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ก 
กิตติกรรมประกาศ 

 
ผู้ด ำเนินโครงกำรขอขอบพระคุณคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ท่ีให้ทุนสนับสนุนส ำหรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำท่ี 
ตำอ็อง บ้ำนตำอ็อง ต ำบลตำอ็อง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ขอขอบพระคุณ
วิสำหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้ำวชุมชนบ้ำนตำอ็อง  จังหวัดสุรินทร์ และมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและเอื้อเฟื้อสถำนท่ีและอุปกรณ์
เครื่องมือต่ำง ๆ และขอขอบพระคุณกลุ่มเกษตรกรบ้ำนตำอ็อง ต ำบลตำอ็อง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
ท่ีร่วมโครงกำรในครั้งนี้  

สุดท้ำยนี้ ขอขอบพระคุณบิดำ มำรดำ ครอบครัว เจ้ำหน้ำท่ีคลินิกเครือข่ำย และงำนวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ท่ีสนับสนุนจนกระท่ังโครงกำรนี้ส ำเร็จ
ลุล่วงด้วยดี 
 
 

 คณะผู้จัดท ำ 
อำจำรย์ ดร.วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง 
อำจำรย์ ดร.พวงเพชร พิมพ์จันทร์ 

อำจำรย์ ดร.นิอร งำมฮุย 
อำจำรย์ ดร.อำทิตยำ ดวงสุพรรณ์ 

อำจำรย์ขวัญเรือน  ภูษำบุญ 
 



ข 

ค าน า 
 
  กำรด ำเนินโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี โครงกำรกำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำท่ีตำอ็อง บ้ำน
ตำอ็อง ต ำบลตำอ็อง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับทุนอุดหนุนจำกโครงกำรคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โครงกำรนี้เกิดจำกควำมต้องกำรของ
กลุ่มสมำชิกวิสำหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้ำวชุมชนบ้ำนตำอ็อง จังหวัดสุรินทร์  ท้ังนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ทำงด้ำนกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำให้แก่เกษตรกรในชุมชนบ้ำนตำอ็อง  เพื่อสร้ำง
เกษตรกรให้มีทักษะในกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำ เพื่อสร้ำงรำยได้เสริมให้แก่ชำวนำในชุมชนบ้ำน    
ตำอ็อง และเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตคนและสภำพแวดล้อมของชุมชนให้ดีขึ้น  กำรประเมินผลโครงกำรโดย
ประเมินจำกปริมำณกำรผลิต และยอดในกำรจ ำหน่ำยผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนเป็นดัชนีช้ีวัด ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
หรือผู้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี จ ำนวนเกษตรกรท่ีน ำเทคโนโลยีไปใช้งำนจริง 
 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 
อำจำรย์ ดร.วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง 
อำจำรย์ ดร.พวงเพชร พิมพ์จันทร์ 

อำจำรย์ ดร.นิอร งำมฮุย 
อำจำรย์ ดร.อำทิตยำ ดวงสุพรรณ์ 

อำจำรย์ขวัญเรือน  ภูษำบุญ 
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แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Community Incubator : SCI) คือ กำรน ำองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนำหมู่บ้ำนซึ่งต้องพัฒนำให้ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 
(Value chain) เพื่อให้เป็นหมู่บ้ำนต้นแบบท่ีมีกำรใช้ วทน. ไปเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย และพัฒนำคุณภำพชีวิต 
สร้ำงชุมชนท่ีมีกระบวนกำรคิดทำงวิทยำศำสตร์ บนพื้นฐำนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบระยะเวลำ
ด ำเนินงำนไม่เกิน 3 ปี 

ข้อมูลเพิ่มเติมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ 
http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf 

1. ชือ่หน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา   :  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์                       

2. ชื่อหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำท่ีตำอ็อง บ้ำนตำอ็อง  
        ต ำบลตำอ็อง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์     

(ต้ังชื่อหมู่บ้านให้สื่อต่อการน าองค์ความรู้ด้าน วทน. หลักไปพัฒนาหมู่บ้าน สั้นกระชับ ได้ใจความ/หมู่บ้านต่อเน่ืองใช้ชื่อเดิม) 

ค่าละติจูด 14.783433,     ค่าลองติจูด 103.582146  
  

3.  ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วมโครงการ 
ข้อมูลผู้ร่วมโครงกำร 

ระบุ(ชื่อ- นำมสกุล/ต ำแหน่ง /เบอร์โทร/อีเมล์ ) 
หน้ำที่รับผิดชอบ      

ในโครงกำร1 
เทคโนโลยี/องค์ควำมรู้ที่รับผิดชอบใน

โครงกำร 
ประสบกำรณ์ท ำงำน

ที่เก่ียวข้องกับ
โครงกำร2 

1.ดร.วันเพ็ญ ชลอเจริญย่ิง 
ต ำแหน่ง อำจำรย์    
เบอร์โทร 096-595-1426   
อีเมล์ wchalorcharoenying@gmail.com 

หัวหน้ำโครงกำร 1.เทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดในระบบ
ปลอดภัย 
2.เทคโนโลยีกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช
แบบผสมผสำน 
3.เทคโนโลยีกำรแปรรูป กำรยืดอำยุ 
และพัฒนำบรรจุภัณฑ์ ข้ำวโพด
รับประทำนผักสด 

แนบเอกสำรท้ำย
โครงกำร 

2.ดร.พวงเพชร  พิมพ์จันทร์ 
ต ำแหน่ง อำจำรย์   
เบอร์โทร 083-141-5981   
อีเมล์ paongpetch@gmail.com 

ผู้ร่วมโครงกำร 1. กำรวำงแผนกำรผลิตและกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรในฟำร์ม 
2. เทคโนโลยีกำรเตรียมและกำรใช้
ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ ำหมัก
ชีวภำพ และสำรสกัดชีวภำพจำก
ทรัพยำกรในท้องถิ่น 

แนบเอกสำรท้ำย
โครงกำร 

3.ดร.อำทิตยำ  ดวงสุพรรณ์ 
ต ำแหน่ง อำจำรย์   
เบอร์โทร 094-435-6614  
อีเมล์ atitaya.d@gmail.com 

ผู้ร่วมโครงกำร 1.เทคโนโลยีกำรเก็บเก่ียวและกำร
จัดกำรข้ำวโพดหลังกำรเก็บเก่ียว 
2.เทคโนโลยีกำรแปรรูป กำรยืดอำยุ 
และพัฒนำบรรจุภัณฑ์ ข้ำวโพด
รับประทำนผักสด 

แนบเอกสำรท้ำย
โครงกำร 

4.นำงสำวขวัญเรือน  ภูษำบุญ 
ต ำแหน่ง อำจำรย์   
เบอร์โทร 099-043-9895   
อีเมล์ Kwanruan.pu@rmuti.ac.th 

ผู้รว่มโครงกำร 1. กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน 
2. กำรจัดท ำกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด 

แนบเอกสำรท้ำย
โครงกำร 

http://www.clinictech.most.go.th/online/FileManager/FileClinic/F1/files/20190131MOST-presentation-uthai-v2.pdf
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5.นำงสำวนิอร งำมฮุย 
ต ำแหน่ง อำจำรย์   
เบอร์โทร 087-770-7219   
อีเมล์ nion.ng@rmuti.ac.th 

ผู้ร่วมโครงกำร 1. เทคโนโลยีกำรเตรียมและกำรใช้
ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ ำหมัก
ชีวภำพ และสำรสกัดชีวภำพจำก
ทรัพยำกรในท้องถิ่น 
2.เทคโนโลยีกำรจัดกำรน้ ำและปุ๋ยตำม
ควำมต้องกำรของพืช 

แนบเอกสำรท้ำย
โครงกำร 

6. จิรภัทร  วิเศษศรี   
ต ำแหน่ง ประธำนโครงกำรนำแปลงใหญ่ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้ำวหอมมะลิ กข.15 ต ำบลตำอ็อง 
เบอร์โทร 096-776-6612   

ผู้น ำชุมชน - - 

 
1 หน้ำที่รับผิดชอบในโครงกำร เช่น หัวหน้ำโครงกำร ผู้ร่วมโครงกำร ผู้น ำชุมชน/ แกนน ำชุมชน/ ประธำนกลุ่ม เจ้ำหน้ำที่รัฐ/เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น อื่นๆ 
2 แนบประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำนในส่วนที่เก่ียวข้องกับโครงกำร ควำมเชี่ยวชำญ ของผู้รับผดิชอบโครงการทุกคน 
 

4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใส่เครื่องหมำย    ใน  ท่ีต้องกำรและให้ข้อมูลให้ครบถ้วน 
  1) หมู่บ้ำน วท. (ใหม่) (แนบแบบฟอร์มแสดงเจตจ ำนงฯ) 
   2) หมู่บ้ำน วท. (ต่อเนื่องปีท่ี... )  ปแีรกท่ีเริ่มด ำเนินกำร      

พื้นที่ด าเนนิการ (ระบุชื่อ หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ของพื้นที่เป้าหมายหลักที่ชัดเจน) 
  บ้ำนตำอ็อง หมู่ท่ี 1 ต ำบลตำอ็อง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000    

         
5. หลักการและเหตุผล 

หมู่บ้าน วท. (ใหม่) ให้รวบรวมข้อมูลท่ีจ ำเป็น ดังนี้ 
1) สถานภาพปัจจุบันของหมูบ่้าน และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนบรูปภาพประกอบ 
2) รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 
3) รายชื่อเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด พร้อมรายละเอียดเทคโนโลยี 
4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพ ความพร้อม ประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านโดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ต่างๆ  

เช่น  Root causes analysis, SWOT, Business Model Canvas, Financial analysis, 4M, 6M หรือ 
เคร่ืองมืออ่ืนๆ ที่ท าให้เห็นผลการวิเคราะห์เบื้องต้น 

เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำนำซึ่งเป็นแหล่งรำยได้หลักของแต่ละครัวเรือน โดย
เริ่มต้นกำรท ำนำต้ังแต่เดือนเมษำยนในกำรปรับปรุงดิน เพำะปลูกในเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน และเก็บเกี่ยว
เดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน ซึ่งรวมระยะเวลำ 6-7 เดือน จึงจะสำมำรถจ ำหน่ำยข้ำวเปลือกได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำ
แต่ละครัวเรือนมีรำยได้เพียงปีละครั้ง แต่ในทำงกลับกันมีรำยจ่ำยตลอดท้ังปี ท้ังค่ำอำหำร ค่ำเล่ำเรียนของบุตร 
ค่ำไฟฟ้ำและน้ ำมันเช้ือเพลิง ช ำระหนี้สิน ตลอดจนค่ำภำษีสังคมต่ำงๆ จึงท ำให้ขำดควำมสมดุลระหว่ำงรำยรับ
และรำยจ่ำย อย่ำงไรก็ตำมเม่ือพิจำรณำช่วงเวลำในกำรท ำนำ เห็นได้ว่ำเกษตรกรไม่ได้ท ำนำในทุกวัน หรือตลอด
ท้ังวัน ยังคงมีเวลำว่ำงสำมำรถประกอบอำชีพอื่นเสริมเพื่อหำรำยได้ ดังจะเห็นได้ว่ำหลังกำรหว่ำนข้ำวเสร็จ
เกษตรกรวัยแรงงำนบำงส่วนจะเข้ำมำรับจ้ำงในตัวเมือง ท้ิงให้ผู้สูงอำยุดูแลเด็ก ๆ เพียงล ำพัง ดังนั้นกำรสร้ำงงำน
ในพื้นท่ีสร้ำงรำยได้เสริมให้แก่เกษตรกรระหว่ำงฤดูกำลท ำนำเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวได้  

ข้ำวโพดเป็นพืชท่ีมีควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ มีกำรใช้น้ ำน้อยในกำรเพำะปลูก มีกำรดูแลจัดกำรง่ำย 
และล ำต้นก็ยังสำมำรถน ำไปเล้ียงสัตว์ได้อีกด้วย หำกเกษตรกรสำมำรถปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนท่ีว่ำงตำมคันนำ
ในระหว่ำงช่วงฤดูกำลเพำะปลูกได้น่ำจะมีผลดีแก่เกษตรกร ซึ่งข้ำวโพดก็เป็นพืชตัวหนึ่งท่ีคนท่ัวไปนิยมบริโภค ใน
ปัจจุบันโดยท่ัวไปนั้นกระบวนกำรผลิตข้ำวโพด มีกำรปลูกและใช้สำรเคมีจ ำนวนมำก และมีสำรพิษตกค้ำงท ำให้
เกิดอันตรำยต่อผู้บริโภค เพรำะประเทศไทยมักประสบกับปัญหำเกี่ยวกับกำรระบำดของโรคและแมลงศัตรูพืช 
จึงต้องมีกำรใช้สำรเคมีเพื่อก ำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในปริมำณท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลท ำให้มีกำรสะสมของสำรเคมี
ดังกล่ำวในพื้นท่ีปลูกและเป็นอันตรำยต่อผู้บริโภคเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งถ้ำหันมำผลิตข้ำวโพดแบบปลอดภัยน่ำจะ
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ผลดีต่อผู้บริโภคดังนั้นกำรศึกษำในครั้งนี้ เพื่อปลูกข้ำวโพดบนคันนำให้มีข้ำวโพดปลอดภัยส ำหรับบริโภคใน
ครัวเรือนและชุมชน รวมท้ังพัฒนำเป็นพืชเสริมรำยได้ระหว่ำงฤดูท ำนำของเกษตรกร โดยพันธุข้ำวโพดท่ีใช้คือ
ข้ำวโพดหวำนพันธุ์ดอกคูณ ซึ่งสำมำรถน ำมำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่ำให้แก่เกษตรกรได้อีกด้วย 
             

หมู่บ้านต่อเนือ่ง ให้น ำเสนอข้อมูล ดังนี้ 
1) ผลการด าเนินงานตามแผนงานของปีที่ผ่านมาทุกปีท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ด าเนินการ 

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด ผลส าเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การน าไปใชป้ระโยชน์ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

3 อธิบำยข้อมูลพื้นฐำนของกลุ่มเป้ำหมำย ยกตัวอย่ำงเช่น โครงกำรหมู่บ้ำนข้ำวพื้นเมือง ข้อมูลพื้นฐำนประกอบด้วย พื้นที่กี่ไร่ ผลผลิตต่อไร่ พันธุ์ข้ำว 
รำยได้ก่อนเข้ำร่วมโครงกำร  เป็นต้น สำมำรถออกแบบตำรำงเพิ่มเติมได้ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 
ปีท่ี 1            
            
            
    
ปีท่ี 2            
            
            
    
 

2) แผนงานท่ีจะด าเนินงานของปีท่ีของบประมาณ 
            
            
   

            
            
   
6.  วัตถุประสงค์ 

 -  หมู่บ้าน วท.(ต่อเนื่อง) ระบุวัตถุประสงค์เดิมที่เคยให้ไว ้

  6.1 เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำให้แก่เกษตรกรในชุมชนบ้ำนตำอ็อง (ปีท่ี 1) 
  6.2 เพื่อสร้ำงเกษตรกรให้มีทักษะในกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำเพื่อสร้ำงรำยได้เสริมให้แก่ชำวนำใน
ชุมชนบ้ำนตำอ็อง (ปีท่ี 1และ 2) 
  6.3 เพื่อพัฒนำกลุ่มวิสำหกิจผู้ผลิตและแปรรูปข้ำวโพดปลอดภัยชุมชนบ้ำนตำอ็อง (ปีท่ี 2) 
  6.4 เพื่อจัดท ำคู่มือกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำ (ปีท่ี 3) 
  6.5 เพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำเพื่อสร้ำงรำยได้เสริมสู่ชุมชนอื่นในจังหวัด
สุรินทร์ (ปีท่ี 3) 
7. ที่มาของความต้องการ :  โปรดใส่เครื่องหมำย    ใน  ท่ีต้องกำรและกรอกข้อมูลพร้อมหลักฐำนตำมท่ี
ระบ ุ

รำยชื่อผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

ข้อมูลพื้นฐำน3 
(ปัจจัยน ำเข้ำ) 

 

เทคโนโลยี/องค์ควำมรู้ 
กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ 

วิทยำกรตัว
คูณ 

มูลค่ำทำง 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีที่ 

1 
เทคโนโลยีที่ 

2 เทคโนโลยีที่ i 

1        
2        
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  เป็นควำมต้องกำรจำกกำรให้บริกำรค ำปรึกษำ 
ระบุหมำยเลขค ำปรึกษำในระบบ CMO : .                                             . 

