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ผู้อำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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นายสุริยา สาสนรักกิจ
นายสุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์
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พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จ�ำนวน 5,000 เล่ม

ค�ำน�ำ
ส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
เป็ น หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการด� ำ เนิ น การโครงการหมู ่ บ ้ า นแม่ ข ่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อน�ำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านกระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและได้ร่วมกับ หน่วยงานในจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น และภาคเอกชน
เพื่อให้กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบมีความสมบูรณ์และเกิดความยั่งยืน
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านฯ เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ได้มีการก�ำหนดกรอบระยะเวลาการ
พัฒนาใน 3 ปี มีการบ่มเพาะ (Knowledge) สร้างทักษะ (Skill) ปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attiude) ที่ดีต่อการ
น�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหมู่บ้านฯ รวมทั้ง มีการน้อมน�ำ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพือ่ ผลสัมฤทธิข์ องการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ดังนัน้ ผลการด�ำเนินโครงการฯ
ในการพัฒนา และยกระดับในแต่ละหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ซึ่งมีการส่งเสริมการน�ำ วทน. สมัยใหม่มาใช้ตาม
ความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน ควบคู่ไปกับฐานความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องไปด้วยกัน
ส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวม
รายชื่อหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินสถานะหมู่บ้านและยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ประจ�ำปีงบประมาณ
2556 – 2557 จ�ำนวน 92 หมู่บ้าน แบ่งเป็น เทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน�้ำ 9 หมู่บ้าน เทคโนโลยี
ด้านการเกษตร 21 หมู่บ้าน เทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 9 หมู่บ้าน เทคโนโลยีด้านการ
ผลิตปุย๋ 42 หมูบ่ า้ น เทคโนโลยีดา้ นพลังงานทดแทน การจัดการของเสียและเศษวัสดุเหลือทิง้ 4 หมูบ่ า้ น เทคโนโลยี
ด้านเครื่องปั้นดินเผา เซรามิก 1 หมู่บ้าน และ เทคโนโลยีด้านอื่นๆ อีก 6 หมู่บ้าน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในการศึกษารูปแบบ กระบวนการ
พัฒนาหมูบ่ า้ น ทีเ่ ป็นแบบอย่างของการน�ำ วทน. ทีเ่ หมาะสมใช้ในแต่ละท้องถิน่ มีการขยายผลไปยังหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ
ด้วยความรู้ ความสามารถของหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
อย่างเป็นระบบ

(นางวนิดา บุญนาคค้า)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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ชุมชนบ้านโนนรัง-บูรพา
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
นายจันทร์ที ประทุมภา
นางสาวจิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

หมู่ 15 บ้านโนนรัง-บูรพา เป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้างเครือข่าย การบริหาร
จัดการน�้ำบ้านโนนรัง-บูรพา ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็นหนึ่งใน
แม่ข่ายการบริการจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชนกลุ่มน�้ำท่วม-น�้ำแล้ง ของ สสนก.
ตัง้ แต่ปี 2552 พืน้ ทีบ่ า้ นโนนรัง-บูรพา มีแนวทางในการแก้ปญ
ั หาน�ำ้ แล้ง-น�ำ้ หลาก
ด้วยวิธีการขุดสระน�้ำประจ�ำไร่นาเพื่อเก็บน�้ำในช่วงน�้ำหลากและน�ำน�้ำมาใช้ใน
ช่วงที่ขาดน�้ำ โดยมีการปลูกพืชผสมผสานหรือเกษตรประณีต เพื่อใช้เป็นอาหาร
เพียงพอตลอดทัง้ ปี ท�ำให้เกิดการพึง่ พาอาศัยกันในชุมชน น�ำไปสูก่ ารขยายแนวคิดเพือ่ จัดตัง้ “ศูนย์การเรียนรูเ้ พือ่ ถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี” เพื่อขยายผลต่อไปสู่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 6 บ้านโนนรัง และหมู่ 18 บ้านใหม่โนนรัง โดยมีปราชญ์
ชาวบ้าน คือ พ่อจันทร์ที ประทุมภา เป็นผู้คอยให้ค�ำปรึกษาและให้ความรู้ในการด�ำเนินงาน

กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน�ำ้

น�ำ้ เพื่อการอุปโภค บริโภค
• ปรับปรุงระบบประปาผิวดิน โดยใช้นำ�้ จากสระหนองโสนเป็นแหล่งน�้ำดิบ ใช้ได้ 400 หลังคาเรือน
• สร้างและปรับปรุงแหล่งกักเก็บน�้ำประจ�ำไร่นา จ�ำนวน 49 สระ (49 ครัวเรือน) เป็นแหล่งเก็บกักน�้ำส�ำรอง
		 เพื่อการผลิตข้าวนาปี (ข้าวหอมมะลิ) ปริมาณน�้ำส�ำรองรวม 106,042.13 ลบ.ม.
• ขุดสระแก้มลิงเป็นน�้ำส�ำรอง บริเวณคลองอีสานเขียวซึ่งเป็นการขุดสระน�้ำประจ�ำไร่นา
น�ำ้ เพื่อการเกษตร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• ปริมาณน�้ำเพียงพอและบริหารน�้ำในแปลงข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รางวัลชนะเลิศ ประเภทเกษตรทฤษฎีใหม่
จากการประกวดผลงานตามปรัชญา
• ผลผลิตข้าวที่ได้เพิ่มสูงขึ้น 15-30%
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเฉลิมพระเกียรติ
• ลดความสูญเสียจากการขาดน�้ำ
“80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์”

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 จากส�ำนัก
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
(ส�ำนักงาน กปร.)

ด้านเศรษฐกิจ
• ผลผลิตข้าวที่ได้เพิ่มสูงขึ้น 15-30% มีปริมาณน�ำ้ เพียงพอและบริหารน�ำ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• สร้างอาคารโรงสีชุมชนและติดตั้งเครื่องสีข้าวก�ำลังผลิต : 2,000-3,000 กก.
• สามารถผลิตปุ๋ยหมักจากการเลี้ยงหมูหลุมได้ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 กก.
• สามารถผลิตและจ�ำหน่ายข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงขนาด 1 กก. และขนาด 5 กก.
• วางแผนและด�ำเนินการจัดท�ำแปลงคัดพันธุ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จ�ำนวน 10 ไร่ (12 แปลง)
ด้านสังคม
• สมาชิกได้รับความรู้ในการคัดพันธุ์ข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวอินทรีย์
• สร้างและขยายเครือข่ายการท�ำการเกษตรแบบประณีต จ�ำนวน 54 ครัวเรือน จาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 6
		 บ้านโนนรัง หมู่ 15 บ้านโนนรัง-บูรพา และหมู่ 18 บ้านใหม่โนนรัง
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ชุมชนบ้านป่าสักงาม
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นายมณเฑียร บุญช้างเผือก (แกนน�ำชุมชน)
นางสาวจิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ชุมชนบ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่

ลุ่มน�้ำแม่กวง ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ดั้งเดิม ตั้งถิ่นฐานมีความเป็นมายาวนานกว่า 300 ปี ชาวบ้านส่วนใหญ่
สืบเชื้อสายมาจากชาวลั๊วะ ซึ่งเป็นชนชั้นดั้งเดิมของเชียงใหม่ มีหลักฐานจากซากปรักหักพัง
ของเจดียอ์ ฐิ ทีข่ ดุ พบมากกว่า 20 จุด เดิมนัน้ บ้านป่าสักงาม เป็นหมูบ่ า้ น ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์
มาโดยตลอด แต่หลังสัมปทานปี 2518 มีการตัดไม้ท�ำลายป่าอย่างรุนแรง ต่อเนื่องนับ 10 ปี
จนป่าเสื่อมโทรม ความแห้งแล้งและการขาดแคลนน�ำ้ ทวีความรุนแรง น�ำ้ ตกหยุดไหล สัตว์ป่า
สูญพันธุ์ ความหลากหลายทรัพยากรหมดไป กระทบทั้งวิถีชีวิตและอาชีพ

ชาวบ้านเปลี่ยนจากการลักลอบตัดไม้ หันมาอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน�ำ้ ล�ำธารตามแนวทางพระราชด�ำริ เป็นแหล่งเรียนรู้
เรื่องฝายชะลอน�ำ้ การปลูกไม้ 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง แนวกันไฟป่าเปียก จัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่าเพื่อดูแลการบุกรุก
ท�ำลาย ท�ำข้อมูลงานวิจัยความหลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแผนที่ ในการส�ำรวจแนวเขตอนุรักษ์ป่าชุมชน
จัดท�ำเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน�้ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ความเปลี่ยนแปลงที่แสดงผลส�ำเร็จที่ชัดเจนของชุมชนบ้านป่าสักงาม สามารถแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ

1. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน

มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดท�ำข้อมูลแผนที่เส้นทางน�้ำ แผนที่
ฝาย ขอบเขตป่าอนุรกั ษ์ชมุ ชน ให้เป็นระบบ เพือ่ ใช้วางแผนจัดการทรัพยากรน�ำ้ ของชุมชน คือ
• ขอบเขตป่าอนุรักษ์ชุมชน
1. จัดท�ำแผนที่ขอบเขตป่าอนุรักษ์ชุมชนบ้านป่าสักงาม จ�ำนวน 37,000 ไร่
2. นักวิจัยชุมชนที่สามารถจัดท�ำข้อมูลแผนที่ได้ด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยี คือ แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
ความละเอียดสูง เครื่องจับพิกัดจุดจีพีเอส โปรแกรมดึงข้อมูลแผนที่ Map Source โปรแกรมจัดท�ำแผนที่ Quantum GIS
โปรแกรมจัดท�ำแผนที่ Ozi Explorer โปรแกรมดูแผนที่อย่างง่าย Google
3. ข้อตกลงร่วมระหว่างกลุ่มพิทักษ์ป่าบ้านป่าสักงาม และอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ในการให้ชุมชนเป็น
ผู้ดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ชุมชน ในเขตลุ่มน�ำ้ คัง 37,000 ไร่
• แผนที่เส้นทางน�ำ้ และแผนที่ฝาย
1. แผนที่เส้นทางน�ำ้ ในพื้นที่ 1 ล�ำน�้ำหลัก (ห้วยคัง) 25 ล�ำห้วยรอง 38 ล�ำห้วยสาขา และ 3 ล�ำห้วยแขนง
11

MINISTRYOFSCIENCE
A N D T E C H N O LO G Y

M

INISTRYOFSCIENCE
ANDTECHNOLOGY

2. แผนที่ฝาย ข้อมูลสภาพการใช้งานฝายและข้อมูลปริมาณตะกอนที่ฝายกักเก็บ
ไว้ได้ ในพื้นที่ 15 ล�ำห้วย 648 ฝาย
3. นักวิจยั ชุมชนทีส่ ามารถใช้เทคโนโลยี คือ แผนทีภ่ าพถ่ายดาวเทียมความละเอียด
สูง เครือ่ งจับพิกดั จุดจีพเี อส โปรแกรมดึงข้อมูลแผนที่ Map Source โปรแกรมจัดท�ำแผนที่
Quantum GIS โปรแกรมจัดท�ำแผนที่ Ozi Explorer และโปรแกรมดูแผนที่อย่างง่าย
Google Earth
4. ตัวอย่างข้อมูลฝาย เพือ่ น�ำไปวิจยั ต่อเนือ่ งเรือ่ งปริมาณน�ำ้ ทีเ่ กิดจากการท�ำฝาย
และประโยชน์ของฝาย

2. ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการพึ่งพาตนเองด้านอาชีพ

เกิดกลุ่มอาชีพกล้วยไม้ แปลงเกษตรผสมผสาน ปฏิทินผลผลิตป่า เมนูอาหารพื้นบ้าน
และพัฒนากองทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ
• ปฏิทินผลผลิตป่า และเมนูอาหารพื้นบ้าน ที่ได้จากป่า 64 ชนิด 12 เดือน 3 ฤดูกาล
• กองทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอาชีพแบบพึ่งตนเองมีแผนการผลิตและข้อมูลบัญชีครัวเรือน
• จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ มีการวางกฎระเบียบในการจัดการกองทุน

3. พัฒนาศักยภาพความพร้อมแม่ข่าย ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน�้ำ
ตามแนวพระราชด�ำริ

การจัดท�ำคู่มือฝายฉบับชาวบ้านชุมชน โดยได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนคือ
• เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน�้ำ และจุดเรียนรู้การฟื้นฟูป่าต้นน�ำ้
• คู่มือการถ่ายทอดความรู้เรื่องการท�ำฝายฉบับชาวบ้าน
1. ได้ชุดความรู้เรื่องกระบวนการค่ายและคู่มือฝายฉบับชาวบ้าน
2. ขยายเครือข่ายการจัดการป่าต้นน�ำ้ ตามแนวพระราชด�ำริ และการส�ำรวจข้อมูล
แผนที่ ในพื้นที่เครือข่ายลุ่มน�้ำกวง
3. เพิม่ ความสามารถบุคลากรชุมชนด้านวิทยากรกระบวนการค่าย และ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
		 เครือข่ายลุ่มน�้ำ
รางวัลดีเด่น ประกวดการจัดการ

ทรัพยากรน�้ำชุมชน
ตามแนวพระราชด�ำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

นายมณเฑียร บุญช้างเผือก แกนน�ำชุมชนบ้านป่าสักงาม

ประทับใจที่ได้ร่วมท�ำงานกับ สสนก. มากที่ได้ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้าน ว และ ท ที่สามารถน�ำไปใช้ได้ใน
การท�ำงานทั้งของตนเองชุมชนและสังคม ท�ำให้เกิดความเจริญในอนาคตหน้าที่การงานประทับใจในตัวพี่เลี้ยงของ
เจ้าหน้าทีส่ ถาบันสารสนเทศทีใ่ ห้ความรัก ความใส่ใจ สนใจ ช่วยเหลือ และยังคอยเป็นก�ำลังใจจนชุมชนฝ่าฟันอุปสรรค
จนประสบความส�ำเร็จ มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่ายเพื่อนๆ ในการบริหารจัดการน�้ำ เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของตัวเอง เกิดความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร เป็นแหล่งเรียนรู้สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความ
ยั่งยืนมั่นคง เกิดเป็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกิดความห่วงใยช่วยเหลือเกื้อกูลรวมตัวท�ำงานสานต่ออุดมการณ์และ
ยังได้เห็นการท�ำงานในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันแต่เป็นไปทิศทาง เป้าหมายที่เป็นอันเดียวกันคือการน้อมน�ำ
แนวพระราชด�ำริมาใช้ในการด�ำเนินงานจนประสบความส�ำเร็จ
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ชุมชนบ้านเปร็ดใน
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ต.ห้วงน�้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด
นายศุภกิจ ห้วงน�้ำ (ประธานกลุ่มบริหารจัดการน�้ำชุมชนบ้านเปร็ดใน)
นางสาวจิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

บ้านเปร็ดใน เป็นชุมชนเล็กๆ มีเนื้อที่ประมาณ 2,368 ไร่ ตั้งอยู่บนที่ดอน สูงจาก

ระดับน�้ำทะเล 200 เมตร มีพื้นที่ป่าชายเลนสาธารณะอยู่ประมาณ 12,000 ไร่ เป็นพื้นที่
ปลายน�้ำอยู่ติดกับทะเล ท�ำให้ประสบปัญหาน�้ำเค็มรุกล�้ำพื้นที่เกษตรและแหล่งน�้ำจืด
ของชาวสวน โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ขาดแหล่งกักเก็บน�้ำจืดในพื้นที่
สันนิษฐานว่าบรรพบุรุษคนแรกที่เข้ามาบุกเบิกอพยพมาจากประเทศจีน เข้ามา
ตั้งถิ่นฐานเมื่อ พ.ศ. 2393 ที่หมู่บ้านโคกและต่อมาย้ายบ้านเรือนมาอยู่ที่บ้านเปร็ดใน
ประมาณ 10 ครัวเรือน ในอดีตบริเวณทีต่ งั้ หมูบ่ า้ นมีสภาพเป็นป่าหนาทึบ (ป่าบก) มีตน้ ไม้
ขึ้นหนาแน่น มีสัตว์ป่ามากมาย เช่น เสือ กวาง หมูป่า ติดกับทะเลเป็นป่าชายเลน
อันอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์น�้ำชุกชุม บ้านเรือนตั้งกระจายอยู่ตามป่าบก บ้านแต่ละหลัง
จะอยู่ห่างกันและมีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบ ต่อมามีคนอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้น ท� ำให้มีการ
ตัดไม้เพื่อปลูกที่อยู่อาศัย สภาพพื้นที่และป่าได้ถูกเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ความต้องการพื้นที่ยู่อาศัยและพื้นที่ทำ� กินเพิ่มขึ้น
ต้องถางป่าบกและเกิดการจับจองพื้นที่ท�ำกิน หากใครสามารถถางพื้นที่ป่าได้มากก็เป็นเจ้าของพื้นที่มากท�ำให้ป่าถูกโค่น
และตัดไม้เพื่อขาย มีการใช้เลื่อยยนต์ตัดไม้ทำ� ให้ป่าบกถูกท�ำลายและลดจ�ำนวนลงไปอย่างรวดเร็ว
เมือ่ มีการสนับสนุนการเพาะเลีย้ งชายฝัง่ เมือ่ ปี 2523 ประกอบกับการให้สมั ปทานป่าไม้ทำ� ให้ปา่ ชายเลนถูกท�ำลายไป
อย่างรวดเร็ว และนี้คือจุดเปลี่ยนของภูมินิเวศพื้นที่ป่าชายเลนของบ้านเปร็ด ต่อมาชุมชนมีแนวคิดที่จะน�ำความรู้
เรื่องการท�ำฝายชะลอน�้ำมาประยุกต์ใช้ เพื่อทดลองกักเก็บน�้ำจืดไว้ในพื้นที่ให้นานที่สุดและเป็นแนวกันน�้ำเค็มรุกล�้ำพื้นที่
เกษตรและแหล่งน�้ำจืดของชาวสวน สามารถใช้ได้จริงในพื้นที่ คือ เต๋ายาง การจัดการน�้ำกร่อย
“เต๋ายาง” คือ ยางรถยนต์ที่น�ำมาใช้เป็นปะการังเทียมเพื่อการป้องกันการพังทลายของหน้าทะเลและแนวเขตฟื้นฟู
ของป่าชายเลนโดยการน�ำยางรถยนต์มาเจาะรูจำ� นวน 6 เส้นต่อเต๋าหนึ่งลูกน�ำมาตั้งให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วมัดด้วย
เชือก เชือกจะมีความคงทนมากกว่าอย่างอื่นเมื่ออยู่ในน�้ำเค็มและเทปูนซีเมนต์ในยางเส้นใดเส้นหนึ่งเพื่อให้เป็นฐานของ
เต๋าเมื่อน�ำไปวางแล้วเต๋าจะไม่มีการเคลื่อนที่เมื่อถูกกระแสคลื่น กระแสน�้ำจากทะเลในการวางนั้นจะวางห่างจากชายฝั่ง
เล็กน้อยแล้ววางออกไปในทะเลอีกประมาณ 300 เมตร วางสลับฟันปลา ขณะนี้ได้วางไปแล้วประมาณ 8,000 ลูก หมู่บ้าน
มีแผนว่าจะวางตลอดแนวชายฝั่งของป่าชายเลนที่เปร็ดในดูแลอยู่
การจัดการน�ำ้ กร่อย ด้วยวิธกี ารชะลอและกักเก็บน�ำ้ จืด ชุมชนได้ทดลองชะลอและกักเก็บน�ำ้ จืด ด้วยวิธกี าร 4 รูปแบบ
คือ 1. ท�ำบานประตูปิด-เปิด ท่อลอด บริเวณล�ำราง 2. ติดตั้งฝายกระสอบ เป็นช่วงๆ ตามระดับของพื้นที่ 3. ขุดลอก
ล�ำธารเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน�้ำจืดให้มากที่สุด 4. พัฒนาบ่อกุ้งร้างเป็นสระเก็บน�้ำหรือสระแก้มลิง
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ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ
• ชะลอและกักเก็บน�้ำจืดให้อยู่ในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมในช่วง
ฤดูแล้ง 30-35 วัน
• แก้ ป ั ญ หาการขาดแคลนน�้ ำ ให้ กั บ พื้ น ที่ ส วนเกษตรกร
บ้านเปร็ดในจ�ำนวน 387.75 ไร่
• พื้นที่กักเก็บน�้ำจืดหรือสระแก้มลิงเพื่อเป็นแนวกั้นน�้ำเค็ม
จ�ำนวน 44 ไร่ 105,600 ลบ.ม
• ลดปัญหาน�้ำเค็มรุกล�้ำเข้าพื้นที่เกษตร และสระเก็บน�้ำของ
ชาวสวนจ�ำนวน 135 สระ ปริมาณน�้ำ 186,402 ลบ.ม
• เพิ่มพื้นที่กักเก็บน�้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้กับชุมชน
เครือข่ายบ้านคลองหลอด-อ่าวกรูด 78,700 ลบ.ม
• ลดการขาดแคลนน�้ำและช่วยลดปริมาณการซื้อน�้ำจืดจาก
ต�ำบลหนองคันทรงได้มากกว่า 50 %
• ในปี พ.ศ. 2555 ลดการซื้อน�้ำจาก ต.หนองคันทรงได้ 100%
ด้านสังคม
• ขยายผลส�ำเร็จการบริหารจัดการน�ำ้ กร่อยด้วยวิธีการชะลอและกักเก็บน�้ำจืดสู่ชุมชนเครือข่าย 4 หมู่บ้าน ประกอบ
ด้วย หมู่ 1 บ้านแหลมโป๊ะ หมู่ 3 บ้านคลองหลอด-อ่าวกรูด หมู่ 4 บ้านห้วงน�้ำขาว และหมู่ 5 บ้านคันนา ครอบคลุมทั้ง
ต�ำบลห้วงน�้ำขาว
• ลดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
• ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน�้ำจากต�ำบลหนองคันทรงในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-เดือนเมษายน ประมาณ
200,000 - ต่อปี

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ

• มีคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ด้านการบริหารจัดการน�้ำ และขยายผลสู่
เครือข่ายชุมชนใกล้เคียง
• มีแผนการบริหารจัดการน�้ำแต่ละหมู่บ้าน และจัดท�ำแผนที่แหล่งน�้ำชุมชนเพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน
• เวทีแลกเปลี่ยนของหน่วยงาน องค์กรสนับสนุน ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหารจัดการน�้ำ
• กลุ่มเยาวชนลูกไม้ป่าชายเลน ร่วมด�ำเนินงานกับคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำของชุมชน และด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรต่างๆ ในการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการส�ำรวจและจัดเก็บข้อมูล เรียนรู้แนวคิดและการท�ำงานจาก
แกนน�ำ เป็นการสร้างคนรุน่ ใหม่ขนึ้ มาสืบสานภารกิจ เกิดการท�ำงานได้อย่างต่อเนือ่ ง
ลแห่งความภาคภูมิใจ
• ถ่ า ยทอดภู มิ ป ั ญ ญาด้ า นการบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ในพื้ น ที่ ใ ห้ กั บ โรงเรี ย น รางวั
ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประจ�ำปี
บ้านเปร็ดใน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวคิด และเข้าใจสภาพพื้นที่ของตนเองได้ดี 2542 ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชน
เมือง เครือข่ายชุมชน)
ยิ่งขึ้น
รางวัลที่สาม ประกวดการจัดการ
ทรัพยากรน�้ำชุมชน ตามแนว
พระราชด�ำริ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2551)
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เครือข่ายลุ่มน�้ำแม่ละอุป
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ต.แจ่มหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
นายอิส่า พนาเกรียงไกร (ประธานเครือข่าย)
นางสาวจิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ชุมชนเครือข่ายลุม่ น�ำ้ แม่ละอุป เป็นชุมชนเผ่ากะเหรีย่ ง ซึง่ มีการ

