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1

บทท่ี 1

บทนํา

1.1 หลักการและเหตุผล

ตําบลวังกระแจะ อ.ไทรโยค ต้ังอยูทางทศิตะวันตกติดชายแดนประเทศเมียนมาร มีระยะทางจากจังหวัด

กาญจนบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร ระยะทางหางจากอําเภอไทรโยคประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 563 ตาราง

กิโลเมตรหรือประมาณ 351,875 ไร

ทิศเหนือติดตอกับ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค

ทิศใตติดตอกับ ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค

ทิศตะวันออกติดตอกับ ต.ทาเสา อ.ไทรโยค

ทิศตะวันตกติดตอกับ ต.บองต้ี อ.ไทรโยค และประเทศเมยีนมาร

ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูงสลับซับซอน มีที่ราบบางระหวางหุบเขา ประชากรสวนใหญ

อาศัยอยูในพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติ และอุทยานแหงชาติไทรโยค และสวนมากพ้ืนที่ของ ต.วังกระแจะ ต้ังอยู

ริมฝงแมนํ้าแควนอย แตปจจุบนันํ้าในลําหวยตาง ๆ ไดแหงลงไปมากจนนาใจหาย อันเกิดจากผลกระทบทีมี่การตัด

ไมทําลายปาและเผาปา อันเปนแหลงตนไมลาํธาร และพ้ืนท่ีบางสวนของ ต.วังกระแจะ ก็เปนที่ราบสูง และตลอด

แนวฝงทิศตะวันออกมีลกัษณะเปนภูเขาสูง

จํานวนประชากรทัง้หมด 7,443 คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปลูกขาวโพด มัน

สําปะหลงั ออย ยางพารา สัก ขาว ปาไผ ปลูกผกั สมุนไพร เพาะเหด็ ทําสวนผลไมชนิดตาง ๆ เชน สมโอ มะขาม

ยักษ และเลี้ยงสัตว ตาง ๆ เชน สุกร โค

สถานศึกษาในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ ในระดับประถมศึกษามี 6 แหง ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนมี 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี 2 แหง(แหลงขอมูล: สรปุจากเอกสารประกอบแผนพัฒนาสามป

ป 2558-2560 ขององคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ หนา 3-6)

ขอมูลเพิ่มเติมสรุปจากการเยี่ยมชม พูดคุยปญหาและความตองการของกลุมตัวแทนเกษตรกรที่ทํา

การเกษตรผสมผสาน จํานวน 10 คน รวมกับผูอํานวยการ และเจาหนาท่ีจากศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค

ตามรูปที่ 1 ซ่ึงมปีระสบการณการชวยพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนท่ีอาํเภอไทรโยคมากกวา 10 ป ซ่ึงทุกทานเปนสมาชิก

ของ อสวท.ตาํบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที ่12 มกราคม2558 และวันที ่27 มกราคม

2558
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รูปที่ 1.1 การพดูคุยและขอคาํปรึกษาเก่ียวกับอาชีพและความตองการของ

เกษตรกรในภาพรวมรวมกับผูอํานวยการและเจาหนาที่ ศูนยพัฒนาชนบท

ผสมผสานไทรโยค เม่ือวันที ่27 มกราคม 2558

รูปที่ 1.2 การเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของเกษตรกรและเขารวมพดูคุย

ความตองการของตัวแทนเกษตรกรในพ้ืนที่ ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค เมือ่

วันที่ 12 มกราคม 2558

รูปที่ 1.3 การเขารวมพูดคุยความตองการของตวัแทนเกษตรกรในพ้ืนที่

ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558

รูปที่ 1.4 การเยี่ยมชมและพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรที่เลี้ยงหมูหลมุ และ

การทําเกษตรผสมผสาน รวมกับเจาหนาจากศูนยพัฒนาชนบทผสมผสาน

เพ่ือสอบถามความตองการ เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2558

รูปที่ 1.5 การเยี่ยมชมและพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรท่ีเล้ียงหมูหลุม และ

การทําเกษตรผสมผสาน เพ่ือสอบถามความตองการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม

2558

รูปที 1.6 การเย่ียมชมและพูดคยุกับตัวแทนเกษตรกรท่ีทําเกษตรผสมผสาน

ในพ้ืนท่ี ตาํบลลุมสุม อําเภอไทรโยค เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2558
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ผูรวมพูดคุย คุณตาล (คุณมนทกานท บุญมี) ตามรูปที่ 2.1-2.2 เกษตรกรการปลูกผัก พืชสวน แบบ

ผสมผสาน ประวัติเคยทํางานโรงงานอุตสาหกรรมรายไดดี แตไมมีเงินเหลือ และไมไดรับการจางทํางานตอหาก

วุฒิการศึกษาต่าํเมือ่โรงงานตองการคัดพนักงานออก จึงกลับมาทําการเกษตรผสมผสานที่บานเกิดพรอมทั้งได

ดูแลพอแมทีป่วยเน่ืองจากการทําเกษตรแบบใชสารเคมีและไดเรยีนรูจากการทําเกษตรแบบใชสารเคมีจากพอแม

และพบวามีรายไดหักคาใชจายแลวเพียง พันถึงสองพันบาทตอเดือนเทาน้ัน คุณตาลจึงศึกษาหาขอมูลในการทํา

เกษตรผสมผสาน ผานมา 2 ปแลว มีรายได 15,000 บาทตอเดือน โดยไมตองจางคนงาน และไมมีเครื่องจักร ใน

พ้ืนท่ีประมาณ 5-10 ไร รายไดมาจากการปลูก ตะไครเพือ่อุมนํ้าไวในดิน บวบเหลีย่ม บวบไทย ถ่ัวฝกยาว มะระ

จีน นํ้าเตา กระเจ๊ียบเขียว สลบักับพืชสวน เชน ฝรัง่แปนสทีอง มะขามปอม มะขามยักษ เงาะ มะพราว กลวยไข

กลวยนํ้าวา มะละกอแขกดํา และเล้ียงเปดเพ่ือกินไข โดยบํารุงดินดวยปุยอินทรียทําเองจากข้ีวัว แกลบ และดิน

ปาไผ และน้ําสมควันไมผสมน้ําขี้หมู จุลินทรียจากน้ํามะพราว นอกจากนี้ยังมีรายไดจากการทาบกิ่งพันธุขาย

ถึงแมจะขายราคาเดียวกับผกัของเกษตรกรอ่ืนๆท่ีใชยาฆาแมลง แตจะทําใหขายไดหมดกอนคนอ่ืนและการนําไป

ขายท่ีตลาดดวยตัวเองจึงทําใหไดกําไรเพ่ิมข้ึนถึง 5 เทาเมื่อเทียบกับการสงขายใหพอคาคนกลางหลายๆตอ เชน

มะเขือปญหาของการทําเกษตรผสมผสานของคุณตาล คือ เรื่องโรคพืช ที่ทําใหผลผลิตนอยและผิวไมสวย เชน

เพลีย้แปงในใบฝร่ัง และมันสาํปะหลงั หนอนผัก เช้ือราใบกรอบและรานํ้าคางในบวบเหล่ียม ไวรัสในถ่ัวทําใหยอด

หงิก ใบเหลอืงในฝก พืชตระกูลแตงเนาโคนดิน ซ่ึงเกษตรกรสงสยัเรือ่งเมล็ดพันธุวาท่ีซ้ือมาน้ันดีหรือไม คุณตาล

บอกวาการทาํปุยชีวภาพใชเองตองใชเวลารอถึง 1 ป จึงไมสะดวกเมื่อเทียบกับการซื้อปุยนาโนปลอดสารเม็ดละ

40 บาท ปุยไดโนไมค (ละลายนํ้าแลวใหสีดํา) เปนตน แตเกษตรกรก็มคีวามสงสยัในปุยดังกลาววาปลอดสารจริง

ไหม

พูดคุยกับคุณ นวพร แซโงว เกษตรกรบานพุนอย หมู 11 ตองการวิธีการผลิตปุยอินทรียจาก ใบขาวโพด

ตนขาวโพด แกนขาวโพด

พูดคุยกับพี่จัน(เกศราภรณ หมื่นชนะ) ตามรูปภาพที่ 3.1 และ 3.2 เกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมมา 1 คอก

รายไดจากการเลี้ยงหมูหลุม และการขายขี้หมูหลุมเพื่อเปนปุย(15 กิโลกรัม ราคา 35 บาท) มีลูกคาใชแลวดีบอก

ตอปจจบัุนมีลกูคามารับถึงท่ีบานแตผลติไมเพียงพอ ความตองการ คือ หลักการและวิธีการเลีย้งหมูหลุม หลักการ

และวิธีการผลิตสตูรอาหารสัตวที่มีคุณภาพเองโดยใชวัตถุดิบในชุมชน แทนที่จะซื้ออาหารหมูจาก CP  Betagro

เปนตน ซ่ึงทําใหตนทุนมรีาคาสูง

พูดคุยกับนางทองอินทร สุวรรณศรี ปลูกสมุนไพรปลอดสาร กวา 19 ชนิด (ไดรับการสั่งซ้ือเปนพัน

กิโลกรัม เชน พญายอ อัญชัญ) มีรถมารบัถึงท่ี สวนสมุนไพรอ่ืนๆ เชน ขม้ินชัน ไมฝาง ดีปรี รางจืด เถาวัลยเปรียง

ทองพันช่ัง เปนตัน ท่ีผลิตไดมากแตยังมตีลาดรับซ้ือนอย มีเพยีงสงอภัยภูเบศร ในระดับรอยกิโลกรัมเทาน้ัน

ความตองการ คือ

1. ตลาดรับซ้ือสมุนไพรปลอดสาร

2. การแปรรูปสมุนไพรที่เหลือจากการสงขาย
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3.การทําบรรจุภัณฑ

4.ตองการวิธีการตากสมุนไพรเพ่ือใหมีความสะอาดมากข้ึน ปจจุบนัตากกลางแจง

5.ตองการวิธีการอบเถาวัลยเปรยีงซ่ึงแหงยาก ปจจุบันตองน่ึงกอนนําไปตาก โดยขายได กิโลกรัมละ 50 บาท

6.ตองการแหลงนํ้าเพ่ือการปลูกสมุนไพร

พูดคุยกับพี่สายฝน เอี่ยมมาตามรูปที ่4 เกษตรกรที่มีที่ดินกวา 50 ไร เคยทําเกษตรแบบใชยาฆาแมลงและ

ยาปราบศัตรูพืช และปุยเคมีจนปจจุบันเจ็บปวยและตามีปญหาเนื่องจากการใชสารเคมีในการเกษตร รวมถึงเปน

หน้ีสนิถึงแมวาจะไดผลผลติจํานวนมากแตเม่ือหักลบตนทุนรวมถึงแรงงานและคาจางเคร่ืองจักรพบวาแทบจะไมมี

กาํไร จงึหันกลับมาทําเกษตรผสมผสานและใชปุยอินทรียแทน ความตองการคือวิธีการผลิตปุยอินทรียและการ

จัดการดินและปุย หลักการทําเกษตรผสมผสานเพือ่ใหมรีายไดตลอดป

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค ไดเลาเรือ่ง ผลผลติของเกษตรกรประจําอําเภออันหน่ึง

คือ มะขามยักษ ซึ่งมีตามฤดูกาลและมีปริมาณมากนํามาแปรรูปเปนมะขามยักษแชอิ่มสงขาย แตพบวาผลผลิต

ปริมาณมากออกมาพรอมๆกัน ทําใหเกิดการลนตลาด แปรรูปไมทัน จึงการการวิธีหรือกระบวนการเก็บมะขาม

ยักษเพ่ือนําไปขายไดนอกฤดูกาล เชน หองเย็น เปนตนความตองการการแปรรูปมะขามยักษบรรจุภัณฑวิธีการเก็บ

รักษายืดอายุมะขามยักษเพือ่การแปรรูป

จากการสอบถามเกษตรกร 48 คน ท่ีสนใจเขารวมโครงการถึงประเด็นปญหาและความตองการ สามารถ

สรุปเปน 3 กลุมหลัก คือ 1. กลุมเกษตรผสมผสานเพื่อเกษตรปลอดภัย 2. กลุมเลี้ยงหมูหลุมและเกษตรผสมผสาน

เพ่ือเกษตรปลอดภัย และ 3. กลุมสมุนไพรและการทําเกษตรผสมผสานเพ่ือเกษตรปลอดภัย โดยแสดงดังในตาราง

ดานลาง

อสวท. ที่นําเสนอ ประเด็นปญหาความ

ตองการ

จํานวนผูรวมโครงการ หมายเลขสมาชิก

อสวท.

ขอมูลพ้ืนฐาน(ปลูกอะไรบาง/

เลี้ยงหมูกี่ตัว)/ผลผลิตของ

แปลง

กลุมเกษตรผสมผสานเพื่อเกษตรปลอดภัย

1.คุณมนทกานต บุญมี

หมายเลขสมาชิก 9819

1 . ก า ร ทํ า เ ก ษ ต ร

ปลอดภัย

นายจิตต ทิมออน 10073

2 . วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต ปุ ย

อินทรีย นายอุทัย เณรจาที

10074

3.การจัดการดินและ

ปุย

นางสายฝน เอ่ียมมา

9821 มะกรูด (700 ตน) มะนาว

(20 ตน) สมโอ(70 ตน)

มะขามปอม(20ตน) มัน

สําปะหลัง (10ไร)ขมิ้น ไพร

ขมิ้นขาว(3 ไร) พื้นที่ใหเชา

10 ไร แมน้ํา
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อสวท. ที่นําเสนอ ประเด็นปญหาความ

ตองการ

จํานวนผูรวมโครงการ หมายเลขสมาชิก

อสวท.

ขอมูลพ้ืนฐาน(ปลูกอะไรบาง/

เลี้ยงหมูกี่ตัว)/ผลผลิตของ

แปลง

นางวันด ีสนเนียม 10075

นายสุนทร รื่นเริงใจ 10076

นางสมจิตร สุดวิไล 10077

นายคาํ นงนุช 10078

นางออย ศรีชัยนาท 10079

นางชเอม อินจาย 10080

นางออย แซตัน 10081

นางเกตศิญา มงคล 9820

นางจันทรทิพย ศรีชัยนาท 9719

นางอัมรา รักษา 9736

นายชิด รอดอนงค (บานเลขที่

67, มือถือ 084 893 7719)

- มะขามปอม 650 ตน ฝรั่ง

437 ตน มะกรูด 470 ตน

มันสําปะหลัง 16 ไร

ขม้ินชัน 7ไร ขน้ินออย 7ไร

ไกพื้นเมือง 50 ตัว พื้นที่

ทั้งหมดรวม 60 ไร

นางจีระนุช สวัสดี

10082 สับปะรด 5ไร แกวมังกร

150 ตน น้ําฝน

นายมิน สวางเนตร

10083 สมโอ(46ตน) สมเขยีวหวาน

(15ตน)มะนาว(200ตน)

มะขามเปรี้ยว(25ตน)มะนาว

(12ตน)ทุเรียน(12ตน)

มะกรูด(400ตน) ลองกอง

(2ตน) พ้ืนท่ี 25 ไร ไก

พื้นเมือง 50ตัว เปดเทศ 17

ตัว ปลาตะเพียน ปลานิล

สระนํ้า 2 งาน

นางสายหยุด ขาวสนิท

10084 มะกรูด 3ไร มันสําปะหลัง 2

ไร ทุเรียน 4 ตน เงาะ 5ตน

มะนาว 9 ตน มะขามปอม

22 ตน ขนุนทองประเสริฐ

10ตน มะขามยักษ 20 ตน
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อสวท. ที่นําเสนอ ประเด็นปญหาความ

ตองการ

จํานวนผูรวมโครงการ หมายเลขสมาชิก

อสวท.

ขอมูลพ้ืนฐาน(ปลูกอะไรบาง/

เลี้ยงหมูกี่ตัว)/ผลผลิตของ

แปลง

น้ําฝน

นางสงวน ผองเกษม

10085 ไมยนืตน มะกรดู ขนุน 6 ไร

ใชนํ้าฝน

นางสาวพรกมล บัวขาว 10086

นางหนูนิด ประสาน

10087 มะขามยักษ(10ตน) สมโอ

(10ตน) ไกพ้ืนเมือง(100ตัว)

เปดไข(10ตัว) เชาที่ปลูกมัน

สําปะหลัง 10ไร นํ้าฝน

นางทองเพิ่ม จันทรตะหลา

10088 มะกรูด 150 ตน มะนาว 10

ตน กลวย 20กอ มะขาม

ยักษ 20 ตน ขมิ้น รวม

ท้ังหมด 5 ไร นํ้าฝน

นางสุกัญญา ชัยวงษ 9724 ยังไมไดขอมูล

นายสงิห เพชรรุณ

9733 มะขามปอม(100ตน 5 ไร)

มะกรูด 5 ไร สระน้ํา 2 งาน

นางจีระนุช สวัสดี 10082

กลุมเลีย้งหมหูลุมและเกษตรผสมผสานเพื่อเกษตรปลอดภัย

2.นางเกศราภรณ หม่ืน

ชนะ (ประธาน)

หมายเลขสมาชิก 9720

สมโอ 5ไร กลวยนํ้าวา

กลวยหอม 2 ไร มะขาม

ยกัษ มะนาส 2 งาน หมู

1 5  ตั ว  ( ร า ย จ า ย

43,000 บาท รายรับ

22,000 บาทตอเดือน)

เปด 9 ตัว ไกพื้นเมือง

50  ตั ว  ห น อ ไ ม ด อ ง

น้ําฝน น้ําประปา

1.หลักการและวิธีการ

เลี้ยงหมูหลุม

นางนงเยาว สอนพันธ 9720 กลวย 15 ไร (รับ 10,000

บาทตอเดือน จาย 3,000

บาทตอเดือน) สมโอ 2 ไร ๖

รับ 10,000 บาทตอป

รายจาย 2,000บาท) ปาลม

8 ไร (จาย 6000 บาท) สูบ

นํ้าลําคลองบางคร้ัง

น้ําประปา น้ําฝน

2. หลักการและวิธีการ

ผลิตสูตรอาหารสัตว

จากวัตถุดิบชุมชน

นางมานิตย ชุมช่ืน 10090

3.ก า ร ทํ า เ ก ษ ต ร

ปลอดภัย นางพีรนุช กล่ินเจริญ

10091

นางวาสนา อินทบตุร 10092
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อสวท. ที่นําเสนอ ประเด็นปญหาความ

ตองการ

จํานวนผูรวมโครงการ หมายเลขสมาชิก

อสวท.

ขอมูลพ้ืนฐาน(ปลูกอะไรบาง/

เลี้ยงหมูกี่ตัว)/ผลผลิตของ

แปลง

นางทรัพย ดวงมณี (รอง

ประธาน)

10093

นางสุมลทา สวัสด์ิผล

(เหรญัญิก)

10094 กลวย 2 ไร (800 บาทฝ

เดือน)ตะไคร 100 ตรว.

น้ําประปา น้ําฝน

เดือนนภา สวัสดิ์ผล(โทร. 086

004 2572)

- หมอนผลสด 3ไร(จาย 1500

บาทตอเดือน) มะนาว 1ไร

จาย500บาทตอเดือน กลวย

หอม 1ไร กลวยน้ําวา 18 ไร

จาย 3600บาทตอเดือน

ขนุน 3ไรจาย 1500บาทตอ

เดือน ฝร่ังกิมจู 1ไรจาย 500

บาทตอเดือน สมโอ 2ไร

จาย 1000บาทตอเดือน

ชะอม 70 ตรว. ขจร 70

ตรว. สวนปาสัก พยุง มะคา

มะฮอกกาน ี8ไร จาย 6400

บาทตอป นํ้าฝน นํ้าบาดาล

เพิ่งทํามา 1 ป

กลุมสมนุไพรและการทําเกษตรผสมผสานเพ่ือเกษตรปลอดภัย

3 . น า ง ท อ ง อิ น ท ร

สุวรรณศรี หมายเลข

สมาชิก 9818

มั น สํ า ป ะ ห ลั ง 1 7 ไ ร

กลวยน้ําวา 1 ไร ขิง 1ไร

มะกรูด พญายอ อัญชัญ

วัว 2 ตัว

1 . วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต ปุ ย

อินทรีย

นางนวพร แซโงว 9730 กลวยน้ําวา 3ไร มัน

สําปะหลัง 10ไร แตงลาน 1

ไร สระน้ํา 1ไร

2.ตลาดซื้อสมุนไพร

ปลอดภัย นางอรดา อุนลาวรรณ

10096 ดีปลี 1ไร แกนตะวัน 2 งาน

มะกรูด 1ไร สระน้ํา 2 งาน

3.การแปรรูปสมุนไพร

นางพุฒิเหล็น มวงงาม (สวุรรณ)

10097 มะเขอืพวง 1ไร แตงกวา 1

ไร มันสําปะหลัง 7 ไร ไก

บาน 10 ตัว

4.การตากสมุนไพร นางทองอนิทร สวุรรณศรี 9818

5 . กา ร ทํ า ส มุ น ไ พ ร

ปลอดภัย

นางสาวสุดใจ สระทองบอง 10098

นายวิกร วชริพันธวิชาญ 10099 ขาวโพด 3ไร มะกรูด 1งาน
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อสวท. ที่นําเสนอ ประเด็นปญหาความ

ตองการ

จํานวนผูรวมโครงการ หมายเลขสมาชิก

อสวท.

ขอมูลพ้ืนฐาน(ปลูกอะไรบาง/

เลี้ยงหมูกี่ตัว)/ผลผลิตของ

แปลง

มะนาว 4ไร ปลาตะเพียน

1,000 ตัว สระน้ํา 1ไร

นางสาวสําล ีสุวรรณศรี 10100

นางลาํจวน ลูกกูล 10101

นางสาวสงา ปล้ืมบําเรอ

10102 อัญชัญ พญายอ มะกรูด

ดีปลี สระน้ํา ขุดตามลําหวย

นางละออง สิงหโสภณ 9731

นางไพรินทร ฟกโต 9650

นายมานพ พวงมณี 10103

นางสาวจารุวรรณ ประโยชนศิริ

10104 คะนา 2งาน ผักชี 2 งาน มัน

สําปะหลัง

นายภัทรภณ คุณทรัพยสถิตย 10105

นางสาวโกสุม จันทรตัน

10106 มันสําปะหลัง 5ไร แพะเนื้อ

40 ตัว สระน้ํา

เหตุผล ความตองการหรือประเด็นปญหาท่ีตองการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาไปแกไขหรือ

พัฒนาหมูบาน

ในป พ.ศ.2557 ทางคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย ผศ.ดร.นงนุช สังข

อยุทธ ไดจัดฝกอบรมการตรวจคุณภาพดินและการผลิตปุยอินทรียนวัตกรรมใหมคารบอนต่ําเพื่อใชประโยชน

สําหรบัครัวเรอืนในชุมชน รหัสโครงการ 4023 มีผลการดําเนินงานเปนท่ีนาพอใจ ดังน้ี

1. เกษตรกรมีความสามารถ และต่ืนตัวอยากรูอยากทําการตรวจดิน (N P K pH) ดวยตนเองจากดินใน

แปลงของตัวเองดวยชุดตรวจดินอยางงายเพือ่ใชในการจัดการปุยเพ่ือการเกษตรของตนเอง

2. เกษตรกรสามารถนําวิธีการผลิตปุยอินทรยีอยางงายแบบไมพลิกกลับกองไปใชประโยชนไดจริงดวย

ตนเองและยังสามารถนําไปแนะนําและถายทอดตอยังเกษตรกรผูสนใจตอไปไดดวยตนเองไมตํ่ากวา

30% จากจํานวนผูเขารวมอบรมทั้งหมด

3. ผูเขารวมอบรมจากของ อบต.สิงห(ขยายผลจาํนวน 45 คน)ไดเปนตัวกลางในการรวมสนับสนุนใหเกิด

การขยายผลของการถายทอดเทคโนโลยีอยางงายและกระตุนใหเกดิการนําไปใชประโยชนเรือ่งวิธีการ

ตรวจวิเคราะหดินเฉพาะแปลงอยางงายเพ่ือการจัดการดินและปุยใหเหมาะสมกบัพืชท่ีตองการปลกู
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4. ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค(ขยายผล 25 คน) และผูนํากลุมพัฒนาดินบานพุพรหม (ขยายผล

25 คน)ไดเปนตัวกลางในการรวมสนับสนุนใหเกิดการขยายผลของการถายทอดเทคโนโลยีอยางงาย

และกระตุนใหเกดิการนําไปใชประโยชนเร่ืองวิธีการผลิตและประโยชนจากการผลิตปุยอินทรียใชเอง

ในชุมชน

จากการอบรมตวัแทนและผูสนใจจากชุมชนตาง ๆ ใน อ.ไทรโยค เชน ต.วังกระแจะ ต.ลุมสุม ต.ทาเสา

และอีกหลายตําบล รวมถึงองคการปกครองสวนตําบลสิงห อ.ไทรโยค พบวา เกษตรกร อ.ไทรโยค ยังมีความ

ตองการในการนํา วทน. ไปพัฒนาหมูบานเพ่ิมเติม อาทิเชน

ตนนํ้า

(เนนการลดตนทุนการใชปุย ยากําจัดศัตรูพืช และการจัดการดินและปุย)

1.การขยายผลถายทอดวิธีการผลิตปุยอินทรยีอยางงายแบบไมกลับกอง ปุยนํ้าชีวภาพ หัวเช้ือจุลินทรียหนอกลวย

และการขยายผลเพือ่ปรามศัตรูพืช

2.การขยายผลถายทอดวิธีการตรวจคุณภาพดินอยางงายเพ่ือการจัดการดินและปุยสําหรบัการปลูกพืชชนิดตางๆ

3.การจดัการนํ้าเพ่ือการเกษตรในชวงฤดูแลง เทคโนโลยีการปลูกพืชกระถางแกมลิง และแบบลงแปลงเพือ่ประหยัด

นํ้า การใชพลังงานทดแทนในการจัดการนํ้า

4. การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในพื้นที่เกษตรผสมผสานแบบเกษตรปลอดภัย เชน การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย

หนอกลวยและการขยายผลเพ่ือปรามศัตรูพืช

5. หลกัการวิธีการเล้ียงสัตว การผลิตอาหารสัตวจากวัสดุทองถ่ินเพ่ือลดคาใชจายคาอาหารสัตว การดูแลรักษาโรค

อยางงาย เชน หมูหลุม แพะเน้ือ ไกพ้ืนเมือง ไกบาน เปดไข เปดเทศ วัว ปลาตะเพียน ปลานิล

6. หลกัการและวิธีการผลติปุยนํ้าชีวภาพสูตรตาง ๆ และการนําไปใชประโยชน

กลางน้ํา

(เนนการแปรรูป และการจัดการพ้ืนท่ีทางการเกษตร)

1. การแปรรูปผลิตภัณฑ ผลไม เชน กลวยนํ้าวา มะขามยักษ มะขามปอม แกนตะวัน

2. การแปรรูปสมุนไพร เชน  อัญชัญ เนื้อมะกรูด

3. การแปรรูปปลา เชน ปลาตะเพียน ปลานิล

4. การจัดการพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสม เพื่อการปลูกพืช ผัก ผลไม การเลี้ยงสัตว และการประมง

5. การจดัการนํ้าและใชพลังงานทดแทน

6. วิธีการตากสมุนไพรท่ีสะอาดโดยใชพลังงานทดแทนหรอืพลังงานจากแสงอาทิตย
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ปลายน้ํา

1. การเก็บรกัษาผลผลติทางการเกษตรทีล่นตลาด เชน มะขามยักษ พืชสมุนไพร อ่ืนๆ

2. แปรรปูผลิตภัณฑ และการออกแบบบรรจุภัณฑ ของผลผลิตทางการเกษตรที่ลนตลาด เชน มะขามยักษ พืช

สมุนไพร

3. การวางแผนการตลาด

4. การรวมกลุมเพื่อการจัดการผลผลิตทางการเกษตร

ตอมา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รวมกับ

สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยฯ จดัโครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(อสวท.) โดยมี

ผูสนใจเขารวมเปน  อสวท. จํานวน  162   คน โดยม ีอสวท. ช่ือ เกศราภรณ หมืน่ชนะ อสวท.  หมายเลขสมาชิก

9720 ไดเสนอความตองการในการนํา วทน. ไปพัฒนาในพ้ืนที ่หมูบาน ต.วังกระแจะ และตําบลลุมสุม อ.ไทรโยค

ดังน้ี

1. หมูบานสมุนไพรปลอดภัย

2.   หมูบานเกษตรปลอดภัย

และจากการประสานงานในพ้ืนท่ี โดยใหสมาชิก อสวท. เปนผูประสานผูเขารวมโครงการ ปรากฏวามี

ผูสนใจเขารวมโครงการจํานวนประมาณ 46 คน โดยมีรายช่ือตามแบบแสดงความจาํนงเขารวมโครงการหมูบานแม

ขาย วท. ไดเสนอความตองการ ในการนํา วทน. ไปพัฒนาในพ้ืนท่ีในเร่ืองตาง ๆ ดังแสดงตามเอกสารแนบรายช่ือ

สมาชิกที่แสดงความจํานงเขารวมโครงการแมขาย วท. ต.วังกระแจะ และ ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค

จากการวิเคราะหประเด็นปญหาและความตองการของเกษตรกรเบือ้งตน ตามตารางในหัวขอ 5.1 ทางทีม

ผูดําเนินการจึงไดนําเสนอโครงการหมูบานในสวนของการพัฒนาเกษตรดีท่ีเหมาะสม และการแปรรูปสมุนไพรใน

พ้ืนท่ี โดยมีเทคโนโลยีท่ีจะตอบสนองความตองการของชุมชน ดังน้ี

เทคโนโลยีตนนํ้า เทคโนโลยีกลางนํ้า เทคโนโลยีปลายนํ้า

-การผลิตปุยอินทรียอยางงาย

-การผลิตหัวเช้ือจุลินทรียเพื่อ

เกษตรปลอดภัย และปรามโรค

และแมลงในพืชอยางงาย

-การจดัการดินและปุย

-การผลติอาหารสัตวจาก

วัตถุดิบทองถ่ิน

-หลักการเลี้ยง ดูแลสัตว และ

-เทคนิคการปลูกผักในระบบโรงเรือนพลาสติก

-การทําเกษตรปลอดภัย

-การแปรรูป พืช ผลไม และสมุนไพร เชน

มะขามยักษ มะขามปอม อัญชัญแหง เนื้อ

มะกรดู พืช สมุนไพร อ่ืนๆ

-การวางแผนและการจัดการพ้ืนท่ีการเกษตรท่ี

เหมาะสม เพื่อการปลูกพืช ผัก ผลไม การเลี้ยง

สัตว และการประมง

-การสรางตราสินคา

-การออกแบบบรรจุภัณฑ

-การสรางตลาดอเิลคโทรนิกส

ผานสือ่สังคมออนไลน

-เทคโนโลยกีารเก็บรักษา

ผลผลิตทางการเกษตรทีล่น

ตลาดในชุมชน เชน มะขาม

ยักษ มะขามปอม อญัชัญแหง
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การรักษาโรคอยางงาย เชน หมู

หลุม แพะ วัว ไก ปลา เปด

-การบรหิารจัดการนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยางงาย

-การใชตูอบพลังงานแสงอาทิตย

-การบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรโดยใช

พลังงานทดแทน

พืชสมุนไพร อื่นๆ

-การวางแผนการตลาด

-การรวมกลุมเพื่อการจัดการ

ผลผลิตทางการเกษตร

ในโครงการนี้มีขอบเขตของเกษตรปลอดภัยจะอยูที่ สมุนไพร พืชผักสวนครัว และหมูหลุม โดยใหคําจํากัด

ความหรอืความหมายของ “สมุนไพรปลอดภัย” และ “เกษตรปลอดภัย” คือระบบการเกษตรที่จะใหผลิตผลที่

ปลอดภัยจากสารพิษ หรือปลอดภัยจากการปนเปอนของสารและโลหะทีจ่ะมีผลตอผูบริโภค นอกจากนั้นระบบการ

ผลติน้ันจะตองปลอดภัยกับส่ิงแวดลอมและเกษตรกรผูผลิตดวย โดยในโครงการน้ีขอยึดหลกัการระบบเกษตรดีท่ี

เหมาะสม ซึง่เปนระบบเกษตรปลอดภัย อีกระบบหนึง่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพัฒนาและสงเสริมใหเปน

ระบบมาตรฐานของชาติ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลท่ีเก่ียวของ ท้ังเกษตรกร ผูผลิต ผูบริโภค รวมถึง

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงความเปนไปได และการยอมรับของผูเก่ียวของ ระบบน้ีคือ “ระบบเกษตรดีที่

เหมาะสม” หรือ GAP (Good Agricultural Practices , Good Animal Practices , Good Aquatic Practices)

ระบบน้ีสามารถผลิตไดท้ังพืช ปศุสัตว และประมง

(แหลงขอมลูจากhttp://www.thaifert.com/knowledge_detail.php?knowledgeid=27)

จากความหมายที่กลาวมานี้ทําใหเกษตรปลอดภัยมีมากมายหลายระบบซึ่งขอยกบทความจากเวบไซตของ

สมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทยเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย จะไดกลาวถึงบางระบบที่เคยมีการดําเนินการ

และบางระบบยังดําเนินการในปจจุบนั ไดแก

1.ระบบ“เกษตรอินทรีย”คือระบบเกษตรทางเลือกระบบหนึ่งที่มองถึงอาหารหรือผลิตผลที่ปลอดภัย และใน

ขบวนการผลติจะตองมีผลกระทบตอเกษตรกรและสิ่งแวดลอม ขอกําหนดที่สําคัญของเกษตรอินทรีย คือหามใช

สารเคมีและสารสังเคราะหทุกชนิดในการผลติ และพ้ืนท่ีเกษตรอินทรยี จะตองปลอดจากการปนเปอนของดิน นํ้า

และอากาศจากรายละเอียดดังกลาวหลายคนยังอาจสับสน ในเรื่องของการหามใชสารเคมี และสารสังเคราะห

ยกเวนสารอินทรียเทาน้ัน เรือ่งน้ีคงพอเขาใจได แตตองปลอดจากการปนเปอนทางดิน นํ้า อากาศ คงตองอธิบาย

เลก็นอย คือในดินท่ีมีการใชสารเคมีมานานจนในดินมีการสะสมมาก การปรับเปลีย่นเปนระบบเกษตรอินทรียจึงมี

ระยะการเปลี่ยนแปลง (Transition period) ซ่ึงจะชาหรือเร็วข้ึนอยูกับสารตกคาง และชนิดพืช อาจเปน 1 ป หรือ

ยาวถึง 5 ปก็ได การปนเปอนทางนํ้า หมายถึง นํ้าท่ีใชในการผลติพืชจะตองปราศจากการปนเปอนจากสารเคมีทุก

ชนิด เชนนํ้าท่ีหลากจากนาท่ีมีการใชปุยและสารเคมีผานแปลงเกษตรอินทรีย ก็จะทําใหนาเกษตรอินทรียไมผาน

การรับรอง การปนเปอนทางอากาศ แปลงเกษตรอินทรียที่ทําอยูติดถนนไอเสียจากรถยนตที่มีโลหะหนัก ก็อาจ

กอใหเกิดการปนเปอนทางอากาศในระบบการผลติ พ้ืนท่ีเกษตรอนิทรียน้ันกไ็มผานการรับรอง

จากรายละเอียดดังกลาว กลาวไดวาการทําการเกษตรอินทรียเปนเรื่องคอนขางยุงยาก จะตองมีการ

กําหนดโซน (Zoning) ท่ีชัดเจนและทําเปนกลุมจึงจะสําเร็จและย่ังยืน การเกษตรอินทรียจึงถูกจํากัดและขยายตัว
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ไดชาในป 2545 ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรียประมาณ 55,992 ไร และเพิ่มขึ้นเปน 135,634 ไร ในป 2548

(ท่ีมามูลนิธิสายใยแผนดิน 2549) ปจจุบนันาจะอยูท่ีประมาณ 250,000 ไร คิดเปนรอยละ 0.17 เทาน้ัน

การท่ีนายกรฐัมนตรี ผูบริหารท่ีเก่ียวของท้ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะผูผลติ กระทรวงพาณิชยในฐานะ

ผูคา จะตองคํานึงถึงการกาํหนด “เกษตรอินทรีย” ขึน้เปนวาระแหงชาตินั้นจะมีความเปนไปไดหรือเหมาะสมตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติหรือไม? ปจจบุนักระแสการดําเนินการตามผูนํากําลังระบาดในยุทธศาสตรประเทศ

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจงัหวัด ใครไมมีแผนเกษตรอินทรีย จะมปีญหาดานการจัดการปนเปอน

จากข้ันตอนทีเ่ปนขอกําหนดตามมาตรฐานการผลติ GAP เช่ือแนวาหากเกษตรกรไดปฏิบัติตามมาตรฐาน นอกจาก

จะไดสินคาคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษแลว ยังเปนขบวนการท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติไดดวย

จากสถิติที่มีพื้นที่การผลิตทั้งสองกลุมนี้มากกวารอยละ 80 ของพื้นที่การเกษตร และพืชเศรษฐกิจหลัก ไดแก ขาว

ออย มันสําปะหลงั ขาวโพดเล้ียงสัตว ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และสับปะรด ลวนเปนการผลิตท่ีสามารถสรางรายได

แกประเทศได ดังน้ันการเกษตรในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ของพืชเศรษฐกิจ จึงนาจะเปนระบบ

การเกษตรที่รัฐถือเปนนโยบายหลัก ที่เรียกวา “วาระแหงชาติ”

ส่ิงจาํเปนท่ีทําใหตองเขียนเร่ืองน้ีเพราะเกษตรอินทรยีแมจะดีแตขอเท็จจริงการผลิตทั้งประเทศหรือผลิตเปนสวน

ใหญเพ่ือนํารายไดเขาประเทศเปนเรือ่งท่ีเปนไปไดยาก ยังไมสายท่ีจะปรับยุทธศาสตรการผลิตพืชหรือการเกษตร

ปลอดภัย เปนเกษตรดีท่ีเหมาะสม

2.ระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม เปนระบบเกษตรปลอดภัย อีกระบบหน่ึงท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพัฒนา

และสงเสริมใหเปนระบบมาตรฐานของชาติ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลท่ีเกี่ยวของ ท้ังเกษตรกร ผูผลิต

ผูบริโภค รวมถึงผลกระทบตอสิง่แวดลอม โดยคํานึงถึงความเปนไปได และการยอมรับของผูเก่ียวของ ระบบน้ีคือ

“ระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม”หรือ GAP (Good Agricultural Practices , Good Animal Practices , Good

Aquatic Practices) ระบบน้ีสามารถผลติไดท้ังพืช ปศุสัตว และประมง

กอนที่จะเนนใหเห็นความสําคัญและความจําเปนที่จะตองเรงรัดการพัฒนาระบบ GAP ใหเปนมาตรฐานชาติ

จะตองทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ ผูผลิต หรือเกษตรกร ผูบริโภค โรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรูความเขาใจ

ตรงกนัเสยีกอน จากขอมลูสถิติการเกษตรของสาํนักงานสถิติแหงชาติ ป 2546 ดูจะเปนขอมูลเกาสักหนอย แตก็ดี

ที่สุด เพราะสถิติที่กําลังทําอยูในป 2556 คงยังไมไดตีพิมพขอมูลดานการเกษตรของสํานักงานสถิติ ไดแบงแนว

ทางการใชสารเคมี ปุยเคมี และปจจยัการผลิตทางธรรมชาติ เปน 3 กลุมใหญๆ  ประกอบดวย

กลุมท่ี 1 คือ กลุมเกษตรกรที่ทําการเกษตรโดยไมใชปุยเคมี และสารเคมีใชแตผลิตผล หรือปจจัยธรรมชาติ ที่มีอยู

หรือหาได มีเทาไหร ก็ใชเทานั้น ไมมีก็ไมใช การทําการเกษตรกลุมนี้ไมเนนปริมาณ หรือผลตอบแทนจากผลิตผล
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ไดเทาไรก็เทาน้ัน การเกษตรกลุมน้ีจึงเหมอืนระบบเกษตรธรรมชาติที่กลาวแลว ผลิตภาพการผลิตจึงอยูในระดับ

คอนขางตํ่า กลุมน้ีมีประมาณ 549,269 ครัวเรอืน ลดลงจากป 2536 ท่ีมีมากถึง 845,031 ครัวเรอืน

กลุมท่ีสอง เปนกลุมแรกท่ีพิจารณาเห็นวาผลติผลทีไ่ดดีแตใหผลิตผลนอยมีผลตอรายได จึงปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมการ

ใชปุยเคมี และสารเคมี รวมกับผลิตภัณฑหรือปจจัยธรรมชาติที่ใชอยูเดิม เปนการใชผสมผสาน กลุมนี้มีเกษตรกร

ปฏิบัติอยูมากกวากลุมแรก โดยในป 2536 มีเกษตรกรดําเนินการอยู 1,955,168 ครัวเรือน แต 10 ปตอมาในป

2546 ลดลงเหลือ 1,704,929 ครัวเรอืน ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองจากทรพัยากรดินเส่ือมโทรม ปจจัยการผลิตธรรมชาติมี

นอยลง หรอืมีการใชเศษซากพืชเพ่ือเปนพลังงานหรอือ่ืนๆ มากก็เปนได เกษตรกรจงึหันไปใชสารเคมีแทน

กลุมที่สามเปนกลุมเกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชยคือการเกษตรที่เนนปริมาณผลผลิต หรือผลตอบแทน

จากการผลิตเต็มที่จึงเนนใชปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ใหผลเร็ว จึงเนนการใชปุยและสารเคมีเปนหลัก เชน

การผลิต ขาว ออยโรงงาน มันสาํปะหลัง ปาลมนํ้ามนั ขาวโพดเล้ียงสตัว ยางพารา และสับปะรด ซ่ึงในป 2536 มี

เกษตรกร ผลติ 2,542,020 ครวัเรือน เพิ่มขึ้นเปน 3,172,492 ครัวเรือน ซึ่งคิดเปนรอยละ 64 ของเกษตรกรทั้ง

ประเทศ

จากการใชปุยเคมี และสารเคมีเพิ่มขึ้นอยางมาก แตเกษตรกรสวนใหญยังมีการใชอยางขาดประสิทธิภาพ

และไมถูกตอง บางรายใชสารเคมีในระยะตองหาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดพัฒนาและกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ขึ้นเพื่อเปนระบบการผลิตที่ไมเปนผลรายตอเกษตรกร สิ่งแวดลอม

และไดผลติผลปลอดภัยตอผูบริโภค ไมมีสารตกคางเกินมาตรฐานตามสากลกําหนด โดยการปฏิบัติตามระบบน้ีจะมี

การตรวจรับรองเชนเดียวกับระบบเกษตรอินทรยี ตลอดหวงโซการผลติประกอบดวย

1) การเลือกพื้นที่ ที่เหมาะสมกบัพืช

2) มีการจัดการดินอยางถูกตองเหมาะสม เชน ไถพรวนในขณะที่มีความชื้นพอเหมาะ มีการเตรียมการปลูกที่

ถูกตอง

3) เลือกใชพันธุดี สอดคลองกับสภาพภูมปิระเทศและสภาพแวดลอม

4) มีการปลูกถูกตอง ตรงตามฤดูกาล ระยะการปลูกหรือจํานวนตนตอไร เปนไปตามคําแนะนํา

5) การดูแลรักษาเปนไปตามคําแนะนํา กําจัดวัชพืชตามความเหมาะสม ใสปุยถูกตองตามอัตราและจํานวนท่ี

เหมาะสม เวลาท่ีพชืตองการ พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีใสถูกตอง การใชสารเคมีถูกตองตามคําแนะนํา ไมใชสารเคมี

ตองหาม ไมใชสารเคมีในชวงหามใช เชน กอนเก็บเกีย่ว เปนตน

6) เก็บเก่ียว หรือจับสัตวเม่ือแก หรือไดอายุตามมาตรฐานเพ่ือใหผลผลติท่ีดีมีคุณภาพ เชน เก็บปาลมนํ้ามันเม่ือแก

ก็จะไดเปอรเซ็นตนํ้ามันสูง

7) มีสถานท่ีเก็บผลติผลท่ีไดมาตรฐาน ไมมีการปนเปอน รวมท้ังระบบการขนสงผลผลิตท่ีไดมาตรฐาน ปราศจาก

การปนเปอน
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จากขั้นตอนการปฏิบัติที่กําหนดเปนแนวทาง เพื่อการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต และมาตรฐาน

ผลผลติ กลาวไดวาถามีการสงเสรมิใหเกษตรกรดําเนินการตามมาตรฐาน GAP แลว เช่ือแนวาผลิตภาพการผลิตจะ

สูงข้ึน ซ่ึงกเ็ทากับเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลติ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับเพือ่นบานได

สามารถรองรับหรือแกไขปญหาการมาถึงของ AEC ในป 2558 ไดทางหนึ่ง “ที่สําคัญเราไดอาหารปลอดภัยที่

ย่ังยืน”

จากสถิติของการผลิตพืชในประเทศไทย ในกลุมที่สองและกลุมที่สาม มีจํานวนเกษตรกรมากกวารอยละ

80 ของเกษตรกรไทย และใชอยูกับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ดังนั้นระบบการเกษตรที่มีผลตอการพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ ควรเปนระบบ GAP (Good Agricultural Practices) ที่สามารถดําเนินการได

มากกวารอยละ 80 ของประเทศ และควรใหมีการผลักดันใหเปนวาระแหงชาติอยางจริงจงั

ทั้งหมดที่กลาวมาไมไดมีเจตนาที่จะโตแยง หรือตําหนิ หรือไมเห็นดวยกับเกษตรอินทรีย แตที่ตองเขียนเรื่องนี้

เพราะหลายภาคสวนยังมีอคติเกีย่วกับปุยเคมี “ปุยเคมี” ก็คืออาหารพืชที่สังเคราะหเพื่อใชสนองความตองการของ

พืช แตจากมุมมองทีจุ่ดบกพรองมากกวาจุดดี ถาจะเปรียบเทียบปุย กับอาหารมนุษย ซ่ึงปจจุบัน เน้ือสัตว อาหาร

ประมง และพชื ลวนมาจากการผลิตที่ปรุงแตง ผิดแยกจากธรรมชาติ ทําไมยอมรับกันได? และจากทัศนคติที่ไม

ถูกตองกับปุยเคมี ทําใหการพัฒนาพืชขาดประสิทธิภาพ ถาจะเปรียบเทียบกับการพัฒนาสัตว ที่สงเสริมพรอมกับ

พันธดี คืออาหารขน หรือหวัอาหารท่ีดีเสมอ แตการพัฒนาพันธพืชท่ีดี แตจะใหพืชหาอาหารกินเอง

สุดทายอยากฝากผูเก่ียวของใหพิจารณาวา เกษตรอินทรีย เกษตร GAP ทําไมพัฒนาชา เกษตรกรไมยอมรับ สาเหตุ

สําคัญคือใหผลตอบแทนกับผูปฏิบัติไมคุมกับความยากลําบาก การพัฒนาระบบใหย่ังยืนไดจะตองเนนการให

ความรูกับผูบริโภค ผูประกอบการอุตสาหกรรม ยอมรับขอดีของผลิตผลจากระบบดีๆ  ยอมใหราคาสูงคุมกับการ

ลงทุน กจ็ะทําใหระบบเกษตรอินทรีย และระบบ GAP มีความย่ังยืน

1.2 วัตถุประสงค

1. เพ่ือพัฒนาเปนหมูบานท่ีไดรับมาตรฐานดานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัย

(โดยเนนท่ี พืช ผักสวนครัว ผลไม สมุนไพร และ ปศุสัตว บางชนิดกอน)

2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตร

3. เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูดานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัย

1.3 แนวคิดในการพัฒนาหมูบานดาน วทน.

จากแนวคิดในการพัฒนาหมูบานดาน วทน. มีลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน กิจกรรมสงเสรมิการนํา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจํางบประมาณป

2558  มีข้ันตอนสูหมูบานแมขาย วท. ดังแผนภาพประกอบดานลางน้ี
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ดังน้ันในการพัฒนาหมูบานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัย หมูบานตําบลวังกระแจะและตําบลลุมสุม จึงมี

รูปแบบการพัฒนาครบวงจรต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ดังน้ี

ตนนํ้า พัฒนาในสวนของ การพัฒนากลุมใหแข็งแรง การลดคาใชจายตนทุนการผลิต เชน การผลิตปุยใช

เองจากวัตถุดิบทองถ่ิน การจดัการดินและปุยเพือ่ลดปญหาการใชปุยมากเกิน การจดัทําบัญชี

เพาะปลูกและเล้ียงสัตว การบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรอยางงาย การผลิตอาหารสัตวจาก

วัตถุดิบทองถ่ิน หลกัการเล้ียง ดูแล การวางแผนการเล้ียงสัตวและรกัษาโรคอยางงาย เชน หมู

หลุม แพะ วัว ไก และการจัดการน้ําในชุมชน

กลางน้ํา การจดัการบริหารพ้ืนท่ีเพาะปลูก การวางแผนการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว การแปรรูปผลิตภัณฑ

เกษตรและสมุนไพร

ปลายน้ํา พัฒนาในสวนของการปลูกพืชในระบบเกษตรปลอดภัย พัฒนาในสวนของการแปรรูปผลิตภัณฑ

การตลาด

จากโมเดลของการพัฒนาดานบน จะดําเนินการภายใตระยะเวลา 3 ป (2559-2561) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

ปท่ี 1 อยูรอด จะเนนในเรื่องการสรางกลุม การบริหารจัดการกลุมใหเขมแข็ง และการถายทอดเทคโนโลยีการ

จัดการฟารม โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี

1. ผูเขารวมโครงการไมต่ํากวา 40 คน

2. จดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลติสมุนไพรและเกษตรปลอดภัย 1 กลุม
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3. จัดการอบรมและถายทอดความรูและเทคโนโลยีอยางงายทีเ่นนประโยชนการนําไปใชจรงิ ไดแก

3.1 การผลิตปุยอนิทรียและปุยนํ้าใชเองจากวัตถุดิบทองถ่ิน และการจดัการดินและปุยเพ่ือลดปญหา

การใชปุยมากเกินความจําเปน (นําไปใชประโยชนจรงิ ไมตํ่ากวา 30% ของผูเขารวมการอบรม)

3.2 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรียเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และปรามโรคและแมลง

(นําไปใชประโยชนจรงิ ไมตํ่ากวา 30% ของผูเขารวมการอบรม)

3.3 การจัดทําบัญชีและบันทึกขอมลูทางการเกษตร เพือ่ใหไดผลิตผลคุณภาพ ทั้งการเพาะปลูกและ

เลีย้งสัตว (นําไปใชประโยชนจริง ไมตํ่ากวา 30% ของผูเขารวมการอบรม)

3.4 การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอยางงาย เชน การปลูกพืชในกระถางแกมลิงและลงแปลง

การใชหญาแฝก (นําไปใชประโยชนจรงิ ไมตํ่ากวา 30% ของผูเขารวมการอบรม)

3.5 การผลิตอาหารสัตวจากวัตถุดิบทองถ่ินทดแทนหรอืเสริมจากอาหารสัตวสําเร็จรูป

(นําไปใชประโยชนจรงิ ไมตํ่ากวา 30% ของผูเขารวมการอบรม)

3.6 หลักการเลี้ยง ดแูล การวางแผนการเลี้ยงสัตวและรักษาโรคอยางงาย เชน หมูหลุม แพะ วัว ไก

ปลาตะเพียน ปลานิล

(นําไปใชประโยชนจรงิ ไมตํ่ากวา 30% ของผูเขารวมการอบรม)

4. ถายทอดใหความรูและผลักดันใหเกิดการพัฒนาใหไดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP

(มีเกษตรกรเขารวมนํารองขอ GAP อยางนอย 3-5 ราย)

5. พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ ผานเกณฑประเมินเบือ้งตนจากผูรบัผิดชอบโครงการประมาณ 30%

ปท่ี 2 เขมเเข็งเติบโต ในปท่ี 2 จะเพ่ิมความเขมขนของการจัดการพืน้ท่ีและการขยายพ้ืนท่ีใหผานการประเมินมาก

ย่ิงข้ึน ครอบคลมุท้ังหมด การแปรรปูผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด โดยกําหนดตัวช้ีวัด ดังน้ี

1. การจัดตั้งกลุมแปรรูป 1 กลุม

2. พัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรใหไดมาตรฐาน อยางนอย 2 ผลติภัณฑ ออกสูตลาด

3. ตราสินคาของกลุม 1 ตราสินคา

4. การสรางตลาดผานชองทางสือ่สารออนไลน

5. เริม่ใหความรูผลักดันใหเกิดการพัฒนาโรงแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรใหไดมาตรฐาน GMP

6. จํานวนคนหรือพ้ืนทีโ่ครงการเพ่ิมข้ึนจากเดิม 20%

ปท่ี 3 ยั่งยืน ในปที ่3 ตองมีการสงเสริมกิจกรรมดานการตลาด การจัดจําหนาย การสราง Branding การพัฒนา

บรรจุภัณฑ และตองมีความพรอมในการขยายลูกขาย โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี

1. พัฒนาโรงแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรใหไดมาตรฐาน GMP

2. กลุมไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP

3. การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด
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1.4 กลุมเปาหมาย

1. ต.สิงห อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี

2. ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

3. ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

4. ต.หนองกุม อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี

5. ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี

6.   ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

1.5 ระยะเวลาดาํเนินการ: ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561 (ระยะเวลา 3 ป)

กิจกรรม
ระยะเวลา (ป)

2559 2560 2561

1. ประชุมกรรมการทบทวนแผนดําเนินงาน P P P
2. ถายทอดเทคโนโลยีการจัดการปจจัยการผลิต เชน

การผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ การจัดการดินและปุย

การผลิตอาหารสัตวจากวัตถุดิบทองถ่ิน หลกัการเล้ียง

สตัว เชน หมูหลุม แพะ วัว ไก และการจัดการน้ําใน

ชุมชน การแปรรูปผลติภัณฑเกษตรและสมุนไพร

P P P

3. ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลติภัณฑจากพืชผล

สมุนไพรในพื้นที่
P P P P P P P P P

4. ถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเพ่ือใหได

มาตรฐาน GMP
P P P P P

5. พัฒนาตราสนิคาและบรรจุภัณฑ P P P
6. การจดันิทรรศการแสดงผลงาน P P P

1.6 เปาหมายการดําเนินโครงการ ภายใตกรอบ 3 ป
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ความหมาย ผลผลิต (Output) หมายถึง สิ่งที่ไดออกมาเปนรูปธรรม หรือรับรูได ที่จัดทําขึ้นหรือผลิตขึ้นโดย

หนวยงาน  เพ่ือใหผูทีเ่ก่ียวของหรือบคุลากร ไดใชประโยชน  หรือ คือ การตอบคําถามท่ีวาจะไดรับอะไรจากการ

ดําเนินงานและหรือกิจกรรม น้ัน ๆ

ความหมาย ผลลัพธ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชนที่ไดจากผลผลิต และผลกระทบที่มีตอผูที่เกี่ยวของ

และสิ่งแวดลอม จากการใชประโยชนจากการจัดทําผลผลิตขึ้นมา  หรือ คือ การตอบคําถามที่วาทําไมจึงมีการ

ดําเนินการเพ่ือใหไดผลผลิต น้ัน

ปที่*

ทรัพยากร

(สิ่งที่ตองใชในการ

พัฒนาหมูบาน)

กิจกรรม/วิธีการดําเนนิงาน
ผลผลิต

(สิ่งที่ไดออกมาเปน

รูปธรรมหรือรับรูได)

ผลลัพธ

(ผลประโยชนท่ีได

จากผลผลิตและ

ผลกระทบท่ีมีตอ

ผูท่ีเกีย่วของ)

งบประมาณ(บาท)

ปที่ 1(พ.ศ.2558) -จัดตั้งกลุมวิสาหกจิขุมขน

สมุนไพรและเกษตร

ปลอดภัย 1 กลุม โดย

ขอบเขตของเกษตร

ปลอดภัยจะอยูที่ สมุนไพร

พชืผกัสวนครวั และหมู

หลุม

- เทคโนโลยี

การผลิตปุย

อินทรีย ปุยนํ้า

(เทคโนโลยีหลัก)

-เทคโนโลยีการบริหารจัดการ

ดินและปุยอยางงาย

(เทคโนโลยีหลัก)

-เทคโนโลยีการผลิตหัว

เช้ือจุลินทรียเพื่อเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตร และปรามโรค

และแมลง

(เทคโนโลยีหลัก)

- เทคโนโลยีการบรหิาร

จัดการน้าํเพื่อการเกษตรอยาง

งาย

(เทคโนโลยีหลัก)

-การใชพลังงานทดแทน

-ประสานแผนและการสํารวจพืน้ที่

จัดเวที ประชุม เสวนารวมกันกับ

หมูบาน/ชุมชน เพื่อทําความเขาใจ

ภาพรวมของโครงการหมูบานและ

รวมวางแผนการอบรม สาธิต และ

การจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผูผลิตสมุนไพรและเกษตร

ปลอดภัย 1 กลุม

-การถายทอดเทคโนโลยี อบรม

สาธิต เรื่องตอไปนี้

1.การผลิตปุยอินทรียอยางงาย

แบบไมกลับกอง และการผลติปุย

น้าํชีวภาพอยางงายจากวัสดุ

ทองถิ่น

2.การตรวจคุณภาพดินอยางงาย

เพื่อการจัดการดิน ปุยสําหรับการ

ปลูกพืชชนิดตางๆ

3.การผลิตหัวเช้ือจุลินทรียเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร และปราม

โรคและแมลง เชน การทําจุลินทรีย

หนอกลวยและการนําไปใช

ประโยชน

4.การบริหารจัดการน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางงายเชน การปลกู

-ชุมชนมีการรวมกลุมกนั จนสามารถ

จดทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชนได 1

กลุม คือ กลุมวิสาหกิจสมุนไพรและ

เกษตรปลอดภัยอําเภอไทรโยค

- เกษตรกรทราบวิธีการและสามารถ

ผลิตปุยอินทรียและปุยน้ําชีวภาพใช

เองได เพื่อเติมจุลินทรียบํารุงดิน (ลด

สาเหตุของการเกิดโรคโรคพืช ลด

อัตราการใชยาฆาแมลงและยากําจัด

โรคพืช)

-เกษตรกรทราบวิธีการและสามารถ

วิเคราะหดินเพื่อเลือกใชชนิดและ

ปริมาณแมปุยที่เหมาะสมกับที่ดินใน

แปลงเกษตรกับพืชผักและสมุนไพร

แทนการใชปุยสูตร (ลดปริมาณการใช

ปุยเคมเีกินความจําเปน) หรือ การใช

ปุยเคมีอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่ม

คุณภาพและปริมาณผลผลิตอยาง

เหมาะสม (ลดสาเหตุของผลผลิต

คุณภาพต่ําและปรมิาณนอยไป)

-เกษตรกรรูวิธีการและสามารถผลิตหัว

เชื้อจุลินทรียหนอกลวยและการนําไป

ประยุกตใชประโยชน

เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และ

ปรามโรคและแมลง โดยฃวยลดหรือ

เลิกใชยาฆาแมลงโดยไมกระทบตอ

สขุภาพของเกษตตรกรเอง สังคมรอบ

ขางและสิ่งแวดลอม

1. เกษตรกรมีการ

รวมกลุมที่เขมแข็งและ

พัฒนาตอไดอยางย่ังยืน

2. เกษตรกรอยูดีมีสุข

รายจายลดลง รายได

เพิ่มขึ้น

3. เกษตรกรมีสุขภาพดี

และสิ่งแวดลอมของชุม

ขนดี

4.เกษตรกรมี

คุณลักษณะ รักการ

เรียนรู และนําหลัก

พื้นฐานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอยาง

งายมาประยุกตใช โดย

ผาน การตัง้คาํถาม การ

ทดลอง การสงัเกต

บันทกึ และการ

วิเคราะหผล เพื่อพัฒนา

ตนเองและสังคมใน

ชุมชน ซึ่งอาจเกิดเปน

นวัตกรรมได

300,000
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ปที่*

ทรัพยากร

(สิ่งที่ตองใชในการ

พัฒนาหมูบาน)

กิจกรรม/วิธีการดําเนนิงาน
ผลผลิต

(สิ่งที่ไดออกมาเปน

รูปธรรมหรือรับรูได)

ผลลัพธ

(ผลประโยชนท่ีได

จากผลผลิตและ

ผลกระทบท่ีมีตอ

ผูท่ีเกีย่วของ)

งบประมาณ(บาท)

(เทคโนโลยรีอง)

- เทคโนโลยีเพื่อใหได

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย

GAP และการจัดทาํบญัชีและ

บันทึกขอมูลทางการเกษตร

เพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ ทั้ง

การเพาะปลกูและเลีย้งสัตว

(เทคโนโลยีหลัก)

-การผลิตอาหารสัตวจาก

วัตถุดิบทองถิ่นทดแทนหรือ

เสรมิจากอาหารสัตวสาํเรจ็รปู

(เทคโนโลยีหลัก)

-หลักการเลี้ยง ดูแล การ

วางแผนการเลีย้งสัตวและ

รกัษาโรคอยางงาย เชน หมู

หลุม แพะ วัว ไก ปลา

ตะเพียน ปลานิล

(เทคโนโลยีหลัก)

พืชในกระถางแกมลิงและลงแปลง

และการปลูกและใชประโยชนจาก

หญาแฝกเพือ่การเกษตร

5.หลักการและวิธีการเลีย้ง และ

ดูแล รักษาโรคสัตวอยางงาย และ

การผลิตอาหารสัตวจากวัสดุ

ทองถิ่น

6. การขอมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย GAP และการจัดทาํบัญชี

และบันทึกขอมูลทางการเกษตร

เพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ ทั้งการ

เพาะปลกูและเลีย้งสัตว

7.วิธีการตรวจวิเคราะหยาฆาแมลง

และสารเคมีอยางงายในพืช ผกั

-เกษตรกรรูวิธีการและสามารถปลูก

พืชในกระถางแกมลิงและลงแปลง

รวมถึงการปลูกและใชประโยชนจาก

หญาแฝกเพื่อการประหยัดน้ํา บํารุง

ดินและลดแรงงานการทําเกษตร

-เกษตรกรทราบหลักการและวิธีการ

เลี้ยง และดูแล รักษาโรคสัตวอยางงาย

และสามารถผลิตอาหารสัตวคณุภาพ

จากวัสดุทองถิ่น เพื่อลดอัตราการตาย

ของสัตว และลดปริมาณการใชอาหาร

สัตวสําเร็จรูป

-เกษตรกรทราบประโยชน และ

แนวทางการขอมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย GAP และสามารถจัดทํา

บัญชีและบันทึกขอมูลทางการเกษตร

เพื่อใหไดผลิตผลคณุภาพทั้งการ

เพาะปลูกและเลีย้งสัตว

-เกษตรกรสามารถตรวจวเิคราะหยา

ฆาแมลงและสารเคมีอยางงายในพืช

ผักได

5.เกษตรกรมีความ

ภาคภูมิใจ มั่นใจ มี

ศักดิ์ศรีในตนเอง เพื่อ

เผยแพรและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันกับสังคมอื่นๆ

ปที่ 2 (พ.ศ.2559) -การจัดตั้งกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนแปรรูปสมุนไพรและ

ผักผลไมอําเภอไทรโยค 1

กลุม

-ขอกําหนดระบบมาตรฐาน

GMP (Good

Manufacturing

Practice)

 และเทคโนโลยีเพือ่การ

ผลิตทีด่ีและไดสินคาที่มี

คุณภาพมาตรฐาน ไดแก

ผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพร

และพืชผัก

(เทคโนโลยีหลัก)

-ประสานแผนและการสํารวจพื้นที่

จัดเวที ประชุม เสวนารวมกันกับ

หมูบาน/ชุมชน เพื่อทําความเขาใจ

ภาพรวมของโครงการหมูบานปที ่2

และรวมวางแผนการอบรม สาธิต

และกา รจดทะ เบียนเปนกลุ ม

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและ

ผักผลไมอาํเภอไทรโยค 1 กลุม

-การถายทอดเทคโนโลยี อบรม

สาธิต เรื่องตอไปนี้

1.อบรม และสาธิต ระบบ

มาตรฐาน GMP และเทคโนโลยี

เพื่อการผลิตที่ดีและไดสินคาที่มี

คุณภาพมาตรฐาน ชอง ผลิตภัณฑ

แปรรูปสมุนไพรและพืชผัก เชน

เทคนิคการปลูกผักในระบบ

-ชุมชนมีการรวมกลุมกนั จนสามารถ

จดทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชนได 1

กลุม คือ กลุมวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพร

และผักผลไมอําเภอไทรโยค

-เกษตรกรรูจักระบบมาตรฐาน GMP

และเทคโนโลยีที่จําเปนเพื่อการผลิตที่

ดีและไดสินคาที่มคีุณภาพมาตรฐาน

ชองผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรและ

พืชผัก และสามารถเลือกใชเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมและวางแนวทางเพื่อเขาสู

ระบบมาตรฐาน GMP ได

-เกษตรกรรูเทคนคิพืน้ฐานการแปรรูป

และพัฒนาผลิตภณัฑสมนุไพรและผัก

ผลไมอยางงาย

-เกษตรกรรูเทคนคิและสามารถสราง

โรงเรือนพลาสติก และตูอบพลังงาน

1. เกษตรกรมีการ

รวมกลุมที่เขมแข็งและ

พัฒนาตอไดอยางย่ังยืน

2.เกษตรกรสามารถ

พัฒนาผลติภัณฑ

สมุนไพรและพืชผัก

ตามระบบมาตรฐาน

เพื่อใหเกิดสินคาที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน

สุขลักษณะ และมี

เอกลักษณ

3.เกษตรกรสามารถ

รวมกลุมสรางและ

พัฒนาแนวทาง

การตลาดของสินคา

250,000
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ปที่*

ทรัพยากร

(สิ่งที่ตองใชในการ

พัฒนาหมูบาน)

กิจกรรม/วิธีการดําเนนิงาน
ผลผลิต

(สิ่งที่ไดออกมาเปน

รูปธรรมหรือรับรูได)

ผลลัพธ

(ผลประโยชนท่ีได

จากผลผลิตและ

ผลกระทบท่ีมีตอ

ผูท่ีเกีย่วของ)

งบประมาณ(บาท)

-เ ท ค นิ ค ก า ร พั ฒ น า

ผลิตภัณฑจากสมุนไพรและ

ผักผลไม ใหไดมาตรฐาน

อยางนอย  2 ผลิตภัณฑ

ออกสูตลาด

(เทคโนโลยีหลัก)

-เทคโนโลยีการสรางตลาด

ผานชองทางสือ่สาร

ออนไลน

(เทคโนโลยีหลัก)

-เทคนิคการออกแบบและ

สรางตราสินคาของกลุม 1

ตราสินคา

(เทคโนโลยีหลัก)

โรงเรือนพลาสติก และ การสราง

โรงเรือน การผลิตและใชตูอบ

พลงังานแสงอาทติย เทคโนโลยี

การเก็บรักษาสมุนไพร พืชผัก

ผลไม ลนตลาด

(เทคโนโลยีหลัก)

2.อบรมและสาธิตการแปรรูปและ

พัฒนาผลติภัณฑสมุนไพรและผัก

ผลไม

(เทคโนโลยีหลัก)

3.อบรมและสาธิตการออกแบบ

สรางตราสินคา และเทคโนโลยีการ

สรางตลาดผานชองทางสือ่สาร

ออนไลน

(เทคโนโลยีหลัก)

แสงอาทิตยเพื่อการปลูกและแปรรูป

สมุนไพรและผักผลไมใหไดมาตรฐาน

และคณุภาพได

-เกษตรกรทราบหลักการและการ

ออกแบบตราสินคา และการใช

เทคโนโลยีเพื่อสรางตลาดผาน

ชองทางส่ือสารออนไลน

โดยผานสือ่ออนไลนได

4.เกษตรกรสามารถ

รวมกลุมวางแผน

จดัการผลผลิตทางการ

เกษตรลนตลาดได

ปที่ 3 (พ.ศ.2560) -การขอมาตรฐาน GMP

ของการแปรรูปผลิตภัณฑ

สมุนไพรและการปลูกผัก

ผล ไม อ ย า ง น อย  2

ผลิตภัณฑ

-ก า ร ข อ ก า ร รั บ ร อ ง

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย

GAP ของ ก ลุ ม วิ ส าห กิ จ

ชุมชนผูผลิตสมุนไพรและ

เกษตรปลอดภัย อยางนอย

3 ชนิดพืช

-การสงเสรมิการตลาด-

การตลาดออนไลน

(เทคโนโลยีหลัก)

-ประสานงาน การสํารวจพ้ืนที่จัดเวที

ประชุม เสวนารวมกันกับหมูบาน/

ชุมชน เพื่อทําความเขาใจภาพรวมของ

โครงการหมูบานปท่ี 3และรวมวาง

แผนการดําเนินงาน การประชุม เพื่อ

การขอมาตรฐาน GAP ของกลุม

วิสาหกิจชุมชนผูผลิตสมุนไพรและ

เกษตรปลอดภัย

และ GMP ของกลุมวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปสมุนไพรและผักผลไมอําเภอ

ไทรโยค

-การประสานงานและจัดกิจกรรม

สงเสริมการตลาด อยางนอย 5 ครั้ง

ทั้งในและนอกพืน้ที่ชมุชน

-การจัดการสงสินคา และพัฒนาระบบ

การตลาดออนไลน

-ชุมชนเขาใจขั้นตอน การ

ดําเนินงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ

และเครอืขายในการขอมาตรฐาน

GAP และ GMP

-ชุมชนมีเครือขายและมีความรูในการ

สงเสรมิการตลาด ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี

ชุมชน

-ชุมชนสามารถดําเนินงานการจัดการ

สงสินคา และพัฒนาระบบการตลาด

ออนไลนได

1. เกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน

มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน

2. ชุมชนมีการรวมกลุม

กัน จนสามารถไดรับ

มาตรฐาน GAP และ

GMP

3. ชุมชนสามารถยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐาน

สินคาใหมีมาตรฐานสูงขึน้

4. ขุมขนเปนแหลงเรยีนรู

ดานการปลูกสมุนไพรและ

เกษตรปลอดภัยและการ

แปรรูปผลิตภัณฑทาง

การเกษตรที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน

250,000
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1.7 แผนการดําเนินงาน (กรอบ 3 ป)

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ป)

ปที่ 1(พ.ศ.2559) ปที่ 2 (พ.ศ.2560) ปที่ 3 (พ.ศ.2561)

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

1.ประชุมวางแผน กําหนดแนวทางการ

ดําเนินงาน
P P P

2. อบรมการผลิตปุยอินทรีย ปุยนํ้าชีวภาพ

, เทคโนโลยีการบริหารจัดการดินและปุยอยาง

งาย, เทคโนโลยีการผลิตหัวเชือ้จุลนิทรียเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และปรามโรคและ

แมลง

P P P

3. เทคโนโลยีการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยางงาย เชน การปลูกพืชใน

กระถางแกมลิงและลงแปลง และการปลูกและ

ใชประโยชนจากหญาแฝกเพ่ือการเกษตร

P P P P P P P P P

4. การผลิตอาหารสัตวจากวัตถุดิบทองถ่ิน

ทดแทนหรือเสริมจากอาหารสัตวสําเร็จรูป,

หลักการเลีย้ง ดูแล การวางแผนการเล้ียงสตัว

และรักษาโรคอยางงาย เชน หมูหลมุ แพะ วัว

ไก ปลาตะเพียน ปลานลิ

P P P

5.เทคโนโลยีเพ่ือใหไดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย

GAP และการจัดทําบัญชีและบันทึกขอมูลทาง

การเกษตร เพ่ือใหไดผลิตผลคุณภาพ ท้ังการ

เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว

-การขอการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภยั

GAP ของกลุมวสิาหกิจชมุชนผูผลิตสมุนไพร

และเกษตรปลอดภัย อยางนอย 3 ชนดิพืช

P P P

6.ขอกําหนดระบบมาตรฐาน GMP (Good

Manufacturing Practice) และเทคโนโลยีเพ่ือ

การผลิตที่ดีและไดสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ไดแก ผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรและพืชผัก

- การขอมาตรฐาน GMP ของการแปรรูป

ผลิตภัณฑสมนุไพรและการปลกูผักผลไม อยาง

นอย 2 ผลิตภัณฑ

P P P

7. เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร

และผักผลไม ใหไดมาตรฐาน อยางนอย 2

ผลิตภัณฑ ออกสูตลาด
P P P
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8.เทคโนโลยีการสรางตลาดผานชองทางสือ่สาร

ออนไลน, เทคนิคการออกแบบและสรางตรา

สินคาของกลุม 1 ตราสินคา, การสงเสริม

การตลาด-การตลาดออนไลน

P P P

9.ตดิตามประเมินผลโครงการ P P P

1.8 แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรม
2558 2559

รวมเงิน

(บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค.

1.ประสานแผนและการ

สํารวจพื้นที่จัดเวที

ประชุม เสวนารวมกันกับ

หมูบาน/ชุมชนการ

ถายทอดเทคโนโลยี อบรม

สาธิต

P P P P P P P P

40,000

2. จดทะเบียนเปนกลุม

วิสาหกิจชุมชนผูผลิต

สมุนไพรและเกษตร

ปลอดภัย 1 กลุม

P P P P P

20,000

3. จดัการอบรมและสาธิต

การผลิตปุยอินทรียและปุย

นํ้าชีวภาพและการจัดการ

ดินและปุย, จัดการอบรม

และสาธิต การผลิตหวั

เชื้อจุลินทรีย

P

50,000

4. ถายทอดใหความรูและ

ผลักดันใหเกิดการพัฒนา

ใหไดมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย GAP และจัด

อบรมการจดัทําบัญชแีละ

บันทึกขอมูลทาง

การเกษตร

P

50,000

5. การบริหารจดัการน้ํา

เพ่ือการเกษตรอยางงาย
P

50,000
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1.9 หนวยงานท่ีรวมสนับสนุน (ทรัพยากร)

1. สามพรานโมเดล ศูนยพัฒนาเกษตรอินทรียสขุใจ

2. องคการบริหารสวนตําบลวงักระแจะ

3. องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม

4. ศูนยพัฒนาเกษตรผสมผสานไทรโยค

5. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี

6. ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม

7. ศูนยสรางสุขเกษตรชนบท

1.10 เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ และตัวช้ีวัด ปงบประมาณ พ.ศ. (ระยะ 3 ป ของแตละหมูบาน วท.)

ผลผลิต/ผลลัพธ หนวย ขอมูล

พื้นฐาน**

คาเปาหมายแตละป* หมายเหตุ
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3

1. จํานวนรอยละกลุมเปาหมาย ที่นําเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด

ไปใชประโยชน

(สรางอาชพี เพิ่มรายได ลดรายจาย เพิ่มคุณภาพชีวิต)

รอยละ - 50 50 50 ไมสะสม

2. จํานวนเทคโนโลยีท่ีมีการถายทอด ระบุชื่อเทคโนโลยีหลัก/รอง

เทคโนโลยีหลัก

1. การผลิตปุยอินทรีย ปุยนํ้าชีวภาพ

2. การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอยางงาย

3. การบริหารจัดการดินและปุย

4. หลักการ วิธีการเล้ียง กรรกัษาโรคอยางงาย

5. การผลิตอาหารสัตวจากวัสดุทองถ่ิน เชน หมูหลุม แพะ ไก เปด

เรื่อง -

P
P
P
P
P
P

ไมสะสม

6. หลักการเล้ียง ดแูล การ

วางแผนการเล้ียงสัตวและ

รักษาโรคอยางงาย และ

การผลิตอาหารสัตวจาก

วัตถุดิบทองถิ่น

P

50,000

7. จางเจาหนาท่ี

ประสานงานในพ้ืนท่ี
P P P P P

20,000

8. ติดตาม ประเมินผลและ

จัดทํารายงานผล
P P P P

20,000

แผนเงิน : ตามไตรมาส 23,000 244,000 28,000 5,000 300,000
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6. การผลิตหัวเช้ือจุลินทรียเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และ

ปรามโรคและแมลง

7. ระบบมาตรฐาน GAP ในการปลูกพืชผัก สมุนไพร และปศุสัตว

8. การบันทึกขอมูลเกษตรกรเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ

9. ระบบมาตรฐาน GMP การแปรรูป พืชผัก และสมุนไพรการแปรรูป

ผลิตภัณฑ พืชผัก และสมุนไพร

10. การพัฒนาตราสินคา

11. การตลาดออนไลน

เทคโนโลยีรอง

1. การใชพลังงานทดแทน

2. วิธีการตรวจวิเคราะหยาฆาแมลงและสารเคมีอยางงายในพืช ผัก

3. เทคนิคการปลูกผักในระบบโรงเรอืนพลาสตกิ

4. การใชตูอบพลังงานแสงอาทิตย

P
P

P

P
P
P

P
P
P
P

P

3. จํานวนวิทยากรชุมชนที่สรางความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี

ที่ถายทอด

คน - 5 10 15 สะสม

4. จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (ไมนับซํ้า)*** คน - 50 50 50 สะสม

5. ความพึงพอใจของผูรับบริการในหมูบาน/ชุมชนท่ีดําเนินการใน

ระดับด-ีดีมาก

รอยละ - 80 80 80 สะสม

1.11.ผลกระทบ

þเศรษฐกิจเพ่ิมรายได ลดรายจาย เพ่ิมผลผลิตจากเดิม ไดมาตรฐาน มูลคาท่ีเกิดจากการนําองคความรูไปใช

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมีเงินทุนหมุนเวียนปละประมาณ 8 – 10 ลานบาท

þสงัคมเกิดการจางงาน ลดการยายถ่ินฐาน ครอบครัวเปนสุข

1.12 งบประมาณขอรับการสนับสนุน จํานวน 300,000 บาท โดยมีรายละเอียดรายการดังตอไปน้ี

รายการคาใชจาย ตามกิจกรรมท่ีระบุไวในขอ 10 จํานวนเงิน

1) คาใชจายในการจัดทําแผน ประสานแผนและการสํารวจพ้ืนท่ีจัดเวที เสวนารวมกับชุมชน

    เพ่ือนําผลงานวิจัยฯ มาใชพฒันาหมูบาน/ชุมชน

- คาอาหารกลางวันเคร่ืองดืม่และอาหารวาง5คร้ัง จํานวน 50 คน ๆ ละ 130 บาท

- คาวิทยากรกระบวนการ 5 คร้ัง ๆ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท

- คาเบ้ียเล้ียงในการลงพ้ืนท่ี 5 คร้ัง ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 120 บาท

- คาเหมารถ/คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงลงพื้นที ่5 ครั้ง ๆ ละ 1,500 บาท

- คาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร

80,000.-

32,500-

18,000-

2,400-

7,500-

2,600-
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- เอกสารประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ 17,000-

2) คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา(9,000 บาท x 1 คน x 5เดือน) 45,000.-

3) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลย(ีอบรม สาธติ ดูงาน) 150,000.-

3.1 การผลิตปุยใหไดคุณภาพ โดย วว.

- คาอาหารกลางวันเครือ่งด่ืมและอาหารวาง 2 คร้ัง จํานวน 50 คน ๆ ละ 130 บาท

- คาวิทยากรในการอบรม 2 คร้ัง ๆ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท

- คาเบ้ียเล้ียงในการลงพ้ืนท่ี 2 คร้ัง ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 120 บาท

- คาเหมารถ/คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงลงพื้นที ่2 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท

- คาวัสดุสาธิต/วัสดุถายทอดเทคโนโลยี

- คาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร

50,000-

13,000-

7,200-

960-

5,000-

20,840

3,000

3.2 ความรูในการบริหารจัดการน้ําระดับชุมชน

- คาอาหารกลางวันเครือ่งด่ืมและอาหารวาง 2 คร้ัง จํานวน 50 คน ๆ ละ 130 บาท

- คาวิทยากรในการอบรม 2 คร้ัง ๆ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท

- คาเบ้ียเล้ียงในการลงพ้ืนท่ี 2 คร้ัง ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 120 บาท

- คาเหมารถ/คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงลงพื้นที ่2 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท

- คาวัสดุสาธิต/วัสดุถายทอดเทคโนโลยี

- คาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร

50,000

13,000-

7,200-

960-

5,000-

20,840

3,000

3.3 การพัฒนาโรงเรือนในระบบปด สวทช.

- คาอาหารกลางวันเครือ่งด่ืมและอาหารวาง 2 คร้ัง จํานวน 50 คน ๆ ละ 130 บาท

- คาวิทยากรในการอบรม 2 คร้ัง ๆ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท

- คาเบ้ียเล้ียงในการลงพ้ืนท่ี 2 คร้ัง ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 120 บาท

- คาเหมารถ/คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงลงพื้นที ่2 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท

- คาวัสดุสาธิต/วัสดุถายทอดเทคโนโลยี

คาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร

50,000

13,000-

7,200-

960-

5,000-

20,840

3,000

4) คาใชจายในการติดตาม ประเมินผล 20,000.-

5) คาใชจายในการจัดทํารายงานผล 5,000.-

6) คาใชจายที่หักเขาหนวยงาน/สถาบันการศกึษา

    ไมเกิน 10% ของคาใชจายรวมของโครงการ(ถามี)
-

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ 300,000 บาท



26

บทท่ี 2

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานโครงการหมูบานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค ในปท่ี 1 ไดจัดกิจกรรม

อบรมแลกเปล่ียนการเรียนรู ท้ังส้ิน จํานวน 2 คร้ัง

คร้ังท่ี 1 ในหัวขอเร่ือง มาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และการจัดทําบัญชีและบัญทึกขอมูลทาง

การเกษตร เพ่ือใหไดผลิตผลคุณภาพ ทั้งการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว โดยทางโครงการไดเชิญวิทยากรจาก

สามพรานโมเดล โดยศูนยพัฒนาเกษตรอินทรยีสุขใจ และคณะมาใหความรูกับเกษตรกรทีเ่ขารับการอบรมในพ้ืนท่ี

ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 โดยใหความรูเกี่ยวกับ

1. มาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และการจัดทําบัญชีและบันทึกขอมูลทางการเกษตร เพื่อใหได

ผลิตผลคุณภาพ ทั้งการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว

2. การจดัการเกษตรอินทรยีแบบครบวงจร จากการผลติสูการตลาด จากสามพรานโมเดล

3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู กับ เกษตรอินทรีย

ภาพที่ 2.1 รปูถายรวมผูเขารวมอบรมของโครงการหมูบานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยคและเกษตรกร

ผูสนใจในพ้ืนท่ี ต.วังกระแจะ ตอนเปดงานอบรมครัง้ท่ี 1 เรือ่ง มาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และการจัดทําบญัชี

และบันทึกขอมูลทางการเกษตร เพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ ทั้งการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว ณ องคการบริหาร

สวนตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค จ.กาญจนบรีุ เมือ่วันท่ี 30 มีนาคม 2559 โดย คณะวิทยากรจากสามพราน

โมเดล ศูนยพัฒนาเกษตรอินทรยีสุขใจ
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ภาพท่ี 2.2 นายก อบต.วังกระแจะ นายม่ัน จ้ีอุน ใหเกียรติเปนประธานเปดงานในพิธี

ภาพที่ 2.3 ผูอํานวยการศูนยพัฒนาเกษตรผสมผสานชนบทไทรโยค นายณัฐพล เทศนามัย

กลาวตอนรบัและทักทายผูเขารวมอบรม
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ภาพท่ี 2.4 วิทยากรจากสามพรานโมเดล คุณชฤทธิพร เมงเกร็ด ผูจัดการโครงการสามพรานโมเดล

ภาพท่ี 2.5 กลุมเกษตรกรท่ีสนใจ เขารวมนํารองขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม
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ภาพท่ี 2.6 ผศ.ดร.นงนุช สังขอยุทธ หัวหนาโครงการหมูบานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค บรรยาย

สรุปกิจกรรม และนําประชุมกลุมเพ่ือ หากลุมผูนําเกษตรกร นํารองการขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย

แบบมีสวนรวม และแจงแนวทางการดาํเนินงานตอไปของโครงการหมูบานฯ

ภาพท่ี 2.7 ภาพกลุมผูนําเกษตรกร แสดงเจตจํานงคเขารวมการนํารอง เพ่ือขอการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรียแบบมีสวนรวม
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โดยมีผูเขารวมอบรม ทั้งที่อยูในโครงการหมูบานฯ และเกษตรกรที่สนใจ เนื่องจาก อบต.วังกระแจะ

เลง็เหน็ประโยชนจากการอบรมตอกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี จึงใหความรวมมือในการประชาสัมพันธและอนุเคราะห

สนับสนุนสถานท่ีและความอํานวยความสะดวกอ่ืนๆโดยในการจัดงานคร้ังนี้โครงการไดรับความรวมมือจาก

องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะโดยเรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะเปนประธานในการ

เปดการฝกอบรมทั้งนี้ไดเรียนเชิญตัวแทนจากเกษตรอําเภอไทรโยคคุณยุทธการมากพันธุจากวิสาหกิจชุมชนและ

คุณทิวาพรศรีวรกุลหัวหนาศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขามและศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยคซึ่งเปน

คณะทํางานในโครงการหมูบานเขารวมดวยซ่ึงมผูีสนใจเขารับการอบรมท้ังส้ิน 51 คนเปนกลุมเกษตรกรและผูนํา

ชุมชนท่ีอยูในโครงการจํานวน 12 คนและผูที่สนใจเขารับการอบรมจํานวน 39 คนโดยมีระดับความพึงพอใจโดย

รวมอยูท่ีระดับดี

หลังจากที่ไดจัดการอบรมทีมวิทยากรจากสามพรานโมเดลไดมีการเชิญ ผศ.ดร.นงนุช สังขอยุทธ (หัวหนา

โครงการ) และผูนํากลุมเกษตรกรในโครงการที่มีศักยภาพ จํานวน 2 คน เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“การขับเคลื่อนเกษตรอินทรียดวยระบบการรับรองแบบมีสวนรวม” (PGS) จัดโดย 3 หนวยงาน ไดแก

1. มูลนิธิเกษตรอินทรียไทย

2. กรมพฒันาท่ีดินและ

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ

โดยมีกลุมเกษตรอินทรีย PGS จ.นครปฐมรวมเปนวิทยากร เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 มีเนื้อหา

ความรู ดังน้ี

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรอินทรียดวยระบบการรับรองแบบมีสวนรวม

2. เกษตรอินทรียยุคใหมเพ่ือความย่ังยืนของการผลิตและการบรโิภค

3. ระบบการรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม

4. มาตรฐานเกษตรอินทรยีแบบมสีวนรวม

5. พี จี เอส ในทางปฏิบัติ (ข้ันตอนการพัฒนากลุมเกษตรอินทรีย พี จี เอส)

6. กําหนดบทบาทผูประสานงานในกระบวนการ พี จี เอส

7. กําหนดบทบาทที่ปรึกษาในกิจกรรมของกลุม

8. แนวทางขับเคลือ่นกลุมผูผลติ และการตลาด

9. การเขียนแผนการผลิต (แบบฟอรม 2)

10. กําหนดมาตรฐานเกษตรอนิทรียของกลุม

11. กําหนด กฏ กติกา

12. คําปฏิญญากลุม

13. กําหนดบทลงโทษ

14. เย่ียมชมตลาดสุขใจ
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15. สนทนากลุมเกษตรกร พี จี เอส ในพื้นที่ - วิธีปฏิบัติการตรวจและรบัรองผูผลติ และการเช่ือมโยงตลาด

16. แนวทางการบูรณาการพัฒนาเกษตรอินทรียของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.9
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ภาพท่ี 2.10

ภาพท่ี 2.11
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ภาพท่ี 2.12

ภาพที่ 2.8 – 2.12 แสดงทีมวิทยากรจากสามพรานโมเดล ผศ.ดร.นงนุช สังขอยุทธ (หัวหนาโครงการ) และผูนํา

กลุมเกษตรกร วิมล โพธิ์มี และมณฑกานต บุญมี ในโครงการที่มีศักยภาพ จํานวน 2 คน เขารวมการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรียดวยระบบการรับรองแบบมีสวนรวม” (PGS) จัดโดย 3 หนวยงาน

ไดแก 1.มูลนิธิเกษตรอินทรียไทย 2.กรมพัฒนาที่ดินและ 3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีกลุมเกษตรอินทรีย

PGS จ.นครปฐมรวมเปนวิทยากร เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559

นอกจากนี ้ทางสามพรานโมเดลยังใหกลุมเกษตรกรในโครงการเขารวมเปนเครอืขายสามพรานโมเดลโดย

ทางสามพรานโมเดลจะรวมเปนพี่เลี้ยงใหกับสมาชิกเกษตรกรในโครงการหมูบานฯเพื่อใหไดรับมาตรฐานเกษตร

อินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) โดยมีรูปแบบการถายทอดใหความรูผานการประชุมกลุมและสรางกิจกรรมการตรวจ

เยีย่มแปลงและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ทุกเดือนในเบื้องตนมีกลุมเกษตรกรนํารองชุดที่ 1 จํานวน 6 ทานที่มี

แปลงเกษตรอินทรียแตยังไมไดเขาระบบการรับรองมาตรฐานและชุดที่ 2 จํานวน 7 ทานที่อยูในขั้นการปรับ

เปลี่ยนแปลงเกษตรเพื่อใหเปนเกษตรอินทรีย นอกจากนี้ กลุมหมูบานในโครงการยังจัดกิจกรรมประชุมกลุมเพื่อ

สรปุความกาวหนา การแลกเปล่ียนเรียนรู การกําจดัโรคและแมลงตามแนวทางเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมการ

ปรับปรุงพัฒนาแปลง การจัดการแปลงรวมกัน การวางแผนการตลาด การวางแผนพัฒนากลุมอยางมีสวนรวม

ตอไป รวมถึง หัวหนาโครงการไดพยายามกระตุนใหกลุมเหน็ความสําคัญของการจดทะเบียนกลุม จนกลุมไดรับใบ

จดทะเบียนกลุมเรียนรอยแลว จํานวน 2 กลุม ไดแก 1.กลุม คนรักษเกษตรอินทรียวังกระแจะ และ 2.กลุม คนรักษ

เกษตรอินทรียลุมสุม จึงทําให กลุมไดรับขาวสารการจัดอบรมใหความรูจากจังหวัด และคณะทํางานรวมของ

โครงการอีกกลุมหนึ่งคือ คุณทิวาพร ศรีวรกุลศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขามซึ่งมีเครือขายเขมแข็งกับหลาย
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หนวยงาน ทั้งรฐัและเอกชน เชน ธกส. หนวยงานระดับจังหวัด และ กระทรวงพาณิชย มีสวนเชื่อมตอเครือขาย

ดังกลาวใหกลุมไดมาก จะเห็นไดจาก กลุมมีกิจกรรมการออกรานขายผลผลิตเปนประจําอยางตอเนื่องหลาย

ชองทาง เชน 1. ถนนคนเดินริมนํ้า ทุกวันเสาร 16.00 -22.00 น. 2. โรงแรมสามพรานริเวอรไซด และตลาดสุขใจ

ทุกวัน เสาร อาทิตย 10.00-14.00 น. และ 3. ตลาดกลางสินคาเกษตร ที่ศาลากลาง ทุกวัน เสาร พุธ และ ศุกร

9.00 น. จนถึงค่ํา เปนตน จากผลการดําเนินงาน ทําใหเกษตรกรเกิดการเรียนรู ในระหวางกิจกรรมตางๆ และ

พบวาสงผลใหทัศนคติของครอบครัวดีข้ึน มีโอกาสทีจ่ะเลือกตลาดของตัวเอง โดยไมตองถูกเอาเปรียบจาก บริษัท

หรือ พอคาคนกลาง รวมมือกันชวยเหลือเกื้อกูลกัน แบงหนาที่กันภายในกลุม

ภาพท่ี 2.13

ภาพท่ี 2.14
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ภาพท่ี 2.15

ภาพท่ี 2.13-2.15 แสดงภาพกิจกรรมลงตรวจแปลงระหวางสามพรานโมเดล และกลุมเกษตรกรในโครงการ

หมูบานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยคเปนประจาํทุกเดือน เดือนละครัง้

นอกจากนี้ กิจกรรมประชุมกลุมยังไดรับความรวมมือจากศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยคผูรับผิดชอบ

โครงการรวมเปนวิทยากรหลกัพรอมกับคุณวิมลโพธ์ิมีผูนําเกษตรกรและเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทร

โยครวมเปนผูชวยวิทยากรในการจัดอบรมใหความรูซึ่งไดมาชวยเปนวิทยากรตัวคูณจากโครงการถายทอด

เทคโนโลยี ในการอบรมภาคบรรยายและภาคปฏิบัติปุยอินทรียแบบไมกลับกองการจัดการดินและปุยใหกับ

เกษตรกรดวย และไดเสรมิวิธีการทําปุยนํ้าชีวภาพหลากหลายสูตรรวมถึงการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย ใหกับกลุมหลัง

การประชุมกลุม
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ภาพท่ี 2.16

ภาพท่ี 2.17



37

ภาพท่ี 2.18

ภาพท่ี 2.19
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ภาพท่ี 2.16-2.19 แสดงการจัดกิจกรรมประชุม กลุมคนรักษเกษตรอินทรียวังกระแจะ และกลุมคนรักษ

เกษตรอินทรียลุมสุม เปนประจํา ภายใตกลุมเกษตรกรในโครงการหมูบานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค

จากการที่ไดจัดตั้งกลุมทั้ง 2 กลุมก็ไดมีการประชุมทบทวนโครงสรางกลุมและสนับสนุนใหสมาชิกในกลุม

จัดทําบัญชีครัวเรือนจดรายรับ-รายจายเพ่ือใหทราบถึงจาํนวนรายรับ-รายจายทีมี่ในแตละเดือนพรอมพลักดันและ

นํากลุมออกรานขายสินคาเกษตรอินทรียของภายในกลุมณโครงการตลาดประชารัฐเพื่อชุมชนและนําสมาชิกใน

กลุมเขารวมฟงบรรยายเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอาทิเชนสูตรปุยน้ําเบญจคุณการหาเครือขายเกษตร

อินทรียและเมลด็พันธุเกษตรอินทรยีในภูมิภาคเดียวกัน

การดําเนนิกจิกรรมโครงการไดมกีารเครือขายความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความ

ยินดีเขารวมดําเนินกิจกรรมโครงการโดยใหความสําคัญและมุงเนนการพัฒนาพลักดันใหกลุมเกษตรกรมีความรู

ความเขาใจและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไดอาทิเชนองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะศูนยพัฒนาเกษตร

ผสมผสานไทรโยคและสามพรานโมเดลทีร่วมดําเนินงานพรอมติดตามกิจกรรมอยางตอเน่ืองจงึทําใหโครงการในปท่ี

1 ยังไมสามารถดําเนินการจัดอบรมและสาธิตการผลิตปุยอินทรยีปุยนํ้าชีวภาพการจัดการดินและปุยและการผลิต

หัวเช้ือจุลินทรยีแบบเต็มรูปแบบไดจึงไดมีการแทรกรายละเอียดกิจกรรมตางๆเหลาน้ีเขาไปในระหวางการประชุม

ยอยๆของแตละกลุมซ่ึงผูจัดจะดําเนินการจดัอบรมอยางเต็มรูปแบบในปท่ี 2 ตอไป

คร้ังท่ี 2 ในหัวขอเร่ือง การเลีย้งหมูหลุมและผลิตอาหารสัตว จากวัตถุดิบทองถิ่น มีเน้ือหาการอบรม

และปฏิบติัการ ดังน้ี

1. กิจกรรมสงเสริมการทําปศุสัตวอินทรียของจังหวัดกาญจนบุรี

2. การเลี้ยงหมูหลุม แบบอินทรีย

3. การรวมกลุมเกษตรกรดีอยางไร

4. รายไดเสริมจากการเลี้ยงหมูหลุม

5. สาธิตการผลิตอาหารสัตว จากวัตถุดิบทองถ่ินเพ่ือการลดตนทุน

โดย ทางโครงการไดรับความอนุเคราะหความรูจากวิทยากร หลายทาน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญ

ไดแก 1. คุณสุพจน สิงหโตศรี (ผูอํานวยการ) ศูนยสรางสุขเกษตรชนบท

2. กรมปศุสัตว จังหวัดกาญจนบุรี

3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ฝายวิทยาเขตกาญจนบุรี และ ผศ.ดร.นงนุช สังขอยุทธ

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ

  4. องคการบริหารสวนตําบลวงักระแจะ

5. ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยควิมล โพธ์ิมี

6. ผูนําเกษตรกรเกศราภรณ หมืน่ชนะ
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มามีสวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรู และถายทอดความรูรวมกันประโยชนท่ีไดรับหลังการอบรม คือ

  1.ลดตนทุน จากการใชวัตถุดิบทองถ่ินเสริม เพือ่ผลติอาหารสตัว

  2.เพิ่มรายได จากการเลี้ยงแลวขายหมูหลุมออมสินและผลพลอยไดจากการขายปุยอินทรียจากการเลี้ยง

หมูหลุม

  3.การรวมกลุมเพื่อ – การจัดการวัตถุดิบทองถิ่น– การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน – การขอรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

ซ่ึงพบวาหลังการอบรมเกษตรกรใหความสนใจการทาํปศุสัตวควบคูกับการเกษตรแบบผสมผสานมากข้ึน

และเขาใจถึงขอดีในการสรางสมดุลของวัตถุดิบของการเกษตรและการปศุสตัว โดยมีสามาชิกเสนอใหจดัโครงการดู

งานดานหมูหลุมอนิทรียแบบครบวงจรที ่ศูนยสรางสุขเกษตรชนบท จ.ราชบุรี ในโครงการหมูบานปท่ี 2 ตอไป และ

เนนหลักการเลี้ยงดูแลหมูเล็กการเลี้ยงแมหมู การวางแผนการเลี้ยงสัตวรักษาโรคอยางงายรวมถึงการแปรรูป

หมูหลุม

ภาพท่ี 2.20 ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบุรี ถายภาพรวมกับวิทยากร และ ผูเขารวมรับการอบรม
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ภาพท่ี 2.21 ผูชวยอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบุรี เปนตัวแทนในการมอบประกาศนียบัตรใหกบัหนวยงานและ

ผูเขารบัการอบรมทุกทาน

ภาพท่ี 2.22 วิทยากรจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี รวมบรรยายใหขอมูล
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ภาพท่ี 2.23 สาธิตการตัดหยวกกลวย เพ่ือใชเปรวัตถุดิบในการทําอาหารสัตว

ภาพท่ี 2.24 วทิยากรถายรูปพรอมผูเขารบัการอบรมในการบรรยายเรือ่งการแปรรปูอาหารสัตว
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ภาพท่ี 2.25 หัวหนาโครงการและผูเขารับการอบรมถายภาพรวมกันพรอมใบประกาศนียบัตร
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บทท่ี 3

ผลการดําเนินงานและผลประเมินระหวางการถายทอดเทคโนโลยี

3.1 ผลการดําเนินงานภาพรวมโครงการ

1) การจัดอบรม ครั้งที่ 1 หัวขอเรื่อง มาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และการจัดทําบัญชีและบัญทึก

ขอมูลทางการเกษตร

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดจัดอบรมเรื่อง “มาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และการ

จัดทําบัญชีและบัญทึกขอมูลทางการเกษตร”ข้ึนในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ องคการบริหารสวนตําบล

วังกระแจะ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผูสนใจเขารับการอบรมจํานวน 51 คน ลักษณะการอบรมจะ

เปนการบรรยายในการยกระดับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และการจัดทําบัญชีและบัญทึกขอมูลทาง

การเกษตร พรอมเอกสารประกอบการอบรมจํานวน 1 ชุด เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูท่ีสนใจ

3.2 ผลการประเมินระหวางการถายทอดเทคโนโลยี

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ของผูเขารวมรับการอบรมถายทอดการอบรมเรื่อง “มาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย GAP และการจัดทําบญัชีและบญัทึกขอมลูทางการเกษตร” จํานวน 51 คน

1.1 ขอมูลผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จากใบสมัครเขารวมโครงการ

จากจาํนวนผูเขารวมอบรมท้ังหมด 51 คน ไดผลสรปุท้ังหมด ดังน้ี

ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน (คน) รอยละ

ชาย 11 22

หญิง 40 78

รวม 51 100
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ภาพที่ 3.1 กราฟเปรยีบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามเพศ

จากตารางท่ี 3.1 และภาพท่ี 3.1 จํานวนรอยละของเพศสูงสุดคือ เพศชายรอยละ 22 รองลงมาคือเพศ

หญิงรอยละ 78  ตามลําดับ

ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ

เกษตรกร 37 74

รับจาง 6 12

รับราชการ 4 8

แมบาน 2 4

คาขาย 1 2

รวม 51 100
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ภาพที่ 3.2 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามอาชีพ

จากตารางที่ 3.2 และภาพที่ 3.2 จํานวนรอยละของอาชีพสูงสุด คือ อาชีพเกษตรกรรอยละ  74

รองลงมาคือ อาชีพรับจางรอยละ  12 อาชีพรับราชการ รอยละ 8 อาชีพแมบาน รอยละ 4 และคาขาย รอยละ 2

ตามลําดับ

ตารางท่ี 3.3 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ

ประถม 27 52

มัธยมตน 10 20

มัธยมปลาย/ปวช. 6 12

ปริญญาตรี 4 8

ปวส./อนปุริญญา 2 4

สูงกวาปริญญาตรี 1 2

อื่น ๆ 1 2

รวม 51 100
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ภาพที่ 3.3 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามระดับการศึกษา

จากตารางที ่3.3 และภาพที ่3.3 จํานวนรอยละของระดับการศึกษาสูงสุดคือ ประถมศึกษา รอยละ 52

รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 20 ระดับมัธยมปลาย/ปวช. รอยละ 12 ปริญญาตรี รอยละ 8 ปวส./

อนุปริญญา รอยละ 4  สูงกวาปริญญาตรีรอยละ 2 และอื่นๆ  รอยละ 2  ตามลําดับ

ตารางท่ี 3.4 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารบัการอบรม จําแนกตามรายได

รายได จํานวน (คน) รอยละ

4,001 – 5,000 บาท 9 17

6,001 – 7,000 บาท 8 15

9,001 – 10,000 บาท 7 14

7,001 – 8,000 บาท 6 12

2,001 – 3,000 บาท 5 10

มากกวา 10,000 บาท 5 10

3,001 – 4,000 บาท 4 8

8,001 – 9,000 บาท 3 6

นอยกวา 1,000 บาท 2 4

5,001 – 6,000 บาท 1 2

1,001 - 2,000 บาท 1 2

รวม 51 100
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ภาพที่ 3.4 กราฟเปรียบเทยีบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามรายได

จากตารางที่ 3.4 และภาพที่ 3.4 จํานวนรอยละของรายไดสูงสุดคือ 4,001 – 5,000 บาท รอยละ 17

รองลงมาคือ 6,001 – 7,000 บาท รอยละ 15 และ 9,001 – 10,000 บาท รอยละ 14 ตามลาํดับ

ตารางท่ี 3.5 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามแหลงขาว

แหลงขาว จํานวน (คน) รอยละ

การแนะนํา/คนรูจัก 21 41

หนวยงานในทองถ่ิน 19 37

เจาหนาที่ของรัฐ 7 14

จดหมายเชิญ 4 8

รวม 51 100



48

ภาพที่ 3.5 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามแหลงขาว

จากตารางท่ี 3.5 และภาพท่ี 3.5 จํานวนรอยละของแหลงขาวสูงสดุคือ ทราบจากการแนะนํา/คนรูจักรอย

ละ 41 รองลงมาคือ หนวยงานในทองถิ่น รอยละ 37 เจาหนาที่ของรัฐ รอยละ 14 และจดหมายเชิญ รอยละ 8

ตามลําดับ

ตารางท่ี 3.6 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารบัการอบรม จําแนกตามการเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

การเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน (คน) รอยละ

ไมเคย 44 86

เคย 7 14

รวม 51 100
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ภาพที่ 3.6 กราฟเปรียบเทยีบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามการเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

จากตารางที่ 3.6 และภาพที ่3.6 ผูเขารวมอบรมสวนใหญ ไมเคยเขารับการถายทอดเทคโนโลยี  รอยละ

86 และมีผูเขารวมอบรมทีเ่คยเขารบัการถายทอดเทคโนโลยี รอยละ 44 ตามลําดับ

สรุปขอมูลท่ัวไปของผูเขารับการอบรมและถายทอดเทคโนโลยี

จากขอมูลการประเมินใบสมัครท้ังหมด 51 ชุด พบวาผูเขารวมอบรมรอยละ 78  เปนเพศหญิงและ

รอยละ 22 คนเปนเพศชาย มีอาชีพ เกษตรกร รอยละ 76 อาชีพรับจาง รอยละ 12  มีระดับการศึกษา

ประถมศึกษา รอยละ 52  ระดับมัธยมตน รอยละ 20  มีรายไดตอเดือน 4,001 – 5,000  บาทรอยละ 17  การเขา

รวมอบรมสวนใหญไดรับขาวจากการแนะนํา/คนรูจัก รอยละ 41  ซึ่งผูเขารับการอบรมสวนใหญไมเคยไดรับการ

อบรมถายทอดเทคโนโลยีจากคลินิกเทคโนโลยีน้ี รอยละ 86 และมีผูเขารับการอบรมเคยไดรับการอบรมถายทอด

เทคโนโลยี รอยละ 14
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2) การจัดอบรม คร้ังท่ี 2 หัวขอเร่ือง การเล้ียงหมูหลุมและผลิตอาหารสตัว จากวัตถุดิบทองถ่ิน

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดจัดอบรมเรื่อง “การเลี้ยงหมูหลุมและผลิตอาหารสัตว

จากวัตถุดิบทองถ่ิน”ขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ จุดการเรียนรูการเลี้ยงหมูหลุมบานวังกระแจะ อําเภอ

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผูสนใจเขารบัการอบรมจํานวน 64 คน ลักษณะการอบรมจะเปนการบรรยายเชิง

ปฏิบัติการ ในการเลีย้งหมหูลมุและผลิตอาหารสัตว จากวัตถุดิบทองถ่ิน พรอมเอกสารประกอบการอบรมจํานวน 1

ชุด เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูท่ีสนใจ

3.3 ผลการประเมินระหวางการถายทอดเทคโนโลยี

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ของผูเขารวมรับการอบรมถายทอดการอบรมเรื่อง “การเลี้ยงหมูหลุม

และผลิตอาหารสัตว จากวัตถุดิบทองถ่ิน” จํานวน 64 คน

1.1 ขอมูลผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จากใบสมัครเขารวมโครงการ

จากจาํนวนผูเขารวมอบรมท้ังหมด 64 คน ไดผลสรปุท้ังหมด ดังน้ี

ตารางท่ี 3.7 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน (คน) รอยละ

ชาย 21 33

หญิง 43 67

รวม 64 100

ภาพที่ 3.7 กราฟเปรยีบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามเพศ
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จากตารางท่ี 3.7 และภาพท่ี 3.7 จํานวนรอยละของเพศสูงสุดคือ เพศชายรอยละ 33 รองลงมาคือเพศ

หญิงรอยละ 67  ตามลําดับ

ตารางท่ี 3.8 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ

เกษตรกร 44 69

รับจาง 6 9

รับราชการ 4 6

คาขาย 4 6

แมบาน 3 5

อื่น ๆ 3 5

รวม 64 100

ภาพที่ 3.8 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามอาชีพ

จากตารางที่ 3.8 และภาพที่ 3.8 จํานวนรอยละของอาชีพสูงสุด คือ อาชีพเกษตรกรรอยละ  69

รองลงมาคือ อาชีพรับจาง รอยละ  9 อาชีพรับราชการ รอยละ 6 อาชีพคาขาย รอยละ 6 และอาชีพแมบาน รอย

ละ 5  ตามลาํดับ
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ตารางท่ี 3.9 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ

ประถม 34 53

มัธยมปลาย/ปวช. 12 19

มัธยมตน 10 15

ปริญญาตรี 6 9

สูงกวาปริญญาตรี 1 2

อื่น ๆ 1 2

รวม 64 100

ภาพที่ 3.9 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามระดับการศึกษา

จากตารางที ่3.9 และภาพที ่3.9 จํานวนรอยละของระดับการศึกษาสูงสุดคือ ประถมศึกษา รอยละ 52

รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 20 ระดับมัธยมปลาย/ปวช. รอยละ 12 ปริญญาตรี รอยละ 8 ปวส./

อนุปริญญา รอยละ 4  สูงกวาปริญญาตรีรอยละ 2 และอื่นๆ  รอยละ 2  ตามลําดับ
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ตารางที่ 3.10 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารบัการอบรม จําแนกตามรายได

รายได จํานวน (คน) รอยละ

4,001 – 5,000 บาท 11 17

9,001 – 10,000 บาท 10 15

6,001 – 7,000 บาท 9 14

8,001 – 9,000 บาท 7 11

7,001 – 8,000 บาท 6 9

มากกวา 10,000 บาท 5 8

นอยกวา 1,000 บาท 4 6

2,001 – 3,000 บาท 3 5

3,001 – 4,000 บาท 3 5

5,001 – 6,000 บาท 3 5

1,001 - 2,000 บาท 3 5

รวม 64 100

ภาพท่ี 3.10 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามรายได
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จากตารางท่ี 3.10 และภาพท่ี 3.10 จํานวนรอยละของรายไดสูงสุดคือ 4,001 – 5,000 บาท รอยละ 17

รองลงมาคือ 9,001 – 10,000 บาท รอยละ 15 และ 6,001 – 7,000 บาท รอยละ 14 ตามลาํดับ

ตารางที่ 3.11 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามแหลงขาว

แหลงขาว จํานวน (คน) รอยละ

การแนะนํา/คนรูจัก 30 47

หนวยงานในทองถ่ิน 20 31

เจาหนาที่ของรัฐ 9 14

จดหมายเชญิ 5 8

รวม 64 100

ภาพท่ี 3.11 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามแหลงขาว

จากตารางท่ี 3.11 และภาพท่ี 3.11 จํานวนรอยละของแหลงขาวสูงสดุคือ ทราบจากการแนะนํา/คนรูจัก

รอยละ 47 รองลงมาคือ หนวยงานในทองถิ่น รอยละ 31 เจาหนาที่ของรัฐ รอยละ 14 และจดหมายเชิญ รอยละ 8

ตามลําดับ
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ตารางที่ 3.12 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารบัการอบรม จําแนกตามการเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

ภาพท่ี 3.12 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามการเขารบัการถายทอดเทคโนโลยี

จากตารางท่ี 3.12 และภาพท่ี 3.12 ผูเขารวมอบรมสวนใหญ ไมเคยเขารับการถายทอดเทคโนโลยี รอยละ

78 และมีผูเขารวมอบรมทีเ่คยเขารบัการถายทอดเทคโนโลยี รอยละ 22 ตามลําดับ

สรุปขอมูลท่ัวไปของผูเขารับการอบรมและถายทอดเทคโนโลยี

จากขอมูลการประเมินใบสมัครท้ังหมด 64 ชุด พบวาผูเขารวมอบรมรอยละ 67  เปนเพศหญิงและ

รอยละ 33 คนเปนเพศชาย มีอาชีพ เกษตรกร รอยละ 69 อาชีพรับจาง รอยละ 9  มีระดับการศึกษาประถมศึกษา

รอยละ 53  ระดับมัธยมปลาย/ปวช. รอยละ 19  มีรายไดตอเดอืน 4,001 – 5,000  บาทรอยละ 17  การเขารวม

อบรมสวนใหญไดรับขาวจากการแนะนํา/คนรูจัก รอยละ 47  ซ่ึงผูเขารับการอบรมสวนใหญไมเคยไดรับการอบรม

ถายทอดเทคโนโลยีจากคลินิกเทคโนโลยีนี้ รอยละ 78 และมีผูเขารับการอบรมเคยไดรับการอบรมถายทอด

เทคโนโลยี รอยละ 22

การเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน (คน) รอยละ

ไมเคย 50 78

เคย 14 22

รวม 64 100
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สวนท่ี 2 ผลการประเมินเม่ือจบการถายทอดเทคโนโลยีทันที

คร้ังท่ี 1 หัวขอเร่ือง มาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และการจัดทําบัญชีและบัญทึกขอมูลทางการเกษตร

2.1 ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม

ผูตอบแบบประเมินท้ังหมดจาํนวน 51  คน โดยนําคาท้ังหมดมาคํานวณและประเมินผลท่ีได   โดยกําหนด

ระดับความพึงพอใจดังตอไปน้ี

ระดับคะแนน ระดับความพึงพอใจ

0 - 20 นอยท่ีสุด

21 – 40 นอย

41 – 60 ปานกลาง

61 – 80 มาก

81 - 100 มากท่ีสุด

จากการสรุปแบบประเมินระดับความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมโครงการ หมูบานสมุนไพรและ

เกษตรปลอดภัยไทรโยค โดยสรุปแบงเปนดานๆ ตามตารางที่ 3.13 -3.14

ตารางที่ 3.13 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

ความพึงพอใจข้ันตน รอยละ ระดับความพึงพอใจ

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 87.45 มากที่สุด

เจาหนาที่ผูใหบริการ 87.84 มากที่สุด

สิง่อาํนวยความสะดวก 86.67 มากที่สุด

รวม 87.32 มากที่สุด

จากตารางที ่3.13 ผลการประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการ เจาหนาที่ผูใหบริการและสิ่งอํานวย

ความสะดวกพบวา ความพึงพอใจโดยรวมเทากับ 87.32 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
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2.2 ขอมูลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร

ตารางที่ 3.14 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจตอการปรบัปรงุหลกัสูตรตามความคิดเห็น

ของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

ความพึงพอใจข้ันตน รอยละ ระดับความพึงพอใจ

การนําความรูไปใชประโยชน 86.27 มากที่สุด

ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร 84.71 มากที่สุด

ความเหมาะสมของวิทยากร 85.49 มากที่สุด

ระยะเวลาการอบรม 81.57 มากที่สุด

ชวงเวลาการอบรม 82.35 มากที่สุด

ความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย 84.31 มากที่สุด

รวม 84.11 มากที่สุด

จากตารางที ่3.14 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการปรับปรุงหลักสูตรตามความคิดเห็นของผูเขารับ

การถายทอดเทคโนโลยีพบวา ระยะเวลาการอบรมมีรอยละความพึงพอใจต่ําสุดคือ รอยละ 81.57 แตความพึง

พอใจโดยรวมเทากับ 84.11 อยูระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

คร้ังท่ี 2 หัวขอเร่ือง การเลีย้งหมูหลุมและผลิตอาหารสัตว จากวัตถุดิบทองถ่ิน

2.3 ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม

ผูตอบแบบประเมินท้ังหมดจาํนวน 64  คน โดยนําคาท้ังหมดมาคํานวณและประเมินผลท่ีได   โดยกําหนด

ระดับความพึงพอใจดังตอไปน้ี

ระดับคะแนน ระดับความพึงพอใจ

0 - 20 นอยท่ีสุด

21 – 40 นอย

41 – 60 ปานกลาง

61 – 80 มาก

81 - 100 มากท่ีสุด

จากการสรุปแบบประเมินระดับความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมโครงการ หมูบานสมุนไพรและ

เกษตรปลอดภัยไทรโยค โดยสรุปแบงเปนดานๆ ตามตารางที่ 3.15 -3.16
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ตารางที่ 3.15 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

ความพึงพอใจข้ันตน รอยละ ระดับความพึงพอใจ

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 81.88 มากที่สุด

เจาหนาที่ผูใหบริการ 90.94 มากที่สุด

สิง่อาํนวยความสะดวก 88.44 มากที่สุด

รวม 87.08 มากที่สุด

จากตารางที ่3.15 ผลการประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการ เจาหนาที่ผูใหบริการและสิ่งอํานวย

ความสะดวกพบวา ความพึงพอใจโดยรวมเทากับ 87.08 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด

2.4 ขอมูลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร

ตารางที่ 3.16 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจตอการปรบัปรงุหลกัสูตรตามความคิดเห็น

ของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

ความพึงพอใจข้ันตน รอยละ ระดับความพึงพอใจ

การนําความรูไปใชประโยชน 87.50 มากที่สุด

ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร 85.00 มากที่สุด

ความเหมาะสมของวิทยากร 87.19 มากที่สุด

ระยะเวลาการอบรม 72.50 มาก

ชวงเวลาการอบรม 74.38 มาก

ความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย 85.94 มากที่สุด

รวม 82.08 มากที่สุด

จากตารางที ่3.16 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการปรับปรุงหลักสูตรตามความคิดเห็นของผูเขารับ

การถายทอดเทคโนโลยีพบวา ระยะเวลาการอบรมมีรอยละความพึงพอใจตํ่าสุดคือ รอยละ 72.50 แตความ

พึงพอใจโดยรวมเทากับ 82.08 อยูระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
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บทท่ี 4

ผลการติดตามหลังการถายทอดเทคโนโลยี

โครงการหมูบานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2559 กําหนดระยะเวลา

การจัดอบรม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 จึงมีการติดตาม

ประเมินหลังอบรม ระยะ 2 เดือน ซ่ึงทาํการสรุปผลการดําเนินโครงการ ดังน้ี

4.1 ผลการติดตามหลังการถายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการนําไปใชประโยชน

หลังจากการถายทอดเทคโนโลยีโครงการหมูบานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค ไดติดตาม

ประเมินผลการดําเนินโครงการจากแบบติดตามประเมินผล จํานวน 16 คน แสดงดังตารางตอไปน้ี

ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละการนําความรูไปใชประโยชน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอด

เทคโนโลยี

นําความรูไปใชประโยชน จํานวน (คน) รอยละ

นําความรูไปใชประโยชนได 16 100

นําความรูไปใชประโยชนไมได 0 0

รวม 16 100

จากตารางท่ี 4.1 จํานวนผูประเมินผลท้ังหมด 16 คน พบวาผูเขารวมอบรมทัง้หมดสามารถนําความรูไปใชไดครบ

16 คน

ตารางท่ี 4.2 จํานวนและรอยละประเภทของรายไดท่ีไดรบั ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

รายไดที่ทานไดรับเปนแบบไหน จํานวน (คน) รอยละ

รายไดหลัก 13 81.25

รายไดเสริม 3 18.75

รวม 16 100
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ภาพที่ 4.1 คารอยละประเภทรายได ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

จากตารางท่ี 4.2 และภาพท่ี 4.1 จํานวนผูประเมินผลท้ังหมด 16 คน พบวาผูเขารวมอบรมมีประเภทของการไดรับ

รายไดเปนแบบรายไดหลัก รอยละ 81.25 และ รายไดเสรมิ รอยละ 18.75

ตารางท่ี 4.3 จาํนวนและรอยละที่สามารถนําความรูไปลดรายจายไดตอเดือน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี

ลดรายจายตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ

2,001 – 3,000 บาท 14 87.5

3,001 – 4,000 บาท 2 12.5

รวม 16 100
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ภาพที่ 4.2 คารอยละทีส่ามารถนําความรูไปลดรายจายไดตอเดือน

จากตารางท่ี 4.3 และภาพที่ 4.2 จํานวนผูประเมินผลทั้งหมด 16 คน พบวาผูเขารวมอบรมคาดวา

สามารถนําความรูไปลดรายจายไดอยูที่ 2,001 – 3,000 บาท รอยละ 87.5 และ 3,001 – 4,000 บาท รอยละ

12.5

ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละทีส่ามารถนําความรูไปใช ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

นําความรูไปใช จํานวน (คน) รอยละ

หลังอบรมทนัที 16 100

หลงัอบรมภายใน 1 เดือน - -

หลงัอบรมภายใน 3 เดือน - -

หลงัอบรมภายใน 6 เดือน - -

รวม 16 100

จากตารางท่ี 4.4 จํานวนผูประเมินผลท้ังหมด 16 คน พบวาผูเขารวมอบรมนําความรูไปใชทันที
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ตารางท่ี 4.5 จํานวนและรอยละของสถานท่ีท่ีนําความรูไปใช ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

สถานที่นําความรูไปใช จํานวน (คน) รอยละ

ใชในครอบครัว 16 100

ใชในชุมชน/กลุม - -

ใชในท่ีทํางาน - -

ใชเมื่อมีโอกาส - -

รวม 16 100

จากตารางท่ี 4.5 จํานวนผูประเมินผลท้ังหมด 16 คน พบวาผูเขารวมอบรมนําความรูท่ีไดไปใชในครอบครัว

ตารางท่ี 4.6 จํานวนและรอยละทีนํ่าความรูไปขยายผลตอ ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

นําความรูไปขยายผลตอ จํานวน (คน) รอยละ

ประยุกตเปนองคความรูใหม 16 100

เปนวิทยากรถายทอด/เผยแพรตอ - -

ใหบรกิาร/คําปรึกษา - -

อ่ืนๆ - -

รวม 16 100

จากตารางที่ 4.6 จํานวนผูประเมินผลท้ังหมด 16 คน พบวาผูเขารวมอบรมนําความรูที่ไดไปขยายตอในดาน

การประยุกตเปนองคความรูใหม
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บทท่ี 5

สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามขอเสนอโครงการ

โครงการหมูบานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค ประจําปงบประมาณ 2559 มีระยะเวลาการดําเนิน

โครงการต้ังแต เดือน ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 บัดน้ีไดดําเนินการเสร็จส้ินและไดสรุปผลตามแบบประเมิน

โครงการตามขอเสนอโครงการดังตอไปน้ี

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ
คาเปาหมาย

(หนวยนับ)

ผลการดําเนินงาน

(หนวยนับ)
ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1. จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี

(คน)

50 89 แบบใบสมัครของ

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

2. จํานวนวิทยากรชุมชนท่ีสรางความ

เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ถายทอด (คน)

5 16 แบบฟอรมการนําไปใช

ประโยชน

3. รอยละความพงึพอใจของผูรับการ

ถายทอด

80 83 แบบประเมินผลฯ

ปญหาและอุปสรรค

1. สภาพพื้นที่รอบขางเปนการทําเกษตรที่ใชสารเคมี จึงทําใหสงผลกระทบมายังแปลงของเกษตรกรในกลุม

2. คุณภาพของแหลงนํ้า

3. สมาชิกในกลุมบางคนยังมองไมเห็นภาพความเปนจรงิของการดําเนินงานเทาท่ีควร

4. ในการจดทะเบียนกลุมประสบปญหาการรวบรวมขอมูลของสมาชิกซึ่งเปนไปคอนขางยากและใชเวลา

5. บางบอหมักถูกทําท่ีจดุสาธิตของหนวยงานราชการทองถ่ินท่ีไมมีคนใชประโยชนจริง ทําใหขาดการเอาใจใสดูแล

และถูกทิ้งรางในที่สุด

6. การดําเนินงานไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอกเทาท่ีควร

7. เกษตรกรยังไมมีความรูความเขาใจ เรื่อง การทําเกษตรอินทรียอยางถูกตองและครบวงจรมากอน

ขอเสนอแนะ

1. มีการปลูกพืชเพ่ือสรางแนวกันชนระหวางแปลง เพ่ือลดการกระจายของสารเคมีจากแปลงขางเคียง

2. มีการติดตามเร่ืองคุณภาพของนํ้าเพ่ือการเกษตรอยางตอเน่ือง

3. มีการกระตุนใหเกษตรกรชวยเหลอืซ่ึงกันและกนั สามารถบริหารจัดการแทนกันได
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4. สมาชิกในกลุมมีความสนใจเขารวมศึกษาดูงานในสวนของการผลิตอาหารสัตว การแปรรูป และการทาํการตลาด

ของหมูหลุม ที่จังหวัดราชบุรี

5. มีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนและทําการติดตามกันในระหวางสมาชิกของกลุม

6. ติดตอขอความรวมมือและทาํความเขาใจกับหนวยงานในทองถิ่น เพื่อใหเกิดความรวมมือและสรางประโยชน

ใหกับชุมชน

7. เม่ือไดมีการดําเนินโครงการทําใหเกษตรกรคอยๆรบัทราบ และเขาใจถึงขอดี ขอเสีย ของการทําเกษตรอินทรีย
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ภาคผนวก ก

ขอเสนอโครงการ
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แบบฟอรมขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

กิจกรรมสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต

และเศรษฐกิจชุมชน : งานหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

1.ช่ือหนวยงานหรือสถาบันการศึกษา   :  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

2.ช่ือหมูบานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี: หมูบานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค

(ต้ังช่ือหมูบานใหส่ือตอการนําองคความรูดาน วทน. หลักไปพัฒนาหมูบาน ส้ันกระชับ ไดใจความ/หมูบานตอเน่ือง/หรือแมขายฯใชช่ือเดิม)

3.ผูรับผิดชอบและผูรวมโครงการ

(หากเปนหมูบาน วท.ใหม ตองแนบประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางานและความเชี่ยวชาญของหัวหนาโครงการ ผูรวม

รับผิดชอบ)

3.1 หวัหนาโครงการ

ผศ.ดร.นงนชุ สังขอยุทธ

เลขสมาชิก อสวท. 9787

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

หมายเลขโทรศัพท 085-8300833

E-mail: nongnuchts@gmail.com

3.2ผูรับผิดชอบรวมคนท่ี 1

วาที่ ร.ท.สมยศ นิลเขียว

เลขสมาชิก อสวท. 9789

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

หมายเลขโทรศัพท 087-0829088

3.3 ผูรับผิดชอบรวมคนท่ี 2

กรรณิการ ภาสดา

เลขสมาชิก อสวท. 9790

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

หมายเลขโทรศัพท 084-1227130

3.4 ผูนํา/แกนนํา/ชุมชนหรือประธานกลุมท่ีเขารวมโครงการ

1. มนทกานต บุญมี

เลขสมาชิก อสวท. 9819

42/3 ม.2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท 085-2301194
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2. นวพร แซโงว

เลขสมาชิก อสวท. 9730

 23/3 ม.11 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท 087-1640080

3. เกศราภรณ หมืน่ชนะ

เลขสมาชิก อสวท. 9720

70/1 ม.6 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี71150

โทรศัพท 080-6521795

4. ทองอินทร สุวรรณศรี

เลขสมาชิก อสวท. 9818

117/2 ม.11 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท 084-5431866

5. สายฝน เอี่ยมมา

เลขสมาชิก อสวท. 9821

1/1 ม.3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท 085-7348370

3.5 เจาหนาท่ีในทองถ่ินที่เขารวมโครงการ

 1. ณัฐพลเทศนามัย

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค

เลขสมาชิก อสวท. 9867

269/1 ม.7 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท 085-4889877

2. วิมล โพธ์ิมี

ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค

เลขสมาชิก อสวท. 9868

12 ม.3 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท 083-3117175

3. ทิวาพร ศรีวรกุล

ศูนยกสิกรรมธรรมชาติทามะขาม

เลขสมาชิก อสวท. 10070

213 หมู 2 ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
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โทรศัพท 086-3361985

4. ยุทธการ มากพันธุ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ําผลไมและผักปลอดสารพิษ

เลขสมาชิก อสวท.10071

213 หมู 2 ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท 086-3361985

5. ชณภพ ไกรศักด์ิ

เลขสมาชิก อสวท. 10072

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตาํบลสงูเมน 99 ถ.ยันตรกิจโกศล หมู 3 ต.สูงเมน อ.สูงเมน จ.แพร 54130

โทรศัพท 081-5951608

 6. นางสาวนิภาพร สมศรี

นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

สํานักงานเกษตรอําเภอไทรโยค

7. นายสราวุฒิ ชมพูทอง

นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

อบต.ไทรโยค

8. นายไสว อินทพงศ

ปศุสัตวอําเภอไทรโยค

สํานักงานปศุสัตวอําเภอไทรโยค

9. นายวจิิตร กมลวารินทร

เกษตรจังหวดักาญจนบุรี

สํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

โทร. 034-564267

4. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครือ่งหมาย P  ในo ท่ีตองการและใหขอมูลใหครบถวน

o  1) หมูบาน วท. (ตอเน่ือง)  ใหระบุปท่ีดําเนินการ

o2) หมูบาน วท. (แมขายขยายลูก) ระบุปแรกที่เปนแมขาย

(แนบแบบสาํรวจความพรอมและความตองการของหมูบานลกูขาย)

þ3) หมูบาน วท.(ใหม) (แนบแบบฟอรมแสดงเจตจาํนงฯ)
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5. หลักการและเหตุผล

คําอธิบาย :

þหมูบาน วท.(ใหม) ใหกรอกขอมลูขอ 5.1-5.2 ขอหมูบานท่ีเสนอ

5.1 ความเปนมาหมูบาน

ใหขอมูลพื้นฐานของหมูบาน เชน ภูมิประเทศ จํานวนประชากร อาชีพหลัก อาชีพรอง รายไดประชากร การศึกษา การ

ไดรับความชวยเหลือในดานตาง ๆ และขอมูลท่ีจําเปนอ่ืน ๆ

ตําบลวังกระแจะ อ.ไทรโยค ต้ังอยูทางทศิตะวันตกติดชายแดนประเทศเมียนมาร มีระยะทางจากจังหวัด

กาญจนบุรี ประมาณ 60 กิโลเมตร ระยะทางหางจากอําเภอไทรโยคประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 563 ตาราง

กิโลเมตรหรือประมาณ 351,875 ไร

ทิศเหนือติดตอกับ ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค

ทิศใตติดตอกับ ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค

ทิศตะวันออกติดตอกับ ต.ทาเสา อ.ไทรโยค

ทิศตะวันตกติดตอกับ ต.บองต้ี อ.ไทรโยค และประเทศเมยีนมาร

ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูงสลับซับซอน มีที่ราบบางระหวางหุบเขา ประชากรสวนใหญ

อาศัยอยูในพ้ืนท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติ และอุทยานแหงชาติไทรโยค และสวนมากพ้ืนที่ของ ต.วังกระแจะ ต้ังอยู

ริมฝงแมนํ้าแควนอย แตปจจุบนันํ้าในลําหวยตาง ๆ ไดแหงลงไปมากจนนาใจหาย อันเกิดจากผลกระทบทีมี่การตัด

ไมทําลายปาและเผาปา อันเปนแหลงตนไมลาํธาร และพ้ืนท่ีบางสวนของ ต.วังกระแจะ ก็เปนที่ราบสูง และตลอด

แนวฝงทิศตะวันออกมีลกัษณะเปนภูเขาสูง

จํานวนประชากรทัง้หมด 7,443 คน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปลูกขาวโพด มัน

สําปะหลงั ออย ยางพารา สัก ขาว ปาไผ ปลูกผกั สมุนไพร เพาะเหด็ ทําสวนผลไมชนิดตาง ๆ เชน สมโอ มะขาม

ยักษ และเลี้ยงสัตว ตาง ๆ เชน สุกร โค

สถานศึกษาในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ ในระดับประถมศึกษามี 6 แหง ในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนมี 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี 2 แหง(แหลงขอมูล: สรปุจากเอกสารประกอบแผนพัฒนาสามป

ป 2558-2560 ขององคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรีุ หนา 3-6)

ขอมูลเพิ่มเติมสรุปจากการเยี่ยมชม พูดคุยปญหาและความตองการของกลุมตัวแทนเกษตรกรที่ทํา

การเกษตรผสมผสาน จํานวน 10 คน รวมกับผูอํานวยการ และเจาหนาท่ีจากศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค

ตามรูปที่ 1 ซ่ึงมปีระสบการณการชวยพัฒนาเกษตรกรในพ้ืนท่ีอาํเภอไทรโยคมากกวา 10 ป ซ่ึงทุกทานเปนสมาชิก

ของ อสวท.ตาํบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที ่12 มกราคม2558 และวันที ่27 มกราคม

2558
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รูปที่ 1 การพูดคุยและขอคําปรึกษาเกีย่วกับอาชีพและความตองการของ

เกษตรกรในภาพรวมรวมกับผูอํานวยการและเจาหนาที่ ศูนยพัฒนาชนบท

ผสมผสานไทรโยค เม่ือวันที ่27 มกราคม 2558

รูปที่ 2.1 การเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสานของเกษตรกรและเขารวมพดูคุย

ความตองการของตัวแทนเกษตรกรในพ้ืนที่ ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค เมือ่

วันที่ 12 มกราคม 2558

รูปที่ 2.2 การเขารวมพูดคุยความตองการของตัวแทนเกษตรกร

ในพื้นที่ ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค เมื่อวันที่ 12 มกราคม
2558

รูปที่ 3.1 การเยี่ยมชมและพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรท่ีเล้ียงหมูหลุม และ

การทําเกษตรผสมผสาน รวมกับเจาหนาจากศูนยพัฒนาชนบทผสมผสาน

เพ่ือสอบถามความตองการ เม่ือวันที่ 27 มกราคม 2558

รูปที่ 3.2การเยี่ยมชมและพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกรทีเ่ล้ียงหมูหลุม และการ

ทําเกษตรผสมผสาน เพือ่สอบถามความตองการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม

2558

รูปที 4 การเย่ียมชมและพูดคยุกับตัวแทนเกษตรกรท่ีทําเกษตรผสมผสาน

ในพ้ืนท่ี ตาํบลลุมสุม อําเภอไทรโยค เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2558
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ผูรวมพูดคุย คุณตาล (คุณมนทกานท บุญมี) ตามรูปที่ 2.1-2.2 เกษตรกรการปลูกผัก พืชสวน แบบ

ผสมผสาน ประวัติเคยทํางานโรงงานอุตสาหกรรมรายไดดี แตไมมีเงินเหลือ และไมไดรับการจางทํางานตอหาก

วุฒิการศึกษาต่าํเมือ่โรงงานตองการคัดพนักงานออก จึงกลับมาทําการเกษตรผสมผสานที่บานเกิดพรอมทั้งได

ดูแลพอแมทีป่วยเน่ืองจากการทําเกษตรแบบใชสารเคมีและไดเรยีนรูจากการทําเกษตรแบบใชสารเคมีจากพอแม

และพบวามีรายไดหักคาใชจายแลวเพียง พันถึงสองพันบาทตอเดือนเทาน้ัน คุณตาลจึงศึกษาหาขอมูลในการทํา

เกษตรผสมผสาน ผานมา 2 ปแลว มีรายได 15,000 บาทตอเดือน โดยไมตองจางคนงาน และไมมีเครื่องจักร ใน

พ้ืนท่ีประมาณ 5-10 ไร รายไดมาจากการปลูก ตะไครเพือ่อุมนํ้าไวในดิน บวบเหลีย่ม บวบไทย ถ่ัวฝกยาว มะระ

จีน นํ้าเตา กระเจ๊ียบเขียว สลบักับพืชสวน เชน ฝรัง่แปนสทีอง มะขามปอม มะขามยักษ เงาะ มะพราว กลวยไข

กลวยนํ้าวา มะละกอแขกดํา และเล้ียงเปดเพ่ือกินไข โดยบํารุงดินดวยปุยอินทรียทําเองจากข้ีวัว แกลบ และดิน

ปาไผ และน้ําสมควันไมผสมน้ําขี้หมู จุลินทรียจากน้ํามะพราว นอกจากนี้ยังมีรายไดจากการทาบกิ่งพันธุขาย

ถึงแมจะขายราคาเดียวกับผกัของเกษตรกรอ่ืนๆท่ีใชยาฆาแมลง แตจะทําใหขายไดหมดกอนคนอ่ืนและการนําไป

ขายท่ีตลาดดวยตัวเองจึงทําใหไดกําไรเพ่ิมข้ึนถึง 5 เทาเมื่อเทียบกับการสงขายใหพอคาคนกลางหลายๆตอ เชน

มะเขือปญหาของการทําเกษตรผสมผสานของคุณตาล คือ เรื่องโรคพืช ที่ทําใหผลผลิตนอยและผิวไมสวย เชน

เพลีย้แปงในใบฝร่ัง และมันสาํปะหลงั หนอนผัก เช้ือราใบกรอบและรานํ้าคางในบวบเหล่ียม ไวรัสในถ่ัวทําใหยอด

หงิก ใบเหลอืงในฝก พืชตระกูลแตงเนาโคนดิน ซ่ึงเกษตรกรสงสยัเรือ่งเมล็ดพันธุวาท่ีซ้ือมาน้ันดีหรือไม คุณตาล

บอกวาการทาํปุยชีวภาพใชเองตองใชเวลารอถึง 1 ป จึงไมสะดวกเมื่อเทียบกับการซื้อปุยนาโนปลอดสารเม็ดละ

40 บาท ปุยไดโนไมค (ละลายนํ้าแลวใหสีดํา) เปนตน แตเกษตรกรก็มคีวามสงสยัในปุยดังกลาววาปลอดสารจริง

ไหม

พูดคุยกับคุณ นวพร แซโงว เกษตรกรบานพุนอย หมู 11 ตองการวิธีการผลิตปุยอินทรียจาก ใบขาวโพด

ตนขาวโพด แกนขาวโพด

พูดคุยกับพี่จัน(เกศราภรณ หมื่นชนะ) ตามรูปภาพที่ 3.1 และ 3.2 เกษตรกรเลี้ยงหมูหลุมมา 1 คอก

รายไดจากการเลี้ยงหมูหลุม และการขายขี้หมูหลุมเพื่อเปนปุย(15 กิโลกรัม ราคา 35 บาท) มีลูกคาใชแลวดีบอก

ตอปจจบัุนมีลกูคามารับถึงท่ีบานแตผลติไมเพียงพอ ความตองการ คือ หลักการและวิธีการเลีย้งหมูหลุม หลักการ

และวิธีการผลิตสตูรอาหารสัตวที่มีคุณภาพเองโดยใชวัตถุดิบในชุมชน แทนที่จะซื้ออาหารหมูจาก CP  Betagro

เปนตน ซ่ึงทําใหตนทุนมรีาคาสูง

พูดคุยกับนางทองอินทร สุวรรณศรี ปลูกสมุนไพรปลอดสาร กวา 19 ชนิด (ไดรับการสั่งซ้ือเปนพัน

กิโลกรัม เชน พญายอ อัญชัญ) มีรถมารบัถึงท่ี สวนสมุนไพรอ่ืนๆ เชน ขม้ินชัน ไมฝาง ดีปรี รางจืด เถาวัลยเปรียง

ทองพันช่ัง เปนตัน ท่ีผลิตไดมากแตยังมตีลาดรับซ้ือนอย มีเพยีงสงอภัยภูเบศร ในระดับรอยกิโลกรัมเทาน้ัน

ความตองการ คือ

1. ตลาดรับซ้ือสมุนไพรปลอดสาร

2. การแปรรูปสมุนไพรที่เหลือจากการสงขาย
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3.การทําบรรจุภัณฑ

4.ตองการวิธีการตากสมุนไพรเพ่ือใหมีความสะอาดมากข้ึน ปจจุบนัตากกลางแจง

5.ตองการวิธีการอบเถาวัลยเปรยีงซ่ึงแหงยาก ปจจุบันตองน่ึงกอนนําไปตาก โดยขายได กิโลกรัมละ 50 บาท

6.ตองการแหลงนํ้าเพ่ือการปลูกสมุนไพร

พูดคุยกับพี่สายฝน เอี่ยมมาตามรูปที ่4 เกษตรกรที่มีที่ดินกวา 50 ไร เคยทําเกษตรแบบใชยาฆาแมลงและ

ยาปราบศัตรูพืช และปุยเคมีจนปจจุบันเจ็บปวยและตามีปญหาเนื่องจากการใชสารเคมีในการเกษตร รวมถึงเปน

หน้ีสนิถึงแมวาจะไดผลผลติจํานวนมากแตเม่ือหักลบตนทุนรวมถึงแรงงานและคาจางเคร่ืองจักรพบวาแทบจะไมมี

กาํไร จงึหันกลับมาทําเกษตรผสมผสานและใชปุยอินทรียแทน ความตองการคือวิธีการผลิตปุยอินทรียและการ

จัดการดินและปุย หลักการทําเกษตรผสมผสานเพือ่ใหมรีายไดตลอดป

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค ไดเลาเรือ่ง ผลผลติของเกษตรกรประจําอําเภออันหน่ึง

คือ มะขามยักษ ซึ่งมีตามฤดูกาลและมีปริมาณมากนํามาแปรรูปเปนมะขามยักษแชอิ่มสงขาย แตพบวาผลผลิต

ปริมาณมากออกมาพรอมๆกัน ทําใหเกิดการลนตลาด แปรรูปไมทัน จึงการการวิธีหรือกระบวนการเก็บมะขาม

ยักษเพ่ือนําไปขายไดนอกฤดูกาล เชน หองเย็น เปนตนความตองการการแปรรูปมะขามยักษบรรจุภัณฑวิธีการเก็บ

รักษายืดอายุมะขามยักษเพือ่การแปรรูป

จากการสอบถามเกษตรกร 48 คน ท่ีสนใจเขารวมโครงการถึงประเด็นปญหาและความตองการ สามารถ

สรุปเปน 3 กลุมหลัก คือ 1. กลุมเกษตรผสมผสานเพื่อเกษตรปลอดภัย 2. กลุมเลี้ยงหมูหลุมและเกษตรผสมผสาน

เพ่ือเกษตรปลอดภัย และ 3. กลุมสมุนไพรและการทําเกษตรผสมผสานเพ่ือเกษตรปลอดภัย โดยแสดงดังในตาราง

ดานลาง

อสวท. ที่นําเสนอ ประเด็นปญหาความ

ตองการ

จํานวนผูรวมโครงการ หมายเลขสมาชิก

อสวท.

ขอมูลพ้ืนฐาน(ปลูกอะไรบาง/

เลี้ยงหมูกี่ตัว)/ผลผลิตของ

แปลง

กลุมเกษตรผสมผสานเพื่อเกษตรปลอดภัย

1.คุณมนทกานต บุญมี

หมายเลขสมาชิก 9819

1 . ก า ร ทํ า เ ก ษ ต ร

ปลอดภัย

นายจิตต ทิมออน 10073

2 . วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต ปุ ย

อินทรีย นายอุทัย เณรจาที

10074

3.การจัดการดินและ

ปุย

นางสายฝน เอ่ียมมา

9821 มะกรูด (700 ตน) มะนาว

(20 ตน) สมโอ(70 ตน)

มะขามปอม(20ตน) มัน

สําปะหลัง (10ไร)ขมิ้น ไพร

ขมิ้นขาว(3 ไร) พื้นที่ใหเชา

10 ไร แมน้ํา
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อสวท. ที่นําเสนอ ประเด็นปญหาความ

ตองการ

จํานวนผูรวมโครงการ หมายเลขสมาชิก

อสวท.

ขอมูลพ้ืนฐาน(ปลูกอะไรบาง/

เลี้ยงหมูกี่ตัว)/ผลผลิตของ

แปลง

นางวันด ีสนเนียม 10075

นายสุนทร รื่นเริงใจ 10076

นางสมจิตร สุดวิไล 10077

นายคาํ นงนุช 10078

นางออย ศรีชัยนาท 10079

นางชเอม อินจาย 10080

นางออย แซตัน 10081

นางเกตศิญา มงคล 9820

นางจันทรทิพย ศรีชัยนาท 9719

นางอัมรา รักษา 9736

นายชิด รอดอนงค (บานเลขที่

67, มือถือ 084 893 7719)

- มะขามปอม 650 ตน ฝรั่ง

437 ตน มะกรูด 470 ตน

มันสําปะหลัง 16 ไร

ขม้ินชัน 7ไร ขน้ินออย 7ไร

ไกพื้นเมือง 50 ตัว พื้นที่

ทั้งหมดรวม 60 ไร

นางจีระนุช สวัสดี

10082 สับปะรด 5ไร แกวมังกร

150 ตน น้ําฝน

นายมิน สวางเนตร

10083 สมโอ(46ตน) สมเขยีวหวาน

(15ตน)มะนาว(200ตน)

มะขามเปรี้ยว(25ตน)มะนาว

(12ตน)ทุเรียน(12ตน)

มะกรูด(400ตน) ลองกอง

(2ตน) พ้ืนท่ี 25 ไร ไก

พื้นเมือง 50ตัว เปดเทศ 17

ตัว ปลาตะเพียน ปลานิล

สระนํ้า 2 งาน

นางสายหยุด ขาวสนิท

10084 มะกรูด 3ไร มันสําปะหลัง 2

ไร ทุเรียน 4 ตน เงาะ 5ตน

มะนาว 9 ตน มะขามปอม

22 ตน ขนุนทองประเสริฐ

10ตน มะขามยักษ 20 ตน
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อสวท. ที่นําเสนอ ประเด็นปญหาความ

ตองการ

จํานวนผูรวมโครงการ หมายเลขสมาชิก

อสวท.

ขอมูลพ้ืนฐาน(ปลูกอะไรบาง/

เลี้ยงหมูกี่ตัว)/ผลผลิตของ

แปลง

น้ําฝน

นางสงวน ผองเกษม

10085 ไมยนืตน มะกรดู ขนุน 6 ไร

ใชนํ้าฝน

นางสาวพรกมล บัวขาว 10086

นางหนูนิด ประสาน

10087 มะขามยักษ(10ตน) สมโอ

(10ตน) ไกพ้ืนเมือง(100ตัว)

เปดไข(10ตัว) เชาที่ปลูกมัน

สําปะหลัง 10ไร นํ้าฝน

นางทองเพิ่ม จันทรตะหลา

10088 มะกรูด 150 ตน มะนาว 10

ตน กลวย 20กอ มะขาม

ยักษ 20 ตน ขมิ้น รวม

ท้ังหมด 5 ไร นํ้าฝน

นางสุกัญญา ชัยวงษ 9724 ยังไมไดขอมูล

นายสงิห เพชรรุณ

9733 มะขามปอม(100ตน 5 ไร)

มะกรูด 5 ไร สระน้ํา 2 งาน

นางจีระนุช สวัสดี 10082

กลุมเลีย้งหมหูลุมและเกษตรผสมผสานเพื่อเกษตรปลอดภัย

2.นางเกศราภรณ หม่ืน

ชนะ (ประธาน)

หมายเลขสมาชิก 9720

สมโอ 5ไร กลวยนํ้าวา

กลวยหอม 2 ไร มะขาม

ยกัษ มะนาส 2 งาน หมู

1 5  ตั ว  ( ร า ย จ า ย

43,000 บาท รายรับ

22,000 บาทตอเดือน)

เปด 9 ตัว ไกพื้นเมือง

50  ตั ว  ห น อ ไ ม ด อ ง

น้ําฝน น้ําประปา

1.หลักการและวิธีการ

เลี้ยงหมูหลุม

นางนงเยาว สอนพันธ 9720 กลวย 15 ไร (รับ 10,000

บาทตอเดือน จาย 3,000

บาทตอเดือน) สมโอ 2 ไร ๖

รับ 10,000 บาทตอป

รายจาย 2,000บาท) ปาลม

8 ไร (จาย 6000 บาท) สูบ

นํ้าลําคลองบางคร้ัง

น้ําประปา น้ําฝน

2. หลักการและวิธีการ

ผลิตสูตรอาหารสัตว

จากวัตถุดิบชุมชน

นางมานิตย ชุมช่ืน 10090

3.ก า ร ทํ า เ ก ษ ต ร

ปลอดภัย นางพีรนุช กล่ินเจริญ

10091

นางวาสนา อินทบตุร 10092
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อสวท. ที่นําเสนอ ประเด็นปญหาความ

ตองการ

จํานวนผูรวมโครงการ หมายเลขสมาชิก

อสวท.

ขอมูลพ้ืนฐาน(ปลูกอะไรบาง/

เลี้ยงหมูกี่ตัว)/ผลผลิตของ

แปลง

นางทรัพย ดวงมณี (รอง

ประธาน)

10093

นางสุมลทา สวัสด์ิผล

(เหรญัญิก)

10094 กลวย 2 ไร (800 บาทฝ

เดือน)ตะไคร 100 ตรว.

น้ําประปา น้ําฝน

เดือนนภา สวัสดิ์ผล(โทร. 086

004 2572)

- หมอนผลสด 3ไร(จาย 1500

บาทตอเดือน) มะนาว 1ไร

จาย500บาทตอเดือน กลวย

หอม 1ไร กลวยน้ําวา 18 ไร

จาย 3600บาทตอเดือน

ขนุน 3ไรจาย 1500บาทตอ

เดือน ฝร่ังกิมจู 1ไรจาย 500

บาทตอเดือน สมโอ 2ไร

จาย 1000บาทตอเดือน

ชะอม 70 ตรว. ขจร 70

ตรว. สวนปาสัก พยุง มะคา

มะฮอกกาน ี8ไร จาย 6400

บาทตอป นํ้าฝน นํ้าบาดาล

เพิ่งทํามา 1 ป

กลุมสมนุไพรและการทําเกษตรผสมผสานเพ่ือเกษตรปลอดภัย

3 . น า ง ท อ ง อิ น ท ร

สุวรรณศรี หมายเลข

สมาชิก 9818

มั น สํ า ป ะ ห ลั ง 1 7 ไ ร

กลวยน้ําวา 1 ไร ขิง 1ไร

มะกรูด พญายอ อัญชัญ

วัว 2 ตัว

1 . วิ ธี ก า ร ผ ลิ ต ปุ ย

อินทรีย

นางนวพร แซโงว 9730 กลวยน้ําวา 3ไร มัน

สําปะหลัง 10ไร แตงลาน 1

ไร สระน้ํา 1ไร

2.ตลาดซื้อสมุนไพร

ปลอดภัย นางอรดา อุนลาวรรณ

10096 ดีปลี 1ไร แกนตะวัน 2 งาน

มะกรูด 1ไร สระน้ํา 2 งาน

3.การแปรรูปสมุนไพร

นางพุฒิเหล็น มวงงาม (สวุรรณ)

10097 มะเขอืพวง 1ไร แตงกวา 1

ไร มันสําปะหลัง 7 ไร ไก

บาน 10 ตัว

4.การตากสมุนไพร นางทองอนิทร สวุรรณศรี 9818

5 . กา ร ทํ า ส มุ น ไ พ ร

ปลอดภัย

นางสาวสุดใจ สระทองบอง 10098

นายวิกร วชริพันธวิชาญ 10099 ขาวโพด 3ไร มะกรูด 1งาน



76

อสวท. ที่นําเสนอ ประเด็นปญหาความ

ตองการ

จํานวนผูรวมโครงการ หมายเลขสมาชิก

อสวท.

ขอมูลพ้ืนฐาน(ปลูกอะไรบาง/

เลี้ยงหมูกี่ตัว)/ผลผลิตของ

แปลง

มะนาว 4ไร ปลาตะเพียน

1,000 ตัว สระน้ํา 1ไร

นางสาวสําล ีสุวรรณศรี 10100

นางลาํจวน ลูกกูล 10101

นางสาวสงา ปล้ืมบําเรอ

10102 อัญชัญ พญายอ มะกรูด

ดีปลี สระน้ํา ขุดตามลําหวย

นางละออง สิงหโสภณ 9731

นางไพรินทร ฟกโต 9650

นายมานพ พวงมณี 10103

นางสาวจารุวรรณ ประโยชนศิริ

10104 คะนา 2งาน ผักชี 2 งาน มัน

สําปะหลัง

นายภัทรภณ คุณทรัพยสถิตย 10105

นางสาวโกสุม จันทรตัน

10106 มันสําปะหลัง 5ไร แพะเนื้อ

40 ตัว สระน้ํา

5.2 เหตุผล ความตองการหรือประเด็นปญหาที่ตองการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขาไปแกไข

หรือพัฒนาหมูบาน

ในป พ.ศ.2557 ทางคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย ผศ.ดร.นงนุช สังข

อยุทธ ไดจัดฝกอบรมการตรวจคุณภาพดินและการผลิตปุยอินทรียนวัตกรรมใหมคารบอนต่ําเพื่อใชประโยชน

สําหรบัครัวเรอืนในชุมชน รหัสโครงการ 4023 มีผลการดําเนินงานเปนท่ีนาพอใจ ดังน้ี

5. เกษตรกรมีความสามารถ และต่ืนตัวอยากรูอยากทําการตรวจดิน (N P K pH) ดวยตนเองจากดินใน

แปลงของตัวเองดวยชุดตรวจดินอยางงายเพือ่ใชในการจัดการปุยเพ่ือการเกษตรของตนเอง

6. เกษตรกรสามารถนําวิธีการผลิตปุยอินทรยีอยางงายแบบไมพลิกกลับกองไปใชประโยชนไดจริงดวย

ตนเองและยังสามารถนําไปแนะนําและถายทอดตอยังเกษตรกรผูสนใจตอไปไดดวยตนเองไมตํ่ากวา

30% จากจํานวนผูเขารวมอบรมทั้งหมด

7. ผูเขารวมอบรมจากของ อบต.สิงห(ขยายผลจาํนวน 45 คน)ไดเปนตัวกลางในการรวมสนับสนุนใหเกิด

การขยายผลของการถายทอดเทคโนโลยีอยางงายและกระตุนใหเกดิการนําไปใชประโยชนเรือ่งวิธีการ

ตรวจวิเคราะหดินเฉพาะแปลงอยางงายเพ่ือการจัดการดินและปุยใหเหมาะสมกบัพืชท่ีตองการปลกู
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8. ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค(ขยายผล 25 คน) และผูนํากลุมพัฒนาดินบานพุพรหม (ขยายผล

25 คน)ไดเปนตัวกลางในการรวมสนับสนุนใหเกิดการขยายผลของการถายทอดเทคโนโลยีอยางงาย

และกระตุนใหเกดิการนําไปใชประโยชนเร่ืองวิธีการผลิตและประโยชนจากการผลิตปุยอินทรียใชเอง

ในชุมชน

จากการอบรมตวัแทนและผูสนใจจากชุมชนตาง ๆ ใน อ.ไทรโยค เชน ต.วังกระแจะ ต.ลุมสุม ต.ทาเสา

และอีกหลายตําบล รวมถึงองคการปกครองสวนตําบลสิงห อ.ไทรโยค พบวา เกษตรกร อ.ไทรโยค ยังมีความ

ตองการในการนํา วทน. ไปพัฒนาหมูบานเพ่ิมเติม อาทิเชน

ตนนํ้า

(เนนการลดตนทุนการใชปุย ยากําจัดศัตรูพืช และการจัดการดินและปุย)

1.การขยายผลถายทอดวิธีการผลิตปุยอินทรยีอยางงายแบบไมกลับกอง ปุยนํ้าชีวภาพ หัวเช้ือจุลินทรียหนอกลวย

และการขยายผลเพือ่ปรามศัตรูพืช

2.การขยายผลถายทอดวิธีการตรวจคุณภาพดินอยางงายเพ่ือการจัดการดินและปุยสําหรบัการปลูกพืชชนิดตางๆ

3.การจดัการนํ้าเพ่ือการเกษตรในชวงฤดูแลง เทคโนโลยีการปลูกพืชกระถางแกมลิง และแบบลงแปลงเพือ่ประหยัด

นํ้า การใชพลังงานทดแทนในการจัดการนํ้า

4. การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในพื้นที่เกษตรผสมผสานแบบเกษตรปลอดภัย เชน การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย

หนอกลวยและการขยายผลเพ่ือปรามศัตรูพืช

5. หลกัการวิธีการเล้ียงสัตว การผลิตอาหารสัตวจากวัสดุทองถ่ินเพ่ือลดคาใชจายคาอาหารสัตว การดูแลรักษาโรค

อยางงาย เชน หมูหลุม แพะเน้ือ ไกพ้ืนเมือง ไกบาน เปดไข เปดเทศ วัว ปลาตะเพียน ปลานิล

6. หลกัการและวิธีการผลติปุยนํ้าชีวภาพสูตรตาง ๆ และการนําไปใชประโยชน

กลางน้ํา

(เนนการแปรรูป และการจัดการพ้ืนท่ีทางการเกษตร)

1. การแปรรูปผลิตภัณฑ ผลไม เชน กลวยนํ้าวา มะขามยักษ มะขามปอม แกนตะวัน

2. การแปรรูปสมุนไพร เชน  อัญชัญ เนื้อมะกรูด

3. การแปรรูปปลา เชน ปลาตะเพียน ปลานิล

4. การจัดการพื้นที่การเกษตรที่เหมาะสม เพื่อการปลูกพืช ผัก ผลไม การเลี้ยงสัตว และการประมง

5. การจดัการนํ้าและใชพลังงานทดแทน

6. วิธีการตากสมุนไพรท่ีสะอาดโดยใชพลังงานทดแทนหรอืพลังงานจากแสงอาทิตย



78

ปลายน้ํา

1. การเก็บรกัษาผลผลติทางการเกษตรทีล่นตลาด เชน มะขามยักษ พืชสมุนไพร อ่ืนๆ

2. แปรรปูผลิตภัณฑ และการออกแบบบรรจุภัณฑ ของผลผลิตทางการเกษตรที่ลนตลาด เชน มะขามยักษ พืช

สมุนไพร

3. การวางแผนการตลาด

4. การรวมกลุมเพื่อการจัดการผลผลิตทางการเกษตร

ตอมา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี รวมกับ

สาํนักงานปลดักระทรวงวิทยฯ จดัโครงการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(อสวท.) โดยมี

ผูสนใจเขารวมเปน  อสวท. จํานวน  162   คน โดยม ีอสวท. ช่ือ เกศราภรณ หมืน่ชนะ อสวท.  หมายเลขสมาชิก

9720 ไดเสนอความตองการในการนํา วทน. ไปพัฒนาในพ้ืนที ่หมูบาน ต.วังกระแจะ และตําบลลุมสุม อ.ไทรโยค

ดังน้ี

2. หมูบานสมุนไพรปลอดภัย

2.   หมูบานเกษตรปลอดภัย

และจากการประสานงานในพ้ืนท่ี โดยใหสมาชิก อสวท. เปนผูประสานผูเขารวมโครงการ ปรากฏวามี

ผูสนใจเขารวมโครงการจํานวนประมาณ 46 คน โดยมีรายช่ือตามแบบแสดงความจาํนงเขารวมโครงการหมูบานแม

ขาย วท. ไดเสนอความตองการ ในการนํา วทน. ไปพัฒนาในพ้ืนท่ีในเร่ืองตาง ๆ ดังแสดงตามเอกสารแนบรายช่ือ

สมาชิกที่แสดงความจํานงเขารวมโครงการแมขาย วท. ต.วังกระแจะ และ ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค

จากการวิเคราะหประเด็นปญหาและความตองการของเกษตรกรเบือ้งตน ตามตารางในหัวขอ 5.1 ทางทีม

ผูดําเนินการจึงไดนําเสนอโครงการหมูบานในสวนของการพัฒนาเกษตรดีท่ีเหมาะสม และการแปรรูปสมุนไพรใน

พ้ืนท่ี โดยมีเทคโนโลยีท่ีจะตอบสนองความตองการของชุมชน ดังน้ี

เทคโนโลยีตนนํ้า เทคโนโลยีกลางนํ้า เทคโนโลยีปลายนํ้า

-การผลิตปุยอินทรียอยางงาย

-การผลิตหัวเช้ือจุลินทรียเพื่อ

เกษตรปลอดภัย และปรามโรค

และแมลงในพืชอยางงาย

-การจดัการดินและปุย

-การผลติอาหารสัตวจาก

วัตถุดิบทองถ่ิน

-เทคนิคการปลูกผักในระบบโรงเรือนพลาสติก

-การทําเกษตรปลอดภัย

-การแปรรูป พืช ผลไม และสมุนไพร เชน

มะขามยักษ มะขามปอม อัญชัญแหง เนื้อ

มะกรดู พืช สมุนไพร อ่ืนๆ

-การวางแผนและการจัดการพ้ืนท่ีการเกษตรท่ี

เหมาะสม เพื่อการปลูกพืช ผัก ผลไม การเลี้ยง

-การสรางตราสินคา

-การออกแบบบรรจุภัณฑ

-การสรางตลาดอเิลคโทรนิกส

ผานสือ่สังคมออนไลน

-เทคโนโลยกีารเก็บรักษา

ผลผลิตทางการเกษตรทีล่น

ตลาดในชุมชน เชน มะขาม
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-หลักการเลี้ยง ดูแลสัตว และ

การรักษาโรคอยางงาย เชน หมู

หลุม แพะ วัว ไก ปลา เปด

-การบรหิารจัดการนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยางงาย

สัตว และการประมง

-การใชตูอบพลังงานแสงอาทิตย

-การบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรโดยใช

พลังงานทดแทน

ยักษ มะขามปอม อญัชัญแหง

พืชสมุนไพร อื่นๆ

-การวางแผนการตลาด

-การรวมกลุมเพื่อการจัดการ

ผลผลิตทางการเกษตร

ในโครงการนี้มีขอบเขตของเกษตรปลอดภัยจะอยูที่ สมุนไพร พืชผักสวนครัว และหมูหลุม โดยใหคําจํากัด

ความหรอืความหมายของ “สมุนไพรปลอดภัย” และ “เกษตรปลอดภัย” คือระบบการเกษตรที่จะใหผลิตผลที่

ปลอดภัยจากสารพิษ หรือปลอดภัยจากการปนเปอนของสารและโลหะทีจ่ะมีผลตอผูบริโภค นอกจากนั้นระบบการ

ผลติน้ันจะตองปลอดภัยกับส่ิงแวดลอมและเกษตรกรผูผลิตดวย โดยในโครงการน้ีขอยึดหลกัการระบบเกษตรดีท่ี

เหมาะสม ซึง่เปนระบบเกษตรปลอดภัย อีกระบบหนึง่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพัฒนาและสงเสริมใหเปน

ระบบมาตรฐานของชาติ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลท่ีเก่ียวของ ท้ังเกษตรกร ผูผลิต ผูบริโภค รวมถึง

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงความเปนไปได และการยอมรับของผูเก่ียวของ ระบบน้ีคือ “ระบบเกษตรดีที่

เหมาะสม” หรือ GAP (Good Agricultural Practices , Good Animal Practices , Good Aquatic Practices)

ระบบน้ีสามารถผลิตไดท้ังพืช ปศุสัตว และประมง

(แหลงขอมลูจากhttp://www.thaifert.com/knowledge_detail.php?knowledgeid=27)

จากความหมายที่กลาวมานี้ทําใหเกษตรปลอดภัยมีมากมายหลายระบบซึ่งขอยกบทความจากเวบไซตของ

สมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทยเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย จะไดกลาวถึงบางระบบที่เคยมีการดําเนินการ

และบางระบบยังดําเนินการในปจจุบนั ไดแก

1.ระบบ“เกษตรอินทรีย”คือระบบเกษตรทางเลือกระบบหนึ่งที่มองถึงอาหารหรือผลิตผลที่ปลอดภัย และใน

ขบวนการผลติจะตองมีผลกระทบตอเกษตรกรและสิ่งแวดลอม ขอกําหนดที่สําคัญของเกษตรอินทรีย คือหามใช

สารเคมีและสารสังเคราะหทุกชนิดในการผลติ และพ้ืนท่ีเกษตรอินทรยี จะตองปลอดจากการปนเปอนของดิน นํ้า

และอากาศจากรายละเอียดดังกลาวหลายคนยังอาจสับสน ในเรื่องของการหามใชสารเคมี และสารสังเคราะห

ยกเวนสารอินทรียเทาน้ัน เรือ่งน้ีคงพอเขาใจได แตตองปลอดจากการปนเปอนทางดิน นํ้า อากาศ คงตองอธิบาย

เลก็นอย คือในดินท่ีมีการใชสารเคมีมานานจนในดินมีการสะสมมาก การปรับเปลีย่นเปนระบบเกษตรอินทรียจึงมี

ระยะการเปลี่ยนแปลง (Transition period) ซ่ึงจะชาหรือเร็วข้ึนอยูกับสารตกคาง และชนิดพืช อาจเปน 1 ป หรือ

ยาวถึง 5 ปก็ได การปนเปอนทางนํ้า หมายถึง นํ้าท่ีใชในการผลติพืชจะตองปราศจากการปนเปอนจากสารเคมีทุก

ชนิด เชนนํ้าท่ีหลากจากนาท่ีมีการใชปุยและสารเคมีผานแปลงเกษตรอินทรีย ก็จะทําใหนาเกษตรอินทรียไมผาน

การรับรอง การปนเปอนทางอากาศ แปลงเกษตรอินทรียที่ทําอยูติดถนนไอเสียจากรถยนตที่มีโลหะหนัก ก็อาจ

กอใหเกิดการปนเปอนทางอากาศในระบบการผลติ พ้ืนท่ีเกษตรอนิทรียน้ันกไ็มผานการรับรอง
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จากรายละเอียดดังกลาว กลาวไดวาการทําการเกษตรอินทรียเปนเรื่องคอนขางยุงยาก จะตองมีการ

กําหนดโซน (Zoning) ท่ีชัดเจนและทําเปนกลุมจึงจะสําเร็จและย่ังยืน การเกษตรอินทรียจึงถูกจํากัดและขยายตัว

ไดชาในป 2545 ประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรียประมาณ 55,992 ไร และเพิ่มขึ้นเปน 135,634 ไร ในป 2548

(ท่ีมามูลนิธิสายใยแผนดิน 2549) ปจจุบนันาจะอยูท่ีประมาณ 250,000 ไร คิดเปนรอยละ 0.17 เทาน้ัน

การท่ีนายกรฐัมนตรี ผูบริหารท่ีเก่ียวของท้ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะผูผลติ กระทรวงพาณิชยในฐานะ

ผูคา จะตองคํานึงถึงการกาํหนด “เกษตรอินทรีย” ขึน้เปนวาระแหงชาตินั้นจะมีความเปนไปไดหรือเหมาะสมตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติหรือไม? ปจจบุนักระแสการดําเนินการตามผูนํากําลังระบาดในยุทธศาสตรประเทศ

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจงัหวัด ใครไมมีแผนเกษตรอินทรีย จะมปีญหาดานการจัดการปนเปอน

จากข้ันตอนทีเ่ปนขอกําหนดตามมาตรฐานการผลติ GAP เช่ือแนวาหากเกษตรกรไดปฏิบัติตามมาตรฐาน นอกจาก

จะไดสินคาคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษแลว ยังเปนขบวนการท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติไดดวย

จากสถิติที่มีพื้นที่การผลิตทั้งสองกลุมนี้มากกวารอยละ 80 ของพื้นที่การเกษตร และพืชเศรษฐกิจหลัก ไดแก ขาว

ออย มันสําปะหลงั ขาวโพดเล้ียงสัตว ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และสับปะรด ลวนเปนการผลิตท่ีสามารถสรางรายได

แกประเทศได ดังน้ันการเกษตรในระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม (GAP) ของพืชเศรษฐกิจ จึงนาจะเปนระบบ

การเกษตรที่รัฐถือเปนนโยบายหลัก ที่เรียกวา “วาระแหงชาติ”

ส่ิงจาํเปนท่ีทําใหตองเขียนเร่ืองน้ีเพราะเกษตรอินทรยีแมจะดีแตขอเท็จจริงการผลิตทั้งประเทศหรือผลิตเปนสวน

ใหญเพ่ือนํารายไดเขาประเทศเปนเรือ่งท่ีเปนไปไดยาก ยังไมสายท่ีจะปรับยุทธศาสตรการผลิตพืชหรือการเกษตร

ปลอดภัย เปนเกษตรดีท่ีเหมาะสม

2.ระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม เปนระบบเกษตรปลอดภัย อีกระบบหน่ึงท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพัฒนา

และสงเสริมใหเปนระบบมาตรฐานของชาติ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคคลท่ีเกี่ยวของ ท้ังเกษตรกร ผูผลิต

ผูบริโภค รวมถึงผลกระทบตอสิง่แวดลอม โดยคํานึงถึงความเปนไปได และการยอมรับของผูเก่ียวของ ระบบน้ีคือ

“ระบบเกษตรดีท่ีเหมาะสม”หรือ GAP (Good Agricultural Practices , Good Animal Practices , Good

Aquatic Practices) ระบบน้ีสามารถผลติไดท้ังพืช ปศุสัตว และประมง

กอนที่จะเนนใหเห็นความสําคัญและความจําเปนที่จะตองเรงรัดการพัฒนาระบบ GAP ใหเปนมาตรฐานชาติ

จะตองทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ ผูผลิต หรือเกษตรกร ผูบริโภค โรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรูความเขาใจ

ตรงกนัเสยีกอน จากขอมลูสถิติการเกษตรของสาํนักงานสถิติแหงชาติ ป 2546 ดูจะเปนขอมูลเกาสักหนอย แตก็ดี
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ที่สุด เพราะสถิติที่กําลังทําอยูในป 2556 คงยังไมไดตีพิมพขอมูลดานการเกษตรของสํานักงานสถิติ ไดแบงแนว

ทางการใชสารเคมี ปุยเคมี และปจจยัการผลิตทางธรรมชาติ เปน 3 กลุมใหญๆ  ประกอบดวย

กลุมท่ี 1 คือ กลุมเกษตรกรที่ทําการเกษตรโดยไมใชปุยเคมี และสารเคมีใชแตผลิตผล หรือปจจัยธรรมชาติ ที่มีอยู

หรือหาได มีเทาไหร ก็ใชเทานั้น ไมมีก็ไมใช การทําการเกษตรกลุมนี้ไมเนนปริมาณ หรือผลตอบแทนจากผลิตผล

ไดเทาไรก็เทาน้ัน การเกษตรกลุมน้ีจึงเหมอืนระบบเกษตรธรรมชาติที่กลาวแลว ผลิตภาพการผลิตจึงอยูในระดับ

คอนขางตํ่า กลุมน้ีมีประมาณ 549,269 ครัวเรอืน ลดลงจากป 2536 ท่ีมีมากถึง 845,031 ครัวเรอืน

กลุมท่ีสอง เปนกลุมแรกท่ีพิจารณาเห็นวาผลติผลทีไ่ดดีแตใหผลิตผลนอยมีผลตอรายได จึงปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมการ

ใชปุยเคมี และสารเคมี รวมกับผลิตภัณฑหรือปจจัยธรรมชาติที่ใชอยูเดิม เปนการใชผสมผสาน กลุมนี้มีเกษตรกร

ปฏิบัติอยูมากกวากลุมแรก โดยในป 2536 มีเกษตรกรดําเนินการอยู 1,955,168 ครัวเรือน แต 10 ปตอมาในป

2546 ลดลงเหลือ 1,704,929 ครัวเรอืน ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองจากทรพัยากรดินเส่ือมโทรม ปจจัยการผลิตธรรมชาติมี

นอยลง หรอืมีการใชเศษซากพืชเพ่ือเปนพลังงานหรอือ่ืนๆ มากก็เปนได เกษตรกรจงึหันไปใชสารเคมีแทน

กลุมที่สามเปนกลุมเกษตรกรที่ผลิตพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชยคือการเกษตรที่เนนปริมาณผลผลิต หรือผลตอบแทน

จากการผลิตเต็มที่จึงเนนใชปจจัยการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ใหผลเร็ว จึงเนนการใชปุยและสารเคมีเปนหลัก เชน

การผลิต ขาว ออยโรงงาน มันสาํปะหลัง ปาลมนํ้ามนั ขาวโพดเล้ียงสตัว ยางพารา และสับปะรด ซ่ึงในป 2536 มี

เกษตรกร ผลติ 2,542,020 ครวัเรือน เพิ่มขึ้นเปน 3,172,492 ครัวเรือน ซึ่งคิดเปนรอยละ 64 ของเกษตรกรทั้ง

ประเทศ

จากการใชปุยเคมี และสารเคมีเพิ่มขึ้นอยางมาก แตเกษตรกรสวนใหญยังมีการใชอยางขาดประสิทธิภาพ

และไมถูกตอง บางรายใชสารเคมีในระยะตองหาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดพัฒนาและกําหนดแนวทาง

ปฏิบัติระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ขึ้นเพื่อเปนระบบการผลิตที่ไมเปนผลรายตอเกษตรกร สิ่งแวดลอม

และไดผลติผลปลอดภัยตอผูบริโภค ไมมีสารตกคางเกินมาตรฐานตามสากลกําหนด โดยการปฏิบัติตามระบบน้ีจะมี

การตรวจรับรองเชนเดียวกับระบบเกษตรอินทรยี ตลอดหวงโซการผลติประกอบดวย

1) การเลือกพื้นที่ ที่เหมาะสมกบัพืช

2) มีการจัดการดินอยางถูกตองเหมาะสม เชน ไถพรวนในขณะที่มีความชื้นพอเหมาะ มีการเตรียมการปลูกที่

ถูกตอง

3) เลือกใชพันธุดี สอดคลองกับสภาพภูมปิระเทศและสภาพแวดลอม

4) มีการปลูกถูกตอง ตรงตามฤดูกาล ระยะการปลูกหรือจํานวนตนตอไร เปนไปตามคําแนะนํา
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5) การดูแลรักษาเปนไปตามคําแนะนํา กําจัดวัชพืชตามความเหมาะสม ใสปุยถูกตองตามอัตราและจํานวนท่ี

เหมาะสม เวลาท่ีพชืตองการ พ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีใสถูกตอง การใชสารเคมีถูกตองตามคําแนะนํา ไมใชสารเคมี

ตองหาม ไมใชสารเคมีในชวงหามใช เชน กอนเก็บเกีย่ว เปนตน

6) เก็บเก่ียว หรือจับสัตวเม่ือแก หรือไดอายุตามมาตรฐานเพ่ือใหผลผลติท่ีดีมีคุณภาพ เชน เก็บปาลมนํ้ามันเม่ือแก

ก็จะไดเปอรเซ็นตนํ้ามันสูง

7) มีสถานท่ีเก็บผลติผลท่ีไดมาตรฐาน ไมมีการปนเปอน รวมท้ังระบบการขนสงผลผลิตท่ีไดมาตรฐาน ปราศจาก

การปนเปอน

จากขั้นตอนการปฏิบัติที่กําหนดเปนแนวทาง เพื่อการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต และมาตรฐาน

ผลผลติ กลาวไดวาถามีการสงเสรมิใหเกษตรกรดําเนินการตามมาตรฐาน GAP แลว เช่ือแนวาผลิตภาพการผลิตจะ

สูงข้ึน ซ่ึงกเ็ทากับเพิม่ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลติ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับเพือ่นบานได

สามารถรองรับหรือแกไขปญหาการมาถึงของ AEC ในป 2558 ไดทางหนึ่ง “ที่สําคัญเราไดอาหารปลอดภัยที่

ย่ังยืน”

จากสถิติของการผลิตพืชในประเทศไทย ในกลุมที่สองและกลุมที่สาม มีจํานวนเกษตรกรมากกวารอยละ

80 ของเกษตรกรไทย และใชอยูกับพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ดังนั้นระบบการเกษตรที่มีผลตอการพัฒนา

เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ ควรเปนระบบ GAP (Good Agricultural Practices) ที่สามารถดําเนินการได

มากกวารอยละ 80 ของประเทศ และควรใหมีการผลักดันใหเปนวาระแหงชาติอยางจริงจงั

ทั้งหมดที่กลาวมาไมไดมีเจตนาที่จะโตแยง หรือตําหนิ หรือไมเห็นดวยกับเกษตรอินทรีย แตที่ตองเขียนเรื่องนี้

เพราะหลายภาคสวนยังมีอคติเกีย่วกับปุยเคมี “ปุยเคมี” ก็คืออาหารพืชที่สังเคราะหเพื่อใชสนองความตองการของ

พืช แตจากมุมมองทีจุ่ดบกพรองมากกวาจุดดี ถาจะเปรียบเทียบปุย กับอาหารมนุษย ซ่ึงปจจุบัน เน้ือสัตว อาหาร

ประมง และพชื ลวนมาจากการผลิตที่ปรุงแตง ผิดแยกจากธรรมชาติ ทําไมยอมรับกันได? และจากทัศนคติที่ไม

ถูกตองกับปุยเคมี ทําใหการพัฒนาพืชขาดประสิทธิภาพ ถาจะเปรียบเทียบกับการพัฒนาสัตว ที่สงเสริมพรอมกับ

พันธดี คืออาหารขน หรือหวัอาหารท่ีดีเสมอ แตการพัฒนาพันธพืชท่ีดี แตจะใหพืชหาอาหารกินเอง

สุดทายอยากฝากผูเกี่ยวของใหพิจารณาวา เกษตรอินทรีย เกษตร GAP ทําไมพัฒนาชา เกษตรกรไม

ยอมรับ สาเหตุสาํคัญคือใหผลตอบแทนกับผูปฏิบัติไมคุมกับความยากลําบาก การพัฒนาระบบใหย่ังยืนไดจะตอง

เนนการใหความรูกับผูบริโภค ผูประกอบการอุตสาหกรรม ยอมรบัขอดีของผลิตผลจากระบบดีๆ ยอมใหราคาสูง

คุมกับการลงทุน ก็จะทําใหระบบเกษตรอินทรีย และระบบ GAP มีความย่ังยืน
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5.3 รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานหมูบานตั้งแตปแรกที่เริ่มดําเนินการจนถึงปลาสุดที่รับ

งบประมาณ

(ไดแกไขปญหา พัฒนาและสรางความเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีใหกับหมูบานฯ ในเรื่องใดบาง มีผลลัพธทางเศรษฐกิจ

สังคมที่เกิดขึ้นจากผลทํากิจกรรมตาง ๆ เทาไหร อยางไร และมีเหตุผลความจําเปนและเรื่องใดที่ตองดําเนินการตอไปเพือ่การ

พัฒนา)

       -

6. วัตถุประสงค

คาํอธิบาย - หมูบาน วท.(ใหม) และหมูบาน วท.แมขายขยายลูก ใหระบุการนํา วทน. ไปพัฒนาหมูบานฯ (ใหม)หรือลูกขายที่จะขยาย

แลวจะเกิดประโยชนอะไร

 - หมูบาน วท.(ตอเนื่อง) ระบุวัตถุประสงคเดิมที่เคยใหไว

6.1 เพ่ือพัฒนาเปนหมูบานท่ีไดรับมาตรฐานดานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัย

(โดยเนนท่ี พืช ผักสวนครัว ผลไม สมุนไพร และ ปศุสัตว บางชนิดกอน)

6.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑจากผลผลิตทางการเกษตร

6.3 เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูดานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัย

7.แนวคิดในการพัฒนาหมูบานดาน วทน.

หมูบาน วท. (ใหม)นําเสนอแผนผัง กรอบความคิด เปาหมายสุดทายของการพัฒนาหมูบานโดยใชองคความรูดาน วทน.

สําหรับการพัฒนาหมูบาน 3 ปบนพ้ืนฐานการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(เขาใจ เขาถึง พัฒนา) และ สําหรับหมูบาน วท.

(ตอเน่ือง) ใหใสขอมูลเดิมมาดวย

จากแนวคิดในการพัฒนาหมูบานดาน วทน. มีลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน กิจกรรมสงเสริมการนํา

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจํางบประมาณป

2558  มีข้ันตอนสูหมูบานแมขาย วท. ดังแผนภาพประกอบดานลางน้ี
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ดังน้ันในการพัฒนาหมูบานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัย หมูบานตําบลวังกระแจะและตําบลลุมสุม จึงมี

รูปแบบการพัฒนาครบวงจรต้ังแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ดังน้ี

ตนนํ้า พัฒนาในสวนของ การพัฒนากลุมใหแข็งแรง การลดคาใชจายตนทุนการผลิต เชน การผลิตปุยใช

เองจากวัตถุดิบทองถ่ิน การจดัการดินและปุยเพือ่ลดปญหาการใชปุยมากเกิน การจดัทําบัญชี

เพาะปลูกและเล้ียงสัตว การบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตรอยางงาย การผลิตอาหารสัตวจาก

วัตถุดิบทองถ่ิน หลกัการเล้ียง ดูแล การวางแผนการเล้ียงสัตวและรกัษาโรคอยางงาย เชน หมู

หลุม แพะ วัว ไก และการจัดการน้ําในชุมชน

กลางน้ํา การจดัการบริหารพ้ืนท่ีเพาะปลูก การวางแผนการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว การแปรรูปผลิตภัณฑ

เกษตรและสมุนไพร

ปลายน้ํา พัฒนาในสวนของการปลูกพืชในระบบเกษตรปลอดภัย พัฒนาในสวนของการแปรรูปผลิตภัณฑ

การตลาด

จากโมเดลของการพัฒนาดานบน จะดําเนินการภายใตระยะเวลา 3 ป (2559-2561) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

ปท่ี 1 อยูรอด จะเนนในเรื่องการสรางกลุม การบริหารจัดการกลุมใหเขมแข็ง และการถายทอดเทคโนโลยีการ

จัดการฟารม โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี

6. ผูเขารวมโครงการไมต่ํากวา 40 คน
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7. จดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลติสมุนไพรและเกษตรปลอดภัย 1 กลุม

8. จัดการอบรมและถายทอดความรูและเทคโนโลยีอยางงายทีเ่นนประโยชนการนําไปใชจรงิ ไดแก

8.1 การผลิตปุยอนิทรียและปุยนํ้าใชเองจากวัตถุดิบทองถ่ิน และการจดัการดินและปุยเพ่ือลดปญหา

การใชปุยมากเกินความจําเปน (นําไปใชประโยชนจรงิ ไมตํ่ากวา 30% ของผูเขารวมการอบรม)

8.2 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรียเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และปรามโรคและแมลง

(นําไปใชประโยชนจรงิ ไมตํ่ากวา 30% ของผูเขารวมการอบรม)

8.3 การจัดทําบัญชีและบันทึกขอมลูทางการเกษตร เพือ่ใหไดผลิตผลคุณภาพ ทั้งการเพาะปลูกและ

เลีย้งสัตว (นําไปใชประโยชนจริง ไมตํ่ากวา 30% ของผูเขารวมการอบรม)

8.4 การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอยางงาย เชน การปลูกพืชในกระถางแกมลิงและลงแปลง

การใชหญาแฝก (นําไปใชประโยชนจรงิ ไมตํ่ากวา 30% ของผูเขารวมการอบรม)

8.5 การผลิตอาหารสัตวจากวัตถุดิบทองถ่ินทดแทนหรอืเสริมจากอาหารสัตวสําเร็จรูป

(นําไปใชประโยชนจรงิ ไมตํ่ากวา 30% ของผูเขารวมการอบรม)

8.6 หลักการเลี้ยง ดแูล การวางแผนการเลี้ยงสัตวและรักษาโรคอยางงาย เชน หมูหลุม แพะ วัว ไก

ปลาตะเพียน ปลานิล

(นําไปใชประโยชนจรงิ ไมตํ่ากวา 30% ของผูเขารวมการอบรม)

9. ถายทอดใหความรูและผลักดันใหเกิดการพัฒนาใหไดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP

(มีเกษตรกรเขารวมนํารองขอ GAP อยางนอย 3-5 ราย)

10. พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการ ผานเกณฑประเมินเบือ้งตนจากผูรบัผิดชอบโครงการประมาณ 30%

ปท่ี 2 เขมเเข็งเติบโต ในปท่ี 2 จะเพ่ิมความเขมขนของการจัดการพืน้ท่ีและการขยายพ้ืนท่ีใหผานการประเมินมาก

ย่ิงข้ึน ครอบคลมุท้ังหมด การแปรรปูผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด โดยกําหนดตัวช้ีวัด ดังน้ี

7. การจัดตั้งกลุมแปรรูป 1 กลุม

8. พัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรใหไดมาตรฐาน อยางนอย 2 ผลติภัณฑ ออกสูตลาด

9. ตราสินคาของกลุม 1 ตราสินคา

10. การสรางตลาดผานชองทางสือ่สารออนไลน

11. เริม่ใหความรูผลักดันใหเกิดการพัฒนาโรงแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรใหไดมาตรฐาน GMP

12. จํานวนคนหรือพ้ืนทีโ่ครงการเพ่ิมข้ึนจากเดิม 20%

ปท่ี 3 ยั่งยืน ในปที ่3 ตองมีการสงเสริมกิจกรรมดานการตลาด การจัดจําหนาย การสราง Branding การพัฒนา

บรรจุภัณฑ และตองมีความพรอมในการขยายลูกขาย โดยมีตัวช้ีวัด ดังน้ี

4. พัฒนาโรงแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรใหไดมาตรฐาน GMP
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5. กลุมไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP

6. การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด

8.พื้นที่ดําเนินการ (ระบุพื้นที่เปาหมายของการสรางหมูบานตนแบบพื้นที่เดียว)

หมูบาน วท.(ใหม) /หมูบาน วท. (ตอเนื่อง) ระบ(ุหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวดั)

หมูบาน วท. (แมขายขยายลูก) ระบุพ้ืนที่ลูกขาย 3 ลูกขาย(หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด)

6. ต.สิงห อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

7. ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

8. ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

9. ต.หนองกุม อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี

10. ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี

11. ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

9.ระยะเวลาดาํเนินการ: (ใสเครื่องหมายตามประเภทของหมูบาน วท.)

þหมูบาน วท. (ใหม) ระบุปเริ่มตนและปสิ้นสุด

ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561 (ระยะเวลา 3 ป)

rหมูบาน วท.(ตอเนื่อง) ระบุปที่ภายใตกรอบ 3 ป(ระบปุทีเ่ริ่มตน-ถึงปทีส่ิ้นสุดโครงการ)

rหมูบาน วท.(แมขายขยายลูก) ระบุปที่ของบประมาณr ปที่ 1 r ปที่ 2

กิจกรรม
ระยะเวลา (ป)

2559 2560 2561

1. ประชุมกรรมการทบทวนแผนดําเนินงาน P P P
2. ถายทอดเทคโนโลยีการจัดการปจจัยการผลิต เชน

การผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ การจัดการดินและปุย

การผลิตอาหารสัตวจากวัตถุดิบทองถ่ิน หลกัการเล้ียง

สตัว เชน หมูหลุม แพะ วัว ไก และการจัดการน้ําใน

ชุมชน การแปรรูปผลติภัณฑเกษตรและสมุนไพร

P P P

3. ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลติภัณฑจากพืชผล

สมุนไพรในพื้นที่
P P P P P P P P P

4. ถายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเพ่ือใหได

มาตรฐาน GMP
P P P P P

5. พัฒนาตราสนิคาและบรรจุภัณฑ P P P
6. การจดันิทรรศการแสดงผลงาน P P P
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10. ขอเสนอ/เปาหมายการพัฒนาหมูบาน

ระบุรายละเอยีดขององคประกอบของการพัฒนาหมูบาน ตามทฤษฎีระบบ(Systems theory) Input - Process –

Output / Outcome เพื่อการบริหารโครงการแบบมุงผลสัมฤทธิ์(Result Base Management) ที่เนนผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา

หมูบานและมีการระบุตัวชี้วัดผล(Indicators) ที่เปนรูปธรรม เพื่อใหไปบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาหมูบาน

ความหมาย ผลผลิต (Output) หมายถึง สิ่งที่ไดออกมาเปนรูปธรรม หรือรับรูได ที่จัดทําขึ้นหรือผลิตขึ้นโดยหนวยงาน  เพื่อให

ผูที่เก่ียวของหรือบุคลากร ไดใชประโยชน  หรือ คือ การตอบคําถามที่วาจะไดรับอะไรจากการดําเนินงานและหรือกิจกรรม นั้น ๆ

ความหมาย ผลลัพธ (Outcomes) หมายถึง ผลประโยชนท่ีไดจากผลผลิต และผลกระทบท่ีมีตอผูท่ีเก่ียวของ และส่ิงแวดลอม

จากการใชประโยชนจากการจัดทําผลผลิตขึ้นมา  หรือ คือ การตอบคําถามที่วาทําไมจึงมีการดําเนินการเพื่อใหไดผลผลิต นั้น

หมูบาน วท.(ใหม)  นําเสนอเปาหมายในระยะเวลา 3 ป

หมูบาน วท.(ตอเน่ือง) นําเสนอผลการดําเนินงานของทุกปท่ีไดรับงบประมาณ และเปาหมายของปท่ีขอรับการสนับสนุน

หมูบาน วท.(แมขายขยายลูก) นําเสนอกระบวนการพัฒนาหมูบานลูกขายของปท่ีของบประมาณ

ปที่*

ทรัพยากร

(สิ่งที่ตองใชในการ

พัฒนาหมูบาน)

กิจกรรม/วิธีการดําเนนิงาน
ผลผลิต

(สิ่งที่ไดออกมาเปน

รูปธรรมหรือรับรูได)

ผลลัพธ

(ผลประโยชนท่ีได

จากผลผลิตและ

ผลกระทบท่ีมีตอ

ผูท่ีเกีย่วของ)

งบประมาณ(บาท)

ปที่ 1(พ.ศ.2558) -จัดตั้งกลุมวิสาหกจิขุมขน

สมุนไพรและเกษตร

ปลอดภัย 1 กลุม โดย

ขอบเขตของเกษตร

ปลอดภัยจะอยูที่ สมุนไพร

พชืผกัสวนครวั และหมู

หลุม

- เทคโนโลยี

การผลิตปุย

อินทรีย ปุยนํ้า

(เทคโนโลยีหลัก)

-เทคโนโลยีการบริหารจัดการ

-ประสานแผนและการสํารวจพืน้ที่

จัดเวที ประชุม เสวนารวมกันกับ

หมูบาน/ชุมชน เพื่อทําความเขาใจ

ภาพรวมของโครงการหมูบานและ

รวมวางแผนการอบรม สาธิต และ

การจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนผูผลิตสมุนไพรและเกษตร

ปลอดภัย 1 กลุม

-การถายทอดเทคโนโลยี อบรม

สาธิต เรื่องตอไปนี้

1.การผลิตปุยอินทรียอยางงาย

แบบไมกลับกอง และการผลติปุย

-ชุมชนมีการรวมกลุมกนั จนสามารถ

จดทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชนได 1

กลุม คือ กลุมวิสาหกิจสมุนไพรและ

เกษตรปลอดภัยอําเภอไทรโยค

- เกษตรกรทราบวิธีการและสามารถ

ผลิตปุยอินทรียและปุยน้ําชีวภาพใช

เองได เพื่อเติมจุลินทรียบํารุงดิน (ลด

สาเหตุของการเกิดโรคโรคพืช ลด

อัตราการใชยาฆาแมลงและยากําจัด

โรคพืช)

-เกษตรกรทราบวิธีการและสามารถ

วิเคราะหดินเพื่อเลือกใชชนิดและ

ปริมาณแมปุยที่เหมาะสมกับที่ดินใน

แปลงเกษตรกับพืชผักและสมุนไพร

1. เกษตรกรมีการ

รวมกลุมที่เขมแข็งและ

พัฒนาตอไดอยางย่ังยืน

2. เกษตรกรอยูดีมีสุข

รายจายลดลง รายได

เพิ่มขึ้น

3. เกษตรกรมีสุขภาพดี

และสิ่งแวดลอมของชุม

ขนดี

300,000
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ปที่*

ทรัพยากร

(สิ่งที่ตองใชในการ

พัฒนาหมูบาน)

กิจกรรม/วิธีการดําเนนิงาน
ผลผลิต

(สิ่งที่ไดออกมาเปน

รูปธรรมหรือรับรูได)

ผลลัพธ

(ผลประโยชนท่ีได

จากผลผลิตและ

ผลกระทบท่ีมีตอ

ผูท่ีเกีย่วของ)

งบประมาณ(บาท)

ดินและปุยอยางงาย

(เทคโนโลยีหลัก)

-เทคโนโลยีการผลิตหัว

เช้ือจุลินทรียเพื่อเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตร และปรามโรค

และแมลง

(เทคโนโลยีหลัก)

- เทคโนโลยีการบรหิาร

จัดการน้าํเพื่อการเกษตรอยาง

งาย

(เทคโนโลยีหลัก)

-การใชพลังงานทดแทน

(เทคโนโลยีรอง)

- เทคโนโลยีเพื่อใหได

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย

GAP และการจัดทาํบญัชีและ

บันทึกขอมูลทางการเกษตร

เพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ ทั้ง

การเพาะปลกูและเลีย้งสัตว

(เทคโนโลยีหลัก)

-การผลิตอาหารสัตวจาก

วัตถุดิบทองถิ่นทดแทนหรือ

เสรมิจากอาหารสัตวสาํเรจ็รปู

(เทคโนโลยีหลัก)

-หลักการเลี้ยง ดูแล การ

วางแผนการเลีย้งสัตวและ

รกัษาโรคอยางงาย เชน หมู

หลุม แพะ วัว ไก ปลา

ตะเพียน ปลานิล

(เทคโนโลยีหลัก)

น้าํชีวภาพอยางงายจากวัสดุ

ทองถิ่น

2.การตรวจคุณภาพดินอยางงาย

เพื่อการจัดการดิน ปุยสําหรับการ

ปลูกพืชชนิดตางๆ

3.การผลิตหัวเช้ือจุลินทรียเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร และปราม

โรคและแมลง เชน การทําจุลินทรีย

หนอกลวยและการนําไปใช

ประโยชน

4.การบริหารจัดการน้ําเพื่อ

การเกษตรอยางงายเชน การปลกู

พืชในกระถางแกมลิงและลงแปลง

และการปลูกและใชประโยชนจาก

หญาแฝกเพือ่การเกษตร

5.หลักการและวิธีการเลีย้ง และ

ดูแล รักษาโรคสัตวอยางงาย และ

การผลิตอาหารสัตวจากวัสดุ

ทองถิ่น

6. การขอมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย GAP และการจัดทาํบัญชี

และบันทึกขอมูลทางการเกษตร

เพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ ทั้งการ

เพาะปลกูและเลีย้งสัตว

7.วิธีการตรวจวิเคราะหยาฆาแมลง

และสารเคมีอยางงายในพืช ผกั

แทนการใชปุยสูตร (ลดปริมาณการใช

ปุยเคมเีกินความจําเปน) หรือ การใช

ปุยเคมีอยางเหมาะสมเพื่อเพิ่ม

คุณภาพและปริมาณผลผลิตอยาง

เหมาะสม (ลดสาเหตุของผลผลิต

คุณภาพต่ําและปรมิาณนอยไป)

-เกษตรกรรูวิธีการและสามารถผลิตหัว

เชื้อจุลินทรียหนอกลวยและการนําไป

ประยุกตใชประโยชน

เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และ

ปรามโรคและแมลง โดยฃวยลดหรือ

เลิกใชยาฆาแมลงโดยไมกระทบตอ

สขุภาพของเกษตตรกรเอง สังคมรอบ

ขางและสิ่งแวดลอม

-เกษตรกรรูวิธีการและสามารถปลูก

พืชในกระถางแกมลิงและลงแปลง

รวมถึงการปลูกและใชประโยชนจาก

หญาแฝกเพื่อการประหยัดน้ํา บํารุง

ดินและลดแรงงานการทําเกษตร

-เกษตรกรทราบหลักการและวิธีการ

เลี้ยง และดูแล รักษาโรคสัตวอยางงาย

และสามารถผลิตอาหารสัตวคณุภาพ

จากวัสดุทองถิ่น เพื่อลดอัตราการตาย

ของสัตว และลดปริมาณการใชอาหาร

สัตวสําเร็จรูป

-เกษตรกรทราบประโยชน และ

แนวทางการขอมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย GAP และสามารถจัดทํา

บัญชีและบันทึกขอมูลทางการเกษตร

เพื่อใหไดผลิตผลคณุภาพทั้งการ

เพาะปลูกและเลีย้งสัตว

-เกษตรกรสามารถตรวจวเิคราะหยา

ฆาแมลงและสารเคมีอยางงายในพืช

ผักได

4.เกษตรกรมี

คุณลักษณะ รักการ

เรียนรู และนําหลัก

พื้นฐานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีอยาง

งายมาประยุกตใช โดย

ผาน การตัง้คาํถาม การ

ทดลอง การสงัเกต

บันทกึ และการ

วิเคราะหผล เพื่อพัฒนา

ตนเองและสังคมใน

ชุมชน ซึ่งอาจเกิดเปน

นวัตกรรมได

5.เกษตรกรมีความ

ภาคภูมิใจ มั่นใจ มี

ศักดิ์ศรีในตนเอง เพื่อ

เผยแพรและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันกับสังคมอื่นๆ

ปที่ 2 (พ.ศ.2559) -การจัดตั้งกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนแปรรูปสมุนไพรและ

-ประสานแผนและการสํารวจพื้นที่

จัดเวที ประชุม เสวนารวมกันกับ

หมูบาน/ชุมชน เพื่อทําความเขาใจ

-ชุมชนมีการรวมกลุมกนั จนสามารถ

จดทะเบียนกลุมวิสาหกิจชุมชนได 1

กลุม คือ กลุมวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพร

1. เกษตรกรมีการ

รวมกลุมที่เขมแข็งและ

250,000
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ปที่*

ทรัพยากร

(สิ่งที่ตองใชในการ

พัฒนาหมูบาน)

กิจกรรม/วิธีการดําเนนิงาน
ผลผลิต

(สิ่งที่ไดออกมาเปน

รูปธรรมหรือรับรูได)

ผลลัพธ

(ผลประโยชนท่ีได

จากผลผลิตและ

ผลกระทบท่ีมีตอ

ผูท่ีเกีย่วของ)

งบประมาณ(บาท)

ผักผลไมอําเภอไทรโยค 1

กลุม

-ขอกําหนดระบบมาตรฐาน

GMP (Good

Manufacturing

Practice)

 และเทคโนโลยีเพือ่การ

ผลิตทีด่ีและไดสินคาที่มี

คุณภาพมาตรฐาน ไดแก

ผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพร

และพืชผัก

(เทคโนโลยีหลัก)

-เ ท ค นิ ค ก า ร พั ฒ น า

ผลิตภัณฑจากสมุนไพรและ

ผักผลไม ใหไดมาตรฐาน

อยางนอย  2 ผลิตภัณฑ

ออกสูตลาด

(เทคโนโลยีหลัก)

-เทคโนโลยีการสรางตลาด

ผานชองทางสือ่สาร

ออนไลน

(เทคโนโลยีหลัก)

-เทคนิคการออกแบบและ

สรางตราสินคาของกลุม 1

ตราสินคา

(เทคโนโลยีหลัก)

ภาพรวมของโครงการหมูบานปที่ 2

และรวมวางแผนการอบรม สาธิต

และกา รจดทะ เบียนเปนกลุ ม

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและ

ผักผลไมอาํเภอไทรโยค 1 กลุม

-การถายทอดเทคโนโลยี อบรม

สาธิต เรื่องตอไปนี้

1.อบรม และสาธิต ระบบ

มาตรฐาน GMP และเทคโนโลยี

เพื่อการผลิตที่ดีและไดสินคาที่มี

คุณภาพมาตรฐาน ชอง ผลิตภัณฑ

แปรรูปสมุนไพรและพืชผัก เชน

เทคนิคการปลูกผักในระบบ

โรงเรอืนพลาสตกิ และ การสราง

โรงเรือน การผลิตและใชตูอบ

พลงังานแสงอาทติย เทคโนโลยี

การเก็บรักษาสมุนไพร พืชผัก

ผลไม ลนตลาด

(เทคโนโลยีหลัก)

2.อบรมและสาธิตการแปรรูปและ

พัฒนาผลติภัณฑสมุนไพรและผัก

ผลไม

(เทคโนโลยีหลัก)

3.อบรมและสาธิตการออกแบบ

สรางตราสินคา และเทคโนโลยีการ

สรางตลาดผานชองทางสือ่สาร

ออนไลน

(เทคโนโลยีหลัก)

และผักผลไมอําเภอไทรโยค

-เกษตรกรรูจักระบบมาตรฐาน GMP

และเทคโนโลยีที่จําเปนเพื่อการผลิตที่

ดีและไดสินคาที่มคีุณภาพมาตรฐาน

ชองผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรและ

พืชผัก และสามารถเลือกใชเทคโนโลยี

ที่เหมาะสมและวางแนวทางเพื่อเขาสู

ระบบมาตรฐาน GMP ได

-เกษตรกรรูเทคนคิพืน้ฐานการแปรรูป

และพัฒนาผลิตภณัฑสมนุไพรและผัก

ผลไมอยางงาย

-เกษตรกรรูเทคนคิและสามารถสราง

โรงเรือนพลาสติก และตูอบพลังงาน

แสงอาทิตยเพื่อการปลูกและแปรรูป

สมุนไพรและผักผลไมใหไดมาตรฐาน

และคณุภาพได

-เกษตรกรทราบหลักการและการ

ออกแบบตราสินคา และการใช

เทคโนโลยีเพื่อสรางตลาดผาน

ชองทางส่ือสารออนไลน

พัฒนาตอไดอยางย่ังยืน

2.เกษตรกรสามารถ

พัฒนาผลติภัณฑ

สมุนไพรและพืชผัก

ตามระบบมาตรฐาน

เพื่อใหเกิดสินคาที่มี

คุณภาพ มาตรฐาน

สุขลักษณะ และมี

เอกลักษณ

3.เกษตรกรสามารถ

รวมกลุมสรางและ

พัฒนาแนวทาง

การตลาดของสินคา

โดยผานสือ่ออนไลนได

4.เกษตรกรสามารถ

รวมกลุมวางแผน

จดัการผลผลิตทางการ

เกษตรลนตลาดได

ปที่ 3 (พ.ศ.2560) -การขอมาตรฐาน GMP

ของการแปรรูปผลิตภัณฑ

สมุนไพรและการปลูกผัก

ผล ไม อ ย า ง น อย  2

ผลิตภัณฑ

-ก า ร ข อ ก า ร รั บ ร อ ง

-ประสานงาน การสํารวจพ้ืนที่จัดเวที

ประชุม เสวนารวมกันกับหมูบาน/

ชุมชน เพื่อทําความเขาใจภาพรวมของ

โครงการหมูบานปท่ี 3และรวมวาง

แผนการดําเนินงาน การประชุม เพื่อ

การขอมาตรฐาน GAP ของกลุม

-ชุมชนเขาใจขั้นตอน การ

ดําเนินงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ

และเครอืขายในการขอมาตรฐาน

GAP และ GMP

-ชุมชนมีเครือขายและมีความรูในการ

1. เกษตรกรมีรายไดสูงข้ึน

มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน

2. ชุมชนมีการรวมกลุม

กัน จนสามารถไดรับ

มาตรฐาน GAP และ

GMP

250,000
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ปที่*

ทรัพยากร

(สิ่งที่ตองใชในการ

พัฒนาหมูบาน)

กิจกรรม/วิธีการดําเนนิงาน
ผลผลิต

(สิ่งที่ไดออกมาเปน

รูปธรรมหรือรับรูได)

ผลลัพธ

(ผลประโยชนท่ีได

จากผลผลิตและ

ผลกระทบท่ีมีตอ

ผูท่ีเกีย่วของ)

งบประมาณ(บาท)

มาตรฐานเกษตรปลอดภัย

GAP ของ ก ลุ ม วิ ส าห กิ จ

ชุมชนผูผลิตสมุนไพรและ

เกษตรปลอดภัย อยางนอย

3 ชนิดพืช

-การสงเสรมิการตลาด-

การตลาดออนไลน

(เทคโนโลยีหลัก)

วิสาหกิจชุมชนผูผลิตสมุนไพรและ

เกษตรปลอดภัย

และ GMP ของกลุมวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปสมุนไพรและผักผลไมอําเภอ

ไทรโยค

-การประสานงานและจัดกิจกรรม

สงเสริมการตลาด อยางนอย 5 ครั้ง

ทั้งในและนอกพืน้ที่ชมุชน

-การจัดการสงสินคา และพัฒนาระบบ

การตลาดออนไลน

สงเสรมิการตลาด ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี

ชุมชน

-ชุมชนสามารถดําเนินงานการจัดการ

สงสินคา และพัฒนาระบบการตลาด

ออนไลนได

3. ชุมชนสามารถยกระดับ

คุณภาพและมาตรฐาน

สินคาใหมีมาตรฐานสูงขึน้

4. ขุมขนเปนแหลงเรยีนรู

ดานการปลูกสมุนไพรและ

เกษตรปลอดภัยและการ

แปรรูปผลิตภัณฑทาง

การเกษตรที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน

หมายเหตุ*: ระบุปงบประมาณ พ.ศ.ในปที่ไดรับงบประมาณสนับสนนุ

11.แผนการดาํเนินงาน

ระบุแผนการพัฒนาหมูบานที่เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

หมูบาน วท.(ใหม) ระบุแผนการดําเนินงาน 3 ป ใหสอดคลองกับขอ 10)

หมูบาน วท.(ตอเนื่อง)  ระบุแผนการดําเนินงานของปที่เหลือ จนครบ 3 ป

หมูบาน วท.(แมขายขยายลูก) ระบุแผนการดําเนินงานของปท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา (ป)

ปที่ 1(พ.ศ.2559) ปที่ 2 (พ.ศ.2560) ปที่ 3 (พ.ศ.2561)

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

1.ประชุมวางแผน กําหนดแนวทางการ

ดําเนินงาน
P P P

2. อบรมการผลิตปุยอินทรีย ปุยนํ้าชีวภาพ

, เทคโนโลยีการบริหารจัดการดินและปุยอยาง

งาย, เทคโนโลยีการผลิตหัวเชือ้จุลนิทรียเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และปรามโรคและ

แมลง

P P P

3. เทคโนโลยีการบริหารจัดการนํ้าเพ่ือ

การเกษตรอยางงาย เชน การปลูกพืชใน

กระถางแกมลิงและลงแปลง และการปลูกและ

ใชประโยชนจากหญาแฝกเพ่ือการเกษตร

P P P P P P P P P

4. การผลิตอาหารสัตวจากวัตถุดิบทองถ่ิน

ทดแทนหรือเสริมจากอาหารสัตวสําเร็จรูป,
P P P
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หลักการเลีย้ง ดูแล การวางแผนการเล้ียงสตัว

และรักษาโรคอยางงาย เชน หมูหลมุ แพะ วัว

ไก ปลาตะเพียน ปลานลิ

5.เทคโนโลยีเพ่ือใหไดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย

GAP และการจัดทําบัญชีและบันทึกขอมูลทาง

การเกษตร เพ่ือใหไดผลิตผลคุณภาพ ท้ังการ

เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว

-การขอการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภยั

GAP ของกลุมวสิาหกิจชมุชนผูผลิตสมุนไพร

และเกษตรปลอดภัย อยางนอย 3 ชนดิพืช

P P P

6.ขอกําหนดระบบมาตรฐาน GMP (Good

Manufacturing Practice) และเทคโนโลยีเพ่ือ

การผลิตที่ดีและไดสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ไดแก ผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรและพืชผัก

- การขอมาตรฐาน GMP ของการแปรรูป

ผลิตภัณฑสมนุไพรและการปลกูผักผลไม อยาง

นอย 2 ผลิตภัณฑ

P P P

7. เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร

และผักผลไม ใหไดมาตรฐาน อยางนอย 2

ผลิตภัณฑ ออกสูตลาด
P P P

8.เทคโนโลยีการสรางตลาดผานชองทางสือ่สาร

ออนไลน, เทคนิคการออกแบบและสรางตรา

สินคาของกลุม 1 ตราสินคา, การสงเสริม

การตลาด-การตลาดออนไลน

P P P

9.ตดิตามประเมินผลโครงการ P P P

12.หนวยงานสนับสนุน(ทรัพยากร)

หนวยงานท่ีจะใหการสนับสนุนการดําเนินงานท้ังในสวนของ วท. หนวยงานทองถ่ิน สถาบันการศึกษาท่ีเปนเครือขาย

และรูปแบบของการสนับสนุน เชน งบประมาณสมทบ(ระบุจํานวน) อาคาร สถานที่ โรงเรือน วิทยากร(ไมมีคาใชจาย)

ฯลฯ หากมีหลักฐาน เชน หนังสือราชการ เอกสารอ่ืน ๆ ใหแนบมาดวย

ช่ือหนวยงาน/สถาบันการศึกษา รูปแบบการสนับสนุน

1. มหาวิทยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบรุี วิทยากรถายทอดองคความรู

2. กรมวทิยาศาสตรบริการ(วศ.) วิเคราะหคุณภาพแปรรูป

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยากรถายทอดองคความรู

4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) วิทยากรถายทอดองคความรู
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5. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(สวทช.) วทิยากรถายทอดองคความรู

6. สํานักงานเกษตรอําเภอไทรโยค วิทยากรถายทอดองคความรู

อํานวยความสะดวก ประสานงาน

7.สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกาญจนบุรี วิทยากรถายทอดองคความรู

อํานวยความสะดวก ประสานงาน

8.องคการบรหิารสวนตาํบลไทรโยค วิทยากรถายทอดองคความรู

อํานวยความสะดวก ประสานงาน

9.สํานักงานปศุสัตวอําเภอไทรโยค วิทยากรถายทอดองคความรู

อํานวยความสะดวก ประสานงาน

10.สำนกังานเกษตรจงัหวัดกาญจนบุรี วิทยากรถายทอดองคความรู

อํานวยความสะดวก ประสานงาน

11. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) วิทยากรถายทอดองคความรู

12.กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ วิทยากรถายทอดองคความรู

อํานวยความสะดวก ประสานงาน
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13.แผนการดําเนินงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2559

กิจกรรม
2558 2559

รวมเงิน

(บาท)
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค.

1.ประสานแผนและการ

สํารวจพื้นที่จัดเวที

ประชุม เสวนารวมกันกับ

หมูบาน/ชุมชนการ

ถายทอดเทคโนโลยี อบรม

สาธิต

P P P P P P P P

40,000

2. จดทะเบียนเปนกลุม

วิสาหกิจชุมชนผูผลิต

สมุนไพรและเกษตร

ปลอดภัย 1 กลุม

P P P P P

20,000

3. จดัการอบรมและสาธิต

การผลิตปุยอินทรียและปุย

นํ้าชีวภาพและการจัดการ

ดินและปุย, จัดการอบรม

และสาธิต การผลิตหวั

เชื้อจุลินทรีย

P

50,000

4. ถายทอดใหความรูและ

ผลักดันใหเกิดการพัฒนา

ใหไดมาตรฐานเกษตร

ปลอดภัย GAP และจัด

อบรมการจดัทําบัญชแีละ

บันทึกขอมูลทาง

การเกษตร

P

50,000

5. การบริหารจดัการน้ํา

เพ่ือการเกษตรอยางงาย
P

50,000

6. หลักการเล้ียง ดแูล การ

วางแผนการเล้ียงสัตวและ

รักษาโรคอยางงาย และ

การผลิตอาหารสัตวจาก

วัตถุดิบทองถิ่น

P

50,000

7. จางเจาหนาท่ี P P P P P 20,000



94

14.เปาหมายผลผลิต/ผลลัพธ และตัวช้ีวัด ปงบประมาณ พ.ศ. (ระยะ 3 ป ของแตละหมูบาน วท.)

ผลผลิต/ผลลัพธ หนวย ขอมูล

พื้นฐาน**

คาเปาหมายแตละป* หมายเหตุ
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3

1. จํานวนรอยละกลุมเปาหมาย ที่นําเทคโนโลยีที่ไดรับการถายทอด

ไปใชประโยชน

(สรางอาชพี เพิ่มรายได ลดรายจาย เพิ่มคุณภาพชีวิต)

รอยละ - 50 50 50 ไมสะสม

2. จํานวนเทคโนโลยีที่มีการถายทอด ระบุชื่อเทคโนโลยีหลัก/รอง

เทคโนโลยีหลัก

1. การผลิตปุยอินทรีย ปุยนํ้าชีวภาพ

2. การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอยางงาย

3. การบริหารจัดการดินและปุย

4. หลักการ วิธีการเล้ียง กรรกัษาโรคอยางงาย

5. การผลิตอาหารสัตวจากวัสดุทองถ่ิน เชน หมูหลุม แพะ ไก เปด

6. การผลิตหัวเช้ือจุลินทรียเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และ

ปรามโรคและแมลง

7. ระบบมาตรฐาน GAP ในการปลูกพืชผัก สมุนไพร และปศุสัตว

8. การบันทึกขอมูลเกษตรกรเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ

9. ระบบมาตรฐาน GMP การแปรรูป พืชผัก และสมุนไพรการแปรรูป

ผลิตภัณฑ พืชผัก และสมุนไพร

10. การพัฒนาตราสินคา

11. การตลาดออนไลน

เทคโนโลยีรอง

1. การใชพลังงานทดแทน

2. วิธีการตรวจวิเคราะหยาฆาแมลงและสารเคมีอยางงายในพืช ผัก

3. เทคนิคการปลูกผักในระบบโรงเรอืนพลาสตกิ

4. การใชตูอบพลังงานแสงอาทิตย

เรื่อง -

P
P
P
P
P
P

P
P

P

P
P
P

P
P
P
P

P

ไมสะสม

ประสานงานในพ้ืนท่ี

8. ติดตาม ประเมินผลและ

จัดทํารายงานผล
P P P P

20,000

แผนเงิน : ตามไตรมาส 23,000 244,000 28,000 5,000 300,000



95

3. จํานวนวิทยากรชุมชนที่สรางความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี

ที่ถายทอด

คน - 5 10 15 สะสม

4. จํานวนผูรับการถายทอดเทคโนโลยี (ไมนับซํ้า)*** คน - 50 50 50 สะสม

5. ความพึงพอใจของผูรับบริการในหมูบาน/ชุมชนท่ีดําเนินการใน

ระดับด-ีดีมาก

รอยละ - 80 80 80 สะสม

* ระบุในชองหมายเหตุวาคาเปาหมายในแตละปเปนคาสะสมหรือไมสะสม(ผูรบัการถายทอดเทคโนโลยีเปนคนเดิม)

** ขอมูลพื้นฐาน คือ ผลการดําเนินงานทผีานมาตั้งแตปแรกที่เริ่มโครงการ ของหมูบาน วท.(ตอเนื่อง)

*** จํานวนชุมชนที่จะขยายผล เฉพาะหมูบาน วท.(แมขายขยายลูก) ใหขอมูลในปที่ดําเนินการเทานั้นและใหระบุชื่อชุมชน

15.ผลกระทบ(ผลกระทบ หมายถึง สิ่งที่ไดจากการที่ผลลัพธเกิดขึ้นแลว โดยผานผูรับบริการโดยตรง หรือสงัคม ชุมชน ที่ไมไดรับ

บริการโดยตรง แตไดรับผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งระบุตัวเงนิไดและไมได)

þเศรษฐกิจเพิ่มรายได ลดรายจาย เพิ่มผลผลิตจากเดิม ไดมาตรฐาน มูลคาที่เกิดจากการนําองคความรูไปใช

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติมีเงินทุนหมุนเวียนปละประมาณ 8 – 10 ลานบาท

þสงัคมเกิดการจางงาน ลดการยายถ่ินฐาน ครอบครัวเปนสุข

16. งบประมาณขอรับ

ใหแจกแจงรายละเอียดคาใชจายเปนงบตัวคูณ ใหสอดคลองกับกิจกรรม ตามระเบียบและอัตราของทางราชการ

(ประหยัด คุมคา)

คาใชจายในการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาท

รายการคาใชจาย ตามกิจกรรมท่ีระบุไวในขอ 10 จํานวนเงิน

1) คาใชจายในการจัดทําแผน ประสานแผนและการสํารวจพื้นที่จัดเวที เสวนารวมกับชุมชน

    เพ่ือนําผลงานวิจัยฯ มาใชพฒันาหมูบาน/ชุมชน

- คาอาหารกลางวันเคร่ืองดืม่และอาหารวาง5คร้ัง จํานวน 50 คน ๆ ละ 130 บาท

- คาวิทยากรกระบวนการ 5 คร้ัง ๆ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท

- คาเบ้ียเล้ียงในการลงพ้ืนท่ี 5 คร้ัง ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 120 บาท

- คาเหมารถ/คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงลงพื้นที ่5 ครั้ง ๆ ละ 1,500 บาท

- คาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร

- เอกสารประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ

80,000.-

32,500-

18,000-

2,400-

7,500-

2,600-

17,000-

2) คาจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา(9,000 บาท x 1 คน x 5เดอืน) 45,000.-

3) คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลย(ีอบรม สาธติ ดูงาน) 150,000.-

3.1 การผลิตปุยใหไดคณุภาพ โดย วว.

- คาอาหารกลางวันเครือ่งด่ืมและอาหารวาง 2 คร้ัง จํานวน 50 คน ๆ ละ 130 บาท

- คาวิทยากรในการอบรม 2 คร้ัง ๆ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท

- คาเบ้ียเล้ียงในการลงพ้ืนท่ี 2 คร้ัง ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 120 บาท

- คาเหมารถ/คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงลงพื้นที ่2 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท

- คาวัสดุสาธิต/วัสดุถายทอดเทคโนโลยี

50,000-

13,000-

7,200-

960-

5,000-

20,840
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- คาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร 3,000

3.2 ความรูในการบริหารจัดการน้ําระดับชุมชน

- คาอาหารกลางวันเครือ่งด่ืมและอาหารวาง 2 คร้ัง จํานวน 50 คน ๆ ละ 130 บาท

- คาวิทยากรในการอบรม 2 คร้ัง ๆ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท

- คาเบ้ียเล้ียงในการลงพ้ืนท่ี 2 คร้ัง ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 120 บาท

- คาเหมารถ/คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงลงพื้นที ่2 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท

- คาวัสดุสาธิต/วัสดุถายทอดเทคโนโลยี

- คาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร

50,000

13,000-

7,200-

960-

5,000-

20,840

3,000

3.3 การพัฒนาโรงเรือนในระบบปด สวทช.

- คาอาหารกลางวันเครือ่งด่ืมและอาหารวาง 2 คร้ัง จํานวน 50 คน ๆ ละ 130 บาท

- คาวิทยากรในการอบรม 2 คร้ัง ๆ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท

- คาเบ้ียเล้ียงในการลงพ้ืนท่ี 2 คร้ัง ๆ ละ 4 คน ๆ ละ 120 บาท

- คาเหมารถ/คาชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงลงพื้นที ่2 ครั้ง ๆ ละ 2,500 บาท

- คาวัสดุสาธิต/วัสดุถายทอดเทคโนโลยี

คาวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร

50,000

13,000-

7,200-

960-

5,000-

20,840

3,000

4) คาใชจายในการติดตาม ประเมินผล 20,000.-

5) คาใชจายในการจัดทาํรายงานผล 5,000.-

6) คาใชจายที่หักเขาหนวยงาน/สถาบันการศกึษา

    ไมเกิน 10% ของคาใชจายรวมของโครงการ(ถามี)
-

รวมงบประมาณท่ีเสนอขอ 300,000 บาท

**ขอถัวเฉล่ียจายรวมกันไดทุกรายการ**

17.การรายงานผล ประเมินผลและติดตามผล   :

ผูรับผิดชอบโครงการตองรายงานความกาวหนาผานระบบออนไลนทุกไตรมาสหลังจากยืนยันของรับการ

สนบัสนุนงบประมาณ กบัสาํนักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยรายผลการดําเนนิงานและการใชจายงบประมาณ

ผานระบบออนไลนที่เว็บไซต http://www.clinictech.most.go.th/online/index.asp เมนู Sci & Tech Villageและ

ตองจัดสงผลงานและเอกสารดังนี้

1. รายงานผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณตามไตรมาสอยางนอย 2 คร้ัง ผานระบบออนไลน

พรอม ไฟลผูรบับรกิาร (ใบสมัคร แบบประเมิน และแบบติดตาม ของ สป.วท.)

2. รายงานฉบับสมบูรณ เปนเอกสารจํานวน 2 ชุด และขอมูลบันทึกลงใน CD ไมเกิน 30 วันหลังสิ้นสุด

ปงบประมาณ หรือสิ้นสุดเวลาที่ขอขยายเวลา

3. ใหความรวมมอืในการประเมนิสถานะหมูบาน(Post SAR) ตามที่ สป.วท. กําหนด
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18. การเผยแพรประชาสัมพันธการดาํเนินโครงการ   :

ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีและมีการเผยแพรประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน แผน

พับ ปายประชาสัมพันธ จดหมายขาว วารสาร และสื่ออื่นใด จะตองมีขอความและสัญลักษณของกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนงบประมาณปรากฏดวยทุกครั้ง และ ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผล

งานในกิจกรรมตาง ๆ ที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูจัดขึ้นพรอมทั้งทําตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่

ระบใุนคูมือการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทุกประการ

ลงชื่อ  ..................................................

(ผศ.ดร.นงนุช สังขอยทุธ)

     ผูเสนอโครงการ
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ภาคผนวก ข

รายชื่อผูรวมโครงการ
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ตารางท่ี1 แสดงสมาชิกจํานวน 31 คนท่ีมีความจํานงเขารวมโครงการแมขาย วท. ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค

ลําดับ ชื่อ-สกุล โทรศัพท ท่ีอยู หมายเลข

สมาชิกอสวท.

ความตองการ

1 นางสาวมนฑกานต บุญมี 085-2301194 42/3 หมู 2 9819 หลักการทําเกษตร

ผสมผสานเพ่ือ

เกษตรปลอดภัย

2 นายจิตต ทิมออน 56 หมู 2 10073

3 นายอุทัย เณรจาที 136/2 หมู 2 10074

4 นางวันดี สนเนียม 5/3 หมู 2 10075

5 นายสุนทร รื่นเริงใจ 45/1 หมู 2 10076

6 นางสมจิตร สุดวิไล 34/1 หมู 2 10077

7 นายคํา นงนุช 36 หมู 2 10078

8 นางออย ศรีชัยนาท 26/2 หมู 2 10079

9 นางชเอม อินจาย 154 หมู 2 10080

10 นางออย แซตัน 194 หมู 2 10081

11 เกตศิญา มงคล 089-9366292 136/3 หมู 2 9820

12 จันทรทิพย ศรีชัยนาท 089-9129833 28 หมู 2 9719

13 อัมรา รักษา 086-1707204 56 หมู 1 9736

14 นางสายฝน เอี่ยมมา 085-7348370 13/1 หมู 3 9821 หลักการทําเกษตร

ผสมผสานเพ่ือ

เกษตรปลอดภัย

15 นางจีระนุช สวสัดี 087-1536891 98 หมู 3 10082

16 นายมิน สวางเนตร 086-0953498 49 หมู 3 10083

17 นางสายหยุด ขาวสนิท 090-4489828 86 หมู 3 10084

18 นางสงวน ผองเกษม 091-7917045 190/1 หมู 3 10085

19 นางสาวพรกมล บัวขาว หมู 3 10086

20 นางหนูนิด ประสาน 098-8502349 79/1 หมู 3 10087

21 นางทองเพ่ิม จันทรตะหลา หมู 3 10088

22 สุกัญญา ชัยวงษ (กอง

ทองหลาง)

081-7051153
77/1 หมู 3

9724

23 สิงห เพชรรุณ 086-0074904 77/2 หมู 3 9733

24 นางเกศราภรณ หม่ืนชนะ 080-6521795 70/1 หมู 6 9720 การเลี้ยงหมูหลุม

และการเกษตร

ผสมผสานเพ่ือ

25 นางนงเยาว สอนพันธ 74 หมู 6 10089

26 นางมานิตย ชุมชื่น 81 หมู 6 10090
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27 นางพีรนุช กลิ่นเจริญ 51/2 หมู 6 10091 เกษตรปลอดภัย

28 นางวาสนา อินทบุตร 71/3 หมู 6 10092

29 นางทรัพย ดวงมณี 154 หมู 6 10093

30 นางสุมลทา สวัสดิ์ผล 098-2673651 66 หมู 6 10094

31 นางสาวมณีรัตน  พุมสํานัก 155 หมู 6 10095

ตารางท่ี 2 แสดง สมาชิกจํานวน 15 คนท่ีแสดงความจํานงเขารวมโครงการแมขาย วท. ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค

ลําดับ ชื่อ-สกุล โทรศัพท ท่ีอยู หมายเลข

สมาชิกอสวท.

ความตองการ

1 นางนวพร แซโงว 087-1640080 23/3 หมู 11 9730 สมุนไพรและการทํา

เกษตรผสมผสาน

เพ่ือเกษตรปลอดภัย

2 นางอรดา อุนลาวรรณ 087-1691552 66/2 หมู 11 10096

3 นางพุฒเิหล็น มวงงาม 087-9719453 279 หมู 11 10097

4 นางทองอินทร สุวรรณศรี 084-5431866 117/2 หมู 11 9818

5 นางสาวสุดใจ สระทองบอง 132 หมู 11 10098

6 นายวิกร วชิรพันธวิชาญ 062-3213676 93/3 หมู 7 10099

7 นางสาวสําลี สุวรรณศรี 117 หมู 11 10100

8 นางลาํจวน ลูกกูล 111 หมู 11 10101

9 นางสาวสงา ปลื้มบําเรอ 089-6652823 44 หมู 11 10102

10 นางละออง สงิหโสภณ 106/2 หมู 11 9731

11 นางไพรนิทร ฟกโต 090-7865179 59 หมู 11 9650

12 นายมานพ พวงมณี 57/1 หมู 11 10103

13 นางสาวจารุวรรณ ประโยชนศิริ 089-3433905 114 หมู 11 10104

14 นายภัทรภณ คุณทรัพยสถิตย 37/4 หมู 3 10105

15 นางสาวโกสุม จันทรัตน - 301 หมู 11 10106
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ภาคผนวก ค

ประมวลภาพกิจกรรม
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ภาพการจัดอบรมวันท่ี 30 มีนาคม 2559

เร่ือง  มาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP และการจัดทําบัญชีและบันทึกขอมูลทางการเกษตร เพ่ือใหไดผลิตผล

คุณภาพ ท้ังการเพาะปลูกและการเลีย้งสัตว
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ภาพการจัดการอบรมวันท่ี 25 กรกฎาคม  2559

เร่ือง “การเล้ียงหมูหลุมและผลิตอาหารสัตว จากวัตถุดิบทองถ่ิน”



105



106

ภาพกิจกรรมการจัดประชุมกลุมยอย

วันท่ี 10 สิงหาคม 2559
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ภาพกิจกรรมการตรวจแปลง
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ภาพกิจกรรม

การประเมินโครงการหมูบานสมุนไพรและเกษตรปลอดภัยไทรโยค

วันท่ี 26 ตุลาคม 2559
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ภาคผนวก ง

แบบฟอรมการนําไปใชประโยชน
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ภาคผนวก จ

เอกสารเผยแพร
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136
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ภาคผนวก ฉ

รายงานการประชุมกลุมยอย
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ภาคผนวก ช

ตัวอยางประกาศนียบัตร
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ภาคผนวก ซ

รายชื่อผูเขารับการอบรม
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กิจกรรม การถายทอดใหความรูและผลักดันใหเกิดการพัฒนาใหมาตรฐาน GAP

และจัดอบรมการทําบัญชี และบันทึกขอมูลทางเศรษฐกิจ

วันที ่30 มีนาคม 2559 ณ ศาลาอเนกสงคองคการบริหารสวนตําบลวังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ลําดับ

ที่

ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู ตําบล อําเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย

1 นายไสว อินทพงศ 53 ม.3 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

2 นางสาวเสาวนีย บุญเชิด 17/15 ม.5 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

3 นางตุ ทาฉลาด 108 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

4 นางโสภา เชือ้วงค อบต. วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

5 นายสําราญ แสงหิรัญ 133 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

6 นางสาวพัชรี บุญนุม 12 ม.8 ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

7 นายสมพสั เวชวราภรณ 208/2 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

8 นางลําจวน ลูกกูล ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

9 นางเดืนภา สวัสดิ์ผล 221 ม.6 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

10 นางนวพร แซโงว 23/3ม.11 ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

11 นางสาวสดุใจ สระทองปอง 132 ม.11 ลุมสมุ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

12 นายสําราญ สอาดเอี่ยม วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

13 นางออย บุญมี 136/1 ม.2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

14 นางเสงียบ พิมองครก 139 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

15 นางเกตศิญา มงคล 136/3 ม.2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

16 นางสาวมน

ทกานต

บุญมี 42/3 ม.2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

17 นางชเอม อินจาย 154 ม.2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

18 นางสงวน ผองเกษม 190/1 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

19 นางสุวรรณ โสภาพันธ วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบรุี 71150

20 นางมาลัย จุยชวย วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

21 นางสุดารตัน ประเสรฐิ

ลาภ

99 ม.1 บองตี้ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

22 นางสําอาง วรประเสรฐิ วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

23 นางสาวพรภิมล จันทรกูล 50 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150
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24 นางสายหยุด ขาวสนิท 86 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

25 นางสุดารตัน นิลออน 166 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

26 นางสายฝน เอี่ยมมา 13/1 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

27 นายมนัส สุดใจ 16/1 ม.5 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

28 นายไชรัตน ศรีบัวทอง 242 ม.5 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

29 นายจรินทร แยมทิพย 100/2 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

30 นางสาวจันทร

ทิพย

ศรีชัยนาท 28 ม.2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

31 นางาสวสุนันทา จั่นเรไร วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบรุี 71150

32 นางกาญจนา รักษา 9/1 ม.1 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

33 นางเกศราภรณ หม่ืนชนะ 70/1 ม.6 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

34 นางนวม สวัสดิ์ผล 66 ม.6 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

35 นางวุน เสตะสุหสั 9/5 ม.1 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

36 นายนัส แกวอยูดี 62 ม.1 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

37 นายชูเชือง รักษา 9/4 ม.1 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

38 นางสาวนฤมล ขาวบาง 37/2 ม.4 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

39 นายประทีป เจริญศิลป วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

40 นางสาวศัฎฐพร ควนตออัง 34 ม.4 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

41 นางสาวปวีณา วิเศษสิง 12/2 ม.4 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

42 นางสาวศิวพร บวงผกา 34 ม.4 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

43 นางดวงเดือน มิลินทรางกุล 113 ม.4 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบรุี 71150

44 นางวาสนา หิริกุล 227ม.4 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

45 นางอารยี จงสวัสดิ์ วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

46 นางสุนีย ปทุมสูตร 74 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

47 นางภคัลัญญช บุญถนอม 50 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

48 นางจีรนุช สวสัดี 98 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

49 นางสาวหนูจิ ประสาร บานเขาพัง วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

50 นางสาวทอง

เพิ่ม

จันตะหลา บานเขาพัง วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

51 นายกลาหาญ แกวสะอาด 46/1 ม.4 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150
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กิจกรรม การล้ียงหมูหลุมและผลิตอาหารสัตว จากวัตถุดิบทองถ่ิน

วันท่ี 25 กรกฎาคม 2559

ณ จุดเรียนรูการเล้ียงหมูหลุมบานวังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ลําดับที่ ชื่อ นามสกุล ท่ีอยู ตําบล อําเภอ จังหวัด รหสัไปรษณี

ย

1 นางภาวินี ศรีดีเอ่ียม 288 ม.11 ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

2 นางสาวบุณยานุช ฟกโต 56/1 ม.11 ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

3 นายกลาหาญ แกวสะอาด 46/1 ม.4 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

4 นางดวงเดือน มิลินทรางกุล 113 ม.4 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

5 นางวาสนา หิริกุล 227ม.4 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

6 นางอารยี จงสวัสดิ์ วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

7 นางสุนีย ปทุมสูตร 74 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

8 นางภคัลัญญช บุญถนอม 50 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

9 อังคณา โชสนับ 20 ม.5 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

10 นางนวม สวัสดิ์ผล 66 ม.6 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

11 สุมลฑา สวัสดิ์ผล 66 ม.6 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

12 อริษา เรงรัด 239/5 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

13 สรอยสน ปรกแกว 78/1 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

14 นงเยาว สอนพันธ 74 ม.6 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

15 มณีรัตน พุมสําราญ 154 ม.6 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

16 พีรนุช กลิน่เจรญิ 180 ม.6 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

17 ทรัพย ดวงมณี 155 ม.6 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

18 สายหยุด ขาวสนิท 86 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

19 สุดใจ ขาวสนิท วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

20 เอกชัย จรรยาวิจิตร 100/22 ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี 71000

21 มานะ อินทรมณี 49 ม.11 หนองปลา

ไหล

หนองปรือ กาญจนบุรี 71220

22 ญาณสุทธิ์ กฤษสวุรรณ 100/22 ปากแพรก เมือง กาญจนบุรี 71000

23 พล ไชยเสริม ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 71500

24 สุพรรณี ชศูรี 225 ม.1 ทาขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
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25 สุรกิตติ จุลบุษปะ 50/1 ม.6 ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

26 ทวจีันทร ชศูรี ทาขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180

27 สาลี ทองไพรพันธ 74/34 ม.

10

จรเขเผอืก ดานมะขาม

เต้ีย

กาญจนบุรี

28 เข็มทอง ถิ่นไทยแท 66 ม.4 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

29 ทองมาตร ดาสา จรเขเผอืก ดานมะขาม

เต้ีย

กาญจนบุรี

30 ชเอม อินจาย 154 ม.2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

31 เพชรดา ทิมอรรถ 158 ม.2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

32 อรอนงค รักษา 9/9 ม.1 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

33 อารีย แสงจันทร ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

34 มนทกานต บุญมี 42/3 ม.2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

35 อุทัย เณรจาที 136/2 ม.2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

36 ละออง สิงหโสภพ 106/2 ลุมสุม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

37 วัฒนา แกวงอก 179 ม.4 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

38 ทองเพิ่ม จันตะหลา บานเขาพัง วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

39 บุญยัง เสยีงใส 112/2 ม.4 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

40 สําอาง ปานสุข 179 ม.4 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

41 สมจิตร เสยีงใส 112/2 ม.4 ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

42 สมใจ จิตจง ไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

43 กาญจนา รักษา 9/1 ม.1 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

44 เกศราภรณ หม่ืนชนะ 70/1 ม.6 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

45 ถวิล มีจั่นจงเจรญิ 59 ม.1 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

46 อุบล อยูแปน 167 ม.1 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

47 อารีย อยูแปน 167 ม.1 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

48 ยา แจมใส 119 ม.8 ทาเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

49 ตรภีพ ศรีรุงเรือง 100 ม.2 ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

50 อารีย มัจฉาสรอย 31/2 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

51 จีรนุช สวสัดี 98 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

52 หนูนจิ ประสาร บานเขาพัง วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150
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53 สายหยุด วาวสนิท วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

54 ไชรัตน ศรีบัวทอง 242 ม.5 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

55 จรินทร แยมทิพย 100/2 ม.3 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

56 จันทรทิพย ศรีชัยนาท 28 ม.2 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

57 สุนันทา จั่นเรไร วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

58 วุน เสตะสุหสั 9/5 ม.1 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

59 นัส แกวอยูดี 62 ม.1 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

60 ชูเชือง รักษา 9/4 ม.1 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

61 นฤมล ขาวบาง 37/2 ม.4 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

62 ประทีป เจริญศิลป วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

63 ศัฎฐพร ควนตออัง 34 ม.4 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

64 สุมลฑา สวัสดิ์ผล 66 ม.6 วังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150
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