  เป็นควำมต้องกำรท่ีอยู่ในแผนพัฒนำหมู่บ้ำนของชุมชุนท่ีเสนอโครงกำร (แนบแผนพัฒนำหมู่บ้ำน) 
  เป็นควำมต้องกำรชองสมำชิก อสวท.  
 ระบุช่ือสมำชิก อสวท.                                      หมำยเลขสมำชิกอสวท.                     .  
   เป็นควำมต้องกำรจำกจังหวัดท่ีเสนอผ่ำน ศวภ. 
  เป็นควำมต้องกำรท่ีจะต่อยอกจำกโครงกำรท่ีเคยได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งทุ่นอื่น 

ระบุแหล่งทุน                                              ปีท่ีด ำเนินกำร                                        
        แนบผลการด าเนินงานและผลส าเร็จที่ผ่านมาประกอบด้วย 

8. แผนวิทยาศาสตร์ชุมชน :  
(จัดท า Infographics เพื่อแสดงให้เห็นห่วงโซ่คณุค่า (Value chain) ของการน า วทน. ไปพัฒนาหมู่บ้าน) 
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9. แผนธุรกิจชุมชน :  
(น าเสนอแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านเคร่ืองมือในการจัดท าแผนธุรกิจ เช่น Business Model Canvas หรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ) 

 
10.  หน่วยงานสนับสนุน : 

ชื่อหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนบัสนุน4  
1. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขต
สุรินทร์ 

วิทยำกรฝึกอบรม 

2. องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นต ำบลตำอ็อง สถำนที่ฝึกอบรม 

  
4 รูปแบบของกำรสนับสนุน เช่น งบประมำณสมทบ (ระบุจ ำนวน) อำคำร สถำนที่ โรงเรือน วิทยำกร (ไม่มีค่ำใช้จ่ำย) ฯลฯ หำกมีหลักฐำน เช่น 
หนังสือรำชกำร เอกสำรอ่ืน ๆ ให้แนบมำด้วย 

11.  แผนการด าเนินงาน 
ระบุแผนการพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 หมู่บ้าน วท.(ใหม่) ระบุแผนการด าเนินงาน 3 ปี ทั้งน้ีแผนการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับข้อ 8 และ 9 
 หมู่บ้าน วท.(ต่อเน่ือง) ระบุแผนการด าเนินงานของปีที่เหลือ จนครบ 3 ปี 
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ปีที่ 1 การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาบ้านตาอ็อง 
กิจกรรม เทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
วิทยากร/

ผู้ด าเนินการ 
1. หาแนวทางการผลิตและบริโภคข้าวโพดปลอดภัยใน
ชุมชน 
    1.1 จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้สมำชิกในหมู่บ้ำนมีส่วน
ร่วมในกำรวำงแผนกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยของชุมชน 
    1.2 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมส ำคัญของกำร
ผลิตข้ำวโพดปลอดภัยเพิ่มรำยได้ของครัวเรือน     
    1.3 คัดเลือกตัวแทนเกษตรกรจ ำนวน 3 รำย ที่มีควำม
พร้อมในกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำ โดยเป็นกลุ่มที่
ท ำนำในเขตชลประทำน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1-1.2 เกษตรกร 
ผู้น ำชุมชน นักเรียน/
นักศึกษำในชุมชน 
อย่ำงน้อย 50 รำย 
1.3 ตัวแทนเกษตรกร
จ ำนวน 3 รำย 

 
 
วันเพ็ญ  
ชลอเจริญย่ิง 
และ พวงเพชร พิมพ์
จันทร์ และ อำทิตยำ  
ดวงสุพรรณ์  
ขวัญเรือน  ภูษำบุญนิ
อร งำมฮุย และผู้ช่วย
วิจัย 

2. การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการวางแผนการผลติและ
การบริหารจัดการทรัพยากรในฟาร์ม 
     2.1 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรวำงแผนกำรผลิตและกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรในฟำร์ม 

 
 
2.1 เทคโนโลยีกำรวำง
แผนกำรผลิตและกำร
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรในฟำร์ม 
(มทร.อีสำน วข.
สุรินทร์) 
 

 
 
2.1 เกษตรกรที่ผ่ำน
กำรคัดเลือก 3 รำย  
2.2 ผู้ที่สนใจ เช่น 
เกษตรกร ผู้น ำชุมชน 
นักเรียน/นักศึกษำใน
ชุมชน อย่ำงน้อย 50 
รำย 

 
 
วันเพ็ญ  
ชลอเจริญย่ิง 
และ พวงเพชร พิมพ์
จันทร์ และ อำทิตยำ  
ดวงสุพรรณ์  
ขวัญเรือน  ภูษำบุญนิ
อร งำมฮุย และผู้ช่วย
วิจัย 

3. การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดปลอดภัย
บนคันนา 
     3.1 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคัน
นำต้ังแต่กำรเตรียมพื้นที่จนกระทั่งกำรเก็บเก่ียว  

 
 
3.1 .เทคโนโลยีกำร
ผลิตข้ำวโพดในระบบ
ปลอดภัย (มทร.อีสำน 
วข.สุรินทร์) 
3.1 เทคโนโลยีกำร
เตรียมและกำรใช้
ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยน้ ำหมักชีวภำพ และ
สำรสกัดชีวภำพจำก
ทรัพยำกรในท้องถิ่น
(มทร.อีสำน วข.
สุรินทร์)  
3.1 เทคโนโลยีกำร
จัดกำรน้ ำและปุ๋ยตำม
ควำมต้องกำรของพืช 
(มทร.อีสำน วข.
สุรินทร์) 
3.1 เทคโนโลยีกำร
ป้องกันก ำจัดศัตรูพืช
แบบผสมผสำน (IPM: 
ศูนย์วิจัยควบคุม
ศัตรูพืชโดยใช้ชีวิทรีย์
แห่งชำติ) 
3.1 เทคโนโลยีกำรเก็บ
เก่ียวและกำรจัดกำร
ข้ำวโพดหลังกำรเก็บ

 
 
3.1 เกษตรกรที่ผ่ำน
กำรคัดเลือก 3 รำย 
3.2 ผู้ที่สนใจ เช่น 
เกษตรกร ผู้น ำชุมชน 
นักเรียน/นักศึกษำใน
ชุมชน อย่ำงน้อย 50 
รำย 

 
 
วันเพ็ญ  
ชลอเจริญย่ิง 
และ พวงเพชร พิมพ์
จันทร์ และ อำทิตยำ  
ดวงสุพรรณ์  
ขวัญเรือน  ภูษำบุญนิ
อร งำมฮุย และผู้ช่วย
วิจัย 
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เก่ียว (มทร.อีสำน วข.
สุรินทร์) 

4. การจัดท าแปลงตัวอย่างการผลติข้าวโพดและการ
จัดการพื้นท่ีเพื่อสร้างรายได้โดยเกษตรกรปฏิบตัิจริงภายใต้
การก ากับดูแล 
    4.1 วำงแผนเตรียมควำมพร้อมกับผู้น ำชุมชน และตัวแทน
เกษตรกรตัวอย่ำงจ ำนวน 3 รำย 
    4.2 วำงแผนเตรียมควำมพร้อมในกำรผลิตข้ำวโพดโดย
เกษตรกรมีส่วนร่วม 
    4.3 ลงมือปฏิบัติในกำรใช้เทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดและ
กำรจัดกำรพื้นที่บนคันนำเพื่อสร้ำงรำยได้เสริมภำยใต้กำร
ก ำกับดูแลตลอดฤดูกำรผลิต 

  
 
 
4.1-4.3 ผู้น ำชุมชน 
และตัวแทนเกษตรกร
จ ำนวน 3 รำย 

 
 
 
วันเพ็ญ  
ชลอเจริญย่ิง 
และ พวงเพชร พิมพ์
จันทร์ และ อำทิตยำ  
ดวงสุพรรณ์  
ขวัญเรือน  ภูษำบุญนิ
อร งำมฮุย และผู้ช่วย
วิจัย 

5. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ปีท่ี 1 - - วันเพ็ญ  
ชลอเจริญย่ิง 
และ พวงเพชร พิมพ์
จันทร์ และ อำทิตยำ  
ดวงสุพรรณ์  
ขวัญเรือน  ภูษำบุญ
และนิอร งำมฮุย 

ปีที่ 2 การรวมกลุ่มผลิตข้าวโพดรับประทานฝักสดเพื่อสร้างรายได้เสริมระหว่างฤดูท านา 
กิจกรรม เทคโนโลยีท่ีถ่ายทอด กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
วิทยากร/

ผู้ด าเนินการ 
1. การรวมกลุ่มผลิตข้าวโพดรบัประทานฝักสดเพื่อสร้าง
รายได้เสริมระหว่างฤดูท านา 
    1.1 ประชุมวำงแผนกำรผลิตข้ำวโพด ปลอดภัยบนคันนำ 
     1) ประชุมกลุ่มเกษตรกรจ ำนวน 13 รำย (รำยเดิม 3 
รำย และรำยใหม่ 10 รำย) เพื่อสรรหำหัวหน้ำกลุ่ม และ
กรรมกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของกลุ่ม 
     2) วำงแผนกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำโดย
ส ำรวจข้อมูลสถำนกำรณ์กำรบริโภคข้ำวโพดของหมู่บ้ำน ใน
กำรวำงแผนกำรผลิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรบริโภค
ของชุมชน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรวำงแผนกำร
ผลิต โดยมุ่งเน้นข้ำวโพดที่ผลิตเพื่อกำรค้ำในชุมชนเป็นหลัก  
     1.2 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบน
คันนำ โดยเกษตรกรเดิม 3 รำย เป็นวิทยำกรและทีมวิจัยเป็น
พี่เลี้ยง ต้ังแต่กำรเตรียมพื้นที่จนกระทั่งกำรเก็บเก่ียว ให้แก่
เกษตรกรรำยใหม่จ ำนวน 10 รำย และผู้ที่สนใจ 40 รำย 
     1.3 ด ำเนินกำรปลูกข้ำวโพดตำมแผนที่วำงไว้ ดูแล
จัดกำรโดยเกษตรกรตำมแผนและเทคโนโลยีที่ได้ถ่ำยทอด
ภำยใต้กำรก ำกับติดตำมให้ควำมรู้และกระตุ้นให้เกิดกำร
สังเกตและแก้ปัญหำได้ทันท่วงที โดยเกษตรกรจดบันทึก
ข้อมูลกำรดูแลจัดกำร ปัจจัยที่ใช้ ข้อสังเกต ปัญหำและกำร
แก้ไข ส ำหรับทีมวิจัยเข้ำไปติดตำมให้ค ำแนะน ำในกำรสังเกต 
กำรจดบันทึก ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงน้อยเดือนละ 2 
คร้ัง  
     1.4 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน และ
กระตุ้นให้เกษตรกรจดบันทึก เพื่อประเมินรำยรับและ
รำยจ่ำยของครัวเรือนให้แก่เกษตรกรทั้ง 13 รำย และและผู้
ที่สนใจ 40 รำย 

 
 
1.1 กำรวำงแผนกำรผลิต
และกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรในฟำร์ม (มทร.
อีสำน วข.สุรินทร์) 
1.2 เทคโนโลยีกำรผลิต
ข้ำวโพดในระบบปลอดภัย 
(มทร.อีสำน วข.สุรินทร์) 
1.2 เทคโนโลยีกำรเตรียม
และกำรใช้ประโยชน์ของปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยน้ ำหมักชีวภำพ 
และสำรสกัดชีวภำพจำก
ทรัพยำกรในท้องถิ่น(มทร.
อีสำน วข.สุรินทร์)  
1.2 เทคโนโลยีกำรจัดกำรน้ ำ
และปุ๋ยตำมควำมต้องกำร
ของพืช (มทร.อีสำน วข.
สุรินทร์) 
1.2 เทคโนโลยีกำรป้องกัน
ก ำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสำน 
(IPM: ศูนย์วิจัยควบคุม
ศัตรูพืชโดยใช้ชีวิทรีย์
แห่งชำติ) 
1.2 เทคโนโลยีกำรเก็บเก่ียว
และกำรจัดกำรข้ำวโพดหลัง
กำรเก็บเก่ียว (มทร.อีสำน 
วข.สุรินทร์) 

 
 
1.1-1.5 เกษตรกร 
ผู้น ำชุมชน นักเรียน/
นักศึกษำในชุมชน 
อย่ำงน้อย 40 รำย 
และเกษตรกร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน 13 รำย 

 
 
วันเพ็ญ  
ชลอเจริญย่ิง 
และ พวงเพชร 
พิมพ์จันทร์ และ อำ
ทิตยำ  ดวงสุพรรณ์  
ขวัญเรือน  ภูษำบุญ
นิอร งำมฮุย และ
ผู้ช่วยวิจัย 
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     1.5 วิเครำะห์ควำมเป็นไปได้ในกำรผลิตข้ำวโพด
ปลอดภัยบนคันนำเพื่อกำรค้ำในชุมชน โดยใช้แบบประเมิน
ควำมพึงพอใจ และใช้บัญชีรำยรับ-รำยจ่ำยของครัวเรือน 

1.4 เทคโนโลยีกำรจัดท ำ
บัญชีครัวเรือน (มทร.อีสำน 
วข.สุรินทร์) 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรปูการพัฒนาผลติภัณฑ์
จากข้าวโพดรับประทานผักสด และการหาช่องทางทาง
การตลาด 
    2.1 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปรรูป กำรยืดอำยุ และ
พัฒนำบรรจุภัณฑ์ของข้ำวโพดรับประทำนฝักสด ให้แก่
เกษตรกรทั้ง 13 รำย และผู้ที่สนใจ 40 รำย 
    2.2 ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรจัดท ำกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด 
สร้ำงแบรด์ในกำรจ ำหน่ำยข้ำวโพดปลอดภัย 
 

 
 
 
2.1 เทคโนโลยีกำรแปรรูป 
กำรยืดอำยุ และพัฒนำ
บรรจุภัณฑ์ ข้ำวโพด
รับประทำนผักสด (มทร.
อีสำน วข.สุรินทร์ และ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 
2.2 เทคโนโลยีกำรจัดท ำกล
ยุทธ์ด้ำนกำรตลำด (มทร.
อีสำน วข.สุรินทร์) 

 
 
 
2.1 เกษตรกร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน 13 รำย 
2.2 ผู้ที่สนใจ เช่น 
เกษตรกร ผู้น ำ
ชุมชน นักเรียน/
นักศึกษำในชุมชน 
อย่ำงน้อย 40 รำย 

 
 
 
วันเพ็ญ  
ชลอเจริญย่ิง 
และ พวงเพชร 
พิมพ์จันทร์ และ อำ
ทิตยำ  ดวงสุพรรณ์  
ขวัญเรือน  ภูษำบุญ
นิอร งำมฮุย และ
ผู้ช่วยวิจัย 
 

3. การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลติข้าวโพดปลอดภัย
บนคันนาบ้านตาอ็อง 
     3.1 ประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเกษตรกรทั้ง 13 รำย เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลผลกำรด ำเนินกำรในรอบปีที่ 2 และ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ควำมเป็นไปได้ในกำรผลิตข้ำวโพด
ปลอดภัยเพื่อกำรค้ำในชุมชน 
     3.2 จัดท ำประชำคมร่วมกับสมำชิกเพื่อจัดต้ังกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนผู้ผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำบ้ำนตำอ็อง 
     3.3 ด ำเนินกำรจัดต้ังกลุ่มวิสำหกิจชุมชนผู้ผลิตข้ำวโพด
ปลอดภัยบนคันนำบ้ำนตำอ็อง 
     3.4 จัดท ำแผนกำรผลิต-กำรตลำดของกลุ่ม พร้อมทั้ง
แผนกำรประชำสัมพันธ์กลุ่มและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1 เกษตรกร
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
จ ำนวน 13 
 

 
 
วันเพ็ญ  
ชลอเจริญย่ิง 
และ พวงเพชร 
พิมพ์จันทร์ และ อำ
ทิตยำ  ดวงสุพรรณ์  
ขวัญเรือน  ภูษำบุญ
นิอร งำมฮุย และ
ผู้ช่วยวิจัย 

4. การจัดท าร่างคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาบ้านตาอ็อง 
     4.1 กำรจัดต้ังวิสำหกิจชุมชน กำรวำงแผนกำรผลิต-
กำรตลำด ตลอดจนกำรประชำสัมพันธ์  
     4.2 จัดท ำร่ำงคู่มือกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต
ข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำบ้ำนตำอ็อง เพื่อใช้เป็นเอกสำร
เผยแพร่แก่ชุมชนอ่ืนน ำไปประยุกต์ใช้ 

- - วันเพ็ญ  
ชลอเจริญย่ิง 
และ พวงเพชร 
พิมพ์จันทร์ และ อำ
ทิตยำ  ดวงสุพรรณ์  
ขวัญเรือน  ภูษำบุญ
นิอร งำมฮุย และ
ผู้ช่วยวิจัย 

5. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ปีท่ี 2 - - วันเพ็ญ  
ชลอเจริญย่ิง 
และ พวงเพชร 
พิมพ์จันทร์ และ อำ
ทิตยำ  ดวงสุพรรณ์  
ขวัญเรือน  ภูษำบุญ
และนิอร งำมฮุย 
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ปีที่ 3 การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวโพดฝักสดและการเผยแพร่ผลงานสู่ชุมชนอื่น 
กิจกรรม เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด กลุ่มเป้าหมาย/

จ านวน 
วิทยากร/

ผู้ด าเนินการ 
1. การผลิตข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 
     1.1 กลุ่มวางแผนการผลิต-การตลาดด้วยตนเอง โดยมี
ทีมวิจัยเป็นพี่เลี้ยงคอยสังเกตการณ์ 
     1.2 กลุ่มด าเนินการผลิตข้าวโพดปลอดภัยบนคันนา
เพื่อการค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด  
     1.3 กลุ่มจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายด้วยตนเอง 

 
 
- 

 
 
1.1 กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตข้าวโพด
ปลอดภัยบนคันนา
บ้านตาอ็องจ านวน 
1 กลุ่ม 
 

 
 
วันเพ็ญ  
ชลอเจริญย่ิง 
และ พวงเพชร พิมพ์
จันทร์ และ อำทิตยำ  
ดวงสุพรรณ์  
ขวัญเรือน  ภูษำบุญนิ
อร งำมฮุย และผู้ช่วย
วิจัย 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติข้าวโพดปลอดภัยบน
คันนาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
     2.1 ประชุมหารือระหว่างกลุ่มและทีมวิจัยเพื่อ
เตรียมการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนหรือเกษตรกรอ่ืนๆ 
ผ่านการจัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด
ปลอดภัยบนคันนาบ้านตาอ็อง คร้ังที่ 1” 
     2.2 วางแผนการผลิตข้าวโพดปลอดภัยบนคันนา
เพิ่มเติมจากปกติเพื่อน าผลผลิตมาจัดจ าหน่ายในงานคร้ังน้ี 
     2.3 จัดท าแผ่นพับ และคู่มือถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาเพื่อการค้าในชุมชน 
     2.4 จัดท าประชาสัมพันธ์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่าน
สื่อวิทยุชุมชน และสื่อออนไลน์ของจังหวัดสุรินทร์และ
จังหวัดใกล้เคียง 
     2.5 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด
ปลอดภัยบนคันนาบ้านตาอ็อง คร้ังที่ 1 โดยมีการน าเสนอ
ผลการด าเนินงานของโครงการผ่านรูปของเกษตรแฟร์ของ
ต าบล มีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโดยให้
เกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นวิทยากรด าเนินการ จัด
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน และจัดจ าหน่าย
ผลผลิตข้าวโพดปลอดภัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 เทคโนโลยีการผลิต
ข้าวโพดปลอดภัยบนคันนา 
(มทร.อีสาน วข.สุรินทร์) 

 
 
2.1 สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกจิชุมชน ทีม
วิจัย และผู้น าท้อง 
ถิ่นจ านวน 20 คน 
2.2 สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
2.3 นักข่าวท้องถิ่น
ของจังหวัดสุรินทร์ 
และแอดมินสื่อ
ออนไลน์จังหวัด
สุรินทร์ 
2.4 เกษตรกรใน
ต าบลตาอ็องและ
ต าบลใกล้เคียง 
เกษตรกรในจังหวัด
สุรินทร์ ส่วนราชการ
และเอกชนใน
จังหวัดสุรินทร์ อย่าง
น้อย 150 ราย 

 
 
วันเพ็ญ  
ชลอเจริญย่ิง 
และ พวงเพชร พิมพ์
จันทร์ และ อำทิตยำ  
ดวงสุพรรณ์  
ขวัญเรือน  ภูษำบุญนิ
อร งำมฮุย และผู้ช่วย
วิจัย 
 

3. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ปทีี่ 3 - - วันเพ็ญ  
ชลอเจริญย่ิง 
และ พวงเพชร พิมพ์
จันทร์ และ อาทิตยา  
ดวงสุพรรณ์  
ขวัญเรือน  ภูษาบุญ
และนิอร งามฮุย  

 

ปีที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 

2563 2564 
รวมเงิน 
(บาท) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 5 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย
. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

1. หำแนวทำง
กำรผลิตและ
บริโภคข้ำวโพด

         16,180    16,180 
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ปลอดภัยใน
ชุมชน 
2. กำรอบรม
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
วำงแผนกำร
ผลิตและกำร
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรใน
ฟำร์ม 

         19,510    19,510 

3. กำรอบรม
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
ผลิตข้ำวโพด
ปลอดภัยบนคัน
นำ 

         50,820 92,340 143,16
0 

4.กำรจัดท ำ
แปลงตัวอย่ำง
กำรผลิต
ข้ำวโพดและ
กำรจัดกำร
พื้นท่ีเพื่อสร้ำง
รำยได้โดย
เกษตรกร
ปฏิบัติจริง
ภำยใต้กำร
ก ำกับดูแล 

      15,640 5,260    20,900 

5. ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรติดตำ
ประเมินผล 

         250    250 

6. ค่ำใช้จ่ำยท่ี
หักเข้ำ
หน่วยงำน/
สถำบันกำรศึก
ษำ ไม่เกิน 
10% ของ
ค่ำใช้จ่ำยรวม
ของโครงกำร 

               - 

แผนเงิน : ตาม
ไตรมาส 

- - 15,640 92,020 92,340 200,00
0 
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ปีที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ปีที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

กิจกรรม 
2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กำรรวมกลุ่มผลิตข้ำวโพด
รับประทำนฝักสดเพื่อสร้ำงรำยได้
เสริมระหว่ำงฤดูท ำนำ 

70,000 58,000 46,750    174,750 

2. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรแปร
รูปกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกข้ำวโพด
รับประทำนผักสด และกำรหำ
ช่องทำงทำงกำรตลำด 

40,000 15,000 10,250 9,750 75,000 

3. กำรจัดต้ังกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
ผู้ผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำ
บ้ำนตำอ็อง 

      60,000    60,000 

4. กำรจัดท ำร่ำงคู่มือกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัย
บนคันนำบ้ำนตำอ็อง 

   20,000 10,000 10,000 40,000 

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำประเมินผล          250     250 
6. ค่ำใช้จ่ำยท่ีหักเข้ำหน่วยงำน/
สถำบันกำรศึกษำ ไม่เกิน 10% ของ
ค่ำใช้จ่ำยรวมของโครงกำร 

            - 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 110,000 93,000 127,000 20,000 350,000 

กิจกรรม 
2565 2566 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคัน
นำของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 

50,000 50,000       100,000 

2. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิต
ข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำของกลุ่ม
วิสำหกิจชุมชน 

50,000 70,000 60,000 49,750 229,750 

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตำประเมินผล          250 250 
4.ค่ำใช้จ่ำยท่ีหักเข้ำหน่วยงำน/
สถำบันกำรศึกษำ ไม่เกิน 10% ของ
ค่ำใช้จ่ำยรวมของโครงกำร 

             - 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 100,000 120,000 60,000 50,000 330,000 
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12.  เป้าหมายผลผลิต/ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (ระยะ 3 ปี) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 

2564 2565 2566 
1. จ ำนวนผู้รับบริกำร คน 50 50 80 ไม่สะสม 

2. จ ำนวนเทคโนโลยีที่มีกำรถ่ำยทอด ระบุชื่อ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
    2.1 กำรวำงแผนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในฟำร์ม (ปีที่ 1) 
    2.2 เทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดในระบบปลอดภัย (ปีที่ 1) 
    2.3 เทคโนโลยีกำรเตรียมและกำรใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ ำหมักชีวภำพ 
และสำรสกัดชีวภำพจำกทรัพยำกรในท้องถิ่น (ปีที่ 1) 
    2.4 เทคโนโลยีกำรจัดกำรน้ ำและปุ๋ยตำมควำมต้องกำรของพืช (ปีที่ 1) 
    2.5 เทคโนโลยีกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสำน (ปีที่ 1) 
    2.6 เทคโนโลยีกำรเก็บเก่ียวและกำรจัดกำรข้ำวโพดหลังกำรเก็บเก่ียว (ปีที่ 1) 
    2.7 เทคโนโลยีกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน (ปีที่ 2) 
    2.8 เทคโนโลยีกำรแปรรูป กำรยืดอำยุ และพัฒนำบรรจุภัณฑ์ ข้ำวโพด
รับประทำนผักสด (ปีที่ 2) 
    2.9 เทคโนโลยีกำรจัดท ำกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด (ปีที่ 2) 
    2.10 เทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำ (ปีที่ 3) 

เร่ือง 6 3 1 ไม่สะสม 

3. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ที่จำกกระบวนกำรพัฒนำ/ต่อยอด(ระบุชื่อผลิตภัณฑ์)  
    3.1ได้ข้อมูลปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำ เพื่อให้
เกษตรกรได้น ำปัจจัยน้ันไปใช้และสร้ำงรำยได้เสริมแก่ชำวนำบ้ำนตำอ็อง  
    3.2 มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกข้ำวโพด 1 ผลิตภัณฑ์ 
    3.3 คู่มือกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำ 
    3.4 มีวิสำหกิจชุมชนผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำบ้ำนตำอ็องจ ำนวน 1 กลุ่ม 
 

ผลิตภัณฑ์ 1 2 1 ไม่สะสม 

4. จ ำนวนวิทยำกรชุมชนที่สร้ำงควำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยีที่ถ่ำยทอด (แต่ละเทคโนโลยีตำม
ข้อ 2) 

คน 3 3 3 ไม่สะสม 

5. ประมำณกำรผู้น ำเทคโนโลยี/องค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ คน 3 10 20 ไม่สะสม 

6. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ร้อยละ 80 80 80 ไม่สะสม 

7. ประมำณกำรมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น บำท 3,000 
บำท/
เดือน/
ครัวเรื
อน 

4,500 
บำท/
เดือน/
ครัวเรื
อน 

4,500 
บำท/
เดือน/
ครัวเรื
อน 

ไม่สะสม 

 

13.ผลกระทบ  
 เศรษฐกิจ (ระบุวิธีคิดค ำนวณมูลค่ำทำงเศรษฐกิจที่มำจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด) 

- กรณ ีเพิ่มรายได ้
- อธิบำยวิธีกำรคิดค ำนวณ – 

เกษตรกรท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมีรำยได้เพิ่มขึ้นจำกกำรจ ำหน่ำยข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำในชุมชนอย่ำง
น้อยเดือนละ 3,000 บำท โดยเกษตรกรจะปลูกข้ำวโพดได้ 2 รอบ ต่อกำรท ำนำปี 1 ครั้ง เกษตรกรมีพื้นท่ีนำ 5 
ไร่ ปลูกข้ำวโพดได้ 2,400 ต้น ขำยได้ 9,600 บำท ต้นทุนท่ีใช้ประมำณ 2,000 บำท ผลตอบแทนจะได้ 7,600 
บำทต่อ 2เดือนครึ่ง ดังนั้น 1 เดือนเกษตรกรจะมีรำยรับอยู่ท่ีประมำณ 3,040 บำท/เดือน และในปีท่ี 2 มีกำร
แปรรูปข้ำวโพดร่วมด้วยจะสร้ำงรำยได้ประมำณ 4,500 บำท/เดือน 
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- กรณ ีลดรายจ่าย 
- อธิบำยวิธีกำรคิดค ำนวณ – 

            
            
   

              
 สังคม (เช่น เกิดกำรจ้ำงงำน ลดกำรย้ำยถิ่นฐำน ครอบครัวเป็นสุข เป็นต้น)  

เกิดกำรท ำงำนในพื้นท่ี ลดกำรย้ำยแรงงำนจำกภำคกำรเกษตรสู่ในเมือง เพิ่มควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสมำชิกในครัวเรือน มีข้ำวโพดปลอดภัยส ำหรับบริโภคและจ ำหน่ำยภำยในชุมชน 

 สิ่งแวดล้อม (เช่น กำรลดปัญหำมลพิษ กำรเพิ่มพื้นที่ป่ำ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ เป็นต้น)  
   ระบบกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัย ลดกำรใช้สำรเคมี รักษำส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศเกษตร 
 
14.  รายละเอียดงบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ค าอธิบาย  :แจกแจงเฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการด าเนินโครงการทุกขั้นตอนเป็นงบตัวคูณ 
[ราคาต่อหน่วย: จ านวนคน/ครั้ง/วัน/ชิ้น] โดยใช้ระเบียบและอัตราของทางราชการ) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเป็นเงิน........200,000............................... บำท 

ตัวอย่ำงรำยกำรค่ำใช้จ่ำย ตำมกิจกรรมท่ีระบุไว้ในข้อ 10 จ ำนวนเงิน 
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับชุมชน 
   1.1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมเวทีร่วมกับเกษตรกร เรื่อง “แนวทำงกำรผลิตข้ำวโพด
ปลอดภัยบนคันนำของชุมชน” จ ำนวน 1 วัน เกษตรกร 50 รำย  

 
16,180 

       - ค่ำเช่ำเหมำรถพร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง (1 คัน x 2,500 บำท x 1 ครั้ง) 
       - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม (50 คน x 2 มื้อ x 35 บำท x 1 ครั้ง ) 
       - ค่ำอำหำรเท่ียง (50 คน x 1 มื้อ x 120 บำท x 1 ครั้ง ) 
       - ค่ำเอกสำรประกอบกำรประชุม (50 คน x 1 เล่ม x 50 บำท x 1 ครั้ง ) 
       - ค่ำเบี้ยเล้ียงนักวิจัย (5 คน x 1 วัน x 240 บำท x 1 ครั้ง)  
       - ค่ำเบี้ยเล้ียงนักศึกษำช่วยงำน (2 คน x 1 วัน x 240 บำท x 1 ครั้ง)  

2,500 
3,500 
6,000 
2,500 
1,200 
480 

2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา/หรือค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการ 
   2.1) กำรจัดท ำแปลงตัวอย่ำงกำรผลิตข้ำวโพดและกำรจัดกำรพื้นท่ีเพื่อสร้ำงรำยได้โดย
เกษตรกรปฏิบัติจริงภำยใต้กำรก ำกับดูแล 

 
20,900 

 
       - ค่ำจ้ำงเหมำรถพร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง (1 คัน x 2,500 บำท x 5 ครั้ง)  
       - ค่ำเบี้ยเล้ียงนักวิจัยในกำรก ำกับดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรในกำรลงมือปฏิบัติใน
กำรใช้เทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำ (5 คน x 1 วัน x 240 บำท x 5 ครั้ง) 
       - ค่ำเบี้ยเล้ียงนักศึกษำช่วยงำน (2 คน x 1 วัน x 240 บำท x 5 ครั้ง)  

12,500 
6,000 

 
2,400 

3) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (อบรม สาธิต ดูงาน) 
   3.1) กำรอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ในฟำร์ม จ ำนวน 1 วัน เกษตรกร 50 รำย 

 
19,510 

       - ค่ำเช่ำเหมำรถพร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง (1 คัน x 2,500 บำท x 1 ครั้ง) 
       - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม (50 คน x 2 มื้อ x 35 บำท x 1 ครั้ง ) 
       - ค่ำอำหำรเท่ียง (50 คน x 1 มื้อ x 120 บำท x 1 ครั้ง ) 
       - ค่ำวิทยำกรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (1 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บำท x 1 ครั้ง ) 

2,500 
3,500 
6,000 
3,600 
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       - ค่ำเบี้ยเล้ียงนักวิจัย (4 คน x 1 วัน x 240 บำท x 1 ครั้ง) 
       - ค่ำเบี้ยเล้ียงนักศึกษำช่วยงำน (2 คน x 1 วัน x 240 บำท x 1 ครั้ง) 
       - ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เช่น กระดำษพรู๊ฟ กระดำษ A4 
ปำกกำเคมี เทปกำว คลิปหนีบกระดำษ เป็นต้น  
       - ค่ำใช้สอยเบ็ดเตล็ด  

960 
480 

2,000 
 

470 
    3.2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำ 
จ ำนวน 4 วัน เกษตรกร 50 รำย 

143,160 

       - ค่ำจ้ำงเหมำรถพร้อมน้ ำมันเช้ือเพลิง (1 คัน x 2,500 บำท x 4 ครั้ง) 
       - ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องด่ืม (50 คน x 2 มื้อ x 35 บำท x 4 ครั้ง ) 
       - ค่ำอำหำรเท่ียง (50 คน x 1 มื้อ x 120 บำท x 4 ครั้ง )  
       - ค่ำเอกสำรประกอบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี (50 คน x 1 เล่ม x 50 บำท x 4 ครั้ง ) 
       - ค่ำวิทยำกรอบรมเชิงปฏิบัติกำร (1 คน x 6 ช่ัวโมง x 600 บำท x 4 ครั้ง ) 
       - ค่ำเบี้ยเล้ียงทีมวิจัย (4 คน x 1 วนั x 240 บำท x 4 ครั้ง)  
       - ค่ำเบ้ียเล้ียงนักศึกษำช่วยงำน (2 คน x 1 วัน x 240 บำท x 4 ครั้ง) 
       - ค่ำวัสดุกำรเกษตร (เมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด วัสดุส ำหรับกำรท ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ ำชีวภำพ 
สำรสกัดชีวภำพ ครุ ถัง ปุ๋ยเคมี สำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช อุปกรณ์กำรเก็บเกี่ยว และบรรจุ
ภัณฑ์ต่ำงๆ ฯลฯ)  
       - ค่ำป้ำยไวนิลโครงกำร (1 แผ่น x 500 บำท) 
       - ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เช่น กระดำษพรู๊ฟ กระดำษ A4 
ปำกกำเคมี เทปกำว คลิปหนีบกระดำษ เป็นต้น  

10,000 
14,000 
24,000 
10,000 
14,400 
3,840 

     1,920 
61,500 

 
500 

3,000 
 

4) ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผล 
        - ค่ำเอกสำรประกอบกำรประเมินและติดตำมผล 50 ชุด ๆ ละ 5 บำท เป็นเงิน 250 
บำท 

 
250 

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผล - 

6) ค่าใช้จ่ายที่หักเข้าหน่วยงาน/สถาบันการศึกษา   
    ไม่เกิน 10% ของค่ำใช้จ่ำยรวมของโครงกำร (ถ้ำมี) 

- 

รายละเอียดตัวอย่างและอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายตามท้ายแบบฟอร์ม 

 

15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   
15.1 หน่วยงำนรับงบประมำณต้องรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์       

(www.clinictech.most.go.th/online/index.asp) รำยไตรมำส 4 ครั้ง/ปี  
15.2 หน่วยงำนรับงบประมำณต้องประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
15.3 หน่วยงำนรับงบประมำณต้องจัดส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์พร้อมหนังสือน ำส่งจำกต้นสังกัด สำมำรถ

ส่งข้อมูลในรูปดิจิทัลไฟล์ โดยสำมำรถจัดส่งหลังส้ินสุดโครงกำร หรือ ภำยใน 15 วันหลังส้ินสุดปีงบประมำณ 

 

16. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   :   
หน่วยงำนรับงบประมำณ ต้องแสดงข้อควำมและสัญลักษณ์ของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งท่ีมีกำรจัดกิจกรรม กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และยินดีให้ควำมร่วมมือเข้ำร่วมจัด
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แสดงผลงำนในกิจกรรมต่ำงๆ ตำมท่ีร้องขอ พร้อมท้ังท ำตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีระบุในคู่มือกำรด ำเนินงำน
ฯ ทุกประกำร 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(     ) 
ผู้เสนอโครงกำร 

 ต ำแหน่งอำจำรย์ 
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แนบประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างานในส่วนที่เก่ียวข้องกับโครงการ ความเชี่ยวชาญ ของผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
1.หัวหน้าโครงการ 
ดร.วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง  
ประวัติการศึกษา  
ปีที่จบ 

 
ระดับปริญญา อักษรย่อ

ปริญญา 
สาขาวิชา ชื่อสถาบัน ประเทศ 

2560 ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต 

ปร.ด. พืชสวน (ปรับปรุงพันธุ์
พืช) 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น ไทย 

2553 วิทยำศำสตร์
มหำบัณฑิต 

วท.ม พืชไร่ (ปรับปรุงพันธุ์พืช) มหำวิทยำลัยขอนแก่น ไทย 
 

 2550 วิทยำศำสตร์
บัณฑิต 

วท.บ. พืชไร ่ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ไทย 

ภาระงานในปัจจุบัน (งานประจ าที่รับผิดชอบ) 
 อำจำรย์ประจ ำคณะเกษตรศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ กำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวโพด และกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพในกำรปรับปรุง
พันธุ์พืช 
ประเทศ  
งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  
Chalorcharoenying, W., K. Lomthaisong, K. Lertrat, and B. Suriharn. 2017. Germination process 

increases phytochemicals in corn.  International Food Research Journal. International 
Food Research Journal. 24(2): 552-558. 

Thanomsit, C., S. Saowakoon, A. Wattanakornsiri, J. Nanuam, W. Prasatkaew, P. Nanthanawat, P. 
Mongkolvai, and W. Chalorcharoenying. 2020. The Glyphosate (Roundup): Fate in 
Aquatic Environment, Adverse Effect and Toxicity Assessment in Aquatic organisms. 
Naresuan University Journal: Science and Technology, 28,65-81. 

วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง พลัง สุริหำร และกมล เลิศรัตน์. 2552. กำรจ ำแนกหำสำยพันธุ์ทดสอบท่ีมีฐำนพันธุกรรม 
 แบบกว้ำงและแบบแคบส ำหรับกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวโพดข้ำวเหนียว. แก่นเกษตร 37(4) : 311-318. 
วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง พลัง สุริหำร, กมล เลิศรัตน์ และ จิรวัฒน์ สนิทชน. 2552. กำรจ ำแนกควำมหลำกหลำย

ทำงพันธุกรรมในข้ำวโพดข้ำวเหนียวโดยใช้ลักษณะทำงสัณฐำนและเครื่องหมำยอำร์เอพีดี. แก่นเกษตร 
37(ฉบับพิเศษ) : 85-92. 

พัชริน ส่งศรี สมยศ มีทำ วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง สุภัทร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน สังคม เตชะวงค์
เสถียร. 2554. กำรประเมินควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมด้วยวิธี Simple Sequence Repeat เพื่อ
ระบุควำมแตกต่ำงทำงพันธุกรรมในส้มโอเนื้อสีแดงท่ีพบในอ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ วำรสำร
วิทยำศำสตร์เกษตร, 42 (3/1 (Suppl.)): 239-242. 

วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ พลัง สุริหำร และกมล เลิศรัตน์. 2559. กำรประเมินลักษณะเช้ือ
พันธุกรรมของข้ำวโพดเพื่อควำมต้ำนทำน โรครำสนิมในประเทศไทย. แก่นเกษตร 44(2): 229-236. 
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วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ พลัง สุริหำร และกมล เลิศรัตน์. 2559. ควำมสัมพันธ์ของปำกใบ
และสีใบกับระดับควำมต้ำนทำนโรครำสนิมในข้ำวโพด. แก่นเกษตร 44(4): 667-686. 

 
วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง, วัชรพงษ์ ดอกแก้ว, อภัสสร ศรีวิเศษ, สุนันทรำ โต๊ะงำม และ นิอร งำมฮุย. 2563. ผลของ

พื้นท่ีส ำหรับตำกลดควำมช้ืนและภำชนะในกำรเก็บรักษำต่อเมล็ดพันธุ์ข้ำวขำวดอกมะลิ 105. ใน กำร
ประชุมวิชำกำรเกษตรครั้งท่ี 21 ในวันท่ี 27-28 มกรำคม พ.ศ. 2563 ท่ีคณะเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น. แก่นเกษตร 48 ฉบับพิเศษ 1: (2563). 

พวงเพชร พิมพ์จันทร,์ ธนพล แดงสอน, อรรถพล กรุงกลำง, วันเพญ็ ชลอเจริญยิ่ง และนิอร งำมฮุย. 2562. 
อิทธิพลของปุ๋ยรองพื้นต่อกำรเจริญเติบโต ผลผลิตและคุุณภำพผลผลิตของแตงกวำ. ใน กำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติรำชมงคลสุรินทร์ ครั้งท่ี 10. 

วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง, ภัทรสุดำ งดงำม, ชุลีพร หนูพันธ,์ นิอร งำมฮุย และ พวงเพชร  พิมพ์จันทร์. 2563. กำร 
ประเมินเช้ือพันธุกรรมพริกภำยใต้ระบบอินทรีย์แบบแปลงเปิด .ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติรำช 
มงคลสุรินทร์ ครั้งท่ี 11. 

วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง, เดือนเต็ม ดีมั่น, ภูผำ ตะเคียนสก, อำรียำ หลักเขตต์กลำง, พวงเพชร พิมพ์จันทร์,  
นิอร งำมฮุย,  สุริยำ ทองคุณ และภูวิพัฒน์ เกียรติ์สำคเรศ. 2563.ผลของกำรใส่ปุ๋ยท่ีต่ำงกันต่อกำร
เจริญเติบโตและผลผลิตของข้ำวโพดข้ำวเหนียว. ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติรำช 
มงคลสุรินทร์ ครั้งท่ี 11. 

กฤษณำพร สุทธิกรม, วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง และ พวงเพชร  พิมพ์จันทร์. 2563. ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิต 
และคุณภำพผลผลิตของหอมแดง.ใน กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติรำช 
มงคลสุรินทร์ ครั้งท่ี 11. 

 
ความช านาญของผู้วิจัยที่มีอยู่แล้ว 

ดร.วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง ท ำกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกในกำรใช้วิธีกำรปรับปรุงพันธุ์วิธีมำตรฐำนและ
เครื่องหมำยดีเอ็นเอโรครำสนิมในข้ำวโพด มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จำกข้ำวโพดม่วงหลำยผลิตภัณฑ์และมีกำรจด
อนุสิทธิบัตร รวมทั้งเป็นวิทยำกรในกำรอบรมกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกข้ำวโพดม่วงหลำยงำน 

 

  
คุกกี้ น้ ำข้ำวโพดม่วง คอนนัท (ข้ำวโพดทอดกรอบ) 
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ข้ำวโพดคลุก นมข้ำวโพดม่วง  
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2. ผู้ร่วมโครงการ 
ดร.พวงเพชร  พิมพ์จันทร์  
ประวัติการศึกษา  

ปีที่

จบ 

ระดับปริญญา อักษรย่อ

ปริญญา 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน ประเทศ 

2556 ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต 

ปร.ด. พืชสวน (ปรับปรุงพันธุ์
พืช) 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น ไทย 

2546 วิทยำศำสตร

บัณฑิต 

วท.บ. เกษตรศำสตร์ (พืชสวน) มหำวิทยำลัยขอนแก่น ไทย 

ภาระงานในปัจจุบัน (งานประจ าที่รับผิดชอบ) 
 อำจำรย์ประจ ำคณะเกษตรศำสตร์และเทคโนโลย ีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 
งานวิจัยที่รับผิดชอบ (ก าลังด าเนินงาน) (ช่ือโครงการ แหล่งทุน และระยะเวลาด าเนินการ) 
 1. โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรโซ่อุปทำนอำหำรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ทุนจำกงบประมำณแผ่นดิน 
ระยะเวลำ 1 ปี 2557 (ผู้ร่วมวิจัย: แล้วเสร็จ)                              
2. โครงกำร กำรอนุรักษ์เช้ือพันธุกรรมมะเขือและถั่วฝักยำวพื้นบ้ำน ทุนภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระยะเวลำ 1 ปี 2558 (หัวหน้ำ
โครงกำร: แล้วเสร็จ)   
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3. โครงกำรรวบรวมเช้ือพันธุกรรมพืชตระกูลขิงข่ำ ทุนภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระยะเวลำ 1 ปี 2558 (หัวหน้ำโครงกำร: แล้ว
เสร็จ)  
4. กำรเสริมพลังกำรเรียนรู้ของเกษตรกรเรื่องกำรใช้หญ้ำแฝกปรับปรุงดินเส่ือมคุณภำพให้เหมำะสมต่อกำรปลูก
พืชในจังหวัดเชียงใหม่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ปี 2558 (ผู้ร่วมวิจัย: แล้วเสร็จ) 
5. กำรจัดกำรโซ่อุปทำนพริกขี้หนูสวนอ ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
(สกว.) ระยะเวลำ 8 เดือน ปี 2559 (หัวหน้ำโครงกำร: แล้วเสร็จ) 
6. กำรรวบรวมเช้ือพันธุกรรมและศึกษำลักษณะประจ ำพันธุ์พริกเผ็ดและมะเขือเทศ ทุนภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระยะเวลำ 1 ปี 
2559 (ผู้ร่วมวิจัย: แล้วเสร็จ)  
7. กำรปลูกประเมินเช้ือพันธุกรรมมะเขือและถั่วฝักยำวพื้นบ้ำน ทุนภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระยะเวลำ 1 ปี 2559 (หัวหน้ำ
โครงกำร: แล้วเสร็จ)  
8. กำรจัดกำรเช้ือพันธุกรรมพริกและมะเขือเทศ มหำวิทยำลัยขอนแก่น (Location2) ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีชีวภำพ (สวทช.) ระยะเวลำ 3 ปี 2556-2558 (ผู้ร่วมวิจัย: แล้วเสร็จ)  
9. กำรจัดกำรเช้ือพันธุกรรมของพริกและมะเขือเทศของประเทศไทย ท่ีมหำวิทยำลัยขอนแก่น : ระยะท่ี 2 
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ระยะเวลำ 3 ปี พ.ศ. 2561-2564 (ผู้ร่วมวิจัย: ก ำลัง
ด ำเนินกำร) 
ผลงานที่ผ่านมา 
ก. ผลงำนวิจัยตีพิมพ์ (ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ) (ช่ือผลงำน ช่ือวำรสำร แหล่งทุน ปีท่ีพิมพ์) 
 1. พวงเพชร พิมพ์จันทร์ และ สุชีลำ เตชะวงค์เสถียร. 2551. กำรตอบสนองของพริกต่อสภำพขำดน้ ำ. 
ว.วิทยำศำสตร์เกษตร. 39(3) (พิเศษ) : 273-276 
 2. วีระ ค ำวอน พวงเพชร พิมพ์จันทร์ ขวัญตำ เศษไธสง พัชรำภรณ์ สุวอ และ สุชีลำ เตชะวงค์เสถียร. 
2552. ควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดกำรเช้ือพันธุกรรมและพัฒนำพันธุ์พริกเผ็ดของมหำวิทยำลัยขอนแก่น. ว.
วิทยำศำสตร์เกษตร. 40(3): 51-53. 
 3. พวงเพชร พิมพ์จันทร์ และ สุชีลำ เตชะวงค์เสถียร. 2552. กำรตอบสนองของลักษณะทำงสรีรวิทยำ
บำงประกำรและ Capsaicinoids ของพริกเผ็ดต่อสภำพกำรขำดน้ ำ. ว.วิทยำศำสตร์เกษตร. 40(3). 55-58. 
 4. พัชรำภรณ์ สุวอ พวงเพชร พิมพ์จันทร์ วีระ ค ำวอน พวงเพ็ญ พรไธสง คะนึงนิจ ฤทธิ์ และสุชีลำ เต
ชะวงค์เสถียร. 2553. ลักษณะประจ ำพันธุ์ พริกพันธุ์ปรับปรุงของมหำวิทยำลัยขอนแก่น จ ำนวน 8 พันธุ์. ว.
วิทยำศำสตร์เกษตร. 41(2). 441-444. 
 5.  Phimchan, P., S. Techawongstien, S. Chanthai and P. W. Bosland. 2012. Impact of 
Drought Stress on the Accumulation of Capsaicinoids in Capsicum Cultivars with Different Initial 
Capsaicinoid Levels. Hortscience. 47(9): 1-6. 
 6. Phimchan, P., S. Techawongstien, S. Chanthai and P. W. Bosland. 2014. Enzymatic 
Changes in Phenylalanine Ammonia-lyase, Cinnamic-4-hydroxylase, Capsaicin Synthase, and 
Peroxidase Activities in Capsicum under Drought Stress. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry 62(29): 7057-7062.      
ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ (ต่อสำธำรณะ, ชุมชน, กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ) 
1. กำรเสริมพลังกำรเรียนรู้ของเกษตรกรเรื่องกำรใช้หญ้ำแฝกปรับปรุงดินเส่ือมคุณภำพให้เหมำะสมต่อกำรปลูก
พืชในจังหวัดเชียงใหม่  โดยกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ 
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2. กำรจัดกำรโซ่อุปทำนพริกขี้หนูสวนอ ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเปียงหลวง 
อ ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลงานอื่น ๆ เช่น บทควำม หนังสือ สิทธิบัตร ฯลฯ 
 กำรบันทึกเทปโทรทัศน์และออกอำกำศผ่ำนรำยกำรนักข่ำวพลเมือง ช่องไทยพีบีเอส จ ำนวน 2 เรื่อง คือ 1. กำร
ผสมเกสรพืชสร้ำงพันธุ์แท้ใหม่ และ 2. ขยำยเมล็ดพันธุ์สู่เพื่อนเกษตรกร  
3. ผู้ร่วมโครงการ 
ดร.อาทิตยา ดวงสุพรรณ์ 
ประวัติการศึกษา 

ปีท่ี
จบ 

ระดับปริญญำ อักษร
ย่อ

ปริญญำ 

สำขำวิชำ ช่ือสถำบัน ประเทศ 

2560 
 

ปรัชญำดุษฎี
บัณฑิต 

 

Ph.D. 
 

พืชสวน (กำรจัดกำรหลังกำรเก็บ
เกี่ยว) 

National Chung 
Hsing University 

ไต้หวัน 

2556 วิทยำศำสตร์
มหำบัณฑิต 

วท.ม. พืชสวน (กำรจัดกำรหลังกำรเก็บ
เกี่ยว) 

National Chung 
Hsing University 

ไต้หวัน 

2554 วิทยำศำสตร์
บัณฑิต 

วท.บ. พืชสวน มหำวิทยำลัยขอนแก่น ไทย 

ภาระงานในปัจจุบัน (งานประจ าที่รับผิดชอบ) 
 อำจำรย์ประจ ำคณะเกษตรศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว 
งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  
Duangsuphan A., and C.C. Shiesh. 2013. Effect of Postharvest 1-MCP Treatment on the Quality 

of ‘Ponkan’ Mandarin (Citrus reticulata Blanco) Fruits. Horticulture NCHU. 38(2) : 25-
38.  

Duangsuphan A., and C.C. Shiesh. 2014. Effect of Preharvest Bagging and 1-MCP Treatment on 
the Fruit Quality and Peel Color Turning of ‘Ponkan’ Mandarin (Citrus reticulata 
Blanco) Fruits. Taiwan Society for Hoeticultural Science. (Local journal) 

Duangsuphan A., J. Chumpookam and C.C. Shiesh. 2017. Degreening Peel Color and Improving 
Fruit Quality of ‘Ponkan’ Mandarin (Citrus reticulata Blanco) by Preharvest Bagging 
and 1-Methylcyclopropene Treatments. Horticulture NCHU. (Local journal) 

Duangsuphan A., and C.C. Shiesh. 2017. Effect of Low OxygenTreatment on Chilling Injury 
Symptom of Jicama (Pachyrhizus erosus (L.) Urban) Tuberous Root after Storageat 
Low Temperature. Horticulture NCHU. (Local journal) 

Duangsuphan A., N. Pronpattananangkul, H.L. Lin and C.C. Shiesh. 2017 Effect of Intermittent 
Warming on Ethylene Production, Respiration and Chilling Injury Symptom of Jicama 
(Pachyrhizus erosus (L.) Urban) Tuberous Root. Taiwan Society for Horticultural 
Science. (Local journal) 
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4. ผู้ร่วมโครงการ 
นางสาวขวัญเรือน  ภูษาบุญ 
ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ
กำรศึกษำ 

ระดับ 
อักษรย่อปริญญำ สำขำวิชำ 

วิชำเอก 
ช่ือสถำบัน ประเทศ 

2547 ปริญญำตร ี
 

นศ.บ 
(เกียรตินิยมอันดับ 

1) 

วิทยุกระจำยเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ 

มหำวิทยำลัย 
รังสิต 

ไทย 

2550 ปริญญำโท บธ.ม. บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัย 
รังสิต 

ไทย 

ภาระงานในปัจจุบัน (งานประจ าที่รับผิดชอบ) 
 อำจำรย์ประจ ำคณะคณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ กำรบริหำรกำรตลำดและกำรส่ือสำรทำงกำรตลำด, กำรบริหำรกำร
อุดมศึกษำและกำรจัดกำรสหกิจศึกษำ 
งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  
Kwanruan Pusaboon, Carver Pop & Buratin Khampirat (2017). Comparing Competency between 

Co-op and Non Co-op Students: A Case Study of a Rangsit University in Thailand.  
ASAIHL Thailand Conference, Suranaree University of Technology, Thailand. April 24, 
2017.  

Kwanruan Pusaboon, Carver Pop & Buratin Khampirat (2017). Lifelong Learning Levels in Co-op 
and Non Co-op Students: Findings from a Preliminary Study on Rangsit University in 
Thailand.  WACE World Conference on Cooperative and Work-integrated Education, 
Chiangmai, Thailand. June 5-8, 2017. 

5. ผู้ร่วมโครงการ 
นางสาวนิอร งามฮุย 
ประวัติการศึกษา 

ปีท่ีจบ 
กำรศึกษำ 

ระดับ
ปริญญำ 

อักษรย่อปริญญำและ 
ช่ือเต็ม 

สำขำวิชำ ช่ือสถำบันกำรศึกษำ ประเทศ 

2545 
 

2550 
 

2558 

ตรี 
 

โท 
 

เอก 

วท.บ.  
วิทยำศำสตรบัณฑิต 

วท.ม. 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

ปร.ด. 
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 

เกษตรศำสตร์ 
 

เกษตรศำสตร์ 
 

พืชไร ่

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ไทย 
 

ไทย 
 

ไทย 

ภาระงานในปัจจุบัน (งานประจ าที่รับผิดชอบ) 
 อำจำรย์ประจ ำคณะเกษตรศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ สรีรวิทยำพืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ กำรผลิตพืชอินทรีย์ เทคโนโลยีกำรผลิต
ข้ำว 
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งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  
นิอร งำมฮุย รัตนจิรำ รัตนประเสริฐ พวงเพชร พิมพ์จันทร์ เจษฎำ ปิตรัมย์ และศิริรัก ธรรมนิยม. 2562. ผลของ

น้ ำหมักชีวภำพและปุ๋ยหมักชีวภำพต่อกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของผักคะน้ำ. ในกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ รำชมงคลสุรินทร์ ครั้งท่ี 10 “วิจัยและนวัตกรรม น ำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 
ระหว่ำงวนัท่ี 19-20 กันยำยน 2562 ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์. 
หน้ำ F484 – F490 
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วิชำกำรระดับชำติ รำชมงคลสุรินทร์ ครั้งท่ี 10 “วิจัยและนวัตกรรม น ำสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” 
ระหว่ำงวนัท่ี 19-20 กันยำยน 2562, ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์. 
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นิอร งำมฮุย. 2557. กำรระบุโปรตีนในใบและรำกอ้อยท่ีควบคุมโดยสภำวะกำรขำดน้ ำ. วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
ปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำพืชไร่ (กำรผลิตพืช) บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยขอนแก่น. 

 
1.สถานภาพปัจจุบนัของหมู่บ้าน และการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนบรูปภาพประกอบ 

ต ำบลตำอ็องเดิมแยกออกจำกต ำบลเทนมีย์ เมื่อปี พ.ศ. 2512 มีท้ังหมด 16 หมู่บ้ำน ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ี
รำบโล่ง มีป่ำสงวนและมีดินร่วนปนทรำย โดยมีอำณำเขตทำงทิศเหนือติดกับต ำบลส ำโรง อ ำเภอเมือง ทิศใต้
ติดต่อกับต ำบลโคกยำง อ ำเภอปรำสำท ทิศตะวันออกติดต่อกับเขตต ำบลล ำดวน อ ำเภอล ำดวน และทิศตะวันตก
ติดต่อกับเขตต ำบลเทนมีย์ อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ มีจ ำนวนท้ังส้ิน 2,980 ครัวเรือน ประชำกรรวม 10,701 
คน เป็นชำย 5,333 และหญิง 5,368 คน (ระบบสถิติทำงทะเบียน, 2560) ส ำหรับบ้ำนตำอ็องนั้นเป็นหมู่ท่ี 1 มี
จ ำนวนครัวเรือนท้ังส้ิน 288 ครัวเรือน ประชำกรจ ำนวน 1,028 คน แบ่งเป็นชำย 490 และหญิง 538 คน 
ประชำกรของหมู่บ้ำนประกอบอำชีพท ำนำเป็นหลัก แต่เดิมจะมีอำชีพรองคือกำรทอผ้ำไหม แต่ในปัจจุบันอำชีพ
รองคือกำรเข้ำไปรับจ้ำงใช้แรงงำนในตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ ส ำหรับกำรศึกษำประชำกรส่วนใหญ่จบกำรศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ ในปัจจุบันหมู่ท่ี 1 ต ำบลตำอ็องได้รับกำรผลักดันจำกภำครัฐในกำรปรับเปล่ียนระบบกำร
ผลิตข้ำวโดยจัดต้ังศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ชุมชน ท ำให้สมำชิกสำมำรถจ ำหน่ำยข้ำวในลักษณะเมล็ดพันธุ์ข้ำว ซึ่งมี
รำคำสูงกว่ำกำรจ ำหน่ำยข้ำวเปลือกท่ัวไป แต่อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้จะจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ข้ำวได้สูงกว่ำเดิม แต่
รำยได้ท่ีได้รับก็ยังไม่เพียงพอต่อค่ำใช้จ่ำย จึงต้องหำอำชีพเสริมท ำในระหว่ำงฤดูกำลท ำนำ 

 
2. รายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ 

ล าดับที ่ ชื่อ/สกุล ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลติผล/ผลติภณัฑ ์
1 น.ส.ณัฐวดี ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
2 น.ส.กำนต์รวี ไชยหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
3 นำงบัวลำ แย้มศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
4 นำงละออ เหลือดี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
5 นำงวิไล พระงำม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
6 นำงทพี สมมี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
7 นำงจ ำนงค์ ประทัยงำม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
8 นำงจ ำเนียร ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
9 นำงมำนี ไม้หอม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
10 นำงวิญญำ บุญสอน หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
11 นำงนำรี ไพสนิท หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
12 นำงขนิษฐำ กิจกำร หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
13 นำงอ้อย พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
14 นำงมยุรี สุภิษะ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
15 นำงพมำศ พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
16 นำงประดิษฐ์ นิลเย่ียม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
17 นำงประหยัด เห็นถูก หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
18 นำยสมโภชน์ สมมี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
19 นำยจรณินทร์ ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
20 นำยวิรัช วิเศษศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
21 นำยจิรภัทร วิเศษศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
22 น.ส.บุษรำภรณ์ เหลือดี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
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ล าดับที ่ ชื่อ/สกุล ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลติผล/ผลติภณัฑ ์
23 นำงสุดำ ย่ิงยงยุทธ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
24 นำงสุวรรณำ ชูตำลัด หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
25 นำงโสภำ กองศิริ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
26 น.ส.จิตตรำ งำมพรหม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
27 นำยสุชำติ ไชยยำ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
28 นำยสมพร สมเจริญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
29 นำงวรรณำ ครอบแก้ว หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
30 นำงกัลยำกร ธูปจันทึก หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
31 นำงสัมฤทธิ์ มำปัญญำ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
32 นำงสมควร มำลำฝอย หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
33 นำงบัวจม ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
34 น.ส.นงลักษณ์ เหลือดี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
35 นำงวิภำรัตน์ พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
36 น.ส.มัลลิกำ พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
37 นำยไพโรจน์ พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
38 นำงสงบ งำมเจริญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
39 นำงลมเหย พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
40 นำงจำรุวรรณ วิเศษศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
41 นำงรัตนำ งำมพรหม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
42 นำงพนอม มำกเหลือ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
43 นำยสนอง ละม้ำยวัน หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
44 นำงประจำ ไชยหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
45 นำยสุทิน สำรเพ็ชร หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
46 นำงโพลน งำมเจริญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
47 นำยสุภำพ แก้มกล้ำ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
48 นำยบุญทวี สำคะนิล หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
49 น.ส.บัวศรี ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
50 นำยผมวด วิเศษศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  

 
3. รายชื่อเทคโนโลยีที่ถ่ายทอด พร้อมรายละเอยีดเทคโนโลยี 
 

1. เทคโนโลยีกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในฟำร์ม 
- เป็นถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ในฟำร์ม เช่น กำรสืบค้นข้อมูลในระบบออนไลน์ กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล กำรน ำข้อมูลไป
ประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนกำรผลิต โดยให้เกษตรกรใช้มือถือในกำรสืบค้นและจัดกำรข้อมูล 

2. เทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดในระบบปลอดภัย 
- เป็นกำรจัดกำรพื้นท่ีปลูก ระยะปลูก ต ำแหน่งท่ีปลูก และกำรผลิตข้ำวโพดในระบบปลอดภัย 

    3. เทคโนโลยีกำรเตรียมและกำรใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ ำหมักชีวภำพ และสำรสกัดชีวภำพจำก
ทรัพยำกรในท้องถิ่น  
 - เป็นกำรเตรียมและกำรใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ ำหมักชีวภำพ และสำรสกัดชีวภำพจำกทรัพยำกร
ในท้องถิ่น 
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    4. เทคโนโลยีกำรจัดกำรน้ ำและปุ๋ยตำมควำมต้องกำรของพืช  
 -ดูแลจัดกำรเรื่องน้ ำท่ีข้ำวโพดต้องกำร และกำรให้ปุ๋ยตำมควำมต้องกำรของพืชโดยจะเน้นกำรให้ปุ๋ยท่ี
ท ำจำก อินทรีย์เป็นหลัก 
    5. เทคโนโลยีกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสำน  
         -ดูแลจัดกำรแปลงและมีกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสำน งดกำรใช้สำรเคมีป้องกันโรคและแมลง 
โดยจะใช้วิธีแบบผสมผสำน เช่น ใช้สำรสกัดจำกพืช ใช้กับดักล่อแมลง เป็นต้น 
    6. เทคโนโลยีกำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำรข้ำวโพดหลังกำรเก็บเกี่ยว 
  -ถ่ำยทอดวิธีกำรเก็บเกี่ยวข้ำวโพดท่ีถูกต้อง โดยสำมำรถเก็บรักษำไว้ได้นำนควำมหวำนไม่ลดลง ซึ่งจะมี 
         กำรแทกเชือกฟำงเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกวันเก็บเกี่ยวท่ีเหมำะสม เป็นต้น 
    7. เทคโนโลยีกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน 
       - อบรมกำรท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยในครัวเรือน 
    8. เทคโนโลยีกำรแปรรูป กำรยืดอำยุ และพัฒนำบรรจุภัณฑ์ ข้ำวโพดรับประทำนผักสด 
       - อบรมกำรแปรรูปข้ำวโพด เช่น น้ ำนมข้ำวโพด และมีกำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำโดยกำรวิธีกำรต่ำงๆ 
    9. เทคโนโลยีกำรจัดท ำกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำด 
       - อบรมในเรื่องของกำรท ำกำรตลำด ช่องทำงในกำรขำย กำรออกแบรนด์สินค้ำ 
    10. เทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำ  
       -อบรบกระบวนกำรปลูกข้ำวโพดต้ังแต่กระบวนกำรปลูก ดูแลรักษำ เก็บเกี่ยว แปรรูปและขำย 
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บทที่ 2 
การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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กำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำท่ีตำอ็อง บ้ำนตำอ็อง ต ำบลตำอ็อง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

1. กำรจัดประชุมเวทีร่วมกับเกษตรกร เรื่อง “แนวทำงกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำของชุมชน” 
2. อบรมเทคโนโลยีกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในฟำร์ม 
3. อบรมเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดในระบบปลอดภัย 
4. อบรมเทคโนโลยีกำรเตรียมและกำรใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ ำหมักชีวภำพ และสำรสกัดชีวภำพ

จำกทรัพยำกรในท้องถิ่น 
5. อบรมเทคโนโลยีกำรจัดกำรน้ ำและปุ๋ยตำมควำมต้องกำรของพืช 
6. อบรมเทคโนโลยีกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสำน และเทคโนโลยีกำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำร

ข้ำวโพดหลังกำรเก็บเกี่ยว 
7. กำรจัดท ำแปลงตัวอย่ำงกำรผลิตข้ำวโพดและกำรจัดกำรพื้นท่ีเพื่อสร้ำงรำยได้โดยเกษตรกรปฏิบัติจริง

ภำยใต้กำรก ำกับดูแล และติดตำมผล 
 

2.1 ผู้ด าเนินโครงการ 
 คณะผู้ด ำเนินโครงกำรมีท้ังหมด 5 คน ดังนี ้
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดต่อ 
1 ดร.วันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง สำขำพืชศำสตร์ ส่ิงทอและกำรออกแบบ  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 
เบอร์โทร 096-595-1426 
E-mail: wchalorcharoenying@gmail.com 

2 ดร.พวงเพชร  พิมพ์จันทร ์ สำขำพืชศำสตร์ ส่ิงทอและกำรออกแบบ  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 
เบอร์โทร 083-141-5981 
E-mail: paongpetch@gmail.com 

3 ดร.อำทิตยำ  ดวงสุพรรณ์ สำขำพืชศำสตร์ ส่ิงทอและกำรออกแบบ  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 
เบอร์โทร 094-435-6614 
E-mail: atitaya.d@gmail.com 

4 นำงสำวขวัญเรือน  ภูษำบุญ คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 
เบอร์โทร 099-043-9895 
E-mail: Kwanruan.pu@rmuti.ac.th 

5 นำงสำวนิอร งำมฮุย สำขำพืชศำสตร์ ส่ิงทอและกำรออกแบบ  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ 
เบอร์โทร 087-770-7219 
E-mail: nion.ng@rmuti.ac.th 

 
  จำกจุดเริ่มต้นโครงกำร เดิมท่ีเกษตรกรบ้ำนตำอ็อง ได้มีกำรท ำนำผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ กข.15 
เป็นหลักกันอยู่แล้ว แต่เนื่องจำกว่ำฤดูกำรท ำนำเกษตรกรไม่ได้ท ำนำทุกวัน มีช่วงท่ีว่ำงในระหว่ำงกำรท ำนำ และ
ระหว่ำงฤดูกำรท ำนำเกษตรกรก็ไม่มีรำยได้เข้ำมำเลย ซึ่งกว่ำจะได้เงินมำใช้จ่ำยในครัวเรือนก็ต่อเมื่อขำยข้ำวได้  



32 
 

ดังนั้นโครงกำรนี้จึงได้มีกำรส่งเสริมกำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำเพื่อให้เกษตรกรมีรำยได้ระหว่ำงกำรท ำ
นำ ประกอบกับคันนำท่ีบ้ำนตำอ็องนั้นมีลักษณะท่ีกว้ำงมำกจึงเหมำะสมต่อกำรปลูกข้ำวโพดมำก ท้ังนี้ทำง
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ ได้เสนอโครงกำรกำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำท่ี
ตำอ็อง บ้ำนตำอ็อง ต ำบลตำอ็อง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ ประจ ำปี 2564 
และได้ด ำเนินจัดประชุมช้ีแจ้งโครงกำร และให้บริกำรค ำปรึกษำกับเกษตรกร และได้เชิญวิทยำกรท่ีมีควำมรู้และ
ควำมช ำนำญด้ำนต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปลูกข้ำวโพด ซึ่งลักษณะกำรอบรมเป็นแบบกำรบรรยำย ท่ีเป็นกำร
อบรมโดยกำรใช้สไลด์อบรม วีดิทัศน์ กำรซักถำมเพื่อแลกเปล่ียนประสบกำรณ์ ตลอดจนให้เกษตรได้ลงมือท ำ
และปฏิบัติด้วยตนเอง 
 
2.2 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการการปลูกข้าวโพดปลอดภัยบนคันนาที่ตาอ็อง บ้านตาอ็อง ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์
 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรม 

ล าดับที ่ ชื่อ/สกุล ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลติผล/ผลติภณัฑ ์
1 น.ส.ณัฐวดี ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
2 น.ส.กำนต์รวี ไชยหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
3 นำงบัวลำ แย้มศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
4 นำงละออ เหลือดี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
5 นำงวิไล พระงำม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
6 นำงทพี สมมี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
7 นำงจ ำนงค์ ประทัยงำม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
8 นำงจ ำเนียร ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
9 นำงมำนี ไม้หอม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
10 นำงวิญญำ บุญสอน หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
11 นำงนำรี ไพสนิท หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
12 นำงขนิษฐำ กิจกำร หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
13 นำงอ้อย พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
14 นำงมยุรี สุภิษะ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
15 นำงพมำศ พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
16 นำงประดิษฐ์ นิลเย่ียม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
17 นำงประหยัด เห็นถูก หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
18 นำยสมโภชน์ สมมี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
19 นำยจรณินทร์ ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
20 นำยวิรัช วิเศษศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
21 นำยจิรภัทร วิเศษศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
22 น.ส.บุษรำภรณ์ เหลือดี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
23 นำงสุดำ ย่ิงยงยุทธ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
24 นำงสุวรรณำ ชูตำลัด หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
25 นำงโสภำ กองศิริ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
26 น.ส.จิตตรำ งำมพรหม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
27 นำยสุชำติ ไชยยำ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
28 นำยสมพร สมเจริญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
29 นำงวรรณำ ครอบแก้ว หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
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ล าดับที ่ ชื่อ/สกุล ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลติผล/ผลติภณัฑ ์
30 นำงกัลยำกร ธูปจันทึก หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
31 นำงสัมฤทธิ์ มำปัญญำ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
32 นำงสมควร มำลำฝอย หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
33 นำงบัวจม ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
34 น.ส.นงลักษณ์ เหลือดี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
35 นำงวิภำรัตน์ พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
36 น.ส.มัลลิกำ พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
37 นำยไพโรจน์ พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
38 นำงสงบ งำมเจริญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
39 นำงลมเหย พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
40 นำงจำรุวรรณ วิเศษศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
41 นำงรัตนำ งำมพรหม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
42 นำงพนอม มำกเหลือ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
43 นำยสนอง ละม้ำยวัน หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
44 นำงประจำ ไชยหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
45 นำยสุทิน สำรเพ็ชร หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
46 นำงโพลน งำมเจริญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
47 นำยสุภำพ แก้มกล้ำ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
48 นำยบุญทวี สำคะนิล หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
49 น.ส.บัวศรี ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
50 นำยผมวด วิเศษศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
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2.3 การด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2.3.1 กำรจัดประชุมเวทีร่วมกับเกษตรกร เรื่อง “แนวทำงกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำของชุมชน” 

จัดประชุมอบรมหำแนวทำงกำรผลิตและบริโภคข้ำวโพดปลอดภัยในชุมชน โดยได้เรียนเชิญ นำยจิรภัทร 
วิเศษศรี ซึ่งเป็นก ำนัน และประธำนโครงกำรนำแปลงใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ กข.15 ต ำบลตำอ็อง มำ
เป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรในกำรประชุมจัดอบรมในครั้งนี้ และได้มีกำรประชุมกลุ่มเพื่อให้สมำชิกในหมู่บ้ำน
มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรผลิตข้ำวโพดปลอดภัยของชุมชน    
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2.3.2 อบรมเทคโนโลยีกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรในฟำร์ม 
เนื่องด้วยเกษตรกรบ้ำนตำอ็อง ต ำบลตำอ็อง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีอำชีพท ำนำและ

เล้ียงสัตว์ ซึ่งกำรท ำนำจะรวมกลุ่มกันผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ กข.15 ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ยังไม่เคยมีกำรปลูก
ข้ำวโพดรับประทำนฝักสดมำก่อน ดังนั้นจึงต้องมีกำรส่งเสริมอบรมเทคโนโลยีกำรวำงแผนกำรผลิตและกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรในฟำร์มให้แก่เกษตรกร ซึ่งในกำรอบรมนั้นจะมีกำรให้เกษตรกรเขียนแผนผังในฟำร์ม
ของแต่ละคน ว่ำมีลักษณะแปลงนำเป็นอย่ำงไร แหล่งน้ ำท่ีใช้มำจำกไหน ทรัพยำกรท่ีมีในฟำร์มมีอะไรบ้ำง เพื่อ
น ำข้อมูลของเกษตรกรแต่ละท่ำน มำช่วยในวำงแผนกำรปลูกข้ำวโพดรับประทำนฝักสด และกำรน ำทรัพยำกรมำ
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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2.3.3 อบรมเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดในระบบปลอดภัย 
 กำรอบรมเทคโนโลยีกำรผลิตข้ำวโพดในระบบปลอดภัย ในท่ีนี้จะส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้พื้นท่ีในฟำร์ม
ให้คุ้มประโยชน์มำกท่ีสุด โดยให้เกษตรปลูกบนคันนำ ซึ่งกำรปลูกแบบนี้เป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ท่ีจะต้องมีกำรวำง
แผนกำรปลูกให้ดี เพื่อให้ได้ข้ำวโพดท่ีมีผลผลิตสูงสุด เพรำะกำรปลูกในพื้นท่ีน้อยจะท ำให้ฝักข้ำวโพดอำจจะได้
เมล็ดไม่เต็มฝักเพรำะเนื่องจำกละอองเกสรไม่เพียงพอต่อกำรผสมให้ติดฝัก ดังนั้นจะต้องมีเทคนิควิธีกำรใน
จัดกำรพื้นท่ีปลูกและมีกำรดูแลจัดกำรท่ีดี เพื่อให้เกษตรกรได้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจก่อนท่ีลงมือปฏิบัติ 
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2.3.4 อบรมเทคโนโลยีกำรเตรียมและกำรใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ ำหมักชีวภำพ และสำรสกัดชีวภำพจำก
ทรัพยำกรในท้องถิ่น 
 กำรอบรมในครั้งนี้ จะเป็นกำรอบรมและสำธิตให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในกำรท ำ 1.น้ ำหมักจำวปลวก 
2.น้ ำหมักผลไม้ 3.น้ ำหมักเศษปลำ 4. สำรสกัดสะเดำ สำบเสือ เหล้ำขำว และ 5.ปุ๋ยหมักชีวภำพ ซึ่งหลังจำก
อบรมเสร็จแล้ว เกษตรกรสำมำรถประยุกต์ใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นของเกษตรกรเองมำใช้ท ำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ ำ
หมักชีวภำพ และสำรสกัดชีวภำพได้  
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2.3.5 อบรมเทคโนโลยีกำรจัดกำรน้ ำและปุ๋ยตำมควำมต้องกำรของพืช 
 กำรปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงจ ำเป็นจะต้องมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรื่องน้ ำและปุ๋ย 
ดังนั้นเกษตรต้องเข้ำใจในเรื่องนี้ ซึ่งกำรอบรมในครั้งนี้ได้มีกำรอบรมให้ควำมรู้ต้ังแต่ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินท่ี
ใช้ปลูกพืช ตลอดจนธำตุอำหำรท่ีพืชต้องกำร และในกำรอบรมได้ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมโดยกำรน ำดินจำกแปลง
ของตัวเองมำวิเครำะห์ดินอย่ำงง่ำย ด้วยชุดตรวจวิเครำะห์ดิน N, P, K และ pH (Soil Test Kit) และจำกกำร
วิเครำะห์แปลงของเกษตรกรของแต่ละท่ำน ก็ได้มีกำรแนะน ำกำรบ ำรุงดินให้เหมำะสมต่อกำรปลูกพืชของแต่ละ
แปลงซึ่งดูจำกผลกำรวิเครำะห์ โดยเกษตรกรให้ควำมสนใจและใส่ใจในกำรได้วิเครำะห์ดินของแปลงตัวเอง 
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2.3.6 อบรมเทคโนโลยีกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสำน และเทคโนโลยีกำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำร
ข้ำวโพดหลังกำรเก็บเกี่ยว 
 กำรปลูกพืชส่ิงท่ีส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งคือกำรจัดกำรเรื่องโรคและแมลง เพรำะหนีไม่พ้นท่ีจะต้องเจอ และ
ยิ่งถ้ำปลูกในระบบปลอดภัยแล้วจะต้องมีวิธีกำรดูแลควบคุมท่ีดี เพื่อไม่ให้เกิดกำรระบำดของโรคและแมลง โดย
ในกำรอบรมครั้งนี้ ได้มีกำรสอนเกษตรกรให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัจจัยในกำรเกิดโรคและแมลง และ
สอนวิธีกำรก ำจัดโรคและแมลงแบบวิธีผสมผสำนเพื่อให้พืชท่ีปลูกมีควำมปลอดภัย ส่วนกำรอบรมในเรื่อง
เทคโนโลยีกำรเก็บเกี่ยวและกำรจัดกำรข้ำวโพดหลังกำรเก็บเกี่ยวนั้นจะเน้นกำรเก็บเกี่ยวข้ำวโพดเป็นหลักว่ำควร
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เก็บเกี่ยวช่วงไหน เวลำไหน และหลังจำกเก็บเกี่ยวแล้วควรมีวิธีปฏิบัติดูแลจัดกำรอย่ำงไรเพื่อให้เก็บรักษำผลผลิต
ไว้ได้นำน และในกำรอบรมได้ให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในกำรทดสอบคุณภำพผลผลิตทำงกำรเกษตรด้วย 
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2.3.7 กำรจัดท ำแปลงตัวอย่ำงกำรผลิตข้ำวโพดและกำรจัดกำรพื้นท่ีเพื่อสร้ำงรำยได้โดยเกษตรกรปฏิบัติจริง
ภำยใต้กำรก ำกับดูแล และกำรติดตำมผล 
 กำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำเป็นส่ิงท่ีแปลกใหม่ เกษตรกรยังไม่มีควำมรู้และเทคนิควิธีกำรในกำร
ปลูกและกำรดูแลจัดกำร ดังนั้นเพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้เห็นตัวอย่ำงจริงในแปลง จึงได้มีกำรจัดท ำแปลง
ตัวอย่ำง โดยได้ท ำกำรคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีควำมพร้อม จ ำนวน 4 รำย จำกนั้นได้มีกำรลงพื้นท่ีจริงเพื่อส ำรวจ
แปลงเกษตรกรและวำงแผนกำรปลูกให้แก่เกษตรกร เพรำะเกษตรกรแต่ละท่ำนมีขนำดแปลง และรูปร่ำงของ
แปลงไม่เหมือนกัน จึงต้องมีวำงแผนกำรปลูกไม่เหมือนกัน จำกนั้นได้ให้ค ำแนะน ำกำรปลูกและกำรดูแลจัดกำร
ข้ำวโพดแก่เกษตรกร และก ำกับดูแลเกษตรกรตลอดฤดูกำรปลูก ซึ่งเกษตรให้ควำมร่วมมือดีมำก และทำงคณะ
ด ำเนินกำรได้มีกำรต้ังไลน์กลุ่มเพื่อให้เกษตรกรได้สำมำรถปรึกษำปัญหำและขอค ำแนะน ำกับทีมคณะด ำเนินกำร
ได้ตลอดเวลำ ซึ่งกำรปลูกข้ำวโพดในครั้งนี้ได้ท ำกำรปลูกข้ำวโพดรับประทำนฝักสดจ ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้ำวโพด
ข้ำวเหนียวหวำนสีม่วง ข้ำวโพดหวำน และข้ำวโพดข้ำวเหนียว และท ำกำรเก็บข้อมูลควำมนิยมของผู้บริโภคของ
ข้ำวโพดแต่ละชนิดเพื่อหำแนวทำงในกำรผลิตต่อไปด้วย  
 จำกกำรจัดท ำแปลงตัวอย่ำง ผลผลิตของข้ำวโพดท่ีได้ เกษตรน ำไปแจกและขำยให้แก่คนภำยในชุมชน 
และจำกกำรส ำรวจควำมนิยมของผู้บริโภคท่ีมีต่อชนิดของข้ำวโพด พบว่ำ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบ ข้ำวโพดข้ำว
เหนียวหวำนสีม่วงมำกท่ีสุด รองลงมำ คือ ข้ำวโพดหวำน และข้ำวโพดข้ำวเหนียว ตำมล ำดับ นอกจำกนี้แล้วยัง
ได้ท ำกำรเก็บข้อมูลผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้ำวโพดของเกษตรท้ัง 4 รำยด้วย ดังตำรำงท่ี 2.3.7 และ
หลังจำกเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเกษตรกรยังสำมำรถน ำต้นข้ำวโพดท่ีเหลือใช้ไปเล้ียงสัตว์ต่อได้ ซึ่งเป็นกำรลดต้นทุน
ค่ำอำหำรสัตว์ลงได้มำก  
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ตารางที่ 2.3.7 ข้อมูลลักษณะผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวโพดของเกษตรทั้ง 4 ราย 
 

ลักษณะ เกษตรกรรายท่ี1 เกษตรกรรายท่ี2 เกษตรกรรายท่ี3 เกษตรกรรายท่ี4 
ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน (สีม่วง) 

ควำมสูงฝัก (เซนติเมตร) 78.4 69.3 65.6 58.1 

ควำมสูงต้น (เซนติเมตร) 171.9 150.3 150.7 156.9 

ควำมกวำ้งก่อนปอกเปลือก (เซนติเมตร) 5.1 5.3 5.5 5.5 

ควำมยำวก่อนปอกเปลือก (เซนติเมตร) 20.4 17.5 17.8 18.1 

น้ ำหนักฝักก่อนปอกเปลือก (กรัม) 211.1 258.5 247.4 259.8 

ควำมกวำ้งหลังปอกเปลือก (เซนติเมตร) 4.1 4.6 4.0 4.6 

ควำมยำวหลังปอกเปลือก (เซนติเมตร) 14.0 15.6 14.7 16.7 

น้ ำหนักฝักหลังปอกเปลือก  (กรัม) 135.5 194.6 142.9 190.5 

น้ ำหนักเน้ือ (กรัม) 97.2 98.4 81.8 134.0 

ผลผลิตก่อนปอกเปลือก (กิโลกรัมต่อไร่) 1,689 2,068 1,979 2,078 
ข้าวโพดหวาน (สีเหลือง) 

ควำมสูงฝัก (เซนติเมตร) 56.4 67.6 68.6 67.9 

ควำมสูงต้น (เซนติเมตร) 141.5 155.8 166.5 172.7 

ควำมกวำ้งก่อนปอกเปลือก (เซนติเมตร) 5.2 5.9 5.8 5.8 

ควำมยำวก่อนปอกเปลือก (เซนติเมตร) 19.5 22.6 21 21.4 

น้ ำหนักฝักก่อนปอกเปลือก (กรัม) 242.8 380.5 279.1 354.0 

ควำมกวำ้งหลังปอกเปลือก (เซนติเมตร) 4.5 4.7 4.8 4.7 

ควำมยำวหลังปอกเปลือก (เซนติเมตร) 17.3 20.1 19.9 19.3 

น้ ำหนักฝักหลังปอกเปลือก  (กรัม) 176.0 238.4 216.8 253.3 

น้ ำหนักเน้ือ (กรัม) 125.0 126.2 161.0 101.8 

ผลผลิตก่อนปอกเปลือก (กิโลกรัมต่อไร่) 1,942 3,044 2,233 2,832 
ข้าวโพดข้าวเหนียว (สีขาว) 

ควำมสูงฝัก (เซนติเมตร) 78.5 76.6 77.6 73.7 

ควำมสูงต้น (เซนติเมตร) 143.2 142.1 154.7 147.8 

ควำมกวำ้งก่อนปอกเปลือก (เซนติเมตร) 4.7 4.5 5.7 5.5 

ควำมยำวก่อนปอกเปลือก (เซนติเมตร) 14.4 15.8 19.7 18.9 

น้ ำหนักฝักก่อนปอกเปลือก (กรัม) 176.5 172.6 265.1 284.2 

ควำมกวำ้งหลังปอกเปลือก (เซนติเมตร) 4.0 4.0 4.2 4.5 

ควำมยำวหลังปอกเปลือก (เซนติเมตร) 13.7 14.6 16.5 17.2 

น้ ำหนักฝักหลังปอกเปลือก  (กรัม) 123.8 136.5 174.1 195.2 

น้ ำหนักเน้ือ (กรัม) 51.8 68.6 76.4 76.4 

ผลผลิตก่อนปอกเปลือก (กิโลกรัมต่อไร่) 1,412 1,381 2,121 2,274 
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2.3.9 ก าหนดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
โดยมีก ำหนดกำรดังนี้ 

 

 
 
 
 



46 
 

 
 
 
 
 
 

 



47 
 

 
 
 
 
 
 

 



48 
 

 
 
 
 
 
 

 



49 
 

 
 
 
 
 
 
 



50 
 

 
 
 
 
 
 
 



51 
 

บทที ่3 
ผลการประเมินระหวา่งการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
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กำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำท่ีตำอ็อง บ้ำนตำอ็อง ต ำบลตำอ็อง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ  วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 ด ำเนินกำรภำยใต้คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ำย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำ
เขตสุรินทร์ สรุปผลกำรประเมินระหว่ำงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีดังนี้  

 
3.1 งบประมาณ การด าเนินโครงการทั้งสิ้น 200,000 บาท  
 
3.2 กลุ่มเกษตรกรผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจ านวน 50 ราย  
 

ล าดับที ่ ชื่อ/สกุล ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลติผล/ผลติภณัฑ ์
1 น.ส.ณัฐวดี ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
2 น.ส.กำนต์รวี ไชยหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
3 นำงบัวลำ แย้มศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
4 นำงละออ เหลือดี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
5 นำงวิไล พระงำม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
6 นำงทพี สมมี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
7 นำงจ ำนงค์ ประทัยงำม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
8 นำงจ ำเนียร ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
9 นำงมำนี ไม้หอม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
10 นำงวิญญำ บุญสอน หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
11 นำงนำรี ไพสนิท หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
12 นำงขนิษฐำ กิจกำร หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
13 นำงอ้อย พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
14 นำงมยุรี สุภิษะ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
15 นำงพมำศ พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
16 นำงประดิษฐ์ นิลเย่ียม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
17 นำงประหยัด เห็นถูก หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
18 นำยสมโภชน์ สมมี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
19 นำยจรณินทร์ ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
20 นำยวิรัช วิเศษศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
21 นำยจิรภัทร วิเศษศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
22 น.ส.บุษรำภรณ์ เหลือดี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
23 นำงสุดำ ย่ิงยงยุทธ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
24 นำงสุวรรณำ ชูตำลัด หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
25 นำงโสภำ กองศิริ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
26 น.ส.จิตตรำ งำมพรหม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
27 นำยสุชำติ ไชยยำ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
28 นำยสมพร สมเจริญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
29 นำงวรรณำ ครอบแก้ว หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
30 นำงกัลยำกร ธูปจันทึก หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
31 นำงสัมฤทธิ์ มำปัญญำ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
32 นำงสมควร มำลำฝอย หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
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ล าดับที ่ ชื่อ/สกุล ที่อยู่ (หมู่ที่/ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด) อาชีพ ผลติผล/ผลติภณัฑ ์
33 นำงบัวจม ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
34 น.ส.นงลักษณ์ เหลือดี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
35 นำงวิภำรัตน์ พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
36 น.ส.มัลลิกำ พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
37 นำยไพโรจน์ พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
38 นำงสงบ งำมเจริญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
39 นำงลมเหย พิมพ์จันทร์ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
40 นำงจำรุวรรณ วิเศษศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
41 นำงรัตนำ งำมพรหม หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
42 นำงพนอม มำกเหลือ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
43 นำยสนอง ละม้ำยวัน หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
44 นำงประจำ ไชยหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
45 นำยสุทิน สำรเพ็ชร หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
46 นำงโพลน งำมเจริญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
47 นำยสุภำพ แก้มกล้ำ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
48 นำยบุญทวี สำคะนิล หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
49 น.ส.บัวศรี ควรหำญ หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  
50 นำยผมวด วิเศษศรี หมู่1 ต.ตำอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท ำนำ  

 
3.3 ข้อมูลของผู้เข้าร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี จากใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  

จำกจ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรมท้ังหมด 50 คน ได้สรุปผลจำกจ ำนวนใบสมัครท้ังหมด 50 ชุด  
 
ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวนคน (คน) ร้อยละ 
รับรำชกำร 0 0 
พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 0 0 
เกษตรกร 45 90 
โอทอบ 0 0 
แม่บ้ำน 2 4 
พนักงำนธุรกิจเอกชน 0 0 
รับจ้ำง 0 0 
วิสำหกิจชุมชน 0 0 
ค้ำขำย 0 2 
อื่นๆ 2 4 

รวม 50 100 
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 รูปที่ 3.1 กราฟเปรียบเทียบค่าร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรม จ าแนกตามอาชีพ 
 
 จำกตำรำงท่ี 3.1 และรูปท่ี 3.1 จ ำนวนร้อยละของอำชีพสูงสุดคือ อำชีพเกษตรกรร้อยละ 90 รองลงมำ
คือ อำชีพแม่บ้ำน, อื่น ๆ และรับจ้ำง โดยร้อยละท่ีพบ 4, 4 และ 2 ตำมล ำดับ 
 
ตารางที่ 3.2 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้รับการฝึกอบรม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถม 24 48 

มัธยมต้น 8 16 

มัธยมปลำย/ปวช. 12 24 

ปวส. 2 4 

ปริญำตรี 4 8 

สูงกว่ำปริญญำตร ี 0 0 

อื่นๆ 0 0 

รวม 50 100 
 

เกษตรกร
90%

แม่บ้าน
4%

ค้าขาย
2% อื่นๆ

4%

อาชีพ

เกษตรกร แม่บ้าน ค้าขาย อื่นๆ
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รูปที่ 3.2 กราฟแสดงค่าร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามระดับการศึกษา  
 

 จำกตำรำงท่ี 3.2 และรูปท่ี 3.2 จ ำนวนร้อยละของระดับกำรศึกษำสูงสุดคือ ประถมศึกษำ ร้อยละ 48 
รองลงมำคือ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย, ระดับมัธยมตอนต้น, ระดับปริญญำตรี และ ระดับ ปวส. โดยร้อยละ

ท่ีพบ 24, 16, 8 และ 4 ตำมล ำดับ 
 
ตารางที่ 3.3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่ำ 1,000 13 26 

1,001-2,000 9 18 

2,001-3,000 5 10 

3,001-4,000 2 4 

4,001-5,000 11 22 

5,001-6,000 0 0 

6,001-7,000 4 8 

7,001-8,000 2 4 

8,001-9,000 1 2 

9,001-10,000 1 2 

มำกกว่ำ 10,000 2 4 
รวม 50 100 

 
 

ประถม
48%

มัธยมต้น
16%

มัธยมปลาย/ปวช.
24%

ปวส.
4%

ปริญาตรี
8%

ระดับการศึกษา

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย/ปวช. ปวส. ปริญาตรี
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 รูปที่ 3.3 กราฟแสดงค่าร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 
 จำกตำรำงท่ี 3.3 และรูปท่ี 3.3 จ ำนวนร้อยละของรำยได้ต่อเดือนสูงสุดคือ น้อยกว่ำ 1,000 บำท ร้อยละ 
13 รองลงมำคือ 4,001-5,000 บำท, 1,001-2,000 บำท, 2,001-3,000 บำท, 6,001-7,000 บำท, 3001-4,000 
บำท, 7,001-8,000 บำท, มำกกว่ำ 10,000 บำท, 8,001-9,000 บำท และ 9,001-10,000 บำท, โดยร้อยละท่ี
พบ 11, 9, 5, 4, 2, 2, 2, 1 และ 1 ตำมล ำดับ 

 
ตารางที่ 3.4 แสดงจ านวนคนและค่าร้อยละของผู้รับการฝึกอบรม จ าแนกตามแหล่งข่าวคร้ังแรกจากแหล่งใด 
 

แหล่งข่าว จ านวน (คน) ร้อยละ 
จดหมำยเชิญ 0 0 

อินเตอร์เน็ต 0 0 

กำรแนะน ำ/คนรู้จัก 20 40 

ป้ำยประกำศโฆษณำ 0 0 

ส่ือสำรมวลชน 0 0 

หน่วยงำนท้องถิ่น 8 16 

เจ้ำหน้ำท่ีรัฐ 21 42 

อื่นๆ 1 2 

รวม 50 100 

 

น้อยกว่า 1,000
26%

1,001-2,000
18%

2,001-3,000
10%

3,001-4,000
4%

4,001-5,000
22%

6,001-7,000
8%

7,001-8,000
4%

8,001-9,000
2%

9,001-10,000
2% มากกว่า 10,000

4%

รายได้ต่อเดือน

น้อยกว่า 1,000 1,001-2,000 2,001-3,000 3,001-4,000 4,001-5,000

6,001-7,000 7,001-8,000 8,001-9,000 9,001-10,000 มากกว่า 10,000



57 
 

 
 

 รูปที่ 3.4 กราฟแสดงค่าร้อยละของผู้รับการฝึกอบรม จ าแนกตามแหล่งข่าว 
 
 จำกตำรำงท่ี 3.4 และรูปท่ี 3.4 จ ำนวนร้อยละของผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำแนกตำมแหล่งข่ำวสูงสุดคือ 
จำกเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ ร้อยละ 21 รองลงมำคือ จำกกำรแนะน ำ หน่วยงำนท้องถิ่น และอื่น ๆ โดยร้อยละท่ีพบ 20, 8 
และ 1 ตำมล ำดับ 
 
ตารางที่ 3.5 จ านวนและค่าร้อยละการได้รับการอบรม จ าแนกตามความคิดเห็นถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
คลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่ 
 

การได้รับการอบรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 0 0 

ไม่เคย 50 100 
รวม 50 100 

 
 

การแนะน า/คนรู้จัก
40%

หน่วยงานท้องถ่ิน
16%

เจ้าหน้าท่ีรัฐ
42%

อื่นๆ
2%

แหล่งข่าว

การแนะน า/คนรู้จัก หน่วยงานท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ อื่นๆ
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 รูปที่ 3.5 กราฟแสดงค่าร้อยละของผู้ได้รับการอบรม 
 
 จำกตำรำงท่ี 3.5 และรูปท่ี 3.5 จ ำนวนร้อยละของผู้ได้รับกำรอบรม สูงสุดคือ ไม่เคย ร้อยละ 100 
รองลงมำคือ เคย โดยร้อยละท่ีพบ 0 ตำมล ำดับ  

 
ตารางที่ 3.6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละการลงทะเบียนคนจน ตามความเห็นของผู้รับการฝึกอบรม 
 

การลงทะเบียนคนจน จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 23 46 

ไม่เคย 27 54 

รวม 50 100 

 
 
 

ไม่เคย
100%

การได้รับการอบรม

ไม่เคย
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รูปที่ 3.6 กราฟแสดงค่าร้อยละการลงทะเบียนคนจน ตามความเห็นของผู้รับการฝึกอบรม  
 

 จำกตำรำงท่ี 3.6 และรูปท่ี 3.6 จ ำนวนร้อยละของผู้ลงทะเบียนคนจน ตำมควำมเห็นของผู้รับกำร
ฝึกอบรม สูงสุดคือ ไม่เคย ร้อยละ 54 รองลงมำคือ เคย โดยร้อยละท่ีพบ 45 ตำมล ำดับ 

 
3.4 สรุปการประเมิน เม่ือจบการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี  
 กำรวัดควำมพึงพอใจของผู้ร่วมอบรมจ ำนวน 50 คน น ำค่ำท้ังหมดมำหำค่ำเฉล่ียและเฉล่ียเบี่ยงเบน
มำตรฐำน ประเมินผลตัวเลขท่ีได้ โดยก ำหนดระดับควำมพึงพอใจดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.7 ข้อมูลระดับความพึงพอใจ ผลการจัดกิจกรรม  

 
หัวข้อ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ 
ข้อมูลวัดความพึงพอใจ  
กระบวนกำร ข้ันตอนกำรให้บริกำร 4.14 0.63 ระดับดีมำก 
เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำร 4.34 0.51 ระดับดีมำก 
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 4.33 0.65 ระดับดีมำก 
ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร  
กำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.30 0.64 ระดับดีมำก 
ควำมเหมำะสมของเนื้อหำหลักสูตร 4.28 0.53 ระดับดีมำก 
ควำมเหมำะสมของวิทยำกร 4.34 0.55 ระดับดีมำก 
ระยะเวลำกำรอบรม (จ ำนวนวัน) 4.18 0.62 ระดับดีมำก 
ช่วงเวลำกำรอบรม (วัน/เดือน/ฤดูท่ีอบรม) 4.16 0.67 ระดับดีมำก 
ควำมคุ้มค่ำเมื่อเทียบกับเวลำและค่ำใช้จ่ำย 4.14 0.69 ระดับดีมำก 

 
 
 

เคย
46%ไม่เคย

54%

การลงทะเบียนคนจน

เคย ไม่เคย
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ตารางที ่3.8 จ านวนและร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 
 

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 50 100 

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 0 0 
รวม 50 100 

 

 
 

 รูปที่ 3.6 กราฟแสดงค่าร้อยละการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 
 
ตารางที่ 3.9 จ านวนและร้อยละการมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ต่อเดือน ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ  
                อบรม 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่ำ 1,000 16 32 

1,001-2,000 22 44 

2,001-3,000 9 18 

3,001-4,000 1 2 

4,001-5,000 1 2 

5,001-6,000 0 0 

6,001-7,000 0 0 

7,001-8,000 0 0 

8,001-9,000 0 0 

9,001-10,000 0 0 

มำกกว่ำ 10,000 1 2 
รวม 50 100 

การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์
100%

การน าไปใช้ประโยชน์ได้

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
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รูปที ่3.7 กราฟแสดงค่าร้อยละการมีรายได้เพิ่มขึ้นก่ีบาทรายได้ต่อเดือน ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ อบรม 
 
 จำกตำรำงท่ี 3.9 และรูปท่ี 3.7 จ ำนวนร้อยละของรำยได้ต่อเดือนสูงสุดคือ 1,001-2,000 บำท ร้อยละ 
44 รองลงมำคือ  น้อยกว่ ำ 1,000 บำท , 2,001-3,000 บำท , 3,001-4,000 บำท , 4,001-5,000 บำท และ 
มำกกว่ำ 10,000 บำท โดยร้อยละท่ีพบ 32, 18, 2, 2 และ 2 ตำมล ำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้อยกว่า 1,000
32%

1,001-2,000
44%

2,001-3,000
18%

3,001-4,000
2%

4,001-5,000
2% มากกว่า 10,000

2%

รายได้ต่อเดือน

น้อยกว่า 1,000 1,001-2,000 2,001-3,000

3,001-4,000 4,001-5,000 มากกว่า 10,000
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บทที ่4 
ผลการติดตามหลังการถา่ยทอดเทคโนโลยี 
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กำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำท่ีตำอ็อง บ้ำนตำอ็อง ต ำบลตำอ็อง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
ตรวจติดตำมหลังจำกท่ีท ำกำรอบรมเป็นเวลำ 2 เดือน และสรุปผลด ำเนินกำรดังนี ้
  
จ านวนคนที่สามารถติดตามประเมินผลหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งหมด 50 คน โดยสรุปได้ดังนี้  
4.1 ผลการติดตามหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ือง การน าไปใช้ประโยชน์  
 หลังจำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำท่ีตำอ็อง บ้ำนตำอ็อง ต ำบลตำอ็อง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรจำกแบบติดตำมประเมินผล จ ำนวน 50 คน 
เรื่องกำรน ำไปใช้ประโยชน์ดังตำรำงท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนคนและค่าร้อยละของผู้น าไปใช้ประโยชน ์

 
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ 50 100 
น ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ 0 0 

รวม 50 100 

 
 จำกตำรำงท่ี 4.1 ได้ติดตำมประเมินผลจ ำนวน 50 ชุด พบว่ำสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 50 คน หรือ
ร้อยละ 100 

 
4.2 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ก่ีบาทต่อเดือน 
 หลังจำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำท่ีตำอ็อง บ้ำนตำอ็อง ต ำบลตำอ็อง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้ติดตำมประเมินผลจำกกำรด ำเนินโครงกำรจำกเอกสำร แบบติดตำมประเมินผล 
ดังตำรำงท่ี 4.2.1 ถึงตำรำงท่ี 4.2.2 
 
ตารางที่ 4.2.1 แสดงจ ำนวนคนและค่ำร้อยละของลักษณะรำยได้ท่ีได้รับ 

 
ลักษณะรายได้ที่ได้จากการฝึกอบรม จ านวน (คน) ร้อยละ 

รำยได้หลัก 0 0 
รำยได้เสริม 50 100 

รวม 50 100 

 
จำกตำรำงท่ี 4.2 พบว่ำมีจ ำนวน 0 คน ท่ีน ำควำมรู้ท่ีได้รับไปสร้ำงรำยได้หลัก ให้กับตนเอง คิดเป็นร้อย

ละ 0 และสร้ำงรำยได้เสริมจ ำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตารางที่ 4.2.2 แสดงจ ำนวนคนและค่ำร้อยละของรำยได้ท่ีได้รับ (บาทต่อเดือน) 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่ำ 1,000 14 28 

1,001-2,000 26 52 

2,001-3,000 8 16 

3,001-4,000 2 4 

4,001-5,000 0 0 

5,001-6,000 0 0 

6,001-7,000 0 0 

7,001-8,000 0 0 

8,001-9,000 0 0 

9,001-10,000 0 0 

มำกกว่ำ 10,000 0 0 

รวม 50 100 

 

 
 

 จากตารางที่ 4.2.2 จ านวนร้อยละของระดบัรายได้ตอ่เดือนท่ีเพิ่มขึน้ 1,001-2,000 บาทตอ่เดือน พบ
ร้อยละ 52 รองลงมาคือ น้อยกวา่ 1,000 บาทตอ่เดือน, 2,001-3,000 บาทตอ่เดือน และ 3,001-4,000 บาท
ตอ่เดือน พบร้อยละ 28, 16 และ 4 ตามล าดบั  
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ร้อยละรายได้ของผู้เข้ารับการอบรม (บาทต่อเดือน)
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4.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และประเมินการลดรายจ่ายต่อเดือน 
 
ตารางที่ 4.3.1 แสดงจ านวนคนและค่าร้อยละของการประเมินการลดรายจ่ายต่อเดือน (บาทต่อเดือน) 

 
รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่ำ 1,000 24 48 

1,001-2,000 19 38 

2,001-3,000 6 12 

3,001-4,000 1 2 

4,001-5,000 0 0 

5,001-6,000 0 0 

6,001-7,000 0 0 

7,001-8,000 0 0 

8,001-9,000 0 0 

9,001-10,000 0 0 

มำกกว่ำ 10,000 0 0 
รวม 50 100 

 

 
 

 จากตารางที ่4.3.1 จ านวนร้อยละของการลดรายจ่ายตอ่เดือนสงูสดุคือ น้อยกวา่ 1,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 50 รองลงมาคือ 1,001- 2,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 และ 2 ตามล าดบั 
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ร้อยละรำยได้ของผู้เข้ำรับกำรอบรม(บำทต่อเดือน)
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4.4 ผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนคนและค่าร้อยละของการประเมินความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.หลังกำรอบรมทันที 23 46 

2.หลังกำรอบรมภำยใน 1 เดือน 21 42 

3.หลังกำรอบรมภำยใน 3 เดือน 3 6 

4.หลังกำรอบรมภำยใน 6 เดือน 3 6 

รวม 50 100 
 
 จำกตำรำงท่ี 4.4 เก็บข้อมูล 50 ชุด พบว่ำผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้งำนหลังกำรอบรม หลังกำร
อบรมทันที จ ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4 รองลงมำคือ หลังกำรอบรมภำยใน 1 เดือน จ ำนวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42 หลังกำรอบรมภำยใน 3 เดือน จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และหลังกำรอบรมภำยใน 6 เดือน
จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนคนและค่าร้อยละของการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในที่ต่าง ๆ 
 
การน าความรู้ไปใช้ในที่ต่างๆ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.ใช้ในครอบครัว 45 90 

2.ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 1 2 

3.ใช้ในท่ีท ำงำน 0 0 

4.ใช้เมื่อมีโอกำส 4 8 

รวม 50 100 
 

 จากตารางที่ 4.6 การเก็บข้อมลู 50 ชุด พบวา่การประเมินสว่นมากเป็นการการประยกุต์ใช้ใน 
ครอบครัว จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90  ใช้เม่ือมีโอกาส จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และใช้ในชุมชน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
 
ตารางงที่ 4.6 แสดงจ านวนคนและค่าร้อยละของการน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านต่างๆ 
 
การน าความรู้ไปขยายผลต่อในที่ต่างๆ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.ประยุกต์เป็นองค์ควำมรู้ใหม่ 45 90 

2.เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 1 2 

3.ให้บริกำร/ค ำปรึกษำ 0 0 

4.อื่นๆ 4 8 
รวม 50 100 
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4.5 การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร์ (เทียบกับการลงทุนโครงการ)  
จำกสูตร  

สูตรค ำนวณผลตอบแทนโครงกำร (เท่ำ) = รวมรำยได้แต่ละคนหำรด้วยจ ำนวนคน (ท้ังโครงกำร)x 12 เดือน  
ต้นทุนโครงกำรต่อคน  

เมื่อ  รำยได้รวมทุกคนเท่ำกับ     98,000  บำทต่อเดือน  
จ ำนวนคนเท่ำกับ     50 คน  
ต้นทุนกำรด ำเนินโครงกำรท้ังหมด    200,000 บำทต่อโครงกำร  
ต้นทุนโครงกำรต่อคน     200,000/50  บำท/คน  

ฉะนั้น  ต้นทุนโครงกำรต่อคน  เท่ำกับ    4,000    บำท/คน  
แทนค่ำ  ผลตอบแทนโครงกำร  เท่ำกับ    98,000 /(50) x 12  เท่ำ  

4,000  
23,520/4,000   เท่ำ/คน  

เท่ำกับ   5.88    เท่ำ  
ฉะนั้น ผลตอบแทนโครงกำร  เท่ำกับ   5.88    เท่ำ 
 
4.6 สรุปแบบประเมินผลการตรวจติดตามผลภายหลังการอบรม 2 เดือน  

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโครงกำรกำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำท่ีตำอ็อง บ้ำนตำอ็อง ต ำบลตำอ็อง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจติดตำมประเมินผลหลังกำรอบรมจริงจ ำนวน 2 เดือน สำมำรถสรุปได้ดัง
ตำรำงท่ี 4.9  

 
ตารางที่ 4.9 สรุปจ านวนและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามการติดตามประเมินผลภายหลังการอบรม 2 เดือน 
 
รายการ จ านวน หน่วยนับ 
จ ำนวนลูกค้ำตำมแผน 50 คน 
จ ำนวนผู้เข้ำฝึกอบรม 50 คน 
จ ำนวนลูกค้ำท่ีตรวจติดตำมผล 50 คน 
จ ำนวนผู้น ำไปใช้ประโยชน์ 50 คน 
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกรำยได้ท่ีเพิ่มขึ้น 98,000 บำท 
ผลตอบแทนโครงกำร 5.88 เท่ำ 

 
จำกตำรำงท่ี 4.9 จ ำนวนลูกค้ำตำมแผนคือ 50 คน จ ำนวนผู้เข้ำอบรมจริง 50 คน สำมำรถติดตำม

ประเมินผลได้ 50 คน และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทุกคน มูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกรำยได้ท่ีเพิ่มขึ้น 
เท่ำกับ 98,000 และสำมำรถประเมินผลตอบแทนโครงกำรได้เท่ำกับ 5.88 เท่ำ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินโครงการตามข้อเสนอโครงการ 
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กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโครงกำร กำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำท่ีตำอ็อง บ้ำนตำอ็อง ต ำบลตำอ็อง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ช่วงแรกของกำรด ำเนินโครงกำร ระยะเวลำ 9 เดือน ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2563 ถึง
เดือนมิถุนำยน 2564 เนื่องจำกเป็นช่วงภำวะกำรณ์เกิดโรคโควิด 19 ระบำด ทำงจังหวัดได้ออกค ำส่ังห้ำม
รวมกลุ่มกันเกินจ ำนวนท่ีก ำหนด ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยเกษตรตำมโครงกำรนี้มีจ ำนวนเกินกว่ำท่ีทำงจังหวัดก ำหนด 
จึงไม่สำมำรถจัดอบรมให้แก่เกษตรกรได้ แต่ในระหว่ำงนี้ก็ได้จัดกิจกรรมจัดท ำแปลงตัวอย่ำงกำรผลิตข้ำวโพด
และกำรจัดกำรพื้นท่ีเพื่อสร้ำงรำยได้โดยเกษตรกรปฏิบัติจริงภำยใต้กำรก ำกับดูแล ให้แก่เกษตรกรท่ีได้รับกำร
คัดเลือกท้ัง 4 รำย โดยลงพื้นท่ีไปให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำในกำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยเป็นระยะ ๆ ท้ังนี้เพื่อ
เป็นแปลงตัวอย่ำงให้แก่เกษตรท่ีจะเข้ำรับกำรอบรมได้เห็นของจริ งด้วย ช่วงท่ีสองระยะเวลำในกำรด ำเนิน
โครงกำร 3 เดือน ต้ังแต่เดือนกรกฎำคม 2564 ถึงเดือนกันยำยน 2564 เป็นกำรลงพื้นท่ีจัดอบรมให้แก่เกษตร 
แต่เนื่องจำกเวลำไม่เพียงต่อกำรอบรม และกำรติตำมผล ตำมหัวข้อท่ีก ำหนดไว้ในโครงกำร จึงได้ขอขยำยเวลำ
ต่ออีก 3 เดือน ต้ังแต่เดือนตุลำคม 2564 ถึงเดือนธันวำคม 2564 และบัดนี้ได้ด ำเนินกำรเสร็จส้ินแล้วและได้
สรุปผลตำมแบบประเมินโครงกำรไว้ในบทท่ี 4 เรื่องกำรประเมินผลโครงกำรหลังอบรม และได้สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรตำมข้อเสนอโครงกำรดังต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปผลผลิตของโครงการ ตามข้อเสนอโครงการ 
 
ผลผลิต ค่าเป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 
ค่าด าเนินการจริง 
(หน่วยนับ) 

ข้อมูลอ้างอิง 

จ ำนวนชุมชนท่ีได้รับกำรถ่ำยทอด 
 

1 ชุมชน 1 ชุมชน  

จ ำนวนผู้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 50 คน 50 คน แบบใบสมัคร ใบลงช่ือเข้ำร่วม
อบรม  

 
5.2 สรุปผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
 
ผลผลิต ค่าเป้าหมาย 

(หน่วยนับ) 
ค่าด าเนินการจริง 
(หน่วยนับ) 

ข้อมูลอ้างอิง 

ร้อยละของกำรน ำไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 70 ร้อยละ 100 แบบประเมิน 
ติดตำมผล 

ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 แบบประเมนิ 50 ใบ 

จ ำนวนชุมชนท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 
 

สรุปรวมในกำรด ำเนินโครงกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรปลูกข้ำวโพดปลอดภัยบนคันนำท่ีตำอ็อง 
บ้ำนตำอ็อง ต ำบลตำอ็อง อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมำณ 2564 ผ่ำนกำรประเมินท้ังแบบประเมินของ
คลินิกและเทคโนโลยี และกำรประเมินของกำรด ำเนินโครงกำร 

 
 
 
 



70 
 

5.3 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
5.3.1 กำรด ำเนินโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีมีอุปสรรคในช่วงแรกท่ีมีกำรระบำดของโรคโควิด 19 ทำง

คณะด ำเนินโครงกำรไม่สำมำรถลงพื้นท่ีจัดอบรมให้แก่เกษตรกรได้เลย ท ำให้กว่ำจะได้อบรมก็ช่วงท้ำย ๆ ของ
ปีงบประมำณแล้ว จึงท ำให้โครงกำรนี้ต้องขอขยำยเวลำด ำเนินกำรเพิ่ม 

5.3.2 กำรจัดท ำแปลงตัวอย่ำงโดยมีเกษตรกรเป็นต้นแบบนั้น เกษตรกรบำงรำยประสบปัญหำในกำร
ปลูกข้ำวโพดในช่วงแรกเพรำะช่วงท่ีปลูกข้ำวโพดเป็นหน้ำฝน พอหยอดเมล็ดลงดินไปแล้วเกิดฝนตกหนักพำยุเข้ำ
ท ำให้ข้ำวโพดท่ีปลูกไปในแปลงเกิดเมล็ดเน่ำงอกไม่ค่อยดี พอปลูกซ่อมก็ท ำให้ต้นโตไม่สม่ ำเสมอกัน กำรออกดอก
และกำรปล่อยละอองเกสรไม่ตรงกัน ท ำใหก้ำรผสมเกสรไม่สมบูรณ์ จึงท ำให้ฝักมีเมล็ดไม่เต็มฝัก  

5.3.3 กำรด ำเนินกำรในปีท่ี 1 เป็นระยะท่ีต้องปรับพื้นฐำนควำมรู้ของเกษตรกรในเรื่องของกำรปลูก
ข้ำวโพดเพรำะข้ำวโพดเป็นพืชใหม่ท่ีลงไปส่งเสริม เดิมท่ีเกษตรกรจะท ำนำและเล้ียงสัตว์เป็นหลัก ซึ่งจะไม่ค่อยมี
ควำมรู้ในกำรปลูกข้ำวโพดกัน ในกำรอบรมเกษตรกรส่วนใหญ่ให้ควำมสนใจมำก และเริ่มปลูกข้ำวโพดกันตำมท่ี
ได้รับกำรอบรมไป ซึ่งจะเห็นผลชัดเจนได้ในปีท่ี 2 ต่อไป  
 
5.4 ข้อเสนอแนะ  

5.4.1 ในกำรจัดท ำแปลงตัวอย่ำงถ้ำช่วงนั้นมีพำยุเข้ำหรือฝนตกหนัก ทำงคณะด ำเนินโครงกำรอำจมีกำร
สอนเกษตรกรให้มีกำรเพำะเมล็ดข้ำวโพดในถำดเพำะ และท ำกำรย้ำยปลูกลงแปลง เพื่อป้องกันเมล็ดไม่งอก ซึ่ง
จะท ำให้ฝักข้ำวโพดมีเมล็ดไม่เต็มฝัก 

5.4.2 เกษตรกรมีกำรปลูกข้ำวโพดกันมำกขึ้น ผลผลิตออกมำพร้อมกัน ซึ่งในปีท่ี 2 ถัดไปต้องมีกำรลงไป
อบรมในเรื่องของกำรวำงแผนกำรปลูกให้แก่ชุมชน อบรมในเรื่องกำรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ำ และอบรมในเรื่อง
กำรตลำดให้แก่เกษตร 
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ภาคผนวก ก 
แบบประเมินโครงการ 
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ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
ชื่อโครงการ             
  
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. ชื่อ 1  นาย  2  นาง 3  นางสาว   ชือ่    นามสกุล      
2. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน      (เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ) 
3. สถานท่ีติดตอ่         (ระบุบ้ำนเลขที่ หมู่ที่ หมู่บ้ำน ถนน) 
ต าบล    อ าเภอ   จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์  
  
4. อายุ     ป ี
5. หมายเลขโทรศัพท์บ้าน      โทรศัพท์มือถือ      
6. อาชีพหลัก(เลือกเพียง 1 ข้อ)     
 1  รับราชการ  2  พนักงานรัฐวิสาหกิจ        3  เกษตรกร      4  โอทอป 
 5  แม่บ้าน  6  พนักงานธุรกิจเอกชน       7 รับจ้าง         8  วิสาหกิจชุมชน 
 9  ค้าขาย            10  อื่นฯ       
7. ระดับการศึกษาสูงสดุ(เลือกเพียง 1 ข้อ)      
 1  ประถม 2  มัธยมต้น  3  มัธยมปลาย /ปวช.3 4  ปวส./อนุปริญญา  
 5  ปริญญาตร ี 6  สูงกว่าปริญญาตร ี       7  อื่นๆ     
8. รายได้ตอ่เดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      

1  น้อยกว่า  1,000บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  
9  8,001 – 9,000 บาท               10  9,001 – 10,000 บาท  

          11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบุจ านวน     บาท) 
8. ทราบข่าวครั้งแรกจากแหล่งใด  (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  จดหมายเชิญ      2  ทางอินเตอร์เนต็ 
 3  การแนะน า / คนรู้จัก    4  ป้ายประกาศโฆษณา     
 5  สื่อสารมวลชน   6  หน่วยงานในท้องถ่ิน 
 7  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  8  อื่น ๆ        
9.    ท่านเคยได้รับการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก ทางคลินิกเทคโนโลยีนี้หรือไม่ 
 1  เคย    2  ไม่เคย 
10.   ท่านเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพหรือไม ่
 1  เคย   2  ไม่เคย 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสตูร 
คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ำย เป็นผู้พิจำรณำสอบถำมคุณลักษณะที่เฉพำะต้องกำรทรำบเพิ่มในโครงกำรดังกล่ำว (ถ้ำจ ำเป็น) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ      
ผู้ให้ข้อมูล 

วันที่   เดือน   พ.ศ.  
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แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 

เพื่อประโยชน์กำรวัดควำมพึงพอใจและกำรปรับปรุงหลักสูตร จึงใคร่ขอให้ท่ำนให้ควำมเห็นตำมที่เป็นจริง อย่ำงตรงไปตรงมำ 
โดยจะไม่มีกำรระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่ำงใด 

 

ช่ือกิจกรรม             

รายการ 
ระดบั 

มากท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ไม่พึงพอใจ 
(0) ท่านมีความพอใจในค าถามต่อไปนี้ระดับใด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ  
1. ด้ าน ก ร ะบ วนก าร  ขั้ น ต อนก า ร
ให้บริการ(เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อ
เชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล  การดูแล 
และการท างานอย่างมีขั้นตอน ฯลฯ) 

      

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ(เช่น อัธยาศัยดียิ้มแย้ม
แจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ) 

      

3. สิ่งอ านวยความสะดวก (สถานท่ีอบรม 
อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ) 

      

ข้อมูลเพือ่การปรับปรุงหลักสตูร  
4. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์        
5. ความเหมาะสมของเนือ้หาหลกัสูตร       
6. ความเหมาะสมของวิทยากร       
7. ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน)       
8. ช่วงเวลาการอบรม (วัน/เดือน/ฤดูท่ีอบรม)       
9. ความคุ้มค่าเ ม่ือเทียบกับเวลาและ
ค่าใช้จ่าย 

      

 

     10.  ท่านคาดว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 
1  น าไปใช้ใช้ประโยชน์ได ้   
2  น าไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได ้

     11.  ท่าน คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทรายได้ตอ่เดือน (เลือกเพียง 1 ข้อ)      
1  น้อยกว่า  1,000 บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  
9  8,001 – 9,000 บาท             10  9,001 – 10,000 บาท  

         11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบุจ านวน ....................... บาท) 
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แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 

 

 เพื่อสำมำรถประมวลผลแสดงควำมส ำเร็จของโครงกำร ขอควำมร่วมมือผู้เข้ำอบรมกรุณำกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

 

 ช่ือ        นำมสกุล      
  

เนื้อหา 
1. การน าไปใช้ประโยชน์  

1  สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  
2  ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพราะ      

            
(หากเลือกตอบขอ้ 2 ไม่ต้องตอบข้ออื่นๆ) 

2. ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์และประเมินเป็นรายได้ก่ีบาทต่อเดือน 
ค าอธิบาย 
ประเมินเป็น รำยได้หลัก (รำยได้จำกอำชีพประจ ำและใช้เวลำส่วนใหญ่) เฉล่ียเพิ่มข้ึนต่อเดือน  
ประเมินเป็น รำยได้เสริม (รำยได้เพิ่มนอกจำกอำชีพประจ ำและใช้เวลำว่ำง) เฉล่ียเพิ่มข้ึนต่อเดือน 
2.1  รายได้ที่ท่านได้รับเป็นแบบไหน (เลือกเพียง 1 ข้อ) 

1  รายได้หลัก   2  รายได้เสริม 
2.2  กรุณาเลือกระบุจ านวนเงิน (เลือกเพียง 1ข้อ) 

1  น้อยกว่า 1,000บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  
9  8,001 – 9,000 บาท            10  9,001 – 10,000 บาท  

        11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบจุ านวน     บาท) 
หรือ (ถ้ำไม่สำมำรถตอบข้อ 2.1 หรือ 2.2 ได้ให้ไปตอบใน ข้อ 3 หรือ ข้อ 4) 

3.  ท่านสามารถน าความรู้ไปลดรายจ่ายได้ก่ีบาทต่อเดือน (ในกรณีที่ไม่สามารถตอบได้ให้ข้ามไปข้อ 4) 
1  น้อยกว่า 1,000 บาท  2  1,001 – 2,000 บาท 
3  2,001 – 3,000 บาท     4  3,001 – 4,000 บาท  
5  4,001 – 5,000 บาท     6  5,001 – 6,000 บาท  
7  6,001 – 7,000 บาท     8  7,001 – 8,000 บาท  
9  8,001 – 9,000 บาท            10  9,001 – 10,000 บาท  

        11  มากกว่า 10,000 บาท(โปรดระบจุ านวน     บาท) 

4. ในด้านคุณภาพชีวิต  (ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ให้ข้ามไปข้อ 5) 
1  สามารถระบุเป็นเงินจ านวน    บาทต่อเดือน 
2  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นการน าความรู้ไปใช้  พัฒนาอาชพี 
3  ไม่เป็นตัวเงิน แต่เป็นเร่ืองความจ าเป็นของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมส่วนรวม 
4  ไม่เป็นตัวเงิน แต่สามารถประเมินในด้าน      
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5. ท่านเร่ิมน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เมื่อใด     
1  หลังการอบรมทันที                   2  หลังการอบรมภายใน 1 เดือน     
3  หลังการอบรมภายใน 3 เดือน    4  หลังการอบรมภายใน 6 เดือน 

 
6.  ท่านน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ที่ไหน 

1  ใช้ในครอบครัว    2  ใช้ในชุมชน/กลุ่ม 
3  ใช้ในที่ท างาน    4  ใช้เมื่อมีโอกาส 

 
7.  ท่านน าความรู้ไปขยายผลต่อในด้านใด 

1  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่        2  เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี/เผยแพร่ต่อ 
3  ให้บริการ / ค าปรึกษา         4  อื่นๆ (โปรดระบุ   ) 

 
ส่วนที่ 3  การประเมินผลทั้งโครงการทางเศรษฐศาสตร์โดยเจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี 

ประเมินทางเศรษฐศาสตร์ทั้งโครงการ(เทียบกับกำรลงทุนโครงกำร) 
 
สูตรค านวณผลตอบแทนโครงการ (เท่า) = รวมรายได้แต่ละคนหารด้วยจ านวนคน(ทั้งโครงการ) X 12 เดือน 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ต้นทุนโครงการต่อคน 

 
ลงช่ือ      

ผู้ประเมิน 
วันท่ี   เดือน   พ.ศ.  
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ภาคผนวก ข 
หนังสือราชการ ตารางการอบรมโครงการ การปลูกข้าวโพด

ปลอดภัยบนคันนาที่ตาอ็อง บ้านตาอ็อง ต าบลตาอ็อง  
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ์ปี 2564 
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หนังสือสนับสนุนงบประมาณในการด าเนนิโครงการ 
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หนังสือขออนุมัติด าเนินโครงการ 
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หนังสืออนุมัติการเทียบต าแหน่ง 
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หนังสือขออนุมตัิการจัดอบรม 
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รายช่ือผู้เข้าอบรมโครงการ การปลูกข้าวโพดปลอดภัยบนคนันาที่ตาออ็ง บ้านตาออ็ง ต าบลตาอ็อง 
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หนังสือขออนุญาตไปราชการ 
 

 
 
 
 



103 
 

 



104 
 

 
 
 
 
 



105 
 

 
 
 
 
 
 



106 
 

 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 
 
 

 
 
 

 



108 
 

 
 
 
 
 
 



109 
 

 
 
 
 
 



110 
 

 

 
 
 
 
 



111 
 

 

 
 
 

 



112 
 

 



113 
 

 
 



114 
 

 
 
 
 
 
 

 



115 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



116 
 

 
 
 
 
 
 
 



117 
 

 
 
 
 
 

 