ด�ำเนินชีวิตอยู่บนฐาน คนอยู่ได้ ป่าก็อยู่ได้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำแม่แจ่ม
ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวฒ
ั นา จ.เชียงใหม่ เริม่ แรกของชุมชนเครือข่ายหลัก
ในพื้นที่ต�ำบลแจ่มหลวง 4 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านห้วยยาใน ชุมชนบ้านห้วย
ยาใต้ ชุมชนบ้านแม่ละอุป และชุมชนบ้านห้วยบะบ้า เชื่อมโยงรวมตัวกัน
เป็นเครือข่าย อยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน�ำ้ ชั้นที่ 1A ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และไม่
สามารถมีเอกสารในทีท่ ำ� กินของตัวเอง ท�ำให้เกิดความไม่ชดั เจนในทีด่ นิ ท�ำ
กินและพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์มาโดยตลอด นอกจากนีก้ ารขยายตัวของประชากร
ที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้เกิดปัญหาของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกต้อง การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นที่ท�ำกิน ท�ำให้ป่าเริ่ม
เสื่อมโทรม ปริมาณน�้ำลดลงในบางปี การท�ำเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอ สัตว์ป่าและสัตว์น�้ำที่เป็นดัชนีชี้วัดความอุดม
สมบูรณ์ของผืนป่าลดลง ชาวบ้านเกิดการแบ่งฝ่ายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เห็นความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และ
กลุ่มที่เข้าไปรับจ้างนายทุนลักลอบตัดไม้ จนในที่สุดปัญหาการขาดแคลนน�้ำจนเข้าสู่ภาวะวิกฤต
ปี 2545 เกิดการรวมตัวของเครือข่ายในภาคของชุมชนที่ลงมือท�ำและมีส่วนร่วมด้วยตัวชาวบ้านเองเป็นหลัก
ด้วยความคาดหวังไว้คอื เป็นพลังขององค์กรชุมชนทีช่ ว่ ยแบ่งภาระหน้าทีใ่ นการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติของหน่วย
ภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งนีโ้ ดยตรง เพือ่ การอนุรกั ษ์ผนื ป่าแม่ละอุปให้ดำ� รงอยูส่ บื ทอดไปสูร่ นุ่ ลูกหลาน ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ ป่าไม้ ให้มีความสมดุล และเกื้อหนุนระหว่างคนกับธรรมชาติ ได้แก่ การท�ำแนวกันไฟ
ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจลุกลามเข้าไปในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ ได้มอบหมายให้สมาชิกเครือข่ายฯ ช่วยกัน
เป็นหูเป็นตา คอยสอดส่องดูแลไม่ให้ไฟป่าลุกลามเข้าไปในเขตอนุรักษ์ได้ นอกจากนี้ยังมีการท�ำฝายดักตะกอน ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาของชนเผ่า ปกา เกอะ ญอ มาใช้กับการฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ ซึ่งทางเครือข่ายฯ เห็นความส�ำคัญ และด�ำเนินการสร้าง
ฝายในล�ำห้วยแม่ละอุป และล�ำห้วยสาขาอื่นฯ เพิ่มทุกปี เพื่อเป็นการชะลอความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าบริเวณนั้นๆ
การน�ำเทคโนโลยีการบริหารจัดการน�้ำระดับชุมชน ท�ำให้เกิด การจัดท�ำ
ระบบข้อมูลแผนทีช่ มุ ชน เส้นทางน�ำ้ แนวเขตทีท่ ำ� กินแนวเขตป่าชุมชน และการ
ใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความชัดเจนในระดับชุมชน ท�ำให้ชมุ ชน
มีเอกสารอ้างอิงของตนเองที่ชัดเจนและเป็นระบบ สามารถใช้ในการวางแผน
บริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน�้ำ และผลักดันให้เกิดข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างภาคีเครือข่ายระดับอ�ำเภอ เรื่องการอนุรักษ์พื้นที่แนวเขตป่าต้นน�ำ้ และ
แนวเขตที่ท�ำกินอย่างชัดเจน

ความเปลี่ยนแปลงที่แสดงผลส�ำเร็จชัดเจน สามารถแบ่งเป็น
3 ประเด็นหลัก คือ
1. การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน
• จัดท�ำระบบข้อมูลแผนทีก่ ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ เส้นทางน�ำ้ แผนทีฝ่ าย
แนวเขตที่ท�ำกิน และแนวเขตป่าชุมชน ในพื้นที่เครือข่ายขยายผล 3 ต�ำบล
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โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้ส�ำรวจและจัดท�ำแผนที่ด้วยตนเอง ครอบคลุมระดับ
ต�ำบล เป็นต�ำบลแรกของประเทศไทย แผนที่รวมระดับลุ่มน�้ำ ครอบคลุม
23 ชุมชน 3 ต�ำบล 4 ลุ่มน�้ำ ได้แก่ เครือข่ายลุ่มน�้ำแม่ละอุป เครือข่ายลุ่มน�้ำ
ขุนแม่รวม เครือข่ายลุ่มน�้ำห้วยหอย และเครือข่ายลุ่มน�้ำแม่แดดห้วยปู
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 189,566. ไร่ และจัดท�ำเอกสารแผนที่รายแปลง
(โฉนดชุมชน) จ�ำนวนทั้งหมด 3,341 แปลง เกิดบันทึกข้อตกลง กติกา
กฎระเบียบ เวทีลงนามรับรองแผนที่ และแผนบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าต้นน�้ำร่วมกันของภาคีเครือข่ายต�ำบลแจ่มหลวง ระหว่างเครือข่ายลุ่มน�้ำ
แม่ละอุป 4 ชุมชน และขยายผล 19 ชุมชน หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น
เช่น อ�ำเภอกัลยาณิวัฒนา อบต.แจ่มหลวง อบต.วัดจันทร์ อบต.แม่แดด
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.17 (วัดจันทร์) ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงวัดจันทร์
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ หน่วยจัดการต้นน�้ำ
ขุนแม่แจ่ม สมาคมปกา เกอะ ญอ สภาแอะมือเจะคี มูลนิธิรักษ์ไทยภาคเหนือ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• งานวิจัยฝายระบบกรองธรรมชาติ 3 ชั้น (กรองหยาบ กรองละเอียด และระบบส�ำรองน�้ำ) ทั้งหมด 76 ฝาย
ได้แก่ ชั้นกรองหยาบ (กรองธรรมชาติ) สร้างฝายภูมิปัญญาจ�ำนวน 31 ฝาย โดยใช้วัสดุท้องถิ่นซึ่งเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ชัน้ กรองละเอียด จ�ำนวน 18 ฝาย สร้างเป็นฝายผสมผสาน 9 ฝาย และฝายหินก่อดินซีเมนต์ 9 ฝาย เพือ่ กรองตะกอนละเอียด
ให้นำ�้ มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และระบบส�ำรองน�้ำ สร้างฝายคอนกรีตกึ่งถาวร 27 ฝาย เพื่อเป็นตุ่มกักเก็บปริมาณน�้ำในล�ำห้วย
• ปรับปรุงสภาพแหล่งน�ำ้ เพือ่ ฟืน้ ฟูและเฝ้าระวังสภาพล�ำห้วย ในพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้ เครือข่ายฯ 3 ลุม่ น�ำ้ รวม 8 ชุมชน
จ�ำนวน 12 ล�ำห้วย เกิดฝายรูปแบบต่างๆ จ�ำนวน 119 ฝาย และปลูกไม้เสริมล�ำห้วยจ�ำนวน 2,500 ต้น ในพื้นที่ชุมชน
เครือข่าย 8 ชุมชน
• ได้ตวั แทนเครือข่ายกลุม่ เยาวชนฯ ในการเก็บข้อมูลฟืน้ ฟูสภาพแหล่งน�้ำ จุดเฝ้าระวังล�ำห้วย และแผนฟืน้ ฟูล�ำห้วย
ในพื้นที่เครือข่าย 8 ชุมชน เพื่อเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์แหล่งน�ำ้ และฝาย

ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันด้านอาชีพ

• การท�ำเกษตรผสมผสานแบบยังชีพ วนเกษตรพึ่งพิงป่าและแปลงเกษตรอินทรีย์ตัวอย่าง
• ตัวอย่างแผนการผลิตและข้อมูลบัญชีครัวเรือน ของสมาชิกน�ำร่อง 9 ราย เพื่อแสดงผลเรื่องการลดต้นทุน
ลดรายจ่าย และสร้างรายได้เสริมตลอดปี
• เกษตรกรตัวอย่างใน 2 ระดับ คือ ระดับปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกษตรกรต้นแบบ
สามารถลดรายจ่ายครัวเรือนได้ 93% คิดเป็นตัวเลข 53,900 บาท และระดับเพิม่ รายได้จากการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร
ต้นแบบมีรายได้เพิม่ ขึน้ 64% คิดเป็นตัวเลขรายได้ 191,600 บาท และเกิดกองทุนหมุนเวียนพัฒนาอาชีพ และแผนบริหาร
จัดการกองทุน

พัฒนาศักยภาพแม่ข่ายและขยายผลเครือข่าย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าต้นน�ำ้
พัฒนาและขยายผลภาคีเครือข่ายการจัดการระดับลุ่มน�ำ้ ระดับต�ำบล และระดับอ�ำเภอ
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• องค์ความรู้ เรือ่ งกระบวนการส�ำรวจและจัดท�ำแผนทีก่ ารใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในรูปแบบทีช่ มุ ชนเป็นผูจ้ ดั ท�ำด้วยตนเอง
ในระดับต�ำบลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
• ภาคีเครือข่ายการท�ำงาน เกิดคณะกรรมการบริหารจัดการน�้ำย่อยในแต่ละชุมชน ทั้งพื้นที่เครือข่ายหลัก และพื้นที่
ขยายผลเครือข่ายทั้งหมด 23 ชุมชน 3 ต�ำบล 4 ลุ่มน�ำ้
• จัดตัง้ คณะกรรมการและทีป่ รึกษาระดับอ�ำเภอ ในนาม “คณะกรรมการขับเคลือ่ นสิทธิชมุ ชนเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม” ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ
การเตรียมทีมเครือข่าย
• ท�ำความเข้าใจ เรื่องเป้าหมายการท�ำแผนที่
• ส�ำรวจท�ำรายแปลงแผนที่ตัวอย่างที่ส�ำเร็จ
ก่อนน�ำเสนอให้ชุมชน
• เตรียมความพร้อมให้กับทีมงานเรื่องการใช้
อุปกรณ์

สร้างความเข้าใจในเวทีชุมชน
(หมู่บ้านลูกข่ายที่ไปท�ำการขยายผล)
• สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เป้ า หมายการจั ด ท� ำ แผนที่
กระบวนการและขั้นตอนในการท�ำแผนที่
• จัดตั้งคณะกรรมการ
• ทบทวนกติกาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
• สร้างทีมท�ำงานในพืน้ ทีแ่ ละถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับการใช้
อุปกรณ์

ส�ำรวจแผนที่ จะแบ่งหลักเกณฑ์การส�ำรวจเป็น 3 โซน คือ พื้นที่ป่า พื้นที่ทำ� กิน ที่อยู่อาศัย
• ส�ำรวจแนวเขตชุมชน และพิมพ์ร่างน�ำเสนอในการวางแผนส�ำรวจรายแปลง
• วางแผน และแบ่งโซนการส�ำรวจ จากนั้นนัดหมายเจ้าของพื้นที่ร่วมท�ำการส�ำรวจ
• เจ้าของพื้นที่จะวาดขอบเขตแปลงคร่าวๆ และเดินส�ำรวจพร้อมกับทีมงาน
• บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นจะได้ พิกัด ชื่อสกุล แปลง
• ฝ่ายเทคนิคน�ำพิกัดลงแผนที่
• ชุมชนตรวจสอบความถูกต้อง ร่วมกับฝ่ายเทคนิค และปรับปรุงให้ถูกต้อง
• น�ำเสนอข้อสรุปในการท�ำแผนที่ระดับชุมชน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• เวทีน�ำเสนอข้อมูล ให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อรับทราบ และลงนาม
รางวัลถ้วยพระราชทาน
• คืนข้อมูลให้กับชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี “รางวัลรอง
ชนะเลิศโครงการประกวดการจัด
การทรัพยากรน�้ำชุมชน ตามแนว
พระราชด�ำริ ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2551)”

นายอิส่า พนาเกรียงไกร ประธานเครือข่ายลุ่มน�้ำแม่ละอุป

“แต่ก่อนเริ่มต้นเครือข่ายลุ่มน�้ำแม่ละอุป เป็นแค่ชาวบ้าน ปกา เกอะ ญอ ธรรมดา ไม่มีใครรู้จักและยอมรับใน
ฐานะเรา แต่ด้วยใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น�้ำ ป่า ของชุมชนเครือข่าย ที่ต้องการเห็นการพัฒนาด้วย
เหตุผล แกนน�ำต้องเสียสละเวลาความสุขส่วนตัว เอาชนะใจตนเองให้ได้ และในเรื่องความพร้อมข้อมูลต่างๆ ถือเป็น
สิ่งส�ำคัญที่ต้องท�ำ เพื่อพัฒนาระบบความคิดสู่ภาคการปฏิบัติ ต้องรู้จักวางแผนบริหารจัดการน�้ำที่เป็นระบบ ตั้งแต่
การแสวงหา การเก็บน�ำ้ ส�ำรอง และบริหารในการใช้นำ�้ บทเรียนทีผ่ า่ นมาพิสจู น์ศกั ยภาพเครือข่ายฯ ในการพึง่ ตนเอง
ขยายแนวคิด และเสริมพลังองค์กรชุมชน เป็นความภาคภูมใิ จทีย่ งิ่ ใหญ่ ตอนนีถ้ งึ เวลาทีต่ อ้ งชดใช้บญ
ุ คุณของแผ่นดิน
รับช่วงของบรรพบุรุษในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นทรัพย์สมบัติของชุมชนและของชาติไว้ ต้องสร้างคน
รุ่นใหม่ สอนคนรุ่นใหม่ สานต่อเจตนาของเรา โดยมีก�ำลังใจจากพระองค์ในหลวงของเราเป็นแบบอย่าง ท�ำให้ทุกคน
ได้ยืนหยัดสู้ต่อจนทุกวันนี้และวันข้างหน้าต่อไป”
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ชุมชนบ้านลิ่มทอง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
นางสนิท ทิพย์นางรอง
นางสาวจิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

เครือข่ายบริหารจัดการน�ำ้ ระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง

ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรรี มั ย์ ซึง่ ประกอบด้วย ชุมชนในพืน้ ที่
3 ต�ำบล 35 หมู่บ้าน เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่น�้ำแล้งน�้ำหลาก
เดิมชุมชนไม่มกี ารบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ท�ำให้เกิดความเสียหาย
จากปัญหาการขาดแคลนน�้ำ จนกระทั่งมีโครงการความร่วมมือด้าน
การบริหารจัดการน�้ำชุมชนขึ้น ท�ำให้ชุมชนสามารถเรียนรู้แนวทาง
การบริ ห ารจั ด การน�้ ำ ในระดั บ ชุ ม ชนด้ ว ยตนเอง โดยการพั ฒ นา
กระบวนการคิด การจัดการข้อมูล การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำระดับชุมชน ร่วมกัน
ผลที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการที่ผ่านมานับว่าประสบผลส�ำเร็จอย่างมาก เพราะชุมชนมีแหล่งกักเก็บน�้ำและ
แหล่งน�ำ้ ส�ำรองเพือ่ การเกษตรและอุปโภคมากขึน้ ชาวบ้านมีรายได้เพิม่ ขึน้ หนีส้ นิ ลดลง
มีเงินออม ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนความเชื่อ
วิถีชีวิต วิธีคิด วิธีผลิต มีการวางแผนชีวิต แผนการผลิตอย่างเป็นระบบ มีการจัดท�ำ
บัญชีครัวเรือน บัญชีการผลิตเพื่อให้ทราบต้นทุน รายได้ รายจ่าย อย่างชัดเจน มีการ
ขยายแนวคิดและประสานความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน�ำ้ กระบวนการเรียนรู้
วิธีคิด วิธีผลิต ไปยังชุมชนเครือข่ายใกล้เคียง
ชุมชนบ้านลิม่ ทอง ได้รบั การพัฒนากระบวนการคิดและการเรียนรู้ มีการลงมือท�ำ
บัญชีครัวเรือน การวางแผนอาชีพ วางแผนปลดหนี้ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในชุมชน ท�ำให้ชาวบ้านและเยาวชนที่เข้าร่วม
กระบวนการเรียนรูเ้ หล่านี้ เกิดการพัฒนาศักยภาพตนเอง แกนน�ำชุมชนจึงเริม่ วางแผน
เพือ่ แก้ไขปัญหา โดยการออกส�ำรวจพืน้ ที่ แหล่งน�ำ้ เพือ่ พิจารณาสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้
นี่คือจุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญของชุมชน ที่ท�ำให้เกิดการจัดการปัญหาเรื่องน�ำ้ ระดับชุมชน อย่างมีส่วนร่วมและพึ่งพาตนเองขึ้น

จากปัญหาด้านน�้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคท�ำให้
คนในชุมชนเริ่มคิดและมองตนเอง เกิดกระบวนการเรียนรู้
และลงมือแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยใช้กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา ดังนี้
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กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเรื่องน�ำ้

• วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชนและเครือข่าย
• ส�ำรวจพื้นที่โดยการใช้ภูมิสังคมร่วมกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น การใช้แผนที่ เครื่อง GPS และ โปรแกรม
Quantum GIS

กลยุทธ์แก้ปัญหาการเกษตร

• ส่งเสริมการปรับเปลี่ยน แนวคิด วิถีชีวิต และวิธีการผลิตจากเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นการผลิตแนวทฤษฎีใหม่
• ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการบริหารจัดการผลิต ดังนี้
ก่อนการผลิต วางแผนการผลิตในระดับครัวเรือน การวางแผนการผลิตร่วมกัน การบริหารจัดการดินและน�ำ้ ประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล เช่น บัญชีครัวเรือน บัญชีการผลิต เป็นต้น
การผลิต ผลิตตามแนวทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน การใช้น�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนกลุ่มอาชีพ มีการวางกติกากลุ่ม และแนวคิดในการจัดการกองทุนร่วมกัน
หลังการผลิต มีการรวมกลุ่มแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการขายผลผลิต เรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนากองทุน
หมุนเวียนกลุ่มอาชีพ

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

1. ด้านการบริหารจัดการน�้ำชุมชน ซ่อมแซมปรับปรุงแหล่งกักเก็บน�้ำ เก็บในคลองส่งน�้ำได้มากขึ้น และส่งจ่ายน�้ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเชื่อมโยงแหล่งน�ำ้ และพัฒนาระบบสระพวงด้วยการขุดคลองซอย จ�ำนวน 3 เส้น ระยะ
ทางรวม 2,390 เมตร ส่งผลให้สามารถรับน�้ำ กระจายน�ำ้ เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
2. ด้านเศรษฐกิจ
• การขุ ด และพัฒนาปรับ ปรุงเหมืองซอย ลดปัญ หาน�้ำ ท่ ว มพื้ น ที่ ก ารเกษตร จ�ำนวน 150 ไร่ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า
1,147,500 บาท
• รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจาก 100,000 บาท/ปี เป็นเงิน 119,000 บาท/ปี
• ชุมชนมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เช่น รถแทร็คเตอร์ เพิ่มขึ้น 18 คัน รถยนต์เพิ่มขึ้น 2 คัน และ
มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก เพิ่มขึ้น 3 โรง
3. ด้านสังคม
• ชุมชนเกิดกระบวนการร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
• ชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์จ�ำนวน 72 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 810 ไร่
• มีการรวมกลุ่มในการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องข้าว การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
19

MINISTRYOFSCIENCE
A N D T E C H N O LO G Y

M

INISTRYOFSCIENCE
ANDTECHNOLOGY

หมู่บ้านต้นน�้ำชุมชนรักษ์ป่าต้นน�้ำแม่ลาว
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน�ำ้ ลาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
นางสาวทัชชกร ไทยกรณ์
นายอินแหลง ไทยกรณ์
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน�้ำแม่ลาว เกิดจากการรวมตัวกันของชุมชนในพื้นที่
ครอบคลุมต้นน�้ำและขุนน�้ำที่เป็นแหล่งก�ำเนิดต้นน�้ำแม่ลาวทั้งหมด คือ บ้านแม่โถ
บ้านขุนลาว บ้านห้วยคุณพระ บ้านปางมะกาด บ้านห้วยน�้ำกืน บ้านห้วยทราย
บ้านห้วยม่วง บ้านเมืองน้อย บ้านห้วยโป่งผาลาด ซึง่ แม่นำ�้ ลาวนีถ้ อื เป็นพืน้ ทีป่ า่ ต้นน�ำ้
สายหลักของจังหวัดเชียงรายไหลผ่านทั้ง 5 อ�ำเภอ ได้แก่ อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย
อ.แม่ลาว อ.เมือง อ.เวียงชัย มีความยาวรวม 150 กิโลเมตร หล่อเลีย้ งภาคการเกษตร
ทั้ง 400 กว่าชุมชน
สภาพปัญหาของหมู่บ้าน เมื่อปี 2527 ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างมากส�ำหรับ
ชาวบ้านคือ การเข้ามาสัมปทานเหมืองแร่ของนายทุน ท�ำให้มีการตัดต้นไม้ใหญ่เป็น
จ�ำนวนมาก เพื่อสร้างถนนเปิดทางให้เดินทางเข้าออกสะดวกขึ้น ขนเอารถขุดขนาด
ใหญ่มาขุดเจาะแร่ จนท�ำให้สายน�ำ้ แม่โถมีลักษณะขุ่นและมีสีแดง ไม่สามารถอุปโภค
บริโภคได้ อีกทั้งแรงงานต่างถิ่นจ�ำนวนมากเริ่มแผ้วถางบุกรุกป่า ตัดต้นไม้สร้าง
บ้านเรือน และเปิดพื้นที่ท�ำเกษตรเชิงเดี่ยว เป็นเหตุให้ป่าไม้ถูกท�ำลายอย่างรุนแรง
สัตว์ปา่ อพยพหนีจากพืน้ ที่ สิง่ มีชวี ติ และระบบนิเวศน์เสือ่ มสภาพ กระทัง่ การสัมปทาน
เหมืองแร่หมดไป แต่ทิ้งความเสื่อมโทรมเป็นมรดกให้ชาวบ้านคิดแก้ไข ว่าท�ำอย่างไร
จึงฟื้นฟูทรัพยากรให้กลับคืนมา

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

จากวิกฤติในพื้นที่ป่าต้นน�้ำ ท�ำให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือกันถึงวิธีการฟื้นฟู
ป่าต้นน�ำ้ พยายามเรียนรูจ้ ากผูอ้ นื่ โดยผูน้ ำ� ชุมชนได้ไปศึกษาดูงานในทีต่ า่ งๆ โดยเกิดเป็นพัฒนาการของเครือข่าย ทีเ่ ริม่ จาก
การน�ำของนายอินแหลง ไทยกรณ์ ซึ่งก่อตั้งเป็น “กลุ่มคนรักษ์ป่าแม่โถ” สร้างแนวคิดกับชาวบ้านทั้งในหมู่บ้านแม่โถ และ
หมู่บ้านใกล้เคียง และได้เชื่อมต่อการท�ำงานไปยังส่วนงานภาครัฐและเอกชน เช่น อุทยานแห่งชาติขุนแจ หน่วยจัดการ
ต้นน�้ำขุนลาว หน่วยป้องกันรักษาป่าเชียงราย สภอ.แม่เจดีย์ ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงทัง้ 4 ศูนย์ อบต.แม่เจดียใ์ หม่ ก� ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ามาร่วมกันในการดูแลรักษาป่าต้นน�้ำ เพื่อให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความตั้งใจ
จริงของคนต้นน�้ำให้มากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการการจั ด การป่ า ต้ น น�้ ำ มี แ ผนงาน และกิ จ กรรมต่ า งๆ โดยมี ม ติ จั ด ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการกลาง
ในนาม “เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน�ำ้ แม่ลาว” เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2548 โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาคประชาชน
และภาครัฐ ในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน�ำ้

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

ด้านการบริหารจัดการน�ำ้ ชุมชน ได้รวบรวมข้อมูล และจัดท�ำแผนทีน่ ำ�้ พืน้ ทีป่ า่ และขอบเขตการท�ำงานของเครือข่าย
ทั้งหมด 10 ชุมชน 28 หย่อมบ้าน รวมถึงการพัฒนาแนวคิดการสร้างฝายให้เชื่อมต่อกับแหล่งส�ำรองน�้ำ ในพื้นที่เครือข่าย
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อย่างเป็นระบบ มีพื้นที่ล�ำห้วยในชุมชนเครือข่าย 13 ชุมชน 30 หย่อมบ้าน เกิด
เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบตั ปิ า่ ต้นน�้ำ แนวป้องกันไฟเครือข่าย เพือ่ การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟู
ป่าต้นน�ำ้ จ�ำนวน 169,904 ไร่ การดูแลและตรวจสอบแนวกันไฟเดิม จ�ำนวนระยะทาง
31 กิโลเมตร

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน
เทคโนโลยีที่ใช้			
ลักษณะการใช้งาน
• แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
• ส�ำรวจพื้นที่และวางแผนจัดการแหล่งน�ำ้ ขอบเขตป่าอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
• เครื่องจับพิกัดจุด GPS
• ส�ำรวจและเก็บต�ำแหน่งพิกัดแหล่งน�ำ้ ขอบเขตป่าอนุรักษ์ และการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน
• โปรแกรม Map Source
• ดึงข้อมูลจากเครื่อง GPS เพื่อจัดท�ำแผนที่
• โปรแกรม QuantumGIS
• จัดท�ำแผนที่ด้วยตัวชุมชนเอง
• โปรแกรม Google Earth
• จัดท�ำแผนที่อย่างง่าย และดูข้อมูลต�ำแหน่งบนภาพถ่ายดาวเทียม
• โปรแกรม Excel ประยุกต์
• ตารางบันทึกข้อมูลส�ำรวจแผนที่แหล่งนาขอบเขตป่าอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
• ระบบบัญชีโครงการ

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ พัฒนารูปแบบและระบบจัดการแปลงเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชน โดยมีแปลง
ผสมผสานตัวอย่างจ�ำนวน 2 แปลง เนื้อที่แปลงละ 2 งาน มีความหลากหลายพันธุ์พืช มากกว่า 50 ชนิด รวมถึงการท�ำ
แผนผังรายแปลง แผนการเพาะปลูก ปฏิทนิ การผลิต และข้อมูลบัญชีครัวเรือน และเกิดศูนย์เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นแนวคิด
การท�ำเกษตรผสมผสาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน�้ำ (ร่วมคิด ร่วมผลิต
ร่วมขาย) มีผลิตภัณฑ์เครือข่าย 3 กลุม่ ๆ ละอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ คือ กลุม่ พืชเศรษฐกิจ
หลัก เช่น ชา กาแฟ เสาวรส พลับ กลุ่มพืชสมุนไพร เช่น ดอกนางลาว ซาซี กลุ่มสินค้า
จากครัวเรือน เช่น มีด น�้ำยาล้างจาน ปุ๋ยหมัก เกิดรูปแบบการท�ำตลาดผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น ภายใต้การมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ด้านการบริหารจัดการน�้ำชุมชน
• รวบรวมข้อมูล และจัดท�ำแผนที่น�้ำ พื้นที่ป่า และขอบเขตการท�ำงานของ
เครือข่าย ทั้งหมด 10 ชุมชน 28 หย่อมบ้าน มีแผนที่ล�ำน�้ำ รายแปลงท�ำกิน ที่อยู่อาศัย
และแนวเขตป่าอนุรกั ษ์ รวมถึงชุดข้อมูล และแผนที่ ในพืน้ ทีด่ ำ� เนินงานของเครือข่ายฯ
ทั้งหมด 9 ชุดข้อมูล ใน 9 ชุมชน 21 หย่อมบ้าน
• พัฒนาแนวคิดการสร้างฝายให้เชือ่ มต่อกับแหล่งส�ำรองน�ำ้ ในพืน้ ทีเ่ ครือข่ายอย่าง
เป็นระบบ มีพื้นที่ลำ� ห้วยในชุมชนเครือข่าย 13 ชุมชน 30 หย่อมบ้าน มีการสร้างฝาย
ดักตะกอนเพิ่มขึ้นชุมชนละ 5 ฝาย สร้างสมทบเพิ่ม 5 ฝาย รวม 140 ฝาย และตัวอย่างระบบการสร้างฝายที่ต่อเชื่อมกับ
แหล่งส�ำรองน�้ำ อย่างน้อยชุมชนละ 1 แหล่ง
• เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติป่าต้นน�้ำ แนวป้องกันไฟเครือข่าย และคืนไม้ถิ่นสู่ผืนป่าต้นน�้ำ (การจัดการป่าต้นน�้ำ
เครือข่าย) มีหน่วยระวังภัยพิบัติ จาก 13 ชุมชนเครือข่ายหลัก ชุมชนละ 5 คน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้ำ
จ�ำนวน 169,904 ไร่ และการดูแลและตรวจสอบแนวกันไฟเดิม จ�ำนวน 85 กิโลเมตร และขยายแนวกันไฟเพื่อเชื่อมต่อ
พื้นที่เครือข่ายฯ เพิ่มเติมระยะทาง 31 กิโลเมตร
การอนุรักษ์ผืนป่าต้นน�้ำแม่ลาวแห่งนี้ 1,208 ครัวเรือน 4,832 คน 13 หมู่บ้าน 30 หย่อมบ้านของอ�ำเภอเวียงป่าเป้า
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จังหวัดเชียงราย 169,904 ไร่ ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายฯ ในพื้นที่ 37,733 คน มี
นายอินแหลง ไทยกรณ์ เป็นประธานเครือข่าย ฯ และแกนน�ำคนปัจจุบัน
กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ
• แผนพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน�ำ้ แม่ลาว เกิดคณะท�ำงาน
เครือข่ายทีม่ ที กั ษะการใช้เครือ่ งมือด้าน ว และ ท อย่างน้อย 5 คน ใน 13 ชุมชนเครือข่ายหลัก
และได้ขยายแนวคิดการอนุรกั ษ์ทรัพยากร ดิน น�้ำ ป่า ในพืน้ ทีเ่ ครือข่ายหลักและเครือข่าย
ขยาย รวม 13 ชุมชน 30 หย่อมบ้าน นอกจากนี้ยังผลิตชุดความรู้แม่ข่ายด้านการจัดการ
ดิน น�้ำ ป่า ในรูปแบบและแนวทางของเครือข่ายลุ่มน�้ำลาว
• ต้นกล้าเยาวชนสูค่ นรักษ์ปา่ ต้นน�ำ้ ลาว “กลุม่ ละอ่อนฮักน�ำ้ ลาว กลุม่ เยาวชนสามารถ
ประยุกต์ใช้ ว และ ท เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานร่วมกับผูใ้ หญ่ในชุมชนได้อย่างต่อเนือ่ ง และ
ใช้เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลคุณภาพแหล่งน�้ำ จาก 7 ล�ำห้วยหลัก ในพื้นที่เครือข่ายฯ

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน
•
•
•
•
•

นายอ�ำเภอเวียงป่าเป้า
หน่วยจัดการต้นน�้ำขุนลาว
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง
ก�ำนันต�ำบลแม่เจดีย์ใหม่
สภ.แม่เจดีย์

•
•
•
•
•

อุทยานแห่งชาติขุนแจ
หน่วยป้องกันรักษาป่า ชร.6
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน�้ำริน
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่เจดีย์ใหม่
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กรุงเทพฯ

เรื่องเล่าความส�ำเร็จ ความประทับใจ

นายอินแหลง ไทยกรณ์ ประธานเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าต้นน�ำ้ ลาว

การบริหารจัดการน�้ำชุมชน ตามแนวพระราชด�ำริกับเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน�้ำลาว
โดยมี สสนก. มาเป็นแรงผลักดันและให้การสนับสนุน เข้ามาเป็นปี 4 แล้ว แผนงานและ
นโยบาย รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย ฯ และทาง สสนก. ที่มีความเห็นสอดคล้อง
ชุมชนเริ่มเห็นผล ของการอนุรักษ์ ดิน – น�้ำ – ป่า ของผืนต้นน�้ำแม่ลาวมากขึ้น รู้จักหาวิธีเก็บ
กักน�้ำมาใช้อุปโภค บริโภค อย่างเป็นระบบ โดยที่ทางสถาบัน ฯ ได้เข้ามาเพิ่มเติมด้าน
ความรู้ และเทคโนโลยีตา่ งๆ ในพืน้ ทีเ่ ครือข่าย ฯ ด�ำเนินงานมาตลอด และในแต่ละพืน้ ทีท่ ที่ าง
เครือข่าย ฯ ได้ลงด�ำเนินงานและได้พฒ
ั นา ในรูปแบบทีช่ มุ ชนมีสว่ นร่วม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน�้ำลาว ได้ ขยายพื้นที่ครอบคลุมถึง 169,904 ไร่ มีสมาชิกในเครือข่าย
47,735 คน 2,208 ครัวเรือน มีแนวคิดร่วมกันทีจ่ ะดูแลพืน้ ป่าต้นน�้ำแม่ลาวแห่งนีต้ ลอดไป และจะร่วมกันพัฒนาในรูปแบบ
การจัดการน�้ำและวนเกษตรให้แก่ชุมชนตามรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ได้รับรางวัล ที่ 3 ในการประกวด
การจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน
ตามแนวพระราชด�ำริ ปี 2553
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หมู่บ้านต้นน�้ำชุมชนห้วยปลาหลด
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมาะ อ.แม่สอด จ.ตาก
นายไพรัตน์ กีรติยุคคีรี (ประธานบริหารจัดการน�้ำชุมชนบ้านห้วยปลาหลด)
นายวิชัยวัฒน์ ศศิผลิน นักวิจัย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอ ชาวบ้านเดิม
ประกอบอาชีพปลูกฝิ่น ปลูกข้าวโพด จนกระทั่งป่าเสื่อมโทรม
ต่อมาจึงได้มีแนวคิดฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำ ปรับเปลี่ยนวิถีการ
เพาะปลูกเป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนววนเกษตร ป่าจึง
กลับมาอุดมสมบูรณ์อกี ครัง้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย
ผลผลิตทางการเกษตร มีตลาดชุมชนรองรับผลผลิต เพาะปลูก
ผลผลิตเพือ่ เป็นรายได้ตลอดทัง้ ปี โดยการปลูกพืชเสริมป่า อาทิเช่น
กาแฟ ไผ่ เพื่อเก็บผลผลิตจากป่า และแปลงเกษตรผสมผสาน ปลูก
พืชผักตามฤดูกาล เก็บขายได้ตลอดทั้งปี

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

หลังจากชุมชนได้ร่วมกันฟื้นฟูป่าชุมชน ท�ำให้ป่าต้นน�้ำอุดม
สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธารหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้กับชุมชน
เนื่องจากชุมชนจะต้องใช้น�้ำเป็นปัจจัยส�ำคัญในการประกอบอาชีพ
คือปลูกและค้าขายผลผลิตที่ตนเองปลูก และต้องใช้นำ�้ เพื่ออุปโภค
บริโภคเนื่องจากเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน ชาวบ้านแต่ละครัว
เรือนต่างดึงน�ำ้ จากแหล่งน�ำ้ มาใช้เป็นของตัวเองโดยขาดการบริหาร
จั ด การ ยั ง ไม่ มี ก ารวางแผนจั ด ระบบโครงสร้ า งแหล่ ง น�้ ำ ให้ มี
ประสิทธิภาพในภาพรวมทั้งชุมชน

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

ชุมชนได้เริม่ ต้นการวางแผนการบริหารจัดการน�ำ้ ชุมชนจากการร่างแผนทีเ่ ส้นทางน�ำ้ อย่างคร่าวๆ เพือ่ ให้ทราบทิศทาง
การเดินส�ำรวจ ชาวบ้านได้เรียนรู้การจับพิกัดจุดแหล่งน�้ำในพื้นที่
ชุมชน และน�ำเข้าข้อมูลพิกัดในโปรแกรม Quantum GIS เพื่อจัด
ท�ำเป็นแผนที่ ท�ำให้ได้เห็นโครงสร้างแหล่งน�้ำทั้งหมดที่มีในชุมชน
จึงเข้าใจในหลักการใช้เครือ่ งจีพเี อสและโปรแกรมท�ำแผนที่ จากนัน้
จึงเก็บข้อมูลแหล่งน�้ำเพิ่มเติมเพื่อน�ำไปใช้ในการวางแผนบริหาร
จัดการน�ำ้ และต่อยอดไปสูก่ ารวางแผนจัดแบ่งพืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์
ที่ดิน คือการแบ่งเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าใช้สอย
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ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

• เครื่องระบุต�ำแหน่งบนพื้นที่โลก (GPS)
ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดสามารถใช้เครื่องจับพิกัด GPS ได้อย่างช�ำนาญ โดยผู้นำ�
ชุมชนได้ฝึกฝนให้ชาวบ้านใช้เครื่อง GPS ในการเก็บพิกัดพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่แหล่งน�้ำ
พื้นที่ขอบเขตป่า พื้นที่ที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยวิธีการส�ำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูล จะต้อง
เดินทางไปพร้อมกันจ�ำนวน 2 คนขึ้นไป โดยคนแรกเป็นผู้จับพิกัดและถ่ายภาพ คนที่ 2
จะเป็นผู้จดบันทึกข้อมูลพร้อมหมายเลขภาพถ่าย เพื่อจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ
และป้องกันการสับสน
• โปรแกรมท�ำแผนที่ Quantum GIS
ชุมชนได้เรียนการใช้โปรแกรมท�ำแผนที่ Quantum GIS โดยระหว่างการเรียนได้
ฝึกฝนการลงส�ำรวจพืน้ ที่ จับพิกดั ด้วยตัวเองและน�ำข้อมูลน�ำเข้าในโปรแกรม และได้นำ�
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดท�ำแผนที่การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน
• โปรแกรม Microsoft Office
แม้ว่าการใช้เทคโนโลยี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ จะเป็นเรื่องไกลตัวส�ำหรับชาวเขา
แต่ชมุ ชนบ้านห้วยปลาหลดได้ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการวางแผนการบริหาร
จัดการน�้ำชุมชน จากแผนที่ร่างมือ ไปสู่การจัดท�ำผังน�้ำชุมชนและมีข้อมูลแหล่งน�้ำ
ประกอบผังน�ำ้ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office ในการจ�ำลองรูปแบบผังน�ำ้ และ
สร้างตารางข้อมูลแหล่งน�้ำ ซึง่ สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทงั้ ภายในชุมชนและสามารถ
น�ำเสนอข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกได้อีกด้วย

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านชีวิตความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมของชุมชน

• ป่าต้นน�้ำอุดมสมบูรณ์
ป่าชุมชนห้วยปลาหลดขนาดกว่า 14,000 ไร่ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดตาก ที่ครั้งหนึ่งผืนป่าแห่งนี้เป็นเพียงป่าหญ้าคา แต่ด้วยจิตส�ำนึกอนุรักษ์ป่า
และความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน สามารถพลิกฟื้นผืนป่าที่เสื่อมโทรม ให้เป็น
ป่าเบญจพรรณอันอุดมสมบูรณ์ ภายใต้กฎระเบียบและภูมปิ ญ
ั ญาการดูแลรักษาป่า เช่น
การก�ำหนดและจ�ำกัดช่วงเวลาเก็บผลผลิต การจัดแบ่งพืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์ปา่ เป็นพืน้ ที่
ป่าใช้สอยและป่าอนุรกั ษ์ เพือ่ ให้ปา่ ได้ฟน้ื ตัวและคงความอุดมสมบูรณ์ อีกทัง้ การมีสว่ น
ร่วมของชาวบ้านในการดูแลป่า โดยการแบ่งพื้นที่ป่าให้แต่ละคนดูแล หากแต่ไม่ใช่การ
ครอบครองสิทธิ์ ฟืน้ ฟูปา่ โดยปลูกพืชเสริมในแปลงตามหลักวนเกษตร สร้างความหลาก
หลายทางระบบนิเวศ และยังน�ำผลผลิตไปขายได้อีก เช่น กาแฟ ไผ่ ลูกเนียง เป็นต้น
ปัจจุบันนี้สัตว์ป่า เช่น นกป่า เก้ง ลิง เขียดแลว กลับมาอาศัยในป่าแห่งนี้ อีกทั้งพืชพันธุ์
ที่หายไปจากป่า เช่น ไม้มณฑา ไม้ยาง กลับมาแตกหน่องอกงามอีกครั้ง สิ่งเหล่านี้เป็น
ตัวชีว้ ดั ความอุดมสมบูรณ์ของป่าแท้จริง ชุมชนบ้านห้วยปลาหลดในวันนี้ จึงเป็นตัวอย่าง
ของคนปลูกป่าและอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างดี และร่วมกันดูแลและรักษาป่าจนเป็น
ป่าต้นน�ำ้ ที่อุดมสมบูรณ์
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• มีนำ�้ ใช้ตลอดทั้งปี
จากการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำโดยการปลูกป่า ท�ำให้ป่าต้นน�้ำกลับมาอุดม
สมบูรณ์ น�้ำในล�ำห้วยที่เคยแห้งขอดก็มีน�้ำไหลตลอดทั้งปี ทุกวันนี้เมื่อเดินเข้าไปในป่า
ห้วยปลาหลดจะรูส้ กึ ถึงความชุม่ ชืน้ ของดินและป่า เมือ่ มีนำ�้ ชุมชนก็มแี นวคิดการบริหาร
จัดการน�้ำของชุมชนเอง โดยเน้นสร้างประโยชน์ต่อผืนป่า ใช้น�้ำอย่างรู้คุณค่าและมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่แหล่งก�ำเนิดต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ ในการปลูกพืชชาวบ้านอาศัย
แหล่งน�ำ้ จากธรรมชาติในการปลูกพืช จึงต้องใช้ปริมาณน�ำ้ ให้นอ้ ยทีส่ ดุ แต่เกิดประโยชน์
สูงสุด คือปลูกพืชบริเวณเชิงดอยรับน�้ำจากท่อส่งน�้ำภูเขา ปลูกพืชที่ต้องการน�้ำน้อย
บริเวณแหล่งน�้ำ และปลูกพืชแบบผสมผสาน ให้ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาสร้างความชุ่มชื้น
แก่ต้นไม้เล็ก พืชจึงได้ความชุ่มชื้นโดยไม่ต้องให้น�้ำเพิ่ม เพราะน�้ำเป็นปัจจัยส�ำคัญใน
การด�ำรงชีวิต จึงต้องใช้อย่างเห็นคุณค่าตั้งแต่หยดแรกจนถึงหยดสุดท้าย
• เกษตรผสมผสาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
จากการบริหารจัดการและดูแลรักษาดินน�้ำป่า แปลงเกษตรจึงเปรียบเสมือน
ผืนดินทอง ด้วยรูปแบบการปลูกพืชในแปลงเกษตรผสมผสานด้วยปุย๋ อินทรีย์ ปลูกอะไร
ก็เจริญงอกงาม เกิดการเกื้อหนุนทางระบบนิเวศ พืชผักจึงสดและสะอาด
ผลผลิตจากป่าและพืชผลทางการเกษตรมีความส�ำคัญต่อชาวเขาบ้านห้วยปลาหลด
เป็นอย่างมาก สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชาวบ้าน โดยชาวบ้านน�ำผลผลิตที่ตนเอง
ปลูกมาค้าขายทีต่ ลาดของชุมชนด้วยตัวเอง ไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง ผูผ้ ลิตเดินทางมารับ
ซื้อถึงที่ หน่อไม้ อโวคาโด้ ยอดมะระหวาน ฟักแม้ว เป็นพืชเศรษฐกิจที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดมาก และขายได้ราคาดี นอกจากนี้ยังมีเมล็ดกาแฟก็เป็นสินค้าขายดี เพราะ
มีความสดและหอมเป็นเอกลักษณ์ สามารถน�ำมาขายได้ทั้งแบบเมล็ดสดและแบบคั่ว
บดแล้ว ชงขายเปิดเป็นร้านกาแฟในตลาดชุมชน

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

ปี 2558 ขยายผลการบริหารจัดการน�้ำชุมชนโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปสูช่ มุ ชนบ้านป่าคา ซึง่ เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ ง ทีย่ งั ไม่มกี ารจัดการน�ำ้ อย่างเป็นระบบ
แหล่งน�้ำไม่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บและกระจายน�้ำ จึงต้องขยายผลการใช้
เทคโนโลยีในการวางแผนและจัดระบบเพื่อน�ำไปสู่การบริหารจัดการน�้ำอย่างยั่งยืน
ต่อไป

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

• สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
• มูลนิธอิ ุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2548
ประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือข่ายชุมชน)
บ้านห้วยปลาหลด “ป่ากับคน” การอยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุลและพอเพียงของชาวเฌเล
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หมู่บ้านต้นน�้ำชุมชนบ้านโป่งแดง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก
นางรัญจวน ยมเกิด
คณะกรรมการชุมชนบ้านโป่งแดง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

เมื่อประมาณ 200 ปีมาแล้ว มีชาวบ้านอพยพมาจาก
ต�ำบลน�้ำรึมแล้วมาอยู่รวมกันโดยตั้งบ้านเรือนแถวบริเวณ
บ้านโป่ง ต่อมาจึงตั้งเป็นหมู่บ้าน เรียกว่า บ้านโป่งแดง
เพราะพื้ น ดิ น แถบนั้ น เป็ น ดิ น แดง ต่ อ มาเมื่ อ มี จ� ำ นวน
ประชากรเพิ่มขึ้นก็แยกออกเป็นหมู่บ้าน และต่อมาจึงแยกเป็นต�ำบลโป่งแดง มีนายแช่ม
สืบปาน เป็นก�ำนันคนแรก ของต�ำบลโป่งแดง อาชีพหลัก ท�ำนา ท�ำสวน/ท�ำไร่ อาชีพเสริม
เลี้ยงโค ประมง จ�ำนวนหลังคาเรือน 2,071 หลังคาเรือน

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

เป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ และลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชันพื้นที่ค่อนข้างราบอยู่สองฝั่งคลอง
ขยางในแนวทิศเหนือ-ใต้ มีเทือกเขาสูงด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และทางตะวันออกมีคลอง
ธรรมชาติที่สำ� คัญ คือ คลองขยาง ในเรื่องของด้าน ว และ ท วิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์จาก
แผนที่ภูมิศาสตร์ 1:50,000 และภาพถ่ายจากดาวเทียม รวบรวมศึกษาข้อมูลด้านอุทกวิทยา
ในพื้นที่ตำ� บลโป่งแดง จัดท�ำแผนที่น�้ำในพื้นที่บ้านโป่งแดง ขั้นตอนการส�ำรวจด้วยระบบ GPS
ในการก�ำหนดขอบเขตค่าระดับ (contour) และสภาพพืน้ ทีก่ อ่ สร้างจริงเพือ่ การจัดท�ำ Lay-out
ส�ำรวจและการจัดท�ำค่าระดับด้วยกล้องแนวและกล้องระดับ เพื่อก�ำหนดค่าระดับ contour,
เส้นทางน�้ำตามธรรมชาติและอุปสรรคต่าง ๆ เพือ่ วางแนวขุดคลองดักน�้ำหลากเข้าสระ รวมทัง้
การสร้างฝายใต้ทราย

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

แนวคิดเรื่องฝายใต้ทราย เพราะสภาพพื้นที่มีความแห้งแล้ง ประชาชนในพื้นที่ประกอบ
อาชีพการเพาะปลูกและเลีย้ งสัตว์เป็นอาชีพหลัก ดังนัน้ น�ำ้ จึงเป็นทรัพยากรทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำ� มาประยุกต์ใช้ในโครงการ
เทคโนโลยีที่ใช้			
ลักษณะการใช้งาน
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ การใช้แผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องระบุพิกัด ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
เทคโนโลยีด้านการจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมการจัดการเอกสารเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสืบค้นข้อมูลและติดต่อสื่อสาร
เทคโนโลยีด้านแหล่งน�้ำ	 การศึกษาหาปริมาณน�้ำและการไหลของน�้ำในฤดูน�้ำหลาก การบริหารจัดการแหล่งน�้ำ การท�ำ
ส�ำรวจ รูปแบบและการสร้างที่ระบายน�้ำ
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ในการประกอบอาชีพและด�ำรงชีวติ การมีพนื้ ทีร่ องรับน�ำ้ เป็นสิง่ ส�ำคัญฉะนัน้ การสร้างฝายจึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ ทางคณะกรรมการ
หมูบ่ า้ นจึงเล็งเห็นความส�ำคัญ จึงมีมติในการสร้างฝายดักตะกอนโดยใช้วสั ดุหลัก คือ ปูนและทรายเพือ่ ป้องกันการกัดเซาะ
และท�ำการเสริมด้วยไม้ไผ่เพื่อเป็นตัวยึดโครงสร้าง

ข้อมูลเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

• ด้านเศรษฐกิจ
จากผลการด�ำเนินงานมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 500 ไร่ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 6,192,000 บาท
และมีพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นจากเดิม 400 ไร่
• ด้านสังคม
1. ท�ำให้ราษฎรเกิดจิตส�ำนึกอนุรักษ์แหล่งต้นน�้ำและป่าชุมชน
2. ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางด้านชีวภาพให้กับพื้นที่โป่งแดง

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ
แม่ข่าย
คณะกรรมการชุมชนบ้านโป่งแดงและตัวอย่าง
ความส�ำเร็จในการจัดการทรัพยากรน�้ำ

การถ่ายทอด
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

เครือข่าย
(แม่ระวาน จ.ตาก)

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

1. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
2. องค์การบริหารส่วนต�ำบลโป่งแดง
3. กรมชลประทาน
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
5. กรมพัฒนาที่ดิน
6. กรมการพัฒนาชุมชน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. กลุ่มออมทรัพย์ดีเด่น ระดับจังหวัด
2. ป่าชุมชน จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. โครงการกล้ายิ้ม (ลูกโลกสีเขียว)
ระดับจังหวัด
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หมู่บ้านน�้ำแล้งบ้านผาชัน
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ต.ส�ำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
นางสาวณัชฑิฌาย์ อินทร์ทอง
นายค�ำพัน เชิดไชย
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

เริ่มก่อตั้งครั้งแรกโดยมีนายพรานคนหนึ่งได้มาท�ำการล่าสัตว์ เพราะมีสัตว์ชุกชุม
มากและได้เห็นพื้นที่แห่งนี้เหมาะที่จะท�ำการเกษตรและพื้นที่ติดกับแม่น�้ำโขงเหมาะที่
จะท�ำการหาปลา จึงได้ย้ายครอบครัวมาตั้งถิ่นฐาน ณ พื้นที่แห่งนี้ ผู้เริ่มก่อตั้งครั้งแรก
คือ พ่อใหญ่ขนุ แก้ว ธรรมเทีย่ ง โดยได้ยา้ ยมาจากบ้านฮ่องเต้น อ.บ้านด่าน (ปัจจุบนั เป็น
อ.โขงเจียม) จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ตั้งชื่อบ้านว่าบ้านละคอนใต้ ได้เข้ามาอยู่เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2433 ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2457 ราชการได้จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านถาวรขึ้น
และได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านละคอนใต้เป็นบ้านผาชัน
บ้านผาชันเป็นหมูบ่ า้ นหนึง่ ใน 11 ของ ต.ส�ำโรง อ.โพธิไ์ ทร จ.อุบลราชธานี ระยะทาง
ห่างจากต�ำบล 12 กิโลเมตร ห่างจากอ�ำเภอ 37 กิโลเมตร เนื้อที่ 22.00 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ พื้นที่บ้านผาชันเป็นพื้นที่ราบและเป็นภูเขา อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ผาแต้มจ�ำนวนครัวเรือน 141 ครัวเรือน จ�ำนวนประชากร 566 คน ชาย 278 คน หญิง
288 คน ประชาชนบ้านผาชัน ต.ส�ำโรง อ.โพธิไ์ ทร จ.อุบลราชธานี ประกอบอาชีพหลักคือ
ท�ำนา โดยใช้นำ�้ จากธรรมชาติ อาชีพรองคือหาปลาตามล�ำแม่นำ�้ โขง โดยหาได้ตลอดทัง้ ปี

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

ชุมชนบ้านผาชัน ตั้งอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น�้ำโขง สภาพโครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็น
หินทรายสลับกับหินดินดาน ท�ำให้ไม่มกี ารดูดซับ และกักเก็บน�ำ้ จากธรรมชาติ จึงขาดน�ำ้ อุปโภคบริโภคในครัวเรือนระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม และรุนแรงที่สุดในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน แม้การใช้นำ�้ ในชุมชนเป็นลักษณะ
น�้ำประปา แต่เครื่องสูบน�้ำมีก�ำลังไม่พอ เนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันมาก ที่ผ่านมาชุมชนได้แก้ปัญหาการขาดแคลนน�้ำ
โดยใช้น�้ำจากบ่อน�้ำตื้นของหมู่บ้าน หรือน�้ำซับจากล�ำห้วย ซึ่งมีน�้ำตลอดปี แต่ปริมาณน�้ำก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ใช้นำ�้ ของชุมชน จึงซื้อน�ำ้ บริโภคจากชุมชนข้างเคียง หรือองค์การบริหารส่วนต�ำบล และอ�ำเภอซื้อน�้ำมาให้ ความพยายาม
ในการแก้ปัญหาการขาดน�้ำใช้ของชาวบ้านมีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีหน่วยงานภายนอก พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือ
ด้วยวิธีต่างๆ แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ ชาวบ้านต้องทนต่อความล�ำบากในช่วงเวลาที่ขาดน�ำ้ ค่าใช้จ่ายในการซื้อน�ำ้ ใช้สูง

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

ชาวชุมชนบ้านผาชัน ร่วมกับโรงเรียนได้หารือกันว่า ความพยายามในการแก้ปญ
ั หาทีผ่ า่ นมาอาจเป็นวิธกี ารทีไ่ ม่เหมาะสม
และไม่สอดคล้องกับสภาพพืน้ ทีบ่ า้ นผาชันทีม่ อี ยู่ ชาวบ้านจึงอยากทราบปริมาณการใช้นำ�้ ในการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน
และมีวธิ นี ำ� น�ำ้ มาใช้ได้อย่างไรให้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ โดยการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาของชาวบ้านมาจัดการและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของชาวบ้าน
คณะกรรมการได้ออกส�ำรวจเก็บข้อมูล ท�ำให้ทราบข้อมูลปริมาณน�้ำแหล่งน�้ำที่มีอยู่ของชุมชน บ้านผาชัน พบว่ามี
แหล่งน�้ำที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเพราะมีต้นน�ำ้ หลายแหล่ง แต่ไม่มีแหล่งที่สามารถเก็บกักน�้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี รวมทั้ง
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ทราบปริมาณการใช้น�้ำในการอุปโภค บริโภคของชาวบ้านผาชัน น�ำไปสูก่ ารก�ำหนดรูป
แบบการบริหารจัดการน�้ำที่มีความเหมาะสม โดยน�ำภูมิปัญญา เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมาผสมผสานกัน ดังนัน้ ชุมชนบ้านผาชัน จึงมีแนวคิดทีจ่ ะสร้างฝายคอนกรีต
เพิ่มเติมบริเวณล�ำห้วยภูโลง เพื่อเก็บกักน�้ำก่อนที่จะไหลทิ้งลงสู่แม่น�้ำโขง แล้วน�ำน�้ำที่
เก็บกักได้เป็นน�้ำส�ำรองใช้เพื่อการเกษตรหากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงโดยการท�ำท่อส่งน�ำ้
เพือ่ ส่งน�ำ้ ไปยังพืน้ ทีเ่ กษตรในชุมชน และใช้นำ�้ เพือ่ ผลิตน�ำ้ ประปาใช้ในครัวเรือนในช่วง
เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของทุกปี

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

คณะกรรมการบริหารการจัดการน�้ำชุมชนบ้านผาชัน หมู่ 7 จ.อุบลราชธานี ได้
ด�ำเนินการส�ำรวจแหล่งน�้ำ และท�ำโครงสร้างน�้ำ เพื่อการบริหารการใช้น�้ำการเกษตร
อุปโภค บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปริมาณแหล่งน�ำ้ ในชุมชนทั้ง 9 แหล่ง โดยแยกการใช้ประโยชน์ดังนี้
1. ฝายวังอีแร้ง 1 (ความจุ 30,000 ลบ.ม.) และวังอีแร้ง 2 (ความจุ 38,684 ลบ.ม.)
ใช้ในการอุปโภค บริโภค ในชุมชนตลอดฤดูกาล และยังเป็นแหล่งน�้ำส�ำรองเพื่อ
การเกษตรนาปีในช่วงฤดูฝน
2. ฝายนาทอย ฝายแซผักหนาม ฝายถ�้ำแต้ม ฝายแซหินหัก ฝายนานอก ฝาย
ดอนกวางด่าง ฝายระวี จ�ำนวน 7 ฝาย เป็นฝายที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับน�้ำหลากเข้าสู่
พื้นที่น�้ำแล้งสู่พื้นที่การเกษตรของชุมชนจ�ำนวน 782.11 ไร่ ในช่วงฤดูกาล ท�ำนาปี
ฝายทัง้ 9 แหล่งนี้ ถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งน�ำ้ ส�ำรองใช้เพือ่ การเกษตรในการท�ำนาปี
เพื่อแก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงในการท�ำนาปี ทุกแหล่ง
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการกลาง กลุ่มบริหารจัดการน�้ำ และคณะ
กรรมการน�้ำเพื่อการเกษตรแต่ละโซน รวมถึงการออกกฎระเบียบ การบริหารจัดการ
น�้ำคณะกรรมการกลาง และกฎระเบียบบริหารจัดการน�้ำเพื่อการเกษตรของคณะกรรมการโซนทั้ง 7 โซน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน
เทคโนโลยีที่ใช้			
ลักษณะการใช้งาน
• แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม • ใช้ในการแสดงต�ำแหน่งของระบบน�้ำทั้งหมด เพื่อการบริหารจัดการน�้ำ และขอบเขตพื้นที่
			 เกษตรของสมาชิก ต�ำแหน่งพื้นที่เกษตร
• เครื่องจับพิกัดจุด GPS
• ส�ำรวจและจัดเก็บต�ำแหน่งพิกัดต�ำแหล่งโครงสร้างแหล่งน�้ำส�ำคัญ และขอบเขตแปลง
			 พื้นที่ของสมาชิกทฤษฎีใหม่
• โปรแกรม Map Source • น�ำข้อมูลออกจากเครื่อง GPS เพื่อจัดท�ำแผนที่
• โปรแกรม Quantum GIS • จัดท�ำแผนที่ด้วยตัวชุมชนเอง
• โปรแกรม Google Earth • จัดท�ำแผนที่อย่างง่าย และดูข้อมูลต�ำแหน่งบนภาพถ่ายดาวเทียม
• โปรแกรม Google
• ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในการน�ำมาประยุกต์ใช้ในเพิ่มทักษะ
			 การท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่
• โปรแกรม Excel ประยุกต์ • จัดเก็บและบันทึกข้อมูลการผลิต เพื่อน�ำไปวิเคราะห์และสรุปผลในรูปแบบกราฟ
		
• บัญชีต้นทุนการผลิต
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วิธีการน�ำน�ำ้ ไปใช้

ชุมชนแบ่งระบบการใช้นำ�้ เป็น 3 ระบบ
ระบบที่ 1 ระบบส่งน�ำ้ ผ่านระบบท่อ PVC 3” จากฝายวังอีแร้ง 1 ไปยัง 118
ครัวเรือนโดยไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้า
ระบบที่ 2 ประปาหมู่บ้านใช้มอเตอร์สูบน�้ำจากวังอีแร้ง 1 ผ่านระบบแอร์แว
ด้วยท่อ 2” ขึ้นหอถัง ปล่อยน�ำ้ ให้ใช้เฉพาะ 23 ครัวเรือนที่อยู่บนที่สูง ใช้ระบบ
สูบเช้า-เย็นตลอดปี
ระบบที่ 3 น�้ำเพื่อการเกษตร ปล่อยผ่านระบบท่อ PVC 6” PVC 4” และ
PVC 3” ครอบคลุมทุกโซน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

จากการที่ได้มีการพัฒนาโครงสร้างน�ำ้ และระบบกระจายน�ำ้ ในพื้นที่ ท�ำให้เกษตรกร ชุมชนบ้านผาชัน สามารถผลิต
ข้าวได้เพิ่มมากขึ้นดังนี้
• โดยเฉลี่ย 1 กระสอบ คิดเป็น 35 กก. 1 กก. คิดเป็น 12 บาท
• ผลผลิตปี 55 โดยเฉลี่ย 180 กก. ต่อไร่ คิดเป็นเงิน 2,160 บาท ต่อไร่
• ผลผลิตปี 56 โดยเฉลี่ย 646 กก. ต่อไร่ คิดเป็นเงิน 7,752 บาท ต่อไร่
• คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผลผลิตเพิ่มขึ้น 72.13 %
• พื้นที่การบริหารจัดการน�้ำฝายวังอีแร้ง
เป็นพื้นที่การจัดการน�้ำโดยชุมชนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำอุปโภคบริโภคและน�้ำเพื่อการเกษตรที่ชุมชน
ท�ำได้สำ� เร็จชุมชนมีนำ�้ ดืม่ น�ำ้ ใช้ตลอดปี ของการบริหารจัดการน�ำ้ ฝายวังอีแร้ง ทีอ่ ยูใ่ นเส้นทางการบริหารจัดการการท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ ท�ำให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การบริหารจัดการน�้ำของชุมชนบ้านผาชัน น�ำไปสู่การขยายผลแก่บุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก ได้น�ำไปใช้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ชุมชนได้มีการจัด
ท่องเที่ยวในรูปแบบบ้านพักโฮมสเตย์ไทยอเมริกันในการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชุมชนบ้านผาชันอย่างต่อเนื่อง

เครือข่ายความร่วมมือ และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• กรมส่งเสริมป่าไม้ ต�ำบลนาโพธิ์กลาง ปี พ.ศ. 2540 ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้งป่าชุมชน ต่อมาในปี พ.ศ. 2541
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสังคม (SIF) เป็นจ�ำนวนเงิน 328 ,700 บาท พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ส�ำโรง สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินจ�ำนวน 35,000 บาท
• หน่วยงานภาครัฐโครงการ SML ปี พ.ศ. 2547 สนับสนุนการต่อเติมฝายวังอีแร้ง 1 ปี พ.ศ. 2548 สนับสนุนงบ
ประมาณ 250,000 บาท สนับสนุนการสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน
• เครือข่ายป่าชุมชนป่าดงนาทาม สนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า ปี พ.ศ. 2541
• มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต (Nature care) สนับสนุนการเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและส�ำรวจป่าปี พ.ศ.
2550
• มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต/หน่วยงาน GEF/SGP/UNDP สนับสนุนโครงการฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพลุ่มน�้ำโขงในปี พ.ศ.2551 สนับสนุนงบประมาณเป็นจ�ำนวนเงิน 30,000 บาท
• หน่วยงานทหารพัฒนากองบัญชาการทหารสูงสุด สนับสนุนการขุดเจาะบ่อน�ำ้ ตื้นจ�ำนวน 2 บ่อ
• ส�ำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช) สนับสนุนงบประมาณการสร้างหอถังประปาปี พ.ศ. 2540
• ส�ำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนการขุดสระน�้ำเพื่อการเกษตรปี พ.ศ. 2540
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• ป่าไม้ 9 อุบล สนับสนุนอุปกรณ์การท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2552
• หน่วยงานทหารเรือร่วมกับ AIS สนับสนุนถังเก็บน�ำ้ ฝน ปี พ.ศ. 2550
• ที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนการสร้างถนนเพื่อการเกษตร ปี พ.ศ. 2542
• หน่วยงานองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ/กรมป่าไม้/กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์และพันธุ์พืชและโครงการ
จัดการผืนป่าอนุรักษ์ไม้สามเหลี่ยมมรกต (ITTO Project PD) สนับสนุนงบประมาณ 90,000 บาท โครงการส่งเสริม
โครงการต้นแบบการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ปี พ.ศ. 2552
• ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอโพธิ์ไทร สนับสนุนโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. 2555
• ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว) สนับสนุนการวิจยั โครงการการบริหารจัดการน�ำ้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
อย่างมีประสิทธิภาพปี พ.ศ. 2548 และโครงการวิจยั ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ปี พ.ศ. 2553

เรื่องเล่าความส�ำเร็จ ความประทับใจ

นายค�ำพัน เชิดไชย
ประธานกลุ่มบริหารจัดการน�้ำชุมชนบ้านผาชัน

ในการพัฒนาทรัพยากรน�้ำชุมชน ท�ำให้ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้ง ก่อเกิดความ
สามัคคีในชุมชน ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันได้พัฒนากลุ่มอาชีพที่มีรายได้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนหลายกลุ่ม ชุมชนได้รู้จักการวางแผนการท�ำงานร่วมกันได้รู้ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ หลังจากได้พฒ
ั นาแหล่งน�ำ้ แล้วรูส้ กึ ว่าชุมชนเปลีย่ นไปในด้านการมีสว่ นร่วม
ในการบริหารจัดการน�้ำซึ่งยกตัวอย่างความส�ำเร็จในการมีส่วนร่วมการสร้างฝายและการท�ำ
ฝายชะลอน�้ำพร้อมชลประทานระบบท่อท�ำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีน�้ำอุปโภคบริโภคน�้ำเพื่อการเกษตรอย่าง
พอเพียง แล้วยังมีความรู้ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดน�้ำของชุมชน รู้จักการท�ำงานร่วมกันโดยไม่มีข้อ
ขัดแย้งต่อกันสร้างความสามัคคีในชุมชนในกลุ่ม ตลอดจนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ทุกคนกล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง ชุมชนมีความรับผิดชอบการท�ำงาน เซ่น ผู้สูงอายุรู้จักการถ่ายทอด การสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้
คนรุ่นหลัง รู้จักการท�ำงานแบบเป็นกลุ่ม สามารถบริหารจัดการองค์กรให้ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ไม่แบ่งฝ่าย
พร้อมยอมรับค�ำปรึกษาจากอีกฝ่ายหนึ่งกลุ่มเยาวชนก็รู้จักการท�ำกิจกรรมร่วมกันสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนผาชัน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลที่ 1 จากการประกวด
การจัดการทรัพยากรน�้ำชุมชน
ตามแนวพระราชด�ำริ
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หมู่บ้านดาหลา
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านบาลา และบ้านเจ๊ะเด็ง ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
นายสุนทร โต๊ะด�ำ
นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ตั้งแต่ 2542 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมมือกับ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการวิจัยร่วมทางธรรมชาติวิทยาป่าพรุและ
ป่าดิบชื้น ฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส” ในพื้นที่ป่าฮาลา-บาลา เป็นการสร้าง
เครือข่ายในการท�ำงานด้านการสนับสนุนการวิจยั พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในพื้นที่โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาของชุมชน เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรชีวภาพ พัฒนาอาชีพในชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิต
ในปี 2552 หมู่บ้านได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โดยมีพื้นที่การ
ท�ำงานบริเวณป่าฮาลา-บาลา ชุมชนบ้านบาลา และบ้านเจ๊ะเด็ง และพื้นที่ชุมชนโดยรอบมีผลการด�ำเนินการดังนี้

1. งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ

ศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพเพื่อน�ำข้อมูล/ความรู้ที่ศึกษาไปใช้
ประโยชน์ทงั้ ด้านการจัดการทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ของคนในท้องทีอ่ ย่างยัง่ ยืน

การจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ (Bala-info) และสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์

• ด�ำเนินการส�ำรวจพันธุ์ไม้ป่าในป่าฮาลา-บาลา พันธุ์พืชกินได้และพืชสมุนไพร
รอบป่าฮาลา-บาลา จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส
• จัดท�ำฐานข้อมูลแสดงข้อมูลในรูปของแผนที่ เช่น เส้นทางที่พบสัตว์ป่า
เส้นทางการหากินของนกเงือก
• ศึกษาพันธุไ์ ม้และจัดแสดงพันธุไ์ ม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพือ่ การท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ และการศึกษาของเยาวชน

การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

• จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและฝึกเจ้าหน้าที่ในขยายพันธุ์ไม้ที่มี
ศักยภาพ เช่น ดาหลาขาว
• ส่งมอบให้ชุมชนปลูกเพื่อส่งเสริมอาชีพไม้ตัดดอกเป็นอาหารหรือผลิตภัณฑ์
สมุนไพร รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส�ำหรับพืชหายากเพื่อการ
อนุรักษ์ เช่น แดงประดับผา

2. งานด้านพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน
สนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรและพืชอาหาร

• จากการวิจยั และการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ อาทิ ดาหลาขาว ดาหลาแดง ได้สง่ เสริมให้เกษตรกรปลูกแซมในสวนยางพารา
สวนผลไม้ จ�ำหน่ายเป็นไม้ตัดดอกในชุมชน ดอกละ 3-5 บาท และในตลาดประเทศมาเลเซียช่อดอกติดผล ช่อละ 15 บาท
• ชุมชนรวบรวมดอกดาหลาสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงให้ได้สายพันธุ์ที่หลากหลาย
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ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดเพื่ออนุรักษ์สาคู

• ส่งเสริมการเลีย้ งเป็ดให้กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้านบาลา เพือ่ เป็นอาชีพเสริมและแหล่ง
โปรตีนในชุมชน และใช้ทรัพยากรท้องถิน่ เป็นอาหารเสริม เช่น ต้นสาคู กากมะพร้าว มีเกษตรกร
เลีย้ งเป็ด 50 ครอบครัว มีรายได้จากการจ�ำหน่ายไข่เป็ดและเนือ้ เป็ด 7,500 บาท/ครัวเรือน/ปี
• ชุมชนเห็นประโยชน์จากต้นสาคูท�ำให้ไม่ท�ำลายต้นสาคูและหันมาอนุรักษ์ป่าสาคู
นอกจากนี้ ยังลดต้นทุนอาหารส�ำเร็จรูปโดยหาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทน เช่น การเลี้ยง
ไส้เดือนเพื่อเป็นอาหารเสริมในการเลี้ยงเป็ด

ถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องต้นและสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหาร (GHP)

• ถ่ายทอดความรูด้ า้ นกระบวนการแปรรูปอาหารเบือ้ งต้นและสุขลักษณะทีด่ ใี นการผลิต
อาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้กบั กลุม่ วิสาหกิจชุมชน เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร
ให้ถกู สุขอนามัย และรวบรวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนรอบป่าบาลาเป็น “เครือข่ายผลิตภัณฑ์จาก
ป่าบาลา”
• ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการพัฒนาได้แก่ ชาดาหลา ปัจจุบันจ� ำหน่ายที่ท่าอากาศยาน
นราธิวาส และตามงานแสดงสินค้าต่างๆ งานด้านส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในโรงเรียน
• สนับสนุนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ และน�ำองค์ความรู้และกระบวนการคิดมาปรับใช้ใน
การเรียนและแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน
• ร่วมกันจัดตัง้ กลุม่ “รักษ์ปา่ บาลา” มีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม 16 โรงเรียน ร่วมกันจัดค่ายอบรมครูดา้ นวิทยาศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์ต่างๆ
• ผลจากการด�ำเนินงานท�ำให้กลุม่ เยาวชนในเครือข่ายได้รบั รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุม่ เยาวชน โดยในปี 2551
“กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าบาลา” โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) ได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 10 และในปี 2552
โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 11
• นายอัครเดช วัฒนเสรีกุล อาจารย์โรงเรียนเทพประทานบ้านเจ๊ะเด็ง ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ระดับอ�ำเภอแว้ง
ประจ�ำปี 2553
• นายวีรชัย สติรักษ์ อาจารย์โรงเรียนบ้านกูวา ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจ�ำอ�ำเภอแว้ง ประจ�ำปี 2553
• ปี 2555 โรงเรียนในเครือข่าย สวทช. ได้แก่ โรงเรียนเทพประทาน (บ้านเจ๊ะเด็ง) โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ โรงเรียนบ้าน
ยะหอ และโรงเรียนบ้านกูวา ได้เข้าร่วม “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ประเทศไทย” และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับตราพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
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หมู่บ้านมังคุดเพื่อการส่งออก
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ดร.สิรินาฎ เลานะโรจนพันธุ์
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ต�ำบลตรอกนอง อ�ำเภอขลุงอยู่ทางทิศตะวันตกของน�้ำตกพลิ้ว ห่างจากตัวเมือง
จันทบุรี 26 กิโลเมตร ไปตามถนนสุขุมวิท เส้นทางจันทบุรี-ขลุง เมื่อถึงสี่แยก อ�ำเภอ
ขลุง เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางสาย อ�ำเภอขลุง-อ�ำเภอมะขาม ประมาณ 10 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้
• ทิศเหนือ ติดต่อกับต�ำบลมาบไพและวังสรรพรส อ.ขลุง
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับต�ำบลวังสรรพรสและ ต.บ่อ อ.ขลุง
• ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ซึ้ง อ.ขลุง
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.พลิ้ว อ.แหลงสิงห์
พื้ น ที่ 43.61 ตารางกิ โ ลเมตร คิ ด เป็ น 27,256 ไร่ ห่ า งจากจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
41 กิโลเมตร และห่างจาก อ.ขลุง 13 กิโลเมตร
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของ ต.ตรอกนอง เป็นทีร่ าบสูงดอนและภูเขา มีปา่ ไม้อยูท่ วั่ ไป มีภเู ขา
ใหญ่ คือ เขาสระบาป อยู่ทางทิศตะวันตกขององค์การบริหารส่วนต�ำบลตรอกนอง
อยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกพลิว้ เป็นแหล่งต้นน�ำ้ ล�ำธารทีส่ ำ� คัญของต�ำบล คือ คลอง
ตรอกนอง คลองตรอกโสน และมีแหล่งน�้ำ มีประชากร 2,329 คน 763 ครัวเรือน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยท�ำสวนผลไม้และสวนยางพารา
ผลไม้ทขี่ นึ้ ชือ่ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง สละ นอกจากนีย้ งั ประกอบอาชีพค้าขาย
และรับจ้าง สภาวะทางเศรษฐกิจทั่วไป ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีกินดีพอสมควร ราษฎรที่ว่างงานมีจ�ำนวนน้อย มีการรวม
กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แต่มีปัญหาที่ราคาผลผลิตไม่แน่นอน
ราคาผลผลิตตกต�่ำ ราคาต้นทุนการผลิตสูง ต้องการแก้ปัญหาทางด้านการตลาดและปลูกจิตส�ำนึกให้กับประชาชนและ
พ่อค้าที่น�ำผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพออกจ�ำหน่ายในท้องตลาด
เกษตรกรส่วนใหญ่ในต�ำบลตรอกนองที่ท�ำอาชีพสวนผลไม้ เช่น มังคุด ลองกอง เงาะ ชมพู่ มะยงชิด หรือชาวบ้าน
ปลูกไม้ผลหลายชนิดในบริเวณที่อยู่อาศัยในสวนเพื่อใช้บริโภค เช่น มะม่วง
เชอรี่กระท้อน ฝรั่ง มะเฟือง น้อยหน่า ก็ประสบปัญหาผลผลิตถูกแมลงวัน
ผลไม้ท�ำลายและต่างประเทศกีดกันไม่น�ำเข้าผลไม้ ท�ำให้ต้องน�ำผลผลิตไป
อบไอน�้ำหรือฉายรังสีก่อนส่งออก หรือเลือกส่งออกประเทศที่ไม่เข้มงวดใน
ด้านกักกันพืช
หมูบ่ า้ นมังคุดเพือ่ การส่งออก เริม่ จากในปี 2548 ผูน้ ำ� เกษตรกร ต.ตรอกนอง
ได้เข้าฝึกอบรมเรือ่ ง “การควบคุมก�ำจัดแมลงวันผลไม้โดยการฉายรังสี” ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ซึ่งด�ำเนินการโดยคลินิกเทคโนโลยี
ส�ำนักงานปรมาณูเพือ่ สันติและคลินกิ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อมาเกิดการรวมกลุม่
ด�ำเนินการต่อต้านแมลงวันผลไม้ในปลายปี 2548 โดยใช้งบด�ำเนินการของ
เกษตรกรเอง และ อบต.ตรอกนอง และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้
สนับสนุนงบประมาณด�ำเนินงานต่อเนื่อง
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ปี 2550-2551 กลุม่ งานวิจยั และพัฒนานิวเคลียร์ สทน. ได้มาศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานในพืน้ ที่ และเริม่ กิจกรรมการควบคุม
แมลงวันผลไม้แบบพื้นที่กว้างโดยการใช้แมลงที่เป็นหมันร่วมกับวิธีการก�ำจัดแมลงวันทองอื่น ๆ
แนวความคิดการผลิตมังคุด
เพื่อการส่งออก เช่น มาตรฐาน
มังคุดส่งออก ปัญหาทางกักกันพืช
เรือ่ งแมลงวันผลไม้และพิษตกค้าง
ของสารฆ่าแมลง

การบริหารจัดการเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนการสร้างวิทยากร
ในพื้นที่

การผลิตมังคุด
เพื่อการส่งออก

ปี 2552-2555 ด�ำเนินงานผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนในทุกขัน้ ตอนการท�ำงานในพืน้ ทีจ่ ะมีคณะผูป้ ระสานงาน
และชาวบ้านมาร่วมวางแผน เรียนรู้และปฏิบัติงานตลอด

การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพืน้ ทีก่ ว้างโดยเทคนิคการใช้แมลงทีเ่ ป็นหมันร่วมกับวิธกี ารอืน่

การควบคุมแมลงวันผลไม้แบบพืน้ ทีก่ ว้างโดยเทคนิคการใช้แมลงทีเ่ ป็นหมันร่วมกับวิธกี ารอืน่ ได้รบั การยอมรับระหว่าง
ประเทศ สทน. ได้ด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
• จัดฝึกอบรมและสัมมนาท�ำความเข้าใจกับเกษตรกรทั้งหมดในต�ำบล
• ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านนิเวศวิทยาของแมลงวันผลไม้ในพื้นที่
• ศึกษาการกระจายตัวของพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้
• ร่วมวางแผนด�ำเนินการร่วมกับกลุ่มผู้น�ำเกษตรกร
• ร่วมเรียนรู้และปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้น�ำเกษตรกรในพื้นที่
• ร่วมสรุปผลการด�ำเนินการและปัญหาทุกปี
• ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่วิทยากรในท้องถิ่น
นอกจากนี้ สทน. ยังร่วมกับเกษตรกรในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ การพัฒนามังคุดส่งออก เช่น การใช้สารละลาย
ไหมผลิตมังคุดหูเขียว การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากกากอาหารเทียมเลี้ยงหนอน การผลิตปุ๋ยน�้ำชีวภาพจากผลไม้ที่
เน่าเสีย การสกัดสารล่อแมลงวันผลไม้จากพืชในท้องถิ่น

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
ลองกอง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,200 บาท/ไร่ x 2,282 ไร่ x 3 ปี เป็นมูลค่า 8,215,200 บาท
มังคุด เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการส่งไปขายสหรัฐอเมริกา 24,000 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 10 บาท เป็นมูลค่าเพิ่ม
240,000 บาท
ผลไม้อื่นๆ เช่น มะม่วง ชมพู่ กระท้อน มะไฟ น้อยหน่า มะยงชิด แก้วมังกร เป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาทนอกจากนี้
ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีกำ� จัดแมลง ได้ปีละมากกว่า 10 ล้านบาท
ด้านสังคม ชุมชนมีการรวมตัว จัดตั้งกลุ่มต่อต้านแมลงวันผลไม้ มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ อบต. ที่มีอุปกรณ์และสื่อ
การสอนที่พร้อม มีการพัฒนาองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถเป็นวิทยากรได้
ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการควบคุมเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของแมลงวันผลไม้เท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อแมลงชนิดอื่น
ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค
การสร้างวิทยากรท้องถิน่ ทีส่ ามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ผมู้ าชมงานและหมูบ่ า้ นลูกข่าย 4 คน คือ น.ส.เนาวรัตน์ บุญมี
นายชนะพล โห้หาญ นายเรวัต สุดสงวน นายปรีชา คณาญาติ นอกจากนี้มีหน่วยงานจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานภาครัฐมาดูงาน มากกว่า 400 คน มีหมู่บ้านลูกข่าย 2 แห่ง คือ หมู่บ้านพุทรานมสด อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่และ
กลุ่มผู้ผลิตชมพู่เพชรสายรุ้ง จังหวัดเพชรบุรี
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หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 2 และหมู่ 16 ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์
นายชุมพล ศิริภักดิ์ (ประธานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์)
ผศ.วัชรินทร์ สราวิช
หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

บ้านโคกล่ามเป็น “หมู่บ้านเทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ” ที่ได้มีการใช้

ประโยชน์ จ ากคลองส่ ง น�้ ำ และเครื่ อ งสู บ น�้ ำ ด้ ว ยพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ก ระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้การสนับสนุนไว้ตงั้ แต่ปี 2524-2525 และมีการ
ใช้ประโยชน์ในการท�ำการเกษตรมาจนถึงปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่เป็นแหล่งผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชที่ส�ำคัญ เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือง 11 เมล็ดพันธุ์ข้าว กข. 6 เมล็ด
พันธุแ์ ตงโม เมล็ดพันธุแ์ คนตาลูป เมล็ดพันธุม์ ะระ เป็นต้น สามารถท�ำนาได้ปลี ะ
2 ครั้ง ปลูกเมล็ดพันธุ์แตงโม บ้านโคกล่ามแบ่งเป็น 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 2 โดยมี
นายสมร สารฤทธิ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน 125 ครัวเรือน ประชากร 589 คน และหมู่ที่ 16 นายโสภณ อัตไพบูลย์ เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน 79 ครัวเรือน ประชากร 388 คน รวมประชากรบ้านโคกล่าม 977 คน มีพื้นที่รวม 1,377 ไร่ แยกเป็น
ที่อยู่อาศัยประมาณ 50 ไร่ พื้นที่นา 1,231 ไร่ พื้นที่สวน 96 ไร่ ในหมู่บ้านมีโรงสีข้าว
ชุมชน 2 แห่ง และโรงสีเอกชน 3 แห่ง ชาวบ้านโคกล่ามเป็นผู้มีทักษะในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ ซึ่งเป็นงานที่มีความประณีต มีความซื่อสัตย์ท�ำให้ได้รับความไว้วางใจในการเป็น
แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งขายประเทศญี่ปุ่น ชุมชนบ้านโคกล่ามต้องการลดต้นทุน
การประกอบอาชีพ เช่น ต้นทุนการผลิตข้าว ต้นทุนในเรื่องปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย น�้ำ
สารเคมีตา่ ง ๆ และการลดค่าใช้จา่ ยภาคครัวเรือน จึงขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เช่น การ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง การปลูกข้าวต้นเดี่ยว การเพาะเห็ดขอนขาวในท่อนไม้ และ
การท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพจากเปลือกแตงโม ชาวบ้านโคกล่ามทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีรายได้
เพิ่มขึ้นและลดรายจ่ายได้ประมาณ 3,690 บาท/ไร่/ครัวเรือน
การพัฒนาหมู่บ้านโคกล่ามไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย วท. มีจุดเริ่มต้นจากการชี้เป้าของ
กระทรวงวิทย์ฯ ผ่านกระบวนการจัดเวทีประคม รับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค
(SWOT) ร่วมกันระหว่างผู้ให้เทคโนโลยีและผู้รับเทคโนโลยี เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง น�ำไปสู่กระบวนการ เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา และจากความต้องการ ประเด็นปัญหาต่าง ๆ น�ำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นการคิดร่วมกัน
การด�ำเนินงานเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2554 พบว่า เกษตรกรที่บ้านโคกล่ามสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น
เพราะมีแปลงนาสาธิตในพื้นที่ของเกษตรกร และมีการติดตามประเมินผลตลอดเวลา เมื่อจัดเวทีในชุมชนสรุปประเด็น
ปัญหา 2 เรื่อง คือ เรื่องน�ำ้ และเรื่องต้นทุนการผลิตข้าว
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แนวความคิดการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์ปลอดสารพิษ ดังรูป
ข้าวเหลืองอินทรีย์
ปลอดสารพิษ

ลดต้ น ทุ น ปั จ จั ย การผลิ ต
เช่น เมล็ดพันธุ์ น�้ำ
การเพิ่มผลผลิตต่อไร่
การท�ำเกษตรอินทรีย์

การบริหารจัดการเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนการแบ่งปัน
ผลประโยชน์
เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
1. แปลงสาธิตปลูกข้าวต้นเดี่ยว
2. ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร วว.
3. การท�ำปุ๋ยชีวภาพ
4. การบริหารจัดการน�้ำ
5. การท�ำนาข้าวอินทรีย์
6. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
7. การเพาะเห็ดประเภทต่าง ๆ
8. บ่อแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน

ปัญหาเรื่องน�้ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น (นายสุวิทย์ สุบงกฎ) ได้
สนับสนุนงบประมาณในปี 2554 เพื่อซ่อมแซมท่อส่งน�้ำสถานีสูบน�ำ้ ด้วยพลังไฟฟ้า
ในหมู่บ้านโคกล่ามจ�ำนวน 1,870,000 บาท
ปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตข้าว ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงสูตร วว. เพื่อลดต้นทุนในส่วนของการใช้ปุ๋ยเคมี การท�ำปุ๋ย
ชีวภาพจากเศษเปลือกแตงโม แคนตาลูป ไว้ใช้เอง เป็นการปรับสภาพของดินที่
เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น และลดปัญหาจากศัตรูพืช ลดต้นทุนในส่วนของสารเคมีก�ำจัด
ศัตรูพืชได้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมาถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีตให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหลืองอินทรีย์ซึ่งช่วยลดต้นทุนในส่วนของค่า
เมล็ดพันธุ์ และความเสี่ยงในเรื่องของการตกกล้าแล้วไม่มีนำ�้
จากผลการท�ำแปลงสาธิตในหมู่บ้านโคกล่าม ท�ำให้ลดต้นทุนการท�ำนาได้แก่ ค่าเมล็ดพันธุ์ ลดค่าปุ๋ยเคมี ลดค่าสาร
เคมีก�ำจัดศัตรูพืช ผลผลิตของข้าวที่ได้เพิ่มขึ้นและน�้ำหนักเมล็ดสูงขึ้น ในปีงบประมาณ 2555 จึงได้มีการขยายผลไปยัง
เครือข่ายการผลิตข้าวอินทรียไ์ ปยังพืน้ ทีใ่ กล้เคียงโดยวิทยากรท้องถิน่ จากศูนย์เรียนรูข้ า้ วเหลืองอินทรีย์ ได้แก่ นายชุมพล
ศิริภักดิ์ นายนพดล แน่นอุดร นายโสภณ อัตไพบูลย์ ดต.เกษม อัตไพบูลย์ นายสมร สารฤทธิ์ นายสามล ศรีริเลี้ยง
น�ำเทคโนโลยีที่บ้านโคกล่ามประสบผลส�ำเร็จไปถ่ายทอดต่อ เช่น เทคโนโลยีการ
ปลูกข้าวต้นเดี่ยวแบบประณีต การท�ำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรของ วว. การท�ำ
ปุย๋ หมักชีวภาพ การท�ำบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ การคัดเมล็ดพันธุ์ การเพาะเห็ด
ให้กบั เกษตรกร 3 หมูบ่ า้ นคือ บ้านสองห้อง อ.ร่องค�ำ ศูนย์เรียนรูภ้ ปู อ อ.เมือง ศูนย์
เรียนรูเ้ กษตรอินทรียบ์ า้ นนาศรีนวล อ.ฆ้องชัย มีเกษตรกรจ�ำนวนมากสนใจเข้าร่วม
โดยการสนับสนุนจากนายอ�ำเภอฆ้องชัย นายอ�ำเภอกมลาไสย นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในพืน้ ที่ เกษตรอ�ำเภอ ปศุสตั ว์อำ� เภอ พร้อมจัดท�ำแปลงนาสาธิตในพืน้ ที่
ปี 2555 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มข้าวเหลืองอินทรีย์และได้มีการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนต่ออ�ำเภอกมลาไสย และน�ำข้าวเหลือง 11 ส่งตรวจคุณค่าทาง
โภชนะและตรวจ DNA นอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่ศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรกร
จากที่ต่างๆ ดังนี้
• กลุ่มเกษตรกรจาก อ.เต่างอย จ.สกลนคร 15 คน
• กลุ่มเกษตรกรจากบ้านดงน้อย อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 60 คน
• เกษตรกรบ้านดอนหัน ต.โพนงาม อ.กมลาไสย
• ผู้น�ำกลุ่มเกษตรกร สมาชิก อสวท. จ�ำนวน 151 คน
• จัดนิทรรศการและจ�ำหน่ายผลผลิตผลของหมู่บ้านในงานของดีกาฬสินธุ์
ที่ JJ Mall กทม.
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ลักษณะและวิธีการปลูกข้าวต้นเดี่ยว
• ใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูก ประมาณ 1-1.5 กก./ไร่
• ใช้กล้าอายุ 8-14 วัน ที่กาฬสินธุ์ใช้กล้าอายุ 20 วัน
• ขังน�ำ้ ให้สูงเพียง 1-2 นิ้ว
และมีการปล่อยให้ดินแห้งบ้างสลับกันไป
• ด�ำห่าง 30-40 ซม. แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
• ข้าวแต่ละต้นสามารถแตกกอได้ 30-40 ต้นต่อกอ

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

เทคโนโลยีการคัดเมล็ดพันธุ์และเทคนิคการปลูกข้าวต้นเดี่ยว

การจัดท�ำแปลงทดลองเพือ่ สาธิตในพืน้ ทีป่ ลูกข้าว คือ เกษตรกรจัดท�ำปุย๋ และแปลง
ในพื้นที่ของตนเอง บันทึกข้อมูลในแปลงเกษตรกรแต่ละราย ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงเก็บ
เกีย่ วผลผลิต การจัดเก็บบันทึกข้อมูล/ การปฏิบตั งิ านจริงในแปลงทดสอบ(ท�ำอะไร ใส่
อะไร/เท่าไหร่)/ข้อมูลพืน้ ฐานของดิน และปัจจัยการผลิตทีใ่ ช้ (ปุย๋ อินทรีย์ วัสดุปรับปรุง
ดิน อืน่ ๆ) การเติบโตของข้าว ปัญหา-อุปสรรคแต่ละช่วงของการเติบโต จ�ำนวน 2 แปลง
คือ แปลงที่ 1 นายเกษม อัตไพบูลย์ ใช้อายุกล้า 20 วัน จ�ำนวน 1 ไร่ แปลงที่ 2
นายชุมพล ศิริภักดิ์ ใช้อายุกล้า 15 วัน (T1) 20 วัน (T2) และ 25 วัน (T3) จ�ำนวน 3 ไร่ จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาน�ำ
ไปสู่การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน เกิดการระเบิดจากภายในของคนในชุมชนที่
โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
• บ้านดงน้อย ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• บ้านโหมน ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
1. กาฬสินธุ์ได้บรรจุข้าวเหลือง 11
• บ้านโพนแพง ต.ดินจี่ อ.ค�ำม่วง จ.กาฬสินธุ์
ของบ้านโคกล่ามเข้าเป็นยุทธศาสตร์
• บ้านวังเดือนห้า ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
ข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งแต่ปี 2557

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ รายจ่ายลดลง เป็นจ�ำนวนเฉลี่ย 3,690 บาท/ไร่
• ค่าปุ๋ยเคมีลดลง 430 บาท/ไร่ ค่าสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชประมาณ 200
		 บาท/ไร่
• ค่าเมล็ดพันธุ์ลดลงประมาณ 600 บาท/ไร่
ด้านสังคม สร้างวิทยากรในชุมชน เกิดการจ้างงานและงานวิจัยชุมชนใหม่ ๆ

“การให้สมาชิกในชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วม
อย่างจริงจังในการสังเคราะห์และวิเคราะห์
ปัญหา ล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน อธิบายกันด้วย
เหตุผล จะน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จในการพัฒนา
ชุมชน”

ผศ. วัชรินทร์ สราวิช
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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เป็นต้นไป
2. นายชุมพล ศิริภักดิ์ ประธานศูนย์
การเรียนรู้หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์
ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ�ำปี 2555 รับ
เกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
“มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค
(Regional Research Expo 2013)
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

“เกษตรกรไม่ได้แบมือเหมือนแต่ก่อนแล้ว
แต่ลงมือ ลงแรง ลงความคิดด้วย เพราะรู้
แล้วว่าเทคโนโลยีสามารถน�ำมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น”

นายชุมพล ศิริภักดิ์
ประธานศูนย์เรียนรู้
หมู่บ้านข้าวเหลืองอินทรีย์

หมู่บ้านสตรอเบอรี่
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านบ่อเหมืองน้อย ต. แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย
นายอดิศัย เรืองจิระชูพร
นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย และห้วยน�้ำผัก ได้รับการจัดตั้งเป็น

หมูบ่ า้ นชุมชนใหม่ตามแนวชายแดน ภายใต้โครงการพัฒนาเพือ่ ความ
มั่นคงพื้นที่อำ� เภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยให้กองทัพภาคที่ 2 และ 3
รับผิดชอบ แต่ละหมู่บ้านมีจ�ำนวน 75 ครอบครัว รวม 150 ครอบครัว
ได้รบั การจัดสรรพืน้ ทีท่ ำ� กิน จ�ำนวน 10 ไร่ ต่อครอบครัว สภาพโดย
ทั่วไปเป็นป่าทึบและภูเขาสูงชัน สูงจากระดับน�้ำทะเล 650 เมตร
ภูมิอากาศหนาวเย็น การคมนาคมล�ำบาก ไม่มีรถประจ�ำทาง อาชีพ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวไร่เป็นพืชหลักเพื่อบริโภคในครัวเรือน ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อจ�ำหน่าย
รวมทั้งหาของป่าและรับจ้างทั่วไป
ปี 2538 ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 และหน่วยงานเครือข่าย
เล็งเห็นการใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีชว่ ยยกระดับชีวติ และความเป็นอยูข่ องคนในพืน้ ที่
ให้ดีขึ้น สามารถเลี้ยงชีพจากการประกอบอาชีพในพื้นที่ได้โดยจัดตั้งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ
ปี 2552 ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โดยเริ่มจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสตรอเบอรี่
เป็นโครงการน�ำร่อง และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ตามมาสรุปผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาได้ ดังนี้

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่

ปี 2539 ไบโอเทคร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสตรอเบอรี่ ในระยะ
แรกจัดท�ำเป็นแปลงสังเคราะห์เทคโนโลยี และถ่ายทอดสู่เกษตรกร ในปี
การเพาะปลูก 2551/2552 มีเกษตรกรเข้าร่วม 12 คน พืน้ ทีก่ ารปลูก 10.5
ไร่ ได้รบั ผลผลิต 8,500 กิโลกรัม เฉลีย่ 800 กิโลกรัม/ไร่ เกษตรกรมีรายได้
เฉลีย่ 40,000 บาท/ครอบครัว มีเงินกองทุนประมาณ 80,000 บาท ในปี
การเพาะปลูก 2552/2553 มีเกษตรกรเข้าร่วม 10 ราย มีพื้นที่ปลูก 8 ไร่
ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 1,500-2,000 กิโลกรัม/ไร่ จะท�ำให้
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 65,000 บาท/ไร่/ครอบครัว

2. การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อการเพิ่มมูลค่า

ในปี 2534 ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปและสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิตอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย ท�ำให้กลุม่ ได้จดทะเบียนในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน “กลุม่ แปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย” มีจ�ำนวนสมาชิก 14 คน
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ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปได้แก่น�้ำสตรอเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ น�้ำเสาวรส มะคาเดเมียอบแห้ง
และช็อคโกแลต มะคาเดเมีย ในปี 2553 มีเงินหมุนเวียนจากการจ�ำหน่าย 2,700,000 บาท
เกิดรายได้ให้กับสมาชิกจ�ำนวน 35,000 บาท/คน/ปี และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
นอกกลุ่มแปรรูปจากการจ้างแรงงาน คนละ 10,000 บาท จ�ำนวน 22 คน

3. การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบบูรณาการของเยาวชน

ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตและอาชีพใน
ชุมชนปีละ 4 ค่าย ได้แก่ ค่ายสตรอเบอรี่ ค่ายพลังงาน ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ค่ายการแปรรูปอาหาร โดยมีโรงเรียนเข้า
ร่วม 7 โรงเรียน มีนกั เรียนเข้าร่วมค่าย ครัง้ ละ 50 คน เพือ่ ให้เด็กได้เรียนรู้ เข้าใจทักษะวิทยาศาสตร์สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนและชีวติ ประจ�ำวันได้ รวมทัง้ จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กและชุมชน ในหมูบ่ า้ นบ้านบ่อเหมืองน้อย เป็นศูนย์
รวมของเยาวชนในหมู่บ้านให้ เข้ามาท�ำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้ตลอดเวลา รวมทั้งให้
เยาวชนในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงในศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้นำ� เยาวชนในท้องถิ่น
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หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 2 บ้านบางกระน้อย ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
นายสมพงษ์ อ้นชาวนา (แกนน�ำหมู่บ้าน)
ผศ.ดร.น�้ำทิพย์ วงษ์ประทีป
มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม

บ้านบางกระน้อย เป็นหมู่บ้าน 1 ใน 13 หมู่บ้านของ ต�ำบล

นครป่าหมาก อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ 58.62 ตาราง
กิโลเมตร อาณาเขต ทิศเหนือติด ต�ำบลท่าตาล ทิศใต้ติด ต�ำบลไผ่ล้อม
ทิศตะวันออกติด ต�ำบลวัดตายม ทิศตะวันตกติด ต�ำบลเนินกุ่ม ลักษณะ
พื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มน�้ำ มีแม่น�้ำแคววังทอง และคลองโกรงเกรงไหลผ่าน
เป็นหมู่บ้านระดับกลาง มีครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือน เป็นครัวเรือน
เกษตรกร 104 ครัวเรือน ประชากร ชาย 3,210 คน หญิง 3,379 คน รวม
6,589 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำนาและรับจ้าง ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรคือ ข้าว กล้วย มะม่วง กระท้อน มะดัน เป็นต้น
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม และจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันทีจ่ ะน� ำ
องค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในวิถชี วี ติ จึงได้ดำ� เนินการคัดเลือก หมูท่ ี่ 2 บ้านบางกระน้อย
ต�ำบลนครป่าหมาก อ�ำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ปี 2553 ภายใต้
ชื่อ “หมู่บ้านข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย”
นายสมพงษ์ อ้นชาวนา ซึง่ เป็นผูใ้ หญ่บา้ นและแกนน�ำหลักของหมูบ่ า้ น จึงได้ตระหนักถึงความยัง่ ยืนในการด�ำรงชีวติ
ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการใช้ ต้นทุนในสังคมเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความอยู่ดีมีสุข ตลอดจนเกิดหมู่บ้านต้นแบบที่มีความเชี่ยวชาญใน
ด้านการผลิตข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย ด้วยการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งในการขยายองค์ความรูใ้ นการผลิตข้าวปลอดสาร
และการแปรรูผลิตภัณฑ์จากข้าวให้แก่หมู่บ้านจ�ำนวน 13 หมู่บ้าน ในต�ำบลนครป่าหมาก อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อให้เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปลอดสารที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ ภายในชุมชนยังเกิดการท�ำงานแบบบูรณาการ
ร่วมกัน
ปี 2553 ได้มีการฝึกแกนน�ำหมู่บ้านจ�ำนวน 19 คน เพื่อเป็นวิทยากรในการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการผลิตข้าว
ปลอดสาร การผลิตปุย๋ อินทรียแ์ ละการใช้ปยุ๋ อินทรียใ์ นนาข้าวและการแปรรูปข้าวเพือ่ เพิม่ มูลค่าและสร้างรายได้ ได้แก่ โจ๊ก
ข้าวกล้องงอก ข้าวเกรียบ ครองแครง
ปี 2554 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและขยายผลต่อยอด เช่น การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร อบรมการผลิตข้าวปลอดสาร
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ปี 2555 สร้างตราสินค้าภายใต้ชื่อ “ทิพย์เกสร” ที่นำ� มาใช้
กับสินค้าในหมูบ่ า้ น และได้ถา่ ยทอดองค์ความรูใ้ นการใช้พลังงาน
ทดแทนให้แก่แกนน�ำในหมูบ่ า้ น ได้แก่ เทคโนโลยีเตาชีวมวล โดย
นายประสิทธิ์ ตระการฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเตาแก๊สชีวมวล
พลังงานแกลบ จากการติดตามอย่างต่อเนื่อง พบว่า ชุมชนได้
ออกแบบเตาให้มรี ปู แบบทีส่ ามารถน�ำมาใช้งานกลางแจ้งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็น
จ�ำนวน 1,380 เพิ่มขึ้นต่อเดือน
• ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการรับรอง เพิ่มโอกาส
ทางการค้า เกิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่

ด้านสังคม

• เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพให้กบั คนในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
• พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น
• เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ เนื่องจากบริโภคอาหารที่ปลอดสารเคมี นอกจากนี้สร้างความมั่นคงของ
ประชาชนจากการมีอาชีพ

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ลดปริมาณของเสีย เป็นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่า
• การอนุรักษ์ ป้องกัน และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม จากการด�ำเนินงานหมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำ� ให้สามารถ
ขยายผลไปหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้
1. หมู่ที่ 13 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
2. หมู่ที่ 11 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
3. หมู่ที่ 6 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
4. หมู่ที่ 12 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
5. หมู่ที่ 10 ต.นครป่าหมาก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
หมู่ข้าวปลอดสาร อาหารปลอดภัย
มีความภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเป็น
หมู่บ้านแม่ข่าย วท. และได้รับเชิญ
ให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ผู้บริหารหน่วยงานในท้องถิ่น
ผู้บริหารของมหาวิทยาราชภัฏ
พิบูลสงคราม เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน

หมู่บ้านบางกระน้อยที่มีกลุ่มคนรวมตัวกันเพื่อการผลิตข้าวในหมู่บ้าน ซึ่งไม่มีองค์ความรู้และทิศทางการแปรรูปอาหารให้มีความ
ปลอดภัยอย่างถูกต้องนัน้ แต่เมือ่ ได้รจู้ กั กับอาจารย์นำ�้ ทิพย์ และได้มกี ารน�ำเอาความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มาถ่ายทอด
ให้กบั คนในหมูบ่ า้ นเพือ่ ผลิตข้าวปลอดสาร และอาหารให้ปลอดภัย ท�ำให้คนในหมูบ่ า้ นมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้คนในหมูบ่ า้ นเกิด
อาชีพ มีรายได้ และมีทศิ ทางการท�ำงานร่วมกันของกลุม่ คนในหมูบ่ า้ นอย่างชัดเจน ผมในฐานะแกนน�ำและกลุม่ คนในหมูบ่ า้ นรูส้ กึ
ขอบคุณทางอาจารย์ทไี่ ด้เข้ามาช่วยหมูบ่ า้ นในครัง้ นี้ รวมทัง้ ต้องขอขอบคุณโครงการหมูบ่ า้ นฯ ด้วย เพราะตัวโครงการดังกล่าวท�ำ
ให้เกิดประโยชน์ตอ่ หมูบ่ า้ นมาก ช่วยท�ำให้หมูบ่ า้ นของเราได้รบั องค์ความรูท้ นี่ ำ� มาใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน เพือ่ การผลิตข้าวปลอด
สาร เกิดผลิตภัณฑ์ในหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดอาชีพที่มั่นคง เกิดรายได้ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
นายสมพงษ์ อ้นชาวนา แกนน�ำ
จากจุดเริม่ ต้นของการค้นหาหมูบ่ า้ น วท. ในปี 2553 ของผูร้ บั ผิดชอบ โครงการ ในจังหวัดพิษณุโลก ดูช่างกระชันชิดกับเวลาทีเ่ หลือ
เพียง 2 วัน ในการให้คำ� ตอบไปยังผูด้ ำ� เนินงานหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย วท. ท�ำให้คอ่ นข้างหนักใจเสียเหลือเกิน แต่ด้วยการชี้น�ำของทาง
จังหวัดพิษณุโลกบวกกับความพร้อมและศักยภาพพืน้ ฐานของหมูบ่ า้ นทีม่ อี ดีตก�ำนันสมพงษ์ อ้นชาวนา แกนน�ำหมูบ่ า้ น ท�ำให้การ
ค้นหาทัง้ ข้อมูลและค�ำตอบเบ็ดเสร็จได้ภายใน 1 วัน สร้างขวัญและก�ำลังใจของผูท้ ำ� งานเพิม่ ขึน้ และต้องบอกว่าหมูบ่ า้ นข้าวปลอด
สารอาหารปลอดภัยนี้ เขามีความพร้อมมาก และมีความตัง้ ใจสูง เมือ่ ได้ลงพืน้ ที่ และได้เห็นภาพของการรวมตัวของคนในหมู่บ้าน
แห่งนี้ เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความเป็นคนหัวไวใจสู้ของแกนน�ำ ความใฝ่รู้เพื่อน�ำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของคนในหมูบ่ า้ นเพือ่ น�ำไปต่อยอดในการผลิตข้าวให้ปลอดสาร อาหารให้ปลอดภัยด้วยความตระหนักและการใส่ใจถึง
ผู้อื่นที่บริโภคผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ ท�ำให้ทางผู้รับผิดชอบรู้สึกยิ่งประทับใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจให้กับ
หมู่บ้าน ณ แห่งนี้
ผศ.ดร.น�้ำทิพย์ วงษ์ประทีป ผู้รับผิดชอบโครงการ
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หมู่บ้านข้าวหอมนิล
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ต.ไผ่จ�ำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
นายจรวย ธงไชย
นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน์
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้ลงพื้นที่เพื่อส�ำรวจความ

ต้องการของชุมชน ต.ไผ่จ�ำศีล พบว่า ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพ
หลักด้านการเกษตร อาชีพรองลงมาได้แก่ ท�ำสวน เลี้ยงสัตว์ และมีความ
พร้อมในการพัฒนาตนเอง มีการรวมตัวของคนในชุมชน ตั้งกลุ่มเกษตร
อินทรียผ์ ลิตปุย๋ ชีวภาพอัดเม็ดและทดลองท�ำแปลงสาธิตปลูกข้าวหอมนิล
โดยใช้ปยุ๋ อินทรียท์ ผี่ ลิตเอง มีการก่อตัง้ โรงสีขา้ วชุมชนเพือ่ ให้คนในชุมชน
มาใช้บริการ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต�ำบลไผ่จ�ำศีล เพื่อเป็น
สถานที่ให้คนในชุมชนได้มารวมตัวกันรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
ใช้เป็นสถานที่ให้บริการฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้กับคนในชุมชนอื่น
ความต้องการของชุมชนในการอบรมด้านอาชีพ พบว่า มีความต้องการ
การอบรมด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สบู่ การผลิตปุ๋ยเม็ดจากปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
การเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบไอที การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลา และการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
นอกจากนี้ชุมชนยังมีความต้องการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนจากแสง
อาทิตย์

เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด

1. การพัฒนาต้นแบบห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาข้าว
3. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว
4. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ขนาด 2.5 กิโลวัตต์ เพือ่ ใช้ในโรงสีขา้ ว
โรงงานผลิตปุ๋ย เครื่องสูบน�้ำแปลงนาข้าว และไฟแสงสว่าง
5. การผลิตผลิตภัณฑ์สบู่จากน�ำ้ นมแพะ มังคุดและขมิ้นชัน
6. การเข้าถึงสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านระบบไอที
7. การผลิตข้าวกล้องงอกเชิงพาณิชย์ และแปรรูปพืชผัก ผลไม้ในท้องถิ่น
เพื่อจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์
8. การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ ออกแบบฉลาก
9. การพัฒนาทักษะโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการต่อยอดเป็นนวัตกรรม
ในองค์ ก รแก่ เ ยาวชนและครู ผู ้ ส อนวิ ท ยาศาสตร์ ใ นเครื อ ข่ า ยหมู ่ บ ้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ�ำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
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ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ปัจจุบนั มีปจั จัยต่าง ๆ ทีส่ นับสนุนหลายด้านท�ำให้เป็นชุมชนมีความเข้มแข็ง
ก่อให้เกิดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่รวมกลุ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด กลุ่มโรงสีข้าวชุมชนทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
ครบวงจรวัดขุนทอง กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทยด�ำเนินกิจกรรมด้านการผลิตเยื่อ
และกระดาษ กลุ่มแม่บ้านบ้านมะขาม แปรรูปอาหารโดยเน้นการผลิตน�้ำพริก
กลุ่มสตรีท�ำขนมไทย ผลิตขนมไทย เป็นต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก วศ.
เพื่ อ น� ำ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี เข้ า มาส่ ง เสริ ม ปรั บ ปรุ ง และถ่ า ยทอด
องค์ความรู้แก่กลุ่มต่าง ๆ ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจน

ด้านเศรษฐกิจ

1. น�ำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เศษกระดาษ และวัชพืชจัดตั้งกลุ่มผลิต
และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น การผลิตกระถางเพาะช�ำกล้าไม้
ที่ย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ การผลิตกระดาษหัตถกรรมชนิดต่าง ๆ
2. จัดตั้งกลุ่มผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ข้าว ผัก และผลไม้ในท้องถิ่นที่ผลิตจากกลุ่มเครื่องข่าย
เกษตรอินทรีย์ต่าง ๆ น�ำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เกิดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
3. การน�ำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ เพื่อลดภาระการใช้ไฟฟ้าของโรงสีข้าว
4. ชุมชนสามารถใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรได้

ด้านสังคม

1. สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนโดยใช้กิจกรรมของชุมชน วัด และขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีเป็นแนวทาง
และเป็นจุดร่วม ท�ำให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน
2. สมาชิกมีการรวมกลุ่ม เกิดเป็นกิจกรรมที่เป็นเครือข่ายของชุมชน มีความสงบสันติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. การสร้างความตระหนักในด้านการน�ำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่ง
เป็นจุดแข็งของพื้นที่ จังหวัดอ่างทอง
4. แหล่งความรู้สาธารณะเพิ่มขึ้นเป็นห้องหนึ่งห้องในห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

1. การสนับสนุนจากหน่วยงานภายในจังหวัด เช่น อบจ. อบต. เทศบาล
อุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด ให้การสนับสนุนงบประมาณ และการฝึก
อบรม
2. สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การฝึกอบรม
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
3. กรมวิชาการเกษตร ให้การฝึกอบรมการเพาะปลูกข้าว
4. สถาบันเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ สวทช. ให้การสนับสนุนและติด
ตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
5. บริษัท เดอะลีจิสต์ จ�ำกัด ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องมือ เครื่องวัดความชื้นของข้าว เครื่องบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ
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หมู่บ้านข้าวอินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านนาเวียง ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ล�ำปาง
นายธวัช วันตา
นางสุมาฬี พรหมรุกขชาติ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชุมชนบ้านนาเวียง ซึง่ มีประชากร 177 หลังคา และ 80 % ประกอบอาชีพ

เกษตรกร การท� ำนาเป็นอาชีพหลักหลังฤดูเก็บเกี่ยวก็ปลูกผักสวนครัวไว้กิน
เหลือก็แบ่งขาย การท�ำนาในอดีตเราต้องพบปัญหามากมาย เช่น ปุ๋ยมีราคาแพง
ต้นทุนการผลิตสูงแต่เรากลับขาย ข้าวในราคาต�่ำ กลุ่มท�ำนาข้าวได้รวมตัวกันที่จะ
ลดต้นทุนการผลิตลงโดยการท�ำบัญชีครัวเรือน ส�ำรวจค่าใช้จา่ ยในการท�ำนา ก็พบ
ว่า การท�ำนาในแต่ละปี ต้องใช้ปุ๋ยทั้งหมู่บ้าน 60,000-70,000 บาท และค่าสาร
ฆ่าแมลง ฆ่าหญ้าประมาณ 18,900 บาท/ปี
กลุ่มข้าวกล้องอินทรีย์ ได้แปรรูปเป็นข้าวกล้องบรรจุถุงเพื่อจ�ำหน่ายในชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียง แต่ประสบปัญหา เรื่องมอดและการเกิดกลิ่นหืน ท�ำให้ไม่สามารถเก็บรักษาข้าว
กล้องไว้ได้นาน และได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการแก้ปญ
ั หา
ดังกล่าว เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเพิม่ มูลค่า และเก็บรักษาได้นาน จะช่วยให้การตลาด
ได้กว้างขวางขึ้น และมีการขยายตัวของสมาชิกในการผลิตผลิตผลเกษตรอินทรีย์มากขึ้น
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ได้จดั อบรมการยืดอายุผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้องและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้องงอก ซึง่ ทางสถาบันได้วเิ คราะห์
ปัญหาร่วมกับชุมชน พบว่า ชุมชนต้องการพัฒนาการคัดพันธุ์ข้าวที่ถูกต้อง และการพัฒนาคุณภาพดิน ในปีงบประมาณ
2554 จึงได้ดำ� เนินการพัฒนา เติมเต็มหมู่บ้านนาเวียงให้เป็นหมู่บ้านข้าวอินทรีย์

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น�ำมาใช้แก้ปัญหา
1. เทคโนโลยีด้านการยืดอายุผลิตภัณฑ์ข้าวกล้อง (งานวิจัยของกลุ่ม)
2. เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องในรูปแบบอื่นๆ
3. เทคนิคการปลูกและการคัดพันธุ์ข้าวเพื่อท�ำพันธุ์
4. การทดสอบวิเคราะห์ดินและธาตุอาหารในปุ๋ยหมักแบบประยุกต์

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1.จัดการประชุมระดมความคิดของคนในชุมชนถึงประเด็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขและ
ศักยภาพของชุมชน
2. ท�ำการบูรณาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3. ท�ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน
4. พัฒนาองค์ความรู้ให้เพิ่มพูนและขยายผลไปยังกลุ่มรอบชุมชน
5. ติดตามประเมินผล

ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการท�ำงาน
1. หน่วยงานราชการและผู้น�ำระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่นให้ความส�ำคัญ
2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจาก
องค์กรในท้องถิ่นและหมู่บ้านใกล้เคียง
3. มีการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
4. ผู้น�ำชุมชนมีความเข้มแข็ง
5. สมาชิกในกลุ่มมีความขยันและสามัคคี

ศักยภาพและความพร้อม
ของหมู่บ้าน
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เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

การยืดอายุผลิตภัณฑ์ขา้ วกล้อง ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ และวิธกี ารยืดอายุการเก็บโดยค�ำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เสื่อมเสียของอาหารและการยอมรับของผู้บริโภค ถ่ายทอดองค์ความรู้แปรรูปข้าวกล้อง เช่น น�้ำข้าวกล้อง ไอศกรีมข้าว
กล้อง
การคัดพันธุ์ข้าวในแปลงนา
1. เลือกแปลงนาที่มีข้าวเจริญเติบโตดีไม่มีโรคและแมลงรบกวน
2. ไม่มีข้าวพันธุ์อื่นขึ้นมาปน
3. เลือกเก็บรวงที่มีการติดเมล็ดดีตะแง้ถี่รวงยาวคอรวงใหญ่มีลักษณะตรงตามแต่ละพันธุ์ที่เลือกเก็บ
4. ในการเก็บเกี่ยวเพื่อท�ำพันธุ์นั้น ให้เกี่ยวรวงข้าวที่อยู่ห่างจากขอบแปลงข้างละ 1 เมตร เพื่อป้องกันการปนกับข้าวอื่นๆ เก็บประมาณ
200 รวง ต่อหนึ่งพันธุ์หรือให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละพันธุ์
5. น�ำรวงข้าวไปนวดหรือตากแดด ประมาณ 1-2 แดด หรือความชื้นประมาณ 14% หลังจากนั้นบรรจุเมล็ดในภาชนะที่ระบายอากาศได้ดี
เช่น ถุงผ้า กระสอบ เป็นต้น
6. เขียนชื่อพันธุ์ อายุการเก็บเกี่ยว
หมายเหตุ : การท�ำเช่นนี้ 1-2 ฤดูการผลิต จะท�ำให้เกษตรกรสามารถรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่ดีไว้ได้ หรืออาจได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่จากการคัดเลือกเช่นนี้ได้

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้เฉลี่ย 600 บาท/คน/เดือน และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการท�ำนาและต้องซื้อปุ๋ยเคมี
ยาฆ่าแมลงและค่ารักษาพยาบาล ที่จะต้องใช้ทั้งหมู่บ้าน 60,000-70,000 บาท ลงเหลือแค่ 20,000 บาท ซึ่งสามารถท�ำให้
ประหยัดไปถึง 40,000-50,000 บาท ต่อปี
ด้านสังคม ความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละคนส่งต่อให้ซึ่งกันและกัน สร้างอาชีพใหม่ให้
กับคนในชุมชน มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม
• การช่วยลดปริมาณเศษใบไม้ที่จะต้องน�ำไปทิ้งเป็นเศษขยะ
• สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินที่เป็นประโยชน์ก็จะคงอยู่เพื่อบ�ำรุงรักษาดินให้ดี และคุณภาพน�้ำที่ใช้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย
ไม่มีสารเคมีเจือปนมากับน�ำ้ สามารถหาอาหารจากแปลงนาได้ที่นอกเหนือจากข้าว
ด้านความเป็นอยู่ การลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนของปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ได้ประมาณ
60 % จึงท�ำให้มีเงินเหลือและสามารถเข้าระบบของการออม ท�ำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น

การขยายเครือข่าย

กลุม่ ข้าวอินทรีย์ บ้านนาเวียงสามารถขยายผลต่อไปยังกลุม่ อืน่ เช่น ต.ท่าผา อ.เกาะคา, ต.เกาะคา อ.เกาะคา (หมูบ่ า้ น
เศรษฐกิจพอเพียง), ต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างประเทศ) และได้วางแผนจะต้อง
ท�ำเครือข่ายหมู่บ้านข้าวอินทรีย์ ให้ครบทั้ง 13 อ�ำเภอ ของจังหวัดล�ำปางโดยอาศัยเครือข่ายกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพ
(ข้าวหอมมะลิแดง)
หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการ
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคีระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น เทศบาลต�ำบลเกาะคา หน่วยงานนอกท้องถิ่น เช่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร หน่วยงานภาคเอกชน เช่น หน่วยพัฒนาสังคมที่ 51 ล�ำปาง ในการให้
ข้อมูลทางด้านวิชาการและงบประมาณสนับสนุน และส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอและส�ำนักงานเกษตรจังหวัด สนับสนุนเรือ่ ง
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท�ำข้าวกล้องงอก
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:
:
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หมู่ 1, 2, 3, 4, 6 และ 7 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
นายธีรศักดิ์ สนแย้ม
นายวิรัตน์ จ�ำนงรัตนพัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

“หาดสองแคว” เล่ากันว่าเดิมทีเป็นชนกลุ่มหนึ่งซึ่งอพยพมาจาก

เวียงจันทร์ ประเทศลาวสมัยใดไม่ปรากฏ ได้อพยพหาพื้นที่ท�ำกินใหม่จน
กระทัง่ ได้พบแม่นำ�้ ไหลผ่านเหมาะแก่การเกษตรทัว่ ไปจึงได้ตงั้ แหล่งสร้างบ้าน
เรือนบริเวณสองฝั่งล�ำน�ำ้ และขยายเป็นชุมชนใหญ่ ปัจจุบันภาษาที่พูดกันใน
ท้องถิ่นชาวบ้านเรียกภาษาตนเองทีใช้ในการสื่อสารว่า “ภาษาลาว” ค�ำว่า
“หาดสองแคว” หรือ “สองแคว” มาจากมีแม่น�้ำน่านไหลผ่านตลอดหมู่บ้าน
และคลองตรอนไหลมาบรรจบ ท�ำให้ล�ำน�้ำมีลักษณะเป็นสองทาง เรียกว่า
สองแคว และตรงบริเวณล�ำน�้ำมาบรรจบกันนี้ เกิดหาดทรายสวยงาม ชาวเรือจะค้างอ้างแรมบริเวณหาดทรายนี้เสมอ
จึงได้ขนานนามบริเวณนี้ว่า “หาดสองแคว” ซึ่งภายหลังเป็นชุมชนที่หนาแน่น และได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านและต�ำบลในเวลา
ต่อมา ซือ่ ว่าต�ำบลหาดสองแคว ได้ยกระดับเป็นต�ำบลเมือ่ ปี พ.ศ. 2385 ปัจจุบนั มีประชากร จ�ำนวนประชากรทัง้ สิน้ 4,165
คน 1,233 ครัวเรือน ร้อยละ 80 มีอาชีพเกษตรกรรมแต่ประสบปัญหา ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตตกต�่ำ คุณภาพข้าวไม่ได้
ตามมาตรฐาน และเกษตรกรใช้เทคโนโลยีทไี่ ม่เหมาะสม ขาดความรู้ ความเข้าใจในในการใช้สารเคมี ชาวนาละทิง้ ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น และประเพณีที่สืบทอดในการท�ำนามาอย่างช้านาน การพัฒนาหมู่บ้านข้าวอินทรีย์เริ่มจากการจัดเวทีประชาคม
รับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรค ร่วมกันระหว่างผู้ให้เทคโนโลยีและ
ผู้รับเทคโนโลยี เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน
หมูบ่ า้ นข้าวอินทรีย์ มีปจั จัยสนับสนุนหลายด้าน เช่น เป็นต�ำบลทีป่ ระชาชนมีความเข้มแข็งได้รบั รางวัลการมีสว่ นร่วม
การบริหารราชการระดับประเทศของสถาบันพระปกเกล้าและกนกพร ผู้บริหารมีความสามารถบริหารจัดการจนกระทั่ง
ได้รางวัลธรรมาภิบาลติดต่อกัน 6 ปี เป็นชุมชนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย รางวัลชุมชนปลอดขยะ
ของกรมควบคุมพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการจัดประเพณีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารทุกปี
รวมทั้งกลุ่มอาชีพเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มท�ำปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 7 หมู่บ้าน กลุ่มน�ำ้ หมักชีวภาพ กลุ่มผลิตสารชีวภัณฑ์ และกลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเป็นต้น

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน
ชาวนาหมู่บ้านข้าวปลอดสาร
1. พื้นที่ราบลุ่มเหมาะสมแก่การท�ำนา
2. โครงการสูบน�้ำไฟฟ้า
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. ชาวนาขายข้าวปลอดสารตันละ 18,360 บาท
2. ต้นทุนการผลิต 3,500 / ไร่
3. มีแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เช่น ปลา หอย
4. คุณภาพชีวิตชาวนาดีขึ้น

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชาวนา
2. ปรับปรุงบ�ำรุงดินให้เหมาะสม
3. พัฒนาพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่
4. พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
5. มีการจัดการน�้ำในระบบแปลงนา
6. ควบคุมมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์
7. บริโภคเหลือส่งขายต่างประเทศ

1. ชาวนาท�ำนาแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ให้กับดิน
3. ผลิตข้าวปลอดสาร
4. ลดต้นทุนการผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
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เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

การด�ำเนินงานเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 – 2556 พบว่า การจัด
องค์ความรู้ในชุมชน เน้นเทคโนโลยีกระบวนการจัดองค์ความรู้ในชุมชน
ให้เป็นระบบระเบียบ และสร้างช่องทางที่เหมาะสมแก่เกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้เดิมไปสู่องค์
ความรูใ้ นระดับสากล และยังน�ำความรูท้ างหลักวิทยาศาสตร์มาเสริมสร้าง
ในการคิด มีความเป็นเหตุเป็นผล
เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
1. การตรวจสอบคุณภาพดิน
2. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
3. พลังงานแสงอาทิตย์
4. การผลิตฮอร์โมนไข่
5. การผลิตสารชีวภัณฑ์
6. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว
กระบวนการขยายเครือข่าย จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา น�ำไปสู่การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ทั้งที่อยู่ในอ�ำเภอ
เดียวกัน และต่างอ�ำเภอเกิดกระบวนการเรียนรู้คือ
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการท�ำแปลงสาธิต เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ให้และผู้รับ
2. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ให้ชาวนาในพื้นที่อื่นๆ มีส่วนร่วม
3. สรุปผลการด�ำเนินงานแต่ละปี และยังมีการเผยแพร่การด�ำเนินงานให้กับหมู่บ้านอื่นๆ
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการน�ำไปสู่นโยบายสาธารณะสู่ท้องถิ่น
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หมู่บ้านพันธุ์ข้าวหอมมะลิพิมาน
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 1-10 ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
นายธนพล สังวาลเพชร
รศ.ดร.ราณี สุรกาณจน์กุล
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

