2564) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 50 มีการวเิคราะหดินในสวน และจัดการปุยตาม  

2.9 เทคโนโลยีการผลติสมเขยีวหวานนอกฤดูการผลติ (2564) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 10 มีการผลิตสมนอกฤดกูารได  

2.10 เทคโนโลยกีารบริหารจัดการดนิและนำ้ (2564) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 50 ปรับปรุงดิน กักเก็บน้ำใหเหมาะสมกับจำนวนตนสม 

2.11 เทคโนโลยกีารทำปฏทิินการผลติสมเขียวหวาน การทำบัญชีรูปแบบตาง ๆ (2564) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 80 ผลิตสมตามปฏิทิน และจัดทำรายการบัญชีตาง ๆ 

เรื่อง 

 

11 4 2 

12 เปาหมายผลผลิต / ผลลัพธ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ป) 
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2.12 เทคโนโลยกีารผลิตตนพันธุที่ตานทาน (2565) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 5 สามารถผลิตตนพันธุสมตานทานได 

2.13 เทคโนโลยกีารจัดการหลังการเก็บเกีย่ว (2565) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 80 มีการจัดการหลังการเก็บเกีย่วที่ด ี

2.14 เทคโนโลยกีารแปรรูปสมเขียวหวานเปนผลิตภัณฑตาง ๆ (2565) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 10 แปรรูปสมเขียวหวานเปนผลิตภัณฑได 

2.15 เทคโนโลยกีารจัดการโรงบรรจุผลผลติ (2565) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 10 เขาใจหลกัการโรงบรรจุผลิตผลทีถู่กตอง 

2.16 เทคโนโลยกีารสรางตราของผลติภณัฑ การสรางคิวอารโคด (2566) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 10 สรางตราผลติภัณฑได 

2.17 เทคโนโลยกีารทำตลาดออนไลนและการหาตลาดใหม (2566) 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 10 ทำตลาดออนไลนและมีตลาดใหม 

3. จำนวนผลิตภัณฑจากกระบวนการพัฒนา/ตอยอด(ระบุชื่อผลิตภณัฑ)  

    3.1 การแปรรูปสมเขยีวหวานเปนแยมหรือแยลลี ่

    3.2 การแปรรูปสมเขยีวหวานแชอิ่ม (กลบีหรือเปลือก) 

    3.3 การแปรรูปสมเขยีวหวานเปนไอศกรีม 

    3.4 การผลิตกลาพันธุสมเขียวหวานพันธุดีไวขาย หรือการทำสมกระถางขาย 

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 10 สามารถดำเนินการแปรรูปผลิตภณัฑไดอยางนอย  2 ชนิด 

ผลิตภัณฑ - 4 4 

4.จำนวนวทิยากรชมุชนที่สรางความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยทีี่ถายทอด(แตละเทคโนโลยีตามขอ 2

เกษตรกรอยางนอยรอยละ 10 สามารถเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยีตาง ๆ ได 

คน 5 5 5 

5. ประมาณการผูนำเทคโนโลยี/องคความรูไปใชประโยชน คน 25 35 40 

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบรกิาร รอยละ 70 75 80 

7. ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกจิทีเ่กิดขึน้ บาท 50,000 100,000 150,000 
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13.ผลกระทบ  

 เศรษฐกจิ  

- กรณี เพิ่มรายได 

 จากสภาพการปจจุบันในการผลิตสมอินทรีย เกษตรกรสวนใหญจะผลิตตามองคความรูแบบ

วิถีชาวบาน ที่บอกตอกันมาและลองผิดลองถูก มาตั้งแตป 2560 ซึ่งไดผลบางในบางป ในบางปก็ไม

ไดผลเทาที่ควรจะเปน คณะทีมงานไดเขามาถายทอดเทคโนโลยีดานตาง ๆ รวมถึงการจัดระบบ

บริหารจัดการการผลิตใหเปนรูปธรรม มีระบบและแผนการผลิตที ่เปนไปในทิศทางเดียวกันตาม

มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) เพื่อใหไดคุณภาพของผลิตผลที่ใกลเคียงกันดวย 

เกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุมสวนใหญเปนผูสูงวัย ดังนั้นจะพบปญหาในการทำความเขาใจเกี ่ยวกับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม การใชระบบสารสนเทศ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวความคิดดังเดิมที่ได

ปฏิบัติสืบทอดกันมา ซึ่งอาจตองใชระยะเวลา เพื่อการปรับเปลี่ยน และในปนี้จากสภาพอากาศใน

พ้ืนที่มีความแปรปรวนสูง เชน ปริมาณฝนตกคอนขางมาก ลมพัดกรรโชกแรง และสถานการณโควิด – 

19 ทำใหผลผลติบางสวนเสียหาย เกิดโรคแมลงระบาดหนัก และราคาผลผลิตทางการเกษตรแถบทุก

ชนิดตกต่ำมาก ปนี้เกษตรกรท่ีผลิตสมอินทรียขายไดเพียงกิโลกรัมละ 10 บาท ในเกษตรกรบางรายจะ

ไดเพียงตนทุนในการผลิตคืนเทานั้น และบางรายตองขาดทุนไป ซึ่งในปกอนหนาที่ผานมานั้น (2563) 

ราคาของสมเฉลี่ยอยูที ่กิโลกรัมละ 17 บาท เปนราคาที่สูงกวามาก จากการเก็บขอมูลผลผลิตและ

ราคาที่ขายไดจากแปลงสาธิตที่คณะทีมถายทอดเทคโนโลยีคดัเลือกไว จำนวน 11 ราย มดีังนี้  

 

รายนามเกษตรกร พื้นที่รวม

โครงการ 

(ไร-งาน) 

ผลผลิตท่ีได ป 

2564      

(กิโลกรัม) 

ราคาที่ขายได ป 

2564           

(บาทตอกิโลกรัม

ผลสด) 

กำไร-ขาดทุน 

(เปอรเซน็ต) 

นายทิน ยศสุตัน 5 10,000 10       103.87  

นางนิภา แกวตุย 5 5,000 10           1.94  

นายใส ขุนบุญ 5 5,000 10           1.94  

นายสุข สืบเหล็ก 5 5,000 10           1.94  

นางศรีลัย ปนสืบ 5 5,000 10           1.94  

นางสรอย ยศสมดี 5 5,000 10           1.94  

นางกัญญา เปงดิบ 5 3,000 10 -       38.84  
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นางพัฒนา ศาสตราทรัพย 5 3,000 10 -       38.84  

นางทองจันทร อินตอม 5 1,000 10 -       79.61  

นายคำ จันทรมา  5 5,000 10           1.94  

นางตอม จันทรมา 5 1,000 10 -       79.61  

 

- กรณี ลดรายจาย 

 เกษตรกรไดดำเนินการผลิตสมอินทรียตามวิถีพื้นบาน โดยการใชปุยคอก (มูลวัว) ไมไดผาน

กระบวนการหมัก ใสใหกับตนสม และมีการใชน้ำหมักผลไมรวม มีการใชน้ำปูนขาว เพื่อกำจัดเชื้อรา 

มีการใชสารลอผีเสื้อมวนหวาน และทำกับดักโดยใชผลไมสุก กากน้ำตาลใสขวด คณะทีมงานไดให

ความรูในการผลิตปุยแบตาง ๆ การทำน้ำหมักตาง ๆ การใชชีวภัณฑตาง ๆ และเกษตรกรไมได

คำนวณตนทุนในการผลิต เกษตรกรในบางราย จึงไมทราบวาตนทุนการผลิตของตนเองเปนเทาไหร 

เนื่องจากไมไดจดบันทึกหรือทำบัญชีฟารม คณะทีมงานไดแนะนำและถายทอดการทำบัญชีฟารม

เบื้องตนให ซึ่งเกษตรกรเคยไดอบรมจากหนวยงานตาง ๆ มาหลายครั้ง แตเพียงไมไดนำไปปฏิบัติให

เปนรูปธรรมหลายคนนำไปปฏิบัติ ทำใหเห็นการผลิตที่ลดตนทุน เม่ือเปรียบเทียบในการปลูกสม 1 ไร 

โดยระยะปลูก 4.5 X 4.5 เมตร ในการผลิตแบบอินทรียกับ GAP จะสามารถลดตนทุนในการผลิตได

ประมาณ 7,100 บาท ซึ่งเกษตรกรตองมีการวางแผนและเตรียมการผลิตไวลวงหนา และสามารถใช

ปจจัยการผลิตที่เตรียมรวมกันได หากมีการรวมกลุมและผลิตปจจัยการผลิตรวมกัน  

ตารางที่ 1.1 การเปรียบเทียบตนทุนในการผลิตสมแบบ GAP และ อินทรีย ของเกษตรกรในกลุม 

รายการ ระบบปลูกสมแบบ 

GAP 

ระบบปลูกสมอินทรีย 

คาแรงงานตัดหญา 3,950 5,050 

คาปุยเคม ี 8,000 - 

คาสารกำจัดศัตรูพืชและวัชพชื 2,400 - 

คาปุยอินทรีย (มูลวัวเปนหลัก)  - 1,500 

คาน้ำหมักสมุนไพร น้ำหมักตางๆ  - 400 

คาสารชีวภัณฑ - 500 

คาน้ำมันเชื้อเพลิง สูบน้ำเปนหลัก 1,860 1,860 

คาใชจายอ่ืนๆ (ธาตุเสริม กากน้ำตาล)  700 500 

รวมคาใชจาย 16,910 9,810 
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 สังคม (เชน เกิดการจางงาน ลดการยายถ่ินฐาน ครอบครัวเปนสุข เปนตน)  

 เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการมีคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขอนามัยท่ีดีขึ้น มีการสรางเครือขาย

ภายในชุมชนที่เกิดการเกื้อหนุน และเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน คงไวซึ่งวิถีความเปนอยูและ

วัฒนธรรมของชุมชนเกษตรกรรม ลดการอพยพยายถ่ินฐาน อาจเกิดการจางงานเพ่ิมข้ึนในชุมชน เกิด

ความเขมแข็งของชุมชนที่พ่ึงพาตนเองได  

 

 สิ่งแวดลอม (เชน การลดปญหามลพิษ การเพิ่มพื้นที่ปา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เปน

ตน)  

 1. การผลิตตามระบบการเกษตรอินทรียสามารถลดการใชสารเคมี ลดสารพิษตกคางในผล

สมเขียวหวาน ลดการตกคางในดินและแหลงน้ำลงได เกิดสมดุลเชิงนิเวศนในพ้ืนที ่                      

 2. ลดผลกระทบที่เกิดจากการเกษตรที่มีผลตอสิ่งแวดลอม บรรเทาปญหาสภาวะโลกรอน 

หมอกควันใหลดลง จากการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรลง   

3. ลดการใชพลังงานของประเทศ เปนการใชทรัพยากรท่ีมีความยั่งยืน   

 4. เกิดการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  

 

14.  รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนเงนิ.......230,000............... บาท 

รายละเอียดคาใชจายโครงการ งบประมาณ 

1.การเตรียมความพรอมของเกษตรกรและพื้นที่ การรวมกลุมเกษตรกรผูผลิตสมเขียวหวานและพื้นที่สมัครใจ

ดำเนินการ 

        - คานำ้มันเชื้อเพลิง ระยะทาง 250 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 2 คัน (2,000 บาท) ไปจำนวน 3 ครั้ง (เปนเงิน 

6,000 บาท) เพื่อปองกันโควิด-19 

 

6,000 

2. .จัดทำประวัติแปลงของสมาชิก ขอมลูรายรับรายจาย จัดทำแผนที่แปลงปลูก (พิกัดจพีีเอส) 

        - คานำ้มันเชื้อเพลิง ระยะทาง 250 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 2 คัน (2,000 บาท) เดินทาง 3 คร้ัง (เปนเงนิ 

6,000 บาท) 

        - คาจางเหมานึกศกึษาชวยงานจบัพิกัดจีพีเอส สำรวจแปลงปลูกสม จำนวน 6 คน (คนละ 600 บาท) ไป 3 

ครั้ง เปนเงนิ 9,000 บาท 

        - วสัดุสำนักงานและคอมพิวเตอร 2,000 บาท 

 

15,000 

3.การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสมเขียวหวานตามระบบเกษตรอินทรยีแบบมสีวนรวมและการจัดทำแผนการผลิต

สมเขียวหวาน 

 

 



25 
 

เกษตรกร 50 คน วิทยากร 2 คน ทีมวิจัย 3 คน นกัศึกษาชวยงาน 4 คน  

        - คานำ้มันเชื้อเพลิง ระยะทาง 250 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 2 คนั (เปนเงิน 2,000 บาท) เดินทาง 2 ครั้ง 

(เปนเงนิ 4,000 บาท) 

        - คาอาหาร อาหารวาง เครื่องด่ืม 59 คน x 130 บาท (เปนเงนิ 7,670 บาท) 

        - คาเอกสารประกอบการอบรมเร่ืองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม 55 คน x 50 บาท/ชุด (เปนเงนิ 

2,750 บาท) 

        - คาวิทยากรอบรม PGS และการทำแผนการผลิต ชัว่โมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชม. จำนวน 2 คน (7,200 

บาท) แบงอบรมเปน 2 รอบ (เปนเงนิ 14,400 บาท) เนือ่งจากสถานการณโควิด-19  

        - วัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร  3,000 บาท 

 

31,820 

 

 

4.การถายทอดเทคโนโลยีปฏิบัติการลดตนทุนการผลิตสมเขียวหวาน (การสำรวจแปลง IPM ผลิตปุยอินทรียรูปแบบ

ตาง ๆ ใชเอง สารชีวภัณฑ การวิเคราะหดิน การใชสารสกัดจากสมุนไพรกำจัดศตัรูพืช การผลิตปุยหมักแบบไมกลับ

กอง น้ำหมกัสมุนไพร)    

เกษตรกร 50 คน วิทยากร 3 คน ทีมวิจัย 3 คน นกัศึกษาชวยงาน 3 คน 

        - คานำ้มันเชื้อเพลิง ระยะทาง 250 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 3 คัน (3,000 บาท) เดินทาง 2 ครั้ง (เปนเงิน 

6,000 บาท) 

        - คาอาหาร อาหารวาง เครื่องด่ืม 59 คน x 130 บาท (เปนเงนิ 7,670 บาท) 

        - คาเอกสารประกอบการอบรมการผลิตปุย สารชีวภัณฑ การวิเคราะหดนิ 55 คน x 50 บาท/ชุด (เปนเงนิ 

2,750 บาท) 

        - คาวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัตกิาร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 5 ชม. จำนวน 3 คน (9,000 บาท) แบงอบรม 2 

รอบ (เปนเงิน 18,000 บาท) เนื่องจากสถานการณโควิด-19 

        - คาวัสดุงานบานงานครัว เชน ถงุพลาสติก สำลี ยางรัด เปนเงิน 2,130 บาท 

        - วัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร 3,000 บาท 

        - วัสดกุารเกษตร เชน หัวเชื้อจุลนิทรยี สมุนไพร กากน้ำตาล ขีว้วั ชุดตรวจสอบดิน 17,000 บาท 

 

 

 

 

56,550 

5. การถายทอดเทคโนโลยีปฏิบัตกิารเพิม่ผลผลิตสมใหมีคณุภาพ (การตัดแตงก่ิงและจัดทรงพุม การปลิดดอกและผล 

การบริหารจัดการดินและนำ้)  เกษตรกร 50 คน วิทยากร 2 คน ทีมวิจัย 3 คน นักศึกษาชวยงาน 2 คน 

        - คาน้ำมันเช้ือเพลิง ระยะทาง 250 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 3 คัน (เปนเงิน 3,000 บาท) 

        - คาอาหาร อาหารวาง เครื่องด่ืม 57 คน x 130 บาท (เปนเงนิ 7,410 บาท) 

        - คาเอกสารประกอบการอบรมการตัดแตง จัดทรงพุม การจัดการดิน น้ำ 55 คน x 50 บาท/ชุด (เปนเงนิ 2,750 

บาท) 

        - คาวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชม. จำนวน 2 คน (เปนเงิน 6,000 บาท) 

        - วัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร 1,000 บาท 

        - วัสดกุารเกษตร 3,000 บาท 

 

 

 

23,160 

 

 

6.การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสมนอกฤดูการผลิต   วิทยากร 2 คน ทีมวิจัย 3 คน นักศึกษาชวยงาน 2 คน 

        - คาน้ำมันเช้ือเพลิง ระยะทาง 250 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 3 คัน (เปนเงิน 3,000 บาท) 

        - คาอาหาร อาหารวาง เครื่องด่ืม 57 คน x 130 บาท (เปนเงนิ 7,410 บาท) 

