หมู่บ้านดาหลา

บ้านบาลา และบ้านเจ๊ะเด็ง ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
ตั้งแต่ 2542 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จัดตัง้ “หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั ร่วมทางธรรมชาติวทิ ยาป่า
พรุและป่าดิบชื้น ฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส” ในพื้นที่ป่าฮาลา-บาลา เป็นการสร้างเครือข่ายในการ
ท�ำงานด้านการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับ
ภูมิปัญญาของชุมชน เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ พัฒนาอาชีพในชุมชน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ในปี 2552 หมู่บ้านได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โดยมีพื้นที่การท�ำงานบริเวณ
ป่าฮาลา-บาลา ชุมชนบ้านบาลา และบ้านเจ๊ะเด็ง และพื้นที่ชุมชนโดยรอบมีผลการด�ำเนินการดังนี้

1. งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ

ศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพเพือ่ น�ำข้อมูล/ความรูท้ ศี่ กึ ษาไปใช้ประโยชน์ทงั้ ด้านการจัดการทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ของ
คนในท้องที่อย่างยั่งยืน

การจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (Bala-info) และสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

• ด�ำเนินการส�ำรวจพันธุ์ไม้ป่าในป่าฮาลา-บาลา พันธุ์พืชกินได้และพืชสมุนไพรรอบป่าฮาลา-บาลา จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส
• จัดท�ำฐานข้อมูลแสดงข้อมูลในรูปของแผนที่ เช่น เส้นทางที่พบสัตว์ป่า เส้นทางการหากินของนกเงือก
• ศึกษาพันธุไ์ ม้และจัดแสดงพันธุไ์ ม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และการศึกษาของ
เยาวชน

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

• จัดตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ และฝึกเจ้าหน้าทีใ่ นขยายพันธุไ์ ม้ทมี่ ศี กั ยภาพ เช่น
ดาหลาขาว
• ส่งมอบให้ชมุ ชนปลูกเพือ่ ส่งเสริมอาชีพไม้ตดั ดอกเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทัง้ พัฒนาเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส�ำหรับพืชหายากเพื่อการอนุรักษ์ เช่น แดงประดับผา

2. งานด้านพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน
สนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรและพืชอาหาร

• จากการวิจัยและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาทิ ดาหลาขาว ดาหลาแดง ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแซมใน
สวนยางพารา สวนผลไม้ จ�ำหน่ายเป็นไม้ตัดดอกในชุมชน ดอกละ 3-5 บาท และในตลาดประเทศมาเลเซียช่อดอกติดผล ช่อละ 15 บาท
• ชุมชนรวบรวมดอกดาหลาสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ได้สายพันธุ์ที่หลากหลาย

ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเพื่ออนุรักษ์สาคู

• ส่งเสริมการเลีย้ งเป็ดให้กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านบาลา เพือ่ เป็นอาชีพเสริมและแหล่งโปรตีนในชุมชน และ
ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเป็นอาหารเสริม เช่น ต้นสาคู กากมะพร้าว มีเกษตรกรเลี้ยงเป็ด 50 ครอบครัว มีรายได้จาก
การจ�ำหน่ายไข่เป็ดและเนื้อเป็ด 7,500 บาท/ครัวเรือน/ปี
• ชุมชนเห็นประโยชน์จากต้นสาคูท�ำให้ไม่ท�ำลายต้นสาคูและหันมาอนุรักษ์ป่าสาคู นอกจากนี้ ยังลดต้นทุน
อาหารส�ำเร็จรูปโดยหาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทน เช่น การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นอาหารเสริมในการเลี้ยงเป็ด

ถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องต้นและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)

• ถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องต้นและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารให้ถูกสุขอนามัย และรวบรวมผลิตภัณฑ์
ของชุมชนรอบป่าบาลาเป็น “เครือข่ายผลิตภัณฑ์จากป่าบาลา”
• ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากการพัฒนาได้แก่ ชาดาหลา ปัจจุบนั จ�ำหน่ายทีท่ า่ อากาศยานนราธิวาส และตามงานแสดง
สินค้าต่างๆ งานด้านส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน
• สนับสนุนการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ผา่ น
ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และน�ำองค์ความรู้และกระบวนการคิดมาปรับใช้ในการเรียนและแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ�ำวัน
• ร่วมกันจัดตัง้ กลุม่ “รักษ์ปา่ บาลา” มีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม 16 โรงเรียน ร่วมกันจัดค่ายอบรมครูดา้ นวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ตา่ งๆ
• ผลจากการด�ำเนินงานท�ำให้กลุ่มเยาวชนในเครือข่ายได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุ่มเยาวชน โดยในปี 2551 “กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่า
บาลา” โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) ได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 10 และในปี 2552 โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ได้รับรางวัล “ลูกโลก
สีเขียว” ครั้งที่ 11
• นายอัครเดช วัฒนเสรีกุล อาจารย์โรงเรียนเทพประทานบ้านเจ๊ะเด็ง ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับอ�ำเภอแว้ง ประจ�ำปี 2553
• นายวีรชัย สติรักษ์ อาจารย์โรงเรียนบ้านกูวา ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจ�ำอ�ำเภอแว้ง ประจ�ำปี 2553
• ปี 2555 โรงเรียนในเครือข่าย สวทช. ได้แก่ โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ โรงเรียนบ้านยะหอ และโรงเรียน
บ้านกูวา ได้เข้าร่วม “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย” และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับตราพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก
ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ต�ำบลตรอกนอง อ�ำเภอขลุงอยูท่ างทิศตะวันตกของน�ำ้ ตกพลิว้ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี

26 กิโลเมตร ไปตามถนนสุขุมวิท เส้นทางจันทบุรี-ขลุง เมื่อถึงสี่แยก อ�ำเภอขลุง เลี้ยวซ้ายไป
ตามเส้นทางสาย อ�ำเภอขลุง-อ�ำเภอมะขาม ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขต
การปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
• ทิศเหนือ ติดต่อกับต�ำบลมาบไพและวังสรรพรส อ.ขลุง
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับต�ำบลวังสรรพรสและ ต.บ่อ อ.ขลุง
• ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ซึ้ง อ.ขลุง
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.พลิ้ว อ.แหลงสิงห์
พื้นที่ 43.61 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 27,256 ไร่ ห่างจากจังหวัดจันทบุรี 41 กิโลเมตร และห่างจาก อ.ขลุง 13 กิโลเมตร
พื้นที่ส่วนใหญ่ของ ต.ตรอกนอง เป็นที่ราบสูงดอนและภูเขา มีป่าไม้อยู่ทั่วไป มีภูเขาใหญ่ คือ เขาสระบาป อยู่ทางทิศตะวันตกของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลตรอกนอง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน�้ำตกพลิ้ว เป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธารที่ส�ำคัญของต�ำบล คือ คลองตรอกนอง
คลองตรอกโสน และมีแหล่งน�้ำ มีประชากร 2,329 คน 763 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยท�ำสวนผลไม้และ
สวนยางพารา ผลไม้ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง สภาวะทางเศรษฐกิจทั่วไป
ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีกินดีพอสมควร ราษฎรที่ว่างงานมีจ�ำนวนน้อย มีการรวมกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มปรับปรุง
คุณภาพมังคุด กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แต่มีปัญหาที่ราคาผลผลิตไม่แน่นอน ราคาผลผลิตตกต�่ำ
ราคาต้นทุนการผลิตสูง ต้องการแก้ปัญหาทางด้านการตลาดและปลูกจิตส�ำนึกให้กับประชาชนและพ่อค้าที่น�ำ
ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพออกจ�ำหน่ายในท้องตลาด
เกษตรกรส่วนใหญ่ในต�ำบลตรอกนองที่ท�ำอาชีพสวนผลไม้ เช่น มังคุด ลองกอง เงาะ ชมพู่ มะยงชิด หรือ
ชาวบ้านปลูกไม้ผลหลายชนิดในบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยในสวนเพือ่ ใช้บริโภค เช่น มะม่วง เชอรีก่ ระท้อน ฝรัง่ มะเฟือง
น้อยหน่า ก็ประสบปัญหาผลผลิตถูกแมลงวันผลไม้ท�ำลายและต่างประเทศกีดกันไม่น�ำเข้าผลไม้ ท�ำให้ต้องน�ำ
ผลผลิตไปอบไอน�้ำหรือฉายรังสีก่อนส่งออก หรือเลือกส่งออกประเทศที่ไม่เข้มงวดในด้านกักกันพืช
หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก เริ่มจากในปี 2548 ผู้น�ำเกษตรกร ต.ตรอกนอง ได้เข้าฝึกอบรมเรื่อง
“การควบคุมก�ำจัดแมลงวันผลไม้โดยการฉายรังสี” ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งด�ำเนินการโดย
คลินิกเทคโนโลยีส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและคลินิกมหาวิทยาลัยบูรพา ต่อมาเกิดการรวมกลุ่มด�ำเนินการ
ต่อต้านแมลงวันผลไม้ในปลายปี 2548 โดยใช้งบด�ำเนินการของเกษตรกรเอง และ อบต.ตรอกนอง และผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดจันทบุรีได้สนับสนุนงบประมาณด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ปี 2550-2551 กลุม่ งานวิจยั และพัฒนานิวเคลียร์ สทน. ได้มาศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานในพืน้ ที่ และเริม่ กิจกรรม
การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยการใช้แมลงที่เป็นหมันร่วมกับวิธีการก�ำจัดแมลงวันทองอื่น ๆ
ปี 2552-2555 ด�ำเนินงานผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนการท�ำงานในพื้นที่จะมี
คณะผู้ประสานงานและชาวบ้านมาร่วมวางแผน เรียนรู้และปฏิบัติงานตลอด

การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันร่วมกับวิธีการอื่น

การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันร่วมกับวิธีการอื่น ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศ สทน. ได้
ด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• จัดฝึกอบรมและสัมมนาท�ำความเข้าใจกับเกษตรกรทั้งหมดในต�ำบล
• ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านนิเวศวิทยาของแมลงวันผลไม้ในพื้นที่
• ศึกษาการกระจายตัวของพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้
แนวความคิดการผลิตมังคุด
การบริหารจัดการเทคโนโลยีที่
เพื่อการส่งออก เช่น มาตรฐาน
• ร่วมวางแผนด�ำเนินการร่วมกับกลุ่มผู้น�ำเกษตรกร
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ต
มั
ง
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ด
เหมาะสมการมี
ส
่
ว
นร่
ว
มของ
มังคุดส่งออก ปัญหาทางกักกันพืช
• ร่วมเรียนรู้และปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้น�ำเกษตรกรในพื้นที่ เรื่องแมลงวันผลไม้และ
ชุ ม ชนการสร้ า งวิ ท ยากรใน
เพื่อการส่งออก
พื้นที่
พิ
ษ
ตกค้
า
งของสารฆ่
า
แมลง
• ร่วมสรุปผลการด�ำเนินการและปัญหาทุกปี
• ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่วิทยากรในท้องถิ่น
นอกจากนี้ สทน. ยังร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนามังคุดส่งออก เช่น การใช้สารละลายไหมผลิตมังคุด
หูเขียว การผลิตปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงจากกากอาหารเทียมเลีย้ งหนอน การผลิตปุย๋ น�ำ้ ชีวภาพจากผลไม้ทเี่ น่าเสีย การสกัดสารล่อแมลงวันผลไม้จาก
พืชในท้องถิ่น

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
ลองกอง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,200 บาท/ไร่ x 2,282 ไร่ x 3 ปี เป็นมูลค่า 8,215,200 บาท
มังคุด เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการส่งไปขายสหรัฐอเมริกา 24,000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บาท เป็น
มูลค่าเพิ่ม 240,000 บาท
ผลไม้อื่นๆ เช่น มะม่วง ชมพู่ กระท้อน มะไฟ น้อยหน่า มะยงชิด แก้วมังกร เป็นมูลค่ากว่า 10 ล้าน
บาทนอกจากนี้ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีก�ำจัดแมลง ได้ปีละมากกว่า 10 ล้านบาท
ด้านสังคม ชุมชนมีการรวมตัว จัดตั้งกลุ่มต่อต้านแมลงวันผลไม้ มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ อบต.
ที่มีอุปกรณ์และสื่อการสอนที่พร้อม มีการพัฒนาองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถเป็น
วิทยากรได้
ด้านสิง่ แวดล้อม โครงการควบคุมเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของแมลงวันผลไม้เท่านัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อแมลง
ชนิดอื่น ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค
การสร้างวิทยากรท้องถิ่น ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ผู้มาชมงานและหมู่บ้านลูกข่าย 4 คน คือ
น.ส.เนาวรัตน์ บุญมี นายชนะพล โห้หาญ นายเรวัต สุดสงวน นายปรีชา คณาญาติ นอกจากนี้มีหน่วยงานจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐมาดูงาน มากกว่า 400 คน มีหมู่บ้านลูกข่าย 2 แห่ง คือ
หมู่บ้านพุทรานมสด อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่และกลุ่มผู้ผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง จังหวัดเพชรบุรี

หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์

หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
1. กาฬสินธุ์ได้บรรจุข้าวเหลือง 11 ของบ้านโคกล่ามเข้าเป็นยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป
2. นายชุมพล ศิริภักดิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจ�ำปี 2555 รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo 2013) อ.เมือง จ.ขอนแก่น
บ้านโคกล่ามเป็น “หมู่บ้านเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ” ที่ได้มีการใช้ประโยชน์จากคลองส่งน�้ำและ

เครือ่ งสูบน�ำ้ ด้วยพลังงานไฟฟ้าทีก่ ระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การสนับสนุนไว้ตงั้ แต่ปี 2524-2525
และมีการใช้ประโยชน์ในการท�ำการเกษตรมาจนถึงปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์พืชที่ส�ำคัญ
เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือง 11 เมล็ดพันธุ์ข้าว กข. 6 เมล็ดพันธุ์แตงโม เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป เมล็ดพันธุ์มะระ
เป็นต้น สามารถท�ำนาได้ปีละ 2 ครั้ง ปลูกเมล็ดพันธุ์แตงโม บ้านโคกล่ามแบ่งเป็น 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 2 โดยมี
นายสมร สารฤทธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน 125 ครัวเรือน ประชากร 589 คน และหมู่ที่ 16 นายโสภณ
อัตไพบูลย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน 79 ครัวเรือน ประชากร 388 คน รวมประชากรบ้านโคกล่าม 977 คน
มีพื้นที่รวม 1,377 ไร่ แยกเป็นที่อยู่อาศัยประมาณ 50 ไร่ พื้นที่นา 1,231 ไร่ พื้นที่สวน 96 ไร่ ในหมู่บ้านมี
โรงสีข้าวชุมชน 2 แห่ง และโรงสีเอกชน 3 แห่ง ชาวบ้านโคกล่ามเป็นผู้มีทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็น
งานที่มีความประณีต มีความซื่อสัตย์ท�ำให้ได้รับความไว้วางใจในการเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งขายประเทศ
ญี่ปุ่น ชุมชนบ้านโคกล่ามต้องการลดต้นทุนการประกอบอาชีพ เช่น ต้นทุนการผลิตข้าว ต้นทุนในเรื่องปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย น�้ำ สารเคมีต่าง ๆ และการลดค่าใช้
จ่ายภาคครัวเรือน จึงขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากคลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง การปลูกข้าวต้นเดี่ยว การเพาะเห็ดขอนขาวในท่อนไม้ และการท�ำน�้ำหมักชีวภาพจากเปลือก
แตงโม

ชาวบ้านโคกล่ามที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดรายจ่ายได้ประมาณ 3,690 บาท/ไร่/ครัวเรือน

การพัฒนาหมู่บ้านโคกล่ามไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย วท. มี
จุดเริม่ ต้นจากการชีเ้ ป้าของกระทรวงวิทย์ฯ ผ่านกระบวนการ
จัดเวทีประคม รับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์จดุ อ่อน จุด
แข็ง ปัญหาและอุปสรรค (SWOT) ร่วมกันระหว่างผู้ให้
เทคโนโลยีและผู้รับเทคโนโลยี เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้
จริง น�ำไปสู่กระบวนการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และจาก
แนวความคิดการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านข้าวเหลือง ความต้องการ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ น�ำไปสู่แนวทางการแก้
อินทรีย์ปลอดสารพิษ ดังรูป
ปัญหาที่เป็นการคิดร่วมกัน
ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต
การบริหารจัดการเทคโนโลยี
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เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
ประเด็นปัญหา 2 เรื่อง คือ เรื่องน�ำ้ และเรื่องต้นทุนการผลิต
1. แปลงสาธิตปลูกข้าวต้นเดี่ยว
2. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร วว.
ข้าว
3. การท�ำปุ๋ยชีวภาพ
4. การบริหารจัดการน�้ำ
ปัญหาเรื่องน�้ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น
5. การท�ำนาข้าวอินทรีย์
(นายสุวทิ ย์ สุบงกฎ) ได้สนับสนุนงบประมาณในปี 2554 เพือ่
6. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
7. การเพาะเห็ดประเภทต่าง ๆ
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8. บ่อแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน
ล่ามจ�ำนวน 1,870,000 บาท
ปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตข้าว ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร วว. เพื่อลดต้นทุนในส่วน
ของการใช้ปุ๋ยเคมี การท�ำปุ๋ยชีวภาพจากเศษเปลือกแตงโม แคนตาลูป ไว้ใช้เอง เป็นการปรับสภาพของดินที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น
และลดปัญหาจากศัตรูพืช ลดต้นทุนในส่วนของสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชได้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีตให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหลืองอินทรีย์ซึ่งช่วยลดต้นทุนในส่วนของค่า
เมล็ดพันธุ์ และความเสี่ยงในเรื่องของการตกกล้าแล้วไม่มีน�้ำ
จากผลการท�ำแปลงสาธิตในหมู่บ้านโคกล่าม ท�ำให้ลดต้นทุนการท�ำนาได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ ลดค่าปุ๋ยเคมี ลดค่าสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืช ผลผลิตของข้าวที่ได้เพิ่มขึ้นและน�้ำหนักเมล็ดสูงขึ้น ในปีงบประมาณ 2555 จึงได้มีการขยายผลไปยังเครือข่ายการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงโดยวิทยากรท้องถิ่นจากศูนย์เรียนรู้ข้าวเหลืองอินทรีย์ ได้แก่ นายชุมพล ศิริภักดิ์ นายนพดล
แน่นอุดร นายโสภณ อัตไพบูลย์ ดต.เกษม อัตไพบูลย์ นายสมร สารฤทธิ์ นายสามล ศรีริเลี้ยง น�ำเทคโนโลยีที่บ้านโคกล่าม
ประสบผลส�ำเร็จไปถ่ายทอดต่อ เช่น เทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีต การท�ำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรของ วว. การ
ท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ การท�ำบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ การคัดเมล็ดพันธุ์ การเพาะเห็ด ให้กับเกษตรกร 3 หมู่บ้านคือ บ้านสอง
ห้อง อ.ร่องค�ำ ศูนย์เรียนรู้ภูปอ อ.เมือง ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านนาศรีนวล อ.ฆ้องชัย มีเกษตรกรจ�ำนวนมากสนใจเข้าร่วม
โดยการสนับสนุนจากนายอ�ำเภอฆ้องชัย นายอ�ำเภอกมลาไสย นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลในพื้นที่ เกษตรอ�ำเภอ ปศุสัตว์
อ�ำเภอ พร้อมจัดท�ำแปลงนาสาธิตในพื้นที่
ปี 2555 ได้มกี ารจัดตัง้ กลุม่ ข้าวเหลืองอินทรียแ์ ละได้มกี ารจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนต่ออ�ำเภอกมลาไสย และน�ำข้าวเหลือง
11 ส่งตรวจคุณค่าทางโภชนะและตรวจ DNA นอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่ศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกรจากที่ต่างๆ ดังนี้
• กลุ่มเกษตรกรจาก อ.เต่างอย จ.สกลนคร 15 คน
• กลุ่มเกษตรกรจากบ้านดงน้อย อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 60 คน
• เกษตรกรบ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย
• ผู้น�ำกลุ่มเกษตรกร สมาชิก อสวท. จ�ำนวน 151 คน
• จัดนิทรรศการและจ�ำหน่ายผลผลิตผลของหมู่บ้านในงานของดีกาฬสินธุ์ ที่ JJ Mall กทม.
ลักษณะและวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว
• ใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูก ประมาณ 1-1.5 กก./ไร่
• ใช้กล้าอายุ 8-14 วัน ที่กาฬสินธุ์ใช้กล้าอายุ 20 วัน
• ขังน�้ำให้สูงเพียง 1-2 นิ้ว
และมีการปล่อยให้ดินแห้งบ้างสลับกันไป
• ด�ำห่าง 30-40 ซม. แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
• ข้าวแต่ละต้นสามารถแตกกอได้ 30-40 ต้นต่อกอ

ผลที่ได้จากการท�ำข้าวต้นเดี่ยว
• ประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
• ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานโรคแมลงได้ดี
• ประหยัดน�้ำได้ครึ่งหนึ่งจากการท�ำนาปกติ
• ประหยัดพื้นที่ในการตกกล้า
• การก�ำจัดวัชพืชท�ำได้ง่าย เพราะมีช่องว่างระหว่างกอข้าว
• คัดพันธุ์ที่ปลอมปนออกได้ง่าย

เทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุ์และเทคนิคการปลูกข้าวต้นเดี่ยว

การจัดท�ำแปลงทดลองเพือ่ สาธิตในพืน้ ทีป่ ลูกข้าว คือ เกษตรกรจัด
ท�ำปุ๋ยและแปลงในพื้นที่ของตนเอง บันทึกข้อมูลในแปลงเกษตรกรแต่ละ
ราย ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดเก็บบันทึกข้อมูล/ การ
ปฏิบตั งิ านจริงในแปลงทดสอบ (ท�ำอะไร ใส่อะไร/เท่าไหร่) /ข้อมูลพืน้ ฐาน
ของดิน และปัจจัยการผลิตที่ใช้ (ปุ๋ยอินทรีย์ วัสดุปรับปรุงดิน อื่นๆ) การ
เติบโตของข้าว ปัญหา-อุปสรรคแต่ละช่วงของการเติบโต จ�ำนวน 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 นายเกษม อัตไพบูลย์ ใช้อายุกล้า 20 วัน จ�ำนวน 1 ไร่ แปลงที่ 2 นาย
ชุมพล ศิริภักดิ์ ใช้อายุกล้า 15 วัน (T1) 20 วัน (T2) และ 25 วัน (T3) จ�ำนวน 3 ไร่ จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาน�ำไปสู่การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน เกิดการระเบิดจากภายในของคนในชุมชนที่ โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
• บ้านดงน้อย ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ • บ้านโหมน ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
• บ้านโพนแพง ต.ดินจี่ อ.ค�ำม่วง จ.กาฬสินธุ์ • บ้านวังเดือนห้า ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ รายจ่ายลดลง เป็นจ�ำนวนเฉลี่ย 3,690 บาท/ไร่
• ค่าปุ๋ยเคมีลดลง 430 บาท/ไร่ ค่าสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชประมาณ 200 บาท/ไร่
• ค่าเมล็ดพันธุ์ลดลงประมาณ 600 บาท/ไร่
ด้านสังคม สร้างวิทยากรในชุมชน เกิดการจ้างงานและงานวิจัยชุมชนใหม่ ๆ
“การให้สมาชิกในชุมชนเป็นผูม้ สี ว่ นร่วมอย่างจริงจังใน
การสังเคราะห์และวิเคราะห์ปญ
ั หา ล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัญหา และความต้องการของชุมชน อธิบายกัน
ด้วยเหตุผล จะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนาชุมชน”
ผศ. วัชรินทร์ สราวิช ผู้รับผิดชอบโครงการ

“เกษตรกรไม่ได้แบมือเหมือนแต่ก่อนแล้ว แต่ลงมือ
ลงแรง ลงความคิดด้วย เพราะรู้แล้วว่าเทคโนโลยี
สามารถน�ำมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
นายชุมพล ศิริภักดิ์
ประธานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์

หมู่บ้านสตรอเบอรี่

บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
หมูบ่ า้ นบ่อเหมืองน้อย และห้วยน�ำ้ ผัก ได้รบั การจัดตัง้ เป็นหมูบ่ า้ น

ชุมชนใหม่ตามแนวชายแดน ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่
อ�ำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยให้กองทัพภาคที่ 2 และ 3 รับผิดชอบ แต่ละ
หมู่บ้านมีจ�ำนวน 75 ครอบครัว รวม 150 ครอบครัว ได้รบั การจัดสรรพืน้ ที่
ท�ำกิน จ�ำนวน 10 ไร่ ต่อครอบครัว สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าทึบและภูเขา
สูงชัน สูงจากระดับน�้ำทะเล 650 เมตร ภูมิอากาศหนาวเย็น การคมนาคม
ล�ำบาก ไม่มีรถประจ�ำทาง อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ปลูกข้าวไร่เป็นพืชหลักเพื่อบริโภคในครัวเรือน ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อจ�ำหน่าย รวมทั้งหาของป่าและรับจ้างทั่วไป
ปี 2538 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช) ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยงานเครือข่าย เล็งเห็นการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีช่วยยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น สามารถเลี้ยงชีพจาก
การประกอบอาชีพในพื้นที่ได้โดยจัดตั้งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ
ปี 2552 ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โดยเริ่มจากโครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกสตรอเบอรีเ่ ป็นโครงการน�ำร่อง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีตา่ งๆ ตาม
มาสรุปผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาได้ ดังนี้

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่
ปี 2539 ไบโอเทคร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่ ในระยะแรกจัดท�ำเป็นแปลงสังเคราะห์เทคโนโลยี และ
ถ่ายทอดสู่เกษตรกร ในปีการเพาะปลูก2551/2552 มีเกษตรกรเข้าร่วม 12 คน พืน้ ทีก่ าร
ปลูก 10.5 ไร่ ได้รบั ผลผลิต 8,500 กิโลกรัม เฉลีย่ 800 กิโลกรัม/ไร่ เกษตรกรมีรายได้
เฉลีย่ 40,000 บาท/ครอบครัว มีเงินกองทุนประมาณ 80,000 บาท ในปีการเพาะปลูก
2552/2553 มีเกษตรกรเข้าร่วม 10 ราย มีพื้นที่ปลูก 8 ไร่ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ
ประมาณ 1,500-2,000 กิโลกรัม/ไร่ จะท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 65,000 บาท/ไร่/
ครอบครัว

2. การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการเพิ่มมูลค่า
ในปี 2534 ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย ท�ำให้กลุ่มได้จดทะเบียนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย”
มีจ�ำนวนสมาชิก 14 คน ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปได้แก่น�้ำสตรอเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ น�้ำเสาวรส มะคาเดเมียอบแห้ง และช็อคโกแลต
มะคาเดเมีย ในปี 2553 มีเงินหมุนเวียนจากการจ�ำหน่าย 2,700,000 บาท เกิดรายได้ให้กับสมาชิกจ�ำนวน 35,000 บาท/คน/ปี และ
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนอกกลุ่มแปรรูปจากการจ้างแรงงาน คนละ 10,000 บาท จ�ำนวน 22 คน

3. การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการของเยาวชน
ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์
กับวิถีชีวิตและอาชีพในชุมชนปีละ 4 ค่าย ได้แก่ ค่ายสตรอเบอรี่ ค่ายพลังงาน ค่ายอนุรักษ์
ธรรมชาติ ค่ายการแปรรูปอาหาร โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 7 โรงเรียน มีนกั เรียนเข้าร่วมค่าย ครัง้ ละ
50 คน เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจทักษะวิทยาศาสตร์สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิต
ประจ�ำวันได้ รวมทั้งจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับเด็กและชุมชน ในหมู่บ้านบ้านบ่อเหมืองน้อย
เป็นศูนย์รวมของเยาวชนในหมู่บ้านให้ เข้ามาท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
การเรียนรู้ตลอดเวลา รวมทั้งให้เยาวชนในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงในศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้น�ำเยาวชนในท้องถิ่น

หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย

หมู่ที่ 2 บ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
หมู่ข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย มีความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. และได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
จัดขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารหน่วยงานใน
ท้องถิ่น ผู้บริหารของมหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน

บ้านบางกระน้อย

เป็นหมู่บ้าน 1 ใน 13 หมู่บ้านของต�ำบลนครป่าหมาก
อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ 58.62 ตารางกิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือ
ติด ต�ำบลท่าตาล ทิศใต้ติด ต�ำบลไผ่ล้อม ทิศตะวันออกติด ต�ำบลวัดตายม ทิศตะวันตกติด
ต�ำบลเนินกุ่ม ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มน�้ำ มีแม่น�้ำแคววังทอง และคลองโกรงเกรง
ไหลผ่าน เป็นหมูบ่ า้ นระดับกลาง มีครัวเรือนทัง้ หมด 132 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร
104 ครัวเรือน ประชากร ชาย 3,210 คน หญิง 3,379 คน รวม 6,589 คน ส่วนใหญ่มี
อาชีพท�ำนาและรับจ้าง ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรคือ ข้าว กล้วย มะม่วง กระท้อน มะดัน
เป็นต้น
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และจังหวัด
พิษณุโลก ร่วมกันที่จะน�ำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต
จึงได้ด�ำเนินการคัดเลือก หมู่ที่ 2 บ้านบางกระน้อย ต�ำบลนครป่าหมาก อ�ำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วม
โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านข้าวปลอด
สาร อาหารปลอดภัย”
นายสมพงษ์ อ้นชาวนา ซึง่ เป็นผูใ้ หญ่บา้ นและแกนน�ำหลักของหมูบ่ า้ น จึงได้ตระหนักถึงความ
ยั่งยืนในการด�ำรงชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้วยการใช้ ต้นทุนในสังคมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ความอยู่ดีมีสุข ตลอดจนเกิดหมู่บ้านต้นแบบที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย ด้วยการด�ำเนินงานต่อเนื่องในการ
ขยายองค์ความรูใ้ นการผลิตข้าวปลอดสารและการแปรรูผลิตภัณฑ์จากข้าวให้แก่หมูบ่ า้ นจ�ำนวน 13 หมูบ่ า้ น ในต�ำบลนครป่าหมาก อ�ำเภอบางกระทุม่
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปลอดสารที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ ภายในชุมชนยังเกิดการท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกัน
ปี 2553 ได้มีการฝึกแกนน�ำหมู่บ้านจ�ำนวน 19 คน เพื่อเป็นวิทยากรในการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการผลิตข้าวปลอดสาร การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าวและการแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ ได้แก่ โจ๊กข้าวกล้องงอก ข้าวเกรียบ ครองแครง
ปี 2554 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและขยายผลต่อยอด เช่น การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการ
เกษตร อบรมการผลิตข้าวปลอดสาร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ปี 2555 สร้างตราสินค้าภายใต้ชื่อ “ทิพย์เกสร” ที่น�ำมาใช้กับสินค้าในหมู่บ้าน และได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้พลังงานทดแทนให้แก่
แกนน�ำในหมู่บ้าน ได้แก่ เทคโนโลยีเตาชีวมวล โดยนายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเตาแก๊สชีวมวลพลังงานแกลบ จากการติดตาม
อย่างต่อเนื่อง พบว่า ชุมชนได้ออกแบบเตาให้มีรูปแบบที่สามารถน�ำมาใช้งานกลางแจ้งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นจ�ำนวน 1,380 เพิ่มขึ้นต่อเดือน
• ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการรับรอง เพิ่มโอกาสทางการค้า เกิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่

ด้านสังคม

• เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
• พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น
• เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ เนื่องจากบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมี นอกจากนี้สร้างความมั่นคงของประชาชนจากการมีอาชีพ

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ลดปริมาณของเสีย เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า
• การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม จากการด�ำเนินงานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท�ำให้สามารถขยายผลไปหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้
1. หมู่ที่ 13 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
2. หมู่ที่ 11 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
3. หมู่ที่ 6 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
4. หมู่ที่ 12 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
5. หมู่ที่ 10 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
จากจุดเริ่มต้นของการค้นหาหมู่บ้าน วท. ในปี 2553 ของผู้รับ
ผิดชอบ โครงการ ในจังหวัดพิษณุโลก ดูช่างกระชันชิดกับเวลา
ที่เหลือเพียง 2 วัน ในการให้ค�ำตอบไปยังผู้ด�ำเนินงานหมู่บ้าน
แม่ขา่ ย วท. ท�ำให้คอ่ นข้างหนักใจเสียเหลือเกิน แต่ดว้ ยการชีน้ ำ�
ของทางจังหวัดพิษณุโลกบวกกับความพร้อมและศักยภาพพืน้ ฐาน
ของหมู่บ้านที่มีอดีตก�ำนันสมพงษ์ อ้นชาวนา แกนน�ำหมู่บ้าน
ท�ำให้การค้นหาทั้งข้อมูลและค�ำตอบเบ็ดเสร็จได้ภายใน 1 วัน
สร้างขวัญและก�ำลังใจของผู้ท�ำงานเพิ่มขึ้น และต้องบอกว่า
หมู่บ้านข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัยนี้ เขามีความพร้อมมาก
และมีความตั้งใจสูง เมื่อได้ลงพื้นที่ และได้เห็นภาพของการรวม
ตัวของคนในหมู่บ้านแห่งนี้ เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นคน
หัวไวใจสู้ของแกนน�ำ ความใฝ่รู้เพื่อน�ำเอาองค์ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนในหมู่บ้านเพื่อน�ำไปต่อยอด
ในการผลิตข้าวให้ปลอดสาร อาหารให้ปลอดภัยด้วยความตระหนัก
และการใส่ใจถึงผู้อื่นที่บริโภคผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ท�ำให้
ทางผู้รับผิดชอบรู้สึกยิ่งประทับใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกาย
แรงใจให้กับหมู่บ้าน ณ แห่งนี้
ผศ.ดร.น�้ำทิพย์ วงษ์ประทีป ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมูบ่ า้ นบางกระน้อยทีม่ กี ลุม่ คนรวมตัวกันเพือ่ การผลิต
ข้าวในหมู่บ้าน ซึ่งไม่มีองค์ความรู้และทิศทางการ
แปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยอย่างถูกต้องนั้น
แต่เมื่อได้รู้จักกับอาจารย์น�้ำทิพย์ และได้มีการน�ำเอา
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มาถ่ายทอด
ให้กบั คนในหมูบ่ า้ นเพือ่ ผลิตข้าวปลอดสาร และอาหาร
ให้ปลอดภัย ท�ำให้คนในหมูบ่ า้ นมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ ส่งผล
ให้คนในหมู่บ้านเกิดอาชีพ มีรายได้ และมีทิศทางการ
ท�ำงานร่วมกันของกลุ่มคนในหมู่บ้านอย่างชัดเจน
ผมในฐานะแกนน�ำและกลุม่ คนในหมูบ่ า้ นรูส้ กึ ขอบคุณ
ทางอาจารย์ที่ได้เข้ามาช่วยหมู่บ้านในครั้งนี้ รวมทั้ง
ต้องขอขอบคุณโครงการหมู่บ้านฯ ด้วย เพราะตัว
โครงการดังกล่าวท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อหมู่บ้านมาก
ช่วยท�ำให้หมูบ่ า้ นของเราได้รบั องค์ความรูท้ นี่ ำ� มาใช้
ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อการผลิตข้าวปลอดสาร เกิด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นหมู ่ บ ้ า น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด อาชี พ ที่ ม่ั น คง
เกิดรายได้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
นายสมพงษ์ อ้นชาวนา แกนน�ำ

หมู่บ้านข้าวหอมนิล

ต.ไผ่จ�ำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) ได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ส�ำรวจความต้องการ

ของชุมชน ต.ไผ่จ�ำศีล พบว่า ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพหลักด้าน
การเกษตร อาชีพรองลงมาได้แก่ ท�ำสวน เลี้ยงสัตว์ และมีความพร้อมใน
การพัฒนาตนเอง มีการรวมตัวของคนในชุมชน ตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ผลิต
ปุย๋ ชีวภาพอัดเม็ดและทดลองท�ำแปลงสาธิตปลูกข้าวหอมนิล โดยใช้ปยุ๋ อินทรีย์
ที่ผลิตเอง มีการก่อตั้งโรงสีข้าวชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมาใช้บริการ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต�ำบลไผ่จ�ำศีล เพื่อเป็นสถาน
ที่ให้คนในชุมชนได้มารวมตัวกันรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและใช้เป็นสถานที่ให้บริการฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้กับคนในชุมชนอื่น
ความต้องการของชุมชนในการอบรมด้านอาชีพ พบว่า มีความต้องการการอบรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ การผลิตปุ๋ยเม็ด
จากปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบไอที การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา และการ
ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร นอกจากนี้ชุมชนยังมีความต้องการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด

1. การพัฒนาต้นแบบห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว
3. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว
4. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในโรงสีข้าว
โรงงานผลิตปุ๋ย เครื่องสูบน�้ำแปลงนาข้าว และไฟแสงสว่าง
5. การผลิตผลิตภัณฑ์สบู่จากน�้ำนมแพะ มังคุดและขมิ้นชัน
6. การเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านระบบไอที
7. การผลิตข้าวกล้องงอกเชิงพาณิชย์ และแปรรูปพืชผัก ผลไม้ในท้องถิ่น เพื่อจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์
8. การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ออกแบบฉลาก
9. การพัฒนาทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการต่อยอดเป็นนวัตกรรมในองค์กรแก่เยาวชนและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ใน
เครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ�ำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ปัจจุบันมีปัจจัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนหลายด้านท�ำให้เป็นชุมชนมีความเข้มแข็ง ก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ที่รวมกลุ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนนทอง
กลุม่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียค์ รบวงจรวัดขุนทอง กลุม่ พัฒนาอาชีพวีรไทยด�ำเนินกิจกรรมด้านการ
ผลิตเยือ่ และกระดาษ กลุม่ แม่บา้ นบ้านมะขาม แปรรูปอาหารโดยเน้นการผลิตน�ำ้ พริก กลุม่ สตรีทำ� ขนม
ไทย ผลิตขนมไทย เป็นต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก วศ. เพื่อน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามา
ส่งเสริม ปรับปรุงและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มต่าง ๆ ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่าง
ชัดเจน

ด้านเศรษฐกิจ

1. น�ำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เศษกระดาษ และวัชพืชจัดตั้งกลุ่มผลิตและแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น การผลิตกระถางเพาะช�ำกล้าไม้ที่ย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ การ
ผลิตกระดาษหัตถกรรมชนิดต่าง ๆ
2. จัดตั้งกลุ่มผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว ผัก และผลไม้ในท้องถิ่นที่ผลิต
จากกลุ่มเครื่องข่ายเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ น�ำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เกิดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
3. การน�ำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ เพื่อลดภาระการใช้ไฟฟ้าของโรงสีข้าว
4. ชุมชนสามารถใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรได้

ด้านสังคม

1. สร้างความสามัคคีให้เกิดขึน้ ในชุมชนโดยใช้กจิ กรรมของชุมชน วัด และขนมธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีเป็นแนวทางและเป็นจุดร่วม ท�ำให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน
2. สมาชิกมีการรวมกลุ่ม เกิดเป็นกิจกรรมที่เป็นเครือข่ายของชุมชน มีความสงบสันติ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
3. การสร้างความตระหนักในด้านการน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง
4. แหล่งความรู้สาธารณะเพิ่มขึ้นเป็นห้องหนึ่งห้องในห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

1. การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในจังหวัด เช่น อบจ. อบต. เทศบาล อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด ให้การสนับสนุน
งบประมาณ และการฝึกอบรม
2. สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
3. กรมวิชาการเกษตร ให้การฝึกอบรมการเพาะปลูกข้าว
4. สถาบันเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ สวทช. ให้การสนับสนุนและติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
5. บริษทั เดอะลีจสิ ต์ จ�ำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซือ้ เครือ่ งมือ เครือ่ งวัดความชืน้ ของข้าว เครือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์
สุญญากาศ

หมู่บ้านข้าวอินทรีย์

บ้านนาเวียง ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง
ชุมชนบ้านนาเวียง ซึ่งมีประประชากร 177 หลังคา และ 80 %

ประกอบอาชีพเกษตรกร การท�ำนาเป็นอาชีพหลักหลังฤดูเก็บเกีย่ วก็ปลูกผักสวน
ครัวไว้กนิ เหลือก็แบ่งขาย การท�ำนาในอดีตเราต้องพบปัญหามากมาย เช่น ปุย๋
มีราคาแพง ต้นทุนการผลิตสูงแต่เรากลับขาย ข้าวในราคาต�่ำ กลุ่มท�ำนาข้าวได้
รวมตัวกันทีจ่ ะลดต้นทุนการผลิตลงโดยการท�ำบัญชีครัวเรือน ส�ำรวจค่าใช้จา่ ย
ในการท�ำนา ก็พบว่า การท�ำนาในแต่ละปี ต้องใช้ปยุ๋ ทัง้ หมูบ่ า้ น 60,000-70,000
บาท และค่าสารฆ่าแมลง ฆ่าหญ้าประมาณ 18,900 บาท/ปี
กลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์ ได้แปรรูปเป็นข้าวกล้องบรรจุถุงเพื่อจ�ำหน่ายใน
ชุมชนและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง แต่ประสบปัญหา เรือ่ งมอดและการเกิดกลิน่ หืน ท�ำให้
ไม่สามารถเก็บรักษาข้าวกล้องไว้ได้นาน และได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าว เพือ่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเพิ่มมูลค่า และเก็บรักษาได้นาน จะช่วยให้การตลาดได้กว้างขวางขึ้น และมีการขยายตัวของสมาชิก
ในการผลิตผลิตผลเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดอบรมการยืดอายุผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก ซึ่งทางสถาบันได้วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน พบว่า
ชุมชนต้องการพัฒนาการคัดพันธุข์ า้ วทีถ่ กู ต้อง และการพัฒนาคุณภาพดิน ในปีงบประมาณ
2554 จึงได้ด�ำเนินการพัฒนา เติมเต็มหมู่บ้านนาเวียงให้เป็นหมู่บ้านข้าวอินทรีย์
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1. จัดการประชุมระดมความคิดของคนในชุมชน
ถึงประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขและศักยภาพ
ของชุมชน
2. ท�ำการบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน
3. ท�ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
ชุมชน
4. พัฒนาองค์ความรู้ให้เพิ่มพูนและขยายผลไป
ยังกลุ่มรอบชุมชน
5. ติดตามประเมินผล

ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการท�ำงาน
1. หน่วยงานราชการและผู้น�ำระดับ
จังหวัดและระดับท้องถิน่ ให้ความส�ำคัญ
2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
จากองค์กรในท้องถิ่นและหมู่บ้านใกล้
เคียง
3. มีการสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ผู้น�ำชุมชนมีความเข้มแข็ง
5. สมาชิกในกลุ่มมีความขยันและ
สามัคคี

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น�ำมาใช้แก้ปัญหา

1. เทคโนโลยีด้านการยืดอายุผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง (งานวิจัย
ของกลุ่ม)
2. เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องในรูปแบบอื่นๆ
3. เทคนิคการปลูกและการคัดพันธุ์ข้าวเพื่อท�ำพันธุ์
4. การทดสอบวิเคราะห์ดินและธาตุอาหารในปุ๋ยหมักแบบ
ประยุกต์

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

การยืดอายุผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยว
กับการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ปัจจัยที่มีผล
ต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และวิธกี ารยืดอายุการเก็บโดย
ค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมเสียของ
อาหารและการยอมรับของผู้บริโภค ถ่ายทอดองค์ความรู้แปรรูปข้าวกล้อง เช่น น�้ำข้าวกล้อง ไอศกรีมข้าวกล้อง
การคัดพันธุ์ข้าวในแปลงนา
1. เลือกแปลงนาที่มีข้าวเจริญเติบโตดีไม่มีโรคและแมลงรบกวน
2. ไม่มีข้าวพันธุ์อื่นขึ้นมาปน
3. เลือกเก็บรวงที่มีการติดเมล็ดดีตะแง้ถี่รวงยาวคอรวงใหญ่มีลักษณะตรงตามแต่ละพันธุ์ที่เลือกเก็บ
4. ในการเก็บเกี่ยวเพื่อท�ำพันธุ์นั้น ให้เกี่ยวรวงข้าวที่อยู่ห่างจากขอบแปลงข้างละ 1 เมตร เพื่อป้องกันการปนกับข้า
วอื่นๆ เก็บประมาณ 200 รวง ต่อหนึ่งพันธุ์หรือให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละพันธุ์
5. น�ำรวงข้าวไปนวดหรือตากแดด ประมาณ 1-2 แดด หรือความชื้นประมาณ 14% หลังจากนั้นบรรจุเมล็ดใน
ภาชนะที่ระบายอากาศได้ดี เช่น ถุงผ้า กระสอบ เป็นต้น
6. เขียนชื่อพันธุ์ อายุการเก็บเกี่ยว
หมายเหตุ : การท�ำเช่นนี้ 1-2 ฤดูการผลิต จะท�ำให้เกษตรกรสามารถรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีไว้ได้ หรืออาจ
ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่จากการคัดเลือกเช่นนี้ได้

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้เฉลี่ย 600 บาท/คน/เดือน และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการท�ำนาและต้องซื้อปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง
และค่ารักษาพยาบาล ที่จะต้องใช้ทั้งหมู่บ้าน 60,000-70,000 บาท ลงเหลือแค่ 20,000 บาท ซึ่งสามารถท�ำให้ประหยัดไปถึง
40,000-50,000 บาท ต่อปี
ด้านสังคม ความสัมพันธ์ทดี่ ใี นชุมชน มีการแลกเปลีย่ นความรูข้ องแต่ละคนส่งต่อให้ซงึ่ กันและกัน สร้างอาชีพใหม่ให้กบั คนใน
ชุมชน มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม
• การช่วยลดปริมาณเศษใบไม้ที่จะต้องน�ำไปทิ้งเป็นเศษขยะ
• สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินที่เป็นประโยชน์ก็จะคงอยู่เพื่อบ�ำรุงรักษาดินให้ดี และคุณภาพน�้ำที่ใช้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยไม่มีสาร
เคมีเจือปนมากับน�้ำ สามารถหาอาหารจากแปลงนาได้ที่นอกเหนือจากข้าว
ด้านความเป็นอยู่ การลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนของปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ได้ประมาณ 60 % จึง
ท�ำให้มีเงินเหลือและสามารถเข้าระบบของการออม ท�ำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

การขยายเครือข่าย

กลุ่มข้าวอินทรีย์ บ้านนาเวียงสามารถขยายผลต่อไปยังกลุ่มอื่น เช่น ต.ท่าผา อ.เกาะคา, ต.เกาะคา อ.เกาะคา (หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง), ต.ใหม่พฒ
ั นา อ.เกาะคา (หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างประเทศ) และได้วางแผนจะต้องท�ำเครือข่าย หมูบ่ า้ น
ข้าวอินทรีย์ ให้ครบทั้ง 13 อ�ำเภอ ของจังหวัดล�ำปางโดยอาศัยเครือข่ายกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพ (ข้าวหอมมะลิแดง)
หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการ
มีการเชือ่ มโยงเครือข่ายภาคีระหว่างหน่วยงานในท้องถิน่ เช่น เทศบาลต�ำบลเกาะคา หน่วยงานนอกท้องถิน่ เช่น มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร หน่วยงานภาคเอกชน เช่น หน่วยพัฒนาสังคมที่ 51 ล�ำปาง ในการให้ข้อมูลทางด้านวิชาการ
และงบประมาณสนับสนุน และส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอและส�ำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนเรือ่ งเครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการท�ำ
ข้าวกล้องงอก

หมู่บ้านข้าวอินทรีย์

หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6 และ 7 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
“หาดสองแคว” เล่ากันว่าเดิมทีเป็นชนกลุ่มหนึ่งซึ่งอพยพมาจากเวียงจันทร์

ประเทศลาวสมัยใดไม่ปรากฏ ได้อพยพหาพื้นทีท่ �ำกินใหม่จนกระทั่งได้พบแม่น�้ำไหล
ผ่านเหมาะแก่การเกษตรทัว่ ไปจึงได้ตงั้ แหล่งสร้างบ้านเรือนบริเวณสองฝัง่ ล�ำน�ำ้ และ
ขยายเป็นชุมชนใหญ่ ปัจจุบนั ภาษาทีพ่ ดู กันในท้องถิน่ ชาวบ้านเรียกภาษาตนเองทีใช้
ในการสื่อสารว่า “ภาษาลาว” ค�ำว่า “หาดสองแคว” หรือ “สองแคว” มาจากมี
แม่นำ�้ น่านไหลผ่านตลอดหมูบ่ า้ นและคลองตรอนไหลมาบรรจบ ท�ำให้ลำ� น�ำ้ มีลกั ษณะ
เป็นสองทาง เรียกว่า สองแคว และตรงบริเวณล�ำน�้ำมาบรรจบกันนี้ เกิดหาดทราย
สวยงาม ชาวเรือจะค้างอ้างแรมบริเวณหาดทรายนี้เสมอ จึงได้ขนานนามบริเวณนี้
ว่า “หาดสองแคว” ซึ่งภายหลังเป็นชุมชนที่หนาแน่น และได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านและต�ำบลในเวลาต่อมา ซื่อว่าต�ำบลหาดสองแคว
ได้ยกระดับเป็นต�ำบลเมื่อปี พ.ศ. 2385 ปัจจุบันมีประชากร จ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,165 คน 1,233 ครัวเรือน ร้อยละ 80 มี
อาชีพเกษตรกรรมแต่ประสบปัญหา ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตตกต�่ำ คุณภาพข้าวไม่ได้ตามมาตรฐาน และเกษตรกรใช้เทคโนโลยี
ที่ไม่เหมาะสม ขาดความรู้ ความเข้าใจในในการใช้สารเคมี ชาวนาละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณีที่สืบทอดในการท�ำนามา
อย่างช้านาน การพัฒนาหมู่บ้านข้าวอินทรีย์เริ่มจากการจัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน การวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค ร่วมกันระหว่างผู้ให้เทคโนโลยีและผู้รับเทคโนโลยี เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง น�ำไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน
หมูบ่ า้ นข้าวอินทรีย์ มีปจั จัยสนับสนุนหลายด้าน เช่น เป็นต�ำบลทีป่ ระชาชนมีความเข้มแข็งได้รบั รางวัลการมีสว่ นร่วมการบริหาร
ราชการระดับประเทศของสถาบันพระปกเกล้าและกนกพร ผู้บริหารมีความสามารถบริหารจัดการจนกระทั่งได้รางวัลธรรมาภิบาล
ติดต่อกัน 6 ปี เป็นชุมชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย รางวัลชุมชนปลอดขยะของกรมควบคุมพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดประเพณีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารทุกปี รวมทั้งกลุ่มอาชีพเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่ม
ท�ำปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 7 หมู่บ้าน กลุ่มน�้ำหมักชีวภาพ กลุ่มผลิตสารชีวภัณฑ์ และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเป็นต้น

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน

ชาวนาหมู่บ้านข้าวปลอดสาร
1. พื้นที่ราบลุ่มเหมาะสมแก่การท�ำนา
2. โครงการสูบน�้ำไฟฟ้า
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ชาวนาขายข้าวปลอดสารตันละ 18,360 บาท
2. ต้นทุนการผลิต 3,500 / ไร่
3. มีแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เช่น ปลา หอย
4. คุณภาพชีวิตชาวนาดีขึ้น

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวนา
2. ปรับปรุงบ�ำรุงดินให้เหมาะสม
3. พัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่
4. พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้เป็นเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
5. มีการจัดการน�้ำในระบบแปลงนา
6. ควบคุมมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์
7. บริโภคเหลือส่งขายต่างประเทศ

1.
2.
3.
4.

ชาวนาท�ำนาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ให้กับดิน
ผลิตข้าวปลอดสาร
ลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน
การด�ำเนินงานเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 – 2556 พบว่า การจัด
องค์ความรู้ในชุมชน เน้นเทคโนโลยีกระบวนการจัดองค์ความรู้ในชุมชน
ให้เป็นระบบระเบียบ และสร้างช่องทางที่เหมาะสมแก่เกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้เดิมไปสู่องค์
ความรูใ้ นระดับสากล และยังน�ำความรูท้ างหลักวิทยาศาสตร์มาเสริมสร้าง
ในการคิด มีความเป็นเหตุเป็นผล
กระบวนการขยายเครือข่าย จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา น�ำไปสู่การขยายผลไปยังหมู่
บ้านอื่นๆ ทั้งที่อยู่ในอ�ำเภอเดียวกัน และต่างอ�ำเภอเกิดกระบวนการเรียนรู้คือ
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการท�ำแปลงสาธิต เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ให้
และผู้รับ
2. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ให้ชาวนาในพื้นที่อื่นๆ มีส่วนร่วม
3. สรุปผลการด�ำเนินงานแต่ละปี และยังมีการเผยแพร่การด�ำเนินงานให้กบั หมูบ่ า้ นอืน่ ๆ
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการน�ำไปสู่นโยบายสาธารณะสู่ท้องถิ่น

เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
1. การตรวจสอบคุณภาพดิน
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3. พลังงานแสงอาทิตย์
4. การผลิตฮอร์โมนไข่
5. การผลิตสารชีวภัณฑ์
6. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว

หมู่บ้านพันธุ์ข้าวหอมมะลิพิมาน

หมู่ที่ 1-10 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
บ้านพิมาน

เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์จากลุ่มน�้ำกล�่ำ
สามารถเพาะปลูกพืชไร่ได้หลายชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ 105, กข. 6, กข.
15, ข้าวโพดและเมล็ดพันธ์ดอกไม้ ปลูกยางพารา เลี้ยงวัวควาย การเลี้ยงไก่
บ้าน หมู่บ้านพิมานเป็นหมู่บ้านที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี แต่การผลิต
เมล็ดพันธ์ยงั ไม่มาตรฐานต้องเสริมเทคโนโลยีอกี หลายด้าน ชุมชนพิมานมีการ
ผลิตปุ๋ยใช้เพื่อการเพาะปลูก โดยมี วว. มาสร้างโรงปุ๋ยที่หมู่บ้านพิมานเพื่อให้
ชาวพิมานสามารถผลิตปุย๋ อินทรียไ์ ว้ใช้เพือ่ ลดการใช้ปยุ๋ เคมี เกษตรกรสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ยเคมี เกษตรกรหมู่บ้านพิมานมีความกระตือรือร้นในการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและลดค่าใช้จ่ายใน
การประกอบอาชีพต่างๆ โครงการคลินกิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรามค�ำแหงได้แนะน�ำและฝึกอบรมการผลิตเครือ่ งดืม่ จากพืชผลเกษตร เช่น น�ำ้ ข้าว
กล้องงอก น�้ำฟักทอง และจ�ำหน่ายไปหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ซึ่งเพิ่มขึ้นปีละ 3,000 - 4,000 บาท/ปี/ครัวเรือน
การพัฒนาหมูบ่ า้ นพิมานไปสูห่ มูบ่ า้ นแม่ขา่ ย วท. เริม่ จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รเิ ริม่ จัดโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อสวท.) ที่มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม และได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละท้องถิ่นเพื่อร่วมกัน
วางแผนงานให้ต่อเนื่องในอนาคต

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านพันธ์ุข้าวหอมมะลิ
ลดต้นทุนการผลิต
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
เกษตรอินทรีย์
การเลี้ยงสัตว์

การบริ ห ารจั ด การ
เทคโนโลยีการมีสว่ น
ร่วมของชุมชน

เมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิ

ขั้นตอนการท�ำงาน
ร่วมกันศึกษาปัญหาต่างๆของหมู่บ้าน -> จัดเวทีให้ชุมชนวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มต่างๆ -> จัดเวทีให้กระทรวงวิทย์ฯ พบชุมชน ->
การบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน -> วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพื่อน�ำมาพัฒนาหมู่บ้าน -> การถ่ายทอดเทคโนโลยี -> ศึกษาดูงาน ->
ประเมินผล -> เสนอแนะและแก้ปัญหาร่วมกัน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดแก่ชุมชนหมู่บ้านพิมาน
1. การผลิตเมล็ดพันธ์ขา้ วหอมมะลิอนิ ทรีย์ การคัดเลือกพันธ์ขา้ วต้องใช้เวลาและความอุตสาหพยายาม ถ้าได้มาตรฐานตามทีก่ ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แนะน�ำมาก็คุ้มค่า เมล็ดพันธ์ข้าวดีกิโลกรัมละ 30 บาท
2. การผลิตน�้ำนมข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง (The Production of Nutritious Rice Milk)
3. การผลิตน�้ำข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องงอกที่มีสารกาบามากกว่าข้าวกล้องปกติ 15 เท่า จะ
สามารถป้องกัน การท�ำลายสมอง เนือ่ งจากสารเบต้า อไมลอยด์เปปไทด์ (Beta-amyloid peptide)
ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสูญเสียความทรงจ�ำ (อัลไซเมอร์) ดังนั้น จึงได้มีการน�ำสารกาบามาใช้ใน
วงการแพทย์เพื่อการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทต่าง ๆ หลายโรค เช่น โรควิตกกังวล
โรคนอนไม่หลับ โรคลมชัก รวมทั้ง ผลการวิจัยด้านสุขภาพระบุว่า ข้าวกล้องงอกที่ประกอบด้วย
สารกาบา มีผลช่วยลดความดันโลหิต ลดอาการความจ�ำเสื่อม ลดน�้ำหนักท�ำให้ผิวพรรณดีและใช้
บ�ำบัดโรคเกีย่ วกับระบบประสาทส่วนกลาง สภาวะทีท่ ำ� ให้ขา้ วกล้องงอกได้ดที สี่ ดุ คือ ต้องน�ำข้าวกล้อง
ไปแช่น�้ำราว 48-72 ชั่วโมงเก็บในที่มืด รอจนข้าวเริ่มงอก ต้องเปลี่ยนน�้ำที่แช่ทุก 6 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะท�ำให้น�้ำมีกลิ่นเหม็น ท�ำให้ข้าวเสีย
การงอกจะลดลงโดยมีการควบคุมอุณหภูมิ การไหลเวียนน�้ำ ความดัน และความเป็นกรดด่างของน�้ำ เพื่อให้ความชื้นจากน�้ำไปกระตุ้นให้เมล็ด
ข้าวงอกและเปลี่ยนกรดกลูตามิกไปเป็นสารกาบาอันเป็นส่วนที่ส�ำคัญที่สุด ต่อมา เมื่อได้ข้าวกล้องงอกในขั้นตอนนี้แล้ว ก็ต้องท�ำให้ข้าวกล้องงอก
หยุดการงอกต่อไป โดยอบแห้งให้มีความชื้นต�่ำกว่า 14% ในตู้อบลมร้อน จากนั้นจึงบรรจุลงในถุงสุญญากาศ ทั้งนี้ข้าวกล้อง ที่สามารถน�ำมา
แช่น�้ำให้เกิดการงอกได้ดีนั้นจะต้องเป็นข้าวกล้องที่ผ่านการกะเทาะเปลือกมาไม่เกิน 2 สัปดาห์

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• รายได้เพิม่ ขึน้ ไร่ละ 3.500 บาท (เนือ่ งจากใช้ปยุ๋ อินทรียซ์ งึ่ ผลิตในพืน้ ที่ 280 บาท/50 กิโลกรัม/
ไร่ แทนการซื้อปุ๋ยเคมี 800 บาท/50 กิโลกรัม/ไร่) ปัจจุบันหมู่บ้านพิมานท�ำนาข้าวได้ข้าวเปลือก 800
กิโลกรัม/ไร่ และเป็นข้าวหอมมะลิที่คุณภาพดี)
• ลดค่าใช้จ่ายการซื้อสารเคมีก�ำจัดพืช 300 บาท/ไร่ (หมักสมุนไพรพ่นก�ำจัดศัตรูพืช)
• รายได้จากการจ�ำหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าว 11,000 บาท/ไร่

ด้านสังคม
•
•
•
•

รางวัลพันธุ์ข้าวตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

มีการจ้างงานค่อนข้างสูง เนื่องจากผลผลิตเกษตรมีมากขึ้น
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา, กระทรวง, จังหวัดและท้องถิ่น
สร้างผู้น�ำท้องถิ่นและวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้แก่ชุมชนต่างท้องถิ่น
สร้างองค์ความรู้ใหม่แก่ชุมชนท�ำให้เกิดผลประโยชน์ในชุมชน

• รับรองมาตรฐาน ORGANIC PRODUCT CERTIFICATE.
• รางวัลชมเชยกลุ่มข้าวอินทรีย์ระดับจังหวัดนครพนม
• รางวัลหมู่บ้านแม่ข่ายข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรกรได้รับรางวัล 4 คน ปี 2555 ได้แก่ นางประยูร
พลอยประสงค์ นางประทินกร สิงหะวาระ นางบานเย็น วงค์หลวงอุด นายยงยุทธ ไชยต้นเทือก

หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา

บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
บ้านห้วยบง

หมู่ที่ 7 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รวม 45 ราย มีโคเนื้อลูกผสมอเมริกันบราห์มันและพันธุ์
พื้นเมือง รวมกันกว่า 778 ตัว โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (26 ราย) มีการเลี้ยงโคอยู่ระหว่าง 5-9 ตัว และเกษตรกรที่
เลี้ยงเป็นฝูงขนาดกลาง (ระหว่าง 20-50 ตัว) จ�ำนวน 16 ราย และเกษตรกรที่เลี้ยงโคมากกว่า 50 ตัว มีจ�ำนวน
3 ราย รายได้จากการเลีย้ งโคเนือ้ ของเกษตรกรบ้านห้วยบงนัน้ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั การขายตัวโค (เนือ้ โค) เป็นหลัก แต่เป็นการ
จ�ำหน่ายมูลโคตากแห้งในตลอดช่วงเวลา ถือว่าเป็นรายได้ที่เกษตรกรมีความพึงพอใจ เพราะเหตุที่บ้านห้วยบงเป็นชุมชน
ที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (อุตรดิตถ์-พิษณุโลก) เพียง 5 กิโลเมตร ห่างจากเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เพียง 15 กิโลเมตร และห่างจากอ�ำเภอลับแล เพียง 21 กิโลเมตรเท่านั้น จึงท�ำให้เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียน ลางสาด
ลองกอง หอมแดง ฯลฯ รวมทั้งเจ้าของธุรกิจการเกษตร (ปุ๋ยหมัก ดินผสม ฯลฯ ) เดินทางเข้ามาซื้อมูลโคตากแห้งได้
สะดวก ประกอบกับการขนส่งก็ไม่ไกลจากพืน้ ทีท่ นี่ ำ� ไปใช้ประโยชน์มากนักแต่สถานการณ์ในปัจจุบนั ก็เปลีย่ นแปลงไปตาม
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และกระแสโลกาภิวัตน์ ท�ำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของบ้านห้วยบงเริ่มประสบปัญหาและ
ข้อจ�ำกัดในการประกอบอาชีพ การขาดความรู้และทักษะในระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะความรู้ที่เป็นเงื่อนไขที่จ�ำเป็นส�ำหรับการผลิตโคเนื้อให้มี
ประสิทธิภาพ นั่นคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านห้วยบงยังขาดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate technology) ส�ำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ไม่ว่าเป็นใน
เรื่องของสายพันธุ์ จึงต้องการเทคโนโลยี ดังนี้
• ด้านการผสมเทียม (Artificial insemination) มาปรับใช้ เช่นชุมชนสามารถน�ำพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพของบ้านห้วยบงมาส่งเสริม
และปรับปรุงพันธุ์ (Grading up) เช่น โคพันธุ์ตาก (ลูกผสมระหว่างอเมริกันบราห์มันกับชาโรเล่ส์) ทั้งในรูปของการผลิตโคเนื้อ หรือการพัฒนา
ลูกโคเพศผู้สู่โคขุน การวางแผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ฯลฯ
• ด้านอาหารสัตว์ ผู้เลี้ยงโคใช้ทุ่งหญ้าธรรมชาติตามหัวไร่ปลายนา ซึ่งคุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์ค่อนข้างต�่ำ จึงควรใช้พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ (Forage Crop) ทีม่ ผี ลผลิตต่อไร่สงู และมีคณ
ุ ค่าอาหารคือ โปรตีนสูง มาพัฒนาเป็นแปลงหญ้าในพืน้ ทีส่ าธารณะและแปลงส่วนบุคคล
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพของเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ เช่น ต้นข้าวโพด ฟางข้าว ยอดอ้อยใช้ในกระบวนการหมัก (Fermentation) เพื่อ
เพิ่มโปรตีนในอาหารสัตว์
• ด้านการจัดการฟาร์มโค โดยเฉพาะโรคและแมลงในโคเนื้อ เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีก�ำจัดแมลง ซึ่งส่งผลต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
และมีต้นทุนการผลิตที่สูงโดยไม่จ�ำเป็น การน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์ทางกีฎวิทยาเข้ามาจัดการเห็บโค แมลงวันคอกสัตว์ ได้โดยใช้ชีววิธี
(Biocontrol)
การท�ำแก๊สชีวภาพ (Biogas) เป็นการจัดการของเสียระดับครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การท�ำปุย๋ อินทรียท์ สี่ ามารถระบุและเทียบค่าธาตุอาหารหลัก (N P K) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบ่งใช้ในพืชชนิดต่างๆ อีกทัง้ การย่อยสลาย
ขยะครัวเรือนด้วยไส้เดือนดิน (Earth Worm) การบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยธรรมชาติตามแนวพระราชด�ำริ “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ”
ดังนั้นโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านวิทยาลัย วัววิทยา (Beef S&T Knowledge Center) บ้านห้วยบง ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จึงเป็นโครงการ
พัฒนาที่ใช้วงจรของการผลิตโค มาเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบครบวงจรในมุมมองเชิงระบบ (System approach) เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือนและเป็นการเพิ่มมูลค่าของการผลิตโคอย่างสอดคล้องกับบริบทบนหลักวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ใน
ลักษณะของเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate technology) โดยมุ่งหวังให้ชุมชนได้พิจารณาและมีส่วนร่วมในการ
ก�ำหนดการน�ำองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมส�ำหรับระดับครัวเรือน (ส่วนบุคคล) รวมทัง้ การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านในระดับชุมชน (ส่วนรวม) ส�ำหรับการสังเคราะห์และพัฒนาไปสู่การก�ำหนด
นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นต่อไป
แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ใช้กรอบการพัฒนาที่เป็นเชิงระบบ กล่าวคือใช้วัวเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตาม
แนวคิดคือ
“..หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา (ววว.) หมายถึง การเป็นหมู่บ้านต้นแบบและการเป็นที่เรียนรู้ของการพัฒนาคน โดย
มีกิจกรรมหลักของการพัฒนาหมู่บ้านเกี่ยวกับข้องกับโคเนื้อ ผ่านการการน�ำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้..”

ข้อมูลเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

การด�ำเนินการโครงการหมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยวัววิทยาบ้านห้วยบง มีการด�ำเนินการถ่ายทอด

เทคโนโลยี จ�ำนวน 4 กิจกรรมหลัก คือ
กิจกรรม 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคส�ำหรับเกษตรกรรายย่อย เป็นเทคโนโลยีของ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วัสดุเป็นพลาสติกพีวีซี (Poly Vinyl Chloride: PVC) ขนาดความหนา 250 ไมครอน (0.25 มิลลิเมตร) กว้าง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จ�ำนวน 3 ผืน เชื่อมต่อ ด้วย
กาวพลาสติกโรงเรือน Evaporative Cooling system รวมราคาประมาณ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าแรง)
กิจกรรม 2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถใช้ชุดตรวจสอบดินได้อย่างถูกต้อง และทราบถึงผลการวิเคราะห์ดินและการใช้
ประโยชน์จากผลการวิเคราะห์ดินในการประมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถูกต้อง
กิจกรรม 3 กิจกรรมการผลิตพืชอาหารสัตว์ทดี่ สี ำ� หรับโคเนือ้ เพือ่ เตรียมการท�ำแปลงพืชอาหาร
สัตว์ คัดเลือกแปลงที่เหมาะสมเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ การท�ำอาหาร
สัตว์ในฤดูแล้ง และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลโค พืชอาหารสัตว์ที่น�ำมาส่งเสริมให้ปลูก ได้คัดเลือก
สายพันธุ์มาด้วยกัน 3 พันธุ์ คือ หญ้ามูลาโท 2 หญ้ากินนีมอมบาซ่า และถั่วสไตโลอุบล โดยมีแปลง
ทดสอบจริงในชุมชน จ�ำนวน 2 แปลง
กิจกรรม 4 การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยส�ำหรับการป้องกันเห็บโค เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของ
ไส้เดือนฝอยและเชื้อราในการควบคุมเห็บโคโดยชีววิธีส�ำหรับโคเนื้อบ้านห้วยบง ศึกษาอิทธิพลของ
ไส้เดือนฝอย วิธีการทางชีวภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema
sp. Thai isolate ป้องกันก�ำจัดเห็บโค Boophilus microplus

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ผลการน�ำองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชุมชนทีช่ ดั เจน และสามารถสร้างความเชีย่ วชาญให้กบั ชุมชนมี 2 เทคโนโลยีหลักคือ เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากมูลโค และเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ส�ำหรับโค-กระบือ โดยมีผลสืบเนื่องในด้านต่างๆ คือ

ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโค ท�ำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านการซื้อ
ก๊าซหุงต้มเฉลี่ย 1,800-3,600 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รวมทัง้ ลดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรือ่ งมูลโคได้ใน
ระดับหนึ่ง รวมทั้งเป็นการยืนยันว่าการเลี้ยงโคเนื้ออายุ 2 ปี เพียง 1 ตัวก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้
ปัจจุบนั มีแกนน�ำด้านการพัฒนาพลังงานในพืน้ ที่ จัดตัง้ กลุม่ “คนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง” เพือ่ สร้าง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการปัญหาพลังงานร่วมกัน โดยแกนน�ำที่มีความพร้อมเป็นวิทยากรได้
ทั้งในระดับความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ทัศนคติ (attitude) จ�ำนวน 5 คน และในระดับการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะได้ จ�ำนวน 11 คน ซึ่งมีจ�ำนวนเพียงพอส�ำหรับการเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายด้าน
การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคกับพื้นที่อื่นได้
เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ (forage crop) ส�ำหรับโค-กระบือ เพื่อแก้ปัญหาส�ำคัญ
ของการขาดแคลนพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์เนือ่ งจากการขยายพืน้ ทีก่ ารผลิตอาหาร (food) และพืชพลังงาน (fuel) เป็นจ�ำนวนมากในอุตรดิตถ์ มีการท�ำแปลงสาธิตโดยเกษตรกร ปลูกหญ้ามูลาโท
กินนีมอมบาซ่า และถั่วสไตโลอุบล ในพื้นที่ประมาณ 3-4 ไร่ ในลักษณะของการผลิตแบบทั่วไป พืชอาหารสัตว์แปลงดังกล่าวสามารถหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอกับโคเนื้อจ�ำนวน
7-10 ตัว โดยใช้หลักการจัดการแปลงเข้าร่วม

ด้านสังคม

การด�ำเนินงาน หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยาบ้านห้วยบง เป็นการสร้างกระบวนการท�ำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ทั้งในรูปของหน่วยงาน พันธกิจ และการใช้ทรัพยากร โดยใช้
พื้นที่เป็นตัวตั้ง(area-based) ผ่านหลักการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของ 3 ส่วนคือ ภาควิชาการ(มหาวิทยาลัย กระทรวง) ภาคการเมือง (อปท. อบต.) และภาคชุมชน (บ้านห้วย
บงและชุมชนอื่น) ดังนั้นการน�ำเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชนจึงเป็นลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างกระบวนการคิดเพื่อการแก้ไขปัญหา (Problem based learning) โดยความ
มุ่งหวังสุดท้ายคือเมื่อชุมชนเจอปัญหา หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา ชุมชนจะสามารถใช้กระบวนการดังกล่าวเพื่อจัดหา คัดเลือก ใช้ และปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
การเผยแพร่ผลงาน ด�ำเนินการโดยความร่วมมือของทั้ง 3 ภาคส่วน ตัวอย่างเช่น
• การจัดนิทรรศการวิทยาลัยวัววิทยา (ววว.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื่องในงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก
ศ.นพ.ประเวศ วะสี เข้าชมนิทรรศการ พร้อมทั้ง ผู้บริหาร นักวิชาการ จาก 13 มหาวิทยาลัย กว่า 300 คน
• ร่วมจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.อุตรดิตถ์) จัดโดย สวท.อุตรดิตถ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลป่าเซ่า
• การน�ำเสนอแนวคิดและการน�ำสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์ประชุมเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เนื่องในงานการประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2011

หมู่บ้านรางสีหมอกไม้ผลไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตร
ต.ท่านัด อ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
บ้านรางสีหมอกเดิมเคยเป็นคอกม้าขนาดใหญ่ เป็นจุดรวมม้า

จ�ำนวนมาก ซึ่งม้าส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสีหมอก ชาวบ้านจึงเรียกว่า
บ้านรางสีหมอก ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกไม้ผลมากมาย มีการจัดตั้ง
สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ขาดหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ ง
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ในขณะที่เกษตรกรมีความพร้อมในการรับความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืช ดังนั้น หมู่บ้านรางสีหมอก
จึงเป็นหมู่บ้านที่มีปัจจัยพื้นฐานอันเหมาะสม ในการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้นแบบในด้านการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรแก่ชุมชนข้างเคียงและชุมชนที่สนใจต่อไป
ปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ
สวนผลไม้เพื่อลดต้นทุนการผลิต ขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยีการผลิต การใช้ระบบ
การผลิตตามมาตรฐานสากลเพือ่ ผลิตไม้ผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและตรงตามความต้องการของ
ตลาด เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลนอกฤดู และเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป ดังนั้น หากมีการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลที่เหมาะสมแก่เกษตรกร จนท�ำให้เกษตรกรมีการผลิตไม้ผลที่
มีคุณภาพและสามารถสร้างรายได้ที่คุ้มต่อการลงทุนแล้ว ก็จะเป็นการพัฒนาขั้นพื้น
ฐานที่จะน�ำไปสู่การฟื้นระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบเป็นลูกโซ่ตอ่ ธุรกิจในภาคอืน่ ๆ เช่น ธุรกิจการน�ำเทีย่ ว ธุรกิจโรงแรม
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด
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1. เทคนิคการผลิตชมพู่นอกฤดู
ที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป โครงการนี้เน้นส่งเสริมการผลิตไม้ผลนอกฤดู
2. เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู
3. การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
เพือ่ เพิม่ รายได้ โดยมีการจัดเสวนาเพือ่ ส�ำรวจความคิดเห็น และประเด็นปัญหา
4. เทคนิคการผลิตแก้วมังกรนอกฤดู
ของเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรใน
5. ไตรโคเดอร์มา : เชื้อราปฏิปักษ์เพื่อการเกษตรไทย
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6. การผลิตฝรั่งอย่างเป็นระบบ
มะนาว และชมพู่ รวมทัง้ การผลิตไม้ผลชนิดอืน่ เช่น แก้วมังกร ฝรัง่ มะพร้าว
7. การใช้สารฮอร์โมนพืชและสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม
น�้ำหอม และการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการใช้สารเคมี สารควบคุมการเจริญ
8. ธาตุอาหารและหลักการให้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
เติบโตพืช และการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
9. การผลิตมะพร้าวน�้ำหอม

ขั้นตอนการพัฒนาหมู่บ้านความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
1. พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสภาพปัญหาที่เกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านพบในการผลิตผักและ
ผลไม้
2. ประเมินศักยภาพในด้านต่างๆ ของเกษตรกรและชุมชน รวมทั้งต้นทุนต่างๆ ที่
เกษตรกร มีอยู่ เช่น สวนไม้ผล สวนผัก หรือการรวมกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยให้สัมพันธ์กับ
ต้นทุนที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น การผลิตไม้ผล
นอกฤดู การใช้สารเคมี ปุ๋ย อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1. ไม้ผลนอกฤดูกาลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และได้รับรางวัลพระราชทานในการส่งผลไม้เข้าประกวด
2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้สารเคมี และปุ๋ยลง
3. สามารถสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรได้

• เกษตรกรสามารถผลิตไม้ผลหลายชนิดให้ตรงกับช่วงทีผ่ ลผลิตมีราคาสูง (ผลไม้นอกฤดู) เช่น
ชมพู่ แก้วมังกร ทั้งการใช้สารเคมี และการจัดการร่วมกัน ซึ่งรายได้ของเกษตรกรก็ขึ้นอยู่กับราคา
ของผลผลิตในช่วงนั้นๆ
• เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ท�ำให้สามารถผลิต
ไม้ผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพตรงตามความต้องการของตลาด และลดค่าใช้จา่ ยของปุย๋ และสารเคมีตา่ งๆ ลงได้
• เกษตรกรมีการรวมกลุม่ กันมากขึน้ มีอำ� นาจในการต่อรองในการขายผลผลิต และการซือ้ ปุย๋
และสารเคมี
• มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรเอง เพื่อให้มีผลผลิตที่มี
คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด
• เป็นชุมชนตัวอย่างให้เกษตรกรจากที่ต่างๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้
• ท�ำให้เกิดความร่วมมือจากทั้งชุมชน มหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับกระทรวง
• การผลิตตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ลดการใช้สารเคมี ท�ำให้มีสารพิษตกค้างในธรรมชาติลดลง
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเกษตรกรน�ำไปปรับใช้ ได้ผลเป็นทีน่ า่ พอใจท�ำให้เกษตรกรจากชุมชนใกล้เคียงเข้ามาร่วมกิจกรรม
กันมากขึ้นจากต�ำบลแพงพวย เป็นต้น

คุณบวร ศาลาสวัสดิ์ ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดผลผลิตมะพร้าวในงาน
“สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 3” และ “งานมหัศจรรย์มะพร้าวไทย เฉลิมพระเกียรติฯ”

