
 

 

 

 

 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

โครงการภายใตแพลตฟอรมบมเพาะหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (SCI)  

ประจําป 2564 
 

โครงการ หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: หมูบานผลผลิตอินทรยีแหงปารอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิกันดา รัตนพันธ  และคณะ 
 

งบประมาณตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 



 

รายงานฉบับสมบูรณ  

ประจําป 2564 
 

โครงการภายใตแพลตฟอรมบมเพาะหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (SCI)  

ประจําป 2564 

 

 

 

โครงการ หมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี:  

หมูบานผลผลติอินทรียแหงปารอน 

 

 

คณะผูวิจัย/คณะทํางาน   สังกัด 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิกันดา รัตนพันธ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล ฐิติธนากุล โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

3. ผูชวยศาสตราจารย มานพ ธรสินธุ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิตยา อัมรัตน  โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร. เยาวพรรณ สนธิกุล โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง 

6. ดร. บุญฑริกา ใจกระจาง   คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ 

 

 

 

เสนอตอ 

ฝายพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 

สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 



กิตติกรรมประกาศ 

 

 หมูบานผลผลิตอินทรียแหงปารอน เปนโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยไดรับ 

เงินอุดหนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการดําเนินการเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานท่ีดําเนินงาน คือหมูบานหวยถุน หมู

ท่ี 9 ตําบลปารอน อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ขอขอบคุณเกษตรกรสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตร

อินทรีย มาตรฐาน PGS ตําบลปารอน หนวยงานในพ้ืนท่ีและเครือขาย ท่ีมีสวนทําใหคณะทํางานสามารถ

ดําเนินงานไดบรรลุตามแผนและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ประกอบดวย ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขา

พืช จังหวัดสุราษฎรธานี สํานักวิจัยและพัฒนาท่ีดินจังหวัดสุราษฎรธานี และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

(อสม.) และขอขอบคุณคณะทํางานของโครงการทุกทานมา ณ ท่ีนี้ 

 

 

       ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิกันดา รัตนพันธ 

              ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

การเกษตรในยุคปจจุบันและตอไปภายภาคหนา นอกจากการพัฒนาในเรื่องของการเพ่ิมผลผลิตแลว ยังมี

ทิศทางท่ีชัดเจนในการมุงไปสูการทําเกษตรแบบปลอดภัย ดวยปจจัยหลายอยางท่ีเขามาเก่ียวของ ท้ังปญหาดาน

สิ่งแวดลอม และการใสใจในสุขภาพ การเลือกรับประทานผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดสารพิษของผูบริโภค 

ปจจัยเหลานี้เปนตัวกําหนดใหเกษตรกรตองมีการเปลี่ยนแปลงจากการทําเกษตรแบบเดิมท่ีใชสารเคมีอันตรายมาสู

การทําเกษตรแบบปลอดสารพิษ หรือกระท่ังไปสูการทําเกษตรอินทรีย    หลายประเทศยังใชเง่ือนไขเหลานี้เปน

มาตรการกีดกันทางการคาท่ีมิใชภาษีมาใชในวงกวางโดยเฉพาะสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ยกตัวอยาง

เชนการใชมาตรการทางดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมท่ีเขมงวดของสหภาพยุโรป โดยเนนเรื่องระเบียบวาดวย

ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) สําหรับประเทศไทย แมวาการทําเกษตรแบบอินทรียจะทําไดยากกวา

การทําเกษตรแบบใชสารเคมี เนื่องจากปญหาการลงทําลายของโรคและแมลง แตผลผลิตอินทรียท่ีจําหนาย

ภายในประเทศไมสามารถมีราคาสูงไปกวาผลผลิตเกษตรท่ีมาจากระบบท่ีใชสารเคมีได ดวยเหตุนี้ ทําใหเกษตรกร

อินทรียในประเทศไทยตองมีพลังใจท่ีแข็งแกรง ตั้งม่ัน จึงจะสามารถฟนฝาความทาทายดานราคานี้ไปได 

ดังนั้น การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ จึงเปนเหมือนน้ําทิพยชโลมใจแกเกษตรกร เนื่องจากเปน

เหมือนการยืนยันถึงการไมทอดท้ิงและเห็นความสําคัญของการทําเกษตรอินทรีย เพราะถึงแมจะจําหนายผลผลิต

เหมือนกันกับการทําเกษตรแบบเคมี แตการทําเกษตรแบบอินทรียคือการเสียสละอยางหนึ่งตอสังคม ท่ียอมแบกรับ

ความยากตอการจัดการ ตนทุนท่ีอาจสูงกวาและพรอมจะขาดทุนหากไมสามารถแกไขปญหาแมลงศัตรูพืชในแปลง

ได คณะผูวิจัยจึงขอขอบคุณสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ีมองเห็น

ความสําคัญของการทําเกษตรแบบอินทรีย โดยใหงบประมาณเพ่ือสนับสนุนแกเกษตรกรในดานตางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

            หนา 

บทท่ี 1 รายละเอียดโครงการ           1 

บทท่ี 2 การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี         16 

บทท่ี 3 ผลการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี        19 

บทท่ี 4 สรุปผลการดําเนินงานถายทอดเทคโนโลยี        31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

 

            หนา 

ตารางท่ี 1 สูตรดินอินทรียปารอน          25 

ตารางท่ี 2 องคประกอบและคุณสมบัติของดินอินทรียปารอนจากการสงวิเคราะห    25 

ตารางท่ี 3 ตนทุนและรายไดจากการผลิตและจําหนายดินอินทรียปารอน     28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญภาพ 

 

            หนา 

ภาพท่ี 1 การประชุมและเยี่ยมชมสภาพพ้ืนท่ีแปลงของเกษตรกร      19 

ภาพท่ี 2 ถายทอดองคความรูในการจําแนกแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ    20 

ภาพท่ี 3 เกษตรกรศึกษาวิธีการใชพืชกับดักเพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูพืชในถ่ัวฝกยาว    21 

           โดยลงมือปฏิบัติในแปลง 

ภาพท่ี 4 ถายทอดองคความรูในการจัดการแมลงศัตรูพืชและความตองการธาตุอาหารของพืช   22 

ภาพท่ี 5 ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการผลิตถานและน้ําสมควันไมอินทรีย    23 

ภาพท่ี 6 การอบรมถายทอดองคความรูความอุดมสมบูรณของดินและการบํารุงดิน    26 

ภาพท่ี 7 การผลิตดินปลูกอินทรียปารอนของกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือใชภายในกลุมและจําหนาย   27 

ภาพท่ี 8 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ําในแปลงและการติดตั้งระบบน้ํา   29 

ภาพท่ี 9 การอบรมการบริหารจัดการตนทุน-กําไร และการวางแผนบัญชีการเงินองคกร    30 
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บทที่ 1 

รายละเอียดโครงการ 

 

1. ช่ือหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา   : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี                     

2. ช่ือหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี : หมูบานผลผลิตอินทรียแหงปารอน  

     คาละติจูด 9.050512  คาลองติจูด 99.554819 

3.  ผูรับผิดชอบและผูรวมโครงการ 

 

ขอมูลผูรวมโครงการ 

 

หนาท่ีรับผิดชอบ      

ในโครงการ 

เทคโนโลยี/องคความรูท่ีรับผิดชอบในโครงการ 

1. ผศ.ดร. วิกันดา รัตนพันธ 

โทร. 063-324-9365 

e-mail: wigunda.r@psu.ac.th 

หัวหนาโครงการ การจัดการแมลงศัตรูพืชโดยไมใชสารเคมีอันตราย  

การใชพืชกับดัก 

การพัฒนาผลิตภณัฑทางการเกษตร 

2. ผศ.ดร.สุรพล ฐิติธนากุล 

โทร. 081-668-4660 

e-mail: suraphon.s@psu.ac.th 

ผูรวมโครงการ การวางแผนการผลติและองคความรูในการผลติ 

ผักอินทรียใหไดคณุภาพ 

3. ผศ. มานพ ธรสินธุ 

โทร. 083-299-3296 

e-mail: manop8899@gmail.com 

ผูรวมโครงการ การใชประโยชนไมมีคาในพ้ืนท่ี และการผลิตถาน

และนํ้าสมควันไมท่ีไดมาตรฐานทางการเกษตร 

4. ผศ.ดร. นิตยา อัมรตัน 

โทร. 094-556-5338 

e-mail: nittaya.a@psu.ac.th 

ผูรวมโครงการ การจัดการหลังการเก็บเก่ียวของผลผลิตผักอินทรีย

เพ่ือรักษาคุณภาพ 

การพัฒนาผลิตภณัฑทางการเกษตร 

5. ผศ.ดร. เยาวพรรณ สนธิกุล 

โทร. 081-897-7448 

e-mail: yaowaphan.s@psu.ac.th 

ผูรวมโครงการ เทคโนโลยีการขยายพันธุพืชและการเก็บรักษาเช้ือ

พันธุกรรมพืช 

5. ดร. บุญฑริกา ใจกระจาง 

โทร. 077-277-873 

e-mail: buntarika.j@psu.ac.th 

ผูรวมโครงการ การจัดการระบบบัญชีการเงิน การศึกษาตลาดและ

วางแผนการตลาด 
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4.  ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครื่องหมาย    ใน  ท่ีตองการและใหขอมูลใหครบถวน 

  1) หมูบาน วท. (ใหม) (แนบแบบฟอรมแสดงเจตจํานงฯ) 

   2) หมูบาน วท. (ตอเนื่องปท่ี... )  ปแรกท่ีเริ่มดําเนินการ 

    พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 บานหวยถุน หมู 9 ตําบลปารอน อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

5. หลักการและเหตุผล 

กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย มาตรฐาน PGS ตําบลปารอน อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

เปนกลุมเกษตรกรผลิตผักอินทรียท่ีโดดเดนของภาคใต ในเรื่องของการประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนกลุม

อยางม่ันคง มีตลาดประจําในจังหวัดสุราษฎรฯ เชน ตลาดศาลากลางจังหวัด และตลาดโรงพยาบาลสุราษฎรฯ ใน

ปจจุบันยังมีแหลงรับซ้ือผักประจําเพ่ิมมาอีก 1 แหลง คือ การจําหนายผักแกบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี ผานระบบสั่งผักอินทรียออนไลนโดยใช Google form ซ่ึงชองทางนี้เกิดมาจากความ

ชวยเหลือของคณาจารยในมหาวิทยาลัย ในชวงท่ีสถานการณ Covid-19 ยังตึงเครียดและเกษตรกรไมสามารถไป

จําหนายผักไดตามตลาดประจํา ทําใหไดติดตอซ้ือขายกันเรื่อยมานับจากนั้น 

เกษตรกรในกลุมฯ โดยสวนใหญเพ่ิงเรียนรูการปลูกผักเพ่ือขายมาไดไมนานนัก ยังมีประสบการณไมถึงสี่ป 

ดังนั้นการดูแลรักษาผักอินทรียใหไดคุณภาพยังทําไดไมดีนัก วางแผนระบบการผลิตผักไมถูกตอง  ซ่ึงทําใหประสบ

ปญหาแมลงศัตรูพืชตามมา นอกจากนี้ยังขาดความรูดานการตลาด หรือการเพ่ิมชองทางจําหนายผลผลิต  โดยจาก

การติดตอและลงพ้ืนท่ีใหคําปรึกษาและสอบถามความตองการกับกลุมเกษตรกร พบวาเกษตรกรในกลุมตองการ

เพ่ิมรายไดนอกเหนือจากการผลิตผัก เนื่องจากพ้ืนท่ีแปลงเกษตรอินทรียของแตละรายมีพ้ืนท่ีไมมากนัก ดังนั้นจึง

ตองการใชประโยชนจากแปลงเกษตรอินทรียท่ีผานการรับรองมาตรฐานของพวกเขาใหเกิดประโยชนสูงสุด มี

ผลผลิตอ่ืนๆจากฟารมอินทรียเพ่ือจําหนายสรางรายไดและตองการเพ่ิมพูนองคความรูท่ีเก่ียวของในการเพ่ิมรายได

เหลานี้ คือ  

1) การผลิตผักใหไดคุณภาพ เพราะเกษตรกรอินทรียสวนใหญท่ีตําบลปารอน ยังมีประสบการณนอยใน

เรื่องการปลูกและดูแลผักและไมผลเศรษฐกิจในทุกดาน ตั้งแตการบํารุงรักษา ใหธาตุอาหารท่ีเหมาะสม การใหน้ําท่ี

เหมาะสม การปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืช และการเก็บเก่ียวผักในระยะท่ีเหมะสม 

2) ตองการองคความรูดานการบริหารจัดการน้ําในการผลิตผักและไมผล ใหไดประสิทธิภาพสูงสุดและได

ผักท่ีมีคุณภาพ เพราะท่ีผานมาประสบปญหาน้ําไมเพียงพอในการผลิตผักและไมผลใหไดคุณภาพ 

3) มีความตองการเพ่ิมรายไดจากการผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีไดมาตรฐานและปลอดภัยจากฟารม

เกษตรอินทรียเพ่ือจําหนาย เชน ดินปลูกอินทรีย ถานและน้ําสมควันไม เปนตน 

4) มีความตองการเพ่ิมรายไดจากการผลิตไขและลูกไกท่ีเลี้ยงภายใตระบบเกษตรอินทรียจากฟารมเพ่ือ

จําหนาย รวมไปถึงเมล็ดพันธุอินทรีย กลาผักสวนครัวอินทรีย และกลาพืชทองถ่ินตางๆ 
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5) โอกาสในการขยายตลาด เพราะหากกลุมลูกคามีมากข้ึน สมาชิกกลุมท่ีมีในปจจุบันอาจมีไมเพียงพอตอ

การผลิตผักอินทรียเพ่ือรองรับการสั่งซ้ือจากลูกคา รวมไปถึงการเพ่ิมชองทางจัดจําหนาย เชน ทําเปนระบบสั่งซ้ือ

ออนไลน เปนตน 

ซ่ึงความตองการเหลานี้ ตองไดรับการสนับสนุนจากนักวิชาการท่ีมีความรูในการใหความรูในลักษณะการ

ฝกอบรมควบคูไปกับการทดลองปฏิบัติจริง รวมไปถึงการคอยเปนพ่ีเลี้ยง ชี้แนะใหคําปรึกษาแกเกษตรกรจน

สามารถประสบความสําเร็จได  โดยนอกเหนือจากองคความรูดานตางๆท่ีถายทอดใหแกเกษตรกรในชุมชนแลว ยัง

มีเทคโนโลยีท่ีจะถายทอดสูชุมชน เชน  

- เทคโนโลยีการจัดการน้ําในแปลงปลูกโดยใชระบบอัตโนมัติ  

         เนื่องจากปญหาขาดแคลนน้ําในชวงแลงของพ้ืนท่ี ดังนั้นเทคโนโลยีนี้ สามารถชวยจัดการใหการ

ใชน้ําเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถควบคุมปริมาณน้ําท่ีใช ซ่ึงตองประกอบกับการศึกษาวาปริมาณเทาใดจึง

เหมาะสมตอผักแตละชนิด ทําใหผักท่ีผลิตมีคุณภาพ ไมมีรสขม ไมเหนียว  นอกจากนี้ยังสามารถใชรวมกับ smart 

phone สั่งปดเปดระบบน้ําได 

- เทคโนโลยีการผลิตถานและน้ําสมควันไมท่ีไดมาตรฐานทางการเกษตรจากเตาผลิตถานคุณภาพสูง 

         เนื่องจากเกษตรกรในกลุมฯมีการปลูกไผกิมซุงหลายราย และมีเศษไมในพ้ืนท่ีมาก เพราะสวน

ใหญมีสวนยางพารา ดังนั้นดวยปริมาณวัตถุดิบในพ้ืนท่ี สามารถผลิตถานและน้ําสมควันไมได โดยใชเตาผลิตถาน

และน้ําสมควันไมคุณภาพสูง ซ่ึงเปนองคความรูของอาจารยผูลงไปถายทอดเทคโนโลยีในการฝกอบรม เปนเตาท่ี

สามารถเคลื่อนยายได ทําการเผาไดงายและเกษตรกรสามารถนํามาใชเปนตนแบบในการสรางเตาของชุมชนอ่ืนๆ

ตอไปได ถานและน้ําสมควันไมท่ีได มีการนําไปตรวจวิเคราะหสารองคประกอบ เพ่ือการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุมชน และเปนรายละเอียดแสดงในสลากผลิตภัณฑประกอบการจําหนายตอไป 

 นอกจากนี้มีองคความรูท่ีเก่ียวของตางๆ ท่ีนักวิชาการในโครงการสามารถถายทอดใหแกเกษตรกร เพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตอินทรียจากฟารมและการตลาด เชน 

- องคความรูดานการบริหารจัดการศัตรูพืช การดูแลรักษาพืช เพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

- องคความรูดานการคัดพันธุพืช การเก็บเมล็ดพันธุและการสรางแปลงเพ่ือเก็บเมล็ดพันธุอินทรีย 

- องคความรูดานการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุไกภายใตระบบเกษตรอินทรีย 

- การขยายชองทางการจําหนายสินคาโดยใชระบบออนไลน 

- การสรางเว็บไซดของกลุมฯเพ่ือเปนชองทางในการจําหนายสินคา ระบบการสั่งสินคาและจายเงิน

ออนไลน เปนตน 
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จากการวิเคราะหขอมูลศักยภาพ ความพรอม ประเด็นปญหา แนวทางแกไขปญหา ของหมูบานโดยใช 

SWOT analysis  แสดงไดดังนี้ 

 

 
6.  วัตถุประสงค 
 6.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผักอินทรียและความตอเนื่องในการผลิต 
          6.2  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรของกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียมาตรฐาน PGS ตําบลปารอน 
                 ใหเปนไปตามมาตรฐานและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเพ่ือการบริโภค 
 6.3  เพ่ือขยายตลาดและเพ่ิมชองทางการจําหนายผลผลิตอินทรียของเกษตรกร 
 6.4  เพ่ือสรางความเขมแข็งในชุมชน เปนตัวอยางท่ีประสบความสําเร็จใหกลุมอ่ืนเรียนรู และขยายเครือ 
                ขายกลุมเกษตรอินทรีย 
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7. ท่ีมาของความตองการ :  โปรดใสเครื่องหมาย    ใน  ท่ีตองการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐานตามท่ี
ระบุ 

  เปนความตองการจากการใหบริการคําปรึกษา ระบุหมายเลขคําปรึกษาในระบบ CMO : .                                    
  เปนความตองการท่ีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน อบต.ปารอน 
  เปนความตองการชองสมาชิก อสวท.  
 ระบุชื่อสมาชิก อสวท.                                      หมายเลขสมาชิกอสวท.                     .  
   เปนความตองการจากจังหวัดท่ีเสนอผาน ศวภ. 
  เปนความตองการท่ีจะตอยอดจากโครงการท่ีเคยไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน 

ระบุแหลงทุน                                              ปท่ีดําเนินการ                                          
 

8. แผนวิทยาศาสตรชุมชน :  
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9. แผนธุรกิจชุมชน :  Business Model Canvas 

 

10.  หนวยงานสนับสนุน : 

 

ช่ือหนวยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน4  

1. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร วิทยาเขตสุ

ราษฎรธานี 

2. ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืช จังหวัดสุราษฎรธานี 

สถานท่ีจัดฝกอบรม เชน หองบรรยาย และหองปฏิบัติการ 

 

แมลงห้ําแมลงเบียน สารชีวภณัฑ และสารสกัดสะเดาใน

การควบคุมแมลงศัตรูพืช  
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11.  แผนการดําเนนิงาน 
ปท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ปท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
2563 2564 รวมเงิน 

(บาท) 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

1. การสรางองคความรูและถายทอดเทคโนโลยี

ในการผลิตพืชแบบอินทรียใหไดคุณภาพและ

เปนระบบ 

            20,000 

2. การใชเทคโนโลยีและสรางองคความรูในการ

สรางผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพเพ่ือ

จําหนาย เชน ดินปลูกอินทรียปารอน ถานและ

นํ้าสมควันไมอินทรีย เปนตน 

             

150,000 

3. ถายทอดความรูการบริหารจัดการนํ้าใน

แปลงอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบอัตโนมัติ

อยางงาย 

            38,000 

4. ถายทอดความรูในการบริหารจัดการตนทุน-

กําไร ชองทางการตลาด และการขยาย

เครือขายเกษตรอินทรีย 

            20,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 20,000 150,000 38,000 20,000 228,000 

กิจกรรม 
2564 2565 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

1. ถายทอดองคความรูการคัดพันธุพืชผักและ

สรางแปลงเก็บเมล็ดพันธุอินทรียของกลุม 
            150,000 

2. ถายทอดองคความรูการเพาะและขยายพันธุ

กลาพืชผักสวนครัวและกลาสมุนไพร ไมประดับ

ทองถิ่นเพ่ือจําหนาย 

            100,000 

3. อบรมการจัดการบัญชีรายรับรายจาย และ

การวิเคราะหตนทุน-กําไร 
            20,000 

4. ฝกการเปนวิทยากรถายทอดองคความรูแก
สมาชิกกลุมเกษตรกร โดยการนํากลุมเกษตรกร
หรือผูสนใจมาเยี่ยมชมแปลงเมล็ดพันธุและให
เกษตรกรกลุมวิสาหกิจฯเปนวิทยากรถายทอด
ใหความรูแกผูเยี่ยมชม 

            30,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส 40,000 115,000 95,000 50,000 300,000 
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ปท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

12.  เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ และตัวช้ีวัด (ระยะ 3 ป) 

13.  ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 

ผลผลิต/ผลลัพธ หนวย 
คาเปาหมายในแตละป 

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1. จํานวนคนท่ีไดรับการถายทอดความรู/เทคโนโลย ี คน 50 50 50 

2. จํานวนเทคโนโลยีท่ีถายทอด(ระบุรายละเอียดองคความรูเทคโนโลยี) เรื่อง    

1) องคความรูและถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตพืชแบบอินทรียใหไดคุณภาพ
และเปนระบบ คือ ไมมีรสขมจาก การขาดนํ้า ไมเหนียว ลําตนและใบสมบูรณ มี
รอยทําลายจากแมลงนอย เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ เชน การดูแลรักษา การ
ปองกันกําจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตรอินทรีย และการเก็บเก่ียว  

 5   

2) เทคโนโลยีการจัดการนํ้าในแปลงปลูกโดยใชระบบอัตโนมตั ิ  2   

3) เทคโนโลยีการผลิตถานและนํ้าสมควันไมท่ีไดมาตรฐานทางการเกษตรจากเตา

ผลิตถานคุณภาพสูง 

 2   

4) เทคโนโลยีในการผลิตผลติภณัฑทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน เชน  

  ดินปลูกอินทรีย ถานและนํ้าควันไมอินทรียและนํ้าหมักชีวภาพ เปนตน 

 3   

5) การคัดพันธุพืชและสรางแปลงเก็บเมลด็พันธุอินทรียของตนเอง   4  

6) การเพาะขยายกลาพืชผัก สมุนไพร และไมประดับเพ่ือจําหนาย   2  

7) การเลี้ยงไกแบบเกษตรอินทรียและการผลิตไขอินทรยีเพ่ือจําหนาย   4  

8) การบริหารจัดการตนทุน-กําไร ชองทางการตลาด และการขยายเครือขาย
เกษตรอินทรีย 

 2 2  

กิจกรรม 
2565 2566 รวมเงิน 

(บาท) ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

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

1. การเล้ียงไกไขแบบอินทรียและการผลิตไข

อินทรีย 

       - เรียนรูหลักโภชนะในไกไขและการใชอาหาร

ธรรมชาติทดแทนอาหารไกสําเร็จรูป 

            150,000 

2. การผลิตขยายไกไขอินทรีย ซ่ึงรุนพอแมได

ปรับตัวจากสภาพการเล้ียงแบบอินทรียแลว จึงผลิต

ขยายรุนลูกเพื่อเล้ียงและจาํหนายตอไป เปน

ผลผลิตนวัตกรรมของกลุม 

            100,000 

3. สรางวิทยากรรุนใหม เพ่ือเปนกําลังสําคัญใน

การขับเคล่ือนงานเครือขายเกษตรอินทรีย 
            50,000 

แผนเงิน : ตามไตรมาส     300,000 
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3. จํานวนวิทยากรท่ีสามารถถายทอดความรูใหผูอ่ืนได คน 5 5 5 

4. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 80 80 

5. จํานวนผูนําความรู/เทคโนโลยีท่ีไดรับไปใชประโยชน คน 50 50 50 

6. สัดสวนมูลคาทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึน เทา 0.5 เทา

จาก

รายได

เฉลี่ยของ

กลุม

เกษตรกร 

0.5 เทา

จากรายได

เฉลี่ยของ

กลุม

เกษตรกร 

0.5 เทา

จาก

รายได

เฉลี่ยของ

กลุม

เกษตรกร 

อ่ืน ๆ เชน จํานวนพ้ืนท่ีไดผานการรับรองมาตรฐาน GAP/Organic จํานวน

ผลิตภณัฑท่ีผานการรับรองมาตรฐาน อย. เปนตน 

    

 

13. ผลกระทบ 

13.1 เศรษฐกิจ  

  เพ่ิมรายได  

- รายไดจากผลผลิตผักอินทรียท่ีเพ่ิมข้ึน (800 บ. x 12 เดือน x 50 คน) เทากับ  400,000 บ./ป                                   

- รายไดจากผลิตภัณฑอินทรียเพ่ือใชในการเกษตร เชน ดินปลูก ถานและน้ําสมควันไมอินทรีย 

          (เฉลี่ย 500 บ. x 12 เดือน x 50 คน) เทากับ  300,000 บ./ป  จากเดิมท่ีไมมีรายไดในสวนนี้   

- รายไดจากกลาพืชผัก สมุนไพร ไมประดับ เมลด็พันธุอินทรีย และไขอินทรยีหรือลูกไกอินทรีย   

          (เฉลี่ย 1,000 บ. x 12 เดือน x 50 คน) เทากับ  600,000 บ./ป  จากเดิมท่ีไมมีรายไดในสวนนี้   

  ลดรายจาย 

- ลดรายจายในครัวเรือนของเกษตรกร เชน ไขไก ถานและน้ําสมควันไม ลดรายจายเมล็ดพันธุ จากท่ี 

       เคยซ้ือมาปลูก เพราะสามารถผลิตเมล็ดพันธุอินทรียของตนเองได 

13.2 สังคม  

    -   ครอบครัวมีความสุขจากสภาพการเงินในครอบครัวท่ีดีข้ึน ทําใหมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

-   สังคมมีความสุข เพราะคนในชุมชนมีความสามัคคี มีกิจกรรมทํารวมกันตลอด มีความใกลชิดสนิทสนม 

    และดูแลกันและกัน               

    -   สภาพแวดลอมดี ปราศจากมลพิษ เพราะเปนสังคมเกษตรอินทรีย ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม  

 15.3 ส่ิงแวดลอม 

               สภาพแวดลอมดี ปราศจากมลพิษ เพราะเปนสังคมเกษตรอินทรีย ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดลอม     

               คนในชุมชนความรักและรูจักการอนุรักษทรัพยากรในทองถ่ินของตนเอง เพ่ือการใชประโยชนอยาง 

               ยั่งยืน 
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ผลผลิต/ผลลัพธ หนวย คาเปาหมาย 

2564 2565 2566 

1. จํานวนผูรับบริการ คน 50 50 50 

2. จํานวนเทคโนโลยีท่ีมีการถายทอด ระบุช่ือ(เทคโนโลยีหลัก/รอง) 
    2.1 เทคโนโลยีในการผลิตผักเศรษฐกิจใหไดคุณภาพ คือ ไมมีรสขมจาก  
         การขาดนํ้า ไมเหนียว ลําตนและใบสมบูรณ มีรอยทําลายจากแมลง 
         นอย เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ เชน การดูแลรักษา การปองกันกําจัด 
         ศัตรูพืชในแปลงเกษตรอินทรีย และการเก็บเก่ียว   
         ปท่ีถายทอด  ปท่ี 1 
    2.2 เทคโนโลยีการจัดการนํ้าในแปลงปลูกโดยใชระบบอัตโนมัติ  
          ปท่ีถายทอด  ปท่ี 1 
    2.3 เทคโนโลยีการผลิตถานและนํ้าสมควันไมท่ีไดมาตรฐานทาง 
         การเกษตรจากเตาผลิตถานคุณภาพสูง ปท่ีถายทอด  ปท่ี 1 
    2.4 เทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน เชน  
         ดินปลูกอินทรีย ปุยหมักอินทรีย และนํ้าหมักชีวภาพ เปนตน 
         ปท่ีถายทอด  ปท่ี 1 
    2.5 การบริหารจัดการตนทุน-กําไร ระบบบัญชี ปท่ีถายทอด  ปท่ี 1-3 

2.6 การคัดพันธุพืชและสรางแปลงเก็บเมล็ดพันธุอินทรียของตนเอง ป 2 
2.7 การเพาะและขยายพันธุกลาพืชผักสวนครัวและกลาสมุนไพร ไม

ประดับทองถ่ินเพ่ือจําหนาย ป 2 
2.8 การเลี้ยงไกแบบเกษตรอินทรียและการผลิตไขและลูกไกอินทรียเพ่ือ 

จําหนาย ปท่ี 3 

เรื่อง  
5 
 
 
 
 
2 
 
2 

 
3 
 
 
2 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
2 
3 
2 

 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
- 
 
 
2 
- 
- 
- 
- 
4 

   2.9  การสรางชองทางจําหนายสินคาออนไลนและขายตรง ปท่ี 2 และ 3  - 

 

1 

 

1 

 

3. จํานวนผลิตภัณฑท่ีจากกระบวนการพัฒนา/ตอยอด (ระบุช่ือผลิตภัณฑ)  

    3.1 ดินปลูกอินทรียปารอน 

    3.2 นํ้าสมควันไมอินทรียปารอน 

    3.3 ถานอินทรียปารอน 

    3.4 เมล็ดพันธุและกลาพืชผักสวนครัวอินทรียเพ่ือจําหนาย 

    3.5 กลาไมพืชทองถ่ินท่ีมีศักยภาพ 

    3.6 ไขอินทรีย 

    3.7 ลูกไกอินทรีย 

ผลิตภณัฑ  

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

5 

3 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 
4. จํานวนวิทยากรชุมชนท่ีสรางความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีท่ีถายทอด (แตละ

เทคโนโลยีตามขอ 2) 

คน 5 5 5 

5. ประมาณการผูนําเทคโนโลย/ีองคความรูไปใชประโยชน คน 50 50 50 

6. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ รอยละ 80 80 80 

7. ประมาณการมลูคาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน บาท 30,000 บ./

ป/ครัวเรือน 

30,000 บ./

ป/ครัวเรือน 

30,000 บ./

ป/ครัวเรือน 
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14.  รายละเอียดงบประมาณท่ีขอในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเปนเงิน 228,000 บาท 

รายการ จํานวนเงิน 

(บาท) 

คาตอบแทน  

- คาตอบแทนวิทยากรในการฝกอบรม (3 ชั่วโมง X 600 บาท x 1 คน)+ 

  (3 ชั่วโมง X 600 บาท x 2 คน) จํานวน 13 ครั้ง 

 

 

70,200 

คาใชสอย  

- คาจัดทําเอกสารประกอบการอบรม 2,000 

คาอาหาร  

- คาอาหารกลางวันม้ือละ 80 บาทx 50 คนx 10 ครั้ง 40,000 

- คาอาหารกลางวันม้ือละ 80 บาทx 2 ม้ือx 50 คนx 3 ครั้ง 12,000 

- คาอาหารวางม้ือละ 30 บาทx 2 ม้ือx 50 คนx 10 ครั้ง 30,000 

- คาอาหารวางม้ือละ 30 บาทx 2 ม้ือx 50 คนx 3 ครั้ง 9,000 

คาวัสดุ  

- คาวัสดวุิทยาศาสตร (เครื่องแกว  จานแกว/พลาสติกเพาะเชื้อ  แวนขยาย  ปากคีบ ฯลฯ) 10,000 

- คาวัสดุเคมี (น้ํามันหอมระเหย แอลกอฮอล ฯลฯ) 10,000 

- คาวัสดุเกษตร   

(วัสดุในการเพาะปลูก ถุงใสดิน ผาพลาสติก กับดักกาว ทอเดินระบบน้ํา สปริงเกอร timer 

พลั่วตักดิน ฯลฯ)  

30,000 

- คาวัสดคุอมพิวเตอร (ปริ๊นเตอร, หมึก ฯลฯ) 5,000 

- คาวัสดุเชื้อเพลิง  ระยะทางจากตําบลปารอนถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุ

ราษฎรธานี 35 กิโลเมตร ( 35 กม. x 4 บ. x 1 วัน x 2 เท่ียว x 35 ครั้ง) 

9,800 

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ (สองแสนสองหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียคาใชจายทุกรายการ 

228,000 
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15.  การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :   

15.1 หนวยงานรับงบประมาณตองรายงานความกาวหนาในระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน       

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

15.2 หนวยงานรับงบประมาณตองประเมินผลความพึงพอใจในการใหบริการ 

15.3 หนวยงานรับงบประมาณตองจัดสงรายงานฉบับสมบูรณพรอมหนังสือนําสงจากตนสังกัด สามารถสง

ขอมูลในรูปดิจิทัลไฟล โดยสามารถจัดสงหลังสิ้นสุดโครงการ หรือ ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดปงบประมาณ 

16. การเผยแพรประชาสัมพันธ   :   

หนวยงานรับงบประมาณ ตองแสดงขอความและสัญลักษณของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม ทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรม การเผยแพรประชาสัมพันธ และยินดีใหความรวมมือเขารวมจัด

แสดงผลงานในกิจกรรมตางๆ ตามท่ีรองขอ พรอมท้ังทําตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีระบุในคูมือการดําเนินงานฯ 

ทุกประการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(    ผูชวยศาสตราจารย ดร. วกัินดา รัตนพันธ   ) 

ผูเสนอโครงการ 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย   
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ท่ีทําการกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย PGS ปารอน 

   บานหวยถุน ม. 9  ต. ปารอน   

อ. กาญจนดิษฐ  จ. สุราษฎรธานี 

 

วันท่ี   28 เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. 2563 

 

เรื่อง ขอเขารวมโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
สิ่งท่ีสงมาดวย รายชื่อ/ท่ีอยูของสมาชิกในหมูบาน/ชุมชนท่ีเขารวมโครงการ 
  

  ดวยขาพเจา..นายสามารถ..รอดสีเสน...รองประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย PGS ปา
รอนและสมาชิก......50....คน  มีความตองการจะนําความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปแกปญหาและ
พัฒนาหมูบาน/ชุมชน ดังนี้ (ระบุปญหา ความตองการท่ีจะนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในหมูบาน/ชุมชน) 

1. องคความรูในการดูแลรักษาและการจัดระบบการปลูกผักอินทรียเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีมี
คุณภาพและมีความตอเนื่อง 

2. องคความรูในการผลิตดินปลูกอินทรีย ปุยหมักและน้ําหมักชีวภาพท่ีไดมาตรฐานทาง
การเกษตร 

3. เทคโนโลยีในการผลิตถานและน้ําสมควันไมท่ีไดมาตรฐานทางการเกษตร 
 

ท้ังนี้ทางกลุม ไดประสานงานในเบื้องตนกับหนวยงานในทองถ่ินท่ีจะรวมสนับสนุนฯ คือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  โดยมีผูประสานงานคือ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิกันดา รัตนพันธ 
 ในการดําเนินการ หากไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ ดังนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดวย   จักเปนพระคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
      (       นายสามารถ  รอดสีเสน       )                       
                  ผูแสดงเจตจํานง 
มือถือประธานกลุม/ผูนําชุมชนของผูเสนอ 088-824-5826 

แบบฟอรมแสดงเจตจํานงเขารวมเปนหมูบาน วท. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการหมบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สําหรับหมูบาน วท.(ใหม) 
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 รายช่ือผูเขารวมโครงการ 

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

1 นายกองเกียรติ ทิมอับ ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

2 นายจักรกริช อินทรมาศ ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

3 นางจิตรตรา สอนทอง ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

4 นางสาวณัฐวดี เพชรช ู ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

5 นายทวี เพชรช ู ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

6 นายทวีศักด์ิ หนรักษ ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

7 นายธวัชชัย ขันชวย ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

8 นายนิรัตน งามสงา ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

9 นายนิวัติ งามสงา ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

10 นางนิสรินทร สุขเผือก ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

11 นายรณชัย ยังชวย ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

12 นายเวียน งามสงา ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

13 นายสมยศ เรืองทองฉิม ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

14 นางสรอย แปนชุม ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

15 นายสามารถ รอดสีเสน ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

16 นายสุดสายันต งามสงา ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

17 นายเสรี หนูชลคราม ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

18 นางอรสา เพชรชู ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

19 นายสมศักด์ิ พรหมนุช ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

20 นางสุพรรณี งามสงา ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

21 นายสมบูรณ สามฤกษ ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

22 นางสาววันวิสาข งามสงา ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

23 นางเลื่อน งามสงา ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

24 นางมาลี ขุนฤทธิ ์ ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

25 นางภัชรี ราชจินดา ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

26 นางเตือนใจ คําสอน ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

27 นายไตรรงค จันทรเย็น ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

28 นางจันทรเพ็ญ เพชรสุวรรณ ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

29 นายจัด สุขปาน ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

30 นางรัตนาพร กลิ่นหม ี ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

31 นางสาวระนอง เย่ือบางไทร ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

32 นางออนอุมา เพชรสุวรรณ ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 
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รายช่ือผูเขารวมโครงการ (ตอ) 

ลําดับ

ท่ี 

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

33 นางอุชุมา ใจซ่ือสัตว ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

34 นายเจริญ ทําการเหมาะ ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

35 นางสาคร สังขทอง ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

36 นางสาวศรีไพร เพชรบูรณ ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

37 นายพงศกร สุขปาน  ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สรุาษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

38 นายสายันต คําหอม ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

39 นางศรีเวียน แกวหนู ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

40 นายปณณวีร มีพรหมแกว ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

41 นายสุริยะ เศวตเวช ม.11 ต. ชางขวา อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

42 นายมานพ จินดารักษ ม.4 ต. ชางขวา อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

43 นายสุภาพ เผือกผอง ม.11 ต. ชางขวา อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

44 นางวรรณา เผือกผอง ม.3 ต. ชางขวา อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

45 นายพิจิตร กาญจนพันธ ม.11 ต. ชางขวา อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

46 นางกษิรา พนภัย ม.6 ต. ชางขวา อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

47 นางสูญโญ หนูชลคราม ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

48 นางอรทัย แกวละไม ม.3 ต. ดอนสัก อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

49 นางภัสสร มีพรหมแกว ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 

50 นายวิชิต งามสงา ม.9 ต. ปารอน อ. กาญจนดิษฐ จ. สุราษฎรฯ เกษตรกร ผักและไมผล 
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บทที่ 2 

การดําเนินการถายทอดเทคโนโลย ี

 

2.1 ขอมูลองคความรู/ เทคโนโลยีท่ีไดทําการถายทอด 

2.1.1 องคความรูและเทคโนโลยีในการผลิตพืชแบบอินทรียใหไดคุณภาพและเปนระบบ 

 1) องคความรูเรื่องแมลงศัตรูพืชและแมลงท่ีมีประโยชนในแปลง 

  การสามารถจําแนกแมลงศัตรูพืชแตละกลุมได รวมถึงความเขาใจลักษณะการทําลายพืช

และวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืชแตละชนิด เปนองคความรู ท่ีสําคัญในการจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงของ

เกษตรกร นอกจากนี้ การสามารถแยกแยะแมลงท่ีมีประโยชน (แมลงศัตรูธรรมชาติ) ออกจากแมลงศัตรูพืช เปน

ความรูท่ีจําเปนอยางหนึ่ง เพราะหากเกษตรกรไมรูจักแมลงท่ีมีประโยชนในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในแปลง ก็อาจ

ทําลายแมลงเหลานี้ท้ิงไปพรอมกับแมลงศัตรูพืช ดังนั้นในการฝกอบรม จึงเปนการถายทอดองคความรูการจําแนก

แมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติท่ีเกษตรกรไดเก็บมาจากแปลงของตน รวมไปถึงความรูในการจัดการแมลง

ศัตรูพืชในผักและไมผลแบบไมใชสารเคมีกําจัดแมลง เชน วิธีการใชพืชกับดักในการจัดการแมลงศัตรูพืชใน

ถ่ัวฝกยาว การอนุรักษวัชพืชบางชนิดในแปลงเพ่ือเปนแหลงอาศัยและแหลงอาหารของแมลงท่ีมีประโยชน 

 2) องคความรูความตองการธาตุอาหารของพืช 

  พืชแตละชนิดมีความตองการธาตุอาหารแตกตางกัน และแมแตในพืชชนิดเดียวกัน 

ความตองการธาตุอาหารมีความแตกตางกันในธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ในชวงการเจริญเติบโตแตละระยะ 

ดังนั้น ความเขาใจเรื่องความตองการธาตุอาหารของพืชแตละระยะ จึงเปนองคความรูอีกเรื่องหนึ่งท่ีจําเปนตอ

เกษตรกร เพ่ือการสามารถใหปุยในปริมาณท่ีเหมาะสมและตรงตามความตองการของพืช ทําใหไดผลผลิตผักท่ีมี

คุณภาพตอไป 

2.1.2 เทคโนโลยีและองคความรูในการสรางผลิตภัณฑทางการเกษตรอินทรียท่ีมีคุณภาพเพ่ือจําหนาย   

1) เทคโนโลยีการผลิตถานและน้ําสมควันไมท่ีไดมาตรฐานทางการเกษตรจากเตาผลิตถาน 

คุณภาพสูง 

ในการผลิตถานใหไดคุณภาพสูง มีคุณสมบัติท่ีสมบูรณ และปลอดจากสารกอมะเร็ง 

จะตองเปนเตาเผาถานท่ีสามารถเพ่ิมอุณหภูมิไดสูงเกิน 1,000 องศาเซลเซียส โดยท่ีตัวเตาตองออกแบบมาให

สามารถทนตอความรอนสูงท่ีเกิดข้ึนไดรวมท้ังมีระบบการหมุนเวียนความรอนภายในท่ีดี ซ่ึงดั้งเดิมจะเปนเตาท่ี

เรียกวาเตาอิวาเตะ (Iwate) ซ่ึงมีตนกําเนิดมาจากจังหวัด อิวาเตะ ประเทศญ่ีปุน โดยสามารถผลิตถานไดอยางมี

ประสิทธิภาพจะมีอยูดวยกันหลายขนาด ปริมาณการผลิตก็แปรผันไปตามขนาดของเตา เตาท่ีเผาถานมาจนถึง

ปจจุบันจะมี 2 รูปแบบคือ 
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เตาหลุม เตาผี เตาหลุมผี หรือเตากลบ (Ground pit or Heap kiln) จะมีลักษณะเปนหลุมท่ี 

ใชบรรจุไมสา หรับเผา โดยมี การเผาแบบ ใชวัสดุ เชน ดิน ทราย ฯลฯ เปนตัวกลบรูปแบบนี้จะมีการลงทุนต่ํา แต

ผลผลิตก็ต่ํา ดวยเชนกัน 

เตาดินหรือเตาอิฐ (Mud or Brick kiln) จะเปนเตาท่ีสรางกระบวนการเผาไดเปนระบบมากกวา 

เตาแบบหลุมผี ซ่ึงมีท้ังรูปแบบของตะวันออกกลาง และยุโรป แต ท่ีมีความนิยมแ ละผลิตถานไดอยางมี

ประสิทธิภาพจะเปนเตาแบบจีน ซ่ึงเปนเตาท่ีมีหลังคาโคงรูปทรงของเตามีลักษณะคลายไข สามารถกระจายความ

รอนไดอยางท่ัวถึงท้ังเตา เตาอิวาเตะ (Iwate kiln) เปนเตารูปแบบท่ีประเทศญ่ีปุนมีการพัฒนาเพ่ิมเติมใหมี

คุณลักษณะท่ีดีตอการผลิตถานใหไดประสิทธิภาพ 

- การเผาถานคุณภาพสูง 

การเผา ถานในปจจุบันสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ซ่ึงมีการบวนการเผาถานท่ี 

คลายคลึงกัน แตจะมีขอแตกตางในการผลิตอยูเล็กนอย ซ่ึงทํา ใหคุณสมบัติในการใชงานถานท้ัง2 ประเภท แบบ

มาตรฐานในการตรวจสอบมีความแตกตาง 

ถานดํา(Black charcoal) หรือถานออน การเผาถานดํา จะมีข้ันตอนในการเผาถานท่ัวไป โดยจะเผาอยู

ท่ีอุณหภูมิสูงสุดท่ี 950 องศาเซลเซียส ในชวงหลังจากท่ีมีการทา ถานใหบริสุทธิ์จะดับถานภายในเตาโดยทา การ

ปด เตาไว อุณหภูมิของถานก็จะเย็นตัวลง เม่ืออุณหภูมิลดลงไปอยูท่ี 50 องศาเซลเซียส แลวก็สามารถเปดชองเตา

ดานบน และดานหนาเพ่ือนาถานออกจากเตาไดระยะเวลาในการเผาถานดา จะนานกวาถานขาวเพราะตองมีการ

รอใหถานเย็นตัวลงภายในเตากอนนา ออก แตคุณสมบัติของถานดา จะดวยกวาถานขาว คาคารบอนเสถียร 

(Fixed carbon) จะไมเทากันท้ังแทงความรอนท่ีสวนหนาและสวนบนเตามันจะสูงกวาจุดอ่ืน คาคารบอนเสถียรจึง

มีมากกวาถึงแมจะมีการควบคุมท่ีดี แตก็ไมสามารถทา ใหเทากันไดท้ังแทง ซ่ึงถานดา ท่ีดีจะตองมีคาคารบอน

เสถียรไมต่ํา กวารอยละ 80 ถานดํา จะใหผลผลิตถานเทากับรอยละ 28 

ถานขาว (White charcoal) หรือถานแข็ง การเผาถานขาวจะไมมีความแตกตางจากถานดา แตวิธีการ

ดับถานขาวใหอุณหภูมิลดลงจะใชการนา ถานออกมาดับภายนอก โดยใชข้ีเถาชื้นเปนตัวหยุดอุณหภูมิความรอน

ของถานอยางกะทันหัน ตัวถานจึงมีข้ีเถาติดอยูทา ใหมีสีขาวข้ึนวิธีนี้กระบวนการผลิตถานขาวจึงมีความรวดเร็ว

กวาถานดา รวมท้ังมีการหดตัวทา ให นา หนัก ความหนาแนนดีกวาและการปลอยรังสีจะมีคลื่นความถ่ีสูงกวาถาน

ดา การจุดไฟติดจะชากวาถานดํา แตเม่ือติดไฟแลวจะใหคารบอนไดยาวนานกวา คาคารบอนเสถียรของไมจะ

เทากันหมดท้ัง แทงเพราะตอนนา ออกมาจะมีโอกาสโดนอากาศท้ังหมด ถานขาวท่ีดีคาคารบอนเสถียรจะไมตํ่า 

กวารอยละ 90 ถานขาวจะตองใชเตาขนาดเล็กในการเผาเนื่องจากหากใชเตาขนาดใหญจะทําใหการลากไมออกมา

ใชเวลานานกวา โอกาสท่ีจะทา ใหไมอยูขางในกลายเปนข้ีเถาจึงมี การผลิตถานขาวจะ ไดผลผลิตของถานเพียงรอย

ละ 10 ตนทุนจึงแพงกวาถานดํา และถานปงยางท่ัวไป 
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2) องคความรูการผลิตดินปลูกอินทรีย 

   ดินดี ในทางการเกษตร หมายถึง ดินท่ีมีความเหมาะสมตอการปลูกพืช ซ่ึงจะตองมี

ลักษณะและสมบัติของดินทางกายภาพ เคมี และชีวภาพท่ีเหมาะสม มีปริมาณน้ําและธาตุอาหารท่ีเพียงพอตอการ

เจริญเติบโตและใหผลผลิต สามารถปลูกพืชไดโดยใชวิธีการจัดการดูแลตามปกติธรรมดาท่ีไมยุงยาก มักจะมีหนา

ดินสีดําหนา มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง มีธาตุอาหารท่ีเปนประโยชนตอพืชสูงไมมีสารท่ีเปนพิษตอพืช มีปฏิกิริยาดิน

ใกลเปนกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5-7.0 และไมมีชั้นท่ีขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืช  

   นอกจากนี้ ยังตองเปนดินท่ีมีความสมดุลของจุลินทรีย คือตองเปนดินท่ีมีจุลินทรียท่ีเปน

ประโยชนในปริมาณมาก ซ่ึงสามารถควบคุมจุลินทรียท่ีเปนโทษแกพืชได และจุลินทรียท่ีเปนประโยชนยังสามารถ

ยอยแรธาตุในดินเพ่ือใหพืชสามารถนําไปใชไดมากข้ึน 

   โดยการถายทอดองคความรูเก่ียวกับความอุดมสมบูรณของดินและการบํารุงดิน ไดมี

วิทยากรซ่ึงเปนผูรวมในโครงการและวิทยากรภายนอกโครงการมารวมใหความรู เพ่ือปูพ้ืนฐานใหเกษตรกรนําไป

ตอยอดในการผลิตดินอินทรียของกลุม 

 2.1.3 ความรูการบริหารจัดการน้ําในแปลงอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบอัตโนมัติอยางงาย 

  ความเขาใจการวางระบบน้ําในการเกษตรเปนสิ่งท่ีสําคัญของเกษตรกรผูผลิตผักและไมผล เพราะ

ระบบน้ําท่ีดีจะสงผลถึงท้ังการเตรียมเมล็ด การเติบโตของพืชผล จํานวนของผลิตผล และคุณภาพของผลิตผลดวย 

ระบบน้ําเพ่ือการเกษตร ตองอาศัยทอเมนและข้ึนอยูกับขนาดของปมน้ํา ขนาดของปมข้ึนอยูกับพ้ืนท่ีการเกษตร 

และวิธีจายน้ําไมวาจะเปนระบบหยดน้ําหรอืสปริงเกอรข้ึนอยูกับพืชท่ีปลูก ความรูเหลานี้จึงจําเปนกับเกษตรกรเพ่ือ

การผลิตผักใหไดคุณภาพ รวมไปถึงการติดต้ังระบบตั้งเวลาการใหน้ํา เพ่ือลดภาระในการใหน้ําพืชไปอีกข้ันตอน

หนึ่ง 

 2.1.4 การบริหารจัดการตนทุน-กําไร ชองทางการตลาด 

  ในการลงทุนเพ่ือผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑใดใด ตองมีการตรวจสอบ วิเคราะห และควบคุม

รายรับรายจาย เพ่ือใหเกิดผลกําไรท่ีคุมคามากท่ีสุด นอกจากนี้ในลักษณะการทํางานแบบกลุม ยังตองเขาใจวิธีการ

จัดสรรแบงปนผลกําไรท่ีเกิดข้ึนอยางเปนธรรม เพ่ือใหกลุมมีความยั่งยืน 
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บทที่ 3 

ผลการดําเนินการถายทอดเทคโนโลย ี

 

3.1 สรุปผลการดําเนินงานถายทอดเทคโนโลยีปท่ี 1 

 การดําเนินงานโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: หมูบานผลผลิตอินทรียแหงปารอน ปท่ี 1 ได

มีการฝกอบรมถายทอดองคความรูในดานตางๆท่ีจําเปนตอการผลิตผักและไมผลอินทรียใหมีคุณภาพ รวมไปถึง

ความรูท่ีจําเปนเพ่ือนํามาตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพของเกษตรกร มีการสง

วิเคราะหคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ เพ่ือนําไปสูการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑตอไป มีการออกแบบบรรจุภัณฑ

ของกลุมเพ่ือการจําหนาย ชวยใหกลุมเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีการฝกอบรมเพ่ือทําความเขาใจการจัดสรรรายได

ท่ีเกิดข้ึนของกลุม การแบงปนผลประโยชนของกลุม นอกจากนี้ระหวางการดําเนินโครงการ ไดมีการสรางวิทยากร

ของกลุมท่ีมีความรูมีความเชี่ยวชาญ สามารถถายทอดองคความรูท่ีไดใหแกผูอ่ืนตอไป โดยสรุปผลการดําเนินงานท่ี

เกิดข้ึนเปนลําดับได ดังนี้ 

1) การประชุมสอบถามปญหาและความตองการ การเยี่ยมชมสภาพพ้ืนท่ีจริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การประชุมและเยี่ยมชมสภาพพ้ืนท่ีแปลงของเกษตรกร 
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2) การถายทอดองคความรูในดานตางๆท่ีจําเปนตอการผลิตผักและไมผลอินทรียใหมีคุณภาพแก

เกษตรกร 

 

 

 ภาพท่ี 2 ถายทอดองคความรูในการจําแนกแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 3 เกษตรกรศึกษาวิธีการใชพืชกับดักเพ่ือการควบคุมแมลงศัตรูพืชในถ่ัวฝกยาวโดยลงมือปฏิบัติในแปลง 
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ภาพท่ี 4 ถายทอดองคความรูในการจัดการแมลงศัตรูพืชและความตองการธาตุอาหารของพืช  
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3) ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการสรางผลิตภัณฑทางการเกษตรอินทรียท่ีมีคุณภาพเพ่ือ 

จําหนาย 

 การผลิตถานและน้ําสมควันไมอินทรีย 

  จากความตองการเพ่ิมรายไดจากการผลิตถานและน้ําสมควันไมของเกษตรกร นักวิจัยในโครงการ

ซ่ึงเชี่ยวชาญดานการผลิตเตาเผาถานประสิทธิภาพสูงเพ่ือเก็บน้ําสมควันไม จึงถายทอดองคความรูในการผลิตถาน

และน้ําสมควันไมอินทรีย จากไมไผกิมซุงอินทรียในแปลงของเกษตรกร ซ่ึงตามปกติจะตองมีการตัดสางลําไผเพ่ือ

แตงกอ ดังนั้นลําไผท่ีไดจากการแตงกอ จึงสามารถนํามาเผาถานและเก็บน้ําสมควันไมจากการเผาเพ่ือเพ่ิมรายได 

นอกจากนี้ยังสามารถนําเศษไมอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนในแปลงมาเผาถานเพ่ือใชประโยชนได โดยเกษตรกรไดเรียนรูและฝก

ปฏิบัติการเผาถานและเก็บน้ําสมควันไมจากเตาผลิตถานคุณภาพสูงท่ีนักวิจัยไดมอบใหเพ่ือเปนเตาตนแบบและ

สามารถแบงปนจัดสรรการเผาในกลุมตอไป 

 

 
 

 ภาพท่ี 5 ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการผลิตถานและน้ําสมควันไมอินทรีย 
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การผลิตดินอินทรียปารอน 

  จากการอบรมถานทอดองคความรูเรื่องการบํารุงดิน เพ่ือใหเกษตรกรมีความเขาใจถึงการปรุงดิน

ปลูกใหมีธาตุอาหารตรงตามท่ีพืชตองการ นํามาซ่ึงการทดลองและพัฒนาดินปลูกอินทรียปารอน เพ่ือใชในกลุมและ

จําหนาย โดยเกษตรกรไดลงมือปฏิบัติเองทุกข้ันตอน นอกจากนี้ไดมีการออกแบบบรรจุภัณฑถุงดิน เพ่ือใชในการ

จําหนายของกลุม ชวยเพ่ิมรายไดใหแกกลุมอยางชัดเจน จนนํามาซ่ึงการมีขอตกลงรวมกันเรื่องการแบงปน

ผลประโยชนท่ีไดอยางเปนรูปธรรม และมีความกระตือรือรนท่ีจะลงทุนรวมกันในการผลิตในรอบตอไป โดยจาก

การอบรม เกษตรกรสามารถนําความรูท่ีไดมาตอยอดในการทดลองเพ่ือพัฒนาสูตรดินอินทรียท่ีเหมาะสมเพ่ือผลิต

ใชภายในกลุมและจําหนาย (ตารางท่ี 1) ซ่ึงจากการสงวิเคราะหคุณภาพ พบวาดินอินทรียท่ีผลิต มีระดับของธาตุ

อาหารผานเกณฑท่ีเหมาะสม โดยระดับ pH ยังอยูในระดับดีแมวาต่ํากวาระดับท่ีเหมาะสมเล็กนอย ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 1 สูตรดินอินทรียปารอน 

วัสดุ ปริมาณ 

มูลวัว 50 กระสอบ 

มูลไก 30 กระสอบ 

ขุยมะพราว 25 กระสอบ 

มะพราวสับ 25 กระสอบ 

ข้ีเถากะลาปาลม 1 คันรถ 

กากนํ้าตาล 7 ลอน 

ผักตบชวา 2 กระสอบ 

หินฟอสเฟต 2 กระสอบ 

นํ้าหมักชีวภาพ 10 ลิตร 

 

ตารางท่ี 2 องคประกอบและคุณสมบัติของดินอินทรียปารอนจากการสงวิเคราะห 

ลําดับท่ี รายการคาท่ีวิเคราะห ระดับท่ีเหมาะสม ผลวิเคราะห 

1 Total N (%) 0.11-0.25 0.65±0.03  

2 OM (Organic matter) (%) 1.0-2.6 16.31±0.03  

3 OC (Organic carbon) (%) - 9.48±0.01  

4 Available P (mg/kg) 10-30  2,628.36±0.01  

5 K (mg/kg) 40-80 5,820.90±0.01  

6 pH  (1 : 5 H2O) 5.5 – 8.5 5.11 

7 EC (Electrical conductivity) (1 : 5 H2O)  (µS/cm) ไมเกิน 6 19.36  
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ภาพท่ี 6 การอบรมถายทอดองคความรูความอุดมสมบูรณของดินและการบํารุงดิน 
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ภาพท่ี 7 การผลิตดินปลูกอินทรียปารอนของกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือใชภายในกลุมและจําหนาย 
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ตารางท่ี 3 ตนทุนและรายไดจากการผลิตและจําหนายดินอินทรียปารอน 

 

ดังนั้นในรอบตอไป ตนทุนการผลิตดิน 629 ถุง คือประมาณ 13,781 บาท (หักคาจักรเย็บกระสอบ) ดังนั้น

ไดกําไรตอครั้งคือ 7,186 บาท ซ่ึงเกษตรกรสามารถบริหารจัดการในลักษณะกลุมและขยายกําลังการผลิตไดมาก

ข้ึนอีก เนื่องจากวัสดุทางการเกษตรท่ีใชในการผลิตดิน มีราคาถูกหากซ้ือในปริมาณมาก ซ่ึงยิ่งทําใหสามารถลด

ตนทุนการผลิตลงไดอีก 
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4) องคความรูการบริหารจัดการน้ําในแปลงอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบอัตโนมัติอยางงาย        

 เนื่องจากปญหาขาดแคลนน้ําในชวงแลงของพ้ืนท่ี ดังนั้นเทคโนโลยีนี้ สามารถชวยจัดการใหการ 

ใชน้ําเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถควบคุมปริมาณน้ําท่ีใช ซ่ึงตองประกอบกับการศึกษาวาปริมาณเทาใดจึง

เหมาะสมตอผักแตละชนิด ทําใหผักท่ีผลิตมีคุณภาพ ไมมีรสขม ไมเหนียว  การอบรมมีท้ังเนื้อหาปริมาณน้ําท่ี

เหมาะสมในการปลุกพืชแตละชนิดและการติดตั้งระบบน้ําท่ีถูกตอง 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ําในแปลงและการติดตั้งระบบน้ํา 
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5) การบริหารจัดการตนทุน-กําไร ชองทางการตลาด 

อาจารยนักวิจัยผูรวมโครงการ ไดดําเนินการถายทอดความรูเพ่ือสรางความเขาใจแกเกษตรกรในการ 

วิเคราะหรายรับรายจายท่ีเกิดข้ึนในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ เพ่ือใหสามารถควบคุมรายจาย ลดตนทุนการผลิตให

มากท่ีสุด กอใหเกิดผลกําไรตอกลุมสูงสุด และการอบรมการจัดสรรรายรับท่ีไดของกลุมเพ่ือแบงปนสมาชิกในกลุม

อยางเทาเทียมและเหมาะสม และการวางแผนการเงินของกลุมในดานอ่ืนๆในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 การอบรมการบริหารจัดการตนทุน-กําไร และการวางแผนบัญชีการเงินองคกร 
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บทที่ 4 

สรุปผลการดําเนินงานถายทอดเทคโนโลย ี

 

4.1 สรุปผล 

 ผลการดําเนินงานถายทอดเทคโนโลยีในโครงการหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: หมูบานผลผลิต

อินทรียแหงปารอน กอใหเกิดการสรางองคความรูดานตางๆท่ีจําเปนตอการผลิตผักและไมผลอินทรียใหไดคุณภาพ 

แกกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย มาตรฐาน PGS ตําบลปารอน คือ 

1) องคความรูการจําแนกแมลงศัตรูพืชและแมลงท่ีมีประโยชนในแปลงเกษตรอินทรีย 

2) องคความรูการจัดการแมลงศัตรูพืชในแปลงเกษตรอินทรียโดยวิธีท่ีไมใชสารเคมีอันตราย 

3) องคความรูการบํารุงดูแลรักษาพืชดวยการบํารุงดินท่ีเหมาะสมตอพืชแตละประเภท 

4) องคความรูการบริหารจัดการน้ําในแปลงเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดและการติดตั้งระบบน้ําท่ีถูกตอง 

5) องคความรูการการบริหารจัดการตนทุน-กําไร ชองทางการตลาด การวางแผนบัญชีการเงินองคกร 

นอกจากนี้ เกษตรกรผูรวมโครงการยังไดเกิดการนําองคความรูท่ีไดมาพัฒนาผลิตภัณฑอินทรียตางๆ 

ภายใตการแนะนําและถายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยในโครงการเกิดเปนผลผลิตอินทรียแหงปารอน ท่ีสามารถ

จําหนายสรางรายไดสูกลุม ดังนี้ 

6) น้ําสมควันไมอินทรีย 

7) ถานอินทรีย 

8) ดินอินทรีย 

โดยโครงการไดมีการสนับสนุนการจัดทําบรรจุภัณฑใสดิน ถาน และน้ําสมควันไม และนักวิจัยในโครงการ 

ไดสนับสนุนเตาผลิตถานประสิทธิภาพสูงซ่ึงเปนผลงานตนแบบจากการวิจัยแกเกษตรกรเพ่ือริเริ่มการผลิตถานและ

น้ําสมควันไม นอกจากนี้โครงการไดสนับสนุนถุงบรรจุภัณฑผักท่ีสามารถยอยสลายไดจริงในธรรมชาติแกเกษตรกร 

เพ่ือเพ่ิมรายละเอียดการอนุรักษสิ่งแวดลอมในการผลิตผักอินทรียเพ่ือจําหนาย แกเกษตรกร ซ่ึงเปนตนแบบให

เกษตรกรนําไปปฏิบัติตอไป โดยจากโครงการนี้ คาดวาเกษตรกรในกลุมสามารถมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากผลิตภัณฑตางๆ 

เฉลี่ย 2,000 – 3,000 บาท/เดือน และสามารถเปนตนแบบใหแกเกษตรกรจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆศึกษาดูงานไดตอไป โดย

ปจจุบัน เกิดวิทยากรในการอบรมการจําแนกแมลงศัตรูพืชและแมลงมีประโยชน วิทยากรในการถายทอดการผลิต

ดินอินทรีย และวิทยากรในการถายทอดการผลิตถานและน้ําสมควันไมอินทรีย จํานวน 5 คน 
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4.2 ปญหา-อุปสรรค 

 ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของไวรัส Covid-19 ทําใหไมสามารถลงพ้ืนท่ีไดอยางตอเนื่อง

ตามท่ีตั้งเปาไว 

 

4.3 แนวทางการแกไข 

 ประชุมเรื่องตางๆเฉพาะตัวแทนกลุมยอยในเครือขาย เพ่ือใหนําไปถายทอดตอลูกทีม ในการจัดฝกอบรม 

มีการจํากัดจํานวนคนและใสหนากากอนามัย 

  

 

 