        - คาเอกสารประกอบการอบรมการผลิตไมผลนอกฤดู 55 คน x 50 บาท/ชุด (เปนเงนิ 2,750 บาท) 

        - คาวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชม. จำนวน 2 คน (เปนเงิน 6,000 บาท) 

 

 

23,160 
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        - วัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร 1,000 บาท 

        - วัสดกุารเกษตร 3,000 บาท 

7.การเตรียมความพรอมของแปลงสมาชิกที่จะขอรับการตรวจประเมินแปลงตามระบบเกษตรเกษตรอินทรียแบบมี

สวนรวมในรายใหมและการตออายุของรายเกา เกษตรกร 50 คน วิทยากร 1 คน ทีมวิจัย 3 คน นักศึกษาชวยงาน 2 

คน 

        - คาน้ำมันเช้ือเพลิง ระยะทาง 250 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 3 คัน (เปนเงิน 3,000 บาท) 

        - คาอาหาร อาหารวาง เครื่องด่ืม 56 คน x 130 บาท (เปนเงนิ 7,280 บาท) 

        - คาวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชม. จำนวน 1 คน (เปนเงิน 3,600 บาท) 

 

 

13,880 

8. การเตรียมความพรอมเชิงลึกใหกับเกษตรกรผูนำหรือผูสนใจเพื่อเปนวิทยากรชุมชน เกษตรกร 15 คน วิทยากร 2 

คน ทีมวิจัย 3 คน นักศกึษาชวยงาน 2 คน 

        - คาน้ำมันเช้ือเพลิง ระยะทาง 250 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 3 คัน (เปนเงิน 3,000 บาท) 

        - คาอาหาร อาหารวาง เครื่องด่ืม 20 คน x 130 บาท (เปนเงนิ 2,600 บาท)   

        - คาวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 6 ชม. จำนวน 2 คน (เปนเงิน 7,200 บาท)  

 

 

 

12,800 

9.การเสวนาและสรปุโครงการผูผลิตสม เพื่อสรางเครือขายระหวางกลุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 

เกษตรกร 50 คน วิทยากร 2 คน ทีมวิจัย 3 คน นกัศึกษาชวยงาน 2 คน 

        - คาน้ำมันเช้ือเพลิง ระยะทาง 250 กม. กม.ละ 4 บาท จำนวน 2 คัน (เปนเงิน 2,000 บาท) 

        - คาอาหาร อาหารวาง เครื่องด่ืม 57 คน x 130 บาท (เปนเงนิ 7,410 บาท) 

        - คาวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 5 ชม. จำนวน 2 คน (เปนเงิน 6,000 บาท) 

 

 

15,410 

10.ติดตาม ประเมินการถายทอดเทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีไปใชประโยชน และจัดทำรายงานผลการดำเนิน

โครงการ  

รวม 15 ครั้ง 

         - คานำ้มันเชื้อเพลิง จำนวน 15 คร้ัง (ระยะทาง 250 กม. กม.ละ 4 บาท เปนเงนิ 15,000 บาท)    

         - คาเบีย้เลี้ยง นักวิจยั ครั้งละ 3 คน คนละ 240 บาท/วัน จำนวน 15 วัน (เปนเงนิ 10,800 บาท) 

         - วัสดุสำนักงานและคอมพวิเตอร  2,000 บาท 

 

 

27,800 

11. คาอาหารกลางวัน/อาหารวาง เครื่องดื่มรับรองคณะทำงานผูตรวจประเมินโครงการ 10 คน เกษตรกร 20 คน ทีม

วิจัย 3 คน นักศึกษาชวยงาน 1 คน 

         - คาอาหาร อาหารวาง เคร่ืองดื่ม 34 คน x 130 บาท (เปนเงนิ 4,420 บาท)  

 

4,420 

รวมงบประมาณที่โครงการบริหาร 230,000 

หมายเหตุ* ขอถั่วเฉลี่ยคาใชจายทุกรายการ 
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15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   

15.1 หนวยงานรับงบประมาณตองรายงานความกาวหนาในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน   

(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รายไตรมาส 4 ครั้ง/ป  

15.2 หนวยงานรับงบประมาณตองประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการ 

15.3 หนวยงานรับงบประมาณตองจัดสงรายงานฉบับสมบูรณพรอมหนังสือนำสงจากตนสังกัด 

สามารถสงขอมูลในรูปดิจิทัลไฟล โดยสามารถจัดสงหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุด

ปงบประมาณ 

 

16. การเผยแพรประชาสัมพันธ   :   

หนวยงานรับงบประมาณ ตองแสดงขอความและสัญลักษณของกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม การเผยแพรประชาสัมพันธ และยินดีให

ความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมตาง ๆ ตามที่รองขอ พรอมทั้งทำตามหลักเกณฑและ

เงื่อนไขที่ระบุในคูมือการดำเนินงานฯ ทุกประการ 

 

 

 

 

      

(นายอนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย) 

ผูเสนอโครงการ 
ตำแหนง อาจารย 
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. รายชือผู้เข้าร่วมโครงการ 

ลำดับท่ี ชื่อ/สกุล ท่ีอยู (หมูท่ี/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ 

1 นายจักกริช ขุนบุญ 6 ม 3 ตวังชิน้ อวังชิ้น จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

2 นางจิราพรรณ ไชยมาพกิูล 154 ม3 ต วังชิ้น อวังช้ินจแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

3 นายสุบิน  ทวมอน 106 ม,3 ตวังชิ้น อวังชิ้น จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

4 นายสขุ สืบเหลก็ 64/1 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

5 นางศรินิพร ธนทูา 72 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

6 นายสกล  สกัหลอด 63/1 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

7  นางตอม จนัทรมา 3 ม3 ตวังชิน้ อวังชิ้น จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

8 นางนรมน ศิริพันธุ 98 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

9 นายปน สักหลอด 51 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

10 นายซน สืบเหล็ก 105 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

11 นายเสถยีร ถาบู 153 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

12 นางศรีลยั ปนสืบ 236 ม9 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

13 นายเติมศกัดิ์ สายมูล 207 ม3 ควังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

14 นางเกศรา ขอสวัสดิ ์ 43 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

15 นายลวน  พธุทา 146 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

16 นายสมบัติ ใจถา 208/2 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

17 นายทุน พธุทา 187/1 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

18 นางสุรยี ขนุบุญ 43/1ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

19 นายธรีภทัร สกัหลอด 3/1ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

20  นางนิภา แกวตุย     62/1 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

21 นายทัน ยศสุตนั 45/1 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

22 นางมล ตุนสุม 117 ม9 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

23 นางนนัทวนั เทวนิ 26/3 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

24 นางสาวรฐัฎาพร วนัส ี 83 ม5 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

25 นายบุญมี อดุแบน 74 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 
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รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

ลำดับที ่ ชื่อ/สกุล ที่อยู (หมูที่/ตำบล/อำเภอ/จังหวดั) อาชีพ ผลิตผล/ผลิตภัณฑ 

26 นายรพิล ทองโย 163 ม9 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

27 นางชอย ยศสมด ี 2 ม3 ตวังชิน้ อวังชิ้น จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

28 นายสวาง สีใจ 79 ม9 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

29 นางนงค มะโนยานะ 91/4 ม9 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

30 นายไสว เทพจันทร 39 ม4 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

31 นางกญัญา เปงดิบ 238/1 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

32 นายเปน ชุมหิง 32ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

33 นางสังเวยีร ตาจา 174 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

34 นางณัฐพร วังชิ้น 3 ม3 ตวังชิน้ อวังชิ้น จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

35 นายใส ขุนบุญ 198 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

36 นายธรียุทธ จันทรมา 97 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

37 นางลำใย จริตงาม 187/2 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

38 นางสุรยี ปญญา 105/2 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

39 นายทิน ยศสุตนั 28 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

40 นางพัฒนา ศาสตราทรัพย 225 ม9 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

41 นายคำมลู จนัทรเตม็ 46/1 ม4 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

42 นางทองจนัทร อินตอม 118 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

43 นายมานพ ธนทูา 70 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

44 นางเดอืน ขุนบุญ 60/2 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

45 นางสมทรง มีเงนิ 29/1 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

46 นางโสพิน ขุนบุญ 11 ม3 ตวังชิ้น อวังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

47 นายคำ จันทรมา 118/1 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

48 นายทอง ยศสมด ี 219/2 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

49 นางหลา สืบเต็ม 28/2 ม3 ตวังชิ้นอ วังช้ิน จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 

50 นางนอย วางหา 226 ม3 ตวังชิ้น อวังชิน้ จแพร ทำสวน สมเขยีวหวาน 
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บทที่ 2  

การดำเนินงานถายทอดเทคโนโลยี 

 ในการดำเนินการโครงการถายทอดเทคโนโลย ีโครงการหมูบานสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น  

ตำบลวังชิ ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ในปที ่ 1  เปนการดำเนินการถายทอดองคความรู ทางดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมวิทยาศาสตร เพื่อการจัดการระบบการผลิตสมอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS)  

การผลิตปจจัยการผลิตตาง ๆ เพื่อการลดตนทุน การบริหารจัดการภายในกลุม โดยกำหนดใหมีการ

อบรม การบรรยายและการฝกปฏิบัติใหความรู ในดานเทคนิคการปลูกสมเขียวหวานที่มีระบบแบบแผน 

การเขาสูระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม การผลิตปุยหมักตาง ๆ การผลิตน้ำหมัก

สมุนไพร การใชสารชีวภัณฑ การบริหารจัดการแหลงน้ำ การขยายพันธุ  การทำบัญชีฟารม การ

วิเคราะหดิน และสารตกคางในผลผลิต มีข้ันตอนในการดำเนินงานดังนี ้

 

2.1 คณะกรรมการการดำเนินงาน  

   ดร.อนุวัฒน จรัสรัตนไพบูลย   หัวหนาโครงการ  

   ดร.ศริิโสภา อินขะ วรรณวงศ   ผูรวมโครงการคนที่ 1  

   นายปฏิวัติ วงศรัตนธรรม    ผูรวมโครงการคนที่ 2 

   นายเสถียร ถาบู     ผูรวมโครงการคนที่ 3   

       (ผูนำกลุมเกษตรกร) 

2.2 ประชาสัมพันธ  

  สถานท่ี   : ณ สวนวังอินทกาญจน หมูที่ 3 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร  

ผูเขารวม : ผูนำเกษตรกรผูผลิตสม ตัวแทนเกษตรกร บานวังเบอะ ตำบลวังชิ้น อำเภอ

วังชิ้น  จังหวัดแพร  

  จุดประสงค :  

- การประสานงานผูนำชุมชน ตัวแทนกลุมผลิตสมเขียวหวาน ผูนำทองถ่ิน ไดแก ผูใหญบาน 

รองผูใหญบาน
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- ชี้แจงเก่ียวกับโครงการหมูบานวิทยาศาสตร หมูบานสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น ปที่ 1 บาน

วังเบอะ หมูที่ 3 ตำบลวังชิ้น อำเภอหนอวังชิ้น จังหวัดแพร  

- รับสมัครสมาชิกผูสนใจเขารวมโครงการหมูบานวิทยาศาสตร หมูบานสมเขียวหวานปลอดภัย

วังชิ้น ปที่ 1 บานวังเบอะ หมูที่ 3 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ใชเสียงตามสายของ

หมูบาน 

ผลการดำเนินการ  

- ไดจำนวนสมาชิก และรายชื่อเกษตรกรในเบื้องตน จำนวน 50 คน 

ภาพกิจกรรม 

ภาพที่ 2.1 นัดหมาย เขาพบกลุมผูนำเกษตรกร ชี้แจงวัตถุประสงค การวางแผนอบรม 
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2.3 กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีตาง ๆ  

 2.3.1 การจัดเวทีเสวนาจัดทำแผนการดำเนินโครงการรวมกับชุมชนในพ้ืนที่ โดยกิจกรรมนี้

เปนการดำเนินการทบทวนและสรุปปญหา และวิเคราะหความตองการของชุมชน โดยการพบปะและ

พูดคุยกับเกษตรกร ผูนำกลุมเกษตรกรผูปลูกสมเขียวหวาน เกษตรกรผูผลิตสมเขียวหวาน ตลอดจนผูที่

สนใจ และผูใหญบาน รองผูใหญบาน บานวังเบอะ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น เขารวมพูดคุย วิเคราะห

ปญหา สถานการณการผลิตสมเขียวหวาน และความตองการของชุมชน เพ่ือทบทวนแผน และจัดทำ

แผนการดำเนินกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพผลิตผลสมเขียวหวานอินทรีย และ

การลดตนทุนการผลิต การบริหารจัดการภายในกลุมตามมาตรฐานการผลิตอินทรียแบบมีสวนรวม 

(PGS) ปงบประมาณ 2564 

 วัตถุประสงค  

1.เพ่ือชี้แจงขอมูลเก่ียวกับโครงการการโครงการหมูบานวิทยาศาสตร หมูบานสมเขียวหวาน

ปลอดภัยวังชิ้น ปที่ 1 บานวังเบอะ หมูที่ 3 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 

2.เพ่ือรวมกันวิเคราะห สังเคราะหปญหาและความตองการชองกลุมผูผลิตสมเขียวหวาน เพ่ือ

การทบทวนแผน และจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสมตามมาตรฐาน

อินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  

3.เพ่ือวางแผนการดำเนินกิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 

2564  

การดำเนินกิจกรรม  

จัดเวทีเสวนารวมกับ ผูนำกลุมเกษตรกรผูปลูกสมเขียวหวาน เกษตรกรผูผลิตสมเขียวหวาน 

ตลอดจนผูที่สนใจ และผูใหญบาน ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น ในวันที่ 29 – 30  พฤษภาคม 2564 เวลา 

09.00 – 14.00 น. ณ ศาลาประชุมวัดวังเบอะ ประจำหมูบานวังเบอะ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัด

แพร โดยมีผูเขารวมเสวนา จำนวน 70 คน  

เนื้อหาในการเสวนา  

- ชี้แจงที่มาและวัตถุประสงคของโครงการหมูบานวิทยาศาสตรสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น  

- วิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  
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- นำเสนอปญหา ความตองการของชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณและ ตอบขอ

สงสัยเก่ียวกับโครงการหมูบานวิทยาศาสตร  

- รวมกันวางแผนการดำเนินกิจกรรมในการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูที่กลุมเกษตรกร

ตองการจากโครงการในปงบประมาณ 2564  

- รวมกันในการคัดเลือกผูนำกลุม กรรมการ พรอมกำหนดกฎ ระเบียบของกลุมรวมกัน  

- ทำการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS)  

ผลการดำเนินงาน  

- เกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุมผลิตสมเขียวหวานอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) มี ความเขาใจ

ที่มาและวัตถุประสงคของโครงการหมูบานวิทยาศาสตร   

- ไดนำขอเสนอของปญหาที่กลุมสมาชิก มีความตองการในการพัฒนาการผลิตสมเขียวหวาน

อินทรีย มารวมกันทบทวน และจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีในโครงการ ประจำป

งบประมาณ 2564  

- เกษตรกรที่เปนสมาชิกยืนยันตัวตน พรอมกรอกใบสมัครสมาชิก เพ่ือใหขอมูลเบ้ืองตนแก

โครงการหมูบานวิทยาศาสตร จำนวน 50 ราย  

- เกษตรกรที่เปนสมาชิก มีความเขาในการผลิตสมอินทรียแบบมีสวนรวม โดยมี 8 ขอหามทำ

และ 9 ขอที่ตองปฏิบัติ ดังรายละเอียดดานลาง และ ภาพกิจกรรมที่แสดงดานลาง  

8 ขอหามทำ 

- หามใชสารเคมีทุกชนิด  

- หามเผาแปลงเพ่ือเตรียมพื้นที่ปลูก และพื้นที่ตองไมเปนการเปดปาชั้นตน ยกเวน กรณีเผา

เพ่ือทำลายการระบาดโรค-แมลงศัตรูพืช  

- หามใชพืช (เมล็ดพันธุ) สัตว และจุลินทรียที่มาจากกระบวนการพันธุวิศวกรรม (GMOs) 

และหามใชเมล็ดพันธุคลุกสารเคมี  

- หามใชปสสาวะและอุจาระคน  

- หามใชมูลสัตวที่ไมผานการหมัก  

- หามปลูกพืชชนิดเดียวกันในแปลงอินทรียและแปลงเคมี (พืชคูขนาน)  
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- หามใชปุยปุยอินทรีย ชีวภัณฑ และปจจัยการผลิตอื่นๆ ที่ไมผานการอนุญาตจากโครงการ  

- หามนำ ผลิตผลเคมีมาขายเปนผลิตผลอินทรีย 

9 ขอตองปฏิบัติตาม 

- เกษตรกรตองสมัครเปนสมาชิกโครงการ (กรณีเปนกลุมหรือโครงการ)  

- เกษตรกรใหมตองเขาสูระยะปรับเปลี่ยน พืชลมลุก 1 ป พืชยืนตน 18 เดือน  

- เกษตรกรตองผานการฝกอบรม ทำความเขาใจเก่ียวกับขอกำหนด ในการปลูกพืชอินทรีย 

(กรณีเปนกลุมหรือโครงการ)  

- เกษตรกรตองแยกแปลงปลูกพืชอินทรียและแปลงปลูกพืชเคมีใหชัดเจน  

- เกษตรกรตองทำแนวกันชนในกรณีที่แปลงอินทรียติดกับแปลงเคมี ความกวางอยางนอย 1 

เมตร  

- เกษตรกรตองจัดทำปจจัยการผลิตเพ่ือใชเอง (ชวยลดตนทุน)  

- เกษตรกรตองแยกเครื่องมือที่ใชในแปลงอินทรียกับแปลงเคมี โดยเฉพาะถังพน  

- เกษตรกรตองแจงใหเจาหนาที่ทราบทันที หากตองการเปลี่ยนแปลงการผลิตเปนแปลงเคม ี 

- เกษตรกรตองจดบันทึกการใชปจจัยการผลิต 

ทั้งนี้ยังมีประเด็นปลีกยอยอ่ืน ๆ อีกมาก เกษตรกรตองพิจารณาใหเปนไปตามขอกำหนดของ

มาตรฐานนั้น ที่เก่ียวของดวย หรือหนวยงานที่ไดกำหนดกฎเกณฑเพ่ิมเติม  

- ทางคณะกรรมการไดสงสมาชิกรวมเขาอบรมผูตรวจประเมินแปลงเกษตรอินทรียแบบมี

สวนรวมและเพ่ือขอรับรองแปลงปลูกสมเขียวหวานของสมาชิกกับทางสมาพันธ

เกษตรกรรมยังยืนแพร (SDGsPGS) จำนวน 11 ราย รวมพ้ืนที่ปลูกสมเขียวหวานประมาณ 

50 ไร  ในระหวางวันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2564 ตามรายนามดานลาง  

1. นายเสถียร ถาบู 

2. นางนิภา แกวตุย 

3. นางกัญญา เปงดิบ 

4. นายใส ขุนบุญ 

5. นางชอย ยศสมดี 

6. นายทิน ยศสุตัน 

7. นางพัฒนา ศาสตราทรัพย 
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8. นายสุข สืบเหล็ก 

9. นายคำ จันทรมา 

10. นางศรีลัย ปนสืบ 

11. นางตอม จันทรมา  

 

ภาพกิจกรรม 

 

ภาพที่ 2.2 มาตรการในการปองการติดเชื้อโควิด – 19 โดยมีชุดทีม อสม. ดำเนินการคัดกรอง เมื่อมี

การจัดการประชุมของกลุม จะแจงใหทุกภาคสวนในพ้ืนที่ทราบ เพ่ือการขอดำเนินการตามขอกำหนด 
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ภาพที่ 2.3 สมาชิกใหความรวมมือเปนอยางดี ในการเขารวมประชุมอยางพรอมเพียง และอบรม PGS 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 การ

นำเสนอประเด็นปญหาใน

การผลิตสมเขียวหวาน

อินทรีย 
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ภาพที่ 2.5 สมาชิกกลุมผลิตสมอินทรียรวมอบรมผูตรวจประเมินแปลง และขอรับรองแปลง

ปลูกรวมกับทางสมาพันธเกษตรกรรมยังยืนแพร รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู (รูปแรกแถวที่ 2) 

 

2.3.2 การสงเสริมและอบรมการลดตนทุนปจจัยการผลิตตาง ๆ เพื่อการผลิตสมอินทรีย 

กิจกรรมนี้เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการแบงออกเปน 4 กิจกรรมยอย เพื ่อผลิตปจจัยการผลิตสม

อินทรียไวใชเอง สำหรับการดูแลตนสม การปรับปรุงบำรุงดิน การกำจัดศัตรูสม ไดแก โรคจากเชื้อรา 

โรคจากเชื้อแบคทีเรีย โรคจากไวรัส รวมทั้งแมลงตางๆ ที่เปนพาหะนำโรค เชน เพลี้ยแปง เพลี้ยไกแจ 

เพลี้ยออน เพลี้ยหอย ไรแดง ผีเสื้อมวนหวาน (ผีเสื้อกลางคืน) และธาตุอาหารเสริมตาง ๆ ที่จำเปนตอ

การเจริญเติบโต เชน น้ำหมักแคลเซียม น้ำหมักโบรอน เปนตน  

1. การผลติปุยไมกลับกอง และปุยแหง (โบกาฉิ)  

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหความรูความเขาใจในการผลิตปุยหมักจากฟางขาว ใบไม เศษหญา แกลบ มูลสัตว ที่

ถูกตอง และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  

2.เพ่ือใหสมาชิกและเกษตรกรใชมูลสัตวไดถูกตองตามขอกำหนดของการทำเกษตรอินทรีย 
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การดำเนินกิจกรรม 

ดำเนินการนัดหมายและจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติการผลิตปุยไมกลับกอง (กองใหญ) และ

ปุยแหง (โบกาฉิ) โดยการใหความรูเกี่ยวกับหลักการทำ สูตร และวิธีดำเนินการ พรอมทั้งปฏิบัติการ 

ในวันที 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ศาลาประชุมวัดวังเบอะ ประจำหมูบานวัง

เบอะ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร และปฏิบัติการ ณ กลุมผลิตปจจัยการผลิตเพื่อการสาธิต 

บานคุณนิภา แกวตุย โดยวิทยากรจากอุทยานการเกษตรอินทรีย มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระ

เกียรติ คุณธวัชชัย ชัยธวัชวิถี  

 เนื้อหาในการอบรมและปฏิบัติการ  

- ใหหลักการในการทำปุยแบบไมกลับกอง (กองใหญ) และในวงตาขายหรือตะกราพลาสติก 

โดยมีฟางขาว มูลวัว เปนหลักในการผลิต ใชเวลาเพียง 60 วัน นำไปใชได  

- ใหหลักการในการทำปุยแหง (โบกาฉิ) โดยมีมูลสัตวแหง แกลบดิบ รำละเอียด จุลินทรีย EM 

กากน้ำตาล น้ำสะอาด ใชเวลาเพียง 7 วันก็สามารถนำไปใชได และเก็บไดนาน  

ผลการดำเนินงาน  

- เกษตรกรหรือสมาชิกในกลุมมีความรู และ ความเขาใจ ในกระบวนการผลิตปุยที่ถูกตอง

ตามหลักวิชาการ เพ่ือใหไดปุยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการเจริญเติบโต

ของตนสมเขียวหวาร และถูกตองตามขอกำหนดของการทำเกษตรอินทรีย ที่วา “มูลสัตวที่

นำมาใชตองผานกระบวนการหมักกอน” เปนการผลิตปุยที่งาย ไมยาก แตตองการการดูแล 

โดยเฉพาะการรดน้ำ และการเติมน้ำในกองปุยไมกลับกอง ตามระยะเวลาทุก 10 วัน แต

ภายนอกกองตองรดน้ำทุกวัน อันเปนหัวใจหลัก โดยใชระยะเวลาหมักและนำไปใชได

ประมาณ 60 วัน ข้ึนไป สำหรับปุยแหง (โปกาฉิ) เปนปุยที่ทำใชไดคอนขางรวดเร็ว เพียง 7 

วนัก็สามารถนำไปใชได โดยการหมักในกระสอบปุยปริมาณครึ่งกระสอบ พลิกกลับทุกวัน  
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  ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 การฝกปฏิบัติการทำปุยไมกลับกองจากฟางขาว เศษใบไม และมูลสัตวของสมาชิกในกลุม 
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ภาพที่ 2.7 การทำปุยแหง (โบกาฉิ) โดยใชแกลบดิบ มูลสัตว รำละเอียด จุลินทรีย EM กากน้ำตาล 
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2. การผลิตปุยอินทรียชนิดน้ำ : ปุยน้ำหมักปลา ปุยน้ำแหนแดง ปุยน้ำผลไมรวม (ปุย

หวาน) น้ำหมักแคลเซี่ยม น้ำหมักโบรอน  

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหความรูความเขาใจในการผลิตปุยน้ำหมักจากปลา การใชแหนแดงเปนปุย การทำปุย

หวานที่ถูกตอง และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  

2.เพ่ือใหสมาชิกและเกษตรกรเขาใจการใชปุยน้ำหมักเสริมธาตุอาหารใหกับตนสมเขียวหวาน 

การดำเนินกิจกรรม 

ดำเนินการนัดหมายและจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติการผลิตปุยน้ำหมักชนิดตาง ๆ เพื่อใช

เปนอาหารเสริมใหตนสมเขียวหวาน โดยการใหความรูเกี่ยวกับหลักการทำ สูตร และวิธีดำเนินการ 

พรอมทั้งปฏิบัติการ ในวันที 6 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชุมวัดวังเบอะ 

ประจำหมูบานวังเบอะ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร และปฏิบัติการ ณ กลุมผลิตปจจัยการ

ผลิตเพื่อการสาธิต บานคุณนิภา แกวตุย โดยวิทยากรจากอุทยานการเกษตรอินทรีย มหาวิทยาลัยแม

โจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ คุณธวัชชัย ชัยธวัชวิถี  

เนื้อหาในการอบรมและปฏบิัติการ  

- ใหหลักการในการทำปุยน้ำชนิดตาง ๆ เชนปุยน้ำจากปลา มีธาตุอาหารสำคัญสำหรับไมผล

ที่คอนขางครบ หรือการใชปุยน้ำจากผลไม เพ่ือการเรงความหวานใหกับผลสมเขียวหวาน 

น้ำหมักแคลเซี่ยม และน้ำหมักโบรอน ที่ไดจากพืชหรือมูลมา  

- การปฏิบัติทำปุยน้ำไวใชเอง  

ผลการดำเนินงาน  

- เกษตรกรเขาใจ และมีความรูในการทำปุยน้ำหมักจากปลา ไดสูตรไปทำที่บาน ใชเศษ

ปลา 10 – 12 กิโลกรัม กากน้ำตาล 5 – 8 กิโลกรัม ใชจุลินทรียอีเอ็ม 1 – 2 ลิตร รวมทั้ง

การใชแหนแดง ซึ ่งตนทุนในการเพาะเลี้ยงต่ำ แตคุณประโยชนสูง ใชเสริมใหกับตน

สมเขียวหวานดวยวิธีการที่งาย ไมซับซอน ปุยน้ำหมักแคลเซี่ยม จากใบมะกรูด ใบยอ ใบ

ชาพลู 3 กิโลกรัม กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำมะพราว 10 ลิตร จุลินทรียอีเอ็ม 1 ลิตร หมัก 

15 วัน สามารถนำไปใชได โดยน้ำหมัก 1 ลิตร ตอน้ำ 200 ลิตร ฉีดพนตนสมเขียวหวาน

เชาเย็น เสริมธาตุแคลเซียม และน้ำหมักโบรอน ใชฝรั่งสุก 3 กิโลกรัม กากน้ำตาลหรือ
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น้ำสมควันไม 1 ลิตร หรือใชมูลมาแทนก็ได 1 กิโลกรัม ผสมกากน้ำตาลหรือน้ำสัมควันไม 

10 ลิตร หมัก 10 วัน นำไปใชได อัตราสวน 100 ซีซี ตอน้ำ 20 ลิตร 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 การทำน้ำหมักผลไมรวม (ปุยหวาน) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 การทำปุยน้ำจาก

แหนแดงอยางงาย  
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ภาพที่ 2.10 การทำปุยน้ำหมักจากปลา ที่อุดมไปดวยธาตุอาหารสำหรับไมผลที่คอนขางครบ 

 

3. การเพาะเลี้ยงแหนแดง การทำน้ำหมักสมุนไพรปองกันโรคและแมลงตาง ๆ 

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหความรูความเขาใจในการในการเพาะเลี้ยงแหนแดง เพ่ือการนำมาใชเปนปุยหรือ

ขายเปนปุย อาหารปลา รายไดเสริม  

2.เพ่ือใหสมาชิกและเกษตรกรเขาใจและมีความรูในการใชน้ำหมักสมุนไพรในการปองกัน

กำจัดโรคแมลงศัตรูสมเขียวหวาน ผลิตไวใชเองได  

การดำเนินกิจกรรม 

ดำเนินการนัดหมายและจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติการผลิตน้ำหมักสมุนไพร น้ำสกัด

สมุนไพร เพื่อการปองกันกำจัดโรคแมลงศัตรูสมเขียวหวาน การทำกับดักลอแมลงศัตรู

สม โดยการใหความรูเกี ่ยวกับหลักการทำ สูตร และวิธีดำเนินการ พรอมทั้งปฏิบัติการ 

ในวันที 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ศาลาประชุมวัดวังเบอะ ประจำ

หมูบานวังเบอะ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยวิทยากรจากสาขาเทคโนโลยี

การผลิตพืช มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ อาจารย ดร.ศิริโสภา อินขะ 

วรรณวงศ   
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เนื้อหาในการอบรมและปฏิบัติการ  

- นำเสนอขอมูลเก่ียวกับศัตรูของสม ทั้งโรคและแมลง ปจจัยตอการเกิดโรคแมลงศัตรู 

วงจรชีวิตของแมลงศัตรูสม หลักการปองกันการเกิดโรคแมลงระบาด  

- ใหหลักการเลือกใชน้ำหมักสมุนไพรในการปองกันกำจัดโรคและแมลง สูตรน้ำหมัก การ

ใชน้ำหมักที่มีประสิทธิภาพ และถูกหลักตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย  

- นำเสนอการเลี้ยงแหนแดง เพื่อใชเปนปุยไนโตรเจนคุณภาพสูง ที่ราคาถูกหายงาย  

ผลการดำเนินงาน  

- เกษตรกรเขาใจ และมีความรูในการเลี้ยงแหนแดง ในภาชนะ เพ่ือใชเปนปุยหรืออาหาร

ปลา ใสนาขาว  

- เกษตรกรสามารถเตรียมน้ำหมักสมุนไพร สูตรสกัดรอนเพื่อการปองกันกำจัดโรคแมลง

ศัตรูพืชได และการสกัดเย็น (การหมัก) การใชพืชสมุนไพรเปนเหยื่อลอแมลงลงในกับดัก 

- เกษตรกรทดลองเลี้ยงแหนแดง ในภาชนะ กะละมัง โดยใชน้ำหมักมูลวัวเปนอาหาร 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.11 การทดลองเพาะเลี้ยง

แหนแดง เพ่ือใชเปนแหลงเสริม

ไนโตรเจนใหตนสมเขียวหวาน 
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ภาพที่ 2.12 การอบรมเรื่องโรคแมลงศัตรูสม และการทำน้ำหมักสมุนไพรเพ่ือปองกันกำจัด 
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4.การผลิตสารชวีภัณฑไวใชเอง : เชื้อไตรโคเดอรมา  บาซิลัส ซับทิลิส บาซิลัส ทูริงจิเอน

ซีส  เมธาไรเซียม  บิวเวอรเรีย บัสเซียนา   

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหความรูความเขาใจในการในการใชสารชีวภัณฑที่ถูกตอง ถูกเวลา มี

ประสิทธิภาพดี 

2.เพ่ือใหสมาชิกและเกษตรกรเขาใจการทำเชื้อขยายทั้งในรูปแหง (การเลี้ยงในขาวสุก)

และรูปเปยก (การใชแปงขาวโพด) หรือการใชผงละลายน้ำใชฉีดพน  

การดำเนินกิจกรรม 

ดำเนินการนัดหมายและจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติการผลิตน้ำเชื้อขยาย เชน ไตรโคร

เดอรมา บิวเวอรเรียน เมธาไรเซี่ยม เพื่อการปองกันกำจัดโรคแมลงศัตรูสมเขียวหวาน 

โดยการใหความรูเก่ียวกับหลักการทำ และวิธีดำเนินการ พรอมทั้งปฏิบัติการ ในวันที 19 

มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชุมวัดวังเบอะ ประจำหมูบานวัง

เบอะ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยวิทยากรจากสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ อาจารย ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ   

เนื้อหาในการอบรมและปฏิบัติการ  

- นำเสนอขอมูลเก่ียวกับสารชีวภัณฑ แตละชนิด วิธีการใชในแตละรูปแบบ การขยายเชื้อ

ชนิดตาง ๆ ใหมีปริมาณที่มากข้ึนจากหัวเชื้อ ประหยัด  

- การใชสารชีวภัณฑใหไดผลและมีประสิทธิภาพ และถูกหลักตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย  

ผลการดำเนินงาน  

- เกษตรกรเขาใจ และมีความรูเพิ่มเติมจากเดิม ซึ่งจะเลี้ยงหรือขยายเชื้อแบบแหง โดยใช

ขาวสุก เกษตรกรสามารถทำการขยายเชื้อแบบเปยกได ซึ่งจะไดปริมาณที่มากขึ้น เก็บได

นาน และไดวิธีการเก็บเชื้อที่ไดจากการขยายแบบแหงไวใช โดยการผึ่งลมใหแหง ไมให

ถูกแสงแดด เมื่อแหงสามารถเก็บไวใชไดเปนป และการปลุกใหเชื้อตื่น กอนนำไปใชงาน 

ดวยการใชหัวเชื้อผสมน้ำและมีการเติมน้ำตาลทรายแดงให บมประมาณ 30 นาทีอยาง

ดวนหรือ 1 -2 วัน จึงนำไปเจือจางตอไป ฉีดพนใหกับตนสมเขียวหวานจะมีประสิทธิภาพ

ที่ดีกวาการละลายน้ำแลวใชทันท ี 
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ภาพกิจกรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.13 การปลุก

เชื้อจุลินทรียใหต่ืน พรอม

ทำงาน เพื่อประสิทธิภาพเพิ่ม 

ภาพท่ี 2.14 การขยายเชื้อบิวเวอรเรียและ

เมธาไรเซียมแบบเปยก (ใชแปงขาวโพด)  
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 2.3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรูในแปลงของสมาชิกผลิตสมอนิทรีย การตัดแตงกิ่ง การปลิด

ผลสม การบริหารจัดการน้ำ การใหน้ำตนสม  เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุมเก่ียวกับ

การบริหารจัดการเรื่องน้ำ ในแตละสวน การตัดแตงก่ิง และการปลิดผลในแตละสวนทำกันอยางไร ได

เห็นสภาพของแตละสวนที่มีความแตกตางกัน ชวยเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น 

วัตถุประสงค  

1.เพ่ือใหเกษตรกรในกลุมไดเห็นรูปแบบการผลิตและการจัดการในแตละสวน ในเรื่องแหลงน้ำ 

การกักเก็บน้ำ รูปแบบการใหน้ำ การตัดแตงกิ่ง การปลิดผล รวมถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

2.เพ่ือใหสมาชิกไดวิเคราะหและใหความคิดเห็น แนวทางในการปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาที่ดีข้ึน 

ตามหลักของการทำเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม  

การดำเนินกิจกรรม  

จัดเยี่ยมสวนสมาชิก รวมกับสมาชิกทานอื่น เพ่ือรวมเรียนรูกระบวนการจัดการในแตละพื้นที่ 

สำหรับผลิตสมเขียวหวาน ในตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น ในวันที่ 26 – 27  มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 

17.00 น.  

เนื้อหาในการเสวนา 

- การบริหารจัดการน้ำ การใหน้ำตนสมเขียวหวาน การตัดแตงก่ิง การปลิดผล  

- สภาพแวดลอมของสวนตอการผลิตสมเขียวหวาน  เชน ที่ราบ ที่ดอน เปนตน 

ผลการดำเนินงาน  

- เกษตรกรไดเรียนรู เกี ่ยวกับบริหารจัดการน้ำที ่เห็นภาพชัดเจน เนื ่องจากพื ้นที ่ปลูก

สมเขียวหวานของบางรายอยูติดใกลน้ำ (แมน้ำยม) เกษตรกรบางรายมีพื้นที่อยูบนภูเขา 

ตองมีการขุดบอ สระน้ำ เพ่ือกักเก็บน้ำฝน หรือดักน้ำซับไวใช  ในบางรายลงทุนในการวาง

ทอในระยะทาง 2 – 3 กิโลเมตร พรอมติดตั ้งระบบแอรแวร เพิ ่มความดันในทอสงน้ำ 

เพ่ือใหมีน้ำใชในการรดตนสมเขียวหวาน รวมทั้งไดเห็นวาในแตละสวนจะมีการตัดแตงก่ิงที่

แตกตาง ๆ กัน เนื่องจากความเสียดายกิ่ง หรือเมื่อสมมีการติดผล ก็ไมปลิดผลที่มีขนาดที่

เล็กแตกตางกันออก เพราะความเสียดาย หรือบางสวนไมเลือกวาจะทำสมรุนที่หนึ่ง หรือ

รุนที่สอง ปลอยใหสมติดดอกหลายรุน เชนเดียวกันการบริหารจัดการโรคแมลง สวนมาก

เกษตรกรจะรอใหเกิดการระบาดกอน จึงจะทำการฉีดพนสารสกัดสมุนไพร ทั้งที่ทุกปก็
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ทราบวา โรคแมลงศตัรูจะระบาดชวงเวลาใด จึงกอใหเกิดความเสียหายคอนขางมาก หรือ

การไมไดเขาไปดูแลสวนอยางสม่ำเสมอ ในบางปมีการระบาดของโรคแมลงคอนขางมาก 

จากสภาพอากาศแปรปรวนสูง  

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.15 แหลงน้ำ และ

การสูบนำ้ในสวนสม 

ภาพท่ี 2.16 การตัดแตงก่ิง และการการปลิดผลสมในสวน 
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 2.3.4 อบรมการขยายพันธุสมดวยการเสียบยอด ติดตา และการทำแผนการผลิตสมของ

กลุม จัดกิจกรรมนี้เพ่ือใหเกษตรกรไดสามารถจะผลิตตนพันธุสมไวปลูกเสริมหรือขยายแปลงปลูก โดย

ไมตองซื้อตนพันธุ และอาจทำเปนรายไดเสริมในการขายตนพันธุสมเขียวหวาน และรวมการจัดทำ

แผนในการผลิตสมอินทรียของตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร เพื่อเปนการเตรียมวางแผน

ลวงหนา ในการเตรียมการผลิตในปตอไปอยางมีความพรอมในเรื่องปจจัยการผลิตตาง ๆ    

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหความรูความเขาใจในการผลิตตนพันธุสมเขียวหวานไวใชเอง หรือเพ่ือการขายเปน

รายไดเสริม เชน การเสียบยอด การติดตา  

2.เพ่ือใหสมาชิกและเกษตรกรในกลุมไดรวมกันวางแผนและกำหนดแผนการผลิตสมอินทรีย 

จัดทำปฏิทินการผลิต รวมถึงวางแผนการผลิตและเตรียมปจจัยการผลิต  

การดำเนินกิจกรรม 

ดำเนินการนัดหมายและจัดกิจกรรมอบรมและปฏิบัติการผลิตตนพันธุสม แบบการเสียบยอด 

การติดตา และการเลือกใชตนตอ โดยการใหความรูเกี่ยวกับหลักการ และทดลองปฏิบัติ ในวันที 10 

กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชุมวัดวังเบอะ ประจำหมูบานวังเบอะ ตำบล

วังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร โดยวิทยากรจากศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร คุณรีนา เดือน

ดาว (ปานอย)  

เนื้อหาในการอบรมและปฏิบัติการ  

- ใหหลักการในการเลือกตนตอ การเลือกกิ่งพันธุ การเสียบยอด และการติดตา  

- ทำการปฏิบัติ การขยายพันธุ 

- แบงกลุมในการทำแผนการผลิตสมอินทรีย ใหแตละกลุมนำเสนองาน สรุปแผนการผลิตสม 

ผลการดำเนินงาน  

- เกษตรกรมีความรูในการขยายพันธุสมเขียวหวาน และการทำตนพันธุที่ถูกตอง รวมถึงการ

เลือกใชตนตอได ทำการเสียบยอดได ทำการติดตาได สรางเครือขายกับวิทยากรในเรื่อง

การผลิตและขยายตนพันธุไมผลอ่ืน ๆ ดวย  

- เกษตรกรไดแผนการผลิตสมอินทรียในป 2565 รวมกัน เพื่อใชในการจัดทำคูมือการผลิต

สมเขียวหวานอินทรียของกลุมตอไป  
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ภาพกิจกรรม 

  

ภาพที่ 2.17 การฝกขยายพันธุตนสมเขียวหวาน เพ่ือทำตนพันธุ และการเตรียมตนตอ 

 

ภาพที่ 2.18 การแบงกลุมทำแผนการผลิตสมเขียวหวานอินทรีย ตำบลวังชิ้น 

 

 2.3.5 การจดบันทึก (บัญชีฟารม) การผลิตนอกฤดูกาล การเตรียมวิทยากรกลุม และ

เตรียมความพรอมในการรับรองแปลงอินทรียแบบมีสวนรวม กิจกรรมนี้เปนการอบรมใหความรูใน

เรื่องการทำบันทึกของฟารม หรือการจัดทำบัญชีฟารมเบื้องตน เปนขอกำหนดของการรับรองแปลง

อินทรียแบบมีสวนรวม และจะทำใหสามารทวนสอบยอนกลับได หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น รวมทั้ง
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ทำใหทราบตนทุนในการผลิตดวย และมีการคัดเลือกวิทยากรกลุ ม คัดเลือกแปลงสาธิตการผลิต

สมเขียวหวานอินทรียของกลุม  

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือทบทวนความรูความเขาใจในการทำบัญชีฟารม การจดบันทึกขอมูลการผลิต 

2.เพ่ือคัดเลือกสมาชิกและเกษตรกรที่มีความรู ความเขาใจ ในการผลิตสมอินทรีย เพ่ือการ

เปนวิทยากรของกลุม เพ่ือใหเปนที่ปรึกษา พ่ีเลี้ยงแกสมาชิก หรือสามารถบรรยายใหผูสนใจได  

รวมถึงการคัดเลือกแปลงสมาชิก เพ่ือการรับรองแปลงการผลิตสมอินทรียตอไป  

การดำเนินกิจกรรม 

ดำเนินการนัดหมายและจัดกิจกรรมอบรมทบทวนความรูความเขาใจ ในเรื่องการทำบัญชี

ฟารม โดยการใหความรูเก่ียวกับหลักการจดบันทัก การคัดเลือกวิทยากรของกลุม คัดเลือกแปลงสาธิต

ของกลุม และการคัดเลือกแปลงที่มีความพรอม เพื่อขอรับรองแปลงผลิตสมอินทรีย รวมถึงการผลิต

สมนอกฤดูกาล ในวันที 28 สิงหาคม  2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ กลุมผลิตปจจัยการผลิตเพ่ือ

การสาธิต บานคุณนิภา แกวตุย หมูบานวังเบอะ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 

เนื้อหาในการอบรมและปฏิบัติการ  

- ทำการทบทวนหลักการในการทำบัญชีฟารม แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในกลุม 

- ทำการคัดเลือกวิทยากรกลุม จำนวน 5 ราย และคัดเลือกแปลงสาธิต 10 ราย   

- ทำการคัดเลือกแปลงสมาชิกในกลุมไวเพ่ือขอรับรองแปลงผลิตสมอินทรียแบบมีสวนรวม

ตอไป จำนวน 10 ราย 

- การทำสมนอกฤดูการผลิต  
 

ผลการดำเนินงาน  

- เกษตรกรทั ้งหมดไดผานการอบรมในเรื ่องการจดบันทึก การทำบัญชีฟารม จาก

หนวยงานของรัฐเกือบทุกป มีความเขาใจดีในการจดบันทึก แตไมคอยจะทำการจด

บันทึกขอมูลตาง ๆ คณะทีมถายทอดไดทบทวน ชี้แนะ และแจงใหเห็นความสำคัญ ซึ่ง

เปนสวนของขอกำหนดในการทำการเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมดวย และจะกำกับ

ติดตามเปนระยะตอไป  
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- ไดวิทยากรกลุม จำวน 5 ราย ไดแก เสถียร ถาบู  ใส ขุนบุญ  นิภา แกวตุย  ทิน ยศสุตัน 

กัญญา เปงดิบ และคัดเลือกแปลงสาธิตการผลิตสมอินทรียไวจำนวน 10 ราย รวมทั้งมี

การเตรียมความพรอมของเกษตรกรเพื่อขอรับรองการทำเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม

ไว จำนวน 10 ราย (ตามรายชื่อที่รายงานในชวงแรกที่สงเขารวมอบรมผูตรวจแปลงและ

ขอรับรองแปลงกับทางสมาพันธเกษตรกรรมยังยืนแพร)  

- 1. นายเสถียร ถาบู 

- 2. นางนิภา แกวตุย 

- 3. นางกัญญา เปงดิบ 

- 4. นายใส ขุนบุญ 

- 5. นางชอย ยศสมดี 

- 6. นายทิน ยศสุตัน 

- 7. นางพัฒนา ศาสตราทรัพย 

- 8. นายสุข สืบเหล็ก 

- 9. นายคำ จันทรมา 

- 10. นางศรีลัย ปนสืบ 

- 11. นางตอม จันทรมา  

- สำหรับการผลิตสมนอกฤดูกาล ในสภาพปกติของสมเขียวหวานสามารถทำได แตปจจัยท่ี

สำคัญ เปนเรื่องระบบน้ำ ซึ่งปกติสมเองจะสามารถบังคบัใหออกดอกไดงาย น้ำตอง

เพียงพอตอชวงท่ีจะทำ โดยปกติสมท่ีวังชิ้นจะมีดอกออกประมาณ 2 รุน โดยชวงที่สองจะ

ติดดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ หรือลาชาออกไปถึงมีนาคมก็มี เกษตรกรไดแจงวาการ

บริหารจัดการจะคอนขางลำบาก น้ำไมเพียงพอในชวงสมติดผลเล็ก จะทำใหเกิดผล

เสียหายมากกวา เกษตรกรบางสวนเขาใจหลักการของการบังคบัใหดอกสมเขียวหวานออก

ตามตองการ โดยอาศัยการควบคุมการใหน้ำและปุย ทั้งนี้ตนสมเขียวหวานตองมีความ

สมบูรณแข็งแรง ไมมีโรคแมลงรบกวน มีการบริหารจัดการที่ดีเพียงพอ  
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ภาพกิจกรรม 

ภาพที่ 2.19 การทบทวนการทำบัญชีฟารม การคัดเลือกวิทยากรกลุม การคัดเลือกแปลง

สาธิต และเตรียมความพรอม เพ่ือการขอรับรองแปลงปลูก 

2.3.6 การเก็บดิน เพื่อการวิเคราะห และการตรวจสอบสารตกคางในผลผลิตสม กิจกรรม

นี้เปนการใหความรูแกเกษตรกร ใหรูจักการตรวจสอบคุณภาพของดินในแปลงปลูกของตน

เอง โดยการวัดคาความเปนกรดดาง ดวยเครื่องมืออยางงาย เชน pH meter กระดาษลิสมัส 

และการใชเครื่องวัดของแข็งท่ีละลายน้ำได หรือเกษตรกรรูจัก เครื่องวัดความหวานสม การ

เก็บตัวอยางดิน เพื่อนำไปวิเคราะห หรือสงวิเคราะหที่สำนักงานพัฒนาท่ีดิน หรือการ

วิเคราะหดวยชุดตรวจสอบสำเร็จรูป รวมถึงการตรวจสอบสารตกคางในผลิตผลสม   

วัตถุประสงค 

1.เพ่ือใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับดิน และการเก็บตัวอยางเพ่ือการวิเคราะหธาตุอาหาร 

2.เพ่ือใหเกษตรกรรูจักการวัดคาความเปนกรดดางเบื้องตนอยางงาย  

3.เพ่ือใหเกษตรกรวัดคาความหวานของผลผลิตดวยเครื่องมือ ทดแทนการชิม 

4.เพ่ือใหเกษตรกรทราบถึงกระบวนการผลิตแลวเกิดการตกคางของสารที่เปนพิษ ตาม

ขอกำหนดของการทำเกษตรอินทรีย  

การดำเนินกิจกรรม 

ดำเนินการนัดหมายและจัดกิจกรรมอบรม ทบทวนความรูความเขาใจ ในเรื่องดิน คาความ

เปนกรดดางสำคัญอยางไร วัดดวยเครื่องมืออยางไร การเก็บตัวอยางดินในสวน เพื่อการสงวิเคราะห 

การใชเครื่องมือวัดความหวานเปนตัวตัดสินรสชาติสม แทนการชิมดวยคน และการสุมตัวอยางสมไป
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ตรวจสอบสารตกคาง เพื่อยืนยันการผลิตที่ปลอดภัยใหเกษตรกรสมาชิกทราบ  ในวันที 30 ตุลาคม 

2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีคณุเสถียร ถาบู เปนวิทยากรรวมสาธิต และบรรยาย  

เนื้อหาในการอบรมและปฏิบัติการ  

- การวัดคาความเปนกรดดางดวยเครื่องมือ และการเก็บตัวอยางดิน เพ่ือการวิเคราะห 

- การวัดคาความหวานของสมดวยเครื่องมือวัดของแข็งท่ีละลายน้ำได  

- การสุมเก็บตัวอยางสม และนำมาตรวจสอบดวยชุดตรวจสารพิษสำเร็จรูป 

 

ผลการดำเนินงาน  

เกษตรกรทั้งหมดไดผานการอบรมเกี่ยวกับการเก็บดิน เพื่อสงวิเคราะห แตจำไมคอยได 

และผูนำกลุมมีเครื่องมือสำหรับการวัดความเปนกรดดาง 1 เครื่อง สามารถชวยเหลือเกษตรกรในกลุม

ในการวัดคาความเปนกรดดางในสวนได รวมถึงการมีเครื่องมือวัดของแข็งที่ละลายน้ำได หรือที่รูจักใน

นาม เครื่องวัดความหวาน จำนวน 2 เครื่อง และจากการสุมดินในแปลงของเกษตรกรไปตรวจสอบ 

พบวา ปริมาณธาตุอาหารในดิน มีคอนขางนอยมาก ในบางแปลงขาดอยางรุนแรง สำหรับคาความ

เปนกรดดาง ไมคอยมีปญหา โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ 5.0 – 6.5 สวนสารตกคางจากการตรวจสอบดวย

ชุดตรวจสำเร็จ ไมพบวามีการตกคางของสารตองหามในแปลงท่ีสุมไปตรวจ  

 

ภาพกิจกรรม  

 

ภาพที่ 2.20 อุปกรณวัดคาความเปนกรดดาง และวัดความหวานของผลผลิตสมของเกษตรกร 
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ภาพที่ 2.21 การวิเคราะหธาตุอาหารในดิน และสารตกคางในผลสมท่ีสุมเก็บจากแปลง 

 

ตารางที่ 2.1 แสดงคาวิเคราะหธาตุอาหารในดินของแปลงที่ทำการสุมเก็บตัวอยางดิน ตรวจดวยชุด

ตรวจดินสำเร็จรูป (ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)  

ชื่อ-สกุล ธาตุ

ไนโตรเจน 

ธาตุ

ฟอสฟอรัส 

ธาตุ  

โพแตส 

เซียม 

ความเปนกรดดางของ

ดิน 

1.นายเสถียร ถาบู ต่ำ ปานกลาง สูง 6.0 

2.นางกัญญา เปงดิบ ต่ำมาก ต่ำ ต่ำ 5.0 

3.นางนิภา   แกวตุย ต่ำมาก ต่ำ ต่ำ 5.0 

4.นางสรอย ยศสมดี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 5.5 

5.นายพัฒนา ศาสตราทรัพย ไมมี ปานกลาง ต่ำมาก 5.5 

6.นางศรีลัย ปนสืบ  ต่ำมาก สูง ต่ำ 6.5 

7.นายสุข สืบเหล็ก ต่ำมาก ต่ำ ไมมี 6.0 

8.นายทิน ยศสุตัน ไมมี สูง ปานกลาง 6.0 

9.นายใส ขุนบุญ สูง ต่ำ ปานกลาง 6.0 

10.นายคำ จันทรมา ต่ำมาก สูง ต่ำ 6.5 

11.นายสวาง สีใส ปานกลาง สูง ต่ำ 6.5 
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12.นางเดือน ขุนบุญ สูง ปานกลาง ปานกลาง 5.0 

13.นายธีรภัทร สักหลอด ต่ำมาก ต่ำ ต่ำ 6.5 

14.นายเปน ชุมเหิง ปานกลาง สูง ต่ำ 6.0 

15.นางโสพิน ขุนบุญ ต่ำมาก สูงมาก สูง 6.5 

16.นายบุญมี อดแบน ไมมี สูง ต่ำ 5.5 

17.นายลวน พุทธา ปานกลาง สูง ต่ำ 5.5 

18.นายสกล สักหลอด ต่ำมาก สูง ต่ำมาก 5.5 

19.นางลำใย จริตงาม ต่ำมาก ต่ำ สูง 6.5 

20.นางสุรีย ปญญา ปานกลาง ต่ำ สูง 6.5 

21.นางสังเวียร ตาจา ไมมี สูง ปานกลาง 6.0 

22.นายหลา สืบเต็ม ปานกลาง ต่ำ ปานกลาง 6.5 

23.นายทอง ยศสมดี ต่ำมาก ต่ำมาก ปานกลาง 5.0 

 

ตารางที ่ 2.2 แสดงผลการตรวจสอบสารตกคางในผลผลิตของสมาชิก (ชุดตรวจสารพิษตกคาง

สำเร็จรูป)  

ผูสงผลผลิตตรวจ ผลการตรวจสอบ 

นางกัญญา เปงดิบ ไมพบสารเคมีตกคาง 

นางนิภา   แกวตุย ไมพบสารเคมีตกคาง 

นางสรอย ยศสมด ี ไมพบสารเคมีตกคาง 

นางพัฒนา ศาสตราทรัพย ไมพบสารเคมีตกคาง 

นางศรีลัย ปนสืบ  ไมพบสารเคมีตกคาง 

นายสุข สืบเหล็ก ไมพบสารเคมีตกคาง 

นายทิน ยศสุตัน ไมพบสารเคมีตกคาง 

นายใส ขุนบุญ ไมพบสารเคมีตกคาง 

นายคำ จันทรมา ไมพบสารเคมีตกคาง 

นางศรีลัย ปนสืบ ไมพบสารเคมีตกคาง 

นางตอม จันทรมา ไมพบสารเคมีตกคาง 

นางนรมน ศิริพันธุ ไมพบสารเคมีตกคาง 

นางศิริพร ธนูทา ไมพบสารเคมีตกคาง 
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2.4. การติดตาม ประเมินผลการถายทอดเทคโนโลยี และเก็บขอมูลเพื่อจัดทำรายงานโครงการ 

กิจกรรมการติดตามประเมินผลการถายทอดเทคโนโลยี และการนำเทคโนโลยีไปใชประโยชน 

โดยมีการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีที่ผานมาทุกกิจกรรม

เพ่ือสรุป ปญหา และหาแนวทางทางในการพัฒนาการบริหารจัดการ การเพ่ิมมูลดวยการแปรรูปตอไป 

วัตถุประสงค  

เพื่อติดตาม สำรวจความคิดเห็นของผูรับบริการ เก็บขอมูลแบบประเมินผลการถายทอด

เทคโนโลยี  เพ่ือนำมาสรุป ปญหา อุปสรรค และเปนแนวทางการจัดทำโครงการในปตอไป  

การดำเนินงาน 

ผูรับผิดชอบโครงการ ประธานกลุมผูนำเกษตรและสมาชิกกลุมเกษตรกรผูผลิตสมอินทรีย

แบบมีสวนรวม เขารับการตรวจประเมินและฟงขอเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการจาก

คณะทำงานผูตรวจ ประเมินโครงการ ผานทางระบบออนไลน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 โดยมี

สมาชิกกลุมเขารวมกิจกรรม จำนวน 4 คน  

ในวันที ่ 13 และ 20 พฤศจิกายน 2564 ไดดำเนินการจัดกิจกรรมติดตาม ประเมินผล

โครงการ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล แบบสำรวจ โดยมีสมาชิกเขารวมกิจกรรมจำนวน 50 คน เขารวม

การใหขอมูล โดยแบงกลุมยอย เพื่อปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคติดตอของจังหวัดอยางเครงครัด 

ทำการตอบแบบสำรวจและใหขอเสนอแนะในการดำเนินโครงการในปงบประมาณ 2564  

ผลการดำเนินงาน  

สมาชิกกลุมไดเขารับการตรวจประเมินใหขอมูล และฟงขอเสนอแนะในการดำเนินงาน 

โครงการจากคณะทำงานผูตรวจประเมินโครงการ และพรอมกับสรุปปญหาและขอเสนอแนะในการ 

ดำเนินโครงการในปตอไป โดยมีขอเสนอจากกลุมสรุปประเด็นปญหา อุปสรรค ไดดังนี ้

1. การผลิตสมเขียวหวานใหไดคุณภาพ ปจจัยสำคัญอยางหนึ่งที่ไมสามารถควบคุมได คือ 

ปจจัยดานสภาพอากาศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความรุนแรงมากขึ้น ทำใหยากแกการ

ผลิตสม หรือพืชพรรณทางการเกษตรชนิดอ่ืน ๆ ดวย รวมถึงเกิดการระบาดของโรคและ

แมลงตามมาดวย ผลผลิตรวงจากแมลงเจาะ โรคเขาทำลาย ในปนี้ก็พบมากพอควร 

2. ปการผลิต 2564 เกิดวิกฤตโควิด – 19 ที่สงผลตอราคาของผลผลิตทางการเกษตรทุก

ชนิด สมเขียวหวานเปนหนึ่งในนั้น ที่ราคาดิ่งอยางไมนาเชื่อ พอคารับซื้อกิโลกรัมละ 10 
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บาท เมื่อเริ่มตนฤดูกาลเก็บขาย และราคาก็ลดลงไปในเวลาไมก่ีวันที่ 8 บาท และ 6 บาท 

ทำใหเกษตรกรหลายรายที่คาดการณวาราคาจะสูงขึ้น เก็บสมไวบนตนตองปลอยทิ้งให

รวง เนื่องจากไมคุมทุนในการเก็บเกี่ยว จากการเกิดโรคระบาดโควิด – 19 ทำใหการ

ดำเนินการอบรมไมสะดวก ทำไดในระยะเวลาสั้น และรีบเรง สงผลตอการรวมกลุม ตอง

ปฏิบัติตามขอกำหนด ทำใหเกษตรกรกลัวการติดเชื้อโควิด – 19  

3. สมาชิกกลุมผลิตสมเขียวหวานสวนใหญ เปนผูสูงอายุ จะมีปญหาเรื่องระบบสารสนเทศ 

และการับทราบในเทคโนโลยีสมัยใหม ตองอาศัยเวลา เพื่อความเขาใจที่เพิ่มขึ้น รวมไป

ถึงการใชระบบอุปกรณสื่อสารตาง ๆ คอมพิวเตอร เครื่องวัดกรดดางดิน เครื่องวัดความ

หวาน จะทำไมคอยได เรี่ยวแรงในการทำสวน ตัดหญา สูบน้ำ อาจตองมีการจางแรงงาน 

4. เรื่องบริหารจัดการน้ำของแหลงปลูกสมยังเปนประเด็นสำคญั เนื่องจากสภาพแวดลอมที่

เปลี่ยนแปลงไป รวมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงรุนแรง ทำใหแหลงน้ำธรรมชาติ

เกิดการแหงขอด ในลำหวยบางแหงปริมาณน้ำลดลงกวาครึ่ง บางแหงแหงหายไป ในบาง

ปน้ำจากแมน้ำยมก็ทวมพื้นท่ี หรือมีปริมาณน้ำไมเพียงพอกับความตองการ เกษตรกร

อยากใหภาครัฐเขามาชวยดำเนินการที่เปนรูปธรรมกวานี้ ในเรื่องแหลงน้ำ แหลงกักเก็บ

น้ำเพ่ือการเกษตรในอำเภอวังชิ้น  

5. การเริ่มของกิจกรรมตาง ๆ ในโครงการลาชา เริ่มในเดือนมิถุนายน ซึ่งสมไดติดผลและมี

ขนาดโตแลว และประกอบกับฤดูกาลผลิตขาว ทำใหการจัดเวลารวมอบรมของเกษตรกร

จะเปนอุปสรรค รวมถึงฤดูการเลือกตั้งทางการเมืองดวย  
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ภาพกิจกรรม  

 

 

ภาพที่ 2.22 ประเมินผลโครงการรวมกัน แบงกลุมมา และสมาชิกทำปจจัยการผลิตที่สวนแตละแหง 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 

ผลการประเมินระหวางการถายทอดเทคโนโลยี 

โครงการหมูบานสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น  ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัด ไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ 

2564 ดำเนินงานภายใตคลินิก เทคโนโลยีเครือขาย มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 

สรุปผลการประเมินระหวางการ ถายทอดเทคโนโลยี ดังนี ้ 

3.1 งบประมาณการดำเนินโครงการ  

ทั้งสิ้น 230,000 บาท  

3.2 กลุมชุมชนรับการถายทอดเทคโนโลย ี 

จำนวน 1  กลุม ไดแก เกษตรกรผูปลูกสมอินทรีย จำนวน 50 คน  

3.3 ขอมูลของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลย ี 

ผูเขารับการถายถอดเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ้น 50 ราย ดังนี้  

 

ตารางที่ 3.1 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายถายเทคโนโลยี จำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จำนวน รอยละ 

เกษตรกร 49 98 

ขาราชการ - - 

รับจางท่ัวไป 1 2 

ขาราชการบำนาญ - - 

รวม 50 100 

 

จากตารางท่ี 3.1 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตาม 

อาชีพ พบวาผูที่เขามารับการถายทอดเทคโนโลยี สวนใหญนั้นมีอาชีพเกษตรกร จำนวน 49 ราย คิด 

เปน รอยละ 98 และรองลงมาคือ อาชีพรับจางทั่วไป จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 2 ตามลำดับ 
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ตารางที ่3.2 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามระดับ 

ระดับการศึกษา จำนวน รอยละ 

ประถม 38 76 

มัธยมตน 3 6 

มัธยมปลาย/ปวช 5 10 

ปวส / อนุปริญญา 3 6 

ปริญญาตรี 1 2 

รวม 50 100 
 

จากตารางท่ี 3.2 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตาม

ระดับการศึกษา พบวาผูที ่ เขามารับการถายทอดเทคโนโลยีสวนใหญนั้นมีการศึกษาในระดับระถม

ศึกษา จำนวน 38 ราย คิดเปนรอยละ 76 และผูที่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จำนวน 3 

ราย คิดเปนรอยละ 6 มกีารศกึษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 10 มี

การศึกษาในระดับอนุปริญญา จำนวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 6 และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 2 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 3.3 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามรายได 

ระดับรายไดตอเดือน จำนวน รอยละ 

นอยกวา 1,000 บาท 6 12 

1,001 – 2,000 บาท 2 4 

2,001 – 3,000 บาท 1 2 

3,001 – 4,000 บาท 6 12 

4,001 – 5,000 บาท 7 14 

5,001 – 6,000 บาท  10 20 

6,001 – 7,000 บาท 1 2 

7,001 – 8,000 บาท 3 6 

8,001 – 9,000 บาท 2 4 

9,001 - 10,000 บาท 12 24 

รวม 50 100 
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จากตารางท่ี 3.3 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตาม

รายไดตอเดือน ซึ่งพบวาผูที ่เขามารับการถายทอดเทคโนโลยีสวนใหญนั้นมีรายไดนอยกวา 1,000 

บาท มีจำนวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 12 มีรายไดเดือนละ 1,001-2,000 บาท จำนวน 2 คน คิดเปน

รอยละ 4 รายไดระดับ 2,001 – 3,000 มีจำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 2 ระดับรายได 3,001 – 

4,000 บาท มีจำนวน 6 ราย คดิเปนรอยละ 12 มีรายไดระดับ 4,001 – 5,000 บาท มีจำนวน 7 ราย 

คิดเปนรอยละ 14 ระดับ 5,001 – 6,000 จำนวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 20 ระดับรายได 6,001 -

7,000 บาท จำนวน 1 ราย คิดเปนรอยละ 2 รายได 7,001 – 8,000 บาท มีจำนวน 3 ราย คิดเปน

รอยละ 6 มีระดับรายได 8,001 – 9,000 บาท จำนวน 2 คน คดิเปนรอยละ 4 มีระดับรายได 9,001 -

10,000 บาท จำนวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 24 ตามลำดับ  

 

ตารางที่ 3.4 แสดงจำนวนและคารอยละของผู เขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามแหลง 

ประชาสัมพันธ  

แหลงประชาสัมพันธ จำนวน รอยละ 

เจาหนาที่ของรัฐ - - 

การแนะนำ/คนรูจัก 50 100 

รวม 50 100 
 

จากตารางท่ี 3.4 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตาม 

แหลงประชาสัมพันธหรือการทราบขาวการถายทอดเทคโนโลยี พบวาผูที ่เขามารับการถายทอด 

เทคโนโลยีสวนใหญนั้นทราบขาวจาก การแนะนำจากคนรูจัก มีจำนวน 50 คน คดิเปนรอยละ 100  

 

ตารางที่ 3.5 แสดงจำนวนและคารอยละของ ผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี  

การไดรับการถายทอดเทคโนโลยี จำนวน รอยละ 

เคย - - 

ไมเคย 50 100 

รวม 50 100 
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จากตารางท่ี 3.5 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตาม 

การไดรับการถายทอดเทคโนโลยี พบวาผูที่ไมเคยเขามารับการถายทอดเทคโนโลยีมีจำนวน 50 คน 

คิด เปนรอยละ 100  

 

ตารางที่ 3.6 แสดงจำนวนและคารอยละของการลงทะเบียนคนจนประเภทขาดอาชีพ  

การลงทะเบียนคนจนประเภทขาดอาชีพ จำนวน รอยละ 

เคย - - 

ไมเคย 50 100 

รวม 50 100 
 

จากตารางท่ี 3.6 แสดงจำนวนและคารอยละของของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนก ตาม

การลงทะเบียนคนประเภทขาดอาชีพ เขารับการถายทอดเทคโนโลยี พบวาผูเขาอบรมเปนผูที่ไมเคย

ลงทะเบียนคนประเภทขาดอาชีพ มีจำนวน 50 คน คิดเปนรอยละ 100 

 

3.4 สรุปแบบประเมินผลกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี 

 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีทุกกิจกรรมแลว ไดแจกแบบสอบถามใหแก 

ผูเขารวม โครงการเพ่ือประเมินผลการดำเนินกิจกรรมในโครงการ โดยนำมาสรุปและวิเคราะหผลการ 

ดำเนินกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี โดยมีผลการประเมินในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 

3.4.1 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ 

 ในการวัดระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี จำนวน 50 คน ผาน

การใชแบบสอบถาม ผูดำเนินโครงการไดสรางขอคำถามเก่ียวกับระดับความพึงพอใจในการ ถายทอด

เทคโนโลยี 2 ดาน ไดแก ความพึงพอใจข้ันตน และขอมูลความพึงพอใจเพ่ือปรับปรุง หลักสูตร จำนวน

ทั้งสิ้น 9 ขอ แตละขอใหเลือก มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สดุ ซึ่ง คำตอบจากผูเขารวม

โครงการจะนำไปคำนวณคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑการ กำหนดคาน้ำหนัก

คะแนนสำหรับระดับความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามในดานความพึงพอใจ ดังนี ้ 
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5 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  

4 มีระดับความพึงพอใจมาก  มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  

3 มีระดับความพึงพอใจปานกลาง  มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49  

2 มีระดับความพึงพอใจนอย  มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49  

1 มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด  มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  

 

ตารางที่ 3.7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจขั้นตน 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ

ขั้นตน 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความพึง

พอใจ 

ดานกระบวนการใหบริการ 3.98 0.14 มาก 

เจาหนาที่ใหบริการ 3.94 0.31 มาก 

สิ่งอำนวยความสะดวก 3.96 0.20 มาก 

รวม  3.96 0.02 มาก 

 

จากตารางที่ 3.7 พบวาความพึงพอใจขั้นตนของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีโดยรวมอยู 

ใน ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 3.96 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.02 คะแนน เมื่อแยก 

พิจารณารายประเด็น พบวา ผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีสวนใหญ มีความพึงพอใจในดานสิ่ง 

อำนวยความสะดวก เจาหนาที่ผูใหบริการ และดานกระบวนการใหบริการ ไมไดแตกตางกัน  โดยมี

คะแนนเฉลี่ย 3.96  
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3.4.2 ผลการประเมินการนำความรูที่ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีไปใชประโยชน 

ตารางที่ 3.8 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอหลักสูตร 

ประเด็นวัดความพึงพอใจในการ

ถายทอดเทคโนโลยี 

คะแนน

เฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความพึง

พอใจ 

การนำความรูไปใชประโยชน 4.02 0.14 มาก 

ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร 4.08 0.27 มาก 

ความเหมาะสมของวิทยากร 4.08 0.27 มาก 

ระยะเวลาการอบรม 4.06 0.31 มาก 

ชวงเวลาอบรม 4.10 0.30 มาก 

ความคุมคาเมื่อเทียบเวลากับคาใชจาย 4.14 0.40 มาก 

รวม  4.07 0.04 มาก 

 

จากตารางที ่ 3.8 พบวาความพึงพอใจตอหลักสูตรของผู เขารับการถายทอดเทคโนโลยี

โดยรวม อยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.08 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.04 เมื่อแยก 

พิจารณารายประเด็น พบวา ผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีสวนใหญพึงพอใจในดานความคุมคาเมื่อ

เทียบเวลากับคาใชจาย มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14 ความพึงพอใจรองมาในดานชวงเวลาในการอบรม 

โดยมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.10 ในดานความเหมาะสมของเนื้อหา วิทยากร และระยะเวลาในการ

อบรม มีคะแนนไมตางกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.08 สวนการนำความรูไปใชประโยชน มีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 4.02  

 

ตารางที่ 3.9 แสดงจำนวนและรอยละของการนำความรูไปใชประโยชน 

การนำความรูไปใชประโยชน จำนวน รอยละ 

นำไปใชประโยชน 50 100 

นำไปใชประโยชนไมได - - 

รวม 50 100 
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จากตารางท่ี 3.9 แสดงจำนวนและคารอยละของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตาม 

การนำความรูที ่ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีไปใชประโยชน พบวา ผูที่เขามารับการถายทอด 

เทคโนโลยีจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ใหความคิดเห็นวาจะสามารถนำความรูที ่ไดรับไปใชประโยชนได

ภายหลังท่ีไดรับการถายทอดเทคโนโลยีแลว   

 

3.4.3 ผลประเมินการคาดการณรายไดที่จะเพิ่มขึ้นภายหลังรับการถายทอดเทคโนโลยี 

ตารางที่ 3.10 แสดงจำนวนและรอยละของรายไดตอเดือนที่คาดวาจะเพ่ิมขึ้นจากการรับการถายทอด 

เทคโนโลย ี

ระดับรายไดตอเดือน จำนวน รอยละ 

นอยกวา 1,000 บาท 1 2 

1,001 – 2,000 บาท 28 56 

2,001 – 3,000 บาท 17 34 

3,001 – 4,000 บาท 2 4 

4,001 – 5,000 บาท 1 2 

5,001 – 6,000 บาท  1 2 

มากกวา 10,000 บาท - - 

รวม 50 100 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงสัดสวนรายไดท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนภายหลังรับการถายทอดเทคโนโลย ี

 



69 
 

จากการประเมินผลภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี พบวาผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี 

สวน ใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งในดานความพึงพอใจขั้นตนและความพึงพอใจตอหลักสตูร 

โดยความพึงพอใจขั้นตน ซึ่งวัดความพึงพอใจในดานกระบวนการใหบริการ เจาหนาที่ผูใหบริการ และ 

สิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงความพึงพอใจตอหลักสูตรที่ทำการประเมินในเรื่อง การนำความรูไปใช 

ประโยชน ความเหมาะสมของหลักสูตร ความเหมาะสมของวิทยากร ระยะเวลาการอบรม ชวงเวลา 

การอบรม และความคุมคาเมื่อเทียบกับเวลาและคาใชจาย นอกจากนี้ผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี 

รอยละ 100 คิดวาจะสามารถนำความรูที่ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีไปใชประโยชนไดภายหลัง

จากการเขารับการถายทอดหรืออบรมแลว และผูเขารับการถายทอดสวนใหญคาดหวังวาจะสามารถ

สรางรายไดเพิ่มขึ้นภายหลังการรับการถายทอดเทคโนโลยีเดือนละไมเกิน 2,000 บาท คิดเปนรอยละ 

56 และจะไดรับรายไดเพิ่มข้ึนเดือนละไมเกิน 3,000 บาท คิดเปนรอยละ 34 ที่คาดหวังวาจะสามารถ

สรางรายไดมากกวา 3,000 บาทตอเดือนขึ้นไป จำนวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 4 

ผลการติดตามภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี 

โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการหมูบานสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น  

ตำบลวังชิ ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ประจำปงบประมาณ 2564 ดำเนินงานภายใตคลินิก เทคโนโลยี

เครือขาย มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติไดดำเนินการติดตามผลภายหลังการ ถายทอด

เทคโนโลยี และสรุปผลการติดตามภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี ไดดังนี ้

 

4.1 จำนวนคนท่ีสามารถติดตามประเมินผลภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี  

จากจำนวนผู เขารับการถายทอดเทคโนโลยีจำนวน 50 คน สามารถติดตามประเมินผล 

ภายหลังการถายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งสิ้น 50 คน คิดเปน รอยละ 100 โดยเปนสมาชิกในกลุมเปน

เกษตรกรผูผลิตสมเปนหลักของอำเภอวังชิ้น  

 

4.2 ผลการติดตามภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี ดานการนำไปใชประโยชน  

ภายหลังการถายทอดเทคโนโลยีเรื ่องเทคนิคในการผลิตปุยแบบไมกลับกอง ปุยโบกาฉิ การ

เพาะเลี ้ยงแหนแดง การทำน้ำหมักในการปองกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช การใชเชื ้อและขยาย

เชื้อจุลินทรียไตรโคเดอรมา บิวเวอรเรีย เมธาไรเซียม บาซิลัส การทำปุยหมักน้ำจากปลา การทำน้ำ

หมักแคลเซียม การทำน้ำหมักโบรอน การทำน้ำหมักผลไมรวม การตัดแตงกิ่ง การบริหารจัดการน้ำ 

การทำบัญชีฟารม การวิเคราะหดิน การวิเคราะหสารตกคางในผลผลิต ไดดำเนินการติดตาม 

ประเมินผลการดำเนินโครงการโดยใชแบบติดตามประเมินผล จำนวน 50 ชุด ซึ่งผลการติดตาม

ภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี ดานการนำไปใชประโยชนและอื่น ๆ แสดงได ดังตารางดานลาง 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและคารอยละของผูที่รับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามลักษณะของ 

รายไดที่เกิดจาการถายทอดเทคโนโลย ี

ลักษณะรายไดท่ีไดรับจากการถายทอด

เทคโนโลยี 

จำนวน รอยละ 

รายไดหลัก 49 98 

รายไดเสริม 1 2 

รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและคารอยละของผูที่รับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตาม 

ลักษณะของรายไดที่เกิดจากการถายทอดเทคโนโลยี พบวาผูที่เขารับการถายทอดเทคโนโลยีทั้งหมดมี 

49 ราย คิดเห็นวาสามารถนำความรูที่ไดรับไปสรางรายไดหลัก คิดเปนรอยละ 98 และมีผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยีจำนวน 1 ราย ใหความคิดเห็นวาความรูท่ีไดนำไปสรางรายไดเสริม คิดเปนรอยละ 

2  

ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนและคารอยละของผู ที่รับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามรายไดที่

เพ่ิมขึ้น ภายหลังการรับการถายทอดเทคโนโลย ี

ระดับรายไดตอเดือนที่เพิ่มขึ้น จำนวน รอยละ 

นอยกวา 1,000 บาท 11 22 

1,001 – 2,000 บาท 36 72 

2,001 – 3,000 บาท 3 6 

รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนและคารอยละของผูที่รับการถายทอดเทคโนโลยีจำแนกตาม 

รายไดที่เพิ่มขึ้นภายหลังการรับการถายทอดเทคโนโลยีพบวา ผูที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีสวน 

ใหญนั้นใหขอมูลวามีรายไดเพิ่มขึ้น 1,001 – 2,000 บาทตอเดือน จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 72 

รองลงมามีผูไดรับการถายทอดเทคโนโลยีมีรายไดเพิ่มขึ้น นอยกวา 1,000 บาทตอเดือน จำนวน 11 

ราย คิดเปนรอยละ 22 และมีรายไดเพิ่มขึ้น 2,001- 3,000 บาทตอเดือน จำนวน 3 ราย คิดเปนรอย

ละ 6 ซึ่งสามารถแสดงสัดสวนรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นได ตามแผนภูมิวงกลม 
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ภาพที่ 4.1 สัดสวนรายไดที่เพ่ิมข้ึนภายหลังรับการถายทอดเทคโนโลย ี

 

4.3 การประเมินรายจายที่ลดลงตอเดือนภายหลังการถายทอดเทคโนโลย ี 

เมื่อติดตามและประเมินผลภายหลังการถายทอดเทคโนโลยีในดานการลดรายจายภาย 

หลังจากการเขารับการถายทอดเทคโนโลยี แสดงไดดังตาราง  

ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนและคารอยละของผูที่รับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามรายจายที่

ลดลง ภายหลังการรับการถายทอดเทคโนโลย ี

ระดับรายจายตอเดือนที่ลดลง จำนวน รอยละ 

นอยกวา 1,000 บาท 37 74 

1,001 – 2,000 บาท 13 26 

2,001 – 3,000 บาท - - 

รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนและคารอยละของผูที่รับการถายทอดเทคโนโลยีจำแนกตาม 

รายจายที่ลดลงภายหลังการรับการถายทอดเทคโนโลยีพบวา ผูที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีสวน 

ใหญนั้นมีรายจายที่ลดลง นอยกวา 1,000 บาทตอเดือน จำนวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 74 และ ผูท่ี

มีมีรายไดจายลดลง 1,001 – 2,000 บาท มีจำนวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 26 ซึ่งสามารถแสดง 

สัดสวนรายจายที่ลดลงไดตามแผนภูม ิ 

22%

72%

6%

นอ้ยกว่า 1,000 บาท 1,001 - 2,000 บาท 2,001 - 3,000 บาท
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ภาพที่ 4.2 สัดสวนรายจายที่ลดลงภายหลังรับการถายทอดเทคโนโลย ี

 

4.4 การประเมินการใชประโยชนจากความรูที่ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยี  

ผลการประเมินการใชประโยชนจากความรูที่ไดรับจากการถายทอดเทคโนโลยีแสดงได 

ดังตอไปนี้  

 

ตารางที่ 4.4 แสดงจำนวนและคารอยละของผูที่รับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามระยะเวลา 

การนำความรูไปใชประโยชน 

ระยะเวลาการนำความรูไปใชประโยชน จำนวน รอยละ 

หลังอบรมทันท ี 32 64 

หลังอบรมภายใน 1 เดือน 18 36 

หลังอบรมภายใน 3 เดือน - - 

รวม 50 100 

 

จากตารางท่ี 4.4 แสดงจำนวนและคารอยละของผูท่ีรับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนก 

ระยะเวลา การนำความรูไปใชประโยชน พบวาผูที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีสวนใหญสามารถนำ 

ความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดทันทีภายหลังการอบรม จำนวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 64 รองลงมา 

สามารถนำความรูไปใชประโยชนไดภายหลังจากการอบรมภายใน 1 เดือน จำนวน 18 ราย คิดเปน

รอยละ 36  

74%

26%

นอ้ยกว่า 1,000 บาท

1,001 - 2,000 บาท
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ตารางที่ 4.5 แสดงจำนวนและคารอยละของผูที่รับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตามการนำความรู 

ไปประยุกตใช 

การนำความรูไปใชประโยชน จำนวน รอยละ 

ใชในครัวเรือน 25 50 

ใชในชุมชน/กลุม 23 46 

ใชในที่ทำงาน - - 

ใชเม่ือมีโอกาส 2 4 

รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 4.5 แสดงจำนวนและคารอยละของผูที่รับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตาม 

การนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชพบวา ผูที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 25 ราย นำความรู

ไปประยุกตใชในครอบครัว คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีใชความรูใน

กลุมหรือชุมชนจำนวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 46 และเมื่อมีโอกาส ผูเขาอบรมจำนวน 2 ราย จะใช

องคความรูไปใชประโยชน คิดเปนรอยละ 4 

  

ตารางที่ 4.6 แสดงจำนวนและคารอยละของผูที่รับการถายทอดเทคโนโลยีจำแนกตามการขยายผล 

ความรูในดานตาง ๆ 

การขยายผลความรูดานตาง ๆ  จำนวน รอยละ 

ประยุกตเปนองคความรูใหม 21 42 

เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี/เผยแพรตอ 21 42 

ใหบริการ/คำปรึกษา 7 14 

อ่ืน ๆ  1 2 

รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 4.6 แสดงจำนวนและคารอยละของผูที่รับการถายทอดเทคโนโลยี จำแนกตาม 

การขยายผลความรูในดานตาง ๆ พบวาผูที ่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีสวนใหญมีการขยายผล 

ความรูไปประยุกตเปนองคความรูใหมและเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยีหรือเผยแพรตอไปไดใน 
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จำนวนที่เทากัน คือ 21 ราย คิดเปนรอยละ 42 รวมเปนรอยละ 84 รองลงมาขยายผลไปเปนการ

ใหบริการหรือใหคำปรึกษา จำนวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 14 และขยายผลดานอื่น ๆ จำนวน 1 คน 

คิดเปนรอยละ 2  

 

4.5 การประเมินดานคุณภาพชีวิตผูเขารับการอบรม  

ผลของการประเมินดานคุณภาพชีวิตผูเขารับการอบรมหลังจากการไดรับการถายทอด 

เทคโนโลยีแสดงดังตารางที่ 4.7 

 

ตารางที่ 4.7 แสดงจำนวนและคารอยละของผูที่รับการถายทอดเทคโนโลยีจำแนกตามคุณภาพชีวิต 

การขยายผลความรูดานตาง ๆ  จำนวน รอยละ 

ไมเปนตัวเงิน / นำความรูไปประกอบอาชีพ 50 100 

ไมเปนตัวเงิน /ความจำเปนของสังคมและ

สิ่งแวดลอมสวนรวม 

- - 

รวม 50 100 

 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงจำนวนรอยละของการประเมินดานคุณภาพชีวิตผูเขารับการอบรม 

โดยแสดงทางดานไมเปนตัวเงินแตเปนการนำความรูไปใชพัฒนาอาชีพมีจำนวน 50 ราย คิดเปนรอย

ละ 100 

 

4.6 การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร (เทียบกับการลงทุนโครงการ)  

จากสูตรการคำนวณผลตอบแทนโครงการ  

ผลตอบแทนโครงการ (เทา) = รวมรายไดแตละคนหารดวยจำนวนคน x 12 เดือน  

ตนทุนโครงการตอคน  

เมื่อ รายไดรวมของผูรับการถายทอดเทคโนโลยี  = 92,590 บาท  
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จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี   = 50  คน  

ตนทุนการดำเนินโครงการท้ังหมด    = 230,000 บาท  

ดังนั้น ตนทุนการดำเนินโครงการตอคน   = 230,000/50 บาทตอคน  

= 4,600  บาทตอคน 

 แทนคา ผลตอบแทนโครงการ (เทา)   = (92,590 / 50) x 12 เดือน  

    4,600   

= 4.83   เทา  

 

4.7 สรุปแบบประเมินผลการติดตามผลภายหลังการถายทอดเทคโนโลยี 4 เดือน  

โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการหมูบานสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น  

ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร  ไดติดตามประเมินผลภายหลังการถายทอด เทคโนโลยีจำนวน 

4 เดือน สามารถสรุปไดดังตาราง  

 

ตารางที่ 4.8 สรุปผลการประเมินการนำองคความรูไปใชประโยชน และมูลคาทางเศรษฐกิจภายหลัง 

การถายทอดเทคโนโลย ี4 เดือน 

รายการประเมิน  จำนวน หนวยนับ 

จำนวนผูถายทอดเทคโนโลยีตามแผน 50 คน 

จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลย ี 50 คน 

จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยีที่ติดตามผล 50 คน 

จำนวนผูท่ีนำองคความรูไปใชประโยชน 50 คน 

มูลคาทางเศรษฐกิจจากรายไดที่เพ่ิมข้ึน 59,720 บาทตอเดือน 

มูลคาทางเศรษฐกิจจากรายจายท่ีลดลง 32,870 บาทตอเดือน 

รวม 4.83 เทา 
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จากตารางที่ 4.8 จำนวนกลุมเปาหมายที่จะเขารับการถายทอดเทคโนโลยีตามแผน คือ 50 

คน มีผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีทั้งสิ้น 50 คน โดยสามารถติดตามประเมินผลไดทั้งหมด 50 คน 

พบวา ผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยีทุกคนสามารถนำความรูที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริงมูลคาทาง 

เศรษฐกิจจากรายไดท่ีเพิ่มขึ้น เทากับ 59,720 บาท/เดือน รายจายท่ีลดลงเทากับ 32,870 บาท/เดือน 

และมีผลตอบแทนโครงการ 4.83 เทาของเงินที่ลงทุนในโครงการ 

 

4.8 สรุปผลผลิตของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี  

ในการดำเนินกิจกรรมถายทอดเทคโนโลยีตามโครงการหมูบานสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น  

ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ในปงบประมาณ 2564 (ปที่ 1) ไดมุงเพื่อการพัฒนาเกษตรกร

ใหลดตนทุนปจจัยในการผลิตสมเขียวหวานอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) และเพิ่มคุณภาพผลผลิต 

พรอมเกิดความเกื ้อหนุนในกลุ มผลิตสมเขียวหวาน โดยอาศัยองคความรู และเทคโนโลยีทาง

วิทยาศาสตร ดำเนินกิจกรรมใหเกษตรกรเรียนรูกระบวนการผลิตพืชอินทรีย ตามมาตรฐานการผลิต

การทำงานแบบกลุม  การผลิตปุยหมักแหงและปุยน้ำหมักชนิดตาง ๆ การผลิตน้ำหมักสมุนไพร นำ

หมักชีวภาพตาง ๆ เพื่อการปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูสมเขียวหวาน การผลิตขยายเชื้อชีวภัณฑ

ตาง ๆ การตัดแตงกิ่ง การบริหารจัดการน้ำ การทำบัญชีฟารม การวิเคราะหดินเบื้องตน การวัดคา

ความหวานของสม และสารตกคางในผลผลิตสมเขียวหวาน สำหรับในเกษตรกรบางรายก็มีการนำสม

ไปแปรรูปขายเปนน้ำสมสด บรรจุขวด โดยขายตามงานที่ในอำเภอมีการจัด เชน อำเภอยิ้ม งาน

ประเพณีสำคัญ ของดีอำเภอวังชิ้น เปนการหารายไดเสริม เกษตรกรผูเขารวมในโครงการเปนกลุมที่

ปลูกสมอินทรียอยูกอนหนา แตทำการปลูกโดยใชองคความรูจากการสอบถาม บอกตอกันมา จากรุนสู

รุน จากการอบรมของหนวยงานราชการตามโอกาสตาง ๆ  พบไดวา มีการใชปุยคอกทั้งรูปแบบแหง 

และเปยกเปนน้ำ รดใหกับตนสม มีการใชน้ำสมควันไม มีการใชน้ำปูนฉีดพนในการปองกันเชื้อรา และ

ทำน้ำหมักตาง ๆ ใชกันเองตามวิถีในแตละสวน จากโครงการหมูบานวิทยาศาสตรเขามาชวยในการ

จัดการเรื่องแผนการผลิต ใหองคความรูในการทำปุยตาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และใหสูตรใน

การทำปุยน้ำหมักปลา น้ำหมักแคลเซียม น้ำหมักโบรอน ปุยผลไมรวม (ปุยหวาน) การใชสารชีวภัณฑ

ตาง ๆ (การขยายเชื้อ) การบริหารจัดการน้ำ การทำบัญชีฟารม การวิเคราะหดิน การวัดความหวาน

สม สารตกคางในผลผลิตสม เพื ่อใหเปนไปตามมาตรฐานการทำเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม 

เกษตรกรมีการปรับตัวที่เริ่มเปนระบบ มีแบบแผน เขาใจทิศทางในการทำเกษตรอินทรียเพิ่มมากขึ้น 

แตปจจัยดานสภาพแวดลอม ซึ่งเปนตัวที่ควบคุมไดยาก ก็ยังคงเปนปจจัยจำกัดของการผลิตพืช
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เชนเดิม ไดแก สภาพความแหงแลง อุณหภูมิของอากาศที่เปลี ่ยนแปลงอยางรุนแรง ลมพัดอยาง

รุนแรง ฝนตกหนัก เปนตน  
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ตารางที่ 4.9 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลกอนและหลังดำเนินโครงการ 

 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

เพ่ิมรายได ลดรายจาย

1 นาง สุรีย ขุนบุญ         T0 T1 T2 T3 T4 T5 T2 T3 600 300

2 นาย จักกริช ขุนบุญ       T0 T1 T2 T4 T1 950 300

3 นาง ตอม จันทรมา          T0 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 500 500

4 นาง เติมศักด์ิ สายมูล        T0 T1 T2 T3 T7 T3 1,150 300

5 นาย ธีรภัทร สักหลอด        T0 T1 T2 T3 T5 T2 1,800 1,200

6 นาย สกล สักหลอด        T0 T1 T2 T3 T5 T7 T1 T2 T3 T4 1,250 800

7 นางสาว ศรีลัย ปนสืบ          T0 T1 T2 T3 T4 T7T8 T1 T2 T3 T5T8 2,000 1,200

8 นาง นันทวัน เทวิน         T0 T1 T2 T3 T4 T5 T2 T3 1,060 200

9 นาย สุบิน ทวมอน       T0 T1 T2 T3 T2 T3 T4 1,150 300

10 นาง ชอย ยศสมดี          T0 T1 T2 T3 T4 T1 2,000 1,100

11 นาย สุข สืบเหล็ก          T0 T1 T2 T3 T4  T7 T0 T1 T2 T3 T4  T7 1,200 1,050

12 นาย สวาง สีใส        T0 T1 T2 T3 T5 T6 T2 T3 T6 1100 500

13 นาง จิราพรรณ ไชยมาพิกุล        T0 T1 T2 T3 T4 T5 T2 T3 T4 1,200 500

มูลคาทางเศรษฐกิจ (บาท/เดือน)
ลําดับ คํานําหนาช่ือ ช่ือ-สกุล

เทคโนโลยี/องคความรู
การนําไปใชประโยชน

  วิทยากรตัวคูณ         

(สามารถถายทอดองคความรู ได)
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T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

เพ่ิมรายได ลดรายจาย

14 นาย ริพล ทองโย        T0 T1 T2 T3 T6 T7 T3 1,100 650

15 นางสาว รัฐฎาพร วันสี         T0 T1 T2 T3 T4 T5 T2 T3 T4 T7 1,350 1,100

16 นาง นอย วางหา       T0 T1 T2 T3 T4 T2 T3 1,450 400

17 นาง พัฒนา ศาสตราทรัพย          T0 T1 T2 T3 T4 T0 T1 T2 T3 T4 500 500

18 นาย คํามูล จันทรเต็ม       T0 T1 T2 T4 T6 T2 T3 T5 1,100 400

19 นาย ทัน ยศสุตัน       T0 T1 T2 T3 T5 T2 T3 T4 1200 300

20 นาง นิภา แกวตุย          T0 T1 T2 T3 T4 T7 T8 T0 T1 T2 T3 T4 T7 T8 2,100 1,250

21 นาง ทองจันทร อิมตอม          T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 500 500

22 นาย ใส ขุนบุญ          T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 1,240 1,050

23 นาง ลําใย จริตงาม       T0 T1 T2 T3 T4 T2 T3 500 500

24 นาง กัญญา เปงดิบ          T0 T1 T2 T3 T4 T7 T8 T1 T2 T3 T4 500 500

25 นาย เปน ชุมหิง        T0 T1 T2 T4 T6 T2 T3 1,360 1,120

26 นาง สังเวียร ตาจา       T0 T1 T2 T3 T4 T7 T2 T3 T4 1,250 500

ลําดับ คํานําหนาช่ือ ช่ือ-สกุล

เทคโนโลยี/องคความรู
การนําไปใชประโยชน

  วิทยากรตัวคูณ         

(สามารถถายทอดองคความรู ได)
มูลคาทางเศรษฐกิจ (บาท/เดือน)
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T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

เพ่ิมรายได ลดรายจาย

27 นาย ไสว เทพจันทร        T0 T1 T2 T4 T0 T1 T2 T4 1,500 1,150

28 นาย ทิน ยศสุตัน          T0 T1 T2 T3 T4 T7 T8 T1 T2 T3 T4 T7 2,500 1,200

29 นาง นรมน ศิริพันธุ        T0 T1 T2 T5 T2 T5 1,100 400

30 นาง ศิรินพร ธนูทา       T0 T1 T2 T3 T4 T5 T2 T4 1,200 500

31 นาง หลา สืบเต็ม        T1 T2 T3 T4 T3 1,250 300

32 นาง นงค มะโนยานะ          T0 T1 T2 T3 T4 T7 T8 T1 T2 T3 1,500 600

33 นาง สุรีย ปญญา        T0 T1 T2 T3 T6 T7 T1 T2 T3 900 500

34 นาย ซน สืบเหล็ก         T2 T3 T4 T7 T1 T2 T3 1,320 500

35 นาย มานพ ธนูทา        T0 T1 T2 T3 T4 8 T1 T2 T3 T4 1.,150 950

36 นาย ทอง ยศสมดี         T0 T1 T2 T3 T4 T7 T8 T1 T2 T3 890 400

37 นาย ธีรยุทธ จันทรมา         T0 T1 T2 T3 T4 T7 T8 T1 T2 T3 1,200 500

38 นาย ลวน พุธทา        T0 T1 T2 T3 T5 T1 T2 T3 1,090 600

39 นาง เดือน ขุนบุญ        T0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T4 1,200 350

ลําดับ คํานําหนาช่ือ ช่ือ-สกุล

เทคโนโลยี/องคความรู การนําไปใชประโยชน
  วิทยากรตัวคูณ         

(สามารถถายทอดองคความรู ได)
มูลคาทางเศรษฐกิจ (บาท/เดือน)
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T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

เพ่ิมรายได ลดรายจาย

40 นาง โสพิน ขุนบุญ        T0 T1 T2 T3 T6 T1 T2 T4 800 500

41 นาย ทุน พุธทา        T0 T1 T2 T3 T4 T2 T3 T4 700 300

42 นาย คํา จันทรมา          T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T2 T3 T4 1,120 500

43 นาย สมบัต ิใจถา         T0 T1 T2 T3 T4 T5 T7 T2 T3 T4 1,300 850

44 นาง มล ตุนสุม        T0 T1 T2 T3 T4 T5 T2 T3 T4 1,240 500

45 นาย บุญมี อุดแบน         T0 T1 T2 T3 T4 T5 T2 T3 T5 1,100 500

46 นาย ปน สักหลอด        T0 T1 T2 T3 T4 T5 T2 T3 T4 1,350 900

47 นาง ณัฐพร วังช้ิน        T0 T1 T2 T3 T4 T5 T2 T3 T4 1,200 400

48 นาง สมทรง มีเงิน        T0 T1 T2 T3 T5 T6 T2 T3 T4 1,450 1,100

49 นาย เสถียร ถาบู           T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 2,400 1,300

50 นาง เกศรา ขอสวัสดิ์         T0 T1 T2 T3 T4  T0 T1 T2 T3 T4 1,300 1,050

  วิทยากรตัวคูณ         

(สามารถถายทอดองคความรู ได)
มูลคาทางเศรษฐกิจ (บาท/เดือน)

ลําดับ คํานําหนาช่ือ ช่ือ-สกุล

เทคโนโลยี/องคความรู
การนําไปใชประโยชน

T0 มาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมสีวนรวม   T1 ปุยไมกลับกอง ปุยโบกาฉิ   T2 ปุยปลา ปุยผลไม น้ำแคลเซียม โบรอน   T3 น้ำหมักสมุนไพรปองกันกำจัดแมลงและโรค 

T4 สารชีวภัณฑ (ไตรโครเดอรมา บิวเวอรเรีย เมธาไรเซยีม บาซลิัส) T5 ตัดแตงก่ิง ปลิดผล บริหารจัดการน้ำ T6 ขยายพันธุเสียบยอด ตดิตา T7 บัญชีฟารม T8 วิเคราะหดิน  



 
 

บทที่ 5 

สรุปผลการดำเนินโครงการตามขอเสนอโครงการ 

  โครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำหรับโครงการหมูบานสมเขียวหวาน

ปลอดภัยวังชิ้น  ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ซึ่งไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลวใน ปงบประมาณ 

2564 และไดสรุปผลตามแบบประเมินโครงการไวในบทที่ 4 เรื่องการประเมินผล โครงการหลังอบรม 

และไดสรุปผลการดำเนินโครงการตามขอเสนอโครงการ ดังตอไปนี 

5.1 สรุปผลผลิตของโครงการตามขอเสนอโครงการ 

ตารางที่ 5.1 ผลผลิตของโครงการตามขอเสนอโครงการ  

รายการประเมิน คาเปาหมาย ขอมูลท่ีจัดเก็บ 

จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลย ี 50 ใบสมัครสมาชิก 

รอยละความพึงพอใจของผูรับการถายทอดเทคโนโลย ี 70 แบบประเมินผลฯ 

จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยีที่นำไปใช

ประโยชน 

25 แบบประเมินผลฯ 

ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 50,000 แบบประเมินผลฯ 

 

5.2 สรุปผลผลิตหรือผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 

ตารางที่ 5.2 ผลผลิตหรือผลลัพธที่เกิดจากการดำเนินโครงการ  

รายการประเมิน คาเปาหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 

ขอมูลอางอิง 

จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลย ี 50 คน 50 คน ใบสมัครสมาชิก 

รอยละความพึงพอใจของผูรับการ

ถายทอดเทคโนโลย ี

รอยละ 70 มากกวารอยละ

70 

แบบประเมินผลฯ 

จำนวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยีที่

นำไปใชประโยชน 

25 คน มากกวา 25 คน แบบประเมินผลฯ 

ประมาณการมูลคาทางเศรษฐกิจที่

เกิดขึ้น 

50,000 บาท 59,720 บาท แบบประเมินผลฯ 
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สรุปภาพรวมของการดำเนินงานโครงการหมู บานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สำหรับ

โครงการหมูบานสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น  ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ของคลินิก

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ ปงบประมาณ 2564 พบวาผานการประเมินผล

ทั้งแบบประเมินของคลินิกเทคโนโลยีและการประเมินผลการดำเนินโครงการ โดยชุมชนเปาหมายที่

ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี สามารถนำความรู ท่ีไดรับไปพัฒนาศักยภาพการการผลิตสมเขียวหวาน

อินทรียแบบมีสวนรวม เพื่อใหไดสมที่มีคุณภาพ รวมถึงสามารถสรางรายไดและลดรายจายใหแกผูที่

ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีได 

 

5.3 ปญหาและอปุสรรคในการดำเนินโครงการถายทอดเทคโนโลยี 

1. การดำเนินการโครงการในการจัดกิจกรรมตาง ๆ คอนขางชามาก เนื่องจากสถานการณ

การระบาดของโรคโควิด – 19 ในพื้นที่มีการระบาดอยางหนัก และยังไมไดรับการฉีดวัคซีน จึงทำใหมี

ผลตอระบบถายทอดเทคโนโลยีตามชวงการผลิตสมอยางมาก  

2. เกษตรกรที่รวมในโครงการถายทอดเทคโนโลยีสวนใหญจะเปนผูสูงวัย ยังติดอยูกับสิ่งเดิม

ตามวิถีทองถ่ิน รวมถึงเรื่องการสรางความเขาในเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหมพอสมควร ซึ่งอาจตอง

อาศัยระยะเวลา และการกำกับติดตามเขามาชวย  

3. ปจจัยทางดานสภาพภูมิอากาศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง ตามสภาวการณของโลก 

(ภาวะโลกรอน) กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคหลายประการตอกระบวนการผลิตสม ตองแกไขเฉพาะ

ฤดูการผลิตไป  

4. สถานการณโรคระบาดโควิด – 19 สงผลอยางมากตอระบบตลาดการขายผลิตผลทาง

การเกษตรแทบทุกตัว ทำใหราคาของผลผลิตในปนี้คอนขางตกต่ำ เกษตรหลายรายตองประสบกับ

การขาดทุน  

5. เกษตรกรสวนใหญจะมีการทำนา ปลูกพืชพรรณอยางอ่ืนดวย ดังนั้นในชวงเดือน มิถุนายน 

- กันยายน จะหาเวลาในการรวมกลุมคอนขางยาก แตก็ไดรับความรวมมือที่ดีมาก  
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5.4 ขอเสนอแนะ 

1. เพ่ือใหการถายทอดเทคโนโลยีประสบความสำเร็จตามเปาหมาย ตองศกึษาในเรื่องของ

การตลาดของสมเขียวหวาน เพ่ือเพ่ิมชองทางในการจำหนาย และการแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑตาง ๆ 

เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหสูงข้ึน 

2. เอกสารประกอบการอบรม ควรเปนอินโฟกราฟฟก มีคำอธิบายสั้น ๆ มีรูปภาพใหมาก 

และทำเปนลำดับขั้นตอน จะงายตอการเขาใจ 
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ภาคผนวก 

ขอมูลผูเขารวมโครงการ แบบประเมิน และติดตามผล 
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ภาคผนวก 1 :  ขอมูลใบสมัครเขารวมฝกอบรมภายใตโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  โครงการหมูบานสมเขียวหวานปลอดภัยวังชิ้น  ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร 

ลําดับ
คํา

นําหนาช่ือ
ช่ือ-สกุล เลขท่ี ตําบล อําเภอ จงัหวัด อาชีพหลัก ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน

ทราบขาวคร้ังแรกจาก

แหลงใด

ทานเคยไดรับ

การอบรม 

ถายทอด

เทคโนโลยี จาก 

ทานเคย

ลงทะเบียน

คนจน

ประเภทขาด

1 นาง สุรีย ขุนบุญ 43/1 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 7,001 - 8,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

2 นาย จักกริช ขุนบุญ 6 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ปวส./อนุปริญญา 5,001 - 6,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

3 นาง ตอม จันทรมา 3 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 3,001 - 4,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

4 นาง เติมศักด์ิ สายมูล 207 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 5,001 - 6,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

5 นาย ธีรภัทร สักหลอด 3/1 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 9,001 - 10,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

6 นาย สกล สักหลอด 63/1 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 3,001 - 4,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

7 นางสาว ศรีลัย ปนสืบ 236 ม.9 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 5,001 - 6,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

8 นาง นันทวัน เทวิน 26/3 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 9,001 - 10,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

9 นาย สุบิน ทวมอน 106 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 5,001 - 6,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

10 นาง ชอย ยศสมดี 2 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 5,001 - 6,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

11 นาย สุข สืบเหล็ก 64/1 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 7,001 - 8,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

12 นาย สวาง สีใส 79 ม.9 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 4,001 - 5,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

13 นาง จิราพรรณ ไชยมาพิกุล 154 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 1,001 - 2,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

14 นาย ริพล ทองโย 169 ม.9 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 3,001 - 4,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

15 นางสาว รัฐฎาพร วันสี 83 ม.5 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ปวส./อนุปริญญา นอยกวา 1,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

16 นาง นอย วางหา 226 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม นอยกวา 1,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

17 นาง พัฒนา ศาสตราทรัพย 225 ม.9 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร มัธยมปลาย/ปวช. นอยกวา 1,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

18 นาย คํามูล จันทรเต็ม 46/1 ม.4 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 8,001 - 9,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

19 นาย ทัน ยศสุตัน 45/1 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 5,001 - 6,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

20 นาง นิภา แกวตุย 62/1 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ปวส./อนุปริญญา 4,001 - 5,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

21 นาง ทองจันทร อิมตอม 118 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 9,001 - 10,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

22 นาย ใส ขุนบุญ 198 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร มัธยมปลาย/ปวช. 4,001 - 5,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

23 นาง ลําใย จริตงาม 187/2 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 4,001 - 5,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

24 นาง กัญญา เปงดิบ 238/1 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร มัธยมตน 3,001 - 4,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

25 นาย เปน ชุมหิง 32 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 7,001 - 8,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย
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ลําดับ

คํา

นําหนาช่ือ ช่ือ-สกุล เลขท่ี ตําบล อําเภอ จังหวัด อาชีพหลัก ระดับการศึกษาสูงสุด รายไดตอเดือน

ทราบขาวคร้ังแรกจาก

แหลงใด

ทานเคยไดรับ

การอบรม 

ถายทอด

เทคโนโลยี จาก 

ทางคลีนิค

เทคโนโลยีน้ี

หรือไม

ทานเคย

ลงทะเบียน

คนจน

ประเภทขาด

การอาชีพ

หรือไม

26 นาง สังเวียร ตาจา 174 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 4,001 - 5,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

27 นาย ไสว เทพจันทร 39 ม.4 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร มัธยมตน 3,001 - 4,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

28 นาย ทิน ยศสุตัน 28  ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร มัธยมปลาย/ปวช. 9,001 - 10,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

29 นาง นรมน ศิริพันธุ 98 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร มัธยมปลาย/ปวช. 5,001 - 6,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

30 นาง ศิรินพร ธนูทา 72 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร มัธยมตน 9,001 - 10,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

31 นาง หลา สืบเต็ม 28/2 ม.3 วังช้ิน วังข้ิน แพร เกษตรกร ประถม 3,001 - 4,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

32 นาง นงค มะโนยานะ 91/4 ม.9 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 5,001 - 6,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

33 นาง สุรีย ปญญา 105/2 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 5,001 - 6,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

34 นาย ซน สืบเหล็ก 105 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 9,001 - 10,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

35 นาย มานพ ธนูทา 132 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 9,001 - 10,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

36 นาย ทอง ยศสมดี 219/2 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม นอยกวา 1,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

37 นาย ธีรยุทธ จันทรมา 104 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร มัธยมปลาย/ปวช. 9,001 - 10,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

38 นาย ลวน พุธทา 146/3 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 9,001 - 10,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

39 นาง เดือน ขุนบุญ 60/2 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 9,001 - 10,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

40 นาง โสพิน ขุนบุญ 11 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 9,001 - 10,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

41 นาย ทุน พุธทา 187/1 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม นอยกวา 1,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

42 นาย คํา จันทรมา 118/1 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 4,001 - 5,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

43 นาย สมบัติ ใจถา 208/2 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร รับจาง ประถม 8,001 - 9,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

44 นาง มล ตุนสุม 117 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม นอยกวา 1,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

45 นาย บุญมี อุดแบน 74 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 4,001 - 5,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

46 นาย ปน สักหลอด 51 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 6,001 - 7,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

47 นาง ณัฐพร วังช้ิน 3 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 1,001 - 2,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

48 นาง สมทรง มีเงิน 29/1 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 2,001 - 3,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

49 นาย เสถียร ถาบู 153 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ปริญญาตรี 9,001 - 10,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย

50 นาง เกศรา ขอสวัสดิ์ 43 ม.3 วังช้ิน วังช้ิน แพร เกษตรกร ประถม 5,001 - 6,000 บาท การแนะนํา / คนรูจัก ไมเคย ไมเคย
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ภาคผนวก 2 : ขอมูลการประเมินความพึงพอใจผูเขารวมฝกอบรมภายใตโครงการหมูบาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

ลําดับ ข้ันตอนการใหบริการ วิทยากร/เจาหนาท่ี สถานท่ีอบรม/อาหาร การนําความรูไปใชประโยชน เน้ือหาท่ีไดรับถายทอด วิทยาการถายทอดความรู ระยะเวลาในการอบรม ชวงเวลาการอบรม ความคุมคาท่ีอบรม นําความรูไปใชประโยชน รายไดเพ่ิมข้ึน
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 2
5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 2
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
14 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 2
15 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1 1
16 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1 2
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
18 4 4 4 4 4 5 4 4 5 1 2
19 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2
20 4 4 4 4 5 5 5 5 5 1 2
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
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ลําดับ ข้ันตอนการใหบริการ วิทยากร/เจาหนาท่ี สถานท่ีอบรม/อาหาร การนําความรูไปใชประโยชน เน้ือหาท่ีไดรับถายทอด วิทยาการถายทอดความรู ระยะเวลาในการอบรม ชวงเวลาการอบรม ความคุมคาท่ีอบรม นําความรูไปใชประโยชน รายไดเพ่ิมข้ึน

26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
28 4 4 4 4 4 4 4 5 5 1 2
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3
30 4 4 4 4 4 4 5 5 5 1 2
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1
34 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3
38 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 2
39 4 4 3 4 5 5 5 5 5 1 1
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
44 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1
45 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 1
46 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2

เฉล่ีย 3.98 3.94 3.96 4.02 4.08 4.08 4.06 4.10 4.14
S.D. 0.14 0.31 0.20 0.14 0.27 0.27 0.31 0.30 0.40

หมายเหตุ: การนำไปใชประโยชน:   0 = ไมสามารถนำไปใชประโยชนได   1=สามารถนำไปใชประโยชนได  

ความคาดหมายรายไดที่จะเพิ่มขึ้น : 1=นอยกวา 1,000 บาท   2=1,001-2,000 บาท   3=2,001-3,000 บาท   4=3,001-4,000 บาท    5=4,001-5,000 บาท    

                                           6=5,001-6,000 บาท      7=6,001-7,000 บาท    8=7,001-8,000 บาท   9=8,001-9,000 บาท   10= มากกวา 10,000 บาท 
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รายละเอยีดผลการประเมิน

ขอมูลวัดความพึงพอใจ 5 4 3 2 1

1.มีข้ันตอนการใหบริการ เชน การแจงใหทราบกอนอบรม การประสานงานและให

ขอมูล ทําใหทานไดรับความสะดวกแคไหน
0 49 1 0 0

2. วิทยากร เจาหนาท่ีใหบริการดวยความย้ิมแยมแจมใส เปนกนัเอง 1 46 3 0 0

3. สถานท่ีอบรม อาหาร เคร่ืองโสตฯ เอกสารอบรม มีพรอมในการ อบรม 0 49 1 0 0

ขอมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 5 4 3 2 1

4. ความรู ท่ีไดรับสามารถนําไปใชประโยชน เชน ประกอบอาชีพ หรือ ใชใน

ชีวิตประจําวันไดมากนอยแคไหน
1 49 0 0 0

5. เน้ือหาท่ีวิทยากรสอนทานสามารถเขาใจไดนอยแคไหน 4 46 0 0 0

6. วิทยากรถายทอดความรู ทําใหทานเขาใจและไดรับความรูเพ่ิมข้ึน 4 46 0 0 0

7. เวลาการอบรมเหมาะสมหรือไม 4 45 1 0 0

8. ชวงเวลาของการจัดการอบรมมีความเหมาะสม ( วัน/เดือน/ฤดูท่ี อบรม) 5 45

9. ความคุมคาหรือประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย (ประโยชนท่ี

ไดรับมากกวาเวลาและคาใชจายท่ีเสยีไป)
7 42 1 0 0

จํานวน (คน)
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ภาคผนวก 3 : ขอมูลการติดตามผลผูเขารวมฝกอบรมภายใตโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

ลําดบั การนําไปใช้ประโยชน์ รายได้ททีา่นได้รบั นําความรูไ้ปเพมิรายได้ นําความรูไ้ปลดรายจ่าย คุณภาพชีวติ นําความรูท้ไีด้รบัไปใช้ นําความรูท้ไีด้รบัไปใช้ นําความรูไ้ปขยายผล

1 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก นอ้ยกวา่1,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

2 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก นอ้ยกวา่1,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ใหบ้รกิาร/คําปรกึษา

3 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก นอ้ยกวา่1,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

4 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

5 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท 1,001 -2,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

6 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

7 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท 1,001-2,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ ความรูใ้หม่

8 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

9 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน วทิยากร/เผยแพรต่อ่

10 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท 1,001-2,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

11 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท 1,001-2,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

12 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ใหบ้รกิาร/คําปรกึษา

13 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

14 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

15 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท 1,001-2,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ ความรูใ้หม่

16 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

17 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก นอ้ยกวา่1,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

18 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ชมุชน/กลุม่ ความรูใ้หม่

19 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

20 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 2,001-3,000 บาท 1,001-2,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

21 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก นอ้ยกวา่1,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

22 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท 1,001-2,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

23 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก นอ้ยกวา่1,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

24 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก นอ้ยกวา่1,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

25 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท 1,001-2,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ครัวเรอืน วทิยากร/เผยแพรต่อ่

26 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

27 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท 1,001-2,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

28 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 2,001-3,000 บาท 1,001-2,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

29 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

30 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

31 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

32 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

33 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก นอ้ยกวา่1,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ ความรูใ้หม่

34 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ ความรูใ้หม่

35 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

36 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก นอ้ยกวา่1,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

37 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ใหบ้รกิาร/คําปรกึษา

38 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ใหบ้รกิาร/คําปรกึษา

39 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

40 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก นอ้ยกวา่1,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน เมอืมโีอกาส ความรูใ้หม่

41 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก นอ้ยกวา่1,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

42 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ครัวเรอืน วทิยากร/เผยแพรต่อ่

43 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน อนืๆ

44 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ใหบ้รกิาร/คําปรกึษา

45 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน เมอืมโีอกาส ใหบ้รกิาร/คําปรกึษา

46 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

47 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท นอ้ยกวา่1,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ความรูใ้หม่

48 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท 1,001-2,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี หลัง 1 เดอืน ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่

49 นําไปใชป้ระโยชน์ เสรมิ 2,001-3,000 บาท 1,001-2,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ครัวเรอืน ใหบ้รกิาร/คําปรกึษา

50 นําไปใชป้ระโยชน์ หลัก 1,001 -2,000 บาท 1,001-2,000 บาท ไมเ่ป็นตัวเงนิ/พัฒนาอาชพี ทันที ชมุชน/กลุม่ วทิยากร/เผยแพรต่อ่