บ้านพิมาน เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่อุดม

สมบูรณ์จากลุ่มน�้ำกล�่ำ สามารถเพาะปลูกพืชไร่ได้
หลายชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ 105, กข. 6, กข. 15,
ข้าวโพดและเมล็ดพันธ์ดอกไม้ ปลูกยางพารา เลีย้ งวัว
ควาย การเลี้ยงไก่บ้าน หมู่บ้านพิมานเป็นหมู่บ้านที่
ปลูกข้าวหอมมะลิทมี่ คี ณ
ุ ภาพดี แต่การผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ยังไม่มาตรฐานต้องเสริมเทคโนโลยีอีกหลายด้าน
ชุมชนพิมานมีการผลิตปุ๋ยใช้เพื่อการเพาะปลูก โดยมี วว. มาสร้างโรงปุ๋ยที่หมู่บ้านพิมานเพื่อให้ชาวพิมานสามารถผลิตปุ๋ย
อินทรียไ์ ว้ใช้เพือ่ ลดการใช้ปยุ๋ เคมี เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จา่ ยการซือ้ ปุย๋ เคมี เกษตรกรหมูบ่ า้ นพิมานมีความกระตือรือร้น
ในการหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรและลดค่าใช้จา่ ยในการประกอบอาชีพต่างๆ โครงการคลินกิ เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงได้แนะน�ำและฝึกอบรมการผลิตเครือ่ งดืม่ จากพืชผลเกษตร เช่น น�ำ้ ข้าวกล้องงอก น�ำ้ ฟักทอง และ
จ�ำหน่ายไปหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ซึ่งเพิ่มขึ้นปีละ 3,000 - 4,000 บาท/ปี/ครัวเรือน
การพัฒนาหมู่บ้านพิมานไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย วท. เริ่มจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ริเริ่มจัดโครงการอาสาสมัคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) ที่มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม และ
ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในแต่ละท้องถิ่นเพื่อร่วมกันวางแผนงานให้ต่อเนื่องในอนาคต

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านพันธ์ุข้าวหอมมะลิ
ลดต้นทุนการผลิต
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
เกษตรอินทรีย์
การเลี้ยงสัตว์

การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีการมีส่วน
ร่วมของชุมชน

เมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิ

ขั้นตอนการท�ำงาน

ร่วมกันศึกษาปัญหาต่างๆของหมู่บ้าน -> จัดเวทีให้ชุมชนวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มต่างๆ -> จัดเวทีให้กระทรวง
วิทย์ฯ พบชุมชน -> การบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน -> วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ เพื่อน�ำมาพัฒนาหมู่บ้าน ->
การถ่ายทอดเทคโนโลยี -> ศึกษาดูงาน -> ประเมินผล -> เสนอแนะและแก้ปัญหาร่วมกัน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดแก่ชุมชนหมู่บ้านพิมาน

1. การผลิตเมล็ดพันธ์ขุ า้ วหอมมะลิอนิ ทรีย์ การคัดเลือกพันธ์ขุ า้ วต้องใช้เวลาและ
ความอุตสาหพยายาม ถ้าได้มาตรฐานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะน�ำมา
ก็คุ้มค่า เมล็ดพันธ์ุข้าวดีกิโลกรัมละ 30 บาท
2. การผลิตน�้ำนมข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง (The Production of Nutritious Rice Milk)
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3. การผลิตน�้ำข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องงอกที่มีสารกาบา มากกว่าข้าว
กล้องปกติ 15 เท่า จะสามารถป้องกัน การท�ำลายสมอง เนื่องจากสารเบต้า
อไมลอยด์เปปไทด์ (Beta-amyloid peptide) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสูญเสีย
ความทรงจ�ำ (อัลไซเมอร์) ดังนัน้ จึงได้มกี ารน�ำสารกาบามาใช้ในวงการแพทย์
เพือ่ การรักษาโรคเกีย่ วกับระบบประสาทต่าง ๆ หลายโรค เช่น โรควิตกกังวล
โรคนอนไม่หลับ โรคลมชัก รวมทัง้ ผลการวิจยั ด้านสุขภาพระบุวา่ ข้าวกล้องงอก
ทีป่ ระกอบด้วย สารกาบา มีผลช่วยลดความดันโลหิต ลดอาการความจ�ำเสือ่ ม
ลดน�ำ้ หนักท�ำให้ผวิ พรรณดีและใช้บำ� บัดโรคเกีย่ วกับระบบประสาทส่วนกลาง
สภาวะทีท่ ำ� ให้ขา้ วกล้องงอกได้ดที สี่ ดุ คือ ต้องน�ำข้าวกล้องไปแช่นำ�้ ราว 48-72
ชัว่ โมงเก็บในทีม่ ดื รอจนข้าวเริม่ งอก ต้องเปลีย่ นน�ำ้ ทีแ่ ช่ทกุ 6 ชัว่ โมง มิฉะนัน้
จะท�ำให้น�้ำมีกลิ่นเหม็น ท�ำให้ข้าวเสีย การงอกจะลดลงโดยมีการควบคุม
อุณหภูมิ การไหลเวียนน�้ำ ความดัน และความเป็นกรดด่างของน�้ำ เพื่อให้
ความชื้นจากน�้ำไปกระตุ้นให้เมล็ดข้าวงอกและเปลี่ยนกรดกลูตามิกไปเป็น
สารกาบาอันเป็นส่วนที่ส�ำคัญที่สุด ต่อมา เมื่อได้ข้าวกล้องงอกในขั้นตอนนี้
แล้ว ก็ต้องท�ำให้ข้าวกล้องงอกหยุดการงอกต่อไป โดยอบแห้งให้มีความชื้นต�่ำกว่า 14% ในตู้อบลมร้อน จากนั้นจึงบรรจุ
ลงในถุงสุญญากาศ ทั้งนี้ข้าวกล้อง ที่สามารถน�ำมาแช่น�้ำให้เกิดการงอกได้ดีนั้นจะต้องเป็นข้าวกล้องที่ผ่านการกะเทาะ
เปลือกมาไม่เกิน 2 สัปดาห์

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• รายได้เพิ่มขึ้นไร่ละ 3,500 บาท (เนื่องจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งผลิตในพื้นที่ 280 บาท/50 กิโลกรัม/ไร่ แทนการซื้อปุ๋ย
เคมี 800 บาท/50 กิโลกรัม/ไร่) ปัจจุบันหมู่บ้านพิมานท�ำนาข้าวได้ข้าวเปลือก 800 กิโลกรัม/ไร่ และเป็นข้าวหอมมะลิที่
คุณภาพดี)
• ลดค่าใช้จ่ายการซื้อสารเคมีกำ� จัดพืช 300 บาท/ไร่ (หมักสมุนไพรพ่นก�ำจัดศัตรูพืช)
• รายได้จากการจ�ำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว 11,000 บาท/ไร่

ด้านสังคม
•
•
•
•

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

รางวัลพันธุ์ข้าวตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

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

:
:
:
:

บ้านห้วยบง หมู่ 7 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รวม 45 ราย มี

โคเนื้อลูกผสมอเมริกันบราห์มันและพันธุ์พื้นเมือง รวมกันกว่า 778 ตัว
โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ (26 ราย) มีการเลี้ยงโคอยู่ระหว่าง 5-9 ตัว และ
เกษตรกรทีเ่ ลีย้ งเป็นฝูงขนาดกลาง (ระหว่าง 20-50 ตัว) จ�ำนวน 16 ราย
และเกษตรกรที่เลี้ยงโคมากกว่า 50 ตัว มีจำ� นวน 3 ราย รายได้จากการ
เลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรบ้านห้วยบงนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขายตัวโค
(เนื้อโค) เป็นหลัก แต่เป็นการจ�ำหน่ายมูลโคตากแห้งในตลอดช่วงเวลา
ถือว่าเป็นรายได้ที่เกษตรกรมีความพึงพอใจ เพราะเหตุที่บ้านห้วยบงเป็นชุมชนที่อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
11 (อุตรดิตถ์-พิษณุโลก) เพียง 5 กิโลเมตร ห่างจากเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เพียง 15 กิโลเมตร และห่างจากอ�ำเภอลับแล
เพียง 21 กิโลเมตรเท่านั้น จึงท�ำให้เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียน ลางสาด ลองกอง หอมแดง ฯลฯ รวมทั้งเจ้าของธุรกิจ
การเกษตร (ปุ๋ยหมัก ดินผสม ฯลฯ ) เดินทางเข้ามาซื้อมูลโคตากแห้งได้สะดวก ประกอบกับการขนส่งก็ไม่ไกลจากพื้นที่ที่
น�ำไปใช้ประโยชน์มากนักแต่สถานการณ์ในปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และกระแสโลกาภิวัตน์
ท�ำให้เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคเนือ้ ของบ้านห้วยบงเริม่ ประสบปัญหาและข้อจ�ำกัดในการประกอบอาชีพ การขาดความรูแ้ ละทักษะ
ในระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะความรู้ที่เป็นเงื่อนไขที่จ�ำเป็นส�ำหรับการผลิตโคเนื้อให้มีประสิทธิภาพ นั่นคือความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บ้านห้วยบงยังขาดการใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม (Appropriate technology)
ส�ำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ไม่ว่าเป็นในเรื่องของสายพันธุ์ จึง
ต้องการเทคโนโลยี ดังนี้
• ด้านการผสมเทียม (Artificial insemination) มาปรับใช้ เช่นชุมชน
สามารถน�ำพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพของบ้านห้วยบงมาส่งเสริมและปรับปรุงพันธุ์
(Grading up) เช่น โคพันธุ์ตาก (ลูกผสมระหว่างอเมริกันบราห์มันกับชาโรเล่ส์)
ทั้งในรูปของการผลิตโคเนื้อ หรือการพัฒนาลูกโคเพศผู้สู่โคขุน การวางแผนการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ฯลฯ
• ด้านอาหารสัตว์ ผู้เลี้ยงโคใช้ทุ่งหญ้าธรรมชาติตามหัวไร่ปลายนา ซึ่งคุณค่า
ทางอาหารของพืชอาหารสัตว์ค่อนข้างต�่ำ จึงควรใช้พันธุ์พืชอาหารสัตว์ (Forage
Crop) ที่มีผลผลิตต่อไร่สูง และมีคุณค่าอาหารคือ โปรตีนสูง มาพัฒนาเป็นแปลง
หญ้าในพืน้ ทีส่ าธารณะและแปลงส่วนบุคคล รวมทัง้ การเพิม่ ประสิทธิภาพของเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ เช่น ต้นข้าวโพด ฟางข้าว ยอดอ้อยใช้ในกระบวนการ
หมัก (Fermentation) เพื่อเพิ่มโปรตีนในอาหารสัตว์
• ด้านการจัดการฟาร์มโค โดยเฉพาะโรคและแมลงในโคเนื้อ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีกำ� จัดแมลง ซึง่ ส่งผลต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคและมีตน้ ทุนการผลิต
ที่สูงโดยไม่จ�ำเป็น การน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์ทางกีฏวิทยาเข้ามาจัดการ
เห็บโค แมลงวันคอกสัตว์ ได้โดยใช้ชีววิธี (Biocontrol)
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การท�ำแก๊สชีวภาพ (Biogas) เป็นการจัดการของเสียระดับครัวเรือน เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
การท�ำปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถระบุและเทียบค่าธาตุอาหารหลัก (N P K)
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบ่งใช้ในพืชชนิดต่างๆ อีกทัง้ การย่อยสลายขยะครัว
เรือนด้วยไส้เดือนดิน (Earth Worm) การบ�ำบัดน�ำ้ เสียด้วยธรรมชาติตาม
แนวพระราชด�ำริ “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ”
ดังนัน้ โครงการหมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมูบ่ า้ นวิทยาลัย
วัววิทยา (Beef S&T Knowledge Center) บ้านห้วยบง ต.ป่าเซ่า
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จึงเป็นโครงการพัฒนาที่ใช้วงจรของการผลิตโค มาเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบครบวงจรในมุมมองเชิงระบบ (System approach) เพื่อลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและเป็นการเพิ่มมูลค่าของการผลิตโคอย่างสอดคล้องกับบริบทบนหลักวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
จากผูใ้ ช้ในลักษณะของเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม (Appropriate technology) โดยมุง่ หวังให้ชมุ ชนได้พจิ ารณาและมีสว่ นร่วม
ในการก�ำหนดการน�ำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมส�ำหรับระดับครัวเรือน (ส่วนบุคคล) รวมทั้ง
การสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาหมูบ่ า้ นในระดับชุมชน (ส่วนรวม) ส�ำหรับการสังเคราะห์และพัฒนาไปสูก่ าร
ก�ำหนดนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นต่อไป
แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ใช้กรอบการพัฒนาที่เป็นเชิงระบบ กล่าวคือใช้วัวเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตาม
แนวคิดคือ
“..หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยา (ววว.) หมายถึง การเป็นหมู่บ้านต้นแบบและการเป็นที่เรียนรู้ของการพัฒนาคน โดยมี
กิจกรรมหลักของการพัฒนาหมู่บ้านเกี่ยวกับข้องกับโคเนื้อ ผ่านการการน�ำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไป
ประยุกต์ใช้..”

ข้อมูลเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

การด�ำเนินการโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยวัววิทยาบ้านห้วยบง มีการด�ำเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยี จ�ำนวน 4 กิจกรรมหลัก คือ
กิจกรรม 1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคส�ำหรับเกษตรกรรายย่อย เป็นเทคโนโลยีของ
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วัสดุเป็นพลาสติกพีวีซี (Poly Vinyl Chloride: PVC)
ขนาดความหนา 250 ไมครอน (0.25 มิลลิเมตร) กว้าง 1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จ�ำนวน 3 ผืน เชือ่ มต่อ ด้วยกาวพลาสติก
โรงเรือน Evaporative Cooling system รวมราคาประมาณ 2,700 บาท (ไม่รวมค่าแรง)
กิจกรรม 2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินเพื่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ชุด
ตรวจสอบดินได้อย่างถูกต้อง และทราบถึงผลการวิเคราะห์ดนิ และการใช้ประโยชน์จากผลการวิเคราะห์ดนิ ในการประมาณ
การใช้ปุ๋ยเคมีได้ถูกต้อง
กิจกรรม 3 กิจกรรมการผลิตพืชอาหารสัตว์ที่ดีสำ� หรับโคเนื้อ เพื่อเตรียมการท�ำแปลงพืชอาหารสัตว์ คัดเลือกแปลง
ที่เหมาะสมเพื่อผลิตพืชอาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ การท�ำอาหารสัตว์ในฤดูแล้ง และการผลิตปุย๋ อินทรีย์
จากมูลโค พืชอาหารสัตว์ทนี่ ำ� มาส่งเสริมให้ปลูก ได้คดั เลือกสายพันธุม์ าด้วยกัน 3 พันธุ์ คือ หญ้ามูลาโท 2 หญ้ากินนีมอม
บาซ่า และถั่วสไตโลอุบล โดยมีแปลงทดสอบจริงในชุมชน จ�ำนวน 2 แปลง
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กิจกรรม 4 การผลิตและใช้ไส้เดือนฝอยส�ำหรับการป้องกันเห็บโค เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอยและเชือ้ รา
ในการควบคุมเห็บโคโดยชีววิธีส�ำหรับโคเนื้อบ้านห้วยบง ศึกษาอิทธิพลของไส้เดือนฝอย วิธีการทางชีวภาพ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่เกษตรกร ใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema sp. Thai isolate ป้องกันก�ำจัดเห็บโค Boophilus microplus

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ผลการน�ำองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชุมชน
ที่ชัดเจน และสามารถสร้างความเชี่ยวชาญให้กับชุมชนมี 2 เทคโนโลยี
หลักคือ เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโค และเทคโนโลยีการ
ผลิตพืชอาหารสัตว์สำ� หรับโค-กระบือ โดยมีผลสืบเนื่องในด้านต่างๆ คือ

ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโค ท�ำให้เกษตรกรลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือนด้านการซือ้ ก๊าซหุงต้มเฉลีย่ 1,8003,600 บาทต่อครัวเรือนต่อปี รวมทัง้ ลดปัญหาเรือ่ งสิง่ แวดล้อมเรือ่ งมูลโคได้ในระดับหนึง่ รวมทัง้ เป็นการยืนยันว่าการเลีย้ ง
โคเนื้ออายุ 2 ปี เพียง 1 ตัวก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้ ปัจจุบันมีแกนน�ำด้านการพัฒนาพลังงานในพื้นที่ จัดตั้งกลุ่ม “คน
รักษ์พลังงานบ้านห้วยบง” เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการปัญหาพลังงานร่วมกัน โดยแกนน�ำที่มีความพร้อม
เป็นวิทยากรได้ ทั้งในระดับความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ทัศนคติ (attitude) จ�ำนวน 5 คน และในระดับการ
ถ่ายทอดความรู้และทักษะได้ จ�ำนวน 11 คน ซึ่งมีจ�ำนวนเพียงพอส�ำหรับการเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายด้านการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากมูลโคกับพื้นที่อื่นได้
เทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารสัตว์ (forage crop) ส�ำหรับโค-กระบือ เพื่อแก้ปัญหาส�ำคัญของการขาดแคลนพื้นที่
เลี้ยงสัตว์เนื่องจากการขยายพื้นที่การผลิตอาหาร (food) และพืชพลังงาน (fuel) เป็นจ�ำนวนมากในอุตรดิตถ์ มีการท�ำ
แปลงสาธิตโดยเกษตรกร ปลูกหญ้ามูลาโท กินนีมอมบาซ่า และถั่วสไตโลอุบล ในพื้นที่ประมาณ 3-4 ไร่ ในลักษณะของ
การผลิตแบบทัว่ ไป พืชอาหารสัตว์แปลงดังกล่าวสามารถหมุนเวียนได้อย่างเพียงพอกับโคเนือ้ จ�ำนวน 7-10 ตัว โดยใช้หลัก
การจัดการแปลงเข้าร่วม

ด้านสังคม

การด�ำเนินงาน หมู่บ้านวิทยาลัยวัววิทยาบ้านห้วยบง เป็นการสร้างกระบวนการท�ำงานร่วมกันแบบบูรณาการ
ทั้งในรูปของหน่วยงาน พันธกิจ และการใช้ทรัพยากร โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (area-based) ผ่านหลักการพัฒนาภายใต้
ความร่วมมือของ 3 ส่วนคือ ภาควิชาการ (มหาวิทยาลัย กระทรวง) ภาคการเมือง (อปท. อบต.) และภาคชุมชน (บ้านห้วยบง
และชุมชนอืน่ ) ดังนัน้ การน�ำเทคโนโลยีเข้าสูช่ มุ ชนจึงเป็นลักษณะของการเรียนรูร้ ว่ มกัน การสร้างกระบวนการคิดเพือ่ การ
แก้ไขปัญหา (Problem based learning) โดยความมุ่งหวังสุดท้ายคือเมื่อชุมชนเจอปัญหา หรือสิง่ ทีต่ อ้ งการพัฒนา
ชุมชนจะสามารถใช้กระบวนการดังกล่าวเพือ่ จัดหา คัดเลือก ใช้ และปรับปรุงเทคโนโลยีเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
การเผยแพร่ผลงาน ด�ำเนินการโดยความร่วมมือของทั้ง 3 ภาคส่วน ตัวอย่างเช่น
• การจัดนิทรรศการวิทยาลัยวัววิทยา (ววว.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื่องในงานการขับเคลื่อนการพัฒนา
เชิงพื้นที่ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี เข้าชมนิทรรศการ พร้อมทั้ง ผู้บริหาร
นักวิชาการ จาก 13 มหาวิทยาลัย กว่า 300 คน
• ร่วมจัดรายการวิทยุ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.อุตรดิตถ์) จัดโดย สวท.อุตรดิตถ์ ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลป่าเซ่า
• การน�ำเสนอแนวคิดและการน�ำสูก่ ารปฏิบตั ิ ณ ศูนย์ประชุมเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เนือ่ งในงานการประชุมวิชาการ
Thailand Research Expo 2011
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หมูบ่ า้ นรางสีหมอกไม้ผลไทยเพือ่ การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศน์เกษตร
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ต.ท่านัด อ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
คุณบวร ศาลาสวัสดิ์
รศ.ดร.อ�ำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

บ้านรางสีหมอกเดิมเคยเป็นคอกม้าขนาดใหญ่ เป็นจุดรวมม้าจ�ำนวนมาก
ซึ่งม้าส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสีหมอก ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านรางสีหมอก
ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกไม้ผลมากมาย มีการจัดตั้ง สหกรณ์การเกษตร
บ้านรางสีหมอก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แต่ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ในขณะทีเ่ กษตรกรมีความพร้อมในการรับความรูท้ างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการผลิตพืช ดังนั้น หมู่บ้านรางสีหมอกจึงเป็นหมู่บ้านที่มี
ปัจจัยพื้นฐานอันเหมาะสม ในการพัฒนาเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้นแบบในด้านการจัดการสวนไม้ผล
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรแก่ชุมชนข้างเคียงและชุมชนที่สนใจต่อไป
ปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ
สวนผลไม้เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต ขาดความรูใ้ นด้านเทคโนโลยีการผลิต การใช้ระบบ
การผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการ
ของตลาด เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลนอกฤดู และเทคโนโลยีการบรรจุภณ
ั ฑ์ การจัดการ
หลังการเก็บเกีย่ ว และการแปรรูป ดังนัน้ หากมีการส่งเสริมและถ่ายทอดความรูด้ า้ น
เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลทีเ่ หมาะสมแก่เกษตรกร จนท�ำให้เกษตรกรมีการผลิตไม้ผล
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสามารถสร้างรายได้ทคี่ มุ้ ต่อการลงทุนแล้ว ก็จะเป็นการพัฒนาขัน้ พืน้ ฐานทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารฟืน้ ระบบการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศน์เกษตรให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อธุรกิจในภาคอื่นๆ เช่น ธุรกิจการน�ำเที่ยว ธุรกิจโรงแรม
ที่พัก และธุรกิจด้านอาหารและการบริการ ท�ำให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาที่มีการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป โครงการนี้
เน้นส่งเสริมการผลิตไม้ผลนอกฤดูเพื่อเพิ่มรายได้ โดยมีการจัดเสวนาเพื่อส�ำรวจความคิดเห็น และประเด็นปัญหาของ
เกษตรกร เพือ่ เป็นแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในการผลิตไม้ผลนอกฤดูทถี่ กู ต้องและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งกลุ่มพืชเป้าหมาย คือ มะนาว และชมพู่ รวมทั้งการผลิตไม้ผลชนิดอื่น เช่น แก้วมังกร ฝรั่ง มะพร้าวน�้ำหอม และ
การพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงการใช้สารเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช และการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง และเหมาะสม

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด
1. เทคนิคการผลิตชมพู่นอกฤดู
2. เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู
3. การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
4. เทคนิคการผลิตแก้วมังกรนอกฤดู
5. ไตรโคเดอร์มา : เชื้อราปฏิปักษ์เพื่อการเกษตรไทย
6. การผลิตฝรั่งอย่างเป็นระบบ
7. การใช้สารฮอร์โมนพืชและสารควบคุม
การเจริญเติบโตพืชอย่างถูกต้องและเหมาะสม
8. ธาตุอาหารและหลักการให้ปุ๋ยที่ถูกต้อง
9. การผลิตมะพร้าวน�ำ้ หอม
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ขั้นตอนการพัฒนาหมู่บ้าน
1. พูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสภาพปัญหาที่เกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านพบในการผลิต
ผักและผลไม้
2. ประเมินศักยภาพในด้านต่างๆ ของเกษตรกรและชุมชน รวมทั้งต้นทุนต่างๆ
ที่เกษตรกร มีอยู่ เช่น สวนไม้ผล สวนผัก หรือการรวมกลุ่มแปรรูปสินค้า
เกษตร เป็นต้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยให้สมั พันธ์กบั ต้นทุนที่
เกษตรกรมีอยู่ เช่น การผลิตไม้ผลนอกฤดู การใช้
สารเคมี ปุ๋ย อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

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

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

• เกษตรกรสามารถผลิตไม้ผลหลายชนิดให้ตรงกับช่วงที่ผลผลิตมีราคาสูง
(ผลไม้นอกฤดู) เช่น ชมพู่ แก้วมังกร ทั้งการใช้สารเคมี และการจัดการร่วมกัน
ซึ่งรายได้ของเกษตรกรก็ขึ้นอยู่กับราคาของผลผลิตในช่วงนั้นๆ
• เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้สามารถผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และลด
ค่าใช้จ่ายของปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ ลงได้
• เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันมากขึ้นมีอ�ำนาจในการต่อรองในการขาย
ผลผลิต และการซื้อปุ๋ยและสารเคมี
• มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างเกษตรกรเอง เพือ่
ให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาด
• เป็นชุมชนตัวอย่างให้เกษตรกรจากที่ต่างๆ เข้ามาศึกษาเรียนรู้
• ท�ำให้เกิดความร่วมมือจากทัง้ ชุมชน มหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับกระทรวง
• การผลิตตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ลดการใช้สารเคมี ท�ำให้มีสารพิษ
ตกค้างในธรรมชาติลดลง
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วเกษตรกรน�ำไปปรับใช้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจท�ำให้เกษตรกรจากชุมชนใกล้เคียงเข้ามา
ร่วมกิจกรรมกันมากขึ้นจากต�ำบลแพงพวย เป็นต้น
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

คุณบวร ศาลาสวัสดิ์ ได้รับ
ถ้วยพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม
การประกวดผลผลิตมะพร้าว
ในงาน “สีสันพรรณไม้ เทิดไท้
บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 3” และ
“งานมหัศจรรย์มะพร้าวไทย
เฉลิมพระเกียรติฯ”
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หมูบ่ า้ นข้าวหอมนิล 2
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
นางรัญจวน ยมเกิด
นายจรวย ธงไชย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หมู่บ้านข้าวหอมนิล 2 เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยความรับผิดชอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทองและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น�้ำน้อยไหล
ผ่าน มีคลองชลประทานส�ำหรับท�ำการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มอี าชีพ
ท�ำการเกษตรและค้าขาย มีหน่วยงานราชการและสถานที่ส�ำคัญเป็น
ศูนย์รวมของประชาชน เช่น ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลศาลเจ้าโรงทอง
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอวิเศษชัยชาญ ศูนย์ข้อมูลสนเทศด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนวิเศษชัยชาญ วิทยาลัยการอาชีพอ�ำเภอชัยชาญ กศน. ต�ำบลศาลเจ้าโรงทอง เป็นต้น
สถานทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์ได้แก่ อนุสาวรียน์ ายทองดอก นายทองแก้ว ซึง่ เป็นวีรบุรษุ /วีรชนคนกล้า ผูเ้ สียสละชีพ
เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย มีตลาดศาลเจ้าโรงทอง เป็นตลาดเก่าแก่มีอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งในปัจจุบัน นอกจากได้
ด�ำเนินการทางธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและยังได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง
ที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต�ำบลศาลเจ้าโรงทอง มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจ�ำนวนมาก มีสถานที่พักแรมโฮมสเตย์
ที่มีบรรยากาศร่มรื่น เรียบง่าย บริการเป็นกันเองตามแบบวิถีไทยสามารถรองรับผู้มาเยือนได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 100 คน
มีกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ประกอบด้วย
1. กลุ่มพัฒนาอาชีพวีรไทย ด�ำเนินการด้านการผลิตเยื่อและกระดาษ/ผลิตภัณฑ์กระดาษชนิดต่างๆ จากวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร วัชพืช เศษกระดาษและกล่องเครื่องดื่ม
2. กลุม่ แปรรูปอาหารเพือ่ การจ�ำหน่าย เช่น กลุม่ แม่บา้ นมะขาม ด�ำเนินการด้านการแปรรูปอาหารเน้นการผลิตน�ำ้ พริก
ชนิดต่างๆ กลุ่มผลิตขนม หมู่ที่ 1 ด�ำเนินการด้านการผลิตขนมปังชนิดต่างๆ กลุ่มแปรรูปอาหารจากปลา/เนื้อสัตว์ ด�ำเนิน
การผลิตกุนเชียงและไส้กรอกจากปลา กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน ด�ำเนินการผลิตข้าวสารและรับจ้างสีข้าวของชุมชน
3. กลุม่ ยุวเกษตรโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม
ด�ำเนินการปลูกข้าวหอมนิลครบวงจร เป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่นักเรียนประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้
เคียงทั้งในด้านการผลิตและการตลาด
บุ ค ลากรภายในชุ ม ชน มี ผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น และ
ผู้น�ำชุมชนของแต่ละกลุ่มกิจกรรม มีความรู้ ความ
สามารถ มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการกลุม่
ได้ดี มีผลการด�ำเนินการทีด่ ี ประชาชนภายในชุมชน
มีความรัก ความสามัคคีกันดี จากศักยภาพความ
พร้อมเข้มแข็งของชุมชน ดังกล่าวข้างต้นและตาม
นโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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จึ ง ได้ รั บ การจั ด ตั้ ง เป็ น หมู ่ บ ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ฯ หมู ่ บ ้ า น
ข้าวหอมนิล 2 เขตเทศบาลต�ำบลศาลเจ้าโรงทอง อ�ำเภอ
วิเศษชัยชาญ ตั้งแต่ปี 2553 จนมาถึงปัจจุบัน ในความรับ
ผิดชอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทีไ่ ด้รบั งบประมาณจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ ส าขาต่ า งๆ ของกรมวิ ท ยาศาสตร์
บริการ และของหน่วยงานเครือข่าย การวิเคราะห์/ทดสอบ
คุณภาพสินค้า ผลผลิตของชุมชนการศึกษาดูงาน เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพของชุมชนให้สูงขึ้น

ผลการด�ำเนินงาน

1. ปี 2553 เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของประชาชน
นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง โดยจัดให้มี
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการผลิตข้าวหอมนิล การ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการ
ฝึกดูงานกลุ่มต่างๆ
2. ปี 2554 เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนือ่ งทีม่ งุ่ เน้นให้เกิดความยัง่ ยืนและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูข้ องชุมชน โดยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ด้านปุย๋ อินทรีย์
(พัฒนาต่อยอด) การวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. ปี 2555 เป็นการพัฒนาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพของประชาชนในหมูบ่ า้ นและบริเวณใกล้เคียง เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การด้าน การผลิตเยือ่ และกระดาษจากฟางข้าว เศษกระดาษ กล่องเครือ่ งดืม่ เพือ่ งานหัตถกรรมของชุมชน การเพิม่ ผลผลิต
และการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพเชิงพาณิชย์
จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา ประสบผลส�ำเร็จได้ในระดับหนึง่ ในการน�ำองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมา
พัฒนาคุณภาพและผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1) เกิดกลุ่มกิจกรรมของชุมชน ที่สามารถพัฒนาและผลิตสินค้าต่างๆ ที่สามารถสร้างเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิด
ขึ้นในชุมชน
2) เกิดศูนย์บริการ/แหล่งเรียนรูข้ องชุมชนทีเ่ ป็นต้นแบบการถ่ายทอดองค์ความรูส้ าขาต่างๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดกิจกรรมและมี
การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ ทีส่ ามารถน�ำไปพัฒนาคุณภาพชีวติ /องค์ความรูข้ องประชาชน
นักเรียน นักศึกษา โดยทั่วไปอย่างเป็นรูปธรรม
3) เกิดระบบเครือข่ายความร่วมมือทั้งทางด้านการสร้างอาชีพและการพัฒนาองค์ความรู้สาขาต่างๆ
4) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความส�ำคัญในการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ
และสามารถสร้างเป็นอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้กับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้
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หมู่บ้านข้าวอินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร
คุณสมสมัย วิดีสา
นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ปี 2523 ในระหว่างที่ประทับอยู่ที่พระต�ำหนักภูพานราชนิเวศ
จังหวัดสกลนคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปยังหมู่บ้าน
นางอย – โพนปลาโหล เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ทรงทอดพระเนตร
เห็นความเป็นอยู่ที่คับแค้นของราษฎร จึงมีพระราชด�ำริเกี่ยวเนื่องกับ
การพัฒนาหมู่บ้านนางอย – โพนปลาโหล ดังต่อไปนี้
“ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรในหมู่บ้านนางอย –
โพนปลาโหลให้ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ภายหลังด�ำเนิน
การพัฒนาแล้ว ราษฎรในหมู่บ้านสามารถรักษาสภาพความเป็น

อยู่และพัฒนาต่อไปได้ ด้วยกลุ่มชาวบ้านเอง”
ปี 2526 - 2537 โรงงานหลวงอาหารส�ำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย ด�ำเนินงานโดยโครงการพระราชด�ำริ มีบทบาทในด้าน
การส่งเสริมการปลูกพืชในระบบเกษตรอุตสาหกรรมและเป็นตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อท�ำการแปรรูปและ
จ�ำหน่าย ส่งผลให้ลดการอพยพออกไปหางานท�ำนอกพืน้ ที่ เกิดกลไกการสร้างและสนับสนุนการอยูร่ ว่ มกันแบบครอบครัว
และลดการย้ายพื้นที่ปลูก โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมร่วมกับการจัดการทรัพยากรเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งส่งผลต่อ
การยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชน
ปี 2538 - 2550 โรงงานหลวงฯ เต่างอย เปลี่ยนการด�ำเนินงานมาอยู่ภายใต้ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
จัดตัง้ เป็น บริษทั ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ด�ำเนินงานโดยใช้กลไกทางธุรกิจเป็นแนวก�ำกับ ส่งผลให้ความร่วมมือกับ
เกษตรกรสมาชิกและชุมชนลดลง ผลการด�ำเนินงานไม่ประสบความส�ำเร็จทางด้านธุรกิจ เมือ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบ จึงมีแนวพระราชด�ำริให้ด�ำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจ
ชุมชน โดยให้ใช้โรงงานหลวงฯ เต่างอย เป็นกลไกการพัฒนาพื้นที่ หารูปแบบและวิธีที่
เหมาะสมเพื่อสร้างความสามารถให้กับชุมชนเป็นผู้ด�ำเนินการโรงงานหลวงฯ
ตั้งแต่ปี 2551 ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หน่วยงานในท้องถิ่น และชุมชน
การก่อสร้างโรงงานหลวงฯ เต่างอย
ด�ำเนิน “โครงการวิสาหกิจชุมชน–โรงงานหลวงอาหารส�ำเร็จรูป” มีเป้าหมายเพื่อให้
เกษตรกรพึ่งตนเองได้ โดยใช้โรงงานเป็นเครื่องมือของชุมชนในการพัฒนาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่รอบภูพาน 3 จังหวัด ได้แก่ นครพนม
มุกดาหาร และสกลนคร เกษตรกรจ�ำนวน 5,000 ครัวเรือน ใน 74 หมู่บ้าน มีผลการ
ด�ำเนินงาน ดังนี้

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีกลุ่ม
หลัก 3 กลุ่ม และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี บริหารจัดการกลุ่ม รวมทั้งการ
ดูงาน เพื่อยกระดับการผลิตให้สูงขึ้นและได้รับมาตรฐาน
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1.กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ตั้งแต่ปี 2551 มีสมาชิก
11 คน ใช้พันธุ์ข้าว กข6 ต้านทานโรคไหม้ และข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทน
น�้ำท่วม ได้ผลผลิตข้าว รวม 5,075 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 9.6 หมื่นบาท
ส่งผลท�ำให้เกษตรสามารถยึดเป็นอาชีพได้ โดยในปี 2556 มีสมาขิกเพิ่มขึ้น
เป็น 41 ครอบครัว พื้นที่ปลูก 46 ไร่ สร้างรายได้จากการจ�ำหน่ายเมล็ดพันธุ์
ประมาณ 5.3 แสนบาท

2. กลุ่มข้าวปลอดสารพิษ

ปี 2551 มีสมาชิก 26 คน ปี 2556 สมาชิกเกษตรกรเพิ่มขึ้น มีเกษตรกรปลูกทั้งในพื้นที่ อ.เต่างอย และเครือข่าย
รวม 300 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 100,000 กิโลกรัม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 1.05 ล้านบาท

3. กลุ่มแปรรูป

ปี 2551/2552 มีสมาชิก 80 คน ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป ได้แก่ ข้าวแต๋น
กล้วยตาก และกล้วยทอด ผลิตภัณฑ์จำ� หน่ายในชุมชนและโรงเรียนในพืน้ ที่ ช่วย
ลดการบริโภคขนมขบเคี้ยวจากภายนอก นอกจากนี้ ยังน�ำผลผลิตข้าวปลอด
สารพิษที่ได้มาแปรรูปเป็นข้าวกาบา (GABA : Gamma-Mino butyric Acid)
เพื่อเพิ่มมูลค่าจ�ำหน่ายเป็นกิโลกรัมละ 80 บาท ในปี 2552/2553 ได้ผลผลิต
ข้าวกาบา 28,754 กิโลกรัม สร้างรายได้ให้กลุ่ม 2 ล้านบาท ปี 2556 ผลิต
ข้าวกาบา และจ�ำหน่าย สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ ประมาณ 2.7 ล้านบาท

2. เกิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเต่างอย

เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองที่ตรงกับความต้องการของชุมชน
และเป็นศูนย์ประสานงานสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างชุมชนและหน่วยงานภายนอก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชน
หมู่บ้านนางอย-โพนปลาโหล 300 คนและกลุ่มเกษตรกร 229 คน ปัจจุบัน สวทช. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและเป็น
ที่ปรึกษาด้านวิชาการ รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้สวนแสงประทีป จ.น่าน และ
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จ.กาญจนบุรี
มีการจัดท�ำแปลงสาธิตด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและเยาวชนในชุมชนและในพื้นที่ใกล้เคียง
เช่น แปลงสาธิตการปลูกพริก และแปลงสาธิตการปลูกมันส�ำปะหลัง โดยใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี ได้แก่
บิววาเรียป้องกันเพลี้ยแป้ง ร่วมกับการให้น�้ำในระบบน�้ำหยด ท�ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมี
เป็นต้น

3. การสร้างเครือข่ายการท�ำงาน

สวทช. สร้างเครือข่ายการท�ำงานโดยประสานงานการท�ำงานร่วมกับจังหวัด ประชาคมสกลนคร ได้จัดตั้ง บริษัท
พัฒนาธุรกิจเพื่อการเกษตร (Social Enterprise) เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างเอกชนและชุมชน ที่ผ่านมา
บริษทั พัฒนาธุรกิจเพือ่ การเกษตรเป็นตัวกลางในการรับซือ้ พริกยอดสนเข็ม 80 จากเกษตรกรในพืน้ ที่ อ.เต่างอย และพืน้ ที่
ใกล้เคียง ส่งให้กับบริษัทบางกอก แล๊ป เพื่อท�ำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 35 ไร่ ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้จากการ
จ�ำหน่ายพริก ประมาณ 4.3 ล้านบาท (พริกยอดสนเข็ม 80 เป็นพริกที่ สวทช. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนา
สายพันธุ์และบริษัท บางกอก แล็ปได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในการผลิตและแปรรูปในเชิงการค้า)
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หมู่บ้านฟื้นฟูดินเค็ม
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
นางรัญจวน ยมเกิด
นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บ้านโพนสูง ต.โพนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เป็นอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก
ปัญหาดินเค็มที่เกิดจาก 2 สาเหตุ คือ เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากการท�ำนาเกลือ
โดยใช้พื้นที่ท�ำเป็นแปลงตากเกลือ ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถปลูกพืชและใช้
ประโยชน์จากพืน้ ทีไ่ ด้ ทีผ่ า่ นมาเกษตรกรมาสามารถท�ำนาได้เนือ่ งจากต้นข้าวไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้จึงปล่อยนาทิ้งร้างมามากกว่า 10 ปี
ปี 2551 สวทช. โดย ไบโอเทค ร่วมกับ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) และ
หน่วยงานเครือข่ายได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มเน้น
การใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เช่น การใช้ปยุ๋ พืชสด มูลสัตว์ ปุย๋ อินทรียใ์ นการปรับสภาพดิน
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการคัดเลือกพันธุ์พืชทนเค็มในการปลูกน� ำร่อง ร่วมกับการ
บริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นด�ำเนินงานแบบเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
ผลจากการด�ำเนินงานพบว่าเกษตรกรสามารถกลับมาใช้พื้นที่ในการปลูกข้าวได้
และให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ ประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีการท�ำปุย๋ หมักใช้ในพืน้ ที่
เกษตรกรบางส่วนประกอบอาชีพเสริมโดยการเพาะเห็ดจ�ำหน่าย รวมทั้งมีการส่งเสริม
การปลูกต้นยูคาลิปตัสตามหัวไร่ปลายนาเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการขายไม้ยูคาลิปตัน มีการจัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร
ในพื้นที่ดินเค็ม” ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ที่สนใจในเรื่องการฟื้นฟูดินเค็มและการสร้างอาชีพ
เสริม โดยศูนย์บม่ เพาะประกอบด้วยฐานการเรียนรูต้ า่ งๆ ในการฟืน้ ฟูดนิ เค็ม ฐานการเรียนรูใ้ นการท�ำปุย๋ ฐานการเรียนรูใ้ นการ
เพาะเห็ด รวมทั้งมีแปลงสาธิตการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ผ่านการฟื้นฟูดินเค็ม
ปัจจุบนั มีการขยายผลไปยังพืน้ ทีใ่ กล้เคียง ได้แก่ บ้านโพนสูงเหนือ บ้านโพนสูงสวัสดี และบ้านโพนสูงสามัคคี และเกษตรกร
สามารถปลูกข้าวในพื้นที่ที่ได้รับฟื้นฟูดินเค็มให้ผลผลิตประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ โดยในชุมชนบ้านโพนสูง มีเกษตรกร 40
ครอบครัว น�ำองค์ความรู้ไปด�ำเนินการประมาณปลูกข้าว 50 ไร่ ได้รับผลผลิตประมาณ 20 ตัน ท�ำให้เกษตรกรมีข้าวเพียงพอ
ต่อการบริโภค การด�ำเนินงานมีสร้างเครือข่ายการท�ำงาน 4 ส่วน ได้แก่
1. เครือข่ายการวิจัย พัฒนา ทั้งสถาบันการศึกษาส่วนกลางและท้องถิ่น
2. เครือข่ายการสนับสนุน ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เครือข่ายการขยายผล เกิดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินในการปรับเทคโนโลยีการฟื้นฟูดินเค็มแบบใช้พืชเป็น
แกนร่วมกับการฟื้นฟูการใช้หลักวิศวกรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แหล่งเงินทุน
4. เครือข่ายชุมชน เป็นผู้ด�ำเนินงานหลักในพื้นที่
นอกจากนั้นการท�ำงานมีการสร้างเครือข่ายการฟื้นฟูดินเค็มในในระดับพื้นที่อีก 3 จังหวัด ได้แก่
• พื้นที่ จ.สกลนคร นอกจากการมีการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มเพื่อการปลูกข้าวแล้วยังมีการพัฒนาอาชีพเสริม ได้แก่ การเพาะ
เห็ด ผ้าย้อมคราม ธนาคารควาย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ราคาจ�ำหน่ายที่ 1,000 บาทต่อกระสอบปุ๋ย)
• พื้นที่ จ.นครราชสีมา นอกจากการมีการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มเพื่อการปลูกข้าวแล้วยังมีการพัฒนาอาชีพเสริมอื่นๆ ได้แก่
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
• พื้นที่ จ.ขอนแก่น นอกจากการมีการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มเพื่อการปลูกข้าวแล้วยังมีการพัฒนาอาชีพเสริมอื่นๆ ได้แก่ การ
ท�ำปุ๋ยอินทรีย์ใช้แกลบจากโรงสี
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หมูบ่ า้ นเกษตรอินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง อ.ส�ำโรง จ.อุบลราชธานี
นายปิยะทัศน์ ทัศนิยม
นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บ้านหนองมัง ต.โนนกลาง จ.อุบลราชธานี เป็นชุมชนขนาดใหญ่ตั้งมา
ประมาณ 100 ปี ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ พื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย ไม่มีแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่มีความเป็นกรดสูงไม่เหมาะกับการเพาะปลูกผลผลิต
จากการท�ำนาไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร คนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ท�ำนา
เป็นอาชีพหลัก ท�ำสวนเป็นอาชีพรองและมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย สุกร
มีครัวเรือนทั้งสิ้น 110 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 475 คน จากการที่สภาพพื้นที่
ไม่เอือ้ อ�ำนวยต่อการผลิตผลผลิตทางเกษตร สมาชิกในชุมชนขาดความมัน่ ใจในการท�ำอินทรียแ์ บบปลอดสารพิษ และขาดความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในปี 2549 สวทช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด�ำเนินโครงการ “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชน
วิทยาศาสตร์” เพื่อสร้างเสริมให้ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการศึกษาวิจัยโดยใช้เหตุและผล ควบคู่กับการใช้
ปัญญา สร้างความรู้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับสังคมและสภาพแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเองอย่าง
ยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการท�ำแผนชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือให้
ชุมชนร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง จัดตัง้ คณะกรรมการชุมชนในหมูบ่ า้ นเพือ่
เป็นตัวแทนในการด�ำเนินงาน จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนตามแบบสอบถามเศรษฐกิจ
และสังคมทีพ่ ฒ
ั นาโดยโครงการฯ และได้ประมวลผลร่วมกับข้อมูล กชช. 2ค. เพือ่
ให้ชมุ ชนสร้างกระบวนการเรียนรูต้ ามเหตุและปัจจัยการเรียนรูใ้ นชุมชน เพือ่ การ
แก้ไขปัญหาและการพัฒนาในระดับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการน�ำไปใช้ประโยชน์ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ได้แก่
• หลักสูตรการเตรียมวัตถุดิบและการจัดการผลผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โรคและแมลงในระบบเกษตรอินทรีย์
• หลักสูตรการผลิตงาอินทรีย์หลังการเก็บเกี่ยวข้าว และการแปรรูปงาครบวงจร
• หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก เช่น ไบโอดีเซล เตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน
ผลจากการถ่ายทอด ปี 2556 มีเกษตรกรน�ำองค์ความรู้ไปใช้ในการปลูกข้าวทั้งหมด 14 ครอบครัว พื้นที่ปลูก 295 ไร่
ได้ผลผลิตรวม 132 ตัน มีรายได้สุทธิจากการจ�ำหน่ายประมาณฯ 1.92 ล้านบาท รวมทั้งมีเกษตรกร 19 คน น�ำองค์ความรู้
ไปใช้ในการปลูก แตงโม หอม กระเทียม และผัก รวม 15 ไร่ มีรายได้สุทธิ 1.99 ล้านบาท
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสงส�ำหรับปลูกผักอินทรีย์
โดยมีเกษตรกรให้การยอมรับและมีการลงทุนเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากมีประสิทธิภาพในการเพิม่ ผลผลิตผักอินทรียใ์ ห้มคี ณ
ุ ภาพสูง
ขึ้น อีกทั้งในฤดูฝนยังปลูกพืชได้ ลดปัญหาเรื่องลมพายุ โรคและแมลง ปี 2554 เกษตรกรมีการรวมกลุ่มสร้างโรงเรือนพลาสติก
คัดกรองแสงส�ำหรับปลูกผักอินทรีย์ โดยกู้ยืมจาก ธกส. ในการลงทุนโรงเรือน 2 โรงเรือน ผลจากการปลูกผักในโรงเรือนแบบ
คัดกรองแสง ท�ำให้ผลผลิตผักที่ได้มีสีสดขึ้น ปลูกผักได้ 13 รอบต่อปี จากเดิมปลูกได้เพียง 7 รอบต่อปี เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
ประมาณ 5 หมื่นบาทต่อปี ในปี 2556 ขยายโรงเรือนจาก 2 โรงเรือนเป็น 22 โรงเรือน รวมทั้งเกิดการลงทุนในการสร้าง
โรงเรือนในพื้นที่ 1.43 ล้านบาท รวมทั้งในปี 2557 จะขยายผลไปยังเครือข่ายจังหวัดอื่นๆ อีกประมาณ 15 โรงเรือน
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หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์
และการใช้พลังงานทดแทน
ที่ตั้งหมู่บ้าน
:
ผู้ประสานงานในพื้นที่ :
		
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
หน่วยงาน
:

หมู่ 3 หมู่ 7 หมู่ 8 ต.พันเสา อ.บางระก�ำ จ.พิษณุโลก
คุณปริญญา มีสุข (นักวิชาการเกษตร เทศบาลต�ำบลพันเสา อ.บางระก�ำ)
คุณรสริน พุทธภูมิพิทักษ์ (ประธานองค์กรชุมชนพันเสา)
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร อุดอ้าย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

สภาพทั่วไป

เทศบาลต�ำบลพันเสา ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11 มีพื้นที่ประมาณ
73.72 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจาก อ.บางระก�ำ ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่าง
จากจ.พิษณุโลก ประมาณ 40 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

จุดเด่นพื้นที่ของ ต.พันเสา มีคลