


“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความเจริญของบ้านเมือง
จึงควรสนับสนุนให้มีการค้นคิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับสภาวะและความต้องการของประเทศขึ้นเองอย่างจริงจัง 
ถ้าสามารถค้นคิดได้มากเท่าไหร่ จะเป็นการประหยัด

และช่วยให้สามารถน�าไปใช้ในงานต่าง ๆ 
ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นเท่านั้น...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
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คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร ์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางนิตยา พัฒนรัชต ์ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นายสุริยา สานสนกิจ ประธานคณะท�างานคัดเลือกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยี

คณะท�ำงำนคัดเลือกหมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
1. นายสุริยา สาสนรักกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
2. นางนิตยา พัฒนรัชต ์ ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) 
3. นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
4. นางชลัย ศรีสุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
5. นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
6. นายพิศุทธิ์ อาคม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
7. นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
8. นางสาวอดิศัย เรืองจิระชูพร ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
9. นางวไลลักษณ์ แพทย์วิบูลย์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.)
10. นายวณิช ลิ่มโอภาสมณ ี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สทน.)
11. นายวิศิษฐ์ ศิลปสุวรรณชัย สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
12. นายวิชัยวัฒน์ ศศิผลิน สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน�า้และการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)
13. นางสาวศิธร กุลรดาธร ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  แห่งชาติ (สวทน.)
14. นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน ์ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  แห่งชาติ (สวทน.)
15. นางสาวศิริกุล ตั้งทรัพย์ดวงโต ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
  (สทอภ.)
16. นางสาวธัญลักษณ์ เอ่ียมณรงค์ฤทธ์ิ ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  
  (สทอภ.)
17. นายคณิต  ถิรวณิชย์ ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) 
18. นางสุวิมล อินทะแสน ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) 
19. นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) 
20. นางสาวปุณยชนา บัณฑิตกุล ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) 
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สารจากปลัดกระทรวง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทส�าคัญในการน�าวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม ไปเพือ่การขบัเคลือ่นและเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศ โดยการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ของทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาก�าลังคน การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างความตระหนัก ฐานความรู้และความเข้าใจ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการหมูบ้่านแม่ข่ายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเริม่ด�าเนนิโครงการ เมือ่ปี พ.ศ. 2552 ภายใต้ประเดน็
ยุทธศาสตร์การถ่ายทอดเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
ให้หมู่บ้านและชุมชน น�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ โดยการด�าเนินโครงการฯ มีการประสานความร่วมมือ
ใน 4 ภาคส่วน คือ ภาคราชการและท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งมีการ 
ส่งต่อบริการแบบครบวงจรตามแนวทางห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน�้า กลางน�า้และปลายน�้า มีเป้าหมายเพื่อ
การเพิ่มผลิตภาพ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การลดค่าใช้จ่าย การขยายโอกาสและลดความเหลื่อมล�า้ของชุมชน
ในชนบท โดยก�าหนดเป้าหมายของโครงการฯ ให้มีหมู่บ้านแม่ข่าย วท. 1 อ�าเภอ 1 หมู่บ้านแม่ข่าย ครอบคลุม
ทั้ง 878 อ�าเภอ ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการด�าเนินงานประมาณ 15 ปี (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2568) 

การด�าเนนิโครงการหมูบ้่านแม่ข่าย จนถงึปัจจบุนั มหีมูบ้่านฯ ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเข้าสูก่ระบวนการพฒันา
และเพิ่มขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�านวน 242 หมู่บ้าน 194 อ�าเภอ  
65 จังหวัด มีหมู่บ้านฯ ที่สามารถพัฒนาตนเองเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. จ�านวน 51 หมู่บ้าน ภายใต้ 6 กลุ่ม
เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการบริหารจัดการน�า้ 5 หมู่บ้าน เทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ย 24 หมู่บ้าน เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร 11 หมู่บ้าน เทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 6 หมู่บ้าน เทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน การจัดการของเสียและเศษวัสดุ 4 หมู่บ้าน และเทคโนโลยีด้านเครื่องปั้นดินเผาเซรามิก 1 หมู่บ้าน  
ดังนั้น เอกสารเผยแพร่โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. (พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2555) ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจัดท�าขึ้น จะท�าให้เห็นถึงรูปแบบ กระบวนการพัฒนาและยกระดับของหมู่บ้านฯ ที่จะเป็นแบบอย่าง 
ในการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน และมีส่วนผลักดันให้ 
การส่งเสริมกระบวนการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต
ในหมู่บ้านและชุมชน บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก�าหนดไว้ทุกประการ

(รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ)
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ค�ำน�ำ
ส�านกัส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลย ีส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) เป็น

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการด�าเนนิการโครงการหมูบ้่านแม่ข่ายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(หมูบ้่านแม่ข่าย วท.)  
ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรมมากมาย จึงเห็นสมควรจัดท�าเอกสารเผยแพร่โครงการ
หมู่บ้านแม่ข่าย วท. (พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลการด�าเนินงานและน�าเสนอ
รูปแบบ กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนาของหมู่บ้านฯ ในระดับหมู่บ้านแม่ข่าย วท. จ�านวน 51 หมู่บ้าน 
ภายใต้ 6 กลุม่เทคโนโลย ีได้แก่ เทคโนโลยกีารบรหิารจดัการน�้า 5 หมูบ้่าน เทคโนโลยด้ีานการผลติปุย๋ 24 หมูบ้่าน  
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 11 หมู่บ้าน เทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 6 หมู่บ้าน เทคโนโลยี
พลงังานทดแทน การจดัการของเสยีและเศษวสัด ุ4 หมูบ้่าน และเทคโนโลยด้ีานเครือ่งป้ันดนิเผาเซรามกิ 1 หมูบ้่าน

ในกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านฯ เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ได้มีการก�าหนดกรอบระยะเวลา
การพัฒนาเป็นเวลา 3 ปี มีการบ่มเพาะองค์ความรู้ (Knowledge) สร้างทักษะความช�านาญ (Skill) ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ (Attitude) ที่ดีต่อการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
หมูบ้่านฯ รวมทัง้ มกีารนอ้มน�าแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใช้ เพือ่ให้เกดิผลสมัฤทธิข์องการพฒันา
ที่ยั่งยืน ดังนั้น ผลการด�าเนินโครงการฯ จากการพัฒนาสามารถยกระดับให้เกิดหมู่บ้านแม่ข่าย วท. จ�านวน  
51 หมู่บ้าน ได้ด้วยการส่งเสริมการน�า วทน. สมัยใหม่มาใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้านและชุมชน  
ควบคู่ไปกับฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่สอดคล้องไปด้วยกัน นอกจากนี้มีการขยายผลไปยังหมู่บ้านและ
ชุมชนใกล้เคียงอีกกว่า 100 แห่ง จึงนับเป็นก้าวแรกของความส�าเร็จของโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

ส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็น 
อย่างยิ่งว่า เอกสารเผยแพร่โครงการฯ จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน โดยการศึกษาจากรูปแบบ กระบวนการ
พัฒนาของหมู่บ้าน ที่เป็นแบบอย่างของการน�า วทน. ที่เหมาะสมไปใช้ในแต่ละท้องถ่ิน มีการขยายผลไปยัง 
หมู่บ้านอื่น ๆ ด้วยความรู้ ความสามารถของหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

(นางนิตยา พัฒนรัชต์)
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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บทน�ำ
กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.) ได้ด�ำเนนิงำนเพือ่น�ำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ถ่ำยทอดสูช่มุชนอย่ำงเป็นรปูธรรม มำตัง้แต่ปี พ.ศ. 2525 โดยกำรคดัเลอืกหมูบ้่ำนทีม่ศีกัยภำพ
และควำมพร้อม จดัตัง้เป็นหมูบ้่ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีภำยใต้ชือ่ “หมูบ้่านเทคโนโลยี
เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งมีจ�ำนวน 9 แห่ง ต่อมำในปีงบประมำณ 2552 จำกนโยบำยรัฐบำล  
ที่ต้องกำรให้ชุมชนน�ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และมกีำรถ่ำยทอดและแพร่กระจำยสูช่มุชนมำกยิง่ขึน้ ผูบ้รหิำร วท. จงึได้น�ำโครงกำรหมูบ้่ำน

เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ มำพัฒนำต่อยอดเป็นโครงกำรหมู่บำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้ำน วท.) และ
มกีำรเปิดรบัข้อเสนอโครงกำรจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  ทัง้หน่วยงำนภำยใน วท. และสถำบนักำรศกึษำ โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อน�ำองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม(วทน.) ถ่ำยทอดสู่ชุมชน และสร้ำงกระบวนกำร
พฒันำหมูบ้่ำนด้วย วทน. ต่อเนือ่งโดยให้ชือ่หมูบ้่ำนทีไ่ด้รบักำรยกระดบักำรพฒันำว่ำ “หมูบ้่านแม่ข่ายวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี”

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 เป็นปีแรกที่ วท. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกรัฐบำลในกำรขยำยผล 
กรอบควำมคิดของกำรน�ำ วทน. ไปถำ่ยทอดสู่ชุมชนโดยควำมร่วมมือกับภำคีทั้ง 4 ได้แก่ ภำครำชกำรและท้องถิ่น 
ภำควิชำกำร ภำคประชำชนและภำคเอกชน กำรพัฒนำหมู่บ้ำนด้วย วทน. นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงหมู่บ้ำน 
แม่ข่ำยที่สำมำรถเป็นต้นแบบและขยำยผลถำ่ยทอดองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปยังหมู่บำ้นอื่น ๆ ด้วยวิทยำกรท้องถิ่น โดย
มีระยะเวลำในกำรพัฒนำ 3 ปี ทั้งนี้ วท. จะบูรณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำนต่ำง ๆ  เช่น หน่วยงำนในสังกัด 
วท. สถำบันกำรศึกษำในพื้นที่ เครือขำ่ยควำมร่วมมือด้ำนกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน(คลินิกเทคโนโลยี) หน่วย
งำนรำชกำรส่วนท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชนหรือประธำนกลุ่มของแต่ละหมู่บ้ำน เพื่อน�ำผลงำน
วิจัยและพัฒนำ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถ่ำยทอดควำมรู้(Knowledge) ใหม่ ๆ ให้สมำชิกมีทักษะ(Skill)  
ควำมช�ำนำญ ให้เกิดกำรเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิต กำรเพิ่มผลผลิตให้เพิ่มขึ้น(Productivity) กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์(Product development) กำรบริหำรจัดกำร(Management) กระบวนกำรคิดกำรพัฒนำแบบครบวงจร
ห่วงโซ่แห่งคณุค่ำ(Value chain) ตัง้แต่ต้นน�ำ้ กลำงน�ำ้และปลำยน�ำ้ กำรลดต้นทนุกำรผลติ กำรเพิม่มลูค่ำผลติภณัฑ์
(Value added) รวมถึงกำรสรำ้งพฤติกรรมกำรเรียนรู้ด้วยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ เช่น กำรแสวงหำควำมรู้
ใหม่ ๆ  กำรสังเกต กำรระบุปัญหำ กำรทดลอง กำรจดบันทึก กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล กำรตรวจสอบข้อมูล
และกำรสรุปผล เพื่อสรำ้งทัศนคติ(Attitude) ให้เกิดกระบวนกำรควำมคิดอย่ำงวิทยำศำสตร์ผำ่นกำรมีส่วนร่วมของ
คนในหมู่บ้ำน/ชุมชน โดยมีเปำ้หมำยสุดทำ้ย คือ “1 อ�าเภอ 1 หมู่บ้านแม่ข่าย”

นยิาม หมูบ้่านแม่ข่าย วท. “เป็นหมูบ้่านทีน่�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีป พฒันา 
ต่อยอดและประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางและ
อาชพีอืน่ ๆ  ในชมุชน เพือ่สร้างงาน สร้างเงนิ สร้างคณุภาพชวีติให้ดขีึน้ และด�าเนนิ
งานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบส�าหรับชุมชนอื่น ๆ”

ในกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำยฯ จะมีกำรเชื่อมโยงโครงกำรอีก 2 โครงกำรเข้ำด้วยกันเพื่อ
ให้กำรด�ำเนินงำนได้รับประโยชน์สูงสุด น้ันคือ โครงกำรคลินิกเทคโนโลยี และโครงกำรอำสำสมัครวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี(อสวท.) โดยประสำนเชื่อมโยงทั้ง 3 โครงกำรตั้งแต่ระดับนโยบำย ระดับปฏิบัติกำร และระดับของ
กำรจัดท�ำข้อมูล สำรสนเทศให้มีกำรเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ดังภำพที่ 1

 แนวคิดในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน วท. ให้เป็นหมู่บำ้นแม่ข่ำย วท. ได้น้อมน�ำแนวพระรำชด�ำริแห่งองค์พระบำท
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” บนฐำนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 2 เง่ือนไข)  
ซึ่งเป็นบันใด 3 ขั้นสู่ควำมส�ำเร็จของกำรพัฒนำชุมชน มำประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินโครงกำรหมู่บำ้นแม่ข่ำย วท.  
ดังภำพที่ 2 นั้นคือ
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การเข้าใจ คือ กำรสร้ำงให้เกิดควำมเขำ้ใจในข้อมูลพื้นฐำน ด้วยกำรศึกษำข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหำ
รำกของปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จริงของชุมชนผ่ำนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรวิเครำะห์เพื่อค้นหำจุดอ่อน  
จุดแข็ง โอกำสและปัญหำอุปสรรค (SWOT) ทั้งในมิติภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์ สภำพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ปัญหำ ควำมต้องกำรต่ำงๆ ของชุมชน ซึ่งต้องอำศัยกำรแสวงหำควำมรู้ เช่น กำรวิจัย เข้ำไปพูดคุย คลุกคลีกับ
คนในพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลอยำ่งรอบดำ้น กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น

การเข้าถึง คือ กำรสื่อสำรและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยมุ่งสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจและ
ควำมมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเครำะห์ ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนกำร
พัฒนำมำกที่สุด

การพัฒนา คือ กำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำศักยภำพชุมชน กำรน�ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมไปถ่ำยทอดสู่ชุมชน  
กำรบรหิำรจดักำร กำรสร้ำงทมีพีเ่ลีย้ง กำรออกแบบหลกัสตูรและเมนกูำรพฒันำ กำรศกึษำดงูำน แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
และฝึกปฏบิตัขิองคนในชมุชน รวมทัง้กำรมทีีป่รกึษำให้ค�ำแนะน�ำอย่ำงต่อเนือ่ง กำรตดิตำมให้ค�ำแนะน�ำอย่ำงใกล้ชดิ 
กำรประเมินผลเพ่ือน�ำข้อมูลมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำในปีต่อไป สุดท้ำยคือกำรสร้ำงกำรบูรณำกำรกำรท�ำงำน
กับ 4 ภำคส่วนคือ ภำครัฐและท้องถิ่น ภำคภำควิชำกำร ภำคประชำชนและภำคเอกชน

บันไดทั้ง 3 ขั้นนี้ มุ่งไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและระเบิดออกมาจากข้างในและน�าไปสู่
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน สร้างความยั่งยืนในที่สุด ดังภำพที่ 3

ภำยใต้แนวคิดในกำรพัฒนำหมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท. ได้ก�ำหนดให้ทุกหมู่บ้ำนต้องจัดท�ำแผนพัฒนำหมู่บำ้นด้ำน 
วทน. และกิจกรรมอื่น ๆ  เช่น กำรให้ควำมรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรสอดแทรกกระบวนกำรคิดด้วยหลัก
วทิยำศำสตร์ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีทีเ่หมำะสมตำมควำมต้องกำรของชมุชน กำรบรหิำรจดักำรเพือ่เตรยีมควำมพร้อม

ภาพที่ 1 แสดงความเชื่อมโยงของโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย 
วท. โครงการคลินิกเทคโนโลยีและโครงการ อสวท.

ภาพที่ 2 หลักคิดและหลักปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ในกำรท�ำธุรกิจและกำรแข่งขันท้ังในประเทศและกำรเปิดรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน(AEC) ที่จะเกิดขึ้น 
ในปี 2558 เพื่อให้แต่ละหมู่บำ้นใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำยกระดับจำกหมู่บ้ำน วท. เป็นหมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท.  
ทั้งนี้ก�ำหนดระยะเวลำในกำรพัฒนำหมู่บำ้น 3 ปี โดยมีขั้นตอนกำรพัฒนำดังภำพที่ 4

เพื่อให้เป็นไปตำมกระบวนกำรพัฒนำหมู่บ้ำนตำมกรอบกำรพัฒนำ (3 ปี) และเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร จึงได้แบ่งระดับกำรพัฒนำหมู่บำ้นเพื่อใช้ในกำรจ�ำแนกประเภทของหมู่บำ้นออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1)  ระดับอยู่รอด หมำยถึง หมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีหมู่บ้ำน/ชุมชนรับกำรถ่ำยทอดและน�ำ
องค์ควำมรู้ด้ำน วทน. ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

2) ระดับเข้มแข็ง-เติบโต หมำยถึง หมู่บ้ำนที่น�ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกระบวนกำรผลิตและสำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้ มีระบบบริหำรจัดกำรภำยในหมู่บำ้น มีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนต่ำงๆ แต่ยังไม่สำมำรถขยำยผลได้ 

3) ระดับยั่งยืน หมำยถึง หมู่บำ้นที่สำมำรถเป็นต้นแบบให้กับหมู่บำ้นอื่น ๆ ในกำรศึกษำดูงำน รวมทั้ง
สำมำรถสร้ำงวทิยำกรท้องถ่ินทีม่คีวำมรู(้Knowledge) ควำมช�ำนำญ(Skill) และมทีศันคต(ิAttitude) ต่อกำรน�ำ วทน. 
ไปใช้ในชุมชนและมีกำรขยำยผลสรำ้งหมู่บ้ำนลูกขำ่ย  

ภาพที่ 3 แนวคิดการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
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เทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูล
อย่างเป็นระบบ

เทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
เทคโนโลยีด้านแหล่งน�า้

โปรแกรม Microsoft Word, Excel 

ความส�าเร็จ
ของหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง

คน
ข้อมูล

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า้และการเกษตร (องค์การมหาชน) 
หรือ สสนก. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยกีารบริหารจัดการน�้า โดยการบูรณการข้อมูล
สารสนเทศน�า้จากหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น กรมชลประทาน กรมอตุนุยิมวทิยา ฯลฯ 

มาใช้ในการบริหารจัดการน�้าระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการใช้น�้า  
ซึ่งน�้าเป็นต้นทุนชีวิต ต้นทุนการผลิตของภาคการเกษตรของประเทศ 

การด�าเนินงานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สสนก. 
จะด�าเนินการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นต้นแบบและน�าไปสู่การ 
ขยายผล จากการประกวดการจัดการทรัพยากรน�า้ชุมชน ตามแนวพระราชด�าริ  

โดยหลักการพัฒนาหมู่บ้านด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการน�้าระดับชุมชน ใช้หลักการ 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการท�าความเข้าใจบริบท  
สภาพแวดล้อมทัง้ภมูปิระเทศ ภมูอิากาศของชมุชนทีต่นเองอาศยัอยู่ เรยีนรู ้และแบ่งปันประสบการณ์

จากรุ่นสู่รุ่น ช่วยกันคิด สร้าง และปฏิบัติ จนก่อให้เกิดผลกระทบมากมายต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่ตนเอง
ต้องใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นในการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้งานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มาสนับสนุนการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบให้กับการท�างานของผู้ใหญ่ในชุมชน โดยเยาวชนสามารถท�า
กิจกรรมของกลุ่มได้อย่างสอดคล้องไปกับชุมชนอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันให้ดียิ่งขึ้น 
ดังนี้

เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการน�า้ระดับชุมชน
• เทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ : รวบรวมจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลรายได้ผลผลิต

ที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลแหล่งน�า้ ข้อมูลการเกษตร บัญชีการใช้น�า้ การบริหารจัดการโครงการ
• เทคโนโลยีด้านสารสนเทศภมูศิาสตร์ : การส�ารวจพืน้ที ่การใช้กล้องระดบัและเครือ่งมอืระบคุ่าพกิดั (GPS) 

การใช้แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนที่ระดับความสูง ภาพถ่ายทางอากาศ การใช้โปรแกรม Quantum GIS 
ส�าหรับประมวลผลข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เช่น แหล่งน�า้ ฝาย เป็นต้น 

• เทคโนโลยีด้านการจัดการน�า้ : การวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านน�้าในชุมชน การหาแหล่งกักเก็บน�า้ที่มีความ
เหมาะสม วิธีการกักเก็บน�้าจืดในพ้ืนท่ี การซ่อมแซมและพัฒนาแหล่งกักเก็บน�้าจืดในพื้นที่ การวางแผนการใช้น�้า  
การบริหารจัดการ การออกแบบ การก่อสร้างและการควบคุมงาน โครงการแหล่งน�้าขนาดเล็กต่างๆ

• ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล  
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับเทคโนโลยี การใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อการบันทึก การจัดเก็บ
ข้อมูลการส�ารวจ การน�าเสนอผลงาน เช่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน  
การตรวจวัดคุณภาพดินและน�า้ การจัดท�าฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน เป็นต้น 

• การสร้างเครือข่ายและเยาวชน : การขยายแนวคิดและถ่ายทอดวิธีการบริหารจัดการน�้าสู่ชุมชนข้างเคียง 
การพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการจัดเก็บข้อมูล การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน เช่น  
การวัดค่าความเค็ม การตรวจวัดคุณภาพน�า้
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หมู ่15 บ้านโนนรงั-บรูพา เป็นจดุเริม่ต้นของการสร้างเครอืข่าย 
การบรหิารจดัการน�า้บ้านโนนรงั-บรูพา ต.ตลาดไทร อ.ชมุพวง จ.นครราชสมีา 
เป็นหนึง่ในแม่ข่ายการบรกิารจดัการทรพัยากรน�้าชมุชนกลุม่น�า้ท่วม-น�า้แล้ง 
ของ สสนก. ตั้งแต่ปี 2552 พื้นที่บ้านโนนรัง-บูรพา มีแนวทางในการ 
แก้ปัญหาน�้าแล้ง-น�้าหลาก ด้วยวิธีการขุดสระน�้าประจ�าไร่นาเพื่อเก็บน�้าใน
ช่วงน�้าหลากและน�าน�้ามาใช้ในช่วงที่ขาดน�้า โดยมีการปลูกพืชผสมผสาน

หรือเกษตรประณีต เพื่อใช้เป็นอาหารเพียงพอตลอดทั้งปี ท�าให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันในชุมชน น�าไปสู่การขยาย
แนวคิดเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี” เพื่อขยายผลต่อไปสู่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 6 
บ้านโนนรัง และหมู่ 18 บ้านใหม่โนนรัง โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน คือ พ่อจันทร์ที ประทุมภา เป็นผู้คอยให้ค�าปรึกษา
และให้ความรู้ในการด�าเนินงาน

กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน�า้
น�้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
• ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน โดยใช้น�า้จากสระหนองโสนเป็นแหล่งน�้าดิบ ใช้ได้ 400 หลังคาเรือน
• สร้างและปรับปรุงแหล่งกักเก็บน�้าประจ�าไร่นา จ�านวน 49 สระ (49 ครัวเรือน) เป็นแหล่งเก็บกักน�้า 

 ส�ารองเพื่อการผลิตข้าวนาปี (ข้าวหอมมะลิ) ปริมาณน�้าส�ารองรวม 106,042.13 ลบ.ม. 
• ขุดสระแก้มลิงเป็นน�า้ส�ารอง บริเวณคลองอีสานเขียวซึ่งเป็นการขุดสระน�้าประจ�าไร่นา
น�้าเพื่อการเกษตร
• ปริมาณน�้าเพียงพอและบริหารน�า้ในแปลงข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• ผลผลิตข้าวที่ได้เพิ่มสูงขึ้น 15-30% 
• ลดความสูญเสียจากการขาดน�้า

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ด้านเศรษฐกิจ
• ผลผลิตข้าวที่ได้เพิ่มสูงขึ้น 15-30% มีปริมาณน�า้เพียงพอและบริหารน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• สร้างอาคารโรงสีชุมชนและติดตั้งเครื่องสีข้าวก�าลังผลิต : 2,000-3,000 กก. 
• สามารถผลิตปุ๋ยหมักจากการเลี้ยงหมูหลุมได้ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 กก. 
• สามารถผลิตและจ�าหน่ายข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 1 กก. และขนาด 5 กก. 
• วางแผนและด�าเนินการจัดท�าแปลงคัดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์จานวน 10 ไร่ (12 แปลง) 
ด้านสังคม
• สมาชิกได้รับความรู้ในการคัดพันธุ์ข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวอินทรีย์
• สร้างและขยายเครือข่ายการท�าการเกษตรแบบประณีต จ�านวน 54 ครัวเรือน จาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่  

หมู่ 6 บ้านโนนรัง หมู่ 15 บ้านโนนรัง-บูรพา และหมู่ 18 บ้านใหม่โนนรัง

ชุมชนบ้านโนนรัง-บูรพา 
ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเกษตรทฤษฎีใหม่ จากการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ “80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์” วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 จากส�านักคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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ชุมชนบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ลุ ่มน�้าแม่กวง ซึ่งอยู ่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ดั้งเดิม ตั้งถิ่นฐานมีความเป็นมายาวนานกว่า 300 ปี  
ชาวบ้านส่วนใหญ่สบืเชือ้สายมาจากชาวลัว๊ะ ซึง่เป็นชนชัน้ดัง้เดมิของเชยีงใหม่ มหีลกัฐาน
จากซากปรักหกัพังของเจดีย์อิฐที่ขดุพบมากกว่า 20 จุด เดมินั้นบา้นป่าสักงาม เป็นหมู่บ้าน 
ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มาโดยตลอด แต่หลังสัมปทานปี 2518 มีการตัดไม้ท�าลายป่า 
อย่างรุนแรง ต่อเนื่องนับ 10 ปี จนป่าเสื่อมโทรม ความแห้งแล้งและการขาดแคลนน�้า 
ทวีความรุนแรง น�้าตกหยุดไหล สัตว์ป่าสูญพันธุ์ ความหลากหลายทรัพยากรหมดไป  
กระทบทั้งวิถีชีวิตและอาชีพ 

ชาวบ้านเปลี่ยนจากการลักลอบตัดไม้ หันมาอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน�า้ล�าธารตามแนวทางพระราชด�าริ เป็นแหล่ง
เรียนรู้เรื่องฝายชะลอน�้า การปลูกไม้ 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง แนวกันไฟป่าเปียก จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าเพื่อ
ดูแลการบุกรุกท�าลาย ท�าข้อมูลงานวิจัยความหลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนที่ ในการส�ารวจแนวเขต
อนุรักษ์ป่าชุมชน จัดท�าเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน�า้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

ชุมชนบ้านป่าสักงาม 
ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

รางวัลดีเด่น ประกวดการจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน ตามแนวพระราชด�าริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

  

ความเปลี่ยนแปลงที่แสดงผลส�าเร็จที่ชัดเจนของชุมชนบ้านป่าสักงาม สามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ
1. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน 

มกีารประยกุต์ใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่จดัท�าข้อมลูแผนทีเ่ส้นทางน�า้ แผนทีฝ่าย ขอบเขตป่าอนรุกัษ์
ชุมชน ให้เป็นระบบ เพื่อใช้วางแผนจัดการทรัพยากรน�้าของชุมชน คือ

• ขอบเขตป่าอนุรักษ์ชุมชน
 1. จัดท�าแผนที่ขอบเขตป่าอนุรักษ์ชุมชนบ้านป่าสักงาม จ�านวน 37,000 ไร่
 2. นกัวจิยัชมุชนทีส่ามารถจดัท�าข้อมลูแผนทีไ่ด้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลย ีคอื แผนทีภ่าพถ่ายดาวเทยีม

ความละเอียดสูง เครื่องจับพิกัดจุดจีพีเอส โปรแกรมดึงข้อมูลแผนที่ Map Source โปรแกรมจัดท�าแผนที่ Quantum 
GIS โปรแกรมจัดท�าแผนที่ Ozi Explorer โปรแกรมดูแผนที่อย่างง่าย Google 

 3. ข้อตกลงร่วมระหว่างกลุ่มพิทักษ์ป่าบ้านป่าสักงาม และอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ในการให้ชุมชนเป็น
ผู้ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชุมชน ในเขตลุ่มน�า้คัง 37,000 ไร่

• แผนที่เส้นทางน�า้ และแผนที่ฝาย
 1. แผนท่ีเส้นทางน�า้ในพืน้ที ่1 ล�าน�า้หลกั (ห้วยคงั) 25 ล�าห้วยรอง 38 ล�าห้วยสาขา และ 3 ล�าห้วยแขนง 
 2. แผนที่ฝาย ข้อมูลสภาพการใช้งานฝายและข้อมูลปริมาณตะกอนที่ฝายกกัเกบ็ไว้ได้ ในพื้นที่ 15 ล�าห้วย 

648 ฝาย
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 3. นักวิจัยชุมชนที่สามารถใช้เทคโนโลยี คือ แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง เครื่องจับพิกัดจุด
จีพีเอส โปรแกรมดึงข้อมูลแผนที่ Map Source โปรแกรมจัดท�าแผนที่ Quantum GIS โปรแกรมจัดท�าแผนที่  
Ozi Explorer และโปรแกรมดูแผนที่อย่างง่าย Google Earth 

 4. ตัวอย่างข้อมูลฝาย เพื่อน�าไปวิจัยต่อเนื่องเรื่องปริมาณน�า้ที่เกิดจากการท�าฝาย และประโยชน์ของฝาย

 

 

 

2. ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองด้านอาชีพ
เกิดกลุ่มอาชีพกล้วยไม้ แปลงเกษตรผสมผสาน ปฏิทินผลผลิตป่า เมนูอาหาร 

พื้นบ้าน และพัฒนากองทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ 
• ปฏิทินผลผลิตป่า และเมนูอาหารพื้นบ้าน ที่ได้จากป่า 64 ชนิด 12 เดือน  

3 ฤดูกาล
• กองทนุหมนุเวยีนเพือ่การพฒันาอาชพีแบบพึง่ตนเองมแีผนการผลติและข้อมลู

บัญชีครัวเรือน 
• จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ มีการวางกฎระเบียบในการจัดการกองทุน

3. พัฒนาศักยภาพความพร้อมแม่ข่าย ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าต้นน�้า ตามแนวพระราชด�าริ

การจัดท�าคู่มือฝายฉบับชาวบ้านชุมชน โดยได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนคือ
• เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน�า้ และจุดเรียนรู้การฟื้นฟูป่าต้นน�้า
• คู่มือการถ่ายทอดความรู้เรื่องการท�าฝายฉบับชาวบ้าน
 1. ได้ชุดความรู้เรื่องกระบวนการค่ายและคู่มือฝายฉบับชาวบ้าน
 2. ขยายเครือข่ายการจัดการป่าต้นน�้าตามแนวพระราชด�าริ และการส�ารวจ

ข้อมูลแผนที่ ในพื้นที่เครือข่ายลุ่มน�า้กวง 
 3. เพิ่มความสามารถบุคลากรชุมชนด้านวิทยากรกระบวนการค่าย และ 

เครือข่ายลุ่มน�า้

นายมณเฑียร บุญช้างเผือก แกนน�าชุมชนบ้านป่าสักงาม
ประทับใจที่ได้ร่วมท�ำงำนกับ สสนก. มำกที่ได้ให้เกิดกำรเรียนรู้ทั้งทำงด้ำน ว และ ท ที่สำมำรถ

น�ำไปใช้ได้ในกำรท�ำงำนทั้งของตนเองชุมชนและสังคม ท�ำให้เกิดควำมเจริญในอนำคตหน้ำที่กำรงำน
ประทับใจในตัวพี่เลี้ยงของเจ้ำหน้ำที่สถำบันสำรสนเทศที่ให้ควำมรัก  ควำมใส่ใจ สนใจ ช่วยเหลือ  และ
ยังคอยเป็นก�ำลังใจจนชุมชนฝ่ำฟันอุปสรรคจนประสบควำมส�ำเร็จ มีโอกำสได้ไปแลกเปลี่ยนควำมรู้
ระหว่ำงเครือข่ำยเพื่อนๆ ในกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ เกิดกำรพัฒนำศักยภำพของตัวเอง เกิดควำม
เปลีย่นแปลงของทรพัยำกร เป็นแหล่งเรยีนรูส้ร้ำงอำชพีสร้ำงรำยได้สร้ำงควำมยัง่ยนืมัน่คง เกดิเป็นควำม
สัมพันธ์เช่ือมโยงเกิดควำมห่วงใยช่วยเหลือเกื้อกูลรวมตัวท�ำงำนสำนต่ออุดมกำรณ์และยังได้เห็นกำร
ท�ำงำนในพืน้ท่ีท่ีมคีวำมแตกต่ำงกนัแต่เป็นไปทศิทำง  เป้ำหมำยทีเ่ป็นอนัเดยีวกนัคอืกำรน้อมน�ำแนวพระ
รำชด�ำริมำใช้ในกำรด�ำเนินงำนจนประสบควำมส�ำเร็จ
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บ้านเปร็ดใน เป็นชุมชนเล็กๆ มีเนื้อที่ประมาณ 2,368 ไร่ ตั้งอยู่บนที่ดอน 
สงูจากระดบัน�า้ทะเล 200 เมตร มพีืน้ทีป่่าชายเลนสาธารณะอยูป่ระมาณ 12,000 ไร่ 
เป็นพื้นที่ปลายน�้าอยู่ติดกับทะเล ท�าให้ประสบปัญหาน�้าเค็มรุกล�้าพื้นที่เกษตรและ
แหล่งน�้าจืดของชาวสวน โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ขาดแหล่งกักเก็บน�้าจืดในพื้นที่ 

สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษคนแรกที่เข้ามาบุกเบิกอพยพมาจากประเทศจีน  
เข้ามาตั้งถิ่นฐานเมื่อ พ.ศ. 2393 ที่หมู่บ้านโคกและต่อมาย้ายบ้านเรือนมาอยู่ที่บ้าน
เปร็ดในประมาณ 10 ครัวเรือน ในอดีตบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีสภาพเป็นป่าหนาทึบ
(ป่าบก) มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น มีสัตว์ป่ามากมาย เช่น เสือ กวาง หมูป่า ติดกับทะเล
เป็นป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์น�้าชุกชุม บ้านเรือนตั้งกระจายอยู่ตาม 
ป่าบก บ้านแต่ละหลังจะอยู่ห่างกันและมีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ ต่อมามีคนอพยพ 
เข้ามาอยู ่มากข้ึน ท�าให้มีการตัดไม้เพื่อปลูกที่อยู ่อาศัย สภาพพื้นที่และป่า 

ได้ถูกเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ความต้องการพื้นที่ยู่อาศัยและพื้นที่ท�ากินเพิ่มขึ้น ต้องถางป่าบกและเกิดการจับจองพื้นที่
ท�ากนิ  หากใครสามารถถางพืน้ทีป่่าได้มากก็เป็นเจ้าของพืน้ทีม่ากท�าให้ป่าถกูโค่นและตดัไม้เพือ่ขาย มกีารใช้เลือ่ยยนต์
ตัดไม้ท�าให้ป่าบกถูกท�าลายและลดจ�านวนลงไปอย่างรวดเร็ว 

เมื่อมีการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเมื่อปี 2523 ประกอบกับการให้สัมปทานป่าไม้ท�าให้ป่าชายเลนถูก
ท�าลายไปอย่างรวดเร็ว และนี้คือจุดเปลี่ยนของภูมินิเวศพื้นที่ป่าชายเลนของบ้านเปร็ด ต่อมาชุมชนมีแนวคิดที่จะน�า
ความรู้เรื่องการท�าฝายชะลอน�้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อทดลองกักเก็บน�้าจืดไว้ในพื้นที่ให้นานที่สุดและเป็นแนวกันน�้าเค็ม
รุกล�้าพื้นที่เกษตรและแหล่งน�า้จืดของชาวสวน สามารถใช้ได้จริงในพื้นที่ คือ เต๋ายาง การจัดการน�้ากร่อย

“เต๋ายาง” คือ ยางรถยนต์ที่น�ามาใช้เป็นปะการังเทียมเพื่อการป้องกันการพังทลายของหน้าทะเลและแนวเขต
ฟ้ืนฟขูองป่าชายเลนโดยการน�ายางรถยนต์มาเจาะรจู�านวน 6  เส้นต่อเต๋าหนึง่ลกูน�ามาตัง้ให้เป็นรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัแล้ว
มดัด้วยเชอืก เชอืกจะมคีวามคงทนมากกว่าอย่างอืน่เมือ่อยูใ่นน�้าเคม็และเทปนูซเีมนต์ในยางเส้นใดเส้นหนึง่เพือ่ให้เป็น
ฐานของเต๋าเมื่อน�าไปวางแล้วเต๋าจะไม่มีการเคลื่อนที่เมื่อถูกกระแสคลื่น กระแสน�้าจากทะเลในการวางนั้นจะวางห่าง
จากชายฝั่งเล็กน้อยแล้ววางออกไปในทะเลอีกประมาณ 300 เมตร วางสลับฟันปลา ขณะนี้ได้วางไปแล้วประมาณ 
8,000 ลูก หมู่บ้านมีแผนว่าจะวางตลอดแนวชายฝั่งของป่าชายเลนที่เปร็ดในดูแลอยู่

การจัดการน�า้กร่อย ด้วยวิธีการชะลอและกักเก็บน�า้จืด ชุมชนได้ทดลองชะลอและกักเก็บน�า้จืด ด้วยวิธีการ 
4 รูปแบบ คือ 1. ท�าบานประตูปิด-เปิด ท่อลอด บริเวณล�าราง 2. ติดตั้งฝายกระสอบ เป็นช่วงๆ ตามระดับของพื้นที่ 
3. ขุดลอกล�ารางเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน�า้จืดให้มากที่สุด 4. พัฒนาบ่อกุ้งร้างเป็นสระเก็บน�้าหรือสระแก้มลิง

ชุมชนบ้านเปร็ดใน 
ต.ห้วงน�า้ขาว อ.เมืองตราด จ.ตราด

ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจ�าปี 2542 ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน) 
รางวัลที่สาม ประกวดการจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน ตามแนวพระราชด�าริ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2551)
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ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ
• ชะลอและกักเก็บน�า้จืดให้อยู่ในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในช่วงฤดูแล้ง 30-35 วัน
• แก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าให้กับพื้นที่สวนเกษตรกรบ้านเปร็ดในจ�านวน 387.75 ไร่ 
• พื้นที่กักเก็บน�้าจืดหรือสระแก้มลิงเพื่อเป็นแนวกั้นน�้าเค็มจ�านวน 44 ไร่ 105,600 ลูกบาศก์เมตร
• ลดปัญหาน�้าเค็มรุกล�า้เข้าพื้นที่เกษตร และสระเก็บน�้าของชาวสวนจ�านวน 135 สระ ปริมาณน�้า 186,402 

ลูกบาศก์เมตร
• เพิ่มพื้นท่ีกักเก็บน�้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคให้กับชุมชนเครือข่ายบ้านคลองหลอด-อ่าวกรูด 78,700  

ลูกบาศก์เมตร
• ลดการขาดแคลนน�า้และช่วยลดปริมาณการซื้อน�า้จืดจากต�าบลหนองคันทรงได้มากกว่า 50 %
• ในปี พ.ศ. 2555 ลดการซื้อน�า้จาก ต.หนองคันทรงได้ 100%
ด้านสังคม
• ขยายผลส�าเร็จการบริหารจัดการน�้ากร่อยด้วยวิธีการชะลอและกักเก็บน�้าจืดสู่ชุมชนเครือข่าย 4 หมู่บ้าน 

ประกอบด้วย หมู่ 1 บ้านแหลมโป๊ะ หมู่ 3 บ้านคลองหลอด-อ่าวกรูด หมู่ 4 บ้านห้วงน�้าขาว และหมู่ 5 บ้านคันนา 
ครอบคลุมทั้งต�าบลห้วงน�้าขาว

• ลดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
• ลดค่าใช้จ่ายในการซือ้น�า้จากต�าบลหนองคนัทรงในช่วงฤดแูล้งตัง้แต่เดอืน กมุภาพนัธ์-เดอืนเมษายน ประมาณ 

200,000 - ต่อปี

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ
• มีคณะกรรมการบริหารจัดการน�้าชุมชน เพื่อขับเคลื่อน

กจิกรรมต่างๆ ด้านการบรหิารจดัการน�า้ และขยายผลสูเ่ครอืข่าย
ชุมชนใกล้เคียง

• มีแผนการบริหารจัดการน�้าแต่ละหมู่บ้าน และจัดท�า
แผนที่แหล่งน�้าชุมชนเพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

• เวทีแลกเปลี่ยนของหน่วยงาน องค์กรสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริหารจัดการน�า้

• กลุม่เยาวชนลกูไม้ป่าเลน ร่วมด�าเนนิงานกบัคณะกรรมการบรหิารจดัการน�า้ของชมุชน และด้านการอนรุกัษ์
ทรัพยากรต่างๆ ในการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการส�ารวจและจัดเก็บข้อมูล เรียนรู้แนวคิดและการท�างานจาก
แกนน�า เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาสืบสานภารกิจ เกิดการท�างานได้อย่างต่อเนื่อง

• ถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ให้กับโรงเรียนบ้านเปร็ดใน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้
แนวคิด และเข้าใจสภาพพื้นที่ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น
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เครือข่ายลุ่มน�า้แม่ละอุป 
ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “รางวัลรองชนะเลิศโครงการประกวด
การจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน ตามแนวพระราชด�าริ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2551)”

ชุมชนเครือข่ายลุ่มน�้าแม่ละอุป เป็นชุมชนเผ่ากะเหรี่ยง  
ซึ่งมีการด�าเนินชีวิตอยู่บนฐาน คนอยู่ได้ ป่าก็อยู่ได้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 
ลุ่มน�้าแม่แจ่ม ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เริ่มแรกของ
ชุมชนเครือข่ายหลัก ในพื้นที่ต�าบลแจ่มหลวง 4 ชุมชน คือ ชุมชน 
บ้านห้วยยาใน ชุมชนบ้านห้วยยาใต้ ชุมชนบ้านแม่ละอุป และชุมชน
บ้านห้วยบะบ้า เชื่อมโยงรวมตัวกันเป็นเครือข่าย อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน�้า
ชั้นที่ 1A ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และไม่สามารถมีเอกสารในที่ท�ากิน 
ของตัวเอง ท�าให้เกิดความไม่ชัดเจนในที่ดินท�ากินและพื้นที่ป่าอนุรักษ์

มาโดยตลอด นอกจากนี้การขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้น ท�าให้เกิดปัญหาของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกต้อง 
การบกุรกุพ้ืนทีป่่าเพือ่ใช้เป็นทีท่�ากนิ ท�าให้ป่าเริม่เสือ่มโทรม ปรมิาณน�า้ลดลงในบางปี การท�าเกษตรได้ผลผลติไม่เพยีงพอ 
สัตว์ป่าและสัตว์น�้าที่เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าลดลง ชาวบ้านเกิดการแบ่งฝ่ายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทีเ่หน็ความส�าคญัของทรพัยากรธรรมชาต ิและกลุม่ทีเ่ข้าไปรบัจ้างนายทนุลกัลอบตดัไม้ จนในทีส่ดุปัญหาการขาดแคลน
น�า้จนเข้าสู่ภาวะวิกฤต

ปี 2545 เกดิการรวมตวัของเครอืข่ายในภาคของชมุชนทีล่งมอื
ท�าและมีส่วนร่วมด้วยตัวชาวบ้านเองเป็นหลัก ด้วยความคาดหวังไว้
คอื เป็นพลงัขององค์กรชมุชนทีช่่วยแบ่งภาระหน้าทีใ่นการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติของหน่วยภาครัฐที่รับผิดชอบเร่ืองนี้โดยตรง  
เพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าแม่ละอุปให้ด�ารงอยู่สืบทอดไปสู่รุ่นลูกหลาน  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้า ป่าไม้ ให้มีความ
สมดุล และเกื้อหนุนระหว่างคนกับธรรมชาติ ได้แก่ การท�าแนวกันไฟ 
ในช่วงฤดแูล้ง เพือ่ป้องกันไฟป่าทีอ่าจลกุลามเข้าไปในพืน้ที ่ป่าอนรุกัษ์  
ได้มอบหมายให้สมาชิกเครือข่ายฯ ช่วยกันเป็นหูเป็นตา คอยสอดส่อง
ดูแลไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปในเขตอนุรักษ์ได้ นอกจากนี้ยังมีการท�า
ฝายดักตะกอน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชนเผ่า ปกา เกอะ ญอ มาใช้กับ
การฟ้ืนฟปู่าต้นน�้า ซึง่ทางเครอืข่ายฯ เหน็ความส�าคญั และด�าเนนิการ
สร้างฝายในล�าห้วยแม่ละอุป และล�าห้วยสาขาอื่นฯ เพิ่มทุกปี เพื่อ
เป็นการชะลอความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าบริเวณนั้นๆ

การน�าเทคโนโลยีการบริหารจัดการน�้าระดับชุมชน ท�าให้เกิด 
การจัดท�าระบบข้อมูลแผนท่ีชุมชน เส้นทางน�้า แนวเขตที่ท�ากิน 
แนวเขตป่าชุมชน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความชัดเจนในระดับชุมชน ท�าให้ชุมชนมีเอกสาร
อ้างอิงของตนเองที่ชัดเจนและเป็นระบบ สามารถใช้ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน�า้ และผลักดันให้
เกิดข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายระดับอ�าเภอ เร่ืองการอนุรักษ์พื้นที่แนวเขตป่าต้นน�้าและแนวเขตที่ 
ท�ากินอย่างชัดเจน
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ความเปลี่ยนแปลงที่แสดงผลส�าเร็จชัดเจน สามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ
1. การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ชุมชน 
 • จัดท�าระบบข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเส้นทางน�า้ แผนที่ฝาย แนวเขตที่ท�ากิน และแนวเขตป่า

ชุมชน ในพื้นที่เครือข่ายขยายผล 3 ต�าบล โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้ส�ารวจและจัดท�าแผนที่ด้วยตนเอง ครอบคลุมระดับ
ต�าบล เป็นต�าบลแรกของประเทศไทย แผนที่รวมระดับลุ ่มน�้า 
ครอบคลุม 23 ชุมชน 3 ต�าบล 4 ลุ่มน�า้ ได้แก่ เครือข่ายลุ่มน�้า 
แม่ละอุป เครือข่ายลุ่มน�้าขุนแม่รวม เครือข่ายลุ่มน�้าห้วยหอย และ
เครือข่ายลุ่มน�า้แม่แดดห้วยปู ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 189,566. ไร่ 
และจดัท�าเอกสารแผนทีร่ายแปลง (โฉนดชมุชน) จ�านวนทัง้หมด 3,341 
แปลง เกดิบนัทกึข้อตกลง กตกิา กฎระเบยีบ เวทลีงนามรบัรองแผนที่ 
และแผนบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้าร่วมกันของภาคีเครือข่าย
ต�าบลแจ่มหลวง ระหว่างเครือข่ายลุ่มน�้าแม่ละอุป 4 ชุมชน และขยายผล 19 ชุมชน หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น 
เช่น อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง อบต.วัดจันทร์ อบต.แม่แดด หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.17 (วัดจันทร์) 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ หน่วยจัดการต้นน�้า 
ขุนแม่แจ่ม สมาคมปกา เกอะ ญอ สภาแอะมือเจะคี มูลนิธิรักษ์ไทยภาคเหนือ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 • งานวิจัยฝายระบบกรองธรรมชาติ 3 ชั้น (กรองหยาบ กรองละเอียด และระบบส�ารองน�้า) ทั้งหมด 
76 ฝาย ได้แก่ ชั้นกรองหยาบ(กรองธรรมชาติ) สร้างฝายภูมิปัญญา
จ�านวน 31 ฝาย โดยใช้วัสดุท้องถิ่นซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  
ชั้นกรองละเอียด จ�านวน 18 ฝาย สร้างเป็นฝายผสมผสาน 9 ฝาย 
และฝายหินก่อดินซีเมนต์ 9 ฝาย เพ่ือกรองตะกอนละเอียดให้น�้า 
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และระบบส�ารองน�้า สร้างฝายคอนกรีตกึ่งถาวร  
27 ฝาย เพื่อเป็นตุ่มกักเก็บปริมาณน�า้ในล�าห้วย 

 • ปรับปรุงสภาพแหล่งน�า้ เพื่อฟื้นฟูและเฝ้าระวังสภาพ
ล�าห้วย ในพื้นที่ป่าต้นน�า้เครือข่ายฯ 3 ลุ่มน�้า รวม 8 ชุมชน จ�านวน 12 ล�าห้วย เกิดฝายรูปแบบต่างๆ จ�านวน  
119 ฝาย และปลูกไม้เสริมล�าห้วยจ�านวน 2,500 ต้น ในพื้นที่ชุมชนเครือข่าย 8 ชุมชน

 • ได้ตัวแทนเครือข่ายกลุ่มเยาวชนฯ ในการเก็บข้อมูลฟื้นฟูสภาพแหล่งน�้า จุดเฝ้าระวังล�าห้วย และแผน
ฟื้นฟูล�าห้วย ในพื้นที่เครือข่าย 8 ชุมชน เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์แหล่งน�้าและฝาย

ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันด้านอาชีพ
 • การท�าเกษตรผสมผสานแบบยังชีพ วนเกษตรพึ่งพิงป่าและแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง
 • ตวัอย่างแผนการผลติและข้อมลูบญัชคีรวัเรอืน ของสมาชกิน�าร่อง 9 ราย เพือ่แสดงผลเรือ่งการลดต้นทนุ 

ลดรายจ่าย และสร้างรายได้เสริมตลอดปี 
 • เกษตรกรตัวอย่างใน 2 ระดับ คือ ระดับปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรกร

ต้นแบบสามารถลดรายจ่ายครัวเรือนได้ 93% คิดเป็นตัวเลข 53,900 บาท และระดับเพิ่มรายได้จากการผลิตเกษตร
อนิทรย์ี เกษตรกรต้นแบบมรีายได้เพิม่ขึน้ 64% คดิเป็นตวัเลขรายได้ 191,600 บาท และเกดิกองทนุหมนุเวยีนพฒันา
อาชีพ และแผนบริหารจัดการกองทุน 
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พัฒนาศักยภาพแม่ข่ายและขยายผลเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้า 
พัฒนาและขยายผลภาคีเครือข่ายการจัดการระดับลุ่มน�า้ ระดับต�าบล และระดับอ�าเภอ 
• องค์ความรู้ เรื่องกระบวนการส�ารวจและจัดท�าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในรูปแบบที่ชุมชนเป็นผู้จัดท�า

ด้วยตนเอง ในระดับต�าบลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
• ภาคเีครอืข่ายการท�างาน เกดิคณะกรรมการบรหิารจดัการน�า้ย่อยในแต่ละชมุชน ทัง้พืน้ทีเ่ครอืข่ายหลกั และ

พื้นที่ขยายผลเครือข่ายทั้งหมด 23 ชุมชน 3 ต�าบล 4 ลุ่มน�้า
• จัดตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาระดับอ�าเภอ ในนาม “คณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิชุมชนเกี่ยวกับการใช้

ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม” ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ

ส�ารวจแผนที่ จะแบ่งหลักเกณฑ์การส�ารวจเป็น 3 โซน คือ พื้นที่ป่า พื้นที่ท�ากิน ที่อยู่อาศัย
• ส�ารวจแนวเขตชุมชน และพิมพ์ร่างน�าเสนอในการวางแผนส�ารวจรายแปลง
• วางแผน และแบ่งโซนการส�ารวจ จากนั้นนัดหมายเจ้าของพื้นที่ร่วมท�าการส�ารวจ
• เจ้าของพื้นที่จะวาดขอบเขตแปลงคร่าวๆ และเดินส�ารวจพร้อมกับทีมงาน
• บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นจะได้ พิกัด ชื่อสกุล แปลง  
• ฝ่ายเทคนิคน�าพิกัดลงแผนที่
• ชุมชนตรวจสอบความถูกต้อง ร่วมกับฝ่ายเทคนิค และปรับปรุงให้ถูกต้อง
• น�าเสนอข้อสรุปในการท�าแผนที่ระดับชุมชน
• เวทีน�าเสนอข้อมูล ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อรับทราบ และลงนาม
• คืนข้อมูลให้กับชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น

การเตรียมทีมเครือข่าย
• ท�าความเข้าใจ เรือ่งเป้าหมายการท�าแผนที่
• ส�ารวจท�ารายแปลงแผนที่ตัวอย่างที่ส�าเร็จ  
ก่อนน�าเสนอให้ชุมชน
• เตรียมความพร้อมให้กับทีมงานเร่ืองการใช้
อุปกรณ์

สร้างความเข้าใจในเวทีชุมชน 
(หมู่บ้านลูกข่ายที่ไปท�าการขยายผล)
• สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการจัดท�าแผนที่  
กระบวนการและขั้นตอนในการท�าแผนที่
• จัดตั้งคณะกรรมการ 
• ทบทวนกติกาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
• สร้างทีมท�างานในพื้นที่และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้อุปกรณ์

นายอิส่า พนาเกรียงไกร ประธานเครือข่ายลุ่มน�า้แม่ละอุป 
“แต่ก่อนเริ่มต้นเครือข่ำยลุ่มน�้ำแม่ละอุป เป็นแค่ชำวบ้ำน ปกำ เกอะ ญอ ธรรมดำ ไม่มีใครรู้จักและยอมรับในฐำนะเรำ 

แต่ด้วยใจในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ดิน น�้ำ ป่ำ ของชุมชนเครือข่ำย ที่ต้องกำรเห็นกำรพัฒนำด้วยเหตุผล แกนน�ำต้อง
เสียสละเวลำควำมสุขส่วนตัว เอำชนะใจตนเองให้ได้ และในเรื่องควำมพร้อมข้อมูลต่ำงๆ ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องท�ำ เพื่อพัฒนา
ระบบความคดิสูภ่าคการปฏบิตั ิต้องรูจ้กัวำงแผนบรหิำรจดักำรน�ำ้ทีเ่ป็นระบบ ตัง้แต่กำรแสวงหำ กำรเกบ็น�ำ้ส�ำรอง และบรหิำร
ในกำรใช้น�้ำ บทเรียนที่ผ่ำนมำพิสูจน์ศักยภำพเครือข่ำยฯ ในกำรพึ่งตนเอง ขยำยแนวคิด และเสริมพลังองค์กรชุมชน เป็นควำม
ภำคภมูใิจท่ียิง่ใหญ่ ตอนนีถ้งึเวลาทีต้่องชดใช้บุญคณุของแผ่นดนิ รบัช่วงของบรรพบรุษุในกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำตใิห้เป็น
ทรัพย์สมบัติของชุมชนและของชำติไว้ ต้องสร้ำงคนรุ่นใหม่ สอนคนรุ่นใหม่ สำนต่อเจตนำของเรำ โดยมีก�ำลังใจจำกพระองค์
ในหลวงของเรำเป็นแบบอย่ำง ท�ำให้ทุกคนได้ยืนหยัดสู้ต่อจนทุกวันนี้และวันข้ำงหน้ำต่อไป”
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เครือข่ายบริหารจัดการน�้าระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง 
ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชน

ในพื้นที่ 3 ต�าบล 35 หมู่บ้าน เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่น�้าแล้ง 
น�้าหลาก เดิมชุมชนไม่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า ท�าให้เกิด
ความเสียหายจากปัญหาการขาดแคลนน�้า จนกระทั่งมีโครงการ
ความร่วมมอืด้านการบรหิารจดัการน�า้ชมุชนขึน้ ท�าให้ชมุชนสามารถ
เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน�้าในระดับชุมชนด้วยตนเอง โดย
การพัฒนากระบวนการคิด การจัดการข้อมูล การเรียนรู้และการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าระดับชุมชน ร่วมกัน 
ผลทีไ่ด้รบัจากการด�าเนนิโครงการทีผ่่านมานบัว่าประสบผลส�าเรจ็อย่างมาก เพราะชมุชนมแีหล่งกกัเกบ็น�า้และ

แหล่งน�้าส�ารองเพื่อการเกษตรและอุปโภคมากขึ้น ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง มีเงินออม ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
คณุภาพชวีติดขีึน้ ชมุชนเกดิการปรบัเปลีย่นความเชือ่ วถิชีวีติ วธิคีดิ วธิผีลติ มกีารวางแผนชวีติ แผนการผลติอย่าง
เป็นระบบ มีการจัดท�าบัญชีครัวเรือน บัญชีการผลิตเพื่อให้ทราบต้นทุน รายได้  
รายจ่าย อย่างชดัเจน มกีารขยายแนวคดิและประสานความร่วมมอืด้านการบรหิาร
จัดการน�า้ กระบวนการเรียนรู้ วิธีคิด วิธีผลิต ไปยังชุมชนเครือข่ายใกล้เคียง

ชุมชนบ้านล่ิมทอง ได้รับการพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู ้  
มีการลงมือท�า บัญชีครัวเรือน การวางแผนอาชีพ วางแผนปลดหนี้ รวมถึงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในชุมชน ท�าให้ชาวบ้านและ
เยาวชนที่เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้เหล่าน้ี เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง  
แกนน�าชุมชนจึงเร่ิมวางแผนเพ่ือแก้ไขปัญหา โดยการออกส�ารวจพื้นที่ แหล่งน�้า 
เพ่ือพิจารณาสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน น่ีคือจุดเปล่ียนที่ส�าคัญของชุมชน ที่ท�าให้เกิด
การจัดการปัญหาเรื่องน�า้ระดับชุมชน อย่างมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองขึ้น

ชุมชนบ้านลิ่มทอง 
ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

รางวัลดีเด่น ประกวดการจัดการทรัพยากรน�้าชุมชน ตามแนวพระราชด�าริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550
รางวลัชนะเลศิ ประกวดการจดัการทรพัยากรน�า้ชมุชน ตามแนวพระราชด�าร ิเพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จากปัญหาด้านน�า้เพือ่การอปุโภคและบรโิภคท�าให้
คนในชมุชนเริม่คดิและมองตนเอง เกดิกระบวนการเรยีนรู้ 
และลงมือแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา ดังนี้
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ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน 
1. ด้านการบริหารจัดการน�้าชุมชน ซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งกักเก็บน�้า เก็บในคลองส่งน�้าได้มากขึ้น  

และส่งจ่ายน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเชื่อมโยงแหล่งน�้าและพัฒนาระบบสระพวงด้วยการขุดคลองซอย 
จ�านวน 3 เส้น ระยะทางรวม 2,390 เมตร ส่งผลให้สามารถรับน�้า กระจายน�้า เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

2. ด้านเศรษฐกิจ     
• การขุดและพัฒนาปรับปรุงเหมืองซอย ลดปัญหาน�้าท่วมพื้นที่การเกษตร จ�านวน 150 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 

1,147,500 บาท
• รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจาก 100,000 บาท/ปี เป็นเงิน 119,000 บาท/ปี 
• ชุมชนมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เช่น รถแทร็คเตอร์ เพิ่มขึ้น 18 คัน รถยนต์เพิ่มขึ้น 2 คัน 

และมีโรงสีข้าวขนาดเล็ก เพิ่มขึ้น 3 โรง
3. ด้านสังคม 
• ชุมชนเกิดกระบวนการร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
• ชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จ�านวน 72 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 810 ไร่
• มีการรวมกลุ่มในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องข้าว การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเรื่องน�า้
• วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนและเครือข่าย
• ส�ารวจพื้นที่โดยการใช้ภูมิสังคมร่วมกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การใช้แผนที่ เครื่อง GPS และ 

โปรแกรม Quantum GIS

กลยุทธ์แก้ปัญหาการเกษตร
• ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน แนวคิด วิถีชีวิต และวิธีการผลิตจากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นการผลิตแนวทฤษฎีใหม่
• ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการบริหารจัดการผลิต ดังนี้
ก่อนการผลิต วางแผนการผลิตในระดับครัวเรือน การวางแผนการผลิตร่วมกัน การบริหารจัดการดินและน�้า 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล เช่น บัญชีครัวเรือน บัญชีการผลิต เป็นต้น
การผลิต ผลิตตามแนวทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน การใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดตั้ง

กองทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ มีการวางกติกากลุ่ม และแนวคิดในการจัดการกองทุนร่วมกัน
หลังการผลิต มีการรวมกลุ่มแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการขายผลผลิต เรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนา

กองทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ
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ต้ังแต่ 2542 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
(ไบโอเทค) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ได้ร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติ
วิทยาป่าพรุและป่าดิบชื้น ฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส” ในพื้นที่ป่าฮาลา-บาลา 
เป็นการสร้างเครือข่ายในการท�างานด้านการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาของชุมชน  
เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ พัฒนาอาชีพในชุมชน 
และยกระดับคุณภาพชีวิต 

ในปี 2552 หมูบ้่านได้เข้าร่วมโครงการหมูบ้่านแม่ข่าย วท. โดยมพีืน้ทีก่ารท�างานบรเิวณป่าฮาลา-บาลา ชมุชน
บ้านบาลา และบ้านเจ๊ะเด็ง และพื้นที่ชุมชนโดยรอบมีผลการด�าเนินการดังนี้

1. งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ 
ศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพเพื่อน�าข้อมูล/ความรู้ที่ศึกษาไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการจัดการ

ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ของคนในท้องที่อย่างยั่งยืน   

การจัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (Bala-info) และสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
• ด�าเนินการส�ารวจพันธุ ์ไม้ป่าในป่าฮาลา-บาลา พันธุ ์พืชกินได้และ 

พืชสมุนไพรรอบป่าฮาลา-บาลา จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส 
• จัดท�าฐานข้อมูลแสดงข้อมูลในรูปของแผนที่ เช่น เส้นทางที่พบสัตว์ป่า 

เส้นทางการหากินของนกเงือก 
• ศึกษาพันธุ ์ไม้และจัดแสดงพันธุ ์ไม้ในเส้นทาง

ศกึษาธรรมชาตเิพือ่การท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ และการศกึษา
ของเยาวชน

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
• จดัตัง้ห้องปฏบิตักิารเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่และฝึกเจ้าหน้าทีใ่นขยายพนัธุไ์ม้ที่

มีศักยภาพ เช่น ดาหลาขาว 
• ส่งมอบให้ชุมชนปลูกเพื่อส่งเสริมอาชีพไม้ตัดดอกเป็นอาหารหรือ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส�าหรับพืชหา
ยากเพื่อการอนุรักษ์ เช่น แดงประดับผา 

2. งานด้านพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน
สนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรและพืชอาหาร 

• จากการวจิยัและการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ อาท ิดาหลาขาว ดาหลาแดง ได้
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแซมในสวนยางพารา สวนผลไม้ จ�าหน่ายเป็นไม้ตัดดอกในชุมชน ดอกละ 3-5 บาท และ
ในตลาดประเทศมาเลเซียช่อดอกติดผล ช่อละ 15 บาท 

• ชุมชนรวบรวมดอกดาหลาสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ได้สายพันธ์ุที่หลากหลาย 

หมู่บ้านดาหลา 
บ้านบาลา และบ้านเจ๊ะเด็ง ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
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ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเพื่ออนุรักษ์สาคู 
• ส่งเสรมิการเลีย้งเป็ดให้กบักลุม่วสิาหกจิชมุชนบ้านบาลา เพือ่เป็นอาชพีเสรมิ

และแหล่งโปรตีนในชุมชน และใช้ทรัพยากรท้องถ่ินเป็นอาหารเสริม เช่น ต้นสาคู 
กากมะพร้าว มีเกษตรกรเลี้ยงเป็ด 50 ครอบครัว มีรายได้จากการจ�าหน่ายไข่เป็ดและ
เนื้อเป็ด 7,500 บาท/ครัวเรือน/ปี 

• ชุมชนเห็นประโยชน์จากต้นสาคูท�าให้ไม่ท�าลายต้นสาคูและหันมาอนุรักษ ์
ป่าสาค ูนอกจากนี ้ยงัลดต้นทนุอาหารส�าเรจ็รปูโดยหาแหล่งโปรตนีอืน่มาทดแทน เช่น 
การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเป็นอาหารเสริมในการเลี้ยงเป็ด 

ถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องต้น
และสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) 

• ถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องต้นและสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตอาหารให้ถูกสุขอนามัย และรวบรวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนรอบป่า 
บาลาเป็น “เครือข่ายผลิตภัณฑ์จากป่าบาลา”

• ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จากการพฒันาได้แก่ ชาดาหลา ปัจจบุนัจ�าหน่ายทีท่่าอากาศยาน 
นราธิวาส และตามงานแสดงสินค้าต่างๆ งานด้านส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน

• สนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และน�า
องค์ความรู้และกระบวนการคิดมาปรับใช้ในการเรียนและแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน  

• ร่วมกันจัดต้ังกลุ่ม “รักษ์ป่าบาลา” มีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม 16 โรงเรียน ร่วมกันจัดค่ายอบรมครู 
ด้านวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ต่างๆ

• ผลจากการด�าเนินงานท�าให้กลุ่มเยาวชนในเครือข่ายได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุ่มเยาวชน  
โดยในปี 2551 “กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าบาลา” โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) ได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว”  
ครั้งที่ 10 และในปี 2552 โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 11

• นายอัครเดช วฒันเสรกีลุ อาจารย์โรงเรยีนเทพประทานบ้านเจ๊ะเดง็ ได้รบัรางวลัครดูใีนดวงใจ ระดบัอ�าเภอแว้ง 
ประจ�าปี 2553

• นายวรีชยั สตริกัษ์ อาจารย์โรงเรยีนบ้านกูวา ได้รบัรางวลัครวูทิยาศาสตร์ดเีด่นประจ�าอ�าเภอแว้ง ประจ�าปี 2553
• ปี 2555 โรงเรียนในเครือข่าย สวทช. ได้แก่ โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 

โรงเรียนบ้านยะหอ และโรงเรียนบ้านกูวา ได้เข้าร่วม “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย” และผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับตราพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก
ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ต�ำบลตรอกนอง อ�าเภอขลุงอยู่ทางทิศตะวันตกของน�้าตกพลิ้ว  
ห่างจากตวัเมอืงจนัทบรุ ี26 กิโลเมตร ไปตามถนนสขุุมวทิ เส้นทางจนัทบรุ-ีขลงุ 
เมื่อถึงสี่แยก อ�าเภอขลุง เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางสาย อ�าเภอขลุง-อ�าเภอ
มะขาม ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง 
ข้างเคียงดังต่อไปนี้

• ทิศเหนือ ติดต่อกับต�าบลมาบไพและวังสรรพรส อ.ขลุง 
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับต�าบลวังสรรพรสและ 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 อยู่ทางทิศตะวันตกขององค์การบริหารส่วนต�าบล 
ตรอกนอง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน�้าตกพล้ิว เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญของ
ต�าบล คือ คลองตรอกนอง คลองตรอกโสน และมีแหล่งน�า้ มีประชากร 2,329 คน 
763 ครวัเรอืน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีทางการเกษตร โดยท�าสวนผลไม้และ
สวนยางพารา ผลไม้ที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง   
สภาวะทางเศรษฐกจิทัว่ไป ราษฎรมคีวามเป็นอยู่ดกีนิดพีอสมควร ราษฎรทีว่่างงานมจี�านวนนอ้ย มีการรวมกลุม่ต่างๆ  
เช่น กลุม่ปรบัปรงุคณุภาพมงัคดุ กลุม่แปรรปูผลผลติทางการเกษตร แต่มปัีญหาทีร่าคาผลผลติไม่แน่นอน ราคาผลผลติ
ตกต�า่ ราคาต้นทุนการผลิตสูง ต้องการแก้ปัญหาทางด้านการตลาดและปลูกจิตส�านึกให้กับประชาชนและพ่อค้าที่น�า
ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพออกจ�าหน่ายในท้องตลาด     

เกษตรกรส่วนใหญ่ในต�าบลตรอกนองที่ท�าอาชีพสวนผลไม้ เช่น 
มังคุด ลองกอง เงาะ ชมพู่ มะยงชิด หรือชาวบ้านปลูกไม้ผลหลายชนิด
ในบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัในสวนเพือ่ใช้บรโิภค เช่น มะม่วง เชอรีก่ระท้อน ฝรัง่ 
มะเฟือง น้อยหน่า ก็ประสบปัญหาผลผลิตถูกแมลงวันผลไม้ท�าลายและ
ต่างประเทศกีดกันไม่น�าเข้าผลไม้ ท�าให้ต้องน�าผลผลิตไปอบไอน�้าหรือ 
ฉายรงัสก่ีอนส่งออก หรอืเลอืกส่งออกประเทศทีไ่ม่เข้มงวดในด้านกกักนัพชื     

หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก เริ่มจากในปี 2548 ผู้น�าเกษตรกร 
ต.ตรอกนอง ได้เข้าฝึกอบรมเรื่อง “การควบคุมก�าจัดแมลงวันผลไม้โดย
กำรฉำยรงัส”ี ณ มหาวทิยาลยับรูพา วทิยาเขตจนัทบรุ ีซึง่ด�าเนนิการโดย
คลินิกเทคโนโลยีส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติและคลินิกมหาวิทยาลัยบูรพา 
ต่อมาเกิดการรวมกลุ่มด�าเนินการต่อต้านแมลงวันผลไม้ในปลายปี 2548 
โดยใช้งบด�าเนินการของเกษตรกรเอง และ อบต.ตรอกนอง และผู้ว่า
ราชการจงัหวดัจนัทบรุไีด้สนบัสนนุงบประมาณด�าเนนิงานต่อเนือ่ง

ปี 2550-2551 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ สทน. ได้มาศึกษาข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ และเริ่มกิจกรรม
การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยการใช้แมลงที่เป็นหมันร่วมกับวิธีการก�าจัดแมลงวันทองอื่น ๆ 
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ปี 2552-2555 ด�ำเนินงำนผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนกำรท�ำงำนในพื้นที่จะมี 
คณะผู้ประสานงานและชาวบ้านมาร่วมวางแผน เรียนรู้และปฏิบัติงานตลอด

แนวความคิดการผลิตมังคุด
เพื่อกำรส่งออก เช่น มำตรฐำน
มงัคดุส่งออก ปัญหาทางกกักนัพชื
เรื่องแมลงวันผลไม้และ
พิษตกค้างของสารฆ่าแมลง

การบรหิารจดัการเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนการสร้างวิทยากรใน
พื้นที่

การผลิตมังคุด
เพื่อการส่งออก

การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยเทคนิคการใช้แมลงที่เป็นหมันร่วมกับวิธีการอื่น
การควบคมุแมลงวนัผลไม้แบบพืน้ทีก่ว้างโดยเทคนคิการใช้แมลงทีเ่ป็นหมนัร่วมกบัวธิกีารอืน่ ได้รบัการยอมรบั

ระหว่างประเทศ สทน. ได้ด�าเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• จัดฝึกอบรมและสัมมนาท�าความเข้าใจกับเกษตรกรทั้งหมดในต�าบล
• ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านนิเวศวิทยาของแมลงวันผลไม้ในพื้นที่
• ศึกษาการกระจายตัวของพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้
• ร่วมวางแผนด�าเนินการร่วมกับกลุ่มผู้น�าเกษตรกร
• ร่วมเรียนรู้และปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้น�าเกษตรกรในพื้นที่
• ร่วมสรุปผลการด�าเนินการและปัญหาทุกปี 
• ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่วิทยากรในท้องถิ่น
นอกจากนี้ สทน. ยังร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ

การพัฒนามังคุดส่งออก เช่น การใช้สารละลายไหมผลิตมังคุดหูเขียว การผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากกากอาหารเทียมเล้ียงหนอน การผลิตปุ๋ยน�้าชีวภาพจาก 
ผลไม้ที่เน่าเสีย การสกัดสารล่อแมลงวันผลไม้จากพืชในท้องถิ่น 

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน 
ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

ลองกอง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,200 บาท/ไร่ x 2,282 ไร่ x 3 ปี 
เป็นมูลค่า 8,215,200 บาท

มงัคดุ เกษตรกรมรีายได้เพิม่จากการส่งไปขายสหรฐัอเมรกิา 24,000 กิโลกรมั 
กโิลกรมัละ 10 บาท เป็นมูลค่าเพิ่ม 240,000 บาท

ผลไม้อื่นๆ เช่น มะม่วง  ชมพู่ กระท้อน มะไฟ น้อยหน่า มะยงชิด แก้วมังกร เป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท
นอกจากนี้ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีก�าจัดแมลง ได้ปีละมากกว่า 10 ล้านบาท 
ด้านสังคม ชุมชนมีการรวมตัว จัดตั้งกลุ่มต่อต้านแมลงวันผลไม้ มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ อบต. ที่มีอุปกรณ์และ
สื่อการสอนที่พร้อม มีการพัฒนาองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถเป็นวิทยากรได้
ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการควบคุมเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของแมลงวันผลไม้เท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อแมลงชนิดอื่น  
ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค 
การสร้างวทิยากรท้องถ่ิน ทีส่ามารถถ่ายทอดเทคโนโลย ีแก่ผูม้าชมงานและหมูบ้่านลกูข่าย 4 คน คอื น.ส.เนาวรตัน์ บญุมี 
นายชนะพล โห้หาญ นายเรวตั สดุสงวน นายปรชีา คณาญาต ินอกจากนีม้หีน่วยงานจากองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ 
และหน่วยงานภาครัฐมาดูงาน มากกว่า 400 คน มีหมู่บ้านลูกข่าย 2 แห่ง คือ หมู่บ้านพุทรานมสด อ�าเภอลอง 
จังหวัดแพร่และกลุ่มผู้ผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง จังหวัดเพชรบุรี
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หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์ 
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

1. กาฬสนิธุไ์ด้บรรจขุ้าวเหลอืง 11 ของบ้านโคกล่ามเข้าเป็นยทุธศาสตร์ข้าวจงัหวดักาฬสนิธุต์ัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นไป
2. นำยชมุพล ศริภิกัดิ ์ประธานศนูย์การเรยีนรูห้มูบ้่านข้าวเหลอืงอนิทรย์ีได้รบัคดัเลอืกเป็นเกษตรกรดเีด่น จงัหวดักาฬสนิธุ์ 
ประจ�าปี 2555 รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
3. รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo 2013) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

บ้านโคกล่ามเป็น “หมูบ้่านเทคโนโลยเีฉลมิพระเกยีรต”ิ ทีไ่ด้มกีาร
ใช้ประโยชน์จากคลองส่งน�้าและเคร่ืองสูบน�้าด้วยพลังงานไฟฟ้าที่กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การสนับสนุนไว้ตั้งแต่ปี 2524-2525 และ
มีการใช้ประโยชน์ในการท�าการเกษตรมาจนถึงปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่เป็น
แหล่งผลิตเมลด็พนัธุพ์ชืทีส่�าคญั เช่น เมลด็พนัธุข้์าวเหลอืง 11 เมลด็พนัธุข้์าว 
กข. 6 เมล็ดพันธุ์แตงโม เมล็ดพันธุ์แคนตาลูป เมล็ดพันธุ์มะระ เป็นต้น 
สามารถท�านาได้ปีละ 2 ครั้ง ปลูกเมล็ดพันธุ์แตงโม บ้านโคกล่ามแบ่งเป็น 

2 หมู่ คือ หมู่ที่ 2 โดยมี นายสมร สารฤทธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 125 ครัวเรือน ประชากร 589 คน และ 
หมู่ที่ 16 นายโสภณ อัตไพบูลย์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน จ�านวน 79 ครัวเรือน ประชากร 
388 คน รวมประชากรบ้านโคกล่าม  977 คน มีพื้นที่รวม 1,377 ไร่ แยกเป็นที่
อยู่อาศัยประมาณ 50 ไร่ พื้นที่นา 1,231 ไร่ พื้นที่สวน 96 ไร่ ในหมู่บ้านมี 
โรงสีข้าวชุมชน 2 แห่ง และโรงสีเอกชน 3 แห่ง  ชาวบ้านโคกล่ามเป็นผู้มีทักษะ
ในการผลติเมลด็พนัธุ ์ซึง่เป็นงานทีม่คีวามประณตี มคีวามซือ่สตัย์ท�าให้ได้รบัความ
ไว้วางใจในการเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งขายประเทศญี่ปุ่น ชุมชนบ้านโคกล่าม
ต้องการลดต้นทนุการประกอบอาชพี เช่น ต้นทนุการผลติข้าว ต้นทนุในเรือ่งปัจจยั
การผลิต เช่น ปุ๋ย น�้า สารเคมีต่าง ๆ  และการลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน จึงขอรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี จากคลนิกิเทคโนโลยีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง การปลูกข้าวต้นเดี่ยว  
การเพาะเห็ดขอนขาวในท่อนไม้ และการท�าน�้าหมักชีวภาพจากเปลือกแตงโม  
ชาวบ้านโคกล่ามท่ีเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้นและลดรายจ่ายได้ประมาณ 
3,690 บาท/ไร่/ครัวเรือน 

การพัฒนาหมู่บ้านโคกล่ามไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย วท. มีจุดเริ่มต้นจากการชี้เป้าของกระทรวงวิทย์ฯ ผ่าน
กระบวนการจัดเวทีประคม รับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค (SWOT)  
ร่วมกันระหว่างผู้ให้เทคโนโลยีและผู้รับเทคโนโลยี เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง น�าไปสู่กระบวนการ เข้าใจ  
เข้าถึง พัฒนา และจากความต้องการ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ น�าไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นการคิดร่วมกัน
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การด�าเนินงานเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2554 พบว่า เกษตรกร
ที่บ้านโคกล่ามสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น เพราะมีแปลงนาสาธิตในพื้นที่
ของเกษตรกร และมีการติดตามประเมินผลตลอดเวลา เมื่อจัดเวทีในชุมชน
สรุปประเด็นปัญหา 2 เรื่อง คือ เรื่องน�า้และเรื่องต้นทุนการผลิตข้าว 

ปัญหาเรือ่งน�า้ รองผูว่้าราชการจงัหวดัในขณะนัน้ (นายสวุทิย์ สบุงกฎ) 
ได้สนับสนุนงบประมาณในปี 2554 เพ่ือซ่อมแซมท่อส่งน�้าสถานีสูบน�้าด้วย
พลังไฟฟ้าในหมู่บ้านโคกล่ามจ�านวน 1,870,000 บาท 

ปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตข้าว ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การผลติปุย๋อนิทรย์ีคณุภาพสงูสตูร วว. เพือ่ลดต้นทนุในส่วนของการใช้ปุย๋เคมี 
การท�าปุ๋ยชีวภาพจากเศษเปลือกแตงโม แคนตาลูป ไว้ใช้เอง เป็นการปรับ
สภาพของดนิทีเ่สือ่มโทรมให้ดข้ึีน และลดปัญหาจากศตัรพูชื ลดต้นทนุในส่วน
ของสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชได้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนารีมาถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีตให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหลืองอินทรีย์ซ่ึงช่วยลดต้นทุนในส่วนของค่าเมล็ดพันธุ์ 
และความเสี่ยงในเรื่องของการตกกล้าแล้วไม่มีน�า้ 

จากผลการท�าแปลงสาธติในหมูบ้่านโคกล่าม ท�าให้ลดต้นทนุการท�านา
ได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ ลดค่าปุ๋ยเคมี ลดค่าสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช ผลผลิตของ
ข้าวที่ได้เพิ่มข้ึนและน�้าหนักเมล็ดสูงข้ึน ในปีงบประมาณ 2555 จึงได้ม ี
การขยายผลไปยงัเครอืข่ายการผลติข้าวอนิทรย์ีไปยงัพืน้ทีใ่กล้เคยีงโดยวทิยำกร
ท้องถ่ินจากศูนย์เรียนรู ้ข้าวเหลืองอินทรีย์ ได้แก่ นายชุมพล ศิริภักด์ิ  
นายนพดล แน่นอุดร นายโสภณ อัตไพบูลย์ ดต.เกษม อัตไพบูลย์  
นายสมร สารฤทธ์ิ นายสามล ศรีริเล้ียง น�าเทคโนโลยีที่บ้านโคกล่าม 
ประสบผลส�าเร็จไปถ่ายทอดต่อ เช่น เทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบ
ประณีต การท�าปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรของ วว. การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ  
การท�าบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ การคัดเมล็ดพันธุ์ การเพาะเห็ด ให้กับ
เกษตรกร 3 หมู่บ้านคือ บ้านสองห้อง อ.ร่องค�า ศูนย์เรียนรู้ภูปอ อ.เมือง 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านนาศรีนวล อ.ฆ้องชัย มีเกษตรกรจ�านวนมาก
สนใจเข้าร่วม โดยการสนับสนุนจากนายอ�าเภอฆ้องชัย นายอ�าเภอกมลาไสย 
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลในพื้นที่ เกษตรอ�าเภอ ปศุสัตว์อ�าเภอ พร้อมจัดท�าแปลงนาสาธิตในพื้นที่ 

ปี 2555 ได้มกีารจดัตัง้กลุม่ข้าวเหลอืงอนิทรย์ีและได้มกีารจดทะเบยีนวสิาหกจิชมุชนต่ออ�าเภอกมลาไสย และ
น�าข้าวเหลอืง 11 ส่งตรวจคณุค่าทางโภชนะและตรวจ DNA นอกจากนีศ้นูย์เรยีนรูเ้ป็นทีศ่กึษาดงูานของกลุม่เกษตรกร
จากที่ต่างๆ ดังนี้ 

• กลุ่มเกษตรกรจาก อ.เต่างอย จ.สกลนคร 15 คน 

แนวความคิดการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์ปลอดสารพิษ ดังรูป

ข้าวเหลืองอินทรีย์ 
ปลอดสารพิษ

ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต 
เช่น เมล็ดพันธุ์ น�้า 
การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 
การท�าเกษตรอินทรีย์

การบรหิารจดัการเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนการแบ่งปัน
ผลประโยชน์

เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด 
1. แปลงสาธิตปลูกข้าวต้นเดี่ยว 
2. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร วว.
3. การท�าปุ๋ยชีวภาพ
4. การบริหารจัดการน�้า
5. การท�านาข้าวอินทรีย์
6. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
7. การเพาะเห็ดประเภทต่าง ๆ
8. บ่อแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน

2���������������������.indd   27 7/8/56 BE   8:26 PM



เทคโนโลยีด้านการเกษตร

Ministry of science and technology28

• กลุ่มเกษตรกรจากบ้านดงน้อย อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 60 คน 
• เกษตรกรบ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย 
• ผู้น�ากลุ่มเกษตรกร สมาชิก อสวท. จ�านวน 151 คน 
• จัดนิทรรศการและจ�าหน่ายผลผลิตผลของหมู่บ้านในงานของดีกาฬสินธุ์ ที่ JJ Mall กทม.

เทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุ์และเทคนิคการปลูกข้าวต้นเดี่ยว

ลักษณะและวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว 
• ใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูก ประมาณ 1-1.5 กก./ไร่
• ใช้กล้าอายุ 8-14 วัน ที่กาฬสินธุ์ใช้กล้าอายุ 20 วัน
• ขังน�้าให้สูงเพียง 1-2 นิ้ว 
 และมีการปล่อยให้ดินแห้งบ้างสลับกันไป
• ด�าห่าง 30-40 ซม. แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
• ข้าวแต่ละต้นสามารถแตกกอได้ 30-40 ต้นต่อกอ

ผลที่ได้จากการท�าข้าวต้นเดี่ยว 
• ประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
• ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ต้นข้าวแข็งแรง ต้านทานโรคแมลงได้ดี
• ประหยัดน�้าได้ครึ่งหนึ่งจากการท�านาปกติ
• ประหยัดพื้นที่ในการตกกล้า
• การก�าจัดวัชพืชท�าได้ง่าย เพราะมีช่องว่างระหว่างกอข้าว
• คัดพันธุ์ที่ปลอมปนออกได้ง่าย

การจัดท�าแปลงทดลองเพื่อสาธิตในพื้นที่ปลูกข้าว คือ เกษตรกรจัดท�าปุ๋ย
และแปลงในพ้ืนทีข่องตนเอง บนัทกึข้อมลูในแปลงเกษตรกรแต่ละราย ตัง้แต่เริม่ต้น 
จนถงึเกบ็เกีย่วผลผลติ การจดัเกบ็บนัทกึข้อมลู/ การปฏบิตังิานจรงิในแปลงทดสอบ
(ท�าอะไร ใส่อะไร/เท่าไหร่)/ข้อมลูพืน้ฐานของดนิ และปัจจยัการผลติทีใ่ช้ (ปุย๋อนิทรย์ี 
วสัดปุรบัปรงุดนิ อืน่ๆ) การเตบิโตของข้าว ปัญหา-อปุสรรคแต่ละช่วงของการเตบิโต 
จ�านวน 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 นายเกษม อัตไพบูลย์ ใช้อายุกล้า 20 วัน จ�านวน 
1 ไร่ แปลงที่ 2 นายชุมพล ศิริภักดิ์ ใช้อายุกล้า 15 วัน (T1) 20 วัน (T2) และ 
25 วัน (T3) จ�านวน 3 ไร่ จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาน�าไปสู่การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ  เกิดกระบวนการเรียน
รู้ของคนในชุมชน เกิดการระเบิดจากภายในของคนในชุมชนที่ โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้

• บ้านดงน้อย ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ • บ้านโหมน ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 
• บ้านโพนแพง ต.ดินจี่ อ.ค�าม่วง จ.กาฬสินธุ์ • บ้านวังเดือนห้า ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์      

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน 
ด้านเศรษฐกิจ รายจ่ายลดลง เป็นจ�านวนเฉลี่ย 3,690 บาท/ไร่ 
• ค่าปุ๋ยเคมีลดลง 430 บาท/ไร่ ค่าสารเคมีก�าจัดศัตรูพืชประมาณ 200 บาท/ไร่
• ค่าเมล็ดพันธุ์ลดลงประมาณ 600 บาท/ไร่ 
ด้านสังคม สร้างวิทยากรในชุมชน เกิดการจ้างงานและงานวิจัยชุมชนใหม่ ๆ  

“การให้สมาชิกในชุมชนเป็นผู ้มีส่วนร่วม
อย่างจริงจังในการสังเคราะห์และวิเคราะห์
ปัญหา ล�าดับความส�าคัญของปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน อธิบายกันด้วย
เหตุผล จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในการพัฒนา
ชุมชน”
ผศ. วัชรินทร์ สราวิช 
ผู้รับผิดชอบโครงการ

“เกษตรกรไม่ได้แบมือเหมือนแต่ก่อนแล้ว 
แต่ลงมือ ลงแรง ลงความคิดด้วย เพราะรู้
แล้วว่าเทคโนโลยีสามารถน�ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันได้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น”
นายชุมพล ศิริภักดิ์ 
ประธานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านข้าวเหลือง
อินทรีย์
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หมู่บ้านสตรอเบอรี่ 
บ้านบ่อเหมืองน้อย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

หมูบ้่านบ่อเหมอืงน้อย และห้วยน�า้ผกั ได้รบัการจดัตัง้ 
เป็นหมู่บ้านชุมชนใหม่ตามแนวชายแดน ภายใต้โครงการพัฒนา
เพื่อความมั่นคงพื้นที่อ�าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยให้กองทัพ
ภาคที ่2 และ 3 รบัผดิชอบ แต่ละหมูบ้่านมจี�านวน 75 ครอบครวั 
รวม 150 ครอบครวั ได้รบัการจดัสรรพืน้ทีท่�ากนิ จ�านวน 10 ไร่ 
ต่อครอบครัว สภาพโดยทั่วไปเป็นป่าทึบและภูเขาสูงชัน สูงจาก
ระดับน�้าทะเล 650 เมตร ภูมิอากาศหนาวเย็น การคมนาคม

ล�าบาก ไม่มีรถประจ�าทาง อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวไร่เป็นพืชหลักเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อจ�าหน่าย รวมทั้งหาของป่าและรับจ้างทั่วไป

ปี 2538 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) 
ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต(ิสวทช) ร่วมกบักองทพัภาคที ่2 
และหน่วยงานเครอืข่าย เลง็เหน็การใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยช่ีวยยกระดบัชวีติ
และความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดีขึ้น สามารถเลี้ยงชีพจากการประกอบอาชีพใน
พื้นที่ได้โดยจัดตั้งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ

ปี 2552 ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โดยเริ่มจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสตรอเบอรี่
เป็นโครงการน�าร่อง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ตามมาสรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาได้ ดังนี้

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่
ปี 2539 ไบโอเทคร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่ 

ในระยะแรกจดัท�าเป็นแปลงสงัเคราะห์เทคโนโลย ีและถ่ายทอดสูเ่กษตรกร ในปีการเพาะปลกู2551/2552 มเีกษตรกร
เข้าร่วม 12 คน พืน้ทีก่ารปลกู 10.5 ไร่ ได้รบัผลผลติ 8,500 กโิลกรมั เฉลีย่ 800 กโิลกรมั/ไร่ เกษตรกรมรีายได้เฉลีย่ 

40,000 บาท/ครอบครัว มีเงินกองทุนประมาณ 80,000 บาท ในปี
การเพาะปลูก 2552/2553 มีเกษตรกรเข้าร่วม 10 ราย มีพื้นที่ปลูก 
8 ไร่ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 1,500-2,000 กิโลกรัม/ไร่ 
จะท�าให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 65,000 บาท/ไร่/ครอบครัว

2. การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อการเพิ่มมูลค่า

ในปี 2534 ได้ถ่ายทอดความรูด้้านการแปรรปูและสขุลกัษณะ
ที่ดีในการผลิตอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย ท�าให้กลุ่มได้จดทะเบียนในรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชน “กลุ ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย”  
มีจ�านวนสมาชิก 14 คน ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปได้แก่น�้าสตรอเบอรี่  
แยมสตรอเบอรี่ น�้าเสาวรส มะคาเดเมียอบแห้ง และช็อคโกแลต  
มะคาเดเมยี ในปี 2553 มเีงินหมนุเวยีนจากการจ�าหน่าย 2,700,000 บาท 
เกิดรายได้ให้กับสมาชิกจ�านวน 35,000 บาท/คน/ปี และสร้างรายได้
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ให้กับเกษตรกรนอกกลุ่มแปรรูปจากการจ้างแรงงาน คนละ 10,000 บาท จ�านวน 22 คน

3. การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการของเยาวชน
ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ผ่านค่าย

วิทยาศาสตร์ท่ีสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและอาชีพในชุมชนปีละ 4 ค่าย ได้แก่ ค่าย 
สตรอเบอรี่ ค่ายพลังงาน ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ค่ายการแปรรูปอาหาร โดยมี
โรงเรยีนเข้าร่วม 7 โรงเรยีน มนีกัเรยีนเข้าร่วมค่าย ครัง้ละ 50 คน เพือ่ให้เดก็ได้เรยีนรู้ 
เข้าใจทกัษะวทิยาศาสตร์สามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการเรยีนและชวีติประจ�าวนัได้ 
รวมทั้งจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กและชุมชน ในหมู่บ้านบ้านบ่อเหมืองน้อย 

เป็นศูนย์รวมของเยาวชนในหมู่บ้านให้ เข้ามาท�ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้ตลอดเวลา 
รวมทั้งให้เยาวชนในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงในศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้น�าเยาวชนในท้องถิ่น
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หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย 
หมู่ที่ 2 บ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

หมู่ข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย มีความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. และได้รับเชิญให้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดข้ึน นอกจากน้ียังได้รับเกียรติจากผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารหน่วยงานในท้องถิ่น ผู้บริหารของมหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน

บ้ำนบำงกระน้อย เป็นหมู่บ้าน 1 ใน 13 หมู่บ้านของ  
ต�าบลนครป่าหมาก อ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ 58.62 
ตารางกิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือติด ต�าบลท่าตาล ทิศใต้ติด  
ต�าบลไผ่ล้อม ทิศตะวันออกติด ต�าบลวัดตายม ทิศตะวันตกติด  
ต�าบลเนินกุ่ม ลักษณะพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มน�้า มีแม่น�้าแคววังทอง และ
คลองโกรงเกรงไหลผ่าน เป็นหมู่บ้านระดับกลาง มีครัวเรือนทั้งหมด  
132 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร 104 ครัวเรือน ประชากร  

ชาย 3,210 คน หญิง 3,379 คน รวม 6,589 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพท�านาและรับจ้าง ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรคือ 
ข้าว กล้วย มะม่วง กระท้อน มะดัน เป็นต้น

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีร่วมกบัมหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม และจงัหวดัพษิณโุลก ร่วมกนั
ที่จะน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต จึงได้ด�าเนินการคัดเลือก หมู่ที่ 2  
บ้านบางกระน้อย ต�าบลนครป่าหมาก อ�าเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย”

นายสมพงษ์ อ้นชาวนา ซ่ึงเป็นผู้ใหญ่บ้านและแกนน�าหลักของหมู่บ้าน จึงได้ตระหนักถึงความยั่งยืน 
ในการด�ารงชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการใช้ 
ต้นทนุในสงัคมเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาคน สงัคม และสิง่แวดล้อมเพือ่ความอยูด่มีสีขุ ตลอดจนเกดิหมูบ้่านต้นแบบ
ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย ด้วยการด�าเนินงานต่อเนื่องในการขยายองค์ความรู้
ในการผลิตข้าวปลอดสารและการแปรรูผลิตภัณฑ์จากข้าวให้แก่หมู่บ้านจ�านวน 13 หมู่บ้าน ในต�าบลนครป่าหมาก 
อ�าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปลอดสารที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ ภายในชุมชน 
ยังเกิดการท�างานแบบบูรณาการร่วมกัน

ปี 2553 ได้มีการฝึกแกนน�าหมู่บ้านจ�านวน 19 คน เพื่อเป็นวิทยากรในการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่อง 
การผลติข้าวปลอดสาร การผลติปุย๋อนิทรย์ีและการใช้ปุย๋อนิทรย์ีในนาข้าวและการแปรรปูข้าวเพือ่เพิม่มลูค่าและสร้าง
รายได้ ได้แก่ โจ๊กข้าวกล้องงอก ข้าวเกรียบ ครองแครง 

ปี 2554 จดักจิกรรมเพือ่พฒันาและขยายผลต่อยอด เช่น การพฒันาและออกแบบบรรจภุณัฑ์ และการแปรรปู
ผลติภณัฑ์จากผลผลติทางการเกษตร อบรมการผลติข้าวปลอดสาร 
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ปี 2555 สร้างตราสินค้าภายใต้ชื่อ “ทิพย์เกสร” ที่น�ามา
ใช้กบัสนิค้าในหมูบ้่าน และได้ถ่ายทอดองค์ความรูใ้นการใช้พลงังาน 
ทดแทนให้แก่แกนน�าในหมู่บ้าน ได้แก่ เทคโนโลยีเตาชีวมวล โดย
นายประสทิธิ ์ตระการฤทธิ ์ผูเ้ชีย่วชาญด้านเตาแก๊สชวีมวลพลงังาน
แกลบ จากการติดตามอย่างต่อเนื่อง พบว่า ชุมชนได้ออกแบบเตา
ให้มรีปูแบบทีส่ามารถน�ามาใช้งานกลางแจ้งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น  
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ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เป็นจ�านวน 1,380 เพิ่มขึ้นต่อเดือน

• ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการรับรอง เพิ่มโอกาส
ทางการค้า เกิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่

ด้านสังคม 
• เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่

เพิ่มขึ้น
• พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น
• เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ เนื่องจากบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมี นอกจากนี้สร้างความมั่นคง

ของประชาชนจากการมีอาชีพ

ด้านสิ่งแวดล้อม
• ลดปริมาณของเสีย เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า
• การอนรุกัษ์ ป้องกนั และควบคมุการใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างเหมาะสม จากการด�าเนนิงาน

หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท�าให้สามารถขยายผลไปหมู่บ้านใกล้เคียง 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

จากจดุเริม่ต้นของการค้นหาหมูบ้่าน วท. ในปี 2553 ของผูร้บัผดิชอบ 
โครงการ ในจงัหวัดพษิณโุลก ดชู่างกระชันชดิกบัเวลาทีเ่หลอืเพยีง 
2 วนั ในการให้ค�าตอบไปยงัผูด้�าเนนิงานหมูบ้่านแม่ข่าย วท.  ท�าให้
ค่อนข้างหนักใจเสียเหลือเกิน แต่ด้วยการชี้น�าของทางจังหวัด
พิษณุโลกบวกกับความพร้อมและศักยภาพพื้นฐานของหมู่บ้านที่มี
อดีตก�านันสมพงษ์ อ้นชาวนา แกนน�าหมู่บ้าน ท�าให้การค้นหาทั้ง
ข้อมูลและค�าตอบเบ็ดเสร็จได้ภายใน 1 วัน สร้างขวัญและก�าลังใจ
ของผู้ท�างานเพิ่มขึ้น และต้องบอกว่าหมู่บ้านข้าวปลอดสารอาหาร
ปลอดภยันี ้เขามคีวามพร้อมมาก และมคีวามตัง้ใจสูง เมือ่ได้ลงพืน้ที่ 
และได้เหน็ภาพของการรวมตวัของคนในหมูบ้่านแห่งนี ้เป็นน�า้หนึง่
ใจเดียวกัน ความเป็นคนหัวไวใจสู้ของแกนน�า ความใฝ่รู้เพื่อน�า
เอาองค์ความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนใน
หมู่บ้านเพื่อน�าไปต่อยอดในการผลิตข้าวให้ปลอดสาร อาหารให้
ปลอดภยัด้วยความตระหนกัและการใส่ใจถงึผูอ้ืน่ทีบ่รโิภคผลติภณัฑ์
ของหมู่บ้านแห่งนี้ ท�าให้ทางผู้รับผิดชอบรู้สึกยิ่งประทับใจ และ
พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้กับหมู่บ้าน ณ แห่งนี้
ผศ.ดร.น�้าทิพย์ วงษ์ประทีป ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมู่บ้านบางกระน้อยที่มีกลุ่มคนรวมตัวกันเพื่อ
การผลิตข้าวในหมู่บ้าน ซึ่งไม่มีองค์ความรู้และ
ทิศทางการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัย
อย่างถูกต้องน้ัน แต่เมื่อได้รู ้จักกับอาจารย ์
น�้าทิพย์ และได้มีการน�าเอาความรู้ทางด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีมาถ่ายทอดให้กบัคนใน
หมู่บ้านเพื่อผลิตข้าวปลอดสาร และอาหารให้
ปลอดภัย ท�าให้คนในหมู่บ้านมคีวามรูเ้พิม่ขึน้ส่ง
ผลให้คนในหมู่บ้านเกิดอาชีพ มีรายได้ และมี
ทศิทางการท�างานร่วมกนัของกลุม่คนในหมูบ้่าน
อย่างชัดเจน ผมในฐานะแกนน�าและกลุ่มคนใน
หมู่บ้านรู้สึกขอบคุณทางอาจารย์ที่ได้เข้ามาช่วย
หมูบ้่านในครัง้นี ้รวมทัง้ต้องขอขอบคณุโครงการ
หมู่บ้านฯ ด้วย เพราะตัวโครงการดังกล่าวท�า 
ให้เกิดประโยชน์ต่อหมู ่บ้านมาก ช่วยท�าให้
หมู่บ้านของเราได้รับองค์ความรู้ที่น�ามาใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน เพื่อการผลิตข้าวปลอดสาร  
เกิดผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดอาชีพที่
มั่นคง เกิดรายได้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
นายสมพงษ์ อ้นชาวนา แกนน�า
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หมู่บ้านข้าวหอมนิล   
ต.ไผ่จ�าศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) ได้ลงพื้นที่เพื่อ
ส�ารวจความต้องการของชมุชน ต.ไผ่จ�าศลี พบว่า ประชากร
ส่วนมากประกอบอาชพีหลกัด้านการเกษตร อาชพีรองลงมา
ได้แก่ ท�าสวน เลี้ยงสัตว์ และมีความพร้อมในการพัฒนา
ตนเอง มีการรวมตัวของคนในชุมชน ตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์
ผลิตปุ ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและทดลองท�าแปลงสาธิตปลูก 

ข้าวหอมนิล โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตเอง มีการก่อตั้งโรงสีข้าวชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมาใช้บริการ การจัดตั้งศูนย ์
การเรียนรู้ชุมชนต�าบลไผ่จ�าศีล เพ่ือเป็นสถานที่ให้คนในชุมชนได้มารวมตัวกันรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและใช้เป็น
สถานที่ให้บริการฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้กับคนในชุมชนอื่น 

ความต้องการของชุมชนในการอบรมด้านอาชีพ พบว่า มีความต้องการการอบรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ 
การผลิตปุ๋ยเม็ดจากปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบไอที การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป
ผลติภณัฑ์จากปลา และการใช้ประโยชน์จากวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตร นอกจากนีช้มุชนยงัมคีวามต้องการใช้ประโยชน์
จากพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
1. การพัฒนาต้นแบบห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์  
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว  
3. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว
4. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ เพื่อใช้ในโรงสีข้าว โรงงานผลิตปุ๋ย เครื่องสูบน�้าแปลง

นาข้าว และไฟแสงสว่าง
5. การผลิตผลิตภัณฑ์สบู่จากน�า้นมแพะ มังคุดและขมิ้นชัน  
6. การเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านระบบไอที
7. การผลิตข้าวกล้องงอกเชิงพาณิชย์ และแปรรูปพืชผัก ผลไม้ในท้องถิ่น เพื่อจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์
8. การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ออกแบบฉลาก

9. การพัฒนาทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ในองค์กรแก่เยาวชนและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อ�าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ปัจจบุนัมปัีจจยัต่าง ๆ  ทีส่นบัสนนุหลายด้านท�าให้เป็นชมุชนมคีวามเข้มแขง็  

ก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่รวมกลุ่มข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนนทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
ครบวงจรวัดขุนทอง กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทยด�าเนินกิจกรรมด้านการผลิตเยื่อ 
และกระดาษ กลุม่แม่บ้านบ้านมะขาม แปรรปูอาหารโดยเน้นการผลติน�า้พรกิ กลุม่
สตรีท�าขนมไทย ผลิตขนมไทย เป็นต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก วศ. เพื่อน�า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริม ปรับปรุงและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
กลุ่มต่าง ๆ ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจน
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ด้านเศรษฐกิจ    
1. น�าวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เศษกระดาษ และวัชพืชจัดตั้ง

กลุ่มผลิตและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น การผลิตกระถาง
เพาะช�ากล้าไม้ที่ย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ การผลิตกระดาษหัตถกรรม
ชนิดต่าง ๆ 

2. จัดตัง้กลุ่มผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว ผัก 
และผลไม้ในท้องถิ่นท่ีผลิตจากกลุ่มเคร่ืองข่ายเกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ น�ามา
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เกิดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

3. การน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ เพื่อลดภาระการใช้
ไฟฟ้าของโรงสีข้าว

4. ชมุชนสามารถใช้โรงอบแห้งพลงังานแสงอาทติย์ในการเพิม่มลูค่า
ผลิตผลทางการเกษตรได้ 

ด้านสังคม
1. สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้กิจกรรมของชุมชน 

วัด และขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีเป็นแนวทางและเป็นจุดร่วม ท�าให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 
2. สมาชิกมีการรวมกลุ่ม เกิดเป็นกิจกรรมที่เป็นเครือข่ายของชุมชน มีความสงบสันติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. การสร้างความตระหนักในด้านการน�าพลังงานทดแทนมาใช้
ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นจุดแข็งของพื้นที่ 
จังหวัดอ่างทอง

4. แหล่งความรูส้าธารณะเพิม่ขึน้เป็นห้องหนึง่ห้องในห้องสมดุประชาชน 
เฉลิมราชกุมารี อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หน่วยงานที่ร่วมด�าเนินการและให้การสนับสนุน
1. การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในจังหวัด เช่น อบจ. อบต. 

เทศบาล อุตสาหกรรมจังหวัด  เกษตรจังหวัด ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
และการฝึกอบรม

2. สถาบนัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย การฝึกอบรม
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย

3. กรมวิชาการเกษตร ให้การฝึกอบรมการเพาะปลูกข้าว
4. สถาบันเทคโนโลยีพลงังานแสงอาทติย์ สวทช. ให้การสนบัสนนุและตดิตัง้ระบบการผลติไฟฟ้าเซลล์แสงอาทติย์
5. บริษัท เดอะลีจิสต์ จ�ากัด ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องวัดความชื้นของข้าว 

เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ
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หมู่บ้านข้าวอินทรีย์  
บ้านนาเวียง ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล�าปาง

ชมุชนบ้ำนนำเวยีง ซึง่มปีระประชากร 177 หลงัคา และ 80 % 
ประกอบอาชีพเกษตรกร การท�านาเป็นอาชีพหลักหลังฤดูเก็บเกี่ยวก็ปลูก
ผกัสวนครวัไว้กนิ เหลอืกแ็บ่งขาย การท�านาในอดตีเราต้องพบปัญหามากมาย 
เช่น ปุ๋ยมีราคาแพง ต้นทุนการผลิตสูงแต่เรากลับขาย ข้าวในราคาต�่า  
กลุ่มท�านาข้าวได้รวมตวักันทีจ่ะลดต้นทนุการผลติลงโดยการท�าบญัชคีรวัเรอืน 
ส�ารวจค่าใช้จ่ายในการท�านา ก็พบว่า การท�านาในแต่ละปี ต้องใช้ปุ๋ย 
ทั้งหมู่บ้าน 60,000-70,000 บาท และค่าสารฆ่าแมลง ฆ่าหญ้าประมาณ 
18,900 บาท/ปี 

กลุม่ข้าวกล้องอนิทรย์ี ได้แปรรปูเป็นข้าวกล้องบรรจถุงุเพือ่จ�าหน่ายในชมุชนและพืน้ทีใ่กล้เคยีง แต่ประสบปัญหา 
เรื่องมอดและการเกิดกลิ่นหืน ท�าให้ไม่สามารถเก็บรักษาข้าวกล้องไว้ได้นาน และได้ประสานขอความร่วมมือจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเพิ่มมูลค่า และเก็บรักษาได้นาน 
จะช่วยให้การตลาดได้กว้างขวางขึ้น และมีการขยายตัวของสมาชิกในการผลิตผลิตผลเกษตรอินทรีย์มากขึ้น 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดอบรม 
การยืดอายุผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก ซึ่งทาง
สถาบันได้วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน พบว่า ชุมชนต้องการพัฒนาการ 
คัดพันธุ์ข้าวทีถ่กูต้อง และการพฒันาคณุภาพดนิ ในปีงบประมาณ 2554 จึงได้
ด�าเนินการพัฒนา เติมเต็มหมู่บ้านนาเวียงให้เป็นหมู่บ้านข้าวอินทรีย์

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น�ามาใช้แก้ปัญหา
1. เทคโนโลยีด้านการยืดอายุผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง (งานวิจัยของกลุ่ม) 
2. เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องในรูปแบบอื่นๆ 
3. เทคนิคการปลูกและการคัดพันธุ์ข้าวเพื่อท�าพันธุ์
4. การทดสอบวิเคราะห์ดินและธาตุอาหารในปุ๋ยหมักแบบประยุกต์

ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการท�างาน
1. หน่วยงานราชการและผูน้�าระดบัจงัหวดั
และระดับท้องถิ่นให้ความส�าคัญ
2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
องค์กรในท้องถิ่นและหมู่บ้านใกล้เคียง
3. มีการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 
4. ผู้น�าชุมชนมีความเข้มแข็ง
5. สมาชิกในกลุ่มมีความขยันและสามัคคี

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1.จดัการประชมุระดมความคดิของคนในชมุชนถงึประเดน็ปัญหาทีต้่องการแก้ไขและ
ศักยภาพของชุมชน
2. ท�าการบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. ท�าการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน
4. พัฒนาองค์ความรู้ให้เพิ่มพูนและขยายผลไปยังกลุ่มรอบชุมชน
5. ติดตามประเมินผล

ศักยภำพและ
ความพร้อม
ของหมู่บ้าน
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เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน
การยืดอายุผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร 

ปัจจยัทีม่ผีลต่ออายกุารเกบ็รกัษาของผลติภณัฑ์ และวธิกีารยดือายกุารเกบ็โดยค�านงึถงึปัจจยัต่างๆ ทัง้ในส่วนทีเ่กีย่วข้อง
กับการเสื่อมเสียของอาหารและการยอมรับของผู้บริโภค ถ่ายทอดองค์ความรู้แปรรูปข้าวกล้อง เช่น น�้าข้าวกล้อง 
ไอศกรีมข้าวกล้อง 

การคัดพันธุ์ข้าวในแปลงนา
1. เลือกแปลงนาที่มีข้าวเจริญเติบโตดีไม่มีโรคและแมลงรบกวน
2. ไม่มีข้าวพันธุ์อื่นขึ้นมาปน
3. เลือกเก็บรวงที่มีการติดเมล็ดดีตะแง้ถี่รวงยาวคอรวงใหญ่มีลักษณะตรงตามแต่ละพันธุ์ที่เลือกเก็บ
4. ในการเกบ็เกีย่วเพือ่ท�าพนัธุน์ัน้ ให้เกีย่วรวงข้าวทีอ่ยูห่่างจากขอบแปลงข้างละ 1 เมตร เพือ่ป้องกนัการปนกบัข้าวอืน่ๆ เกบ็ประมาณ 
200 รวง ต่อหนึ่งพันธุ์หรือให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละพันธุ์
5. น�ารวงข้าวไปนวดหรือตากแดด ประมาณ 1-2 แดด หรอืความชืน้ประมาณ 14% หลงัจากนัน้บรรจเุมลด็ในภาชนะทีร่ะบายอากาศ
ได้ดี เช่น ถุงผ้า กระสอบ เป็นต้น
6. เขียนชื่อพันธุ์ อายุการเก็บเกี่ยว
หมายเหตุ : การท�าเช่นนี้ 1-2 ฤดูการผลิต จะท�าให้เกษตรกรสามารถรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่
ดีไว้ได้ หรืออาจได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่จากการคัดเลือกเช่นนี้ได้

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้เฉลี่ย 600 บาท/คน/เดือน และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการท�านาและต้องซื้อปุ๋ยเคมี  

ยาฆ่าแมลงและค่ารักษาพยาบาล ที่จะต้องใช้ทั้งหมู่บ้าน 60,000-70,000 บาท ลงเหลือแค่ 20,000 บาท ซึ่งสามารถ 
ท�าให้ประหยัดไปถึง 40,000-50,000 บาท ต่อปี 

ด้านสงัคม ความสมัพนัธ์ทีด่ใีนชมุชน มกีารแลกเปลีย่นความรูข้องแต่ละคนส่งต่อให้ซึง่กนัและกนั สร้างอาชพี
ใหม่ให้กับคนในชุมชน มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

ด้านสิ่งแวดล้อม   
• การช่วยลดปริมาณเศษใบไม้ที่จะต้องน�าไปทิ้งเป็นเศษขยะ 
• สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินที่เป็นประโยชน์ก็จะคงอยู่เพื่อบ�ารุงรักษาดินให้ดี และคุณภาพน�้าที่ใช้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่

ปลอดภัยไม่มีสารเคมีเจือปนมากับน�้า สามารถหาอาหารจากแปลงนาได้ที่นอกเหนือจากข้าว
ด้านความเป็นอยู่ การลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนของปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ได้  

ประมาณ 60 % จึงท�าให้มีเงินเหลือและสามารถเข้าระบบของการออม ท�าให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

การขยายเครือข่าย
กลุ่มข้าวอินทรีย์ บ้านนาเวียงสามารถขยายผลต่อไปยังกลุ่มอื่น เช่น ต.ท่าผา อ.เกาะคา, ต.เกาะคา อ.เกาะคา 

(หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง), ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างประเทศ) และได้
วางแผนจะต้องท�าเครือข่ายหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ ให้ครบทั้ง 13 อ�าเภอ ของจังหวัดล�าปางโดยอาศัยเครือข่ายกลุ่มผลิต
ข้าวอินทรีย์ชีวภาพ (ข้าวหอมมะลิแดง)

หน่วยงานที่ร่วมด�าเนินการ
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น เทศบาลต�าบลเกาะคา หน่วยงานนอกท้องถิ่น 

เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร หน่วยงานภาคเอกชน เช่น หน่วยพัฒนาสังคมที่ 51 ล�าปาง  
ในการให้ข้อมูลทางด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุน และส�านักงานเกษตรอ�าเภอและส�านักงานเกษตรจังหวัด 
สนับสนุนเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท�าข้าวกล้องงอก 
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หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ 
หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6 และ 7 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

“หาดสองแคว” เล่ากันว่าเดมิทเีป็นชนกลุม่หนึง่ซึง่อพยพมาจาก
เวียงจันทร์ ประเทศลาวสมัยใดไม่ปรากฏ ได้อพยพหาพื้นที่ท�ากินใหม่จน
กระทั่งได้พบแม่น�้าไหลผ่านเหมาะแก่การเกษตรทั่วไปจึงได้ตั้งแหล่งสร้าง
บ้านเรือนบริเวณสองฝั่งล�าน�้า และขยายเป็นชุมชนใหญ่ ปัจจุบันภาษาที่
พดูกนัในท้องถิน่ชาวบ้านเรยีกภาษาตนเองทใีช้ในการสือ่สารว่า “ภาษาลาว” 
ค�าว่า “หาดสองแคว” หรอื “สองแคว” มาจากมแีม่น�้าน่านไหลผ่านตลอด
หมู่บ้านและคลองตรอนไหลมาบรรจบ ท�าให้ล�าน�้ามีลักษณะเป็นสองทาง 
เรียกว่า สองแคว และตรงบริเวณล�าน�้ามาบรรจบกันนี้ เกิดหาดทราย

สวยงาม ชาวเรือจะค้างอ้างแรมบริเวณหาดทรายนี้เสมอ จึงได้ขนานนามบริเวณนี้ว่า “หาดสองแคว” ซึ่งภายหลัง
เป็นชมุชนทีห่นาแน่น และได้จดัตัง้เป็นหมูบ้่านและต�าบลในเวลาต่อมา ซือ่ว่าต�าบลหาดสองแคว ได้ยกระดบัเป็นต�าบล
เมื่อปี พ.ศ. 2385 ปัจจุบันมีประชากร จ�านวนประชากรทั้งสิ้น 4,165 คน 1,233 ครัวเรือน ร้อยละ 80 มีอาชีพ
เกษตรกรรมแต่ประสบปัญหา ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตตกต�่า คุณภาพข้าวไม่ได้ตามมาตรฐาน และเกษตรกรใช้
เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ขาดความรู้ ความเข้าใจในในการใช้สารเคมี ชาวนาละทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และประเพณี
ที่สืบทอดในการท�านามาอย่างช้านาน การพัฒนาหมู่บ้านข้าวอินทรีย์เริ่มจากการจัดเวทีประชาคม รับฟังความคิดเห็น
ของคนในชมุชน การวเิคราะห์จดุออ่น จดุแขง็ ปัญหาและอปุสรรค ร่วมกนัระหว่างผูใ้ห้เทคโนโลยแีละผูร้บัเทคโนโลยี 
เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

หมู่บ้านข้าวอินทรีย์ มีปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน เช่น เป็นต�าบลที่ประชาชนมีความเข้มแข็งได้รับรางวัลการมี
ส่วนร่วมการบรหิารราชการระดบัประเทศของสถาบนัพระปกเกล้าและกนกพร ผูบ้รหิารมคีวามสามารถบรหิารจดัการ
จนกระทัง่ได้รางวลัธรรมาภบิาลตดิต่อกนั 6 ปี เป็นชมุชนทีป่ระชาชนมส่ีวนร่วมในการจดัการขยะมลูฝอย รางวลัชมุชน
ปลอดขยะของกรมควบคุมพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดประเพณีขอบคุณพืชพันธุ์
ธัญญาหารทุกปี รวมทั้งกลุ่มอาชีพเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มท�าปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 7 หมู่บ้าน กลุ่มน�้าหมักชีวภาพ  
กลุ่มผลิตสารชีวภัณฑ์ และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเป็นต้น 

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน

ชาวนาหมู่บ้านข้าวปลอดสาร
1. พื้นที่ราบลุ่มเหมาะสมแก่การท�านา
2. โครงการสูบน�้าไฟฟ้า
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

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

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวนา
2. ปรับปรุงบ�ารุงดินให้เหมาะสม
3. พัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่
4. พฒันาเทคโนโลยจีากภมูปัิญญาท้องถิน่ให้เป็นเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
5. มีการจัดการน�้าในระบบแปลงนา
6. ควบคุมมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์
7. บริโภคเหลือส่งขายต่างประเทศ

1. ชาวนาท�านาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ให้กับดิน
3. ผลิตข้าวปลอดสาร
4. ลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
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เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน 
การด�าเนินงานเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 – 2556 พบว่า 

การจัดองค์ความรู้ในชุมชน เน้นเทคโนโลยีกระบวนการจัดองค์ความรู้
ในชุมชนให้เป็นระบบระเบียบ และสร้างช่องทางที่เหมาะสมแก่
เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ตลอดจนต่อยอดองค์
ความรู้เดิมไปสู่องค์ความรู้ในระดับสากล และยังน�าความรู้ทางหลัก
วิทยาศาสตร์มาเสริมสร้างในการคิด มีความเป็นเหตุเป็นผล

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

กระบวนการขยายเครือข่าย จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา น�าไปสู่การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ทั้งที่อยู่ใน
อ�าเภอเดียวกัน และต่างอ�าเภอเกิดกระบวนการเรียนรู้คือ

 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการท�าแปลงสาธิต เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ให้และผู้รับ
 2. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ให้ชาวนาในพื้นที่อื่นๆ มีส่วนร่วม
 3. สรุปผลการด�าเนินงานแต่ละปี และยังมีการเผยแพร่การด�าเนินงานให้กับหมู่บ้านอื่นๆ
 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการน�าไปสู่นโยบายสาธารณะสู่ท้องถิ่น
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หมู่บ้านพันธุ์ข้าวหอมมะลิพิมาน 
หมู่ที่ 1-10 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม

บ้ำนพิมำน เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่
อุดมสมบูรณ์จากลุ่มน�้ากล�่า สามารถเพาะปลูก
พืชไร่ได้หลายชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ 105,  
กข. 6, กข. 15, ข้าวโพดและเมล็ดพันธ์ดอกไม้ 
ปลูกยางพารา เลี้ยงวัวควาย การเลี้ยงไก่บ้าน 
หมูบ้่านพมิานเป็นหมูบ้่านทีป่ลกูข้าวหอมมะลทิีม่ี
คุณภาพดี แต่การผลิตเมล็ดพันธ์ยังไม่มาตรฐาน

ต้องเสริมเทคโนโลยีอีกหลายด้าน ชุมชนพิมานมีการผลิตปุ๋ยใช้เพื่อการเพาะปลูก โดยมี วว. มาสร้างโรงปุ๋ยที่หมู่บ้าน
พมิานเพือ่ให้ชาวพมิานสามารถผลติปุย๋อนิทรย์ีไว้ใช้เพือ่ลดการใช้ปุย๋เคม ีเกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายการซือ้ปุย๋เคมี 
เกษตรกรหมู่บ้านพิมานมีความกระตือรือร้นในการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและลดค่าใช้จ่ายใน
การประกอบอาชีพต่างๆ โครงการคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้แนะน�าและฝึกอบรมการผลิตเครื่องดื่ม 
จากพืชผลเกษตร เช่น น�้าข้าวกล้องงอก น�้าฟักทอง และจ�าหน่ายไปหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร  
ซึ่งเพิ่มขึ้นปีละ 3,000 - 4,000 บาท/ปี/ครัวเรือน 

การพัฒนาหมู่บ้านพิมานไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย วท. เริ่มจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ริเริ่มจัดโครงการ 
อาสาสมคัรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(อสวท.) ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดั
นครพนม และได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละท้องถิ่นเพื่อร่วมกันวางแผนงานให้ต่อเนื่องในอนาคต

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านพันธ์ุข้าวหอมมะลิ

ลดต้นทุนการผลิต 
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
เกษตรอินทรีย์ 
การเลี้ยงสัตว์

การบริหารจัดการ
เทคโนโลยกีารมส่ีวน
ร่วมของชุมชน

เมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิ

ขั้นตอนการท�างาน
ร่วมกันศึกษาปัญหาต่างๆของหมู่บ้าน -> จัดเวทีให้ชุมชนวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มต่างๆ -> จัดเวทีให้ 

กระทรวงวิทย์ฯ พบชุมชน -> การบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน -> วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพื่อน�ามาพัฒนา
หมู่บ้าน -> การถ่ายทอดเทคโนโลยี -> ศึกษาดูงาน -> ประเมินผล -> เสนอแนะและแก้ปัญหาร่วมกัน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดแก่ชุมชนหมู่บ้านพิมาน
1. การผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การคัดเลือกพันธ์ข้าวต้องใช้

เวลาและความอตุสาหพยายาม ถ้าได้มาตรฐานตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แนะน�ามาก็คุ้มค่า เมล็ดพันธ์ข้าวดีกิโลกรัมละ 30 บาท

2. การผลิตน�า้นมข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง (The Production of  
Nutritious Rice Milk)

3. การผลิตน�า้ข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องงอกที่มีสารกาบามากกว่าข้าวกล้องปกติ 15 เท่า จะสามารถป้องกัน 
การท�าลายสมอง เนื่องจากสารเบต้า อไมลอยด์เปปไทด์ (Beta-amyloid peptide) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสูญเสีย
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ความทรงจ�า (อัลไซเมอร์) ดังนั้น จึงได้มีการน�าสารกาบามาใช้ในวงการ
แพทย์เพื่อการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาทต่าง ๆ  หลายโรค เช่น โรค
วติกกงัวล โรคนอนไม่หลับ โรคลมชกั รวมทัง้ ผลการวจิยัด้านสขุภาพระบวุ่า 
ข้าวกล้องงอกท่ีประกอบด้วย สารกาบา มีผลช่วยลดความดันโลหิต  
ลดอาการความจ�าเสื่อม ลดน�้าหนักท�าให้ผิวพรรณดีและใช้บ�าบัดโรค 
เกีย่วกบัระบบประสาทส่วนกลาง สภาวะทีท่�าให้ข้าวกล้องงอกได้ดทีีส่ดุคอื 
ต้องน�าข้าวกล้องไปแช่น�า้ราว 48-72 ชัว่โมงเกบ็ในทีม่ดื รอจนข้าวเริม่งอก 
ต้องเปลี่ยนน�้าที่แช่ทุก 6 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะท�าให้น�้ามีกลิ่นเหม็น ท�าให้
ข้าวเสีย การงอกจะลดลงโดยมีการควบคุมอุณหภูมิ การไหลเวียนน�้า  
ความดัน และความเป็นกรดด่างของน�า้ เพื่อให้ความชื้นจากน�า้ไปกระตุ้น
ให้เมล็ดข้าวงอกและเปลี่ยนกรดกลูตามิกไปเป็นสารกาบาอันเป็นส่วนที่
ส�าคัญที่สุด ต่อมา เมื่อได้ข้าวกล้องงอกในขั้นตอนนี้แล้ว ก็ต้องท�าให ้
ข้าวกล้องงอกหยุดการงอกต่อไป โดยอบแห้งให้มีความช้ืนต�่ากว่า 14% 
ในตู้อบลมร้อน จากนั้นจึงบรรจุลงในถุงสุญญากาศ ทั้งนี้ข้าวกล้อง  
ทีส่ามารถน�ามาแช่น�า้ให้เกดิการงอกได้ดนีัน้จะต้องเป็นข้าวกล้องทีผ่่านการ
กะเทาะเปลือกมาไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

• รายได้เพิ่มขึ้นไร่ละ 3.500 บาท (เนื่องจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งผลิตในพื้นที่ 280 บาท/50 กิโลกรัม/ไร่ แทน 
การซื้อปุ๋ยเคมี 800 บาท/50 กิโลกรัม/ไร่) ปัจจุบันหมู่บ้านพิมานท�านาข้าวได้ข้าวเปลือก 800 กิโลกรัม/ไร่ และเป็น 
ข้าวหอมมะลิที่คุณภาพดี)

• ลดค่าใช้จ่ายการซื้อสารเคมีก�าจัดพืช 300 บาท/ไร่ (หมักสมุนไพรพ่นก�าจัดศัตรูพืช)
• รายได้จากการจ�าหน่ายเมล็ดพันธ์ข้าว 11,000 บาท/ไร่ 

ด้านสังคม
• มีการจ้างงานค่อนข้างสูง เนื่องจากผลผลิตเกษตรมีมากขึ้น 
• การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา, กระทรวง,จังหวัดและท้องถิ่น
• สร้างผู้น�าท้องถิ่นและวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้แก่ชุมชนต่างท้องถิ่น 
• สร้างองค์ความรู้ใหม่แก่ชุมชนท�าให้เกิดผลประโยชน์ในชุมชน

รางวัลพันธุ์ข้าวตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
• รับรองมาตรฐาน ORGANIC PRODUCT CERTIFICATE.
• รางวัลชมเชยกลุ่มข้าวอินทรีย์ระดับจังหวัดนครพนม
• รางวัลหมู่บ้านแม่ข่ายข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษตรกรได้รับรางวัล  

4 คน ปี 2555 ได้แก่ นางประยูร พลอยประสงค์ นางประทินกร สิงหะวาระ นางบานเย็น วงค์หลวงอุด  
นายยงยุทธ ไชยต้นเทือก
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หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา 
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

บ้านห้วยบง หมูท่ี ่7 มเีกษตรกรผูเ้ลีย้งโคเนือ้ รวม 45 ราย 
มีโคเนื้อลูกผสมอเมริกันบราห์มันและพันธุ์พื้นเมือง รวมกันกว่า  
778 ตัว โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (26 ราย) มีการเลี้ยงโคอยู่ระหว่าง 
5-9 ตวั และเกษตรกรทีเ่ลีย้งเป็นฝงูขนาดกลาง (ระหว่าง 20-50 ตวั) 
จ�านวน 16 ราย และเกษตรกรที่เลี้ยงโคมากกว่า 50 ตัว มีจ�านวน 
3 ราย รายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรบ้านห้วยบงนั้น ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับการขายตัวโค (เนื้อโค) เป็นหลัก แต่เป็นการจ�าหน่าย 
มูลโคตากแห้งในตลอดช่วงเวลา ถือว่าเป็นรายได้ที่เกษตรกรมีความ

พึงพอใจ เพราะเหตุที่บ้านห้วยบงเป็นชุมชนที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (อุตรดิตถ์-พิษณุโลก) เพียง 
5 กิโลเมตร ห่างจากเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เพียง 15 กิโลเมตร และห่างจากอ�าเภอลับแล เพียง 21 กิโลเมตร
เท่านั้น จึงท�าให้เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียน ลางสาด ลองกอง หอมแดง ฯลฯ รวมทั้งเจ้าของธุรกิจการเกษตร  
(ปุ๋ยหมัก ดินผสม ฯลฯ ) เดินทางเข้ามาซื้อมูลโคตากแห้งได้สะดวก ประกอบกับการขนส่งก็ไม่ไกลจากพื้นที่ที่น�าไปใช้
ประโยชน์มากนักแต่สถานการณ์ในปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และกระแสโลกาภิวัตน์ ท�าให้
เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคเนือ้ของบ้านห้วยบงเริม่ประสบปัญหาและข้อจ�ากดัในการประกอบอาชพี การขาดความรูแ้ละทกัษะ
ในระดบัปฏบิตักิาร โดยเฉพาะความรูท้ีเ่ป็นเงือ่นไขทีจ่�าเป็นส�าหรบัการผลติโคเนือ้ให้มปีระสทิธภิาพ นัน่คอืความรูท้าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บ้านห้วยบงยังขาดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate technology) ส�าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตโคเนื้อ ไม่ว่าเป็นในเรื่องของสายพันธุ์ จึงต้องการเทคโนโลยี ดังนี้

• ด้านการผสมเทียม (Artificial insemination) มาปรับใช้ เช่นชุมชนสามารถน�าพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของบ้านห้วยบงมาส่งเสริมและปรับปรุงพันธุ์ (Grading up) เช่น โคพันธุ์ตาก 
(ลกูผสมระหว่างอเมรกินับราห์มนักบัชาโรเล่ส์) ทัง้ในรปูของการผลติโคเนือ้ หรอื
การพัฒนาลูกโคเพศผู้สู่โคขุน การวางแผนการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ฯลฯ 

• ด้านอาหารสัตว์ ผู้เล้ียงโคใช้ทุ่งหญ้าธรรมชาติตามหัวไร่ปลายนา  
ซึง่คณุค่าทางอาหารของพชือาหารสตัว์ค่อนข้างต�่า จงึควรใช้พนัธุพ์ชือาหารสตัว์ 
(Forage Crop) ทีม่ผีลผลติต่อไร่สงู และมคีณุค่าอาหารคอื โปรตนีสงู มาพฒันา
เป็นแปลงหญ้าในพ้ืนท่ีสาธารณะและแปลงส่วนบุคคล รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ เช่น ต้นข้าวโพด ฟางข้าว  
ยอดอ้อยใช้ในกระบวนการหมัก (Fermentation) เพื่อเพิ่มโปรตีนในอาหารสัตว์

• ด้านการจัดการฟาร์มโค โดยเฉพาะโรคและแมลงในโคเนือ้ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีก�าจัดแมลง ซึ่งส่งผลต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคและมีต้นทุน 
การผลิตที่สูงโดยไม่จ�าเป็น การน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์ทางกีฎวิทยา 
เข้ามาจัดการเห็บโค แมลงวันคอกสัตว์ ได้โดยใช้ชีววิธี (Biocontrol) 

การท�าแก๊สชีวภาพ (Biogas) เป็นการจัดการของเสียระดับครัวเรือน 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

การท�าปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถระบุและเทียบค่าธาตุอาหารหลัก (N P K) 
เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพการบ่งใช้ในพชืชนดิต่างๆ อีกทัง้การย่อยสลายขยะครวัเรอืน
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ด้วยไส้เดอืนดนิ (Earth Worm) การบ�าบดัน�า้เสยีด้วยธรรมชาตติามแนวพระราชด�าริ 
“ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ”

ดงันัน้โครงการหมูบ้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี: หมูบ้่านวิทยาลยั 
วัววิทยา (Beef S&T Knowledge Center) บ้านห้วยบง ต.ป่าเซ่า  
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จึงเป็นโครงการพัฒนาที่ใช้วงจรของการผลิตโค  
มาเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบครบวงจร 
ในมุมมองเชิงระบบ (System approach) เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือนและเป็นการเพิ่มมูลค่าของการผลิตโคอย่างสอดคล้องกับ
บรบิทบนหลกัวชิาการทีไ่ด้รบัการยอมรบัจากผูใ้ช้ในลกัษณะของเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม (Appropriate technology) โดยมุ่งหวังให้ชุมชนได้พิจารณาและ 
มีส่วนร่วมในการก�าหนดการน�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับระดับครัวเรือน  
(ส่วนบุคคล) รวมท้ังการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านในระดับชุมชน (ส่วนรวม) ส�าหรับการ
สังเคราะห์และพัฒนาไปสู่การก�าหนดนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นต่อไป

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ใช้กรอบการพัฒนาที่เป็นเชิงระบบ กล่าวคือใช้วัวเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ตามแนวคิดคือ

“..หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา (ววว.) หมายถึง การเป็นหมู่บ้านต้นแบบและการเป็นที่เรียนรู้ของการพัฒนาคน 
โดยมีกิจกรรมหลักของการพัฒนาหมู่บ้านเกี่ยวกับข้องกับโคเนื้อ ผ่านการการน�าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้..”

ข้อมูลเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน 
การด�าเนินการโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยวัววิทยาบ้านห้วยบง มีการด�าเนินการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี จ�านวน 4 กิจกรรมหลัก คือ
กจิกรรม 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติก๊าซชวีภาพจากมลูโคส�าหรบัเกษตรกรรายย่อย เป็นเทคโนโลยขีอง 

รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัสดุเป็นพลาสติกพีวีซี (Poly Vinyl Chloride: 
PVC) ขนาดความหนา 250 ไมครอน (0.25 มลิลเิมตร) กว้าง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จ�านวน 3 ผนื เชือ่มต่อ 
ด้วยกาวพลาสติกโรงเรือน Evaporative Cooling system รวมราคาประมาณ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าแรง) 

กจิกรรม 2 การตรวจวเิคราะห์คณุภาพดนิเพือ่การผลติปุย๋อนิทรย์ีคณุภาพสงู เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมสามารถ
ใช้ชุดตรวจสอบดินได้อย่างถูกต้อง และทราบถึงผลการวิเคราะห์ดินและการใช้ประโยชน์จากผลการวิเคราะห์ดิน 
ในการประมาณการใช้ปุ๋ยเคมีได้ถูกต้อง

กิจกรรม 3 กิจกรรมการผลิตพืชอาหารสัตว์ที่ดีส�าหรับโคเนื้อ เพื่อเตรียมการท�าแปลงพืชอาหารสัตว์ คัดเลือก
แปลงที่เหมาะสมเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ การท�าอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง และการผลิต
ปุย๋อนิทรย์ีจากมลูโค พชือาหารสตัว์ทีน่�ามาส่งเสรมิให้ปลกู ได้คดัเลอืกสายพนัธุม์าด้วยกนั 3 พนัธุ ์คอื หญ้ามลูาโท 2 
หญ้ากินนีมอมบาซ่า และถั่วสไตโลอุบล โดยมีแปลงทดสอบจริงในชุมชน จ�านวน 2 แปลง

กิจกรรม 4 การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยส�าหรับการป้องกันเห็บโค เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย
และเชือ้ราในการควบคมุเหบ็โคโดยชวีวธิสี�าหรบัโคเนื้อบ้านห้วยบง ศกึษาอทิธพิลของไสเ้ดอืนฝอย วธิกีารทางชวีภาพ 
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และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร ใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai isolate ป้องกันก�าจัดเห็บโค  
Boophilus microplus 

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ผลการน�าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้

ในชุมชนที่ชัดเจน และสามารถสร้างความเชี่ยวชาญให้กับชุมชน 
มี 2 เทคโนโลยีหลักคือ เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโค 
และเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ส�าหรับโค-กระบือ โดยมี 
ผลสืบเนื่องในด้านต่างๆ คือ
ด้านเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโค ท�าให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้านการซื้อก๊าซหุงต้ม 
เฉลีย่ 1,800-3,600 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี รวมทัง้ลดปัญหาเรือ่งสิง่แวดล้อมเรือ่งมลูโคได้ในระดบัหนึง่ รวมทัง้เป็นการ
ยืนยันว่าการเลี้ยงโคเนื้ออายุ 2 ปี เพียง 1 ตัวก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้ ปัจจุบันมีแกนน�าด้านการพัฒนาพลังงาน
ในพื้นที่ จัดตั้งกลุ่ม “คนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง” เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการปัญหาพลังงานร่วมกัน 
โดยแกนน�าท่ีมีความพร้อมเป็นวิทยากรได้ ท้ังในระดับความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ทัศนคติ (attitude)  
จ�านวน 5 คน และในระดับการถ่ายทอดความรู้และทักษะได้ จ�านวน 11 คน ซึ่งมีจ�านวนเพียงพอส�าหรับการ 
เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายด้านการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคกับพื้นที่อื่นได้ 

เทคโนโลยกีารผลติพชือาหารสตัว์ (forage crop) ส�าหรบัโค-กระบอื เพือ่แก้ปัญหาส�าคญัของการขาดแคลน
พื้นที่เลี้ยงสัตว์เนื่องจากการขยายพื้นที่การผลิตอาหาร (food) และพืชพลังงาน (fuel) เป็นจ�านวนมากในอุตรดิตถ์  
มีการท�าแปลงสาธิตโดยเกษตรกร ปลูกหญ้ามูลาโท กินนีมอมบาซ่า และถั่วสไตโลอุบล ในพื้นที่ประมาณ 3-4 ไร่  
ในลักษณะของการผลิตแบบทั่วไป พืชอาหารสัตว์แปลงดังกล่าวสามารถหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอกับโคเนื้อ 
จ�านวน 7-10 ตัว โดยใช้หลักการจัดการแปลงเข้าร่วม
ด้านสังคม

การด�าเนนิงาน หมู่บ้านวทิยาลยัววัวทิยาบ้านห้วยบง เป็นการสร้างกระบวนการท�างานร่วมกนัแบบบรูณาการ 
ทั้งในรูปของหน่วยงาน พันธกิจ และการใช้ทรัพยากร โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง(area-based) ผ่านหลักการพัฒนา 
ภายใต้ความร่วมมอืของ 3 ส่วนคอื ภาควชิาการ(มหาวทิยาลยั กระทรวง) ภาคการเมอืง (อปท. อบต.) และภาคชมุชน 
(บ้านห้วยบงและชุมชนอื่น) ดังนั้นการน�าเทคโนโลยีเข้าสู่ชุมชนจึงเป็นลักษณะของการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้าง
กระบวนการคดิเพือ่การแก้ไขปัญหา (Problem based learning) โดยความมุง่หวงัสดุท้ายคอืเมือ่ชมุชนเจอปัญหา 
หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา ชุมชนจะสามารถใช้กระบวนการดังกล่าวเพื่อจัดหา คัดเลือก ใช้ และปรับปรุงเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 

การเผยแพร่ผลงาน ด�าเนินการโดยความร่วมมือของทั้ง 3 ภาคส่วน ตัวอย่างเช่น
• การจัดนิทรรศการวิทยาลัยวัววิทยา (ววว.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื่องในงานการขับเคลื่อน 

การพัฒนาเชิงพื้นที่ 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�าบลป่าเซ่า

• การน�าเสนอแนวคิดและการน�าสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์ประชุมเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เนื่องในงาน 
การประชุมวิชาการ Thailand Research Expo 2011 
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หมู่บ้านรางสีหมอกไม้ผลไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตร
ต.ท่านัด อ.ด�าเนินสะดวก จ.ราชบุรี

บ้านรางสหีมอกเดมิเคยเป็นคอกม้าขนาดใหญ่ เป็นจดุรวมม้า
จ�านวนมาก ซึง่ม้าส่วนใหญ่มลีกัษณะเป็นสหีมอก ชาวบ้านจงึเรยีกว่า 
บ้านรางสหีมอก ปัจจบุนัเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารปลกูไม้ผลมากมาย มกีารจดัตัง้ 
สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก 
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ขาดหน่วยงาน
ทีร่บัผดิชอบในเรือ่งการถ่ายทอดเทคโนโลย ีในขณะทีเ่กษตรกรมคีวาม
พร้อมในการรบัความรูท้างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการผลติพชื 
ดงันัน้ หมูบ้่านรางสหีมอกจงึเป็นหมูบ้่านทีม่ปัีจจยัพืน้ฐานอนัเหมาะสม 

ในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้นแบบในด้านการจัดการสวนไม้ผลเพื่อการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศน์เกษตรแก่ชุมชนข้างเคียงและชุมชนที่สนใจต่อไป

ปัจจบุนัเกษตรกรประสบปัญหาในการปลกูไม้ผลต่างๆ เช่น การบรหิาร
จดัการสวนผลไม้เพือ่ลดต้นทนุการผลติ ขาดความรูใ้นด้านเทคโนโลยกีารผลติ 
การใช้ระบบการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพและ 
ตรงตามความต้องการของตลาด เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลนอกฤดู และ
เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป  
ดังนั้น หากมีการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล 
ที่เหมาะสมแก่เกษตรกร จนท�าให้เกษตรกรมีการผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพและ
สามารถสร้างรายได้ท่ีคุ้มต่อการลงทุนแล้ว ก็จะเป็นการพัฒนาขั้นพื้นฐานที่จะน�าไปสู่การฟื้นระบบการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์เกษตรให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อธุรกิจในภาคอื่นๆ เช่น ธุรกิจการน�าเที่ยว ธุรกิจ

โรงแรมทีพ่กั และธรุกจิด้านอาหารและการบรกิาร ท�าให้
เกิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืน
ต่อไป โครงการนี้เน้นส่งเสริมการผลิตไม้ผลนอกฤดูเพื่อ
เพิ่มรายได้ โดยมีการจัดเสวนาเพื่อส�ารวจความคิดเห็น 
และประเด็นปัญหาของเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางใน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในการผลิตไม้ผล
นอกฤดทูีถ่กูต้องและมปีระสทิธภิาพ ซึง่กลุม่พชืเป้าหมาย 
คือ มะนาว และชมพู่ รวมทั้งการผลิตไม้ผลชนิดอื่น 
เช่น แก้วมังกร ฝรั่ง มะพร้าวน�้าหอม และการพูดคุย
แลกเปลี่ยนถึงการใช้สารเคมี สารควบคุมการเจริญ
เติบโตพืช และการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด
1. เทคนิคการผลิตชมพู่นอกฤดู
2. เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู
3. การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
4. เทคนิคการผลิตแก้วมังกรนอกฤดู
5. ไตรโคเดอร์มา : เชื้อราปฏิปักษ์เพื่อการเกษตรไทย
6. การผลิตฝรั่งอย่างเป็นระบบ
7. การใช้สารฮอร์โมนพืชและสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม
8. ธาตุอาหารและหลักการให้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
9. การผลิตมะพร้าวน�า้หอม
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ขั้นตอนการพัฒนาหมู่บ้าน

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
• เกษตรกรสามารถผลิตไม้ผลหลายชนิดให้ตรงกับช่วงที่ผลผลิต 

มีราคาสูง (ผลไม้นอกฤดู) เช่น ชมพู่ แก้วมังกร ทั้งการใช้สารเคมี และการ
จดัการร่วมกนั ซึง่รายได้ของเกษตรกรกข้ึ็นอยู่กบัราคาของผลผลติในช่วงนัน้ๆ

• เกษตรกรมกีารใช้ปุย๋และสารเคมต่ีางๆ อย่างถูกวธิแีละมปีระสทิธภิาพ 
ท�าให้สามารถผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และลด
ค่าใช้จ่ายของปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ ลงได้

• เกษตรกรมีการรวมกลุม่กันมากข้ึนมอี�านาจในการต่อรองในการขาย
ผลผลิต และการซื้อปุ๋ยและสารเคมี

• มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรเอง 
เพื่อให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

• เป็นชุมชนตัวอย่างให้เกษตรกรจากที่ต่างๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้
• ท�าให้เกิดความร่วมมือจากทั้งชุมชน มหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับ

กระทรวง
• การผลิตตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ลดการใช้สารเคมี ท�าให้มี

สารพิษตกค้างในธรรมชาติลดลง
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเกษตรกรน�าไปปรับใช้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจท�าให้เกษตรกรจากชุมชนใกล้เคียง

เข้ามาร่วมกิจกรรมกันมากขึ้นจากต�าบลแพงพวย เป็นต้น

1. พดูคุยแลกเปลีย่นถงึสภาพปัญหาทีเ่กษตรกรในแต่ละหมูบ้่านพบในการผลติ
ผักและผลไม้
2. ประเมนิศกัยภาพในด้านต่างๆ ของเกษตรกรและชมุชน รวมทัง้ต้นทนุต่างๆ 
ที่เกษตรกร มีอยู่ เช่น สวนไม้ผล สวนผัก หรือการรวมกลุ่มแปรรูปสินค้า
เกษตร เป็นต้น

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีโดยให้สัมพนัธ์กบัต้นทนุ
ที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น การผลิตไม้ผลนอกฤดู  
การใช้สารเคม ีปุย๋ อย่างถกูต้อง เหมาะสม และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1. ไม้ผลนอกฤดูกาลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และได้รับรางวัลพระราชทาน
ในการส่งผลไม้เข้าประกวด
2. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้สารเคมี และปุ๋ยลง
3. สามารถสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรได้

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

2���������������������.indd   45 7/8/56 BE   8:26 PM



เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

Ministry of science and technology46

หมู่บ้าน “ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป” เป็นหมู่บ้านในความ 
รบัผดิชอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึ่งด�าเนินการตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2553 ที่มาจากการประชุมบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม ในปี 2551 ผลจากการประชุมมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องการ
เทคโนโลยีการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ กล้วยเล็บมือนาง และผลไม้
ในท้องถ่ิน โดย วศ. มเีทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น แป้งกล้วย 
การผลติแยมผลไม้โดยใช้เพคตนิธรรมชาตจิากกล้วย น�า้กล้วยพร้อมดืม่ 
เครือ่งดืม่น�า้กล้วยชนดิพร้อมดืม่และชนดิหวานเข้มข้น กล้วยม้วนกรอบ 
ทองม้วนกล้วย และในปี 2553 ได้วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาก

กล้วยเล็บมือนาง กล้วยน�า้ว้า และกล้วยไข่ คือ เครื่องดื่มไซเดอร์กล้วย 

หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป 
ศูนย์เรียนรู้ส�านักงานเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร

เทคโนโลยี

ส่งเสริมความรู้ ว และ ท

หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป อ. เมือง จ.ชุมพร

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการ

ชุมชนใช้วิทยาศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้หมู่บ้านแม่ข่ายและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแปรรูปกล้วย 

หมู่บ้านเครือข่าย (หมู่บ้านลูกข่าย 3 หมู่บ้าน)
1. อ�าเภอละแม  2. อ�าเภอท่าแซะ 3. อ�าเภอหลังสวน

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน “ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป”

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน
1.  ส่งเสริมให้เกิดศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป จัดท�าห้อง 

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ ใช้อบแห้งกล้วย
มือนางอบ และกล้วยม้วนอบ

2. พฒันาผลติภณัฑ์จากกล้วยเลบ็มอืนาง  ได้พฒันาผลติภณัฑ์แปรรปู
ชนดิใหม่จากกล้วยเลบ็มอืนาง เช่น กล้วยเลบ็มอืนางทอดกรอบปรงุรส โยเกร์ิต 
กล้วยเลบ็มอืนาง กล้วยเลบ็มอืนางเคลอืบชอ็กโกแลต ท๊อฟฟ่ีกล้วยเลบ็มอืนาง
ผสมกาแฟ และกล้วยเล็บมือนางอัดแท่ง (Banana snack) 
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3. การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกล้วย เช่น การผลิตแป้งกล้วย และเพคติน 
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2553-2555 วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 หลักสูตร คือ
 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนางและชาสมุนไพร ผู้เข้าอบรม 44 คน
 2. การผลิตสบู่ก้อน สบู่เหลวและแชมพูจากกล้วย ผู้เข้าอบรม 39 คน 
 3. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง ผู้เข้าอบรม 47 คน 
 4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางชนิดใหม่ ผู้เข้าอบรม 35 คน 

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ  

สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กล้วยเล็บมือนาง สร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มสมาชิก ประมาณเดือนละ 3,000-4,000 บาท 
ต่อคน 

ด้านสังคม 
การรวมกลุม่แปรรปูผลติภณัฑ์กล้วยเลบ็มอืนางจ�าหน่ายรวม 5 กลุม่ กลุม่ละ 5-10 คน สร้างวทิยากรในชมุชน

ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง (Function) ระดับจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่น (Area Base) เพื่องานวิจัยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ผลส�าเร็จ 
ของผลิตภัณฑ์ทีผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมแสดง
นิทรรศการ ในงานวันเทคโนโลยีไทย 25-28 
ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา 
และให้การสัมภาษณ์สดออกรายการทีวี 
เกษตรกรออนไลน์ ซึ่งออกอากาศทางทีวี 
MOAC TV วันที่ 2 ธันวาคม 2555
นางวรรณดี มหรรณพกุล หัวหน้าโครงการ

สมาชกิในชมุชนของหมูบ้่านวทิยาศาสตร์ ฯ         
ร่วมแรงร่วมใจในการเรยีนรู ้และน�าความรู้
มาสร้างผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง รวมทั้ง
การต่อยอดผลติภัณฑ์ดัง้เดมิ และมกีารรวม
กลุม่ผลติจ�าหน่าย ซึง่มกีจิกรรมต่างๆ พร้อม
เป็นศนูย์การเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นกบัชมุชน 
อื่นๆ 
นางเยาวภา ฉิมพลีวัฒน์ ประธานกลุ่ม
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หมูบ้านต้นแบบแปรรูปล�าไยระดับชุมชน 
หมู่ 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 70/1 
หมู่ 3 ต�าบลท่ากว้าง อ�าเภอสารภี จ.เชียงใหม่ สมาชิกในกลุ่ม
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการท�านา ท�าสวน รวมทั้งการปลูกพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน พื้นที่โดยมากเป็นสวนล�าไย เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล
เก็บเกี่ยว เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านว่างงานและขาดรายได้ จึงได้
มีการเริ่มก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านแควขึ้น เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
พ.ศ. 2538 เพื่อแปรรูปล�าไยและผลผลิตเกษตรตามฤดูกาล 
โดยการอบแห้ง เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และยังสามารถ 
ยืดระยะเวลาในการเก็บรักษา ท�าให้จ�าหน่ายได้ตลอดทั้งปี 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ต้องการที่จะ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ล�าไยและลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงในการแปรรูป แต่เดิมต้อง
ใช้ก๊าซหงุต้มเป็นหลกัซึง่นบัวนัจะมรีาคาสงูขึน้ เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความมัน่คง 
และสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขอรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ. ทวีชัย 
นิมาแสง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และได้พัฒนาโรงอบแห้งล�าไยเนื้อสีทอง โดยใช้ฟืนจากไม้ล�าไย 
มาเป็นเชื้อเพลิงหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวล�าไยแล้วก็น�าเอาผลผลิตในท้องถิ่นน�ามา
แปรรูป ซึ่งได้แก่ กล้วย มะเฟือง มะขาม ขิง ตะไคร้ มะเขือเทศ และมะม่วง 
เป็นต้น ส่งขายในท้องถิ่นและขยายตลาดเพ่ิมขึ้นเป็นที่รู ้จักในท้องตลาด  

ผลผลิตมีคุณภาพผ่าน
การรบัรองจากส�านกังาน 
คณะกรรมการอาหาร
และยา ได้รับอนุญาต
จากส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ให้ใช้เลขสารบบ
อาหารกับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด (อย.) และได้รับเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากเลขาธิการส�านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเคร่ืองหมายรับรอง 
ฮาลาล (Halal) 
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ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน 
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม
วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว มีระบบการบริหาร

บุคลากรเพื่อพัฒนาให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพ ทั้งในกลุ่มและชุมชน ดังนี้

1. การจัดท�าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่เป็นรูปธรรม โดยการส�ารวจพัฒนาบุคลากรตาม 
ความถนัดและตามความสามารถ

2. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็น 
การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดวางคนลงต�าแหน่ง การจัดประชุมกลุ่ม ฝึกอบรม การเสนอผลงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

3.  ระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพ
4.  ระบบการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
5.  การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
6.  การน�าผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาให้ดีขึ้น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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หมู่บ้านถั่วลิสงเพื่อการผลิตแบบครบวงจร 
หมู่ที่ 4 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

ต�าบลนานกกก อยู่ในเขต อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่
ห่างจากทีว่่าการอ�าเภอลบัแล ประมาณ 15 กโิลเมตร และห่างจาก 
ศาลากลางจงัหวดัประมาณ 23 กโิลเมตร มเีนือ้ทีป่ระมาณ 70.10 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,813.37 ไร่ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
เชิงเขา โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเป็นป่าไม้เบญจพรรณ 
สวนไม้ผล ท�าไร่หมุนเวียน พื้นที่ป่าไม้ที่สมบูรณ์ บางส่วน 
เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารไหลไปตามคลองผ่านสวนผลไม้ หมู่ที่ 4  
บ้านนานกกกใต้ มปีระชากร ชาย 365 คน หญงิ 370 คน จ�านวน 
247 ครัวเรือน รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท�าสวนผลไม้ คิดเป็น

ร้อยละ 95 มูลค่า 150 ล้านบาทต่อปี และการจ�าหน่ายผลิตอื่น ๆ ทางการเกษตร เป็นเงิน 2 ล้านบาท 
ชุมชนบ้านนานกกกใต้ หมู่ที่ 4 เป็นผู้มีทักษะและภูมิปัญญาในการปลูกถั่วลิสงเป็นอย่างมากจึงท�าให้ 

ต�าบลนานกกก เป็นแหล่งเพาะปลกูถัว่ลสิงทีส่�าคญัแห่งหนึง่ของจงัหวดัอตุรดติถ์ และในพืน้ทีภ่าคเหนอืของประเทศไทย 
หลังสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ เกษตรกรจะใช้พื้นที่นาและพื้นที่บริเวณเชิงเขาปลูกถั่วลิสงพันธ์ุไทนาน 9 พืชเศรษฐกิจ
ส�าคัญอีกอย่าง โดยจะปลูก 3 ช่วง ประกอบด้วย ฤดูการปลูกถั่วร้อน
(ถั่วทุ่ง) เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม การปลูกถั่วฝน เดือนมิถุนายน-
กันยายน และการปลูกถั่วหนาว (ถั่วเหมือย) เดือนตุลาคม-มกราคม 
ปัญหาส่วนใหญ่ทีเ่กดิขึน้ คอื การขาดการจดัการเมลด็พนัธุถ์ัว่ลสิงทีด่ี 
การจัดการแปลงปลูกถั่วลิสงเพื่อการเพิ่มผลผลิต การใช้เทคโนโลยี
เพื่อการลดต้นทุนการผลิต การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งจาการ
ปลูกถั่วลิสง การแปรรูปถั่วลิสงเพื่อการเพิ่มมูลค่า จึงท�าให้เกิด
กระบวนการน�าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้
เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นของชุมชน

การพฒันาหมูบ้่านนานกกกใต้ไปสูห่มูบ้่านแม่ข่าย วท. เริม่จาก
แกนน�าร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดเวทีประชาคม รับฟัง
ความคิดเห็นของคนในชุมชน การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา
และอุปสรรค (SWOT) ร่วมกันระหว่างผู้ให้เทคโนโลยีและผู้รับ
เทคโนโลยี เพื่อค้นหาความต้องการท่ีแท้จริง และน�าไปสู่แนวทาง 
การแก้ปัญหาที่เป็นการคิดร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย น�าไปสู่แนวความคิด
ทีต้่องการพฒันาหมูบ้่านไปสูห่มูบ้่านถัว่ลสิงเพือ่การผลติแบบครบวงจร 
น�าไปสู่การวางแผนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน 

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1. การจัดท�าฐานข้อมูลพื้นฐานของชุมชม
2. การจัดเวทีสาธารณะเพื่อประเมินปัญหาและ 
 ศักยภาพชุมชน
3. การจัดเวทีนักวิชาการพบชุมชน
4. การบรูณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน 
 ในพื้นที่และภาคีเครือข่าย
5. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ 
 ถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. การติดตามประเมินผล

ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการท�างาน
1. การได้รับแรงสนับสนุนจากกระทรวงวิทย์ฯ 
 ผ่านทางคลินิกเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
 อุตรดิตถ์
2. เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่เหมาะสม
3. มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง
4. ผู้น�ากลุ่มและแกนน�ามีความเข้มแข็ง
5. ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน
6. หน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุน

นายธวัช ดีมูล
แกนน�า
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เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน 

เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด 
1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถั่วลิสงเป็น 
 ส่วนผสมหลัก เช่น ถั่วทอด ท๊อฟฟี่ถั่วลิสง    
2. การผลติปุย๋หมกั และดนิปลกูส�าหรบัเพาะพนัธุ์ 
 กล้าไม้ (สูตรที่มีส่วนผสมของเศษ และกาก 
 เปลือกถั่วลิสง)
3. การปลูกถั่วลิสงในพื้นที่สวนผลไม้
4. การเพาะเห็ดถั่วนอกฤดูกาล
5. เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง
6. เครื่องปลิดฝักถั่วลิสง
7. เครื่องคั่วถั่วลิสง

การด�าเนนิงานเริม่ตัง้แต่ปีงบประมาณ 2553-2554 พบว่า เกษตรกร
ที่บ้านนานกกก สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้นเพราะมีการด�าเนินกิจกรรม 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องและมี
การติดตามประเมินผลตลอดเวลา สรุปประเด็นปัญหาหลัก 4 เรื่อง คือ

(1) การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของปลูกถั่วลิสง จัดกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต (ปลูก) ถั่วลิสงเพื่อการเพิ่มผลผลิต และ 
การปลูกถั่วลิสงเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการพัฒนาเม็ดพันธุ ์ 
จ�านวน 35 คน 

(2) เทคโนโลยีเครื่องมือท่ีเก่ียวกับการผลิตและแปรรูปถั่วลิสง  
ได้ออกแบบและพฒันาเทคโนโลยเีครือ่งมอืและเครือ่งจกัรกลเพือ่การแปรรปู
ถัว่ลสิงขัน้ต้น ทีส่�าคญัคอื เครือ่งกะเทาะเปลอืกถัว่ลสิง เครือ่งคัว่ และเครือ่ง
ท�าถั่วป่น

(3) การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได ้
จากการปลูกถ่ัวลิสง เพ่ือการบ�ารุงดินจากหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์

(4) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง เช่น ท๊อฟฟี่ถั่วลิสง โดย 
อาจารย์รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้ อาจารย์ประจ�าหลักสูตรธุรกิจการอาหาร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(5) การเพาะเหด็ถัว่หรอืเหด็โคนน้อย เป็นเหด็ทีข้ึ่นง่าย ลกัษณะคล้าย
เหด็โคน ก้านดอกขนาดเท่าดนิสอด�าความยาวของต้นเหด็ประมาณ 2–3 นิว้ 
มีคุณค่าทางอาหารสูง มีสรรพคุณทางสมุนไพรช่วยในการย่อยอาหารและ 

3������������������������.indd   51 7/8/56 BE   8:28 PM



เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

Ministry of science and technology52

ลดเสมหะ ราคาขายกิโลกรัมละ 200 บาท มีผู้เข้าอบรม 43 คน สอนทั้งภาคทฤษฎีและทดลองปฏิบัติ โดยวัตถุดิบที่
ใช้ในการเพาะ ดังนี้ 1. ฟางข้าวต้มกับปุ๋ยยูเรีย 2. ต้นถั่วลิสงต้มกับปุ๋ยยูเรีย 3. ต้นถั่วลิสงต้ม 4. ปุ๋ยหมักจากซากถั่ว
ลิสง 5. ต้นถั่วลิสงไม่ต้ม 6.หยวกกล้วย จากการทดลองดังกล่าวพบว่า การใช้ฟางข้าวต้มกับปุ๋ยยูเรียให้ผลผลิตเห็ดถั่ว
ได้ดีที่สุด คือในช่วงวันที่ 7 จะให้ผลผลิต 10 % วันที่ 8 ให้ผลผลิต 80 % และวันที่ 9 ให้ผลผลิต 10 % 

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

• การเพาะเห็ดถั่ว สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 2,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน
• ราคาจ�าหน่ายถ่ัวลิสงฝักสดในราคา 15-20 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนฝักแห้งจ�าหน่ายได้ราคา 30-35 บาท 

ต่อกโิลกรมั ซึง่เมือ่น�ามาผ่านกระบวนการแปรรปูขัน้ต้นด้วยการกะเทาะเปลอืกแล้วสามารถจ�าหน่ายได้ในราคา 60-65 
บาทต่อกิโลกรัม

• เปลือกถั่วท่ีได้หลังจากการกะเทาะด้วยเครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสงแล้วจะมีเกษตรกรในพื้นที่อ�าเภอลับแล 
มารับซื้อในราคากระสอบละ 40 บาท (กระสอบละ 40 กิโลกรัม) 

ด้านสังคม 
• สร้างวิทยากรในชุมชนที่สามารถถ่ายทอด 

องค์ความรู้ระหว่างชุมชนด้วยกัน
• บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

ทั้งระดับกระทรวง (Function) ระดับจังหวัดและระดับ 
ท้องถิ่น (Area Base)

• การจ้างงานและงานวิจัยชุมชนใหม่ ๆ เพื่อ
พัฒนาต่อยอดในอนาคต

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่
หมู่บ้านอื่น ๆ 

จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาน�าไปสู่การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ทั้งที่อยู่ในอ�าเภอเดียวกันและต่างอ�าเภอ   
โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้

• บ้านน�้าริดเหนือ (กลุ่มต้นน�า้) หมู่ 1 ต�าบลน�้าริด อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
• บ้านแม่เฉย หมู่ 3 ต�าบลแม่เฉย อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
• บ้านนานกกกเหนือ หมู่ 3 ต�าบลนานกกก อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
• บ้านหัวนา หมู่ 5 ต�าบลนานกกก อ�าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
คณะกรรมาธกิารการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการสือ่สาร 

และโทรคมนาคม วุฒิสภามอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย 
ดร.กันต์ อินทุวงศ์ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยแีบบมีส่วนร่วม
เพื่อการพัฒนาชุมชน” ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณ ณ วุฒิสภา 
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555

หน่วยงานที่ร่วมด�าเนินการ
• องค์การบริหารส่วนต�าบลนานกกก 
• มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
• ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ลับแล
• ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ส�านักวิจัยและพัฒนา
 การเกษตรเขตพื้นที่ 2 กรมวิชาการเกษตร
• ส�านักงานเกษตร อ.ลับแล
• ส�านักงานสหกรณ์การเกษตร อ.ลับแล
• สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
• ส�านักงานหอการค้าจังหวัด
• ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ส.เกษตรยนต์ จ.อุตรดิตถ์
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บ้านสนัสล ีหมูท่ี ่7 ต�าบลเจรญิราษฎร์ เดมิรวมกบับ้านสนัต้นม่วง 
หมู่ที่ 5 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้แยกมาเป็นหมู่ที่ 7 ต�าบลป่าแฝก  
(ตอนนัน้ขึน้กบัต�าบลป่าแฝก) ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากต�าบลศรถ้ีอย  
อ�าเภอแม่ใจ และมาจากอ�าเภอห้างฉตัร และอ�าเภอเสรมิงาม จงัหวดัล�าปาง 
เดิมชื่อบ้าน “สันเต้เข้” เพราะมีต้นมะค่าขนาดใหญ่ถูกฟ้าผ่าตายยืนต้นอยู่ 
เวลามีสัตว์ตายชาวบ้านจะน�าไปทิ้งตรงที่ต้นไม้ต้นนี้ และมีบวกน�้าซึ่ง 
วัวควายจะไปนอนในบวก จะมีนกแร้งไปจกินสัตว์ตายที่ชาวบ้านน�าไปทิ้ง 
จึงเรียกว่า “สันเต้เข้” และอีกอย่างก่อนหน้านี้หมู่บ้านนี้จะเป็นที่พักแรม
เลี้ยงวัวควายของประชาชนบ้านศรีถ้อย นานเข้าเลยกลายเป็นที่พักอาศัย
ถาวร ต่อมาชื่อบ้าน “สันเต้เข้” เพี้ยนมมาเป็น “สันแข้” ซึ่งหมายถึง 

การด้อยพัฒนา การอดอยาก จึงได้ชื่อหมู่บ้านใหม่เป็น “สันสลี” ตามที่มีต้นโพธิ์ หรือทางภาคเหนือเรียกว่า “ต้นสลี” 
อยู่หวับ้านและท้ายบ้านในขณะนั้น โดยเปลี่ยนในสมัยการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ
นายป่าย ใจมิภักดิ์ ใน พ.ศ. 2512 บ้านสันสลีอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยา 29 กิโลเมตร 
ห่างจากอ�าเภอแม่ใจ 4 กิโลเมตร

น�้าปู หรือ น�้าปู๋ เป็นอาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในภาคเหนือ น�า้ปู
นั้นเป็นการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้กินเป็นแรมปี น�า้ปูที่มีชื่อเสียง ได้แก่ น�้าปูที่มาจาก 
จังหวัดล�าปาง และจังหวัดพะเยา โดยแหล่งผลิตน�้าปูในอ�าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อยู่
ที่บ้านสันสลี ต�าบลเจริญราษฎร์ และกลุ่มผู้ผลิตน�้าปูบ้านต้นผึ้ง หมู่ 11 ต�าบลศรีถ้อย 
โดยมีนางหอม มาชม เป็นผู้น�ากลุ่ม 

ปัญหาเรือ่งกระบวนการผลติทีส่ะอาดและปลอดภยั เทคโนโลยใีนการลดต้นทนุ
การผลิต การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงในปริมาณมาก ปัญหามลภาวะด้านควันจาก 
การผลติ การจดัการกบักากปทูีเ่หลอืจากการย่อยปแูละจ�านวนปทูีม่เีฉพาะในช่วงฤดฝูน 
จ�านวนปูไม่พอต้องรับซื้อจากต่างพื้นที่ ท�าให้การผลิตนอกฤดูไม่สามารถท�าได้ ซึ่ง 
คณะผู้ด�าเนินโครงการจึงได้เข้าไปส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพือ่ผลติน�า้ปปูลอดภยัและ
เพ่ิมมลูค่าน�า้ปใูห้มากขึน้ อกีทัง้ท�าให้เกดิความโดดเด่นของน�า้ปทูีผ่ลติจากชมุชนบ้านสนัสลี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ตามความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ เช่น การผลิตน�้าปูที่มีคุณภาพ

หมู่บ้านน�้าปูสันสลี 
บ้านสันสลี ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา

ได้รับการเชิญจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ให้ไปน�าเสนอและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์น�า้ปู ของดีเมืองพะเยา ในงาน
ประจ�าปีของจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ และนิทรรศการระดับชาติ
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และได้มาตรฐาน การลดปัญหาเร่ืองพลังงานและการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต โดยทางกลุ่มได้รับจาก 
การถ่ายทอด ไปใช้แก้ไขปัญหา พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ดีขึ้น

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน
1. แท่งเชื้อเพลิงแข็งชีวมวล (biomass briquette) คือเช้ือเพลิงที่ได ้

จากการอัดแท่งจากวัสดุชีวมวล เศษวัชพืชต่างๆ หรือเศษวัสดุที่ เหลือจาก 
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น ชานอ้อยเน่าเปื่อย, ผักตบชวา, มูลสัตว์ ที่เหลือจาก
การผลิตปลาส้ม มาอัดเป็นแท่ง โดยอาศัยความเหนียวของยางในวัสดุเหล่านั้นเป็น 
ตวัเชือ่มประสานและมคีวามชืน้พอด ีเมือ่อัดออกมาเป็นแท่งแล้วกจ็ะได้แท่งอดัเชือ้เพลงิ 
ที่ใช้ประโยชน์แทนฟืน, ถ่าน หรือแก๊สหุงต้ม ได้เป็นอย่างดี  

การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นเชื้อเพลิง พลังงานทดแทนในการให้ความร้อนใน
การหุงต้มและการผลิตน�า้ปู แทนฟืน ถ่านและแก๊สหุงต้ม 

2. เตาดักควัน (Smokeless Stove) อาศัย
หลักการของการไหลของอากาศ ที่อาศัยอากาศร้อน 
ที่ได้จากเชื้อเพลิงในขณะจุดไฟ ไฟจากต�าแหน่งของ
เชื้อเพลิงจะแผ่ไปยังช่องไฟทั้งสองต�าแหน่ง จุดที่ 1 
และ 2 และควันที่เกิดจากแท่งเชื้อเพลิงจะไหลเข้าสู่
ตัวกรองควันที่สามารถดูดซับควันและกล่ินได้ ส่วน
ควนัทีเ่หลอืจะถกูปลดปล่อยออกมาตามช่องปล่อยควัน
ซึ่งท�าให้ควันถูกส่งพุ่งออกไปยังปล่องไฟและควันจะถูกปล่อยออกไปนอกสถานที่ ตัวเตาก่อด้วยอิฐทนไฟ หรือบล็อก
ประสาน

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ รายได้อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท ต่อเดือนในช่วงฤดูฝนและจัดจ�าหน่ายนอกฤดูที่มีปูนา

รายได้อยู่ระหว่าง 2,000-5,000 บาท ต่อเดือน สมาชิกในหมู่บ้านบางส่วนลดรายจ่ายได้ ประมาณ 1,000-2,000 บาท
ต่อเดือนจากการลดการใช้พลังงานและใช้กากปูหว่านในนาข้าวลดค่าปุ๋ยเคมีได้ประมาณเดือนละ 2,000 บาทต่อเดือน 

ด้านสังคม จ�านวนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มน�้าปูเพิ่มข้ึน เงินออมเพิ่มข้ึน ส่วนแบ่งทางด้านรายได้ 
จากการผลิตน�า้ปูร่วมกัน และวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบการแปรรูปน�า้ปูจากผลก�าไรของกลุ่มในแต่ละปี 

ด้านบุคลากร สามารถสร้างวิทยากรท้องถิ่น ได้แก่ นางวัลภา ก่ายแก้ว ความเชี่ยวชาญ การแปรรูปผลผลิต
น�้าปู นาย ธรา ศรีใจติ๊บ ความเชี่ยวชาญ การแปรรูปผลผลิตน�้าปู

พืน้ทีห่มูบ้่านลกูข่าย ได้แก่ บ้านต้นผึง้ บ้านต้นตะเคยีน ต.สนัต้นม่วง และบ้านสนัต้นม่วง ต.เจรญิราษฎร์ อ.แม่ใจ 

หมู่บ้านน�้าปูสันสลี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น�า้ปู โดยการใช้เทคโนโลยี
อย่างจรงิจงั ท�าให้น�า้ปเูป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัของ
คนทั่วทุกภาค สร้างโอกาสให้คนในท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี
ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ขอบคุณกระทรวงวิทย์ฯ ที่จัดให้มีโครงการหมู่บ้าน
แม่ข่ายวทิยาศาสตร์ เข้ามาในพืน้ทีโ่ดยมหาวทิยาลยั
พะเยา ท�าให้น�า้ปคูนเมอืงเป็นอาหารของคนทกุภาค
ไปแล้ว ได้รู้จักเพื่อนใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ จาก
โครงการ ขอบคุณจัดนักเจ้า.....
นาง หอม ธิราใจ ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์
บ้านทรายงาม หมู่ที่ 10 ต�าบลน�้าหมัน อ�าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

บ้านทรายงาม หมู่ที่ 10 ต.น�า้หมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เป็น
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโคลนดินถล่มในปี พ.ศ. 2549 ท�าให้
ผู้คนล้มตายและบ้านผังเสียหายจ�านวนมาก สภาพธรรมชาติหลายแห่ง 
ถูกท�าลาย เช่น ล�าห้วยน�้าลีและแก่งทรายงาม เป็นต้น สภาพพื้นที่หมู่บ้าน
เป็นเนินเขาสูงและอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีน�้าจากล�าห้วยน�้าลีไหลผ่าน
ตลอดปี มีประชากรทั้งหมด 420 คน 134 ครอบครัว (ข้อมูลองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลน�้าหมัน, 2552) มีพื้นที่ปกครอง 2,839 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย  
192 ไร่ ที่ท�ากิน 2,647 ไร่

ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ ท�าข่าตากแห้ง สมุนไพรตากแห้ง 
เช่น รางจืด เพกา สะค้าน มีการท�าสวนผลไม้ สวนกล้วยและท�านา  

หลังเสร็จฤดูกาลท�านา ชาวบ้านส่วนใหญ่จะท�าข่าตากแห้ง โดย
จะท�าการขุดข่าท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติในป่าและที่ปลูกแซมใน 
สวนกล้วย โดยชาวบ้านจะน�าข่าท่ีได้มาแปรรูปโดยการหั่นเป็น 
แผ่นบางๆ และตากให้แห้ง ซ่ึงจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อใน
กิโลกรัมละ 32-40 บาท ขึ้นกับคุณภาพของข่าแห้งในแต่ละปี 
ระยะเวลาในการเกบ็เกีย่วข่าอยูท่ี ่4-7 เดอืน (เดอืนตลุาคม-เมษายน 
ของทุกปี) ผลผลิตโดยรวมมากกว่า 100 ตัน (น�า้หนักแห้ง/ปี) 
โดยข่าสด 100 ตัน เมื่อท�าให้แห้งจะมีน�้าหนัก 30 ตัน มีจ�านวน
ครัวเรือนที่ท�าข่าทั้งสิ้น 128 ครัวเรือน บางครัวเรือนสามารถท�าได้ถึง 10 ตัน/ปี รายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ครัวเรือนละ 

30,000-200,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  
ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นปีแรกของการเข้าร่วม

โครงการหมูบ้่านแม่ขาย วท. เริม่จากการเข้าไปคยุกบัผูใ้หญ่
บ้าน เพือ่ขอความร่วมมอืในการจดัเวทปีระชาคมและการท�า 
SWOT ร่วมกับชุมชน พบว่าหมู่บ้านทรายงาม เป็นหมู่บ้าน
ทีเ่ข้มแขง็มคีวามสามคัคอียูก่นัแบบเครอืญาตแิละช่วยเหลอื
ซึง่กนัและกนัเป็นอย่างด ีจากการพฒันากระบวนการผลติข่า 
ท�าให้ผลผลิตข่าตากแห้งที่ถือเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้าน
ได้สูงถึง 500-600 ตันต่อปี ราคาข่าตากแห้งอยู่ที่ 40-45 
บาทต่อกิโลกรัม 

สิ่งที่ต้องการใช้ ว & ท
1. พื้นที่เกษตรไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากอยู่ใน
เขตป่าสงวน
2. ผลผลิตได้มาตรฐาน
3. เพิ่มมูลค่าแปรรูปผลผลิตและบรรจุภัณฑ์
4. ท�าผลผลิตแบบครบวงจร
5. จัดท�าและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
6. เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน

การแก้ปัญหาด้วย ว & ท
1. ท�าแผนผังแหล่งท�ากินด้วย GPS 
2. จัดท�าการปลูกข่าให้ได้รับมาตรฐาน GAP และพัฒนาการตากข่า
3. อบรมแปรรูปข่าโดยท�าลูกประคบ ยาแคปซูล น�า้พริกข่า 
4. ท�ากระดาษจากล�าต้นข่า และแปรรูปเป็นของที่ระลึก
5. เชือ่มโยงแหล่งเรยีนรูจ้ดัท�าทีเ่กบ็ข่าอเนกประสงค์ ตูอ้บข่าไบโอแก๊ส 
6. อบรมการท�าบรรจุภัณฑ์ส�าหรับบรรจุสินค้าส�าหรับชุมชน
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แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน 

ปี 2553 
• การก�าหนดพ้ืนท่ีการปลูกข่า เพ่ือไม่ให้เข้าไปล่วงล�้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ�านวน 4 จุด จากท�าเนียบ 

ผู้ปลูก ขุด และหั่นข่าบ้านทรายงาม จ�านวน 76 ราย และจัดท�าแปลงสาธิตเปรียบเทียบวิธีการเพิ่มผลผลิตข่าให้ได้
ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้น โดยการปลูกแบบคว�า่กอข่า 

• อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสมุนไพรตามข้อก�าหนด GAP (Good Agriculture Practices) อบรม 87 
ครอบครัว ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร 64 ราย 

• การจดัตัง้กองทนุกลุม่แปรรปูข่า โดยมทีนุเริม่ต้นจากเงนิทนุหมูบ้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ�านวน 40,000 
บาท และเงินสมัครหุ้นของสมาชิก โดยมีการร่างระเบียบการกู้ยืมเงินกองทุน และตั้งคณะกรรมการดูแลกองทุน

ปี 2554 
• อบรมการแปรรูปข่าในรปูสมนุไพร ลูกประคบ แคปซูลข่า ทิงเจอร์ข่า น�้าพริกข่า ยาดมสูตรโบราณ 
• อบรมการท�ากระดาษจากล�าต้นข่า และผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด

หั่นข่าให้มีขนาด 1 นิ้ว

ล้างน�้าในวงบ่อ 2-3 ครั้ง

ต้มล�าต้นที่ได้ในเตา 200 ลิตร หนัก 50 กิโลกรัมใส่น�า้ให้ท่วม
เติม NaOH 3 กิโลกรัม ต้มให้เดือด 6 ชั่วโมง

น�ามาตีเยื่อในเครื่องตี สามารถจุได้ 100 กิโลกรัม  ใส่น�า้ให้ท่วม ตีเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง
จนเยื่อยุ่ยเป็นปุยขาว ถ้าต้องการย้อมสีให้น�าสีที่ต้มและกรองแล้วใส่ลงไปตีจนสีเข้ากับเยื่อดี 

ยกขึ้นจากน�้า น�ามาวางเอียง 45 องศา เมื่อหมาดน�า้แล้วน�าใส่รถเข็นไปตาก
ท�ามุม 45 องศา ประกบ 2 แผ่น จนแห้ง ถ้าเป็นการย้อมสีไม่ควร ตากแดดนานสีจะซีด

น�าเยื่อที่ได้มาใส่ถุงน�าไปปันให้น�้าออก 2-3 นาที ปั้นเป็นก้อนหนัก 2.5-3 ขีด/ก้อน
หรือบีบน�้าออก แล้วปั่นเป็นก้อนหนัก 5 ขีด/ก้อน น�าก้อนที่ได้ไปตีเป็นแผ่นบนแฟรม

ในอ่างน�้าที่มีน�้า 3/4 ของอ่างให้แตกทั่วแฟรม

 

ขั้นตอนการท�ากระดาษจากล�าต้นข่า

ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลผลิต
ผลลัพธ์
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อบรมการท�าบรรจุภัณฑ์ส�าหรับบรรจุสินค้าของชุมชน
ถงุบรรจขุ่าตากแห้งประกอบด้วยถงุใช้ในการบรรจ ุ2 ชัน้ ถุงนอกเป็นถุงกระสอบ และ

เลอืกตราสญัลกัษณ์ข่าอบแห้งบ้านทรายงาม ถงุชัน้ในเป็นถงุพลาสตกิ พบัปากถงุ 2 ครัง้ และ
เย็บปากถุงด้วยเครื่องเย็บกระสอบ ปัจจุบันสามารถเก็บได้เกิน 13 เดือน โดยไม่ขึ้นรา และ
ไม่ต้องน�ามาตากแดดซ�้าใหม่

ปี 2555
• การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตไบโอแก๊ส
• การอบรมการอบแห้งข่าด้วยตู้อบข่าอย่างง่าย โดยใช้เชื้อเพลิงจากถ่านและไบโอแก๊ส
• การสร้างเครอืข่ายให้เกดิการแลกเปลีย่น และสนบัสนนุวตัถดุบิในท้องถิน่ร่วมกนั โดยการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 

ระหว่างผู้น�าชุมชนในต�าบลน�า้หมัน เพื่อเข้าไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกจิ มรีายได้เพิม่มากข้ึน จากเดมิผลติได้ 200-300 ตนั รายได้เฉลีย่ครวัเรอืนละ 30,000 - 200,000 

บาท/ครัวเรือน/ปี เมื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าช่วย เช่น การปลูกแบบอินทรีย์ การจัดการให้ได้มาตรฐาน 
GAP สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 500-600 ตัน มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 30,000-300,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  
แต่ในบางครัง้เมือ่ท้องฟ้าปิด มเีมฆ หรอืฝนตกบ่อยๆ จะท�าให้ข่าทีต่ากไว้ขึน้ราได้ง่าย ท�าให้เสยีราคาหรอืได้ราคาต�า่ลง 
จึงมีการใช้ไบโอแก๊สในการอบแห้งข่าด้วยตู้อบข่าอย่างง่าย เน้นการใช้เชื้อเพลิงประหยัดและเสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยมี
วตัถดุบิ และต้นทนุในชมุชน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ก๊าซหงุต้มและ/หรอืค่าเชือ้เพลงิในครวัเรอืน อย่างน้อยครวัเรอืนละ 
ประมาณ 320 บาท/เดอืน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุย๋เคมสี�าหรบัการเกษตรลดลงได้ประมาณ 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายเดมิ 
ใช้ปุย๋อนิทรย์ีจากการหมกัมลูสตัว์ไปใช้กบัแปลงพชืผกัหรอืพืน้ทีเ่กษตรอืน่ๆ ท�าให้ได้ผลผลติเพิม่ขึน้ (ในรายทีไ่ม่เคยซือ้/ 
ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมี) ครัวเรือนละประมาณ 600 บาท/เดือน

ด้านสงัคม ชมุชนบ้านทรายงามมคีวามเข้มแขง็สามารถน�าวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาปรบัใช้ในชวีติประจ�าวนั 
เพื่อเพิ่มผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตในชุมชน และเกิดการเรียนรู้เชื่อมโยงในต�าบล จังหวัด 

กระบวนการขยายเครอืข่ายไปสูห่มูบ้่าน ได้มกีารขยายผลเข้าสูเ่ครอืข่ายหมูบ้่านน�า้หมนัใต้ หมูท่ี ่3 หมูบ้่านวงัหวัดอย 
หมู่ที่ 8 และหมู่บ้านผามูบ หมู่ที่ 7 อ�าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเป็นหมู่บ้านลูกข่ายในปี 2556

แม้ว่าชาวบ้านจะท�าอาชีพผลิตข่ามานาน แต่ก็ยังใช ้
วธิแีบบชาวบ้านๆ ง่ายๆ ท�าให้ไม่ได้มาตรฐานในการผลติ 
จึงท�าให้ราคาขึ้นๆ ลงๆ เมื่อหมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้าน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีงึมปีระโยชน์ต่อการพฒันา
ชุมชน เกิดการสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน ลดราย
จ่ายที่ไม่จ�าเป็น ท�าให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
นายประสิทธิ์ ทองหล่อ 
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านทรายงาม

การส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกข่าอย่างถกูต้องตาม
หลักวิชาการ ในพื้นที่ของตนเอง ให้ความรู้เรื่อง
การปรับปรุงดิน การปลูกข่า เพื่อลดจ�านวน 
การเข้าไปขุดข่าในเขตป่าสงวน การพัฒนา
กระบวนการผลิตสมุนไพร ตามมาตรฐาน GAP 
น�าไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์ที่เกิด
ความยั่งยืน
ผศ. รัชนี เพ็ชร์ช้าง ผู้รับผิดชอบโครงการ
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หมู่บ้านเผือกหอม
ต.หรเทพ ต.โคกใหญ่ ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

ชุมชนต�าบลหรเทพ ต�าบลโคกใหญ่ ต�าบลตลาดน้อย อ�าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอาชีพทางการ
เกษตร ค้าขาย และรบัจ้างทัว่ไป ในชมุชนสามต�าบลดงักล่าว มคีวามเหมาะสมในการเป็นหมูบ้่านเผอืกหอม เนือ่งจาก
ชุมชนมีอาชีพในการเพาะปลูกเผือก จากข้อมูล พบว่า ต�าบลหรเทพ มีเกษตรกร จ�านวน 53 ราย เพาะปลูกเผือก 
ในพื้นที่ 644 ไร่ ต�าบลโคกใหญ่ มีเกษตรกร 51 ราย เพาะปลูกเผือก จ�านวน 807 ไร่ และต�าบลตลาดน้อย มี
เกษตรกร 65 ราย เพาะปลกูเผอืก จ�านวน 780 ไร่ ปัจจบุนัมกีารด�าเนนิการโดยเพาะปลกูเผอืกสลบักบั การท�านาข้าว 
ซึง่พิจารณาตามความเหมาะสมและด้านการตลาดของเผอืกและข้าวเป็นส่วนประกอบ 
พืน้ทีข่องชมุชนดงักล่าว มรีะบบสาธารณปูโภคทีเ่อือ้อ�านวยต่อการท�านาเผอืกสลบักบั 
การท�านาข้าว กล่าวคือ มีปริมาณน�า้ที่เหมาะสมและสมบูรณ์ตลอดปี ประกอบกับ
เกษตรกรมศีกัยภาพในการท�านาเผอืกและนาข้าว โดยผลผลติของนาเผอืกได้จ�าหน่าย
เป็นหัวสด แบ่งเป็นเกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3 และส่วนที่มีความบกพร่อง คือ  
เน่าเสียบางส่วน เรียกว่า “เผือกปาด” เป็นเผือกที่มีคุณภาพต�่าต้องใช้มีดปาด 
ส่วนที่เสียทิ้งไป แล้วชั่งน�้าหนักจ�าหน่ายในราคาถูก ปัจจุบันส่งขายในตลาดสดและ
น�ามาแปรรปูเป็นผลิตภณัฑ์อาหารบางส่วน ส�าหรบัผลผลติข้าว จ�าหน่ายส่งใน 2 ลกัษณะ 
คอื ผลติส่ง กรมการข้าว และเกษตรกรทัว่ไป เพือ่ท�าเป็นเมลด็พนัธุ ์และอกีลกัษณะ
หนึ่งคือ จ�าหน่ายเมล็ดข้าวแก่ประชาชนทั่วไป ในการท�านาเผือกประกอบกับนาข้าว 
รวมทัง้การแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์อาหารบางส่วน อยูใ่นความสนบัสนนุของหน่วยงาน
ในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนต�าบลหรเทพ ตลาดน้อย ส�านักงานเกษตร
อ�าเภอบ้านหมอ การศึกษานอกโรงเรียนต�าบลโคกใหญ่ อ�าเภอบ้านหมอ ส�านักงานพัฒนาชุมชน อ�าเภอบ้านหมอ 

กลุม่วสิาหกจิชมุชนเกษตรกรพฒันาตลาดน้อย มสีมาชกิกลุม่จ�านวน 40 คน ได้รบัค�าแนะน�าการหารายได้จาก
ก้านเผือกอบแห้ง ซึ่งสามารถส่งจ�าหน่ายในราคาสูงแก่ผู้รับซื้อเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่นและ
ไต้หวัน โดยในขั้นตอนการท�าก้านเผือกอบแห้งจะตัดก้านเผือกในนาเผือกโดยวิธีการซื้อจากเกษตรกรด้วยกันในราคา 

ไร่ละ 500 บาท ช่วงหน้าฝนจะสามารถรวบรวมก้านเผือก
ได้ประมาณ 3 ตันต่อวัน และช่วงปกติคือนอกเหนือจาก
หน้าฝน จะรวบรวมได้ 12 ตันต่อวัน หลังจากนั้นส่งต่อ
สมาชิกต�าบลตลาดน้อยและต�าบลใกล้เคียงคือ หรเทพ  
และโคกใหญ่ ท�าการลอกเปลือกและตัดแต่ง ในขั้นตอนนี้
จะมีเปลือกนอกของก้านเผือกที่ถูกลอกแล้วประมาณวันละ 
1.5-6 ตัน ปัจจุบันใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้บางส่วน แต่ส่วนใหญ่
ไม่ได้น�าไปใช้ประโยชน์
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แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด 
1. การท�าแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์ 
2. การพัฒนากระดาษและเส้นใย
ผักตบชวา ต่อยอดสู่การพัฒนา
กระดาษและเส้นใยเผือก

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน 
ปี 2553 จดทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครื่อง 

สไลด์เผือกส�าหรับใช้ในกระบวนการท�าเผือกทอดกรอบ ถ่ายทอดความรู้หลักสูตร 
การท�าบัญชีในครัวเรือน การท�าอาหารจากแป้งเผือก เช่น การท�าเผือกกรอบทรงเครื่อง 
ขนมเปี๊ยะหิมะเผือก ซาลาเปาไส้เผือก กะหรี่พัฟพ์ไส้เผือก และการเผยแพร่ข้อมูล
โครงการหมู่บ้านเผือกหอมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในรายการ 
ปล.รักเมืองไทย 

ปี 2554 ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว กระดาษจาก
ฟางข้าว และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษจากฟางข้าว 

ปี 2555 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�าผลิตภัณฑ์สิ่งทอและงานประดิษฐ์จากเส้นใย
เผือก กระดาษจากเส้นใยเผือก และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยเผือก 
ด้านเศรษฐกิจ 

• เครือ่งสไลด์เผอืกช่วยเพิม่ผลผลติต่อวนั 4 - 6 เท่า จากเดมิผลติได้ 10 กโิลกรมั 
เพิ่มเป็น 60 กิโลกรัม

• สร้างงานและสร้างอาชีพใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้น 5,000 บาทต่อเดือน/ครอบครัว 
• ได้ผลิตภณัฑ์อาหารจากเผอืกปาด ผลิตภณัฑ์หตัถกรรมจากเปลอืกนอกของก้านเผอืกเป็นผลติภณัฑ์ประจ�ากลุม่

ด้านสังคม 
• การท�างานแบบบูรณาการในลักษณะไตรภาคี คือ มหาวิทยาลัย องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และชุมชน
• มีการรวมกลุ่มในการท�ากิจกรรมของชุมชน เกิดความสัมพันธ์ของกลุ่ม

โครงการหมู่บ้านเผือกหอม ประสบความส�าเร็จ
วัดได้จากผลผลิตและรายได้ของกลุ ่มที่จัดท�า
เผือดทอดกรอบจากเผือกปาด ตั้งแต่การพัฒนา
กระบวนการผลติทีร่วดเรว็ขึน้โดยใช้เครือ่งสไลด์
เผอืกช่วยในการผลติ สามารถผลติเผอืกทอดกรอบ 
ได้เพิม่ขึน้ 4-5 เท่า ลดปัญหาแถวคอยของสินค้า
ที่ผู้รับบริการต้องการ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสนิค้าและสามารถพฒันาหมูบ้่านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีได้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ

จากการเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านเผือก
หอม ท�าให้ชมุชนอ�าเภอบ้านหมอมรีายได้
เพิ่มขึ้น ช่วยสร้างอาชีพเสริมและอาชีพ
หลักได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้และยังมี
ความรู ้สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดได้ 
โดยเผยแพร่ต่อให้กับชุมชนข้างเคียง
นางนงคราญ เชาวนเมธา ผู้น�าชุมชน
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินกำรตำมนโยบำยพิเศษ ในสังกดักระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
มีภำรกิจในกำรบูรณำกำรงำนวิจัย พัฒนำ นวัตกรรมด้ำนอำหำร ผลิตภัณฑ์สุขภำพ เครื่องมือ
แพทย์ พลังงำนทดแทน และกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม สู่กำรน�ำไปใช้ประโยชน์ และให้บริกำร
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนกำรวิเครำะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบ คุณภำพ 

บริกำรที่ปรึกษำ ด้วยระบบคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
ปัจจุบัน วว. เป็นหน่วยงำนหลักของกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ที่ด�ำเนินกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยทั้ง

ในส่วนปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี โดยมีสูตรปุ๋ยของพืชแต่ละชนิดที่แตกตำ่งกัน เช่น ข้ำว ยำงพำรำ เป็นต้น ทั้งนี้
ในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรหมู่บำ้นแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วว. ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยในแต่ละหมู่บ้ำน
ทีม่คีวำมเข้มแขง็ มศีกัยภำพและควำมพร้อมตำมกรอบแนวทำงกำรด�ำเนนิงำน และผ่ำนกำรคัดเลอืกเพือ่ยกระดบัเป็น
หมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกวำ่ 20 หมู่บ้ำน สำมำรถขยำยผลไปยังหมู่บ้ำนลูกข่ำยได้กว่ำ 50 หมู่บ้ำน
ในแต่ละปีงบประมำณ ทัง้นีใ้นอดตีทีผ่่ำนมำ วว. ได้ให้กำรสนบัสนนุกำรจดัตัง้โรงปุย๋อนิทรย์ี พร้อมทัง้เครือ่งมอื อปุกรณ์
ในกำรผลิตปุ๋ย กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรผลิตปุ๋ยสูตรต่ำง ๆ ดังรูป

นอกจำกเทคโนโลยีกำรผลติปุย๋ที ่วว. ซึง่เป็นเทคโนโลยหีลกัและเป็นกจิกรรมทีน่�ำสมำชกิในชมุชนได้มำร่วมกนั
เรียนรู้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแล้ว วว. ยังได้เข้ำไปส่งเสริมองค์ควำมรู้ในด้ำนอื่น ๆ ที่เป็น 
ควำมต้องกำรของสมำชิกในหมู่บำ้น ดังนี้

1. เทคโนโลยีกำรเพำะเห็ด และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวเหลือง 11 โดย ผศ.วัชรินทร์ สรำวิช และทีมงำน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตกำฬสินธุ์ 

2. กำรตรวจสอบดิน, กำรท�ำเชื้อเห็ด, กำรท�ำบล็อกประสำน, กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ และกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว 
ณ วว. เทคโนธำนี ต.คลองหำ้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี

3. กำรท�ำก๊ำซชีวภำพส�ำหรับชุมชนแบบครบวงจร โดย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง จ.อุดรธำนี และเข้ำดูงำนหมู่บ้ำนท�ำก๊ำซชีวภำพใน อ.หนองแสง ที่มีกำรท�ำ
ปริมำณมำกกว่ำ 100 บ่อ
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4. เทคโนโลยีกำรเลี้ยงไก่ไข่, กำรเลี้ยงปลำนิลและปลำสลิดน�้ำจืด, กำรผสมพันธุ์มะม่วงคุณภำพดี โดย วว. 
จัดสัมมนำวิชำกำร ณ โรงแรม ซันทำรำ เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ 

5. กำรแปรรูปเห็ดเพื่อบริโภค โดย อำจำรย์วรรณดี มหรรณพกุล จำกกรมวิทยำศำสตร์บริกำร (วศ.) ณ 
โรงแรมริมปำว จ.กำฬสินธุ์ ในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท. ทำง วว. ได้ท�ำกำรคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย
ที่เคยได้รับกำรสนับสนุนและมีศักยภำพ ควำมพร้อมในกำรด�ำเนินโครงกำรต่อเนื่อง มีกำรเสริมองค์ควำมรู้ในด้ำน 
กำรบรหิำรจดักำร กำรตลำด กำรสร้ำงแบรนด์ เป็นต้น โดยมหีมูบ้่ำนทีผ่่ำนกำรประเมนิยกระดบัเป็นหมูบ้่ำนแม่ข่ำย วท. 
และได้ด�ำเนินกำรครบ 3 ปี จ�ำนวน 24 หมู่บ้ำน ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ท่ำนจะได้พบกับกระบวนกำรพัฒนำ  
ผลกำรด�ำเนินงำนควำมส�ำเร็จ ของแต่ละหมู่บ้ำน ซึ่งมีวิธีและขั้นตอนกำรด�ำเนินงำนที่แตกต่ำงกัน
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บ้านดงบุญนาค หมู่ 7 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา

บ้านดงบุญนาค หมู่ที่ 7 พื้นที่มีลักษณะเป็นที่รำบโอบล้อมด้วย
ภูเขำ อยูใ่กล้แหล่งน�ำ้ธรรมชำต ิมปีระชำกรในเขต ต.บ้ำนเหล่ำ 8,167 คน 
2,428 หลังคำเรือน กลุ่มเริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2548 หลังจำกกลุ่มได้รับกำร
สนบัสนนุเครือ่งมอือปุกรณแ์ละอำคำรในกำรผลติปุย๋แล้ว วว. ได้เข้ำมำให้ 
กำรอบรมเรื่องกำรผลิตปุ๋ยตำมหลักวิชำกำรที่ถูกต้องทั้งในภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติ จำกนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ย วว. ตำมแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมำอย่ำง 
ต่อเนื่อง ต่อมำกลุ่มจึงได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำย
ปุ๋ยอินทรีย์ วว. มำตั้งแต่ปี 2553-2555 โดยมีกำรผลิตถึงปี 2555  
ได้ปริมำณปุ๋ยรวม 216 ตัน มีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยปุ๋ยเฉลี่ยปีละ  
203,040  บำท ซึง่กระบวนกำรผลติได้มกีำรพฒันำปรบัปรงุในด้ำนคณุภำพ
และปริมำณเพื่อสนองตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง 
ปัจจุบันมีสมำชิกทั้งสิ้น  123  คน กลุ่มมีแนวคิดสร้ำงชุมชนให้เป็นสังคม
ที่ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน ร่วมสร้ำงควำมเขำ้ใจที่ดีในเทคโนโลยีสำขำต่ำงๆ ที่
จะช่วยพฒันำคณุภำพชวีติคนในชมุชนได้ โดยมจีดุเริม่ทีก่ลุม่โรงปุย๋เป็นหลกั 
ดังภำพต่อไปนี้

กลุ่มยังเป็นต้นแบบในกำรศึกษำเรียนรู้ให้กลุ่มที่ให้ควำมสนใจ ดังนี้
1. เกษตรกรผู้สนใจกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อ.แม่ทะ จ.ล�ำปำง
2. ผู้น�ำท้องถิ่นใน อ.เชียงค�ำ จ.พะเยำ 
3. กลุ่มเกษตรกรบำ้นสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงปำ่เปำ้ จ.เชียงรำย

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. รำยได้จำกกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี ใน 3 ปี รวมปริมำณกำรผลิต 216 ตัน เป็นเงิน 609,120 บำท
2. ลดคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรซื้อปุ๋ยเคมี 3 ปี เป็นเงิน 1,209,600 บำท
3. ลดกำรน�ำเข้ำปุ๋ยเคมีจำกตำ่งประเทศ 3 ปี เป็นเงิน 2,419,200  บำท
4. รำยได้จำกกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ (ด�ำเนินกำรปี 2555) 21,600 บำท

ด้านสังคม
1. ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม
2. กลุ่มมีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมสำธำรณของชุมชน
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3. สร้ำงคนรุ่นใหม่ให้สนใจ พัฒนำและรักถิ่นฐำนมำกขึ้น
4. สร้ำงมูลคำ่จำกเศษวัสดุและมูลสัตว์ในท้องถิ่น 

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ 
จำกกำรด�ำเนนิงำนตำมโครงกำรหมูบ้่ำนวทิยำศำสตร์ในระยะเวลำ 3 ปี ทีผ่่ำนมำ ได้เกดิกำรขยำยองค์ควำมรู้ 

สู่หมูบ้่ำนอืน่ๆทีส่นใจกำรผลติปุย๋อนิทรย์ีคณุภำพสงู ซึง่กลุม่ได้ฝึกอบรมกำรผลติปุย๋อนิทรย์ีแล้วในปี 2554 รวม 5 กลุม่ 
ผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ้น 368 คน ได้แก่ 

1) กลุ่มบำ้นดงอินตำ ม.6 ต.บำ้นเหล่ำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 47 คน
2) กลุ่มบำ้นสันก�ำแพง ม.8 ต.บ้ำนเหล่ำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 44 คน 
3) กลุ่มบ้ำนแม่สุกน�้ำล้อม ม.10 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 67 คน
4) กลุ่มบำ้นเหล่ำศรีดอนตัน ม.14 ต.บำ้นเหล่ำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 

53 คน
5) กลุ่มบำ้นหนองบัว ม.2 ต.บำ้นเหล่ำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 52 คน
และในปี 2555 ได้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยเพิ่มอีก  

1 ครั้ง รวม 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มบำ้นเหล่ำเก่ำ ม.3 ต.บำ้นเหล่ำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 
2) กลุ่มบำ้นไร่อ้อย ม.5 ต.บำ้นเหล่ำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ
3) กลุ่มบำ้นดงอินตำใต้ ม.9 ต.บำ้นเหล่ำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ
4) กลุ่มบำ้นเหล่ำพัฒนำ ม.12 ต.บ้ำนเหล่ำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ 
จำกกำรติดตำมกลุ่มลูกข่ำยท่ีได้รับกำรฝึกอบรมพบว่ำมีกลุ่มลูกข่ำย 

1 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้ำนดงอินตำ ม.6 ต.บ้ำนเหล่ำ อ.แม่ใจ จ.พะเยำ  
ปริมาณการผลิตปุ๋ย 15 ตัน

“รู้สึกดีใจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ข่ายฯ 
ซึง่ภาคเหนอืมอียูเ่พยีงกลุม่เดยีว แต่เรากใ็ห้
ความร่วมมอืกบั วว. และกระทรวงทกุอย่าง 
มีการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่ วว.จัด กลุ่ม
และชมุชนได้ประโยชน์อย่างมาก ไม่คดิว่าจะ 
มีหน่วยงานไหนที่เกาะติดต่อเน่ืองเหมือน
อย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ วว. เลย 
กลุ่มก็จะพยายามน�าเอาความรู้ทุกอย่างที ่
ได้รับการถ่ายทอดไปปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ชุมชนอย่างเต็มที่”  
นายคงเดช เมืองแก้ว ประธานกลุ่ม

“เป็นกลุ ่มต้นแบบความส�าเร็จด้าน 
การบริหารการจัดการมีการจัดตั้ ง 
คณะกรรมการ จัดแบ่งหน้าที่ชัดเจน 
จุดเด ่นของกลุ ่มอยู ่ ท่ีผู ้น�ากลุ ่มเป ็น 
คนหนุ่มไฟแรง มีความสนใจ ใฝ่หา 
ความรู ้เป็นทีย่อมรบัของสมาชกิ อกีทัง้
ยังมีความสามารถในการเป็นวิทยากร
ชุมชนได้เป็นอย่างดี ”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบ
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
บ้านชุมพล หมู่ 4 ต.ค้อใต้ อ�าแภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร

บ้านชุมพล ม.4 ต.ค้อใต้ ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกของจังหวัด
สกลนคร ห่ำงจำกจงัหวดั 110 กโิลเมตร มพีืน้ทีท่ัง้หมด 3,400 ไร่ ลกัษณะ
พื้นที่เป็นทีร่ำบลุ่ม จ�ำนวนประชำกรบำ้นชมุพลทั้งหมด 965 คน 234 ครวั
เรือน เป็นเพศชำย 473 คน และเป็นเพศหญิง 429 คน ในส่วนกำรผลิต
ปุย๋ร่วมกนัจดัตัง้กลุม่ขึน้เมือ่ ปี 2547 เพือ่ผลติปุย๋อนิทรย์ีใช้ทดแทนปุย๋เคมี  
เนือ่งจำกมรีำคำแพงมำก จงึได้เรยีนรูก้ำรผลติปุย๋จำกแหล่งต่ำงๆ ครัง้แรก
ปุ๋ยที่ท�ำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน�้ำ และได้เรียนรู้เพิ่มเติมสูตรกำรท�ำปุ๋ยจำก 
กรมพัฒนำที่ดิน จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นหมอดินประจ�ำต�ำบลและ 
ด�ำเนนิกำรผลติปุย๋มำตลอดระยะเวลำ 2 ปี โดยท�ำใช้เองด้วยและแจกจ่ำย
ชำวบ้ำนเอำไปใช้ด้วย

ปี 2549 ได้รบักำรสนบัสนนุโครงกำรหนึง่อ�ำเภอ หนึง่โรงปุย๋จำก วว. 
เจ้ำหน้ำทีไ่ด้เข้ำมำให้กำรอบรมเรือ่งกำรผลติปุย๋ทัง้ในภำคทฤษฎแีละปฏบิตัิ 
จำกนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตำมแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมำอย่ำงต่อเนื่อง กลุ่มจึงได้
รบักำรคดัเลอืกเข้ำร่วมโครงกำรหมูบ้่ำนแม่ข่ำย วท. มำตัง้แต่ปี 2553-2555 
โดยมีกำรผลิตถึงปี 2555 รวม 231 ตัน มีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยปุ๋ยเฉลี่ย
ปีละ 220,000 บำท

ปัญหำหลักของชุมชน คือ กำรพัฒนำแหล่งน�้ำ แหล่งกักเก็บน�้ำมี
ขนำดเล็ก ตื้นท�ำให้ไม่สำมำรถรองรับน�้ำได้มำก และยังไม่มีหน่วยงำนใดที่
สำมำรถแก้ปัญหำตรงจุด ปัญหำโรคพืชระบำดในนำข้ำว ปัญหำด้ำนกำร 
ท�ำกนิ วว. จงึได้เข้ำมำสร้ำงอำชพีโดยกำรจดัตัง้โรงผลติปุย๋อนิทรย์ี เพิม่ทกัษะ 
ในเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้ว กำรเพำะเห็ด กำรผลิตก๊ำซ
ชีวภำพส�ำหรับครัวเรือน เป็นต้น จำกกำรได้เรียนรู้และน�ำเทคโนโลยีต่ำงๆ
ไปประยุกต์ใช้ ชุมชนมีรำยได้เพิ่มเติมจำกเดิม และช่วยลดค่ำใช้จำ่ยได้ เช่น 
กำรเพำะเห็ด กำรท�ำบ่อกำ๊ซชีวภำพ เป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชนและยกระดับคุณภำพชีวิตของเกษตรกรอีกด้วย

จำกกำรเรียนรู้กำรผลิตปุ๋ยที่ถูกหลักวิชำกำร มีควำมสมเหตุสมผล 
ปุย๋ทีผ่ลติมคีณุภำพได้มำตรฐำน  สมำชกิมคีวำมมัน่ใจในปุย๋ทีก่ลุม่ผลติ กลุม่
สำมำรถถำ่ยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่ชุมชนตำ่งๆ ใกล้เคียง ปัจจุบันมีลูกขำ่ยที่
ได้รบักำรอบรมจำกกลุม่แล้วไม่น้อยกว่ำ 150 คน กำรพฒันำศกัยภำพเป็นต้น
แบบในกำรผลิตปุ ๋ยอินทรีย์ที่สำมำรถตรวจสอบคุณคุณภำพผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนได้ เพรำะมีควำมเข้ำใจถึงส่ิงท่ีเป็นหัวใจหลักของปุ๋ยอินทรีย์  
เหล่ำนีเ้ป็นสิง่ทีช่่วยแก้ทศันคตทิีย่งัไม่ถกูต้องของชมุชนทีม่คีวำมเข้ำใจในกำร
ใช้ปุ๋ย กำรรักษำควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและกำรลดกำรใช้สำรเคมีลงได้
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แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

กลุ่มที่ให้ควำมสนใจเขำ้มำดูงำนมี ดังนี้
1. เกษตรกรใน อ.สวำ่งแดนดิน น�ำโดย ส�ำนักงำนเกษตร 
2. เกษตรกรบำ้นจ�ำปำ ต.หนองรำษฎร์ อ.วำริชภูมิ จ.สกลนคร
3. เกษตรกรบำ้นหนองทุ่ม ต.สวำ่งแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร
4. ส�ำนักงำนสหกรณ์กำรเกษตร จ.สกลนคร

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบำ้นชุมพล
1. รำยได้จำกกำรขำยปุ๋ยอินทรีย์ ใน 3 ปี รวมปริมำณกำรผลิต 231 ตัน 

รวมเป็นเงิน 4,532,220 บำท
2. รำยได้จำกกำรผลิตเมล็ดพันธุ์และจ�ำหนำ่ย (ปี 2554) 14,000 บำท

ด้านสังคม
1. เกิดกำรท�ำงำนร่วมกันของชุมชนมำกขึ้น
2. สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ด้วยกำรใช้ ว และ ท 
3. สรำ้งเสริมทักษะในกำรปฏิบัติงำนในเทคโนโลยีต่ำงๆ

การขยายเครือข่าย
กำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรหมู่บำ้นแม่ข่ำย วท. มีลูกข่ำย 5 กลุ่ม ผู้เข้ำรับกำรอบรม 164 คน ได้แก่ 
1) บ้ำนบงเหนือ ม.1 ต.บงเหนือ อ.สวำ่งแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้ำร่วมอบรม  30 คน
2) บำ้นค�ำเจริญ ม.5 ต.ค้อใต้ อ.สวำ่งแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้ำร่วมอบรม 34 คน
3) บำ้นหนองทุ่ม ม.17 ต.สวำ่งแดนดิน อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้ำร่วมอบรม 38 คน
4) บำ้นนำถ่อน ม.12 ต.บงเหนือ อ.สวำ่งแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้ำร่วมอบรม 34 คน
5) บ้ำนนำทม ม.2 ต.บำ้นต้ำย อ.สวำ่งแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้ำร่วมอบรม 28 คน
จำกกำรตดิตำมผลมลูีกข่ำยทีน่�ำเทคโนโลยไีปใช้ 1 กลุม่ คอื กลุม่บ้ำนบงเหนอื ม.1 ปรมิำณกำรผลติปุย๋ 10 ตนั

“เป็นกลุ่มที่ วว. ประทับใจในการพัฒนากลุ่ม เนื่องจากผู้น�า
กลุ่มเดิมเป็นหมอดิน และเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ เดินทางรับการ
อบรมจากหลายแหล่งเรียนรู้ และไม่แน่ใจว่าสูตรใดเป็นสูตร

ที่ดีที่สุดแต่ในที่สุดเมื่อได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีปุ๋ยจาก วว. และเริ่ม
ติดตามผลการน�าไปใช้ในนาข้าว จนปุย๋ทีผ่ลติเป็นทีย่อมรบัในกลุม่สมาชกิ 
ผูน้�าเองเริม่เข้าใจ เรื่องดินและปุ๋ยมากขึ้นจนสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอด
สู่กลุ่มอื่นๆ ที่สนใจได้”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ขอขอบคณุ วว. และกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ 
ที่ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการต่างๆ จากเดิม
ที่กลุ่มต้องช่วยเหลือตัวเองเพื่อต้องการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเป็นไปด้วยความยากล�าบาก  
ขณะนี้กลุ่มสามารถยืนหยัดในการสร้างกลุ่มให้เข้ม
แขง็ได้ ประทบัใจทีท่่านตดิตามให้ความรูเ้รือ่งต่างๆ 
ไม่ได้ขาด และไม่เคยทอดทิ้งกลุ่มเลย..” 
นายทองม้วน เย็นวัฒนา ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บ้านพังคี ม.2 ต.หนองอ้อ-โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ต.หนองอ้อ-โนนหวาย ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตก ของ จ.อุดรธำนี 
และอยู่ทำงทิศใต้ของ อ.หนองวัวซอ ห่ำงจำก จ.อุดรธำนีประมำณ  
39 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมำณ 76.059 ตำรำงกิโลเมตร จ�ำนวน
ประชำกร 3,545 คน 600 หลังคำเรือนประกอบด้วย 9 หมู่บ้ำน 
คือ หมู่ 1 บ้ำนโนนหวำย หมู่ 2 บ้ำนพังดี หมู่ 3 บ้ำนเสำเล้ำ หมู่ 4 
บ้ำนหนองเม็ก หมู่ 5 บ้ำนโนนหวำนใต้ หมู่ 6 บ้ำนโคกหนองแซง หมู่ 7 
บ้ำนทุ่งห้วยทรำย หมู่ 8 บำ้นศรีสว่ำงอำรมณ์ หมู่ 9 บ้ำนโนนนำด�ำ พื้นที่ 
ส่วนใหญ่รำบลุ่มตั้งอยู่ระหว่ำงเทือกเขำภูพำน 

กลุม่ผลติปุย๋เริม่ก่อตัง้เมือ่ ปี 2541 เพือ่ท�ำปุย๋ร่วมกนัจำกกำรแนะน�ำ
ของเจำ้หนำ้ที่เกษตรต�ำบล มีสมำชิกครั้งก่อตั้งใหม่ๆทั้งหมด 20 คน แต่
กำรท�ำปุ๋ยยังไม่มีรูปแบบชัดเจน เรียนรู้ไปเรื่อยๆ มีกำรปรับปรุงตลอดเวลำ 
จนเมือ่ปี 2543 เริม่จบัเอำแนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นหลกัในกำรท�ำปุย๋
และกำรท�ำเกษตรมกีำรระดมหุน้จ�ำนวน 1,000 บำท/คน มเีงนิทนุหมนุเวยีน 
15,000 บำท 

ปี 2550 ได้รบักำรสนบัสนนุโครงกำรหนึง่อ�ำเภอ หนึง่โรงปุย๋จำก วว. 
หลังจำกอบรมทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติ กลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตำมแบบที่ได้เรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่องและ เม่ือได้รับกำรคัดเลือกเป็นแม่ข่ำยปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต ่
ปี 2553-2555 ได้ปริมำณปุ๋ยรวม 158 ตัน มีรำยได้จำกกำรผลิตปุ๋ย 
เฉลี่ยปีละ 148,000 บำท ซึ่งกระบวนกำรผลิตได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงใน
ด้ำนคุณภำพและปริมำณเพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่
อย่ำงต่อเนื่อง ภำยในกลุ่มมีกำรท�ำปุ๋ยอินทรีย์ทั้งชนิดแห้งและชนิดน�้ำ แต่
กลุ่มยังขำดทักษะในกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เกิดปัญหำในกำรสร้ำงกลุ่มผลิต
ปุ๋ยให้ยั่งยืนได้ ต่อมำได้รับกำรถำ่ยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยจำก วว. ที่มี 
ขั้นตอนกำรผลิตไม่ซับซ้อน สำมำรถอธิบำยเหตุและผลที่จะท�ำให้ปุ๋ยมี
คุณภำพดีได้ และได้รับกำรยอมรับในคุณภำพและพึงพอใจอย่ำงมำก  
ชำวบ้ำนเข้ำใจถึงหลักในกำรสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินและกำรเพิ่ม
เติมอำหำรที่เหมำะสมตำมช่วงวัยที่พืชต้องกำรเป็นอยำ่งดี

ควำมต้องกำรพื้นฐำนในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. เพื่อช่วยลดต้นทุน 
ทัง้ในกำรผลติ และในกำรใช้ปุย๋รำคำไม่แพง ท�ำให้เกดิเป็นแนวควำมคดิใน
กำรพัฒนำหมู่บ้ำน ดังแผนภำพต่อไปนี้
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จำกผลกำรด�ำเนนิกำร 3 ปี (2553-2555) กลุม่แม่ข่ำยปุย๋อนิทรย์ี ได้รบัโอกำสในกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำศกัยภำพ
ท้ังด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม กำรท�ำบัญชี และกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ท�ำให้กลุ่มเกิดทักษะในงำนของตนดียิ่งขึ้น 
เป็นล�ำดับ กำรผลิตปุ๋ยผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน อยู่ในเกณฑ์คุ้มทุน และกำรบริหำรต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใสเป็นธรรม 
สำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนและเป็นสมบัติของชุมชนสืบต่อไป

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ  

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบำ้นบัวโคก แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. รำยได้จำกกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นเงิน 3,099,960 บำท
2. รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยพันธุ์ข้ำว 12 ตัน 9,120  บำท

ด้านสังคม 
• มีควำมเข้ำใจในกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์มำกขึ้น เกิดกำรเรียนรู้กำรผลิตปุ๋ยท่ีมีคุณภำพจำกรุ่นสู่รุ่น
• ชุมชนให้ควำมส�ำคัญในกิจกรรมที่พัฒนำกำรพึ่งพำตนเอง
• หน่วยงำนท้องถิ่นให้กำรสนับสนุนเพรำะเห็นประโยชน์ที่เกิดแก่ชุมชน

“...ประทับใจที่ วว. และกระทรวงวิทย์ฯ 
ได้สนับสนุนและให้ความรูด้้านเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน ท�าให้
ชาวบ้านมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น..”
นายสมบูรณ์ จุลม่วง ประธานกลุ่ม 

“กลุ่มเกษตรกรบ้านพังคี หมู่ 2 ต.หนองอ้อ-โนนหวาย  
เป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพสูงในการรวมกลุ่ม นับตั้งแต่ วว.  
เริม่ส�ารวจ เนือ่งจากเป็นกลุม่ทีม่กีจิกรรมร่วมกนัหลายอย่าง 
นับตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลไม้คุณภาพดี และพืช
ผกัสวนครวัตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จงึเป็น 
กลุ่มต้นแบบตัวอย่างในด้านการรวมกลุ่มของเกษตรกร  
เมื่อ วว. ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ย ก็ยิ่ง
เพิ่มศักยภาพของกลุ ่ม และกลุ ่มเองก็สามารถด�าเนิน 
การผลติปุย๋ได้อย่างสม�า่เสมอ บรหิารจดัการเป็นระบบและ
จัดท�าบัญชีอย่างถูกต้อง จนมีหน่วยงานต่างๆ ให้การ
สนับสนุนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนรไดับอ�าเภอ”..”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
บ้านหนองบัว หมู่ 16 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม

บ้านหนองบวั มลีกัษณะทัว่ไปของพืน้ทีเ่ป็นทีร่ำบสงูสลบัเนนิเขำ  
เป็นปำ่โปร่ง ป่ำเต็งรัง เป็นดินแบบดินปนทรำย อำหำรตำมธรรมชำติใน
พื้นที่ เช่น เห็ด ไข่มดแดง แมงแคลง จักจั่น ผักหวำน และดอกกระเจียว 
เป็นต้น จ�ำนวนประชำกรในเขต อบต. 6,121 คน อยู่ในบ้ำนหนองบัว  
402 คน เป็นชำย 215 คน และเป็นหญิง 187 คน จ�ำนวนครัวเรือน  
78 ครัวเรือน ส่วนกำรผลิตปุ๋ยได้มีกำรรวมกันจัดตั้งกลุ่มเม่ือปี 2548  
โดยกำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำนเกษตรกร อ.ปลำปำก โดยใช้ชื่อกลุ่ม 
ในคร้ังนั้นว่ำกลุ่มไร่นำสวนผสม

บ้ำนหนองบัว  เริ่มท�ำกิจกรรมในเรื่องปุ๋ยตั้งแต่นั้นมำ เป็นปุ๋ยชีวภำพชนิดน�้ำ 
มีสมำชิก 51 คน 

ปี 2550 ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรหน่ึงอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจำก
กระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ และผ่ำนกำรอบรมเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยทั้งภำคทฤษฎี 
และปฏิบัติ ต่อมำกลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตำมแบบท่ีได้เรียนรู้นั้นมำอย่ำงต่อเนื่อง  
เมื่อได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บำ้นแม่ข่ำยฯ ตั้งแต่ปี 2555 ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มี
ปริมำณรวม 147 ตัน มีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 138,000 บำท 
ซึ่งกระบวนกำรผลิตได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงในด้ำนคุณภำพและปริมำณเพื่อ
สนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้ปุ๋ยในพ้ืนท่ีอย่ำงต่อเนื่อง กำรที่กลุ่มได้รับ
โอกำสในกำรเรยีนรูเ้ทคโนโลยต่ีำงๆ เช่น กำรผลติปุย๋ กำรผลติเมลด็พนัธ์ข้ำว 
กำรผลติก๊ำซชวีภำพ ท�ำให้มคีวำมเข้ำใจ มคีวำมช�ำนำญในกำรผลติปุย๋ซึง่ถอืว่ำ
เป็นเทคโนโลยหีลกัของกลุม่ และได้มโีอกำสน�ำควำมรูไ้ปถ่ำยทอดสูช่มุชนอืน่ๆ 
กลุ่มเป็นที่รู้จักท้ังระดับอ�ำเภอและจังหวัด มีหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำมำศึกษำ 
ดูงำนเป็นระยะ นับว่ำกำรได้เป็นแม่ขำ่ยฯ เป็นโอกำสยกระดับคุณภำพของ
กลุ่มอย่ำงมำก ปัจจุบันกลุ่มมีกำรน�ำเทคโนโลยีเพ่ือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เรียกวำ่ วิถีพอเพียง 1 ไร่ 1 แสน โดยประยุกต์เทคโนโลยีต่ำงๆ 
ให้ผสมผสำนเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีกำรเลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร ขุดบ่อเลี้ยงปลำ 
ปลูกพืชผักสวนครัว และกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำกมูลสัตว์ที่เลี้ยงในไร่แห่งนี้  
โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจมำกนัก แต่สำมำรถเลี้ยง
ครอบครัว และมีควำมเป็นอยู่ที่ดีมีควำมสุขตำมวิถีชนบท

แนวความคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพในชุมชน
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ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบำ้นบัวโคก
1. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมำณกำรผลิต 147 ตัน เป็นเงิน 3,505,740 บำท
2. ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยไข่ไก่ 25,056 บำท

ด้านสังคม
1. ชุมชนเกิดควำมเชี่ยวชำญในเทคโนโลยีมำกขึ้น
2. ชุมชนรู้จักพึ่งพำตนเองด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
3. เกิดกำรเรียนรู้จำกผู้มีประสบกำรณ์ถ่ำยทอดสู่คนรุ่นใหม่สร้ำงวิถี

ชุมชนยั่งยืน

การขยายเครือข่าย
จำกกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรหมู่บำ้นแม่ขำ่ย วท. ที่ผำ่นมำ ได้เกิดกำรขยำยองค์ควำมรู้สู่หมู่บ้ำนอื่นๆ ที่

สนใจกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง ได้ฝึกอบรมกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รวม 4 กลุ่ม 131 คน ได้แก่ 
1) กลุ่มเกษตรกรบำ้นโคกกลำง ม.15 ต.ปลำปำก อ.ปลำปำก จ.นครพนม จ�ำนวน 42 คน
2) กลุ่มเกษตรกรบำ้นวังสิม ม.6 ต.ปลำปำก อ.ปลำปำก จ.นครพนม จ�ำนวน 27 คน
3) กลุ่มเกษตรกรบำ้นปลำปำกน้อย ต.ปลำปำก อ.ปลำปำก จ.นครพนม จ�ำนวน 31 คน
4) กลุ่มเกษตรกรบำ้นวังสิม ม.6 ต.ปลำปำก อ.ปลำปำก จ.นครพนม จ�ำนวน 31 คน
จำกกำรติดตำมลูกข่ำยที่ได้รับกำรฝึกอบรมพบว่ำมีกลุ่มลูกข่ำยที่น�ำเทคโนโลยีไปใช้จ�ำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่ม

เกษตรกรบำ้นวังสิม ม.6 ต.ปลำปำก อ.ปลำปำก จ.นครพนม ปริมำณกำรผลิตปุ๋ย 10 ตัน

“เป็นกลุ่มต้นแบบความส�าเร็จด้านการผลิตและ
จ�าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วว. ชนิดผง และเป็นที่ยอมรับ
ในกลุ ่มสมาชิกรวมถึงกลุ ่มปลูกพืชผักอินทรีย ์ 
ประธานกลุม่มคีวามสนใจเทคโนโลยทีีช่่วยส่งเสรมิ
(1 ไร่ 1 แสน) ของส�านักงานเกษตร..”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์  
ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ได้รับความรู้และโอกาสในการพัฒนา 
การบริหารกลุ ่ม ดีใจที่มีหน่วยงาน 
ที่เอาใจใส่กับการด�าเนินงานของกลุ่ม
เป็นอย่างดี ปัจจุบันการประกอบอาชีพ
ต่างๆ ได้น�าเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้ได้ 
ผลผลิตที่ดี ชุมชนมีความอยู่ดีกินดีตาม
สมควร ขอขอบคุณหน่วยงานกระทรวง
วิทย์ฯ และ วว. มากๆ..”  
นายถาวร สีกาลัง ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
บ้านป่าแสด หมู่ 4 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

บ้านเป้า มีสภำพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่มล้อมรอบด้วยภูเขำ 
ประชำกรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ำภูไท มีหมู่บ้ำนทั้งสิ้น 6 หมู่บ้ำน จ�ำนวน
ประชำกร 3,877 คน และมีจ�ำนวนครัวเรือน 776 ครัวเรือน บ้ำนป่ำแสด 
หมู ่6 ในส่วนของกลุม่ปุย๋ได้ก่อตัง้ข้ึนเมือ่ปี 2547 ด้วยมจีดุประสงค์ต้องกำร
ท�ำปุ๋ยทดแทนปุ๋ยเคมี  โดยได้น�ำควำมรู้ต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำ
มำส่งเสริม จนสำมำรถผลิตปุ๋ยได้ปริมำณที่เพียงพอแก่สมำชิก จ�ำนวน  
27 คน และยังด�ำเนินกำรท�ำปุ๋ยอยำ่งต่อเนื่อง สมำชิกได้ร่วมกันระดมเงิน
ทุนในกำรผลิตปุ๋ยในครั้งแรกได้เงินจ�ำนวน 35,000 บำท และได้รับกำร

สนับสนุนจำกหน่วยงำนในท้องที่ 20,000 บำท ปุ๋ยที่ผลิตสำมำรถเป็นอำชีพเสริม
ปี 2550 ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจำกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

เจ้ำหน้ำที่ได้เข้ำมำให้กำรอบรมเรื่องกำรผลิตปุ๋ยทั้งในภำคทฤษฎีและปฏิบัติ จำกนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตำมแบบที่ได้เรียนรู้
นั้นมำอย่ำงต่อเนื่อง ได้รับกำรมอบหมำยให้เป็นแม่ข่ำยปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2553-2555 และผลิตปุ๋ยได้ปริมำณปุ๋ยรวม 
214 ตนั มรีำยได้จำกกำรผลติปุย๋เฉลีย่ปีละ 200,000 บำท ซึง่กระบวนกำรผลติได้มกีำรพฒันำปรบัปรงุในด้ำนคณุภำพ
และปริมำณเพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง

กลุ ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้ำนป่ำแสด หมู่ 6 ได้รับกำรสนับสนุน 
งบประมำณ เช่น งบประมำณชุมชนขนำดใหญ่ SML ซึ่งได้รับกำร
สนับสนุนอุปกรณ์ต่ำงๆ ทั้งอำคำรอเนกประสงค์ เครื่องจักรต่ำงๆ  
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือได้แต่ของ ไม่มีการถ่ายทอดความรู้ ใช้เครื่องไม่เป็น 
ท�ำให้ด�ำเนินกำรได้บำงส่วน เมื่อได้รับโอกำสจำก วว. สนับสนุนโครงกำร
โรงปุ๋ยอินทรีย์ มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้ มีกำรอบรมเทคโนโลยีต่ำงๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน กลุ่มได้น�ำเอำควำมรู้ต่ำงๆ เหล่ำนั้นมำสร้ำงงำน 
สร้ำงอำชีพ ยกระดับควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ปัจจุบันมีกิจกรรมหลำยอย่ำง 
ที่เกิดผลดีในกำรสร้ำงรำยได้เสริมให้แก่เกษตรกร เช่น กำรเพำะเห็ด  
กำรแปรรูปอำหำร กำรทอผำ้พื้นเมือง เป็นต้น

กำรทีก่ลุม่ได้รบักำรสนบัสนนุกำรผลติปุย๋อนิทรย์ีคณุภำพสงูจำก วว. 
เป็นจดุเริม่ต้นกำรเปลีย่นแปลงทีน่�ำไปสูก่ำรผลติเพือ่จ�ำหน่ำย เป็นทีย่อมรบั 
กลุ่มได้เริ่มจัดระบบกำรบริหำรจัดกำรใหม่เพื่อให้สะดวกแก่กำรปฏิบัติงำน
ไม่สร้ำงมลภำวะทำงด้ำนเสียง ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนแก่คนในชุมชน  
และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกจังหวัดเพื่อใช้ในกิจกำรผลิตปุ๋ย

4��������������������.indd   70 7/8/56 BE   8:30 PM



Ministry of science and technology 71

แนวความคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพในชุมชน

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

ผลประโยชน์ท่ีได้รับจำกผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่ม สำมำรถเพิ่มรำยได้ 
และลดต้นทุนคำ่ใช้จ่ำย คิดเป็นมูลคำ่รวม 4,030,680 บำท

ด้านสังคม
• สร้ำงเสริมทักษะให้สมำชิกในกลุ่มสำมำรถเป็นวิทยำกร 
• เกิดชุมชนพึ่งพำตนเองโดยใช้ ว และ ท มำประยุกต์ใช้
• เกิดกำรเรียนรู้และต่อยอดออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ อยำ่งกว้ำงขวำง

การขยายเครือข่าย
จำกกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรหมู่บำ้นแม่ขำ่ย วท. ได้ฝึกอบรมกำรผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์แล้วในปี 2554 รวม 5 กลุ่ม 205 คน ได้แก่ 
1) กลุ่มบ้ำนหนองนำแคน ม.2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดำหำร 50 คน
2) กลุ่มบำ้นหนองสูง ม.1 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดำหำร 32 คน
3) กลุมบำ้นค�ำพอก ม.5 ต.โพนยำง อ.หนองสูง จ.มุกดำหำร 33 คน
4) กลุ่มเกษตรกรบำ้นภู ม.1 ต.บำ้นเป้ำ อ.หนองสูง จ.มุกดำหำร 45 คน
5) กลุ่มเกษตรกรบำ้นภู ม.2 ต.บำ้นเป้ำ อ.หนองสูง จ.มุกดำหำร 45 คน
และจำกกำรติดตำมกำรด�ำเนินกำรของลูกข่ำยพบว่ำมีกลุ่มลูกข่ำยที่น�ำเทคโนโลยีไปใช้จ�ำนวน 1 กลุ่ม คือ  

กลุ่มเกษตรกรบ้ำนภู ม.2 ต.บำ้นเป้ำ อ.หนองสูง จ.มุกดำหำร ปริมำณกำรผลิตปุ๋ย 15 ตัน

“...กลุ ่มบ้านป่าแสดเป็นกลุ ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์แต่เดิม  
ได้ศึกษาทดลองการท�าปุ๋ยมาแล้วหลายแบบ เมื่อ วว. 
มาให้ความรู้ สมาชิกและผู้ใช้ปุ๋ยมีความพึงพอใจจึงได้ 
ยึดสูตรปุ ๋ยของ วว. เป็นหลักในการผลิตแต่นั้นมา  
มีการกล่าวขวัญถึงคุณภาพปุ ๋ยที่กลุ ่มผลิตจนผู ้ใหญ ่
ในส่วนราชการของจังหวัดมุกดาหารมาเยี่ยมเยียน 
หลายต่อหลายคร้ัง กจิกรรมของกลุม่นอกจากผลติปุย๋แล้ว 
ยังมีงานฝีมือด้านอื่นที่กลุ่มร่วมกันท�าอีก เช่น การทอผ้า 
ลายพืน้เมอืง ลายภไูท ผ้าฝ้ายส�าหรบัตดัเสือ้ผ้า ผ้าขาวม้า 
เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มและ
ชุมชนเป็นอย่างดี ส่วนตัวประธานกลุ่มก็มีประสบการณ์
ด้านการเป็นวิทยากรระดับจังหวัดอีกด้วย..”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ ...ได้รับความรู้มากมาย ประทับใจใน
การตดิตามและเยีย่มเยยีนกลุม่อยูบ่่อยๆ 
เมือ่เป็นแม่ข่ายกไ็ด้เข้าร่วมกจิกรรมและ
ได้เรยีนรูเ้ทคโนโลยเีพิม่เตมิ ขอขอบคณุ
มากๆ ครับ...”
นายสมเภา อาจวิชัย ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
บ้านโนนประดู่ หมู่ 7 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

บ้านโนนประดู่ หมู่ 7 เป็นชุมชนชำวภูไทซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพ
มำจำกประเทศลำว จึงท�ำให้มีกำรสืบสำนวัฒนธรรมแบบภูไทไว้อย่ำง
เหนียวแน่น จุดเด่นเป็นชุมชนที่มีควำมสำมัคคี พร้อมใจกันในกำรร่วม
กจิกรรมในชมุชน และเป็นผลดใีนกำรรวมกลุม่เพือ่พฒันำอำชพีหลำกหลำย
ในหมูบ้่ำน แบ่งตำมกจิกรรมอย่ำงชดัเจน เช่น กจิกรรมด้ำนกำรลดรำยจ่ำย 
ด้ำนกำรเพิ่มรำยได้ ด้ำนกำรเรียนรู้ ด้ำนเน้นควำมสำมัคคี เอื้อเฟื้อต่อกัน 
และด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรในท้องถิ่น ท�ำให้กลุ่มมีควำมเป็นปึกแผ่น 
และสำมำรถสรำ้งควำมเข้มแข็งให้ชุมชนอยำ่งดียิ่ง 

ปี 2551 ได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจำกกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
เจำ้หน้ำที่ได้เข้ำมำให้กำรอบรมเรื่องกำรผลิตปุ๋ยทั้งในภำคทฤษฎีและปฏิบัติ จำกนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตำมแบบที่ได้เรียนรู้
นั้นมำอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อได้ยกให้เป็นกลุ่มแม่ขำ่ยปุ๋ยอินทรีย์ของกระทรวงวิทยำศำสตร์ในปี 2553-2555 ได้ผลิตปุ๋ยมี
ปริมาณรวม 168 ตัน มีรายได้จากการจ�าหน่ายปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 150,000 บาท ซึ่งกระบวนกำรผลิตได้มีกำรพัฒนำ
ปรับปรุงในด้ำนคุณภำพและปริมำณเพื่อสนองตอบควำมต้องกำรของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง

แม้กลุ่มจะมีควำมพร้อมในด้ำนบุคลำกร ด้ำนทรัพยำกรในท้องถิ่น  
แต่ในด้านวิทยาการใหม่ๆ ยังไม่ครอบคลุมมาถึงชุมชนเท่าที่ควร  
กำรท�ำกิจกรรม จะเป็นแบบเดิมๆ ขำดกำรต่อยอดและยังไม่มีทิศทางใน 
การด�าเนินการอย่างชดัเจนว่ำจะเดนิหน้ำไปทำงใด เพรำะสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ กำรท่ีกระทรวงวิทยำศำสตร์ฯ ได้เข้ำมำให้ 
กำรสนับสนุน เร่ิมจำกเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต่อเนื่องมำจนกลุ่ม 
ได้เรียนรู้เทคโนโลยีในสำขำอืน่ๆ อกีมำกมำย ปัญหำทีเ่กดิขึน้ในชมุชนลดลง
จำกกำรได้รบักำรแก้ไข กำรจดัระบบกำรบรหิำรจดักำร กำรเรยีนรูใ้นด้ำนบญัชที�ำให้กำรบรหิำรเป็นไปด้วยควำมรอบคอบ 
ชัดเจนและเป็นธรรม เทคโนโลยีที่กลุ่มได้รับกำรถำ่ยทอดเพิ่มเติม เช่น กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว กำรผลิตก๊ำซชีวภำพ 
และกำรเพำะเห็ดชนิดต่ำงๆ ช่วยสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้และลดรำยจ่ำยคนในชมุชนไดอ้ย่ำงมำก ทำงกลุ่มจึงได้จัดท�ำ 
แผนพฒันำหมูบ้่ำน ดงัรปู

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ 
จำกกำรด�ำเนนิงำนตำมโครงกำรหมูบ้่ำนแม่ข่ำย วท. ในระยะเวลำ 

3 ปี ที่ผำ่นมำ ได้ขยำยองค์ควำมรู้สู่หมู่บ้ำนอื่นๆ ซึ่งกลุ่มได้ฝึกอบรม
กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้ว รวม 5 กลุ่ม ผู้เขำ้อบรมรวมทั้งสิ้น 238 คน 
ได้แก่ 

1) กลุ่มบ้ำนโนนกุงพัฒนำ ม.8 ต.เชียงสือ อ.โพนนำแก้ว 
จ.สกลนคร 37 คน
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2) กลุ่มบำ้นอุดมวัฒนำ 
 ม.5 ต.เชียงสือ อ.โพนนำแก้ว จ.สกลนคร 55 คน
3) กลุ่มบำ้นดำ่นม่วงค�ำ 
 ม.1 ต.ดำ่นม่วงค�ำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 68 คน
4) กลุ่มบำ้นเชียงสือน้อย 
 ม.2 ต.เชียงสือ อ.โพนนำแก้ว จ.สกลนคร 39 คน
5) กลุ่มบำ้นปุ่งวัฒนำ 
 ม.10 ต.นำตง อ.โพนนำแก้ว จ.สกลนคร 39 คน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. รำงวัลที่ 1 กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรระดับจังหวัด โดยส�ำนักงำนเกษตร จังหวัดสกลนคร
2. รำงวัลที่ 2 กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยจำกมูลสัตว์ โดยส�ำนักงำนปศุสัตว์ จังหวัดสกลนคร
3. รำงวัลที่ 3 กลุ่มอำชีพเกษตรกรระดับจังหวัด โดยส�ำนักงำนอุตสำหกรรม จังหวัดสกลนคร

“...กลุ่มได้รับการสนับสนุนหลายๆ อย่าง ท�าให้รู้จัก
น�าวัสดุที่เหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์ ช่วยเพิ่มรายได้ 
ลดรายจ่ายให้ชุมชน จากการที่ได้ไปอบรมสัมมนา
ที่ผ่านมาท�าให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้น ได้เปิดหูเปิดตา 
และพัฒนากลุ่มให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป จึงรู้สึกประทับใจ
มาก..” ยิง่ไปกว่านัน้ โครงการของกระทรวงวิทย์ฯ 
ได้ท�าให้คนหนุ่มสาวที่ไปท�างานในเมือง เริ่มหัน
กลับมาท�างานในบ้านเกิดมากขึ้น ครอบครัวมี 
ความสุขที่อยู่กันพร้อมหน้า ชุมชนก็ยิ่งให้ความ 
ร่วมมือกับโครงการมากขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ที ่
ได้รับจากโครงการจริงๆ..”
นางระฎา ศรีหานาม ประธานกลุ่ม

 “..เป็นกลุ ่มท่ีมีจุดเด่นสูงด้านความสามัคคี 
พร้อมใจกันในการร่วมกิจกรรมในชุมชน ส่งผล
ให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลากหลาย
ในหมู ่บ ้าน แบ่งตามกิจกรรมอย่างชัดเจน  
เช่นกิจกรรมด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  
ด้านการเรียนรู้ เน้นความสามัคคีอารีย์ต่อกัน 
และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น ท�าให้
กลุ ่มมีความเป็นปึกแผ่นและสามารถสร้าง 
ความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างดียิ่ง..”  
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บ้านบัวโคก ม.4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

บ้านบัวโคก หมู่ 4 เริ่มต้นจำกสมำชิก 2-3 คน ต่ำงคนต่ำงท�ำ  
ต่อมำเมื่อปี 2544 จึงได้รวมกลุ่มกันอย่ำงเป็นทำงกำรมีสมำชิก 44 คน  
โดยมีส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอบึงโขงหลงได้เป็นผู้ชี้แนะแนวทำง และให้ 
ค�ำปรึกษำด้ำนวิชำกำร ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรกลุ่ม โดยจัดตั้งให้เป็น
ศนูย์ประจ�ำต�ำบลโพธิห์มำกแข้ง  เพือ่เป็นแหล่งกระจำยข้ำวพนัธุด์ ี มกีำร
ระดมทุนจำกสมำชิกในปีแรกได้ 4,000 บำท ส่วนปัจจัยกำรผลิตได้รับกำร
สนบัสนนุเป็นเมลด็พนัธุข้์ำวและปุย๋เคมจีำกกรมส่งเสรมิกำรเกษตรคดิเป็น
เงิน 50,000 บำท จนกระทั่งปี 2548 จึงได้จดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชน  

ขณะนั้นมีสมำชิก 72 คน ต่อมำเกษตรกรเริ่มให้ควำมสนใจในผลิตผลของกลุ่มมำกยิ่งขึ้น และเห็นถึงควำมส�ำคัญของ
ปุ๋ยที่เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งในกำรท�ำกำรเกษตร กิจกรรมของกลุ่มจึงเน้นเรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก การท�าน�้าหมักชีวภาพ  
และการให้ทุนกู้ยืมแก่สมาชิกเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ผู้น�ำท้องถิ่นที่มีบทบำทในกำรร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็น
ได้อย่ำงต่อเนื่องมีอยู่ด้วยกันหลำยหมู่ เช่น นำยสัญญำ เทพโพธิ์ ผญบ. หมู่ 4, 
นำยเหรียญชัย สำภำ ผญบ.หมู่ 8, นำยทองขัน วงศ์กระโซ่ ผญบ. หมู่ 14, 
นำยปุ่น สุรินพำ ผญบ. หมู่ 15 และที่ให้กำรสนับสนุนด้วยดีทุกอย่ำง คือ 
นำยนมินต์ ชำนชุติ นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลโพธิห์มำกแข้ง จนท�ำให้กลุม่
มีควำมเติบโต และประสบควำมส�ำเร็จเป็นล�ำดับ

ปี 2551 วว. ได้รับมอบหมำยให้ด�ำเนินโครงกำรหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย 
โดยกำรอบรมกำรผลิตปุ๋ยตำมหลักวิชำกำรท่ีถูกต้องทั้งในภำคทฤษฎีและ 
ภำคปฏิบัติ จำกนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตำมแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมำอย่ำงต่อเนื่อง และ
จำกศักยภำพควำมพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำร
หมูบ้่ำนแม่ข่ำยปุย๋อนิทรย์ี วว. มำตัง้แต่ปี 2553-2555 โดยมกีารผลติถงึปี 2555 
ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 184 ตัน มีรายได้จากการจ�าหน่ายปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 174,000 
บาท ซึ่งกระบวนกำรผลิตได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงในด้ำนคุณภำพและปริมำณเพื่อสนองตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ปุ๋ย
ในพื้นที่อย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมำชิก 112 คน กลุ่มได้มีกำรขยำยกำรผลิต กำรจัดท�ำบัญชี และกำรจัดจ�ำหน่ำย

อย่ำงเป็นระบบชัดเจน มีควำมโปร่งใส สร้ำงรำยได้เพิ่มแก่กลุ่มได้อย่ำงมำก 
ปัจจุบันกลุ ่มมีเงินทุนหมุนเวียนในกำรด�ำเนินกำรและสินทรัพย์ไม่ต�่ำกว่ำ 
2,400,000 บำท

กลุ่มที่ให้ควำมสนใจเข้ำมำดูงำนมีดังนี้
1. อบต. ดงขวำง อ.เมือง จ.นครพนม เข้ำเยี่ยมชมกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
2. ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอบ้ำนแพง จ.นครพนม 
3. ลูกคำ้ ธกส. จ.บึงกำฬ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรพักช�ำระหนี้ ปี 2554 
4. ส�ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จ.อุดรธำนี ตรวจเยี่ยมดูกำรด�ำเนิน

งำนของกลุ่ม เพื่อคัดเลือกเข้ำเป็นตัวแทน สนง. ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5  
ในการประกวดระดับประเทศ 

5. ส�ำนกังำนพฒันำกำรเกษตรเขตที ่4 จ.ขอนแก่น ตรวจเยีย่มเกบ็ข้อมลู
กลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตในกำรส่งเขำ้ประกวด  
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แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท. 

กลุ่มได้ขยำยองค์ควำมรู้สู่หมู่บำ้นอื่นๆ รวม 5 กลุ่ม ผู้เข้ำรับกำรอบรมรวมทั้งสิ้น 325 คน ได้แก่ 
1. กลุ่มบำ้นหนองสิม ม.9 ต.โพธิ์หมำกแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ 
2. กลุ่มบำ้นดอนกลำง ม.1 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ 
3. กลุ่มบำ้นโนนชมพู ม.13 ต.โพธิ์หมำกแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ 
4. กลุ่มบำ้นดงชมพู ม.7 ต.โพธิ์หมำกแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ 
5. กลุ่มบำ้นนำอำ่ง ม.5 ต.โพธิ์หมำกแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ 
และในปี 2555 ได้มีกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยเพิ่มอีก 1 ครั้ง 

รวม 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มบ้ำนโพธิ์หมำกแข้ง ม.1 ต.โพธิ์หมำกแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ 
2. กลุ่มบำ้นดงบัง ม.5 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ 
จำกกำรติดตำมลูกข่ำยที่น�ำเทคโนโลยีไปใช้ 1 กลุ่ม คือกลุ่มบ้ำนหนองสิม 

ม.9 ปริมำณกำรผลิตปุ๋ย 10 ตัน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. รำงวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จ.บึงกำฬ กำรประกวดศูนย์ข้ำวดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2554
2. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กำรประกวดศูนย์ข้ำวดีเด่นระดับภำค ปี 2554
3. รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ส�ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 (ระดับภำค) กำรประกวดวิสำหกิจชุมชนดีเด่น

ทำงกำรจัดท�ำบัญชี ปี 2555

“เป็นกลุ่มต้นแบบความส�าเร็จด้านการ
บริหารการจดัการมกีารจดัตัง้คณะกรรมการ 
จัดแบ่งหน้าที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน  
คณะกรรมการทุกคนมีการผลัดเปลี่ยน
การปฏิบัติงาน ท�าให้งานไม่หยุดชะงัก 
หากมีผู้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ทุกคน 
รักใคร่ สามัคคีในกลุ่ม ผลัดเปลี่ยนกัน
ศึกษาดงูาน ผูน้�ากลุม่มคีวามสนใจ ใฝ่หา 
ความรู้ เป็นครูบัญชีอาสาของส�านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ มีศักยภาพสูงในการ
เป็นวิทยากร..”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ภาคภูมิใจมากที่กลุ ่มผ่านการประเมินเพื่อรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงปุ๋ยตาม
โครงการของกระทรวงวิทย์ หลังจากนั้นกลุ่มได้ช่วย
กันบริหารจัดการในการผลิตปุ๋ยตามโครงการเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์จนได้เป็นกลุ่มแม่ข่ายของ วท. ในการขยายผล
องค์ความรู้การผลิตปุ๋ย และกลุ่มจะพยายามเต็มที่เพื่อรักษา
ศักยภาพของกลุ่มและพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการถ่ายทอด
ความรูใ้ห้กบัลกูข่ายต่อไป ทัง้นีก้ลุม่ขอกราบขอบพระคณุ วว. 
ทีใ่ห้การสนบัสนนุและประสานงานในทกุเรือ่งอย่างบรูณาการ 
ไม่เคยทอดทิ้ง เปรียบเสมือนแรงผลักดันให้กลุ่มมีก�าลังใจใน
การฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเพื่อที่จะพัฒนากลุ่ม พัฒนาชุมชน
จากระดับรากหญ้าจนถึงระดับประเทศต่อไป” 
นายนิวาส วิโย ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
บ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ที่ 15 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 21 สิงหำคม 2536 ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจำ้
ลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ฯ องค์ประธำนสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ 
ได้ทรงน�ำหน่วยแพทย์เคลือ่นทีไ่ปให้กำรรกัษำพยำบำลรำษฎรทีบ้่ำนตำนวน 
ต.กันทรอม อ.ขุนหำญ ทรงทรำบข้อมูลจำกรำษฎรที่เฝ้ำรับเสด็จ และจำก
หัวหน้ำหน่วยรำชกำรต่ำงๆ เกี่ยวกับควำมทุกข์ยำกของรำษฎรผู้ยำกไร ้
และกำรขำดทีด่นิท�ำกนิ พระองค์จงึทรงจดัตัง้ “หมูบ้่านทบัทมิสยาม 07” 

ปัจจบุนัมรีำษฎรเข้ำร่วมโครงกำร 183 ครอบครวั แต่ละครอบครวั
จะได้รับที่ตั้งบ้ำนเรือนจ�ำนวน 1 ไร่ และท่ีท�ำกินจ�ำนวน 3-5 ไร่ ตำมสภำพพื้นที่ โดยมีประชำกร 559 คน  
เป็นชำย 279 คน และหญิง 280 คน มีพ้ืนท่ีแปลงท�ำกินจ�ำนวน 1,260 ไร่  
มีนำงสำยสมร พำบตุร เป็นผูใ้หญ่บ้ำน แบ่งกำรปกครองออกเป็น 8 คุม้ ซึง่แต่ละ
คุม้จะมผีูร้บัผดิชอบ  

บ้านทับทิมสยาม 07 เป็นชุมชนที่มีควำมขยัน และมีควำมสำมัคคีในกำร
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กำรท�ำโรงสีขำ้วชุมชน กำรเลี้ยงหมู กำรปลูกพืชปลอดภัย
จำกสำรพิษ เป็นต้น ก่อให้เกิดรำยได้โดยรวมแก่กลุ่มเป็นจ�ำนวนเงิน 1,575,000 
บำท/กลุ่ม 

ชมุชนบ้ำนทบัทมิสยำม 07 ตัง้แต่ได้รบัพระมหำกรณุำธคิณุให้ทกุครอบครวั
มีที่ท�ำกินจ�ำนวน 3-5 ไร่ ชุมชนได้ใช้ท่ีท�ำกินในกำรท�ำไร่ท�ำนำเป็นอำชีพหลัก  
จนชุมชนมีควำมเป็นอยู ่ที่ดีขึ้นเป็นล�ำดับ กระทั่ง ปี2550 เมื่อสถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้เขำ้มำส�ำรวจและคัดเลือก

ชุมชนทับทิมสยำม 07 เข้ำร่วมโครงกำรหนึ่ง อ.หนึ่งโรงปุ๋ย ท�ำให้ชุมชนได้เริ่ม 
จัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อด�ำเนินกำรผลิตปุ๋ยตำมที่ได้รับกำรถำ่ยทอดจำก 
วว. นบัเป็นจดุเริม่ต้นทีช่มุชนมกีำรท�ำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุม่ และด้วยควำมสำมคัคี 
กลุ่มที่เขำ้ร่วมท�ำงำนท�ำให้หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ นับตั้งแต่ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ 
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล และกำรศึกษำนอกโรงเรียนได้เข้ำมำส่งเสริม และ
สนบัสนนุต่อยอดองค์ควำมรูต่้ำงๆ ให้กบัชมุชน ชมุชนบ้ำนทบัทมิสยำม 07 ได้แสดง

ศกัยภำพในกำรเรยีนรูแ้ละรบัรูส้ิง่ใหม่ๆ จนน�ำไปสูก่ำรปฏบิตั ิแสดงให้เหน็ถงึศกัยภำพควำมพร้อมในกำรรบัเทคโนโลยี
ต่ำงๆ วว. จึงได้ยกระดับจำกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย เป็นหมู่บำ้นแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ขาย วท.

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกลุ่มอาชีพดีเด่น ในงำนศรีสะเกษพัฒนำประชำเป็นสุข ประจ�ำปี 2554
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ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ  

• รำยได้จำกกำรขำยปุ๋ย เป็นเงิน 525,000 บำท 
• รำยได้จำกกำรขำยมูลสัตว์ เป็นเงิน 262,500 บำท
• รำยได้จำกกำรจ้ำงแรงงำนของสมำชิก เป็นเงิน 787,500 บำท
• ลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 2,940,000 บำท
• ลดกำรน�ำเข้ำปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศ เป็นเงิน 5,880,000 บำท

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�าเนินโครงการฯ เป็นเงิน 10,395,000 บาท

• รำยได้จำกกำรขำยเห็ด เป็นเงิน 5,000 บำท/ครั้ง
• ประหยัดคำ่ใช้จ่ำยในกำรซื้อแก๊สหุงต้มได้ถึง 25%/เดือน 

ด้านสังคม 
ชุมชนได้ประโยชน์จำกกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง 
• ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภำพ รำคำประหยัด ลดต้นทุนในกำรท�ำกำรเกษตร
• ท�ำให้ชุมชนเกิดควำมสำมัคคีจำกกำรที่ได้ท�ำงำนร่วมกัน

การขยายเครือข่าย
ในกำรด�ำเนินกำรขยำยเครือข่ำยกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ำยดังนี้
• กลุ่มโรงปุ๋ยชีวภำพอัดเม็ดบำ้นบักดองใต้ ม.22 ต.บักดอง อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ 32 คน
• กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ บ้ำนกระมัล ม.6 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ 32 คน
• กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บำ้นขุนหำญ ม.1 ต.ขุนหำญ อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ 32 คน
• กลุ่มปุ๋ยบำ้นส�ำโรงใหม่ไทยเจริญ ม.21 ต.บักดอง อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 38 คน
• กลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดบำ้นน�้ำตกห้วยจันทร์ ม.5 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 30 คน
• กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย จ.สุรินทร์ จ�ำนวน 115 คน

ลูกข่ายที่ผลิตปุ๋ย และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
กลุ่มวิสำหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บำ้นส�ำโรงใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 21 ต.บักดอง อ.ขุนหำญ จ.ศรีสะเกษ
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านคลองศิลา 
หมู่ 9 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ปี 2552
รางวัลอันดับที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด

หมู่บ้านสี่แยกคลองศิลา หมู่ที่ 9 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซำ 
จ.สุรำษฎร์ธำนี ก่อนปีพุทธศักรำช 2500 พื้นที่เดิมของบ้ำนคลองศิลำ 
เป็นพื้นที่ป่ำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยนำนพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่ำ ซึ่งมีทั้งสัตว์น�้ำ
และสัตว์บก ต่อมำเมื่อประมำณปี พ.ศ. 2500 ได้มีรำษฎรที่ไร้ที่ท�ำกิน 
โดยส่วนหนึ่งมำจำกนครศรีธรรมรำชได้เข้ำมำจับจองที่ดินท�ำมำหำกิน  
เมื่อประชำกรอพยพกันมำมำกขึ้นสี่แยกดังกล่ำวได้กลำยเป็นชุมชนใหญ่ 
ผู้คนจึงพำกันเรียกชื่อบำ้นตรงนี้ว่ำ “บ้ำนสี่แยก”

“บ้านคลองศิลา”  มีพื้นที่ประมำณ 6,200 ไร่ รำษฎรส่วนใหญ่ 
ได้สิทธิท�ำกินตำมเอกสำรสิทธิ์ สปก.4-01 และยังมีรำษฎรส่วนหนึ่งยัง 
ไม่ได้สิทธิ์ สปก.4-01 ดังกล่ำว เพรำะที่ดินเป็นที่รำชพัสดุ สัมปทำน 
บ่อถ่ำนหินศิลำ และเขตถนน 4199 (ข้ำงละ 200 เมตร) ปัจจุบันที่มี 
อยู่จริง จ�ำนวน 288 ครัวเรือน มีประชำกรรวม 1,133 คน โดยมี 
เพศชำย 536 คน เป็นเพศหญิง 597 คน พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกยำงพำรำ 

และปำล์มน�้ำมันเป็นจ�ำนวนมำก ท�ำให้เกษตรกรมีกำรใช้ปุ๋ยเคมี และสำรเคมีในปริมำณที่มำกขึ้นทุกๆ ปี ท�ำให้กำร
ปลูกพืชไม่ค่อยได้ผลเทำ่ที่ควร ประกอบกับมีการระบาดของโรคยางพารา สรำ้งควำมเสียหำยให้กับเกษตรกร และ
ปุ๋ยเคมียังมีราคาที่ค่อนข้างแพง ท�ำให้เกษตรกรในชุมชนเกิดแนวคิดที่จะลดรำยจ่ำย และแก้ปัญหำเร่ืองโรคของ
ยำงพำรำ จึงขอรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำก วว. เช่น เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โรคยำงพำรำ เป็นต้น ท�ำให้
ชุมชนสำมำรถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีคุณภำพไว้ใช้เอง มีรำคำถูกกว่ำท้องตลำด  
ลดต้นทุนในกำรท�ำกำรเกษตร ผลผลิตเพิ่มมำกขึ้น สร้ำงรำยได้เพิ่มให้ชุมชน 
และเนือ่งจำกชมุชนมคีวำมสำมคัคใีนกำรท�ำกิจกรรมร่วมกนั และมผีูน้�ำชมุชน
ที่มีวิสัยทัศน์ และต้องกำรเรียนรู้ส่ิงใหม่เข้ำมำพัฒนำหมู่บ้ำน เช่น กำรท�ำ 
ปุ๋ยอินทรีย์ กำรสร้ำงสถำบันกำรเงินของหมู่บ้ำน และกำรมีศูนย์เรียนรู ้
ประจ�ำหมูบ้่ำน ก่อให้เกดิรำยได้โดยรวมแก่กลุม่เป็นจ�ำนวนเงิน 2,375,000 บำท

วว. จึงได้ส�ำรวจและคัดเลือกชุมชนบำ้นคลองศิลำ เขำ้ร่วมโครงกำร
หนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย ท�ำให้ชุมชนได้เริ่มจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งคณะกรรมกำรเพื่อ
ด�ำเนินกำรผลิตปุ๋ยตำมที่ได้รับกำรถำ่ยทอดจำก วว. นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ชุมชน
มีกำรท�ำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ปุ๋ยที่กลุ่มผลิตเอง ใช้เอง มีควำมมั่นใจใน
ประสิทธิภำพ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในชุมชน จึงท�ำให้เกิดกำรขยำยกำรผลิตขึ้นทุกปี พื้นที่โรงงำนปุ๋ยได้มีกำรจัดตั้งเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ระดับต�าบล และมีการจัดต้ังองค์กรการเงินระดับต�าบลมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 20 ล้านบาท 
และด้วยควำมสำมัคคีกลุ่มที่เขำ้ร่วมท�ำงำน ท�ำให้หน่วยงำนภำครัฐต่ำงๆ นับตั้งแต่ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ องค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบล และสนับสนุนต่อยอดองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ให้กับชุมชน ชุมชนบ้ำนคลองศิลำ ได้แสดงศักยภำพในกำร
เรียนรู้และรับรู้สิ่งใหม่ๆ จนน�ำไปสู่กำรปฏิบัติ แสดงให้เห็นถึงศักยภำพควำมพร้อมในกำรรับเทคโนโลยีต่ำงๆ วว.  
จึงได้ยกระดับจำกกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย เป็นหมู่บำ้นแม่ข่ำย วท. โดยมีแนวควำมคิดที่ต้องกำรพัฒนำหมู่บ้ำนไปสู่
หมู่บำ้นปุ๋ยอินทรีย์ น�ำไปสู่กำรวำงแผนเพื่อกำรพัฒนำหมู่บ้ำน ดังรูป
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โรคยางพารา
โรครากขาว เป็นโรครำ้ยแรงโรคหนึ่งที่เกิดจำกเชื้อรำ เกิดขึ้นได้กับยำง

ท่ัวไปทั้งยำงอ่อนและยำงแก่จะสังเกตเห็นพุ่มใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแกมส้ม  
ใบร่วงหมดทัง้ต้น ขอบใบม้วนเข้ำด้ำนใน ถ้ำตรวจดทูีร่ำกจะเหน็เส้นใยของเชือ้รำ 
แตกสำขำเป็นร่ำงแหจบัตดิแน่นและแผ่คลมุผวิรำกทีเ่ป็นโรค ลกัษณะของเส้นใย 
มีสีขำวปลำยแบน เมื่อเส้นใยอำยุมำกขึ้นจะนูนกลมและกลำยเป็นสีเหลืองจนถึง
สีน�้ำตำลแห้งซีด ในช่วงท่ีมีฝนตกจะมีดอกเห็ดเกิดขึ้นตรงบริเวณโคนต้นหรือ 
ส่วนรำกที่โผล่พ้นดิน ลักษณะดอกเห็ดจะซ้อนกันหลำยชั้น ผิวบนสีเหลืองแกมส้ม ขอบสีขำว ส่วนผิวลำ่งมีสีส้มแดง
หรือน�้ำตำล ถ้ำตัดดอกเหน็ตำมขวำงจะเหน็ชั้นบนเป็นสีขำวและชั้นล่ำงเป็นสีน�้ำตำลแดงชัดเจน หำกพบโรคนี้ต้องตัด
ต้นยำง และขุดเอำรำกออกเพื่อไม่ให้โรคแพร่กระจำยไปยังต้นใกล้เคียงได้ 

ผลส�าเร็จ หลังจำกเกษตรกรจ�ำนวน 50 คน ได้รับกำรฝึกอบรมเรื่องโรคยำงพำรำ และวิธีกำรเตรียมดินก่อน
กำรปลูกท�ำให้เกษตรกรน�ำควำมรู้ที่ได้รับ น�ำไปปฏิบัติเพื่อลดโอกำสของกำรเกดิเรื่องโรคในยำงพำรำ ท�ำให้ลดกำรตำย
ของต้นยำงพำรำลดลง เกษตรกรจึงมีรำยได้ที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 180,000 บำท/ปี เพรำะเกษตรกรมีควำมรู้
และควำมเข้ำใจในกำรรักษำ และป้องกันโรคยำงพำรำ 

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน 
ด้านเศรษฐกิจ 

• รำยได้จำกกำรขำยปุ๋ย เป็นเงิน 750,000 บำท 
• รำยได้ของเกษตรกรจำกกำรขำยมูลสัตว์ เป็นเงิน 375,000 บำท
• รำยได้จำกกำรจ้ำงแรงงำนของสมำชิกในกำรผลิตปุ๋ย เป็นเงิน 1,250,000 บำท
• ลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 4,200,000 บำท
• ลดกำรน�ำเข้ำปุ๋ยเคมีจำกต่ำงประเทศ เป็นเงิน 8,400,000 บำท

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�าเนินโครงการฯ รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 14,850,000 บาท

การขยายเครือข่าย
ในกำรด�ำเนินกำรส่งผลให้เกิดเครือขำ่ยกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ำยดังนี้
1. กลุ่มหมู่ 5 ต.เขำนิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุรำษฎร์ธำนี 30 คน
2. กลุ่มบำ้นบกหุ้น หมู่ 13 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซำ จ.สุรำษฎร์ธำนี จ�ำนวน 35 คน
3. กลุ่มบำ้นเขำนำใน หมู่ 8 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุรำษฎร์ธำนี จ�ำนวน 31 คน
4. กลุ่มหมู่ 7 ต.สำคู อ.พระแสง จ.สุรำษฎร์ธำนี จ�ำนวน 40 คน
5. กลุ่มบำ้นอรัญ หมู่ 4 ต.อรัญคำมวำรี อ.เคียนซำ จ.สุรำษฎร์ธำนี จ�ำนวน 30 คน
6. กลุ่มบำ้นควนกลิ้ง หมู่ 1 ต.บำ้นเสด็จ อ.เคียนซำ จ.สุรำษฎร์ธำนี จ�ำนวน 100 คน
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนปีบ
หมู่ที่ 3 ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา

หมู่บ้านโนนปีบ ต.โนนอุดม อ.เมืองยำง 
จ.นครรำชสีมำ มีต้นปีบใหญ่อยู่กลำงโนนบ้ำนและมี
ต้นปีบเล็กๆ เกิดเรียงรำยอยู่เต็มโนนไปหมด ชำวบ้ำน
จึงได้ตั้งช่ือว่ำบ้ำนโนนปีบ ผู้ก่อตั้งบ้ำนเรือน คือ  
นำยคง ศรทีองหลำง นำยอยู ่พะไลด�ำ นำยบวั พรมน�ำ้ 
ย้ำยมำจำกโครำช อ.เมือง สำเหตุที่ย้ำยเพรำะเกิด

ควำมแห้งแล้งติดต่อกันหลำยปีท�ำให้เกิดควำมอดอยำก จึงชักชวนกันเดินทำงมำเสี่ยงโชคชะตำ อยู่หำ่งจำกที่ว่ำกำร 
อ.เมอืงยำง ประมำณ 11 กม. และห่ำงจำกจงัหวดันครรำชสมีำ ประมำณ 113 กม. เป็นพืน้ทีโ่นนรำบลุม่ มแีหล่งน�ำ้ 3 แห่ง  
ได้แก่ล�ำน�้ำมูล คลองน�้ำเขียว คลองปีบหนอง เป็นพื้นที่ที่เหมำะส�ำหรับปลูกข้ำวหอมมะลิ อยู่ในกำรปกครองของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลโนนอุดม ประชำกรแยกเป็นเพศชำย 220 คน และเพศหญิง 219 คน รวมเป็น 459 คน

ปี 2550 วว.  ร่วมกับส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอเมืองยำง คัดสรรกลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรหนึ่งอ�ำเภอ  
หนึ่งโรงปุ๋ย มีหลักเกณฑ์คือต้องมีกลุ่มที่ชัดเจน มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์ มีมูลสัตว์ และมีเงินทุนหมุนเวียน จึงได้
รับกำรคัดเลือกจำก วว. ในกำรสนับสนุนสรำ้งโรงปุ๋ยโดยกลุ่มช่วยกัน
ด�ำเนินกำรก่อสร้ำงเอง เมื่อสร้ำงโรงปุ๋ยเสร็จ วว. เข้ำด�ำเนินกำร 
ตดิตัง้เครือ่งจกัรผลติปุย๋ อบรมเทคโนโลยกีำรผลติปุย๋อนิทรย์ีให้แก่กลุม่
ซึง่ถอืเป็นควำมรูใ้หม่ท�ำให้กลุม่มคีวำมรูเ้รือ่งปุย๋และดนิมำกยิง่ขึน้ตำม
หลักวิชำกำร คนในหมู่บ้ำนให้ควำมสนใจช่วยกันผลิตปุ ๋ยท�ำให้มี 
กจิกรรมร่วมกนั พร้อมทัง้มรีำยได้จำกกำรจ้ำงแรงงำน มปีุย๋ดรีำคำถูกใช้ 
ผลผลิตข้ำวที่เดิมได้ผลไม่คงที่ก็กลับกลำยเป็นได้ผลผลิตที่ดีขึ้นอย่ำง 
ต่อเนือ่ง และสำมำรถผลติปุย๋เฉลีย่ได้ปีละ 50 ตนั กลุม่เริม่มกีำรพฒันำ 
ศักยภำพเพิ่มมำกขึ้น มีกำรส่งเสริมให้กลุ่มท�ำกิจกรรมต่อยอดเพิ่มเติม
จำกปุ๋ยคือ กิจกรรมกำรเพำะเห็ด กิจกรรมกำรผลิตแก๊สชีวภำพ พร้อมทั้งผลักดันให้กลุ่มเป็นวิทยำกรดำ้นปุ๋ยถ่ำยทอด
ควำมรู้ปุย๋สตูร วว. ให้แก่ชมุชนใกล้เคยีง  โดยสมำชิกภำยในกลุม่ได้ร่วมกบั วว. ในกำรวำงแผนในกำรพฒันำหมูบ้่ำนแม่ข่ำย 
วท. ดังรูป

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

• กลุ่มสำมำรถผลิตปุ๋ยได้จ�ำนวน 150 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 2,970,000 บำท

ด้านสังคม 
• สร้ำงวิทยำกรในชุมชน
• ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับต�ำบลและชุมชนใกล้เคียง 
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• ช่วยเหลือสำธำรณะประโยชน์ ในดำ้นบุคคล และส่วนรวม
• สร้ำงควำมเป็นระเบียบให้กับชุมชน มีกำรตั้งกฎระเบียบ
• สร้ำงงำนให้กับชุมชนท�ำให้ชุมชนมีรำยได้ 
• ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกพร้อมทั้งควำมร่วมมือต่ำงๆจำกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลโนนอุดมอยำ่งต่อเนื่อง  

ด้านสิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมและขยำยผลกำรปลูกพืชปลอดสำรพิษ
• ลดกำรใช้สำรเคมี ลดกำรเกิดมลพิษในอำกำศ
• น�ำวัสดุเหลือทิ้งภำยในชุมชนและครัวเรือนมำผลิตปุ๋ยน�้ำ และแก๊สชีวภำพ

การขยายเครือข่าย
กำรขยำยผลไปยังหมู่บ้ำนใกล้เคียงจนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ของคนในชุมชนที่ต้องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  

เพิ่มรำยได้ของครัวเรือนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้ำนที่ให้ควำมสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บำ้นเมืองเก่ำ หมู่ 9 ต.โนนอุดม อ.เมืองยำง จ.นครรำชสีมำ 29 คน
2. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บำ้นเมืองบัว หมู่ 7 ต.โนนอุดม อ.เมืองยำง จ.นครรำชสีมำ 44 คน
3. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บำ้นโนนมันแกว ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยำง จ.นครรำชสีมำ 55 คน
4. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บำ้นเมืองยำง ต.เมืองยำง อ.เมืองยำง จ.นครรำชสีมำ 55 คน
5. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บำ้นหนองยำง ต.ละหำนปลำค้ำว อ.เมืองยำง จ.นครรำชสีมำ 32 คน
6. กลุ่มเกษตรกร ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยำง จ.นครรำชสีมำ 50 คน
จำกกำรติดตำมผลกลุ่มที่ได้รับกำรอบรมเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูงจำกวิทยำกรของกลุ่มผลิต 

ปุ๋ยอินทรีย์บ้ำนโนนปีบ พบวำ่กลุ่มเกษตรกร ต.กระเบื้องนอก ได้ไปด�ำเนินกำรผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภำยในชุมชนได้ผลเป็น
ที่พอใจ 

กลุม่ผูผ้ลติปุย๋อนิทรย์ีคณุภาพสงูบ้านโนนปีบ มจีดุ
เด่นด้านความสามัคคี ให้ความร่วมมือทุกอย่าง
เป็นอย่างด ีอกีทัง้ยงัสนใจในทกุกจิกรรมทีจ่ะท�าให้
ชุมชนของตนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้น�ากลุ่ม
ก่อนได้รับโครงการหนึ่งอ�าเภอ หน่ึงโรงปุ ๋ย  
เป็นก�านันในปัจจุบันก็คงยังได้รับเลือกเป็นก�านัน 
เพราะเป็นนักพัฒนา และเสียสละเพื่อชุมชน
อย่างแท้จรงิ กลุม่ยดึหลกัการท�างานแบบโปร่งใส 
ทุกคนมส่ีวนร่วม แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบอย่าง
ชัดเจน สิ่งที่ประทับใจกลุ่มคือเมื่อได้ความรู้แล้ว 
น�าไปปฏิบัติจริง ลงทุนเอง ส�าเร็จบ้างไม่ส�าเร็จ
บ้าง สิ่งไหนลองท�าแล้วไม่ส�าเร็จก็ไม่เคยลืมที่จะ
ขอค�าปรึกษาจาก วว. เสมอ 
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

    รู้สึกภูมิใจที่ได้รู้จักกับ วว. มาตลอด 5 ปีเต็ม 
ตั้งแต่ได้รับโครงการ วว. ไม่เคยทอดทิ้ง คอยดูแล
เป็นพี่เลี้ยงเสมอมาเปรียบเสมือนกับญาติคนหน่ึง 
คอยสอน แนะน�า ให้ความรู้เรื่องที่เป็นประโยชน์
แก่กลุม่ทกุอย่างทีก่ลุม่ได้รบัจาก วว. ไม่เคยบงัคบั
แต่คุยกันเสมอว่าต้องการไหม สนใจไหม และ
สดุท้ายท�าได้ไหม เป็นประโยคทีไ่ด้ฟังเสมอ ตัง้แต่
วนัทีเ่ริม่ต้นจนถงึปัจจบัุนชมุชนของตนมคีวามเป็น
อยู่ที่ดีขึ้นจากเดิม
สุดท้ายนี้ ทุกคนในชุมชนไม่มีอะไรตอบแทน วว. 
นอกจากความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะท�าทุกอย่างที่ 
วว. มอบให้นั้นยั่งยืนตลอดไป   
นายบุญมี หยั่งบุญ ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาเสียว
หมู่ที่ 5 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ประมำณปี 2430 มีกลุ่มชนเดินทำงมำจำกหมู่บ้ำนโคกส�ำโรง 
จ.ลพบุรี มำถึงล�ำน�้ำห้วยเสียว ซึ่งมีต้นไม้เลื้อยพุ่มใบดกหนำ ชำวบ้ำน
เรียกต้นเสียว กลุ่มชนดังกล่ำวเห็นเป็นที่เหมำะสม ดินดี น�้ำมีควำมอุดม
สมบูรณ์ จึงปักหลักท�ำมำหำกิน ครั้นอยู่มำได้ประมำณปีเศษจำกนั้น  
มีกลุ่มชนอพยพมำจำกจังหวัดอุบลรำชธำนี มำอยู่อำศัยสมทบกันเข้ำ  
รวมเป็น 11 ครอบครัว พร้อมใจกันตั้งชื่อว่ำ “บ้านนาเสียว” 

บ้านนาเสียว มีจ�านวน
ครัวเรือน 115 ครอบครัว ผู้ใหญ่

บำ้น 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น 2 คน สมำชิก อบต. 2 คน วัด 1 แห่ง  
พระภิกษุอยู่จ�ำพรรษำ 1 รูป และโรงเรียนประถมศึกษำ 1 แห่ง มีครู 6 คน 
นักกำรภำรโรง 1 คน ชำวบ้ำนมีอำชีพท�ำนำเป็นหลัก แต่ไม่มีชลประทำน  
ไม่มีแหล่งน�้ำส�ำคัญ อำศัยน�้ำฝนเป็นหลัก พื้นที่เป็นที่รำบลุ่ม ชำวบ้ำนบำงส่วน
เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ  

ในปี 2553 กลุ่มได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำยปุ๋ย
อินทรีย์ เนื่องจำกในแต่ละปีกลุ่มสำมำรถด�ำเนินกำรผลิตปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 50 ตัน 
หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวสภำพควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น  
ส่งเสริมให้กลุ่มได้เป็นวิทยำกรด้ำนปุ๋ย น�ำกลุ่มไปศึกษำดูงำนตำมสถำนที่ต่ำงๆ 
เพื่อให้น�ำมำปรับใช้ภำยในกลุ่มต่อไปและเริ่มวำงแผนในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน 
แม่ข่ำย วท. ดังรูป

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ที่กลุ่มได้รับจำกกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง ของ วว. รวมปริมำณกำรผลิต 150 ตัน  
คิดเป็นมูลคำ่ 2,970,000 บำท

ด้านสังคม 
• ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจำกเดิมไร่ละ 300-400 ก.ก. ปัจจุบันได้ไร่ละ 600-800 ก.ก.
• ลดรำยจ่ำยในกำรซื้อปุ๋ยเคมี กำรจ้ำงงำนมีรำยได้เพิ่มขึ้น
• มีเงินทุนหมุนเวียนดีขึ้นจำกกำรจ�ำหน่ำยปุ๋ย
• บูรณำกำรควำมร่วมมือระหวำ่งชุมชนและหน่วยงำนทั้งระดับท้องถิ่น
• สร้ำงเสริมทักษะให้สมำชิกในกลุ่มสำมำรถเป็นวิทยำกร ทั้งในและนอกพื้นที่
• ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนใกล้เคียง สำมำรถน�ำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้
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• สร้ำงควำมเป็นระเบียบให้กับชุมชน มีกำรตั้งกฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำนทุกกลุ่มอำชีพ 
• มีเงินปันผลให้กับสมำชิกกลุ่ม และสำธำรณประโยชน์
• ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกจำก อบต.คอนสวรรค์อยำ่งต่อเนื่อง
• ได้มีกำรสนับสนุนให้เป็นหมู่บำ้นปลอดภัย ต้ำนยำเสพติด  

ด้านสิ่งแวดล้อม
• ลดกำรใช้สำรเคมี ลดกำรเกิดมลพิษในอำกำศ
• น�ำวัสดุเหลือทิ้งภำยในชุมชนและครัวเรือนมำผลิตปุ๋ยน�้ำ 

การขยายเครือข่าย
กำรขยำยผลไปยังหมู่บ้ำนใกล้เคียงจนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ของคนในชุมชนที่ต้องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  

เพิ่มรำยได้ของครัวเรือนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้ำนที่ให้ควำมสนใจ ดังนี้
1. ใกลุ่มเกษตรกร หมู่ 10 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 คน
2. กลุ่มเกษตรกร ต.หนองขำม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 22 คน
3. กลุ่มเกษตรกร ต.ศรีส�ำรำญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 11 คน
4. กลุ่มเกษตรกร ต.โนนสะอำด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 12 คน
5. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 15 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 คน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
1. ข้ำวที่ได้รับปุ๋ยที่กลุ่มผลิตมีลักษณะต้นขำ้วแข็งแรง รวงเต็ม
2. เพิ่มมูลคำ่มูลสัตว์ใช้ในชุมชน
3. ลดต้นทุนในกำรท�ำกำรเกษตร

 กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาเสียว มีจุดเด่นด้าน
ความซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้น�าและแกนหลัก
ในการด�าเนนิงานส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอาย ุแต่มคีวาม
สามารถในการปฏิบัติงานไม่น้อยหน้าคนรุ่นใหม่ 
สนใจเรยีนรูเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ อยูเ่สมอไม่เคยปฏเิสธ 
วว. ให้ความร่วมมือเสมอเมื่อได้รับเชิญไปศึกษา 
ดงูานตามสถานทีต่่างๆ แม้ว่าจะไกลหรอืต้องน่ังรถ
โดยสารมากต็ามกลุม่มหีลกัการท�างานท่ีแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทุกคนร่วมกันท�างาน
เพื่อพัฒนาชุมชนของตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ชอบ วว. ตรงที่ไม่เคยทิ้งชาวบ้านอย่างเรา ติดตามผลการ
ผลติปุ๋ยมาตลอดเกอืบ 6 ปี มปัีญหาเครือ่งจกัรเสีย หามลูสัตว์
ไม่ได้ ฯลฯ โทรหา วว. แล้วไม่เคยผิดหวังทุกอย่างมีทางออก
และค�าตอบอยู่เสมอ 
ส่ิงทีก่ลุม่ไม่เคยท�า วว. แนะน�า สอนให้ท�าตัง้แต่เกดิมาไม่เคย
คิดว่าต้องเป็นวิทยากรสอนใครมันดูเกินความสามารถของ 
ตัวเอง แต่วันหนึ่งกลุ ่มมาเป็นแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต้องมาสอนคนอื่นท�าปุ๋ย กล้าๆ กลัวๆ อยู่พักหนึ่ง 
วว. บอกว่าไม่ต้องกลวัไม่ทิง้ไปไหนหรอกจะอยูแ่ถวๆ นี ้มอีะไร
เดียวคอยเสริมให้ สู้ สู้ 
กจิกรรมเสรมิต่างๆ ที ่วว. พาไปศกึษาดงูาน หาวทิยากรเรือ่งต่างๆ 
ที่กลุ่มสนใจมาสอนให้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในปัจจุบันจะยังไม่
ประสบความส�าเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งหนึ่งที่กลุ่มรับรอง 
ได้ว่าสามารถท�าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือการผลิตปุ๋ย”
นายถนอม นาคค�า ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านผาเบียด
หมู่ที่ 2 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

บ้านผาเบียด หมู่ 2 ต.ห้วยยำง อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ ระยะทำง
หำ่งจำกตัวอ�ำเภอคอนสำรประมำณ 13 กิโลเมตร ตำมเส้นทำงคอนสำร 
-เขื่อนจุฬำภรณ์ ตั้งอยู่เชิงเขำ แนวภูเขำป่ำภูเขียว-ผำผึ้ง เป็นที่รำบสูง
เชงิเขำ มแีม่น�ำ้ไหลผ่ำนตลอดปี พืน้ดนิมคีวำมอดุมสมบรูณ์ หน้ำดนิร่วนซยุ 
เป็นดินด่ำง ชั้นดินประมำณ 2 เมตร จำกหน้ำดินจะเป็นดินหินปูน เป็น
น�้ำใต้ดิน พืชส่วนมำกที่ปลูกได้ คือ มะพรำ้ว ข้ำวโพด อ้อย ไผ่ หมำก 
ผักต่ำงๆ เชิงขำ ปลูกมะพร้ำว ยำงพำรำ ประชำกรในหมู่บ้ำนมี  
240 ครัวเรือน 1,089 คน แยกเป็นเพศชำย 520 คน หญิง 569 คน 
เป็นหมูบ้่ำนทีม่คีวำมเป็นอยูท่ีด่มีอีำชพีเกษตรกรเป็นหลกัรำยได้ส่วนใหญ่
ได้จำกกำรเกษตรกร และรับจ้ำง เฉลี่ยอย่ำงน้อย 50,000 บำท/ปี  
อำชีพด้ำนเกษตรหลักได้แก่ กำรปลูกอ้อย กำรปลูกขำ้วโพด กำรปลูกผัก
สวนครัว รับจ้ำงในงำนเกษตร ค้ำขำย

กลุ่มเกษตรกรบ้ำนผำเบียดมีอำชีพหลักปลูกอ้อย และข้ำวโพด 
เป็นหลัก คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ขำดควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบยั่งยืน  
ปัญหำที่พบคือค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อปุ๋ยเคมี กำรดูแลแปลงกำรเกษตรที่ 

ถกูหลกัวชิำกำร เกษตรกรมกัมคีวำมเชือ่ผดิๆ และยดึถอืหลกัปฏบิตัมิำกมำย
เกี่ยวกับทำงกำรเกษตร จนเมื่อปี 2550 วว. ได้ลงพื้นที่มำศึกษำศักยภำพ
ของกลุ ่มและตรงตำมหลักกำรท่ี วว. ก�ำหนด เพื่อสนับสนุนโรงงำน 
เครือ่งจกัรในกำรผลติปุย๋ให้กลุม่ ถอืว่ำเป็นกำรจดุประกำยของกลุม่ทีต้่องกำร
ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อปุ๋ยเคมี จำกนั้นในปี 2553 กลุ่มได้รับกำรคัดเลือก 
เข้ำร่วมโครงกำรหมูบ้่ำนแม่ข่ำยปุย๋อนิทรย์ี เนือ่งจำกในแต่ละปีกลุม่สำมำรถ
ด�ำเนินกำรผลิตปุ๋ยเฉล่ียปีละ 70 ตัน หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว 
สภำพควำมเป็นอยูข่องคนในชมุชนดขีึน้ ส่งเสรมิให้กลุม่ได้เป็นวทิยำกรด้ำนปุย๋ น�ำกลุม่ไปศกึษำดงูำนตำมสถำนทีต่่ำงๆ 
เพื่อให้น�ำมำปรับใช้ภำยในกลุ่มต่อไป

ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กำรท�ำปุ๋ยอินทรีย์ของอ�ำเภอคอนสำร

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน 
ด้านเศรษฐกิจ

จำกผลกำรด�ำเนนิงำน 3 ปี กลุม่สำมำรถผลติปุย๋อนิทรย์ีคณุภำพสงูได้ 210 ตนั คดิเป็นมลูค่ำ 4,158,000 บำท

ด้านสังคม
• ลดรำยจ่ำยในกำรซื้อปุ๋ยเคมีลง 500 บำท/ไร่
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• สร้ำงเสริมทักษะให้สมำชิกในกลุ่มสำมำรถเป็นวิทยำกร ทั้งในและนอกพื้นที่
• ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับต�ำบลและชุมชนใกล้เคียง สำมำรถน�ำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้
• ช่วยเหลือสำธำรณะประโยชน์ ในดำ้นบุคคล และส่วนรวม
• มีเงินปันผลให้กับสมำชิกกลุ่ม และสำธำรณประโยชน์
• ได้รบักำรสนบัสนนุงบประมำณ และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกพร้อมทัง้ควำมร่วมมอืต่ำงๆ จำกองค์กำรบรหิำร

ส่วนต�ำบลห้วยยำงอยำ่งต่อเนื่อง

การขยายเครือข่าย
กำรขยำยผลไปยังหมู่บ้ำนใกล้เคียงจนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้ของคนในชุมชนที่ต้องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  

เพิ่มรำยได้ของครัวเรือนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้ำนที่ให้ควำมสนใจ ดังนี้
 1. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ทำ่ศำลำ ต.ดงกลำง อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ 1 คน
 2. กลุ่มเกษตรกรพัฒนำบ้ำนปำกช่อง ต.ห้วยยำง อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ 14 คน
 3. กลุ่มเกษตรกรท�ำนำปรังบำ้นโนนเพิ่ม ต.ห้วยยำง อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ 11 คน
 4. กลุ่มปลูกผัก ต.ห้วยยำง อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ 12 คน
 5. กลุ่มเกษตรพัฒนำบ้ำนป่ำผึ้ง ต.ห้วยยำง อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ 7 คน
 6. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต.ดงบัง อ.คอนสำร จ.ชัยภูมิ 47 คน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
 1. ข้ำวที่ได้รับปุ๋ยที่กลุ่มผลิตมีลักษณะต้นขำ้วแข็งแรง รวงเต็ม
 2. เพิ่มมูลคำ่มูลสัตว์ใช้ในชุมชน
 3. ลดต้นทุนในกำรท�ำกำรเกษตร
 4. ปรับปรุงพื้นที่กำรเกษตรให้มีระยะเวลำใช้งำนได้ยำวนำนขึ้น

 กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านผาเบียด มีจุดเด่นตรงที่
หน่วยงานท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนต�าบล 
ผาเบียดให้การสนับสนุนกลุ่มอย่างเต็มที่ ประธาน
กลุ่มและสมาชิกมีความรัก ความสามัคคี ความ 
เสียสละให้แก่ส่วนรวม ส�าหรับคนในชุมชนก็ให้
ความร่วมมือทุกด้านที่เป็นกิจกรรมของชุมชน การ
บริหารจัดการกลุ่มเป็นแบบหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
เป็นการท�างานแบบพีน้่องพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั 
เป้าหมายเพือ่ให้คนในชมุชนมคีณุภาพชวีติทีด่ยีิง่ขึน้ 
ส่งผลให้อนาคตคนในชุมชนมีงาน มีรายได้ ไม่ย้าย
ถิ่นฐานที่อยู่
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบ

“ตั้งแต่ได้รับโครงการหนึ่งอ�าเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยมาชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น มีรายได้จากการ
จ้างงาน จ�าหน่ายมูลสัตว์ ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพดีราคา
ย่อมเยา และยังส่งเสริมให้เด็กในชุมชนมีรายได้ใน
ช่วงปิดเทอมจากการท�าปุ๋ย ก่อให้เกิดการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมัวสุ่มท�าในสิ่งที่ไม่ดี
ขอบคณุ วว. ทีเ่หน็ความส�าคญัของกลุม่ได้มอบหมาย
ให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มได้รับความรู้และได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มากมาย 
ประสบการณ์เช่นนีไ้ม่รูว่้าจะหาได้จากทีไ่หนหากไม่ใช่ 
วว. เป็นผู้ให้”
นายมัย นามัสเก ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านดูน
หมู่ที่ 9 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

บ้านดูน ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2480 โดยมีนำยบุดดำ เหนี่ยวบุปผำ 
และนำยหอม เหนี่ยวบุปผำเป็นพี่น้องกัน ได้อพยพครอบครัวมำจำก 
บ้ำนหนองหลวงมำตัง้หมูบ้่ำนบรเิวณหนองดนูปัจจบุนั ซึง่บรเิวณดงักล่ำว
จะมีน�้ำผุดขึ้น (ดูน) มำคล้ำยน�้ำพุตตลอดเวลำ ต่อมำทำงกำรได้มีกำรท�ำ
ฝำยกัน้น�ำ้ใกล้กับบรเิวณนัน้ จงึท�ำให้น�ำ้ท่วมน�ำ้ดนูเลยหำยไป  ประชำกร
ส่วนใหญ่มีอำชีพในกำรท�ำนำร้อยละ 80 ร้อยละ 20 รับจ้ำงและอื่นๆ  
สภำพดินเป็นดินร่วนปนทรำยและมีดินเกลือเป็นบำงแห่ง 

ปัจจบุนับ้ำนดนูตัง้อยูห่มูท่ี ่9 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทมุรตัต์ จ.ร้อยเอด็ 
มีนำยสงกรำนต์ เหนือคูเมือง เป็นผู ้ใหญ่บ้ำนมีจ�ำนวนครัวเรือน  
155 ครัวเรือน มีประชำกรทั้งหมด 672 คน เป็นชำย 354 คน  
เป็นหญิง 318 คน ประชำกรส่วนใหญ่
นบัถอืศำสนำพทุธ มวีดั 1 แห่ง โรงเรยีน 

1 แห่ง คือโรงเรียนบ้ำนดูนบักตู้โนนตำแสง ได้เปิดสอนระดับชั้นอนุบำล 1- 
มัธยมศึกษำปีที่ 3

ปี 2550 วว. ได้รับมอบหมำยให้ด�ำเนินโครงกำรหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย  วว. 
จึงได้เข้ำมำให้กำรอบรมเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยตำมหลักวิชำกำรที่ถูกต้องทั้งในภำคทฤษฎี 
และภำคปฏิบัติ จำกนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ย วว. ตำมแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมำอย่ำงต่อเนื่อง 
และจำกศักยภำพควำมพร้อมของกลุ่มจึงได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำน
แม่ข่ำยปุ๋ยอินทรีย์ วว. มำตั้งแต่ ปี 2553-2555 โดยมีกำรผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมำณ
ปุ๋ยรวม 250 ตัน มีกำรจ�ำหน่ำยปุ๋ยภำยในชุมชนและนอกพื้นที่ ท�ำให้เห็นว่ำปุ๋ยที่ผลิต
เป็นปุ๋ยที่มีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและนอกชุมชน ผลจำกกำรที่มีก�ำลังกำร
ผลติทีเ่พิม่ขึน้ทกุปี สมำชกิมรีำยได้จำกกำรผลติปุย๋ ลดกำรใช้ปุย๋เคม ีเกดิรำยได้ภำยใน
ชุมชนเป็นจ�ำนวน 4,950,000 บำท

กลุ่มเกษตรกรบ้ำนดูน มีกำรผลิตปุ๋ยได้อย่ำงต่อเนื่อง และน�ำไปสู่หมู่บ้ำน 
แม่ข่ำยวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีอกีทัง้กำรด�ำเนนิงำนพฒันำชมุชนเป็นทำงเลอืกหนึง่ 
ทีท่�ำให้ได้มกีำรจดัเวทปีระชำคม รบัฟังควำมต้องกำรของชมุชน เพือ่ให้ทรำบเทคโนโลยี
ที่ชุมชนต้องกำรที่จะน�ำมำพัฒนำต่อยอดอำชีพ และทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชน 

สิ่งที่ภาคภูมิใจและกลุมถือวาเปนรางวัลแหง

ความภาคภูมิใจ คือการทำใหชุมชนไดใชปุย

ที่มีคุณภาพ และราคาไมแพง

กำรด�ำเนินกำรตั้งแต่ปี 2553-2555 กลุ่มได้อบรมน�ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรผลิตปุ๋ยจนมีควำมช�ำนำญ สำมำรถ
ถ่ำยทอดให้กับกลุ่มเกษตรกร สมำชิกและลูกข่ำยเกิดควำมมั่นใจและเข้ำใจควำมแตกต่ำงของปุ๋ยในท้องตลำดกับปุ๋ยที่
กลุม่แม่ข่ำยผลติเองอย่ำงเหน็ได้ชดั การอบรมแบบจากพีสู่น้่อง นบัเป็นการการสร้างเครอืข่ายปุย๋ เกดิลกูข่ายการผลติปุย๋ 
โดยวิทยำกรท้องถิ่นจำกกลุ่ม ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบำ้นดูน ได้แก่ นำยชัยณรงค์ ชำวงษ์ และนำยชำย ปำนกลำง 

4��������������������.indd   86 7/8/56 BE   8:30 PM



Ministry of science and technology 87

นอกจำกปุ๋ย กลุ่มยังสนใจเทคโนโลยีกำรเลี้ยงกบ เพรำะเป็นที่นิยมของ
ตลำด มีรำยได้เข้ำมำตลอด ไม่มีฤดูกำล เป็นกำรสร้ำงรำยได้ให้กับสมำชิก 
อีกทำงหนึ่ง สมำชิกผู้เลี้ยงกบมีรำยได้ต่อปีมำกกว่ำ 10,000 บำท ไม่มีการออก
ไปขายแรงงานนอกหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดควำมมั่นคงในสถำบันครอบครัว และ
มีกลุ่มที่ให้ควำมสนใจเขำ้มำดูงำนมี มำกกว่ำ 10 กลุ่ม ยกตัวอย่ำงเช่น 

1. คณะกลุ่มพ่อบำ้นบ้ำนส้มโฮง ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
2. คณะกลุ่มปุ๋ยอินทร์บำ้นน�้ำอ้อม ต.น�้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
3. คณะกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บำ้นบัวขำว ต.สระบัว อ�ำแภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

เกิดรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบำ้นดูน
1. รำยได้จำกกำรผลิตปุ๋ยใน 3 ปี ด�ำเนินกำร รวมปริมำณกำรผลิต 250 ตัน
2. รำยได้จำกกำรเลี้ยงกบ โดยเฉลี่ย 10,000 บำท/ปี ในชุมชนมีกำรเลี้ยงกบ ประมำณ 10 ครัวเรือน
สรุป ผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกำรเลี้ยงกบของกลุ่ม คิดเป็นมูลค่ำรวม  5,050,000 บำท

การขยายเครือข่าย
โดยมีหมู่บำ้นที่ให้ควำมสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกร ต.สระบัว ม.1 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 44 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบำ้นส้มโฮง ม.5 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 51 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบำ้นโนน ม.7 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 52 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบำ้นดอนดู่ ม.8 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 28 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบำ้นโคกทม ม.2 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 20 คน
6. กลุ่มเกษตรกรบำ้นหัวชำ้ง ม.2 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 87 คน
จำกกำรตดิตำมลกูข่ำยพบว่ำกลุ่มเกษตรกรบ้ำนดอนดู ่หมู ่8 ต.บวัแดง อ.ปทมุรตัต์ จ.ร้อยเอด็ 

ด�ำเนินกำรผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภำยในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ 

 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านดูน เป็นกลุ่มท่ีมีการผลิตปุ๋ยที่มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี มีการวางแผนในการผลิตปุ๋ย มีการ
ขยายตลาดไปยงัผูซ้ือ้ต่างอ�าเภอ และต่างจงัหวดั  ผูน้�ากลุม่
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร ่วมการอบรม 
เพือ่สร้างเทคโนโลยใีหม่ให้เกดิกบัชมุชน ในปัจจบุนัเทคโนโลยี 
ทีท่�ารายได้ให้กบัชมุชน มเีทคโนโลยกีารผลติปุย๋ เทคโนโลยี
การเลี้ยงกบ และท่ีกลุ ่มก�าลังด�าเนินการมีเทคโนโลยี 
การเลีย้งไก่ไข่ ซึง่เป็นอกีเทคโนโลยหีนึง่ทีจ่ะช่วยสร้างอาชพี 
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบ้านดูนต่อไป
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“จากการด�าเนินการผลิตปุ ๋ยสูตร วว. ชุมชนน�าไปใช ้ 
ทางด้านการเกษตร การท�านา และการปลกูผกั เพือ่การจ�าหน่าย
ภายในกลุ่ม สมาชิกในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ซื้อปุ๋ยที่ 
กลุ่มผลิตไปใช้ เป็นผลสืบเน่ืองมาจากปุ๋ยที่กลุ่มผลิตมีคุณภาพ 
ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น คือการที่สมาชิกและลูกค้าต่างก็ให้ 
ความเชือ่มัน่ในคณุภาพปุย๋ของกลุม่ ชาวบ้านในบริเวณชมุชน
ใกล้เคยีงต่างกเ็ข้าใจในเหตแุละผลของการผลติปุย๋จากมลูสตัว์ 
นอกจากนี้กลุ ่มยังมีกิจกรรมที่มีผลมาจากโครงการหมู ่บ้าน 
แม่ข่าย วท. คือ การเลี้ยงกบ ซึ่งเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับ
กลุ่มในแต่ละปีไม่ต�่ากว่า 10,000 บาท สิ่งที่ได้รับจาก วว.  
ในครั้งนี้ กลุ่มจะพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในชุมชน”   
นายชัยณรงค์ ชาวงษ์ ที่ปรึกษากลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านม่วงใหญ่
หมู่ที่ 6 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

บ้านม่วงใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2353 เดิมประชำกรมีถิ่นก�ำเนิด 
มำจำก อ.อำจสำมำรถ จ.ร้อยเอ็ด ได้ย้ำยครอบครัวมำโดยกำรน�ำของ  
พ่อพรมรำช หลวงห้ำวและหลวงอินทร์พิศำล เห็นว่ำสถำนที่แห่งนี้มี 
แหล่งน�้ำที่อุดมสมบูรณ์ดี จึงได้ปักหลักตั้งถิ่นฐำนท�ำมำหำกิน สภำพทำง
ภูมิศำสตร์ มีพื้นที่ทั้งหมด 2,134 ไร่ ลักษณะเป็นที่รำบลุ่มสลับที่ดอน 
อำณำเขตส่วนใหญ่ติดกับแม่น�้ำชี พื้นดินเป็นดินเหนียวปนทรำย เหมำะ
ส�ำหรับกำรปลูกพืชผัก ท�ำนำ ท�ำสวน ประมง และเลี้ยงสัตว์  ในหมู่บำ้น
ม่วงใหญ่ประสบปัญหำน�้ำท่วมซ�้ำซำกทุกปี มีประชำกร/ครัวเรือน  

121 ครัวเรือน จ�ำแนกเป็นชำย 267 คน เป็นหญิง 285 คน กำรประกอบอำชีพ ภำคเกษตร ท�ำนำ ท�ำสวน ท�ำไร่ 
เลี้ยงสัตว์ และประมง ส่วนนอกภำคเกษตร ค้ำขำย รับจ้ำง รับรำชกำร และอู่ซ่อมรถยนต์ 

กลุม่จดัตัง้เมือ่วนัที ่9 กรกฎำคม 2549 โดยใช้ชือ่ว่ำ “กลุม่เกษตรอนิทรย์ีชวีภาพ” มสีมำชกิ 33 คน ได้รบังบ 
สนับสนุนจำกโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนต้นแบบตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียง ในปี 2550 วว. ได้สนับสนุนโครงกำรหนึ่ง อ. หนึ่งโรงปุ๋ย และ
ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร จำก 
ผลกำรด�ำเนินกำรผลิตปุ๋ยท�ำให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภำพ และรำคำถูก 
ปัจจุบันมีสมำชิก 240 คน ประชำกรมีรำยได้เฉลี่ย 23,000 บำท/คน/ปี  
ชุมชนบ้ำนม่วงใหญ่ ประมำณ 90 % มีกำรประกอบอำชีพท�ำนำเป็นและ
ปลูกผักปลอดสำรพิษส่งตลำดค้ำผักในอ�ำเภอโกสุมพิสัย ปัญหำที่พบ คือ
กำรใช้สำรเคมใีนกำรฆ่ำแมลง ส่งผลทัง้ทำงด้ำนร่ำงกำยของเกษตรกร และ
ต้นทนุกำรผลิตทีส่งูข้ึน กำรผลิตปุย๋ในอดตีเป็นปุย๋ทีไ่ม่มัน่ใจในคณุภำพไม่มี
หน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำดูแลและให้กำรรับรองคุณภำพ เมื่อ วว. ได้เข้ำมำ
ถ่ำยทอดควำมรู้กำรผลิตปุ๋ยให้ได้คุณภำพตำมหลัก วิชำกำร โดยใช้เกณฑ์
มำตรฐำนเป็นข้อก�ำหนด ท�ำให้ชำวบ้ำนทีใ่ช้ปุย๋มคีวำมเชือ่มัน่ และไว้วำงใจ
มำกขึ้น ปัจจุบันมีปริมำณกำรใช้ปุ๋ยส�ำหรับกำรเกษตรเพิ่มมำกขึ้น มีชุมชน
ในพืน้ทีใ่กล้เคยีงเข้ำมำซือ้ปุย๋ทีก่ลุม่ผลติ และจำกศกัยภำพควำมพร้อมของ
กลุ่ม กลุ่มจึงได้รับกำรคัดเลือกเขำ้ร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำยปุ๋ยอินทรีย์ วว. มำตั้งแต่ ปี 2553-2555 โดยมีกำรผลิต
ถงึปี 2555 ได้ปรมิำณปุย๋รวม 120 ตนั มกีำรจ�ำหน่ำยภำยในชมุชน โดยวทิยำกรท้องถ่ิน ได้แก่ นำยปัญญำ แสงทำมำตย์ 
และนำยไมตรี แสงจันทร์ ท�ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น มีรำยได้จำกกำรผลิตปุ๋ย ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี  
เกิดรำยได้ภำยในชุมชนเป็นจ�ำนวน 2,392,000 บำท 

ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม รำงวัลแหนบทองค�ำประจ�ำปี 2555
กรรมการหมู่บ้านดีเด่น ระดับอ�ำเภอปี 2553 และ 2554
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กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1.  คณะดูงำนจำกจังหวัดกำฬสินธุ์
2.  กลุ่มเกษตรกรต�ำบลหนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม
3.  นักเรียนจำกโรงเรียนขยำยโอกำสบ้ำนดอนจ�ำปำ ต.โพนงำม อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

ผลประโยชน์ที่กลุ่มได้รับจำกกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูงของ วว. 
ตลอดระยะเวลำ 3 ปี จ�ำนวน 120 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 2,392,800 บำท 

ด้านสังคม
• สร้ำงเสริมทักษะให้สมำชิกในกลุ่มสำมำรถเป็นวิทยำกร 
• ถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับ ต. และชุมชนใกล้เคียง
• เกิดกำรสรำ้งงำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อพัฒนำต่อยอดในอนำคต
• ถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์สู่กำรปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนโรงเรียนขยำยโอกำส
• มกีำรศกึษำวจิยักำรลดต้นทนุของค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้สำรฆ่ำแมลงในกำรปลกูผกั ของมหำวทิยำลยัมหำสำรคำม

ร่วมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 

การขยายเครือข่าย 
กำรขยำยผลไปยงัหมูบ้่ำนลกูข่ำยทัง้ทีอ่ยูใ่นอ.เดยีวกนัและต่ำงอ.เกดิกระบวนกำรเรยีนรูข้องคนในชมุชนเกดิกำร

ระเบิดภำยในของคนในชุมชนที่ต้องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบำ้นโพนงำม ม.1 ต.โพนงำม อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม 24 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบำ้นโนนเนำว์ ม.5 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม 22 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบำ้นเหล่ำโพธิ์ชัย ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม 30 คน
4. กลุ่มเกษตรกรหมู่ 5 ต.โพนงำม อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม 30 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบำ้นโพนสวำ่ง ต.โพนงำม อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม 35 คน
จำกกำรติดตำมผลกลุ่มลูกข่ำย พบว่ำกลุ่มเกษตรกรบ้ำนเหล่ำโพธ์ิชัย ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย 

จ.มหำสำรคำม น�ำเทคโนโลยีดังกลำ่วไปผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภำยในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านม่วงใหญ่ ได้รับ 
คัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นหมู ่บ้านที่มีความเข้มแข็ง 

ประกอบกบัประธานกลุม่มคีวามรูค้วามสามารถในการบรหิาร 
การจัดการ มีประสบการณ์การท�างานร่วมกับชุมชนมาเป็น
ระยะเวลานาน นอกจากนี้ทางชุมชน ยังได้ใช้วิทยาศาสตร์
ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนที่ตรงกับความต้องการ 
และมีส่วนช่วยต่อยอดในอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ  
คือ การผลิตยาฆ่าแมลงจากสมุนไพรเพื่อใช้กับผักที่ปลูก 
นอกจากนี้กลุ่มยังถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ยเพื่อ
ขยายผลความส�าเร็จไปยังชุมชนใกล้เคียงต่อไป  
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

การที่กลุ ่มได้รับการสนับสนุนจาก วว. กระทรวง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ท�าให้กลุม่มโีอกาสได้ศกึษา
เทคโนโลยต่ีางๆ เป็นทางเลอืกให้กบัหมูบ้่านของพวกเรา 
จะได้น�าเทคโนโลยมีาพฒันาต่อยอดอาชพีทีม่อียูใ่นชมุชน       
ชุมชนหมู่บ้านม่วงใหญ่รู้สึกดีใจที่ได้เป็นหน่ึงในหมู่บ้าน
แม่ข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ 
คือ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย และเทคโนโลยีการผลิตยา 
ฆ่าแมลงจากสมุนไพร เราจะน�าเทคโนโลยีทั้งสองอย่าง
มาท�าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับชุมชนของเรา
นายปัญญา แสงทามาตย์ ประธานกลุ่ม
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ห้องแซง
หมู่ที่ 13 บ้านหนองติ้ว ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 

รางวัลชนะเลิศ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนดีเด่นประจ�ำอ�ำเภอเลิงนกทำ ปี 2556

บ้านห้องแซง เป็นชุมชนขนำดใหญ่  ประกอบด้วย 7 หมู่บำ้น 
คือ หมู่ 1 หมู่ 5 หมู่ 11 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 17 และหมู่ 18 มีจ�ำนวน
ครัวเรือนทั้งสิ้น 1,200 หลังคำ ประชำกร 4,325 คน สภำพพื้นที่เป็นที่
ดอนสลับกับป่ำละเมำะ มีล�ำห้วยเล็ก ๆ ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำจืดส�ำหรับใช้
ท�ำกำรเกษตร มีอ่ำงเก็บน�้ำห้วยลิงโจนของกรมชลประทำน ใช้เป็นแหล่ง
ผลิตน�้ำประปำและใช้ท�ำกำรเกษตร ประชำกรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 
95 ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ท�ำไร่ ท�ำนำ  
พืชเศรษฐกิจมี ข้ำว อ้อย มันส�ำปะหลัง ยำงพำรำ ฯลฯ

บ้ำนห้องแซงเป็นชุมชนภูไท มีเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะเด่น คือภำษำพูด 
กำรแต่งกำย และประเพณี เป็นชุมชนต้นแบบดำ้นวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธร 
สินค้ำ OTOP ที่ส�ำคัญมีผ้ำทอพื้นเมือง ผำ้ย้อมสีธรรมชำติ เครื่องจักสำน และ
ปุย๋อนิทรย์ี ท�ำกำรเกษตรเป็นอำชพีหลกั แต่ประชำชนขำดทกัษะและควำมรูใ้นกำร
ประกอบอำชีพ สภำพดินถูกท�ำลำยเพรำะกำรใช้สำรเคมี และปุ๋ยเคมีติดต่อกัน 
เป็นเวลำนำนท�ำให้ผลผลิตที่ได้ลดลงไม่มีคุณภำพ จำกสภำพดังกลำ่วทำงชุมชน 
ท�ำนำห้องแซงจึงรวมตัวกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนในกำรผลิตและ 
น�ำเอำวัสดุที่เหลือจำกกำรท�ำกำรเกษตรเช่น ฟำงข้ำว มูลสัตว์ แกลบ และวัชพืช
มำใช้ท�ำปุย๋อนิทรย์ี เพือ่ฟ้ืนฟสูภำพดนิให้มคีวำมอดุมสมบรูณ์ และลดต้นทนุกำรผลติ 
ลดค่ำใช้จำ่ยภำคครัวเรือน ผำ่นทำงกำรศึกษำตำมศูนย์เรียนรู้ต่ำงๆ ท�ำให้ได้สูตร
ปุย๋ที่ผลิตไม่ชัดเจน ไมม่ีหน่วยงำนใดเข้ำมำรบัรอง หรอืให้ค�ำปรกึษำกบักลุ่ม ท�ำให้
ขำดควำมเชื่อมั่นในคุณภำพปุ๋ยที่ผลิต 

ปี 2550 วว. ได้เข้ำมำให้กำรอบรมเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยตำมหลักวิชำกำรที่ 
ถูกต้องทั้งในภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ จำกนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ย วว. ตำมแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมำอย่ำงต่อเนื่อง และจำก
ศักยภำพควำมพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำยปุ๋ยอินทรีย์ วว. มำตั้งแต่ปี 
2553-2555 โดยมกีำรผลติถงึปี 2555 ได้ปรมิำณปุย๋รวม 395 ตนั มกีำรจ�ำหน่ำยภำยในชมุชน ท�ำให้ชวีติควำมเป็นอยู่ 
ของชุมชนดีขึ้น มีรำยได้จำกกำรผลิตปุ๋ย ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรำยได้ภำยในชุมชนเป็นจ�ำนวน 7,821,000 บำท 

กลุ่มที่ให้ควำมสนใจเข้ำมำดูงำนมีดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบำ้นศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 
2. กลุ่มเกษตรกรบำ้นดอนฮี ต.สวำท อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 
3. กลุ่มเกษตรกรบำ้นโนนบำ้นใหม่ ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 
4. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลน�้ำอ้อม ต.น�้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 
5. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
6. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
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ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

1.  ผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นมูลค่ำรวม 7,839,000 บำท
2. กำรเพำะเห็ดของกลุ่ม สรำ้งรำยได้เกิดขึ้นในกลุ่ม 18,000 บำท/ปี

ด้านสังคม
1.  สร้ำงควำมสำมัคคี สร้ำงวิทยำกรในชุมชนที่สำมำรถถ่ำยทอด 

องค์ควำมรู้ระหว่ำงชุมชนด้วยกัน
2.  เกิดกำรจ้ำงงำนและงำนวิจัยชุมชนใหม่ ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ของ 

สถำนศึกษำ
3.  สรำ้งควำมสัมพันธ์อันดีระหวำ่งกลุ่มแม่ข่ำยและลูกข่ำย 
4.  ธกส. ได้เขำ้มำจัดตั้งโรงเรียนชำวนำ

การขยายเครือข่าย 
กำรขยำยผลไปยังหมู่บำ้นอื่น ๆ ดังนี้ 
1. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อ�ำนำจเจริญ จ.อุบลรำชธำนี 116 คน
2. กลุ่มพัฒนำสตรี หมู่1 บำ้นห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 10 คน
3. กลุ่มไร่อ้อย หมู่13 บำ้นหนองติ้ว ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 20 คน
4. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ ม.7 บำ้นพรมนิยม ต.สวำท อ.เลิงนกทำ จ. 25 คน
5. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ 3 พลัง หมู่ 8 บำ้นดอนฮี ต.สวำท อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 20 คน
6. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 15 บำ้นนำจำรย์ ต.สวำท อ.เลิงนกทำ จ.ยโสธร 8 คน
7. กลุ่มเกษตรกรอ�ำเภอเมยวดี จ. 216 คน 
8. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 66 คน

โดยทำงกลุ่มได้สรำ้งวิทยำกรท้องถิ่น จ�ำนวน 3 คน คือ 
1. นำยลัง ช่วงโชติ  ประธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่ม 
2. นำยจรัญ สีสุวะ  รองประธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่ม 
3. นำยค�ำกิ่ง ทับแสง  กรรมกำรและเลขำนุกำรกลุ่ม

“กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนปุ ๋ยอินทรีย ์
ห้องแซง  เป็นหมูบ้่านทีม่คีวามเข้มแขง็ 
มกีารจดัการด้านการบรหิารจดัการทีด่ี 

เป็นแหล่งเรียนรู ้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อน�าไป
พัฒนากลุ่มแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับสาธารณะ
ทุกปี นอกจากถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ย
แล้วยังเป็นเครือข่ายในเรื่องวัตถุดิบ เช่น มูลสัตว์ 
หินฟอสเฟส แม่ปุ ๋ย กระสอบปุ๋ย ผู ้มาดูงาน 
เมื่อกลับไป ท�าให้เกิดความพร้อมส�าหรับการผลิต
ทุกกลุ ่ม ซึ่งถือว่าเป็นกลุ ่มที่มีแนวทางในการ 
ส่งเสริมให้เกิดการผลิตปุ๋ยได้ทันที”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“จากวันที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนในโครงการปุ๋ยมีการด�าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มท�าให้เกิดความภาคภูมิใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
สังคมแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถช่วยเหลือชุมชน สังคม สร้างงาน  
สร้างรายได้ สร้างความรักความสามัคคี ในหมู ่สมาชิกด้วยกัน  
นอกจากน้ีแล้วผลก�าไรจากการด�าเนินกจิกรรมทางกลุม่ยงัคนืก�าไรสู่สังคม 
โดยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ช่วยงานประเพณีของชุมชน เป็นต้น รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มที่
มีคุณภาพจนท�าให้กลุ่มประสบความส�าเร็จ มีการพัฒนาให้มีความ
เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด โดยมี วว. คอยให้ความช่วยเหลือและ 
เป็นที่ปรึกษานับเป็นหน่วยงานที่เอาใจใส่ ดูแลและเป็นก�าลังใจในการ
ปฏิบัตงิานของกลุม่ปุ๋ยอนิทรย์ีห้องแซงมาโดยตลอดอกีทัง้เป็นหน่วยงาน
ที่มาช่วยเหลือด้วยใจ ไม่ใช่ช่วยเพื่อสร้างผลงานให้ตนเอง”
นายลัง ช่วงโชติ ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านหนองบัวแดง
หมู่ที่ 5 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

การประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 รำงวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอ�ำเภอหนองสองห้องประจ�ำปี 2555
การประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2555

บ้านหนองบัวแดง หมู่ 5 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2549 บำ้นหนองบัวแดง 
เดิมช่ือบ้ำนบ๋ำตำจีด ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 ต.หนองเม็ด อ.พล 
จ.ขอนแก่น ผูก่้อตัง้หมูบ้่ำน คอื พ่อนำยมดื นำงฝ้ำย ป้อมมำตำ ซึง่อพยพ
มำจำกบำ้นหนองแจ-โนนทองหลำง มำตั้งถิ่นฐำนกับบำ้นบ๋ำตำจีด เป็น
ท�ำเลทีเ่หมำะสม จงึได้กัน้เป็นทีเ่กบ็น�ำ้ไว้อปุโภคบรโิภค แต่ยงัไม่เพยีงพอ 
นำยมืดและนำงฝ้ำย จึงได้มอบที่ดินส่วนตัวให้ท�ำฝำยเก็บกักน�้ำอีกแห่ง 
และได้น�ำบัวหลวงสีแดงมำปลูกไว้ในหนองน�้ำ จึงเป็นต�ำนำนบอกกลำ่ว

เล่ำขำน ชื่อ “บ้านหนองบัวแดง” มีพื้นที่ทำงกำรเกษตรจ�ำนวน 1,700 ไร่ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบ เหมำะ
ส�ำหรับกำรท�ำนำและปลูกพืช ประชำกร/ครัวเรือนมีทั้งหมด 108 ครัวเรือน 
แบ่งเป็นชำย 271 คน หญงิ 286 คน รวมทัง้สิน้ 557 คน มแีหล่งน�ำ้สำธำรณะ 
3 แห่ง ได้แก่ หนองฝำยน้อย หนองบัวแดง และหนองฝำยใหม่ 

ปี 2550 วว.  ได้เขำ้มำให้กำรอบรมเรื่องกำรผลิตปุ๋ยตำมหลักวิชำกำร
ที่ถูกต้องทั้งในภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ จำกนั้นกลุ่มได้ร่วมกันผลิตปุ๋ย วว. 
ตำมแบบทีไ่ด้เรยีนรูน้ัน้มำอย่ำงต่อเนือ่ง และจำกศกัยภำพควำมพร้อมของกลุม่ 
กลุ่มจึงได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำยปุ๋ยอินทรีย์ วว. มำ
ตั้งแต่ ปี 2553-2555 โดยมีกำรผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมำณปุ๋ยรวม 150 ตัน 
มีกำรจ�ำหน่ำยภำยในชุมชน ท�ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น มีรำยได้
จำกกำรผลิตปุ ๋ย ลดกำรใช้ปุ ๋ยเคมี เกิดรายได้ภายในชุมชนเป็นจ�านวน 
2,970,000 บาท

กำรได้รบักำรสนบัสนนุโครงกำรหนึง่อ�ำเภอ หนึง่โรงปุย๋นบัเป็นจดุเริม่ต้น 
ของกำรรวมกลุ่มอย่ำงเป็นรูปธรรม จนมีหน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำต่อยอดให้ 

อย่ำงต่อเนือ่ง น�ำไปสูก่ำรพฒันำหมูบ้่ำน
หนองบวัแดงไปสูห่มูบ้่ำนแม่ข่ำยวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีปัจจบุนั กลุม่มกีำร
พฒันำทำงด้ำนกำรบรหิำรจดักำรและมเีทคโนโลยต่ีำงๆ เช่น เทคโนโลยกีารผลติ
เมล็ดพันธ์ข้าว การผลิตข้าวกล้อง การแปรรูปน�้าข้าวกล้อง การทอเสื่อ  
การเพาะเห็ด นอกจำกนี้กลุ่มยังได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบจำก
ธนำคำรเพือ่กำรเกษตร ของอ�ำเภอหนองสองห้อง โดยกำรเช่ำพืน้ทีโ่รงปุย๋ในกำร
ประชุมกำรพักช�ำระหนี้ของกลุ่ม
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เพื่อน�ำกลุ่มผู้พักช�ำระหนี้มำศึกษำเรียนรู้ในเทคโนโลยีที่กลุ่มด�ำเนินกำรอยู่ เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้พัก
ช�ำระหนี้กลับไปสร้ำงอำชีพเสรมิให้กบัตวัเอง ท�ำให้กลุ่มมีรำยได้เสริม สำมำรถน�ำมำสร้ำงอำคำร และห้องน�้ำ ปัจจุบัน
สมำชิกชุมชนบ้ำนหนองบัวแดงไม่ต้องไปรับจำ้งนอกหมู่บำ้นและ มีกลุ่มที่ให้ควำมสนใจเข้ำมำดูงำนมีดังนี้

1.  กลุม่เกษตรกรจำก อ.พล อ.แวงใหญ่ อ.เปือยน้อย อ.โนนศลิำ อ.มญัจำครี ีอ.กระนวน และ อ.หนองสองห้อง 
จ.ขอนแก่น อ�ำเภอละ 10 คน  

2.  คณะดูงำนจำกเทศบำลต�ำบลแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ  
3.  อำจำรย์และนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎเลย 
4.  อบต.เขำดิน จ.กระบี่ ศึกษำดูงำนกำรท�ำปุ๋ยอินทรีย์สูตร วว.  

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1.  รำยได้จำกกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง 3 ปี จ�ำนวน 150 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 2,970,000 บำท
2.  รำยได้จำกกำรผลิตเมล็ดพันธ์ุขำ้ว ใน 2 ปี ปริมำณกำรผลิต 71 ตัน มูลค่ำ 1,420,000 บำท
รวมรายได้ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 4,390,000 บาท

ด้านสังคม 
• ถำ่ยทอดเทคโนโลยีให้กับต�ำบลและชุมชนใกล้เคียง
• ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรจังหวัดขอนแก่น(ธกส.) มอบควำมไว้วำงใจ
กลุ่ม จัดตั้งสถำบันทำงกำรเงินมีกำรน�ำเงินมำให้กลุ่มบริหำรจัดกำรจ�ำนวน 5,000,000 บำท ให้สมำชิกเขำ้มำ

สมทบ วันละ 1 บำท 

การขยายเครือข่าย 
โดยมีหมู่บำ้นที่ให้ควำมสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบำ้นโนนงิ้ว ม.3 ต.ทำงขวำง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 49 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบำ้นโนนท่อน ม.3 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 45 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบำ้นโนนธำตุ ต.โนนธำตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 25 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบำ้นดอนหัน ต.โนนธำตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 25 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบำ้นถลุงเหล็ก ต.ใหม่นำเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 30 คน
จำกกำรตดิตำมกลุม่ลกูข่ำย พบว่ำกลุม่เกษตรกรบ้ำนโนนธำต ุและกลุม่เกษตรกรบ้ำนโนนงิว้ 

ได้น�ำเทคโนโลยีดังกลำ่วไปด�ำเนินกำรผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภำยในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ 

กลุม่วสิาหกจิอดัเมด็ปุย๋อนิทรย์ีบ้านหนองบวัแดง 
เป็นหมู ่บ ้านท่ีมีความเข้มแข็ง ประกอบกับ
ประธานกลุ่มมีความรู้ ซื่อสัตย์มีความสามารถ

ในการบรหิารการจดัการ ได้รับเลอืกให้เป็นผูน้�าชุมชนไม่น้อยกว่า 
10 ปี กลุ่มเป็นกลุ่มท่ีมีศักยภาพในการผลิตปุ๋ยและเป็นกลุ่มที่
สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียง 
นอกจากนี้กลุ่มยังได้น�า วท. ที่ได้รับในการส่งเสริมอาชีพให้ 
แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าว  
การเพาะเห็ด การแปรรูปน�้าข้าวกล้อง 
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

การที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก ก.วิทย์ฯ ถือเป็น
ความโชคดีของกลุ ่ม เพราะท�าให้ชุมชนของบ้าน
หนองบวัแดงมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ีเป็นก้าว
ส�าคัญของการท�างานเป็นกลุ่ม เป็นจุดเริ่มต้นท�าให้
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่นเข้ามา 
สนบัสนนุงบประมาณ อกีทัง้ ทาง วว. ให้การสนบัสนนุ
ในด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกิดการพัฒนา 
และการสร้างงานในชุมชน ทางกลุ่มขอรับรองว่าจะ
สานต่อในงานทีท่าง วว. สนบัสนนุ เพือ่เป็นประโยชน์
กับชุมชนบ้านหนองบัวแดงตลอดไป
นายสุพรรณวัฒน์ มีศรี ประธานกลุ่ม

4��������������������.indd   93 7/8/56 BE   8:31 PM



เทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ย

Ministry of science and technology94

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนไผ่งาม
หมู่ที่ 12 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

บ้านโนนไผ่งาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2543 โดยแยกออก
มำจำกบ้ำนโนนทองหลำงตำมเกณฑ์กำรตั้งหมู่บ้ำนใหม่ โดยมีผู้ใหญ่บ้ำน
คนแรก คือ นำยสุมล โม้ทอง ในส่วนจ�ำนวนครัวเรือนที่ก่อตั้งหมู่บ้ำน 
มีทั้งสิ้น 118 หลังคำเรือน มีประชำกรจ�ำนวน 561 คน แบ่งเป็นชำย 
274 คน หญิง 287 คน 

พื้นที่ทำงกำรเกษตรส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ดินปนทรำย มีกำรท�ำนำ
เป็นอำชพีหลกั มกีำรผลติเมลด็พนัธุ์ 
แตงโม มะเขือเทศ พริก ประมำณ 

80% ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์จ�ำหน่ำย เป็นอำชีพที่สร้ำงรำยได้ให้กับชุมชนและมีกำร
ปลูกผกัทีท่�ำได้ตลอดปี เนือ่งจำก กลุม่ได้รบังบสนบัสนนุงบประมำณจำกโครงกำร 
SML ในกำรขุดบ่อบำดำลเพื่อกำรใช้งำนในชุมชน  

ปี 2550 วว. ได้เข้ำมำให้กำรอบรมเร่ืองกำรผลิตปุ๋ยตำมหลักวิชำกำร 
ที่ถูกต้องทั้งในภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ กลุ่มจึงได้ร่วมกันผลิตปุ๋ย วว. อย่ำงต่อ
เนือ่ง ประธำนกลุม่และสมำชกิส่งเสรมิให้เกษตรกรในหมูบ้่ำนใช้ปุย๋อนิทรย์ีทีผ่ลติ 
ท�ำให้กำรใช้ปุ๋ยเคมีและต้นทุนทำงกำรเกษตรลดลง อีกทั้งผักที่ปลูกในปัจจุบันได้
คุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีทำงบริษัทก�ำหนด จำกศักยภำพควำมพร้อมของกลุ่ม  
กลุม่จงึได้รบักำรคดัเลือกเข้ำร่วมโครงกำรหมูบ้่ำนแม่ข่ำยปุย๋อนิทรย์ี วว. มำตัง้แต่ปี 
2553-2555 โดยมีกำรผลิตปุ๋ยรวม 140 ตัน เป็นเงิน 2,772,000 บำท   

กลุ่มที่ให้ควำมสนใจเข้ำมำดูงำนมีดังนี้
1.  ธนำคำรเพือ่กำรเกษตร ของอ�ำเภอสชีมพ ู(ธกส.) น�ำกลุม่เกษตรกรผูพ้กัช�ำระหนี ้เข้ำมำดงูำนด้ำนกำรผลติปุย๋ 

และเมล็ดพันธุ์ผัก
2.  คณะท�ำงำน อบต.วังเพิ่ม น�ำกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยเขำ้เยี่ยมชม
3.  กลุ่มเกษตรกร ต.นำกอก อ.สีบุญเรือง จ.หนองบัวล�ำภู 

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

1.  รำยได้จำกกำรผลิตปุย๋อนิทรย์ีคณุภำพสงู ในระยะเวลำ 3 ปี ผลได้ 140 ตนั คดิเป็นมลูค่ำ 2,772,000 บำท
2.  กำรผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธ์ขำ้ว แตงโม มะเขือเทศ พริก แตงกวำ มีมูลค่ำ 3,000,000 บำท/ปี
สรปุ ผลประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากผลติปุย๋อนิทรย์ีและผลติเมลด็พนัธุผ์กัของกลุม่ สามารถเพิม่รายได้และลดต้นทนุ

ค่าใช้จ่าย คิดเป็นมูลค่ารวม 5,772,000 บาท
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การขยายเครือข่าย  
กำรขยำยผลไปยังหมู่บ้ำนอื่นๆ ทั้งที่อยู่ในอ�ำเภอเดียวกันและต่ำงอ�ำเภอ 

เกิดกระบวนกำรเรียนรู้ของคนในชุมชนเกิดกำรระเบิดภำยในของคนในชุมชนที่
ต้องกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ิมรำยได้ของครัวเรือนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียง โดยมีหมู่บำ้นที่สนใจ ดังนี้

1. กลุ่มเกษตรกรบ้ำนจอมบึง ม.10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 34 คน
2. กลุม่เกษตรกรบ้ำนโคกป่ำกุง ม.1 ต.สชีมพ ูอ.สชีมพ ูจ.ขอนแก่น 44 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบำ้นหงษ์ ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 35 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบำ้นสมสนุก ต.นำกอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล�ำภู 30 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบำ้นผำสวรรค์ ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 35 คน
จำกกำรติดตำมผลกลุ่มลูกข่ำยที่ได้รับกำรอบรมเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูงจำกวิทยำกรของกลุ่ม

ผลติปุย๋อนิทรย์ีบ้ำนโนนไผ่งำม พบว่ำกลุม่เกษตรกรบ้ำนจอมบงึ ม.10 ต.สชีมพ ูอ.สชีมพ ูจ.ขอนแก่น และกลุม่เกษตรกร
บ้ำนโคกป่ำกุง ม.1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ได้รับกำรถ่ำยทอดมีกำรน�ำเทคโนโลยีดังกล่ำวไปด�ำเนินกำร 
ผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภำยในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ

กลุ ่มผลิตปุ ๋ยอินทรีย ์บ ้านโนนไผ่งาม เป็นกลุ ่มที่ม ี
การพัฒนาน�าเอาเทคโนโลยีของหมู ่บ ้านแม่ข ่ายมา
ประยกุต์ใช้กบัพืน้ท่ีทางการเกษตรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ทางด้านการน�าปุย๋มาใช้กบัพืน้ทีท่างการเกษตร การท�านาข้าว 
การปลูกผักปลอดสารพิษ และการผลิตเมล็ดพันธุ ์  
มีแหล่งน�้าบาดาล ส�าหรับการปลูกผัก แต่ไม่เพียงพอ
ส�าหรับการท�านา ต้องรอฝนตามฤดูกาล บางปีผลิต 
เมลด็พนัธุไ์ด้น้อย แต่กลุม่กย็งัไม่ท้อยงัคงพยายามทีจ่ะน�า
เทคโนโลยผีลติเมลด็พนัธุข้์าวสูช่มุชนและด�าเนนิการผลติ
ต่อไป
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

จากการที่กลุ่มได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย 
ท�าให้กลุ่มได้มีการเปิดโลกทัศน์ของตัวเอง ท�าให ้
ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์ ของหลายๆ จังหวัด และหลาย
เทคโนโลยี เกิดการสร้างงาน คือ คนในชุมชน 
มีงานจากการรับเทคโนโลยีมาสร้างเป็นอาชีพ  
สร้างเงินมีการจ�าหน่ายปุ๋ย สร้างคน คนในชุมชน
ได้รับความรู้และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้  
ส่ิงที่ส�าคัญยิ่งส�าหรับเกษตรกรอย่างพวกเรา คือ 
การได้ใช้ปุ ๋ยที่ดีมีคุณภาพ ผมคิดว่าเป็นความ
ประทับใจที่แตะต้อง และมองเห็นได้ 
นายสุมล โม้ทอง ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์เคมีบ้านหนองแวงน้อย
หมู่ที่ 5 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 
เดิมยำ้ยถิ่นฐำนมำจำกบ้ำนแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 
มำต้ังถิ่นฐำนอยู่ริมหนองน�้ำที่มีชื่อว่ำหนองโต่งโต้น มำตั้งบ้ำนเรือนเมื่อ 
ปี พ.ศ. 2429 มีนำยหลวงหนวดบัวเป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนแรก นำนหลำยปี
หนองโต่งโต้นได้เกิดต้นแวงมำกข้ึนจึงได้เปลี่ยนช่ือมำเป็นบ้ำนหนองแวง
จนถงึปัจจบุนั พืน้ทีโ่ดยรวมทัง้หมด 2,756 ไร่ แบ่งออกเป็น พืน้ทีอ่ยูอ่ำศยั 
จ�ำนวน 34 ไร่ พื้นที่ท�ำกำรเกษตร จ�ำนวน 2,151 ไร่ พื้นที่สำธำรณะ 
จ�ำนวน 571 ไร่ จ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 153 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ 
ท�ำอำชีพกำรเกษตร 148 ครัวเรือน เป็นนำดอนอยู่นอกเขตชลประทำน
พื้นที่รำบและที่รำบสูงเป็นดินทรำย มักประสบปัญหำภำวะภัยแล้ง โดย
มีพื้นที่ป่ำ จ�ำนวน 514 ไร่ แหล่งน�้ำมีแหล่งน�้ำหลัก 3 แหล่ง ได้แก่ 
หนองคึกฤทธิ์ พื้นที่ 18 ไร่ ใช้ประโยชน์
ในกำรท�ำกำรเกษตร และเลี้ยงสัตว์  
หนองละหำน พื้นที่ 38 ไร่ ใช้ประโยชน์
ในกำรท�ำน�ำ้ประปำหมูบ้่ำน และหนองแวง 
พื้นที่ 32 ไร่ ดินเป็นกรดเนื่องจำกได้เคย
ท�ำกำรวิเครำะห์ดินปรำกกฎผลเฉลี่ย 

ค่ำ pH อยู่ประมำณ 3-5 ในแต่ละปีต้นทุนกำรปลูกขำ้วสูงโดยปุ๋ยเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
และมีรำคำสูง 

ปี 2551 วว. ได้คดัเลอืกเข้ำร่วมโครงการหนึง่อ�าเภอหนึง่โรงปุย๋ จดุทีเ่หน็ได้ชดั 
ที่สุดคือ ลดต้นทุนในกำรท�ำนำคือกลุ่มสำมำรถผลิตปุ๋ยขึ้นใช้ได้เองภำยในชุมชน  

ลดปริมำณกำรใช้ปุ๋ยเคมี มีควำมรู้เรื่องปุ๋ยและ
ดินมำกยิ่งขึ้นตำมหลักวิชำกำร ชำวบ้ำนในพื้นที่ว่ำงงำนน้อยลง เนื่องจำก 
ส่วนหนึง่มำเป็นสมำชกิโรงงำนปุย๋และท�ำงำนผลติปุย๋มรีำยได้และได้ปุย๋คณุภำพดี 
รำคำถกูไปใช้ ผลผลติเป็นทีน่่ำพอใจต่อจำกนัน้ในปี 2553 กลุม่ได้รบักำรคดัเลอืก
เข้ำร่วมโครงกำรหมูบ้่ำนแม่ข่ำย วท. เนือ่งจำกในแต่ละปีกลุม่สำมำรถด�ำเนนิกำร 
ผลิตปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 80-100 ตัน หลังจำกเข้ำร่วมโครงกำรดังกลำ่วสภำพควำม

เป็นอยูข่องคนในชมุชนดขีึน้ ส่งเสรมิให้กลุม่ได้เป็นวทิยำกรด้ำนปุย๋ มกีจิกรรมเสรมิต่ำงๆ เพือ่ให้กลุม่ได้มรีำยได้เพิม่ขึน้ 
และลดคำ่ใช้จำ่ยในกำรครองชีพได้แก่ กิจกรรมกำรเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว กิจกรรมกำรเพำะเห็ด 
และกิจกรรมกำรผลิตแก๊สชีวภำพ 

“สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่ม
มากกว่ารางวัลใดๆ คือ การได้
รับคัดเลือกให้ได้รับโครงการหนึ่ง
อ�าเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยเป็น 1 ในอ�าเภอ 
และ 1 ใน 317 แห่งทั่วประเทศไทย
และยิ่งกว่านั้นกลุ่มยังได้รับความ
ไว้วางใจจาก วว. ให้เป็นหมู่บ้าน
แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่”
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ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

ผลประโยชน์ที่กลุ่มได้รับจำกกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง ของ วว. ใน 3 ปี ปริมำณกำรผลิต 240 ตัน  
คิดเป็นมูลค่ำ 4,752,000 บำท 

ด้านสังคม
• สร้ำงเสริมทักษะให้สมำชิกในกลุ่มสำมำรถเป็นวิทยำกร ทั้งในและนอกพื้นที่
• ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (ธกส.) ปล่อยเงินกู้ให้กับกลุ่มทุกปีเพื่อเป็นทุนในกำรผลิตปุ๋ย
• กรมกำรขำ้วให้ควำมส�ำคัญส่งเสริมให้เป็นหมู่บำ้นต้นแบบในกำรลดต้นทุนกำรผลิตปี 2555
• กรมพัฒนำที่ดินเห็นควำมส�ำคัญสนับสนุนอุปกรณ์และวัตถุดิบกำรท�ำปุ๋ยหมักจ�ำนวน 10 ชุด เพื่อส่งเสริม 

ให้น�ำวัตถุดิบเหลือทิ้งในครัวเรือนและชุมชนมำท�ำปุ๋ยน�้ำ
• ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ และสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกจำกเทศบำลต�ำบลบ้ำนใหม่ไชยพจน์  
• ได้รบังบประมำณจำกจงัหวดัในกำรจดัซือ้รถอแีต๋นจ�ำนวน 232,000 บำท เพือ่ใช้ในโครงกำรต่ำงๆ ของชมุชน 

เช่น ขนส่งปุ๋ยและวัตถุดิบในกำรผลิตปุ๋ย เป็นต้น

การขยายเครือข่าย 
โดยมีหมู่บำ้นที่สนใจ ดังนี้
1.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บำ้นโนนดินแดง ต.ทองหลำง อ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 29 คน
2.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บำ้นแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 32 คน
3.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บำ้นไทรทอง ต.หนองเยื้อง อ.บำ้นใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 72 คน
4.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บำ้นหลักศิลำ ต.หนองแวง อ.บ้ำนใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 95 คน
5.  กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บำ้นโนนไฮ ต.กู่สวนแตง อ.บำ้นใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 41 คน
จำกกำรตดิตำมผลกลุม่ลกูข่ำย พบว่ำกลุม่เกษตรกรบ้ำนไทรทองและกลุม่เกษตรกรบ้ำนหลกัศลิำ ได้น�ำเทคโนโลยี

ดังกลำ่วไปด�ำเนินกำรผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภำยในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ

กลุม่ผูผ้ลติปุย๋อนิทรย์ีเคมบ้ีานหนอง
แวงน้อย มีจุดเด่นด้านความรัก 
ความสามัคคี ทุกกิจกรรมท่ีมีใน
ชุมชนทุกคนมีส ่วนร่วม อีกท้ัง

ประธานกลุ ่มและคณะกรรมการทุกคนมีความ 
เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักการท�างานแบบ
โปร่งใส เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่สมาชิกในชุมชนจาก 
จุดนี้ เป ็นส ่วนหนึ่ง ท่ีท�าให ้ประธานกลุ ่มและ
กรรมการได้รับการคัดเลือกเป็นรองประธานสภา
และสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลบ้านใหม่ไชยพจน์
กลุ่มยึดหลักการท�างานที่ต้องยืนด้วยล�าแข้งของ
ตนเอง ไม่รอแต่งบประมาณของภาครัฐ บางครั้ง
ภาครฐัให้งบประมาณมาโดยทีท่างกลุม่ไม่ได้ร้องขอ
แต่มองเห็นศักยภาพของกลุม่ท่ีมอียูอ่ย่างเตม็เป่ียม 
และความตั้งมั่นอย่างแท้จริง
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มมากกว่ารางวัลใดๆ คือการได้รับ 
คัดเลือกให้ได้รับโครงการหนึ่งอ�าเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย เป็น 1 ในอ�าเภอ  
และ 1 ใน 317 แห่งทั่วประเทศไทย และยิ่งกว่านั้นกลุ่มยังได้รับ 
ความไว้วางใจจาก วว. ให้เป็นหมูบ้่านแม่ข่ายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนั้น วว. ยังส่งเสริมและผลักดัน 
ให้กลุ่มเป็นวิทยากรด้านปุ๋ย ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง  
ท�าให้กลุม่มคีวามรู้ด้านปุย๋มากยิง่ขึน้ ซึง่ม ีวว. เป็นพีเ่ลีย้งอย่างต่อเนือ่ง
เสมอมา ทกุส่ิงทกุอย่างทีไ่ด้รบัจาก วว. ล้วนแล้วแต่พฒันาและส่งเสรมิ
ให้ชุมชนของบ้านหนองแวงน้อยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น คนในชุมชน 
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปหางาน
ท�าที่กรุงเทพฯ ทุกคนในชุมชนบ้านหนองแวงน้อยสัญญาว่าจะท�า 
ทุกอย่างที่ วว. ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ และขอรับรองว่า
จะไม่ท�าให้ วว. ผิดหวัง 
นายเจริญ พลเทพ ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนส�าโรงเหนือ
หมู่ที่ 10 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

บ้านโนนส�าโรงเหนอื เป็นหมูบ้่ำนทีแ่ยกตวัจำกบ้ำนโนนส�ำโรง
หมู่ที่ 5 จึงมีกำรมำสร้ำงเป็นหมู่บ้ำน ให้ชื่อว่ำ “บ้ำนโนนส�ำโรงเหนือ”  
มีพื้นท่ี 3,215 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ปลูกข้ำว 3,010 ไร่ ปลูกยำงพำรำ  
90 ไร่ ปลูกมันส�ำปะหลัง 41 ไร่ ที่เหลือ 74 ไร่เป็นที่อยู่อำศัย โดยมี  
60 ครัวเรือน มีประชำกร 302 คน แยกเป็นชำย 144 คน และ 
เป็นหญงิ 158 คน บ้ำนโนนส�ำโรงเหนอื มปีระธำนกลุม่ทีม่ภีำวะผูน้�ำเข้มแขง็ 
สมำชิกให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมตำ่งๆ ประกอบกับมีกำรบริหำรจัดกำร
ท่ีชัดเจน ท�ำให้เกิดกิจกรรมขึ้นในชุมชน เช่น โรงงำนปุ ๋ยอินทรีย์  

ศนูย์กำรเรยีนรูร้ะดบัต�ำบล เป็นต้น ก่อให้เกดิรำยได้โดยรวมแก่กลุม่เป็นจ�ำนวนเงิน 
10,125,000 บำท/กลุ่ม 

เมื่อปี 2549 ชุมชนบ้ำนโนนส�ำโรงเหนือ ได้จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยและน�ำไป
ใช้เองแต่เนือ่งจำกสตูรปุย๋ทีน่�ำมำผลิตปุย๋อนิทรย์ีไม่ได้มำตรฐำนท�ำให้กำรรวมกลุม่ 
ท�ำปุย๋ไม่ประสบควำมส�ำเรจ็เท่ำทีค่วร ประกอบกบัปุย๋เคมมีรีำคำทีส่งูมำก ชมุชน
ต้องกำรลดต้นทุนในกำรท�ำกำรเกษตร และอยำกมีโรงงำนปุ๋ยเป็นของหมู่บ้ำน 
จึงขอรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำก วว. เช่น เทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
กำรแปรรูปขำ้ว กำรเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น เทคโนโลยีที่ได้รับสำมำรถช่วยให้ชุมชน
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภำพไว้ใช้เอง มีรำคำถูกกว่ำท้องตลำด ลดต้นทุนในกำร
ท�ำกำรเกษตร ผลผลติเพิม่มำกขึน้ เสรมิอำชพีหลกั และสร้ำงรำยได้เพิม่ให้ชมุชน 
และมีโรงงำนเป็นของชุมชนเองปละได้แสดงศักยภำพในกำรเรียนรู้และรับรู้ 

ส่ิงใหม่ๆ จนน�ำไปสู่กำรปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปริมำณปีละ 300 ตัน 
แสดงให้เห็นถึงศักยภำพควำมพร้อมในกำรรับเทคโนโลยีต่ำงๆ วว. จึงได้ยกระดับจำก 
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย เป็นหมู่บำ้นแม่ข่ำย วท.

ในปี 2553-2554 กำรด�ำเนินโครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำย วท. ได้มีกำรด�ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่องและมีกำรติดตำมประเมินผล ท�ำให้กลุ่มเกิดควำมเชื่อมั่น และสำมำรถผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์ได้จ�ำนวน 300 ตัน /ปี สำมำรถลดต้นทุนในกำรท�ำกำรเกษตรได้จริง มีผลผลิต
เพิ่มขึ้น ดินดีขึ้น ท�ำให้ชุมชนมีกำรขยำยผลของควำมส�ำเร็จไปสู่ชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่  
โดยมีผู้ที่สนใจเขำ้ร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน 752 คน และมีคะแนนควำมพึงพอใจ ประมำณ 

93.65% ซึ่งชุมชนตำ่งๆ มีควำมคิดเห็นตรงกันว่ำ กำรฝึกอบรมเรื่องปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ สำมำรถน�ำไปใช้ได้จริง 
และเกิดผลดีกับพี่น้องเกษตรกรได้อยำ่งยั่งยืน
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ด้านเศรษฐกิจ 

• รำยได้จำกกำรขำยปุ๋ย เป็นเงิน 2,250,000 บำท 
• รำยได้จำกกำรขำยมูลสัตว์ เป็นเงิน 1,125,000 บำท
• รำยได้จำกกำรจ้ำงแรงงำนของสมำชิกในกำรผลิตปุ๋ย เป็นเงิน 6,750,000 บำท
• ผลประโยชน์ของเกษตรกรในกำรลดคำ่ใช้จ่ำยจำกกำรซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 12,600,000 บำท
• ผลประโยชน์ของโครงกำรต่อประเทศชำตใินกำรลดกำรน�ำเข้ำปุย๋เคมจีำกต่ำงประเทศเป็นเงนิ 25,200,000 บำท

ผลประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรด�ำเนินโครงกำรฯ ทั้งจำกกลุ่มเกษตรกรและประเทศชำติรวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 
44,550,000 บำท

ด้านสังคม 
• ชุมชนได้ประโยชน์จำกกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง 
• ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภำพ รำคำประหยัด 
• ลดต้นทุนในกำรท�ำกำรเกษตรกร
• ผลผลิตเพิ่มมำกขึ้น
• สร้ำงรำยได้เพิ่มให้ชุมชน
• ท�ำให้ชุมชนเกิดควำมสำมัคคีจำกกำรที่ได้ท�ำงำนร่วมกัน

การขยายเครือข่าย
กำรขยำยเครอืข่ำยเทคโนโลยีกำรผลติปุย๋อนิทรย์ี เพือ่ให้ชมุชนทัง้ใน และนอกพืน้ทีไ่ด้เข้ำใจถงึองค์ควำมรูเ้รือ่ง

ปุ๋ย ประกอบกับต้องกำรให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็ง และมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลขำ่วสำรที่เป็นประโยชน์ จะส่งผล
ให้เกิดเครือขำ่ยกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือขำ่ยดังนี้

1. กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบำ้นหนองปลำเข็ด ม.6 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน
2. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพบ้ำนปลำบ่อ ม.4 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน                                                    
3. กลุ่มเกษตรกรบ้ำนหนองส�ำรำญ ม.8 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 16 คน                                                         
4. กลุ่มเกษตรกรบ้ำนโนนค้อ หมู่ 1 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน                                                   
5. กลุ่มเกษตรกรบำ้นโนนคูณ หมู่ 2 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน                    
6. กลุ่มเกษตรกร ม.7 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 16 คน                                     
7. กลุ่มเกษตรกร ม.5 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน                                       
8. กลุ่มเกษตรกรบำ้นเหลำ่เชือก ม.10 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 16 คน                                                                                                                           
9. กลุ่มบำ้นเปือย ม.3 ต.โนนกำเล็น อ.ส�ำโรง จ.อุบลรำชธำนี จ�ำนวน 51 คน
10. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร จ�ำนวน 111 คน
11. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ จ�ำนวน 115 คน 
12. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุดรธำนี จ�ำนวน 117 คน
13. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 112 คน
14. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสกลนคร จ�ำนวน 123 คน
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านบุกลาง 
หมู่ที่ 10 ต.บุเปือย อ.น�า้ยืน จ.อุบลราชธานี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ปี 2553

บ้านบุกลาง เป็นหมู่บ้ำนที่แยกตัวจำกบ้ำนบุเปือย จึงมีกำรมำ 
สรำ้งเป็นหมู่บ้ำน ให้ชื่อว่ำ “บ้านบุกลาง” มีพื้นที่ทั้งหมด 2,119 ไร่ โดย
แยกเป็นพื้นที่อยู่อำศัย 100 ไร่ พื้นที่กำรเกษตร 2,016 ไร่ และพื้นที่
สำธำรณะประโยชน์ 3 ไร่ จ�ำนวนครัวเรือนที่มีบ้ำนเลขที่ 162 ครัวเรือน  
มปีระชำกรรวม 523 คน แบ่งเป็นเพศชำย 275 คน และเพศหญงิ 248 คน 
ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท�ำไร่มันส�ำปะหลัง ข้ำวโพด 
ท�ำสวนผลไม้ ท�ำสวนยำง ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงโค และท�ำนำ  
รำยได้เฉลี่ย 66,935.83 บำท/คน/ปี ผลผลิตของชุมชนที่จ�ำหน่ำย 

สู่ตลำดทั้งภำยในและภำยนอกชุมชนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ผลไม้ เช่น ฝรั่ง เงำะ แก้วมังกร มันเทศ มะละกอ ล�ำไย  
พืชเศรษฐกิจได้แก่ มันส�ำปะหลัง ยำงพำรำ และพืชผัก 

บ้ำนบุเปือย เป็นหมู่บ้ำนที่มีกำรท�ำกิจกรรมหลำยอย่ำง เช่นกลุ่มอำชีพแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร  
(ข ้ำวเกรียบมันเทศ) ศูนย์กำรเรียนรู ้คอมพิวเตอร์ประจ�ำหมู ่บ ้ำน  
กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบกับมีประธำนกลุ่มที่มีภำวะผู้น�ำและ 
มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล สมำชิกให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ 
ประกอบกบัมีกำรบรหิำรจัดกำรทีช่ดัเจน เป็นต้น ก่อให้เกิดรำยได้โดยรวม
แก่กลุ่มเป็นจ�ำนวนเงิน 2,250,000 บำท/กลุ่ม 

ชุมชนบ้ำนบุเปือย เป็นชุมชนท่ีมีอำชีพท�ำกำรเกษตรเป็นหลัก  
เช่น มนัส�ำปะหลงั, นำข้ำว และยำงพำรำ พชืทีน่ยิมปลกูมำกในพืน้ทีไ่ด้แก่
มันส�ำปะหลัง ซึ่งเมื่อก่อนเกษตรกรไม่มีองค์ควำมรู ้เรื่องกำรปลูก 
มันส�ำปะหลังและไม่สำมำรถรวมกลุ่มเพ่ือจะก�ำหนดรำคำขำยได้ท�ำให้กำรขำยผลผลิตนั้นขึ้นอยู่กับพ่อค้ำคนกลำง 

เพียงคนเดียว ประกอบกับปุ๋ยเคมีรำคำแพงท�ำให้ต้นทุนในกำรท�ำกำร
เกษตรสูงตำมไปด้วย เกษตรกรที่มีแนวคิดเหมือนกันร่วมกันหำทำงออก
ด้วยกำรรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนในกำรท�ำกำรเกษตร  
จึงได้ขอรับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำก วว. เช่น เทคโนโลยีกำรผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์ กำรเพำะเห็ด กำรเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนสำมำรถ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภำพไว้ใช้เอง ท�ำให้ชุมชนเกิดควำมย่ังยืนต่อไป  
และชุมชนได้แสดงศักยภำพในกำรเรียนรู้และรับรู้สิ่งใหม่ๆ จนน�ำไปสู ่
กำรปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปริมำณปีละ 100 ตัน 
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ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

• รำยได้จำกกำรขำยปุ๋ย เป็นเงิน 750,000 บำท 
• รำยได้ของเกษตรกรจำกกำรขำยมูลสัตว์ เป็นเงิน 375,000 บำท
• รำยได้จำกกำรจ้ำงแรงงำนของสมำชิกในกำรผลิตปุ๋ย เป็นเงิน 1,125,000 บำท
• ผลประโยชน์ของเกษตรกรในกำรลดค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 4,200,000 บำท
• ผลประโยชน์ของโครงกำรต่อกำรลดกำรน�ำเขำ้ปุ๋ยเคมีจำกตำ่งประเทศ เป็นเงิน 8,400,000 บำท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�าเนินโครงการฯ รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 14,850,000 บาท

ด้านสังคม
ชุมชนได้ประโยชน์จำกกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง 
• ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภำพ รำคำประหยัด 
• ลดต้นทุนในกำรท�ำกำรเกษตร
• ผลผลิตเพิ่มมำกขึ้น
• สร้ำงรำยได้เพิ่มให้ชุมชน
• ท�ำให้ชุมชนเกิดกำรรวมกลุ่ม ควำมสำมัคคีจำกกำรที่ได้ท�ำงำนร่วมกัน

การขยายเครือข่าย
ในกำรด�ำเนินกำรขยำยเครือข่ำยเทคโนโลยีกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้เข้ำใจถึง 

องค์ควำมรู้เรื่องปุ๋ย ประกอบกับต้องกำรให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยที่เข้มแข็ง และมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำร 
ที่เป็นประโยชน์ จะส่งผลให้เกิดเครือขำ่ยกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ำยดังนี้

1. กลุ่มบ้ำนกุดเชียงมุน หมู่ 8 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น�้ำยืน จ.อุบลรำชธำนี จ�ำนวน 31 คน
2. กลุ่มบำ้นค�ำระหงษ์ ม. 16 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น�้ำยืน จ.อุบลรำชธำนี จ�ำนวน 24 คน
3. กลุ่มบ้ำนโชคสมบูรณ์ หมู่ 11 ต.โซง อ.น�้ำยืน จ.อุบลรำชธำนี จ�ำนวน 40 คน  
4. กลุ่มบำ้นเปือย หมู่ 8 ต.บุเปือย อ.น�้ำยืน จ.อุบลรำชธำนี จ�ำนวน 50 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบ้ำนโนนปำ่เลำ ม. 6 ต.ยำง อ.น�้ำยืน จ.อุบลรำชธำนี จ�ำนวน 35 คน
6.กลุ่มเกษตรกรบำ้นปำ่แขม ต.คอแลน อ.บุญฑริก จ.อุบลรำชธำนี จ�ำนวน 34 คน                                                                                     
ลูกข่ายที่ผลิตปุ๋ย และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กลุ่มบำ้นเปือย หมู่ 8 ต.บุเปือย อ.น�้ำยืน จ.อุบลรำชธำนี
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หมู่บ้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน
หมู่ที่ ๒ ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย

บ้านหัวด่าน เป็นชุมชนที่มีขนำดเล็ก มีจ�ำนวนครัวเรือน  
84 ครวัเรอืน เป็นชำย 171 คน หญงิ 165 คน รวม 336 คน ชมุชนเดมิ 
เป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญำกำรผลิตสุรำกลั่นของตนเอง จึงได้จัดตั้งกลุ่ม 
แม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนหัวด่ำนขึ้นในปี พ.ศ. 2545 จ�ำนวน 27 คน และ
เริม่ผลติและจ�ำหน่ำยในชมุชน โดยม ีนำยทองพนู เสวสิทิธิ ์เป็นประธำน
กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรบ้ำนหัวด่ำน และได้ผลิตสุรำกลั่นขำยในชุมชน 
จนผลติภณัฑ์สรุำกลัน่ได้รบัเกยีรตบิตัรเป็น OTOP ระดบั 5 ดำว ซึง่กลุม่
กไ็ด้ผลติสรุำกลัน่มำตลอดจนถงึปัจจบุนั ปี พ.ศ. 2546 ส่วนด้ำนกำรเกษตร 

ซึ่งถือเป็นอำชีพหลักของคนในชุมชน เช่น ปลูกข้ำวโพด ปลูกขิง เป็นต้น แต่กลุ่มใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักและใช้ในปริมำณ
มำกขึ้นทุกปีส่งผลกระทบต่อดิน ท�ำให้ดินเสื่อมโทรม ดินแข็ง ผลผลิตตกต�่ำและมีผลต่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหำทีช่มุชนพบทกุปี คอื ปัญหำรำคำปุย๋เคมทีีม่รีำคำแพง ไม่สำมำรถ
ควบคุมต้นทุนกำรผลิตได้ ชุมชนจึงได้มีกำรประชำคมเร่ืองกำรแก้ปัญหำนี้ 
ต้องกำรลดต้นทนุในกำรท�ำกำรเกษตร เพือ่ลดค่ำใช้จ่ำยของกลุม่ ชมุชนได้ร่วมกับ 
วทิยำลยักำรอำชพีด่ำนซ้ำย ศนูย์กำรศกึษำนอกระบบและกำรศกึษำตำมอธัยำศยั 
อ�ำเภอนำแห้ว และ กศน. ต�ำบลนำมำลำ ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหำ 

ปี 2549 วว.  ได้เขำ้มำให้กำรอบรมเรื่องกำรผลิตปุ๋ยตำมหลักวิชำกำร
ที่ถูกต้องทั้งในภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ จำกนั้นกลุ่มได้ร่วมกันผลิตปุ๋ย วว. 
อย่ำงต่อเนือ่ง ท�ำให้กลุม่มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจและน�ำไปปฏบิตัสิร้ำงรำยได้และ
มรีำยได้เพ่ิมขึน้ ลดรำยจ่ำยในครวัเรอืนเป็นอย่ำงมำกและจำกศกัยภำพควำมพร้อม 
ของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับกำรคัดเลือกเขำ้ร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำยปุ๋ยอินทรีย์ 
วว. มำตั้งแต่ ปี 2553-2555 โดยมีกำรผลิตรวมทั้ง 3 ปี ประมำณ 150 ตัน 
มีกำรจ�ำหน่ำยภำยในชุมชน ท�ำให้ดินมีสภำพดี ได้ผลผลิตเป็นที่พอใจของ 

กลุ่มผูใ้ช้ เกดิรำยได้ภำยในชมุชน
เป็นจ�ำนวน 2,970,000 บำท

จำกกำรได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้ำนแม่ข่ำยวิทยำศำสตร์ ได้ม ี
กำรพัฒนำอำชีพและได้น�ำเทคโนโลยีต่ำงๆ มำพัฒนำ และใช้ได้จริง 
ในชมุชน ในบ้ำนหวัด่ำนปัจจบุนัมกีำรท�ำอำชพีเสรมิจำกกำรเลีย้งปลำนลิ 
มรีำยได้ต่อคน/ปี ประมำณ 10,000 บำท นอกจำกนีม้กีำรเลีย้งไก่เพือ่กนิเนือ้ 
จ�ำหน่ำย รำคำ 100 บำท/กก. 
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กลุ่มที่ให้ควำมสนใจเขำ้มำดูงำนมีดังนี้
1.  กลุ่มเกษตรกรจำกอ�ำเภอทำ่ลี่ จังหวัดเลย  
2.  กลุ่มเกษตรกรต�ำบลตำ่งๆ ในอ�ำเภอนำแห้ว
3.  คณะครูโรงเรียนเหมืองแพร่ อ�ำเภอนำแห้ว จังหวัดเลย

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. ก�ำไรจำกกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง ในรอบ 3 ปี 150 ตัน เป็นเงิน 2,970,000 บำท
2. รำยได้จำกกำรเลี้ยงปลำจ�ำหน่ำยใน 1 ปี สมำชิก 15 คน เป็นเงิน 150,000 บำท
สรุป ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเลี้ยงปลาของกลุ่ม สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุน

ค่าใช้จ่าย คิดเป็นมูลค่ารวม 3,120,000 บาท

ด้านสังคม 
• สร้ำงเสริมทักษะให้สมำชิกในกลุ่มสำมำรถเป็นวิทยำกร ทั้งในและนอกพื้นที่
• ช่วยเหลือสำธำรณะประโยชน์ให้กับชุมชนบำ้นหัวด่ำน
• บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐในจังหวัดขอนแก่น และระดับท้องถิ่น 
• จัดระบบของชุมชนให้มีควำมพร้อมและเปิดโอกำสให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ต้องกำร

การขยายเครือข่าย
มีหมู่บ้ำนที่ให้ควำมสนใจในกำรเข้ำมำเป็นลูกข่ำย ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบำ้นรำษฎร์ ม.6 ต.นำพึง อ.นำแห้ว จ.เลย 50 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบำ้นบุ่ง ม.6 ต.นำแห้ว อ.นำแห้ว จ.เลย 36 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบำ้นบ่อเวียงน้อย ม.5 ต.แสงภำ อ.นำแห้ว จ.เลย 27 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบำ้นหนองหวำย ม.5 ต.นำมำลำ อ.นำแห้ว จ.เลย 59 คน
5. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแม่บำ้นโนนสวำ่ง ม.8 ต.นำมำลำ อ.นำแห้ว จ.เลย 50 คน

จำกกำรติดตำมผล พบวำ่กลุ่มเกษตรกรบำ้นรำษฎร์ ต.นำพึง อ.นำแห้ว จ.เลย และกลุ่มเกษตรกรบ้ำนบุ่ง

กลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน เป็นกลุม่เกษตรกร
ที่มีความเข้มแข็ง จะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมที่กลุ่มท�า 
จะสร้างงาน และอาชพีให้กบัชมุชน อกีทัง้ประธานกลุม่ 
ยังเป็นคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนา โดยการน�าพาสมาชิก 
ไปดูงานทุกพืน้ท่ีท่ีสามารถน�ามาพฒันากลุม่ของตวัเองได้  
นอกจากนี้กลุ่มยังได้น�า วท. ที่ได้รับในการส่งเสริม
อาชพีให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การเลีย้งปลา 
การเลี้ยงไก่ เทคโนโลยีเหล่านี้ กลุ่มน�ามาสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเพิ่มมากขึ้น
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

จากการที่กลุ่มได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย 
ท�าให้กลุ่มได้มีโอกาสในหลายๆ อย่าง ท�าให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ ของหลายๆ จังหวัด และ 
หลายเทคโนโลย ีท�าให้ได้ทราบปัญหาในแต่ละกลุม่ และน�ามาปรบัปรงุ 
และพัฒนา ท�าให้กลุ่มบ้านหัวด่าน ได้มีอาชีพรองรับคนในชุมชน 
มากขึ้น มีการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ จากการสนับสนุนของ วว.  
จนกระทั่งกลุ่มพบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน นอกจากการ 
ผลิตปุ๋ยแล้ว ก็เป็นเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา และกลุ่มได้ด�าเนินการ 
มาจนถงึปัจจบัุน และคดิว่าส่ิงทีไ่ด้รบัจาก วว. เป็นส่ิงทีส่ร้างประโยชน์
ให้กับชุมชนของเราเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ
นายทองพูน เสวิสิทธิ์ ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงบ้านบนลาน
หมู่ที่ 7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมพสกนิกร ที่บ้ำนนำยจ�ำนง อรุณรัตน์ และ 
ทอดพระเนตรนำข้ำวที่ใช้ปุ๋ยของ วว.
ได้รับเกียรติบัตรและโล่ คนดีศรีเมืองลุง ประจ�ำปี 2554
ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดพัทลุง ปี 2555 และระดับภำค ปี 2555

บ้านบนลาน เป็นพื้นที่ในโครงกำรพัฒนำลุ่มแม่น�้ำปำกพนัง 
อันเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร ิเป็นพืน้ทีเ่ก่ำแก่ เริม่ก่อตัง้ในสมยัรชักำลที ่5 
จนถึงปัจจุบันประมำณ 100 ปี เดิมมีสำยน�้ำธรรมชำติจำกทิศตะวันตก
เลียบไปทำงด้ำนทิศใต้ ตลอดแนวลงไปสู่ที่รำบลุ่มด้ำนทิศตะวันออก  
ตำมแนวสำยน�้ำจะมีต้นไม้ชื่อต้นสำคู ขึ้นอยู่ตลอดบริเวณที่เป็นที่รำบสูง
ด้ำนทศิใต้จะมลีำนกว้ำงใหญ่ ซึง่เป็นทีม่ำของชือ่บ้ำนบนลำน พืน้ทีส่่วนใหญ่ 
เป็นที่รำบลุ่ม มีพื้นที่ทั้งหมด 2986 ไร่ จ�ำนวนประชำกร 103 ครัวเรือน 
มีประชำกรจ�ำนวน 419 คน เป็นชำย 206 คน เป็นหญิง 213 คน  

มีอำชีพหลัก คือกำรท�ำนำ ท�ำสวน อำชีพเสริม คือกำรเลี้ยงโค และปลูกผัก
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตำมวิถีพอเพียงบำ้นบนลำน ก่อตั้งเมื่อปี 2543 เดิมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำกวัสดุเหลือทิ้ง เช่น 

แกลบ ร�ำ ฟำงข้ำวและมูลสัตว์ แต่เน่ืองจำกประธำนกลุ่มมีควำมสนใจ 
กำรผลิตปุ๋ยและจะเข้ำร่วมอบรมในทุกครั้งที่สำมำรถเดินทำงไปได้ 

ปี 2550 กลุ่มได้รับกำรสนับสนุนโรงงำนผลิตปุ๋ย และเครื่องจักร 
จำก วว. พร้อมทั้งเทคโนโลยีกำรผลิต สมำชิกกลุ่มได้ผลิตและใช้กับนำข้ำว 
และพืชผัก เห็นผลผลิตท่ีได้หลังกำรเก็บเก่ียวจึงมั่นใจในสูตรที่ได้รับกำร
ถำ่ยทอดและผลิตสูตร วว. โดยมีกำรผลิตตั้งแต่ปี 2553-2555 ได้ปริมำณ
ปุ๋ยรวม 120 ตัน มีกำรจ�ำหน่ำยภำยในชุมชน ท�ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของ
ชมุชนดขีึน้ มรีำยได้จำกกำรผลติปุย๋ ลดกำรใช้ปุย๋เคม ีเกดิรำยได้ภำยในชมุชน 
เป็นจ�ำนวน 2,376,000 บำท 

กลุ่มที่ให้ควำมสนใจเขำ้มำดูงำนมีดังนี้
1. โรงเรียนเทศบำลเมืองพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 4 ครั้ง ใน 1 ปี

กำรศึกษำ ครั้งละ 60 คน
2. โรงเรียนแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 60 คน
3. โรงเรียนสตรีจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 40 คน
4. พัฒนำชุมชน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช จ�ำนวน 20 คน
5. องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเขำปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
6. กลุ่มเกษตรกรของประเทศมำเลเซีย ติดต่อผ่ำนส�ำนักงำน

เกษตรกรจังหวัด

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ  

รำยได้จำกกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูง วว. 3 ปี จ�ำนวน 120 ตัน มูลค่ำ 2,376,000 บำท
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การขยายเครือข่าย
จำกกำรด�ำเนนิกำรงำนทีผ่่ำนมำน�ำไปสูก่ำรขยำยผลไปยังหมูบ้่ำนอืน่ๆ ทัง้ทีอ่ยูใ่นอ�ำเภอเดยีวกันและต่ำงอ�ำเภอ

เกดิกระบวนกำรเรยีนรูข้องคนในชมุชน เกิดกำรระเบดิภำยในของคนในชมุชนทีต้่องกำรพฒันำคณุภำพชวีติ เพิม่รำยได้ 
ของครัวเรือนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้ำนที่ให้ควำมสนใจ ดังนี้

1. กลุ่มเกษตรกรบำ้นแหลมโตนด ม.2 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 59 คน
2. กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บำ้นควนพนำงตุง ม.3 ต.พนำงตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 36 คน
3. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพบ้ำนนำม่อน ต.นำปะขอ อ.บำงแก้ว จ.พัทลุง 20 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบำ้นบ่อสน ต.ทุ่งนำรี อ.ป่ำบอน จ.พัทลุง 24 คน
5. กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบำ้นป่ำเล ต.ควนขนุน อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 18 คน
6. กลุ่มเกษตรกรบำ้นในโป๊ะ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 50 คน
จำกกำรติดตำม พบว่ำกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บำ้นควนพนำงตุง ม.3 

ต.พนำงตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และกลุ่มวิสำหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภำพบ้ำนนำม่อน ต.นำปะขอ อ.บำงแก้ว จ.พัทลุง ได้รับกำรถ่ำยทอด
มีกำรน�ำเทคโนโลยีดังกล่ำวไปด�ำเนินกำรผลิตปุ๋ยข้ึนใช้เองภำยในชุมชน
ได้ผลเป็นที่พอใจ 

“กลุม่ปุย๋อนิทรย์ีตามวถิพีอเพยีงบ้านบนลาน เป็นกลุม่ที่ 
ผูน้�ามคีวามรู้ความสามารถ มภีมูปัิญญาชาวบ้านในด้าน
การเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ของโครงการพัฒนา
พืน้ทีลุ่ม่น�า้ปากพนงัอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิซึง่เป็น
สายน�า้ทีส่�าคญัทีช่่วยหล่อเลีย้งพชืทางการเกษตรอ�าเภอ
ควนขนุน เป็นวิทยากรท่ีถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเกษตรกร จากพื้นที่ต่างๆ 
นอกจากนี้ยังมีต่างประเทศท่ีสนใจ ความรู้เกี่ยวกับ 
การผลติปุย๋ เข้ามารบัความรู ้เพือ่น�าไปพฒันาประเทศ
ของตัวเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าปุ๋ยที่ผลิตในปัจจุบันเป็นที่
ต้องการของทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่
ดีที่ท�าให้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้น
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

การที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก วว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ถือเป็นความโชคดีของกลุ่ม เพราะท�าให้ชุมชนของ 
บ้านบนลาน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีการท�างานร่วมกัน  
น�าเทคโนโลยีที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับอาชีพของกลุ่ม เสริมสร้าง 
รายได้ภายในชมุชน เป็นจดุเริม่ต้นของกจิกรรมต่างๆ เช่น การเพาะเหด็ 
ท�าให้เกดิการพฒันา และการสร้างงานในชมุชน ทางกลุม่ขอรบัรองว่า 
จะสานต่อในงานที่ทาง วว. สนับสนุน เพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชน
บ้านบนลานต่อไป
นายจ�านงค์ อรุณรัตน์ ประธานกลุ่ม
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บ้านทุง่เลียบ ตัง้มำประมำณปี 2350 ประมำณ 200 ปี มำแล้ว 
ช่ือหมู่บ้ำนเป็นกำรตั้งตำมสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติของหมู่บ้ำน 
เนื่องจำกพื้นที่ของหมู่บ้ำนเป็นที่รำบ ทุ่งกว้ำง มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนำแน่น 
โดยเฉพำะต้นเลยีบ เมือ่กระทรวงมหำดไทยได้ประกำศให้จดัตัง้ชือ่หมูบ้่ำน 
ชำวบ้ำนจึงพร้อมใจกันใช้ชื่อบ้ำนว่ำ บ้ำนทุ่งเลียบ  มีพื้นที่รำบมีล�ำคลอง
ไหลผ่ำนหมูบ้่ำน บ้ำนทุง่เลยีบ ห่ำงจำกทีว่่ำกำรอ�ำเภอหำดใหญ่ ประมำณ 
12 กม. และห่ำงจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติหำดใหญ่ประมำณ 1 กม. 
มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,434 ไร่ เป็นพื้นที่ทำงกำรเกษตร 4,484 ไร่ มีรำษฎร

อำศยัอยู ่204 ครวัเรอืน รวมมปีระชำกรทัง้หมด 747 แยกเป็นผูช้ำย 351 คน 
เป็นผู้หญิง 396 คน นับเป็นหมู่บ้ำนที่มีควำมอุดมสมบูรณ์มีคนเข้ำมำ 
อยู ่อำศัย มีกำรแบ่งหมู ่บ้ำนออกเป็นโชนหมู ่บ้ำน จ�ำนวน 3 โซน  
มีคณะกรรมกำรบริหำรโซนเพื่อดูแลช่วยเหลือสมำชิกของแต่ละโซน 
อย่ำงเป็นระบบ กำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันของสมำชิกในหมู่บ้ำนจะใช้ชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่เย็นเป็นสุขต้นแบบอ�ำเภอหำดใหญ่ ประจ�ำปี 2551 

ปี 2550 วว. ได้เข้ำมำให้กำรอบรมเรื่องกำรผลิตปุ๋ย จำกนั้นกลุ่ม 
ได้ร่วมกันผลิตปุ๋ย วว. ตำมแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมำอย่ำงต่อเนื่อง และจำกศักยภำพควำมพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับ
กำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรหมู่บ้ำนแม่ข่ำยปุ๋ยอินทรีย์ วว. มำตั้งแต่ ปี 2553-2555 โดยมีกำรผลิตถึงปี 2555  
ได้ปริมำณปุ๋ยรวม 158 ตัน มีกำรจ�ำหน่ำยภำยในชุมชน ท�ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น มีรำยได้จำกกำร 
ผลิตปุ๋ย ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรำยได้ภำยในชุมชนเป็นจ�ำนวน 3,128,400 บำท 

หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านทุ่งเลียบ 
หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งต�าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ขั้นตอนการด�าเนินการ
1. ศึกษำบริบทของชุมชน/แผนที่เดินดิน
2. จัดเวทีให้ชุมชนวิเครำะห์ศักยภำพของตนเอง
3. จัดเวทีกระทรวงวิทย์ฯ พบชุมชน
4. กำรบูรณำกำรหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชน
5. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
6. ติดตำมประเมินผล

ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการท�างาน
1. ผู้บริหำรระดับสูงทั้งจำกส่วนกลำงระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่นให้ควำมส�ำคัญ
2. เทคโนโลยีที่เหมำะสม
3. สรำ้งเครือขำ่ยควำมร่วมมือ
4. ผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็ง
5. หน่วยงำนในพื้นที่ให้กำรสนับสนุน

นอกจำกท่ีกลุ่มได้มีโอกำสรับควำมรู้ในด้ำนเทคโนโลยีต่ำงๆ ซึ่งช่วยสร้ำงทักษะควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติ
และเพิ่มศักยภำพให้กลุ่มมีพัฒนำกำรไปในทิศทำงที่ดี นอกจำกนี้กลุ่มที่ให้ควำมสนใจเข้ำมำดูงำนมีดังนี้

1.  คณะ อบต.รำ่งสำลี่ อ.ทำ่ม่วง จ.กำญจนบุรี
2.  กลุ่มเกษตรกร อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 
3. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.สงขลำ
4.  กลุ่มเกษตรกร อ.มำยอ จ.ยะลำ
5.  กลุ่มเกษตรกร อ.หนองจิก จ.ปัตตำนี
6.  กลุ่มนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยทักษิณ จ.สงขลำ
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7.  เจ้ำหน้ำที่ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
8.  อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
9.  ผู้ช่วย สวรส. ภำคใต้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จ.สงขลำ
10. นิคมสรำ้งตนเองโคกโพธิ์ จ.ปัตตำนี

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

ผลประโยชน์ทีก่ลุ่มได้รบัจำกกำรผลิตปุย๋อินทรย์ีคณุภำพสงูของ วว. จ�ำนวน 158 ตนั คดิเป็นมลูค่ำ 3,128,400 บำท

การขยายเครือข่าย
จำกกำรด�ำเนินกำรงำนที่ผำ่นมำน�ำไปสู่กำรขยำยผลไปยังหมู่บำ้นอื่นๆ ดังนี้
1. กลุ่มแม่บำ้นเกษตรกรบำ้นกันใหญ่ ม.14 ต.คูหำใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ 41 คน
2. กลุ่มปุ๋ยหมักบำ้นโคกครำม ม.3 ต.บำ้นใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลำ 36 คน
3. กลุ่มโรงปุ๋ยชีวภำพชุมชนบำ้นปีก ม.4 ต.ท่ำข้ำม อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 39 คน
4. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพบ้ำนในไร่ ม.6 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลำ 24 คน
5. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บำ้นพรุเตำะ ม.6 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลำ 18 คน
จำกกำรติดตำมผล พบว่ำกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้ำนพรุเตำะ ม.6 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลำ ได้รับ 

กำรถ่ำยทอดให้มีกำรน�ำเทคโนโลยีดังกลำ่วไปด�ำเนินกำรผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภำยในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านทุ่งเลียบ มีจุดเด่นที่เลขากลุ่มเป็นผู้หญิง
ทีม่ากด้วยความสามารถ เป็นผูน้�าเสนอ ประชาสมัพนัธ์ให้กบั
กลุ่มได้เป็นอย่างดี แบ่งเบาภาระประธานกลุ่มได้มาก อีกทั้ง
เป็นวิทยากรถ่ายทอดปุ๋ยให้กับผู้สนใจได้อย่างดียิ่ง 
ความประทับใจอีกอย่างต่อบ้านทุ่งเลียบ คือ การที่กลุ่มและ
สมาชิกมีความสามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ 
ร่วมกันอยู่เสมอ นอกจากกิจกรรมด้านอาชีพแล้ว ยังมีการ 
ส่งเสรมิให้ท�ากจิกรรมร่วมกนัเน้นการสร้างงาน ความสามคัคี
ในหมู่บ้าน และดูแลครอบครัวให้อบอุ่นในกิจกรรมสายใย
ครอบครวั ปลกูฝังเยาวชนในหมูบ้่านให้รู้จกัรับผดิชอบตวัเอง 
และช่วยเหลอืผูอ่ื้น ในโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ 
หมู่บ้านเข้มแข็ง แห่งความพอเพียงต้านยาเสพติด (อช.)  
มกีารด�าเนนิงานในโครงการ 99 เพือ่ ร.9 ครอบครัวเศรษฐกจิ 
พอเพียง เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน และหวังว่าประธานกลุ่ม และสมาชิกจะน�าพาชุมชน
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มได้รับการสนับสนุนโรงปุ๋ยในปี 2550 สมาชิกในชุมชน
ช่วยกันก่อสร้างโรงปุ๋ย โรงปุ๋ยที่ก่อสร้างเสร็จจึงกลายเป็น
โรงปุ๋ยแห่งความภาคภูมิใจ เป็นศูนย์รวมใจ เป็นที่เรียนรู้
ของสมาชิกในชุมชนได้รู้จักค�าว่า “มิตรภาพ ความเสียสละ 
ความรกั  ความสามคัค ี” น�ามาซึง่ความภาคภมูใิจ ปัจจบุนั
ไม่ว่าในสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะปุ๋ยซึ่ง
เป็นปัจจยัส�าคญัทางด้านการเกษตรพวกเรามคีวามมัน่ใจว่า
สามารถอยู่ได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในกลไกทางด้านการตลาด 
เพราะเรามีปุ๋ยที่เราผลิตเอง ใช้เอง ราคาถูกที่ส�าคัญ 
มคีณุภาพ รายได้กลบัคนืสูช่มุชน โรงปุย๋ในวนันี ้จะเป็นมรดก 
อยูคู่ก่บัชมุชน ชัว่ลกูชัว่หลาน ส่ิงทีไ่ด้รบัในวนัน้ีเปรยีบเสมอืน 
รองเท้าที่สวมได้พอดีกับเท้า ถึงแม้ว่ามันจะเก่าเราก็จะ
ซ่อมแซมและเป็นรองเท้าคู่โปรดที่จะเก็บรักษาไว้ตลอดไป 
“สิ่งที่ วว.น�ามาให้เป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการ” 
นางกนกกร เรืองกูล เลขากลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองใหญ่ใต้ 
หมู่ที่ 3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง

กระทรวงมหำดไทยได ้ประกำศจัดตั้ งต� ำบลคลองเฉลิม  
เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลคลองเฉลิม เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2539  
เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลขนำดกลำง ประกำศเมื่อวันที่ 19 มีนำคม 
2553 มหีมูบ้่ำนจ�ำนวน 14 หมูบ้่ำน อยูใ่นเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ มปีระชำกร 
3,129 ครวัเรอืน มปีระชำกรทัง้หมด 12,136 คน แบ่งเป็นชำย 6,243 คน 
และหญิง 6,202 คน เนือ้ทีต่�ำบลคลองเฉลมิประมำณ 52,695 ไร่ ภมูปิระเทศ 
ของต�ำบลคลองเฉลิมมีลักษณะเป็นที่รำบเชิงเขำบรรทัดและเป็นลูกคลื่น
ทอดลำด อำชีพหลักประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพท�ำนำ ท�ำสวน  

เช่น สวนยำง สวนลองกอง สวนเงำะ สวนมังคุด อำชีพเสริม ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ 
กลุ่มปลูกผักปลอดสำรพิษบำ้นคลองใหญ่ใต้ หมู่ 3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรำ จ.พัทลุง ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2548 

กิจกรรมในครั้งแรก คือกำรปลูกผัก และท�ำแปลงทดลอง นอกจำกนี้กลุ่มยังได้รับกำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำนเกษตร
ในเรื่องของกำรฝึกอบรมในกำรท�ำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรเลี้ยงแพะ กำรเลี้ยงผึ้ง กำรผลิตปุ๋ยน�้ำหมัก ปี 2551  
กลุ่มได้รับกำรสนับสนุนโรงงำนผลิตปุ๋ย และเครื่องจักรจำกสถำบันวิจัย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นอกจำกใช้โรงงำนเป็น 
ทีผ่ลติปุย๋ ยงัขยำยเป็นศนูย์เรยีนรู ้และมกีจิกรรมเพิม่ข้ึน เช่น กำรเพำะ
ข้ำวนำโยนจ�ำหน่ำย  มโีรงสข้ีำวชมุชนเพือ่ใช้ในกำรสข้ีำวสงัหยดซึง่เป็น
ข้ำวที่มีเฉพำะในพื้นที่

ปี 2550 วว. ได้เข้ำมำให้กำรอบรมเร่ืองกำรผลิตปุ ๋ยตำม 
หลักวิชำกำรที่ถูกต้องทั้งในภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ จำกนั้นกลุ่มได้
ร่วมกันผลิตปุ๋ย วว.ตำมแบบท่ีได้เรียนรู้น้ันมำอย่ำงต่อเนื่อง และจำก
ศกัยภำพควำมพร้อมของกลุม่ กลุม่จงึได้รบักำรคดัเลอืกเข้ำร่วมโครงกำร
หมู่บ้ำนแม่ข่ำยปุ๋ยอินทรีย์ วว. มำตั้งแต่ ปี 2553-2555 โดยมีกำรผลิต
ถึงปี 2555 ได้ปริมำณปุ๋ยรวม 150 ตัน มีกำรจ�ำหน่ำยภำยในชุมชน 
ท�ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น มีรำยได้จำกกำรผลิตปุ๋ย ลดกำร
ใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรำยได้ภำยในชุมชนเป็นจ�ำนวน 2,732,400 บำท 

กลุ่มที่ให้ควำมสนใจเขำ้มำดูงำนมีดังนี้
1.  คณะนักศึกษำจำกมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
2.  ชุมชนบำ้นบูบุย จังหวัดสตูล
3.  นักศึกษำ กศน.ของต�ำบลคลองเฉลิม อ�ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง
4.  หมอดินของคณะท�ำงำนของพัฒนำที่ดิน อ�ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง
5.  สถำบันอิสลำมเยี่ยมชมดูงำนเพื่อท�ำแผนน�ำมำพัฒนำชุมชน
6.  คณะกลุ่มเกษตรกรอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
7.  กลุ่มครือขำ่ยเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เรียนรู้งำนเพื่อน�ำกลับไปพัฒนำที่กลุ่ม
8.  อสม. เข้ำมำศึกษำเรียนรู้อำชีพเพื่อน�ำไปใช้กับชุมชน

รางวัล อสพน.ดีเด่น สังกัดพลังงำนจังหวัด ปี 2555
รางวัลคนดี ศรีเมืองลุง ประจ�ำปี 2553
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ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

1. รำยได้จำกกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพสูงของ วว. 3 ปี จ�ำนวน 138 ตัน คิดเป็นเงิน 2,732,400 บำท
2. รำยได้จำกกำรเพำะเห็ด คิดเป็นมูลคำ่ 120,000 บำท
สรุป ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเพาะเห็ดของกลุ่ม สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุน 

ค่าใช้จ่าย คิดเป็นมูลค่ารวม 2,852,400 บาท
ด้านสังคม 

• สร้ำงเสริมทักษะให้สมำชิกในกลุ่มสำมำรถเป็นวิทยำกร ทั้งในและนอกพื้นที่
• บูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐในจังหวัดพัทลุง
• เกิดกำรสรำ้งงำนและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อพัฒนำต่อยอดในอนำคต

ด้านสิ่งแวดล้อม
• น�ำมูลสัตว์มำท�ำกำรหมักท�ำให้ช่วยลดมลภำวะด้ำนกลิ่น
• ลดกำรใช้สำรเคมี ลดกำรเกิดมลพิษในอำกำศ
• ส่งเสริมและขยำยผลกำรปลูกพืชปลอดสำรพิษ

การขยายเครือข่าย  
มีหมู่บ้ำนที่ให้ควำมสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบำ้นคู หมู่ 4 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรำ จ.พัทลุง 26 คน
2. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลคลองทรำยขำว อ.กงหรำ จ.พัทลุง 20 คน
3. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลคลองเฉลิม อ.กงหรำ จ.พัทลุง 20 คน
4. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลชะรัด อ.กงหรำ จ.พัทลุง 20 คน
5. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลกงหรำ อ.กงหรำ จ.พัทลุง 10 คน
6. กลุ่มเกษตรกรน�้ำตกไพรวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรำ จ.พัทลุง 10 คน
จำกกำรติดตำมผล พบว่ำกลุ่มเกษตรกรต�ำบลคลองทรำยขำว อ.กงหรำ จ.พัทลุง ได้รับกำรถ่ำยทอดมีกำร 

น�ำเทคโนโลยีดังกล่ำวไปด�ำเนินกำรผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภำยในชุมชน

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านคลองใหญ่ใต้ 
เป็นกลุม่ท่ีมกีารพฒันาอย่างเหน็ได้ชดัเจน 
ประธานกลุ ่มเป็นผู ้น�าชุมชนท่ีมีความ 
เสียสละ ขยัน และต้องการพัฒนาระบบ
วิถีชีวิตในชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนที่มีการ

กินดี อยู่ดี มีงานท�า จากการที่กลุ่มด�าเนินงานมีการพัฒนา
ต่อยอด นอกจากผลิตปุ๋ยท่ีเป็นเทคโนโลยีหลักแล้ว กลุ่มยัง
สามารถต่อยอดจากความต้องการของกลุ่มเอง และจะเห็น 
ได้ว่าชุมชนนี้มีการน�าวัตถุดิบในชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างสงูสดุ เช่น การน�าขีเ้ลือ่ยยางพารามาใช้ในการเพาะเหด็ 
การน�าร�าจากการสข้ีาวมาใช้เป็นส่วนประกอบในการเพาะเหด็
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เชิญผู้น�ากลุ่ม
เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน การผลิตปุ๋ย  
การผลิตน�้าส้มควันไม้ การเพาะข้าวนาโยน ถือว่ากลุ่มได้มี
การพัฒนาขึ้นมาในหลายๆ ด้าน เป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับชุม
ชนอื่นๆ 
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

จากวันที่กลุ ่มได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่ง
อ�าเภอหนึง่โรงปุย๋ และต่อมาได้รบัคดัเลอืกให้เป็น
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ ท�าให้กลุ่มมีการ
พัฒนาในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ได้มาก สิ่งที่ทาง
กลุ่ม ได้รับจาก วว. เปรียบเสมือนคันเบ็ดที่ใช้ตกปลา เพราะ
เรามเีคร่ืองมอืในการผลติปุย๋ หลงัเสรจ็ส้ินฤดกูารผลติ เราสามารถ 
ใช้เครือ่งมอืทีม่อียูส่�าหรบักจิกรรมอย่างอืน่ได้อกี ซึง่แต่ละกจิกรรม
ก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม เช่นน�าเครื่องผสมใช้ผสมก้อนเชื้อเห็ด  
ใช้เครื่องตีป่นเตรียมดินส�าหรับการเพาะข้าวนาโยน ใช้พื้นที่
บรเิวณ โรงปุย๋ สร้างบ่อเลีย้งปลาดกุ พืน้ทีบ่างส่วนปลกูหน่อไม้ฝรัง่ 
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของ วว. เป็นพี่เลี้ยงให้กับกลุ่ม ติดตาม 
ผลการด�าเนินงาน และความต้องการของกลุ่มทุกระยะ จากสิ่งที่
กลุ่มได้รับตรงจุดน้ี ถือว่าเรามีคันเบ็ดที่ใช้ในการตกปลาไม่ม ี
วนัส้ินสุด ตราบเท่าทีเ่รายงัดแูลรกัษาและใช้ประโยชน์ตลอดเวลา
นายอารี เหยะหมัน ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน 
บ้านบนนา หมู่ 14 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

บ้านบนนา หมู่ที่ 14 ต.ช่างเคิ่ง 
อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ เป็นหมูบ้่านทีแ่ยกจาก
หมู่บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6 อยู่ในเขตของ 
อ.แม่แจ่ม ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา ทศิตะวนัตก
เป็นเชงิเขาทีม่กีารท�าไร่ข้าวโพด ทศิตะวนัออก 
เป็นที่ลาดชันลงไปจดเขตบริเวณท�านาของ

หมู่ที่ 6 จึงได้ชื่อว่า “บ้านบนนา” จ�านวนประชากรมีทั้งหมด 145 ครัวเรือน 511 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท�า
ไร่ข้าวโพด รองลงมาคือ ท�านา และประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสุกร ท�าสวนยางพารา และท�าสวนทัว่ไป แต่
เนือ่งจากสภาพพืน้ทีท่ีล่าดชนัและขาดแคลนน�า้ จงึท�าการเกษตรได้เพยีงฤดเูดยีว ท�าให้เกดิการว่างงาน

บ้านบนนา พื้นที่ส่วนมากปลูกข้าวโพดทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพด
ถอดดอกที่น�าไปเป็นเมล็ดพันธุ์ มีผลผลิตจ�านวนมากกว่า 97,990 ตัน (ข้อมูล 
ปี 2552) ท�าให้มีเศษซัง (แกนฝัก) และเปลือกฝักข้าวโพดเหลืออยู่จ�านวนมาก
ประมาณการว่ามสีงูถงึ 22,400 ตนั ฤดกูาลเพาะปลกูข้าวโพดจะเริม่จากต้นเดอืน
พฤษภาคม และเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน 
เนือ่งจากพืน้ทีส่่วนใหญ่มสีภาพลาดชนัตามแนวภเูขา ต้องอาศยัน�า้ฝนตามธรรมชาติ 
เพียงอย่างเดียว หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว เกษตรกรมักทิ้งต้นข้าวโพดไว้ที่แปลง  
โดยใช้มีดตัดต้นท้ิงไว้ให้แห้งเองด้วยแสงแดดช่วงฤดูร้อน ส่วนซังและเปลือกฝัก

ข้าวโพดกองไว้ ณ ลานโม่ จากนั้นจึงจะเผา
เพราะท�าได้รวดเรว็และประหยดัต้นทนุมากทีส่ดุ 
การที่ท�าเช่นนี้ก็เพื่อให้สะดวกต่อการเตรียม
พ้ืนท่ีเพาะปลูกส�าหรับฤดูกาลต่อไป การเผาจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาหมอก
ควันในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นทุกปี 

ขั้นตอนการด�าเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของปัญหา
2. ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้น�าที่จะด�าเนินงานร่วมกัน
3. จัดท�าแผนความร่วมมือกับชุมชน
4. ให้องค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. การดูงาน การฝึกอบรม และการพบปะพูดคุย
6. ติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน

ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการท�างาน
1. เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ
2. จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศห้ามการเผา
3. มีเศษเหลือทางการเกษตรจ�านวนมาก
4. หน่วยงานในพื้นที่ ผู้น�าชุมชน และชาวบ้านให้ความ 
 ส�าคัญในการก�าจัดเศษเหลือทางการเกษตร
5. ภาคเอกชน/ผูป้ระกอบการให้การช่วยเหลอืและสนบัสนนุ

แนวคิดที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน ได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ดังนี้
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เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน
การเพาะเห็ดโคนน้อยจากเปลือกฝักและตอซัง
ต้นข้าวโพด

ใช้ต้นและเปลือกฝักข้าวโพด มาเป็นวัสดุ 
เพาะเห็ดโคนน้อย และเมื่อเก็บเห็ดแล้ววัสดุเพาะเห็ด
ยงัสามารถน�ากลบัมาใช้เป็นอาหารสตัว์ เช่น โค กระบอื 
ได้อีกโดยจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าปกติ เน่ืองจาก
ย่อยไดด้ีขึ้น หรือใช้ในรปูของปุย๋ชวีภาพส�าหรบัต้นไม้ ไม่ต้องพึง่พาปุย๋เคม ีเหด็โคนน้อย 
มชีือ่เรยีกแตกต่างกนัไป เช่น เหด็ถัว่ เหด็ถัว่เหลอืง หรือเห็ดถ่ัวเน่า เห็ดโคนน้อย  
เหด็โคนบ้าน เหด็โคนขาว (ภาคเหนอื) เหด็คราม เหด็ปลวก (ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื) 
เห็ดโคนเพาะ เห็ดโคนน้อย เห็ดหมึก (ภาคกลาง) ผลผลิตสามารถเก็บดอกเห็ดได้เป็น
เวลา 10-13 วัน ต่อการเพาะ 1 ครัง้ (เริม่เก็บได้ตัง้แต่วนัที ่7-10 เป็นต้นไป โดยจะ
เก็บได้ในช่วงเช้า-บ่าย ทุกวัน วันละ 100-200 กรัม กิจกรรมนี้ ได้รับความสนใจ 
อย่างมาก ม ีคณุสธุรรม นะตกิา และคณุสมบตั ิอตยิะ เป็นวทิยากร สามารถถ่ายทอดองค์ความรู/้ ประสบการณ์ให้
หมู่บ้านอื่นได้ โดยในปี 2553-2555 มีกลุ่มเกษตรกรจากบ้านแม่นาจร โรงเรียนแม่แจ่ม สมาชิกของ ธกส.  
อ�าเภอแม่แจ่ม กลุ่มแม่บ้านหัวฝาย น�าไปปฏิบัติ
การท�าอาหารหมักและอาหารหมักผสมครบส่วน (TMR)

 ใช้เปลือกฝักข้าวโพดมาหมักผสมกับอาหารข้น อาหารเสริม แร่ธาตุ และ
วิตามินเข้าด้วยกัน แล้วบรรจุใส่ในถัง 120 ลิตร หรือในถุงพลาสติกที่ซ้อนทับด้วย
กระสอบปุ๋ย ปิดถัง/มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น วางตั้งทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 21 วัน  
ในโรงเก็บที่แห้ง หลังจากน้ันน�าไปเล้ียงโคสายพันธุ์ดี เช่น โคนม โคขุน ซึ่งง่าย 
ต่อการจัดการ ประหยัดเวลา และแรงงาน แทนการเลี้ยงแบบเดิม โดยโคจะได้รับ
โภชนะครบถ้วน มีสัดส่วนสม�่าเสมอ ท�าให้โคนสามารถแสดงศักยภาพการให้ผลผลิต
ได้อย่างเตม็ที ่กจิกรรมนี ้โครงการฯ ได้ขอให้สมาชกิ/กลุม่ท�าอาหารหมกัฯ เสนอขอรบั
การช่วยเหลือจาก อบต. ในการจัดหาถังพลาสติกขนาด 80 ลิตร ที่มีฝาปิดแบบล็อกได้เพื่อเป็นถังหมัก จากนั้นจะผลิต
ส่งขายให้กับสหกรณ์โคนม วิทยากรที่ท�าการถ่ายทอด/ผู้น�ากลุ่ม คือ คุณวรพงค์ ธิโน และ คุณอรพิน อุปละ
การผลิตเยื่อกระดาษและท�ากระดาษหัตถกรรม

เริ่มในปี 2555 เพ่ือเพ่ิมช่องทางการใช้เปลือกฝักข้าวโพดที่มีจ�านวนมากให้
หลากหลายมากยิง่ขึน้ ท�าให้ชาวบ้านท�าการแยกเยือ่จากเปลอืกฝักผสมกบัเยือ่ชนดิอืน่ 
เช่น ปอสา จากนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก ส่งเข้าโรงงานเพื่อท�าเป็นม้วน
กระดาษทีม่คีวามหนาต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนที ่2 ให้สมาชกิ
ผู้สนใจ ท�าการข้ึนรูปโดยใช้แม่พิมพ์ ตากแดด น�าไปพับเป็นถุงกระดาษ งานฝีมือ 
ต่อไป (กระดาษหัตถกรรม) วิทยากร/ผู้น�ากลุ่ม คือ คุณแสงดาวัน ธิโน
การอัดฟ่อนเปลือกฝักข้าวโพด

เนื่องจากเปลือกฝักข้าวโพดมีเหลือจ�านวนมาก และจ�าเป็นต้องรีบเก็บให้หมด
ไปก่อนถึงฤดูแล้ง การอัดฟ่อนจะช่วยให้ขนส่งเปลือกฝัก (อัดฟ่อนแล้ว) ไปยังสถานที่
ไกลๆ ได้สะดวกและประหยัด เป้าหมาย คือ น�าไปจ�าหน่ายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม 
ที่อยู ่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวิทยากร/ผู ้น�ากลุ ่มน้ี คือ คุณช�านาญ เตียมใจ  
คุณประพันธ์ ศิริ และคุณก๋องแก้ว ปินค�า
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การท�าปุ๋ยหมัก
น�าเปลือกฝักข้าวโพดมาหมักร่วมกับมูลโคแห้ง พร้อมกับใส่ยูเรีย และ พด.1 ซึ่งเป็นสูตรเร่งการท�าปุ๋ยหมักของ

กรมพัฒนาที่ดิน ท�าให้ได้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่มีคุณภาพดี ผู้ใช้มีความพอใจอย่างยิ่ง เช่นการน�าไปใส่เป็นปุ๋ยรองก้นหลุม 
และโรยรอบโคนต้นยางพาราเป็นต้น 

ส�าหรบัทีบ้่านเจยีง ได้พฒันาเป็นกลุม่ผูผ้ลติปุย๋หมกัจากเปลอืกข้าวโพด พร้อมกบัเตมิแร่ธาตรุองทีจ่�าเป็น เช่น 
ซิลิคอน ลงไป เพื่อจ�าหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พบว่ามีผู้สนใจสั่งซื้อจ�านวนมาก 
และต้องการทีจ่ะซือ้แบบเป็นเมด็ แต่เนือ่งจากการใช้เปลอืกฝักข้าวโพดมาเป็นวตัถดุบิ
หลัก จะท�าให้อัดเม็ดได้ไม่ดี โครงการฯ วางแผนขอความอนุเคราะห์จาก วว. เพื่ออัด
เม็ดปุ๋ย หากใช้ได้ดี กลุ่มนี้จะผลิตปุ๋ยอัดเม็ดออกจ�าหน่ายให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน  
ซึ่งจะช่วยลดปริมาณเปลือกฝักข้าวโพด เพิ่มการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
การท�าเตาชีวมวล

เตาหุงต้มก๊าซชีวมวลส�าหรับครัวเรือนโดยใช้ซัง (แกนฝัก) และต้นข้าวโพด 
เป็นแหล่งพลังงาน โดยมีหลักการท�างานแบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล  
แบบอากาศไหลข้ึน เป็นการเผาไหม้เช้ือเพลิงแบบจ�ากัดปริมาณอากาศให้เกิดความ
ร้อนบางส่วนแล้วไปเร่งปฏิกิริยาต่อเนื่องอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งให้กลายเป็น
แก๊สเชื้อเพลิง (Grassfire) ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจน (H

2
) และ

มเีทน (CH
4
)  ซึง่สามารถตดิไฟได้จากการใช้ในแต่ละครวัเรอืนส�าหรบัการหงุต้มในชวีติประจ�าวนัจะใช้แกนฝักข้าวโพด

เฉลี่ยวันละ 2 กก./ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3-5 คน หรือเท่ากับใช้ปีละ 730 กก. หากค�านวณทั้งหมู่บ้านจะใช้แกนฝัก
ทั้งสิ้น 100 ตัน โดยทุกครัวเรือนน�าไปเก็บสะสม (Stock) ไว้ที่บ้าน 
การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

เป็นถงุหมกัทีท่�าจากพลาสตกิพวีซีหีรอืพอีทีีม่รีาคาไม่แพง (3,000 บาท ต่อบ่อ) 
โดยประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ปะเก็นจากกระป๋องน�้ามันหล่อลื่น  
ยางในรถมอเตอร์ไซด์ หรือวาล์วนิรภัย (safety valve) จากขวดน�้าเปล่า เป็นต้น มา
เป็นอุปกรณ์ส�าหรับกักเก็บมูล เพื่อหมักให้ได้ก๊าซมีเทนจ�านวนประมาณ 2-3 ลบ.ม.ต่อวัน หรือเทียบเท่ากับใช้แทน 
ก๊าซหุงต้ม (LPG) ได้วันละ 1-1.5 กก. ซึ่งเพียงพอต่อการใช้หุงต้มได้ 1-3 ครอบครัว รวมทั้งยังช่วยลดกลิ่นเหม็น 
และลดมลภาวะจากฟาร์มทีม่ต่ีอสภาพแวดล้อม ส่วนกากทีผ่่านการย่อยสลายแล้วน�ามาใช้เป็นปุย๋น�้ารดพชืผกัสวนครวั 
ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายได้ 140,000 บาทต่อปี
• สามารถลดค่าใช้จ่ายในหมู่บ้านเป้าหมายได้ 372,000 บาทต่อปี

ด้านสังคม
• สร้างวิทยากรในชุมชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างชุมชนด้วยกันได้
• สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น

ด้านสิ่งแวดล้อม
• ปัญหาควันไฟจากการเผาต้น/ซังข้าวโพดในช่วงฤดูร้อน (หน้าแล้ง) ลดลง ท�าให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

การขยายเครือข่าย 
จากการด�าเนินงาน 3 ปี เข้าสู่ปีที่ 4 มีหมู่บ้านที่สนใจเข้ามาเป็นลูกข่าย 3 แห่งคือ
• หมู่บ้านเจียง หมู่ที่ 18 เทศบาลต�าบลแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
• หมู่บ้านกองแขก ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 
• หมู่บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  
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หมู่บ้านแก๊สชีวมวลบ้านวังป้อง 
หมู่ที่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

การด�าเนินงานโครงการ “หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” 
ณ บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในปี 2553 ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี โดยสามารถลดค่าใช้จ่าย
ทางด้านพลังงานของครัวเรือนลง สร้างช่างฝีมือด้านการสร้าง
เทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลในชุมชน สร้างวิทยากรด้านเตาแก๊ส 
ชีวมวลในชุมชน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน และ
จากการพจิารณาปัญหาในพืน้ทีพ่บว่า ชมุชนมคีวามต้องการจะสร้าง
รายได้ และสร้างความเข้มแข็งด้านการท�าการเกษตรกรรม โดย
เฉพาะการท�านา และการเกบ็รกัษาข้าวเปลอืก โดยมรีะบบเกบ็รกัษา
เมล็ดข้าว หรือระบบอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้วัสดุพลังงานทดแทน
ที่มีในชุมชน ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือก 

ศูนย์วิจัยพลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ศึกษาต้นแบบ
เทคโนโลยีส�าหรบัการเปลีย่นรปูพลงังานจากแกลบหรอืเศษไม้ไปเป็น
แก๊สทดแทน LPG ในครัวเรือนเรียกว่า Biomass Gasification 
หรอื “เตาก๊าซชวีมวล” ซึง่การเกดิก๊าซชวีมวล หรอืโปรดวิเซอร์ก๊าซ 
ใช้หลกัการเผาไม้เชือ้เพลงิทีค่วบคมุปรมิาณอากาศเผาไหม้ให้น้อยกว่า
ความต้องการอากาศจรงิทางทฤษฏ ีผลผลติแก๊สทีไ่ด้จะประกอบด้วย
แก๊สหลักคือ CO, H

2
, CH

4
 ซึ่งเป็นแก๊สที่ติดใช้แทน LPG ได้

ปี 2553 ได้น�าเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลเข้าไปส่งเสริม ซึ่งเป็นการน�าความรู้ด้านการเผาไหม้มาประยุกต์ใช้  
โดยการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ แกลบ เศษไม้จากการตัดแต่ง
กิง่ไม้ผล เช่น ล�าไย หรือไม้โตเร็ว ให้เกดิเป็นแก๊สเชือ้เพลิง และมีการน�าแก๊ส
ที่ได้มาเผาซ�้าอีกครั้งเพื่อเป็นพลังงานทดแทน LPG ในครัวเรือน ดังนั้น 
นอกจากจะได้พลังงานแล้วยังสามารถลดหมอกควัน 

ปี 2554 ชมุชนได้มกีารเปิดเป็น “ศนูย์การเรยีนรูเ้ทคโนโลยด้ีานชวีมวล” 
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจและได้น�า
พลังงานความร้อนจากเตาแก๊สชวีมวลทชีมุชนสามารถผลติได้มาใช้เป็นแหล่ง
ความร้อนของเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกของหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านมีแผนในการผลิตข้าวครบวงจร ทั้งการอบแห้ง
ข้าวเปลือก น�ามาสีในโรงสีชุมชนและน�าข้าวที่ได้มาบรรจุถุง  

ปี 2555 หมูบ้่านด�าเนนิการตามแผนในการผลติข้าวครบวงจร และได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นหมูบ้่านแม่ข่าย  วท. 
โดยได้มกีารขยายการผลิตแก๊สชวีมวลไปหมูบ้่านใกล้เคยีง 3 หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านทุง่ข้าวหอม บ้านดอนตนั บ้านสนัเหนอื 

เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
• เตาแก๊สชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ 
• เตาแก๊สชีวมวลใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง 
• เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงขนาดกลาง 
• เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบใช้แก๊สชีวมวล
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ปัจจุบันชุมชนบ้านวังป้อง มีเทคโนโลยีและเตาแก๊สชีวมวลใช้ในชุมชน ดังนี้
• เตาแก๊สชีวมวลส�าหรับครัวเรือนที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง จ�านวน 98 ตัว 
• เตาแก๊สชีวมวลส�าหรับครัวเรือนที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง จ�านวน 20 ตัว  
• เตาแก๊สชีวมวลส�าหรับชุมชนที่ใช้ฟืนหรือถ่านเป็นเชื้อเพลิง จ�านวน 2 ตัว
• ระบบอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้แก๊สชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง จ�านวน 1 ชุด
หรือกล่าวได้ว่า มากกว่า 70 % ของครัวเรือนมีการใช้เตาแก๊สชีวมวล

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ

• สร้างมลูค่าเพิม่ข้าวของเกษตรกรท�านา ซึง่ถ้าขายเป็นข้าวเปลอืกตามราคาประกันจะขายได้ตนัละ 15,000 บาท 
ขายได้ประมาณ 20,000 -23,000 บาท

• พบว่าชมุชนใช้เตาแก๊สชวีมวลทดแทนแก๊สหุงต้ม LPG จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน LPG ได้ครวัเรอืนละ 
2,701 บาท/ปี และมีจุดคุ้มทุนภายใน 1.3 ปี และถ้ากรณีแกลบ/ไม้ ราคา 1 บาท/กก จุดคุ้มทุนภายใน 1.7 ปี 

• ลดต้นทุนการผลิตข้าวในชุมชน ค่าปุ๋ยเคมี เพิ่มมูลค่าข้าวปลอดสารพิษ 
สังคม

• เพิ่มโอกาสและสร้างทางเลือกในการผลิตและจ�าหน่ายข้าวของชุมชน
• ชุมชนหมู่บ้านวังป้อง เป็นต้นแบบหมู่บ้านเทคโนโลยีใช้พลังงานแก๊สชีวมวลในชุมชน มีการขยายผลต่อยอด

การอบรมช่างฝีมือการสร้างเตาแก๊สชีวมวลโดยวิทยากรในชุมชน
สิ่งแวดล้อม 

ลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในที่โล่งแจ้ง
กระบวนการขยายเครือข่าย 

จากการด�าเนินงานที่ผ่านมามีหมู่บ้าน/ชุมชนข้างเคียงให้ความสนใจเป็นลูกข่าย ดังนี้
1.  บ้านดอนตัน ม.4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย นายประยูทธ์ พรมจาร สมาชิกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลเหมืองแก้ว
2.  บ้านสันเหนือ ม.7 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย นายชริน ตั้งมา สมาชิกองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลเหมืองแก้ว  
3.  บ้านทุ่งข้าวเน่า ม.8 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย นายศรีหราช โพฤทธ์ สมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลเหมืองแก้ว
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หมู่บ้านพลังงานทดแทน เตาชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ 
บ้านม่อนป่าก๋อย หมู่ที่ ๑๑ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

บ้านม่อนป่าก๋อย หมู่ที่ ๑๑  ต.เด่นชัย  อ.เด่นชัย  จ.แพร่  
เป็นหมูบ้่านทีอ่ยูใ่นพืน้ทีก่ารดแูลของเทศบาลต�าบลเด่นชยั ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ในพื้นที่มี
จุดศูนย ์กลางที่ เป ็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชน คือ  
วัดศรีคิรินทราราม ซึ่งแต่เดิม พระครูศิริบุณยวัฒน์ เจ้าอาวาส 
วัดศรีคิรินทรารามในสมัยนั้น ได้เปิดส�านักศาสนศึกษาแผนกธรรม 
เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในเขตอ�าเภอเด่นชัยและ 
อ�าเภอใกล้เคยีงในจงัหวดัแพร่ โดยเปิดสอนหลกัสตูรการศกึษาผูใ้หญ่ 
ชื่อว่า “โรงเรียนผู้ใหญ่ศิริวัฒนศึกษา”

การพัฒนาหมู่บ้านม่อนป่าก๋อย ไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย วท. เริ่มต้นจากการลงพื้นที่เพื่อการน�าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่กลุ่มจังหวัด ท�าให้พระปลัดชัยวัฒน์ ก�มมสุทโธ เจ้าอาวาส ให้ความสนใจ และท�าการพัฒนาข้อเสนอเพื่อ
จัดท�าโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยการสนับสนุนของเทศบาลต�าบลเด่นชัย และ
ส�านักวิชาการพลังงานภาค 9 ในการจัดการประชุมให้ความรู้ สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน 
แก่ชุมชน จากนั้นด�าเนินการส�ารวจการใช้พลังงานของชุมชน และวิเคราะห์ศักยภาพด้านพลังงานของชุมชน  
เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความยั่งยืนที่จะน�าเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในชุมชน

“เตาแกลบประสิทธิภาพสูง” จะมีกระบวนการท�างานเผาไหม้ 2 ระบบ คือการเผาไหม้ห้องแรกจะท�าการ 
เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะเกิดคาร์บอน (CO

2
) มาก เมื่ออากาศเป่าลอยขึ้น จะเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซค์ (CO)  

แก๊สมีเทน (CH
4
) และเกิดลุกไหม้เป็นเปลวไฟ เป็นการเผาไหม้ที่สมบรูณ์ ให้ความร้อนสูง สามารถน�ามาเป็นเชือ้เพลิง

หุงต้มทดแทนแก๊ส LPG ได้ วัตถุชีวมวลที่เหลือใช้ในชุมชน ซึ่งมีค่าต้นทุนต�่า แต่สามารถมาทดแทนเชื้อเพลิงหุงต้ม 
(แก๊ส LPG) โดยน�านวัตกรรมเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
อย่างยั่งยืน จนสามารถเป็นต้นแบบและศูนย์เครือข่ายส�าหรับชุมชนอื่นๆ ได้ 

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ  

• ลดรายจ่ายค่าพลังงานก๊าซหุงต้ม (LPG) ในครัวเรือน ได้ 3,600 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี  

• ลดรายจ่ายค่าถ่าน ส�าหรบัเป็นเชือ้เพลงิหงุต้มในครวัเรอืน ได้ 8,760 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี

• เพิ่มรายได้จากการผลิตและจ�าหน่าย เตาแกลบประสิทธิภาพสูง
การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ  

มีชุมชนที่มีความสนใจในการน�าเทคโนโลยีไปใช้ ได้แก่
• บ้านบุญเจริญ ต�าบลแม่หล่าย อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
• บ้านทุ่งศรี ต�าบลร้องกวาง อ�าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  
• บ้านใหม่จัดสรร ต�าบลห้วยหม้าย อ�าเภอสอง จังหวัดแพร่
• บ้านร่องฟอง ต�าบลร่องฟอง อ�าเภอร่องฟอง จังหวัดแพร่
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หมู่บ้านหอยเชอรี่ 
บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

บ้านใคร่นุน่ มพีืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นพืน้ทีร่าบลุม่น�า้ท่วมถึง 
ทั้งประกอบกับพื้นที่ 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมดติดต่อกับแม่น�้าชี 
พืน้ทีท่างด้านเหนอืเป็นพืน้ทีส่งูและเหมาะส�าหรบัปลกูพชืผกัและ
พชืไร่ เนือ่งจากเป็นดนิร่วนปนทราย และมแีหล่งน�า้ตามธรรมชาติ 
มนี�า้ไหลตลอดทัง้ปี พืน้ทีบ่านใคร่นุน่มทีัง้หมดประมาณ 1,500 ไร่ 

จ�าแนกพื้นที่ท�าการเกษตร (เพาะปลูก, เลี้ยงสัตว์) 1,000 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 200 ไร่ พื้นที่ท�านา 300 ไร่ ประชากร 
รวมทั้งสิ้น 94 ครัวเรือน รวม 576 คน มีการท�านาเป็นอาชีพหลัก แลัวยังมีการปลูกพืชสวนครัวเพื่อจ�าหน่ายและ
การบริโภคในครัวเรือน รายได้แต่ละครอบครัวในหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง เพราะรายได้หลัดมาจากการท�านา  
ท�าไร่ รับจ้าง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว 
แต่ทัง้นีช้มุชนยงัมปัีญหาทีต้่องการให้หน่วยงานของภาครฐัทีเ่ก่ียวข้องให้การสนบัสนนุด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้แก่ การลดต้นทนุผลติผลทางการเกษตร การก�าจัดและเพิม่มลูค่าหอยเชอรี ่เครือ่งทุน่แรงในการเกษตร การแปรรปู
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การตลาด การบริหารจัดการน�้า การผลิตไฟฟ้าในชุมชน และการจัดการของเสีย เป็นต้น

ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน
• ปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ เป็นปัญหาที่พบมากในด้านการเกษตร จึงมี

การเสนอให้เก็บหอยเชอรี่มาบดเพื่อน�ามาท�าเป็นปุ๋ยหมัก
• การขาดวิทยากรท่ีจะให้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ในเรื่องปุ๋ยอินทรีย์, 

ปุ๋ยชีวภาพ  
• ปัญหาน�้าท่วม ในการท�านาปี นาปรัง
• ปัญหาการใช้สารเคมใีนการท�าการเกษตร ซึง่มผีลท�าให้หอยเชอรี,่ ปลาตาย จงึอยากให้เข้ามาช่วยก�าจดัแบบ

ปลอดภัย
การด�าเนินโครงการตั้งแต่ปี 2552- 2555 จากปัญหาและความต้องการของชุมชนในการก�าจัดและเพิ่มมูลค่า

ของหอยเชอรี่ซึ่งเป็นปัญหาของชุมชน จึงท�าให้เป็นเหตุผลในการจัดท�า “โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีชุมชนบ้านใคร่นุ่น” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครบวงจรในการจดัการการใช้ประโยชน์และการเพิม่มลูค่าของหอยเชอรี ่และเพือ่เป็นแหล่งสร้างความคดิให้เกิดอาชพี
ที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด
1. การอบรมการท�าปุ๋ยหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
2. การอบรมการท�าอาหารปลาดุก, อาหารกบ, 
 อาหารไก่ จากเนื้อหอยเชอรี่
3. การอบรมการผลิตอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่
4. การอบรมการท�าเซรามิคจากเปลือกหอยเชอรี่
5. การอบรมการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ (ข้าวฮาง) 
6. การอบรมท�าปุ๋ยหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
7. การอบรมการท�าน�า้หมักชีวภาพก�าจัดหอยเชอรี่
8. การท�าแปลงสาธิตการใช้น�้าหมักชีวภาพก�าจัดหอยเชอรี่ 
9. การอบรมการก�าจัดหอยเชอรี่โดยใช้สารสกัดจากพืช

จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาน�าไปสู่การขยายผล
ไปยงัหมูบ้่านอืน่ ๆ  โดยมหีมูบ้่านทีใ่ห้ความสนใจ 
ดังนี้
1. ชุมชนบ้านผักแว่น ต.ผักแว่น อ.จังหา
 จ.ร้อยเอ็ด
2. ชุมชนบ้านมะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
 จ.มหาสารคาม 
3. ชุมชนบ้านท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน 
 อ.เมือง จ.มหาสารคาม
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หมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น 
ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

บ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง เป็น
พื้นที่ที่มีทรัพยากรดินขาวที่มีคุณภาพดีของประเทศไทยและเป็น
สนิค้าส่งออกไปขายจงัหวดัอืน่ๆ ทีม่กีารผลติเซรามกิ เช่น จ.ล�าปาง 
ในขณะที่คนในพื้นที่ไม่ได้มีการน�าทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง
มาสร้างผลผลิตให้เกิดประโยชน์และท�ารายได้ให้กับคนในพื้นที่  
หลังจากที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดคาราวาน
วิทยาศาสตร์สัญจรเพื่อการอยู่ดีมีสุขไปยังจังหวัดระนอง และ 
กรมวิทยาศาสตร ์บริการ (วศ.) ซึ่งเป ็นหน่วยงานสังกัด 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น�าผลิตภัณฑ์เซรามิก 

ทีผ่ลิตจากดนิขาวระนองร่วมจดันิทรรศการ ประชาชนในพื้นทีต่�าบลหาดส้มแป้นทีไ่ด้ชมนิทรรศการให้ความสนใจและ
รวมตวัจดัตัง้กลุม่เซรามกิบ้านหาดส้มแป้นขึน้ โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัระนอง 
จัดสร้างอาคารให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนและเป็นสถานที่ท�าการกลุ่มเซรามิกฯ และจัดสรรงบประมาณให้จัดซื้อวัสดุ 
และครุภัณฑ์ที่จ�าเป็นในการด�าเนินการของกลุ่มเซรามิก เช่น เตาเผา ฯลฯ และขอรับการสนับสนุนจาก วศ. ให้เข้าไป
ด�าเนินการฝึกอบรมในเร่ือง กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานจนสมาชิกกลุ่มสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาจ�าหน่าย 
ให้คนในพืน้ทีแ่ละนกัท่องเทีย่วได้ส่วนหนึง่แต่บคุลากรของกลุม่เซรามกิฯ ยังขาดทกัษะ
และความช�านาญในกระบวนการผลิต จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะใน
กระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่
ต้องการของผู้ซื้อ ซึง่สอดคล้องกบัแผนการด�าเนนิการจงัหวดัทีต้่องการให้กลุม่เซรามกิ 
บ้านหาดส้มแป้นผลิตของที่ระลึกขายในสถานที่ที่จังหวัดก�าลังพัฒนาให้เป็น 
แหล่งท่องเทีย่ว และสนบัสนนุให้กลุม่เซรามกิ บ้านหาดส้มแป้นเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 

ตัง้แต่ปี 2553-2555 วศ. ได้ด�าเนนิการพฒันาหมูบ้่านเซรามกิบ้านหาดส้มแป้น 
ให้สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่มทักษะความสามารถของบุคลากร
ให้สามารถใช้องค์ความรู้ในด้าน ว และ ท และทางศิลปะ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีทั้ง
ความสวยงามและคณุภาพทกุขัน้ตอนการผลติซึง่มคีวามส�าคญั ตัง้แต่การเตรยีมวตัถุดบิ 
การท�าต้นแบบ การท�าแบบพิมพ์ การขึ้นรูป การเคลือบ การตกแต่งและการเผา วศ. ได้จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตเซรามิก เทคโนโลยีการออกแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง  
เพือ่เป็นการเพิม่พนูความรูแ้ละทกัษะความช�านาญในการผลติ โดยมเีป้าหมายสร้างวทิยากรในพืน้ทีใ่ห้มคีวามสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรูต่้อให้กบัเยาวชน และคนในพืน้ทีใ่กล้เคยีงได้น�าองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ได้และผลกัดนัให้หมูบ้่าน
เป็นศูนย์เรียนรู้การน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน 
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ปี 2553 ส�ารวจเก็บข้อมูลวัตถุดิบในพื้นที่ ความรู้พื้นฐานของบุคลากร 
ความต้องการเทคโนโลยีในการพัฒนา การปูพ้ืนฐานความรู้ทางด้านเซรามิก 
ตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น การเตรียมดิน การเตรียมน�้าเคลือบ  
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการต่างๆ และการเผาผลิตภัณฑ์ 

ปี 2554 เพิ่มศักยภาพบุคลากรเซรามิกที่เป็นสมาชิกของหมู่บ้าน โดย
การน�าเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของท้องถิน่ กระบวนการ
ผลิตเซรามิก การท�าต้นแบบและแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ถ่ายทอดให้กับสมาชิกของหมู่บ้านให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์
ทีม่คีณุภาพมากขึน้มกีารควบคมุคณุภาพระหว่างการได้ผลติภณัฑ์ประเภทเซรามกิประดษิฐ์ทีม่คีณุภาพ ได้รบัการรบัรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 1120/2548 โดยผ่านการทดสอบและรับรองจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี 2555 เพิ่มศักยภาพการผลิตของสมาชิกหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด และสามารถสื่อประชาสัมพันธ ์
การด�าเนนิชวีติและวฒันธรรมของคนในท้องถิน่ โดยผลติสนิค้าทีร่องรบัการท่องเทีย่ว
ตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขายได้ปริมาณมากที่สุดของหมู่บ้าน
จะเป็นชุดถ้วยกาแฟพร้อมจานรอง รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และ 
ของตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์ดอกไม้เซรามิก (ดอกกล้วยไม้โกมาซุม) ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตา 
คนร่อนแร่ และผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้ในธุรกิจสปา ซึ่งประกอบด้วยภาชนะใส่สบู่ 
ภาชนะใส่สมุนไพร ขวดบรรจุน�้ามัน และเตาน�้ามันหอมระเหย โดยมีตลาดทั้งใน 
หน่วยงานท้องถิ่น สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และสถานที่พักตากอากาศในจังหวัด
ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ของเยาวชน โดยให้เยาวชน 
ในพื้นที่เข้ามาฝึกฝนอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ปัจจบุนัหมูบ้่านเซรามกิบ้านหาดส้มแป้น กลายเป็นศนูย์เรยีนรูต้้นแบบในการน�า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยในการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนและยังช่วย
พัฒนาสังคมของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

ความส�าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ 

เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนในชุมชน
ด้านสังคม 

• เกิดการรวมกลุ่มท�างานร่วมกันเป็นกลุ่มอาชีพ มีรายได้เสริม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นท�าให้ชุมชนเข้มแข็ง
• มีวิทยากรประจ�ากลุ่มฯ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพื้นฐานให้กับผู้สนใจที่มาเรียนรู้กับทางกลุ่ม 
• เกิดความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ เป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกจังหวัด 
• เป็นศนูย์การเรยีนรูท้ีถ่่ายทอดองค์ความรูด้้านการผลติเซรามกิ และการใช้ทรพัยากรให้คุม้ค่าและเกดิประโยชน์ 

กับคนในท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนเกิดความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น
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ขั้นตอนในการขอรับบริการ
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เรียน ผู้ที่สนใจ

หากท่านต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เขียนมาบอกเราให้ทราบ 

โดยทางเราจะมีของสมนาคุณเล็ก ๆ น้อย ๆ ส่งกลับไปให้ ขอบคุณในความร่วมมือ

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

 ชื่อ - นามสกุล  .........................................................................................

 สถานที่ติดต่อ  .........................................................................................

   .........................................................................................

ใบอนุญาตเลขที่ ปน.(น)/3302 ปณจ. สามเสนใน
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/47 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรุณาพับครึ่งโดยน�าส่วนนี้ไว้ด้านหน้า เพื่อส่งไปรษณีย์โดยไม่ต้องติดแสตมป์

บริการธุรกิจตอบรับ
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สํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

โทรศัพท  ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๑๘-๒๐ โทรสาร   ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๓๑

http://sciencevillage.most.go.th

http://www.clinictech.most.go.th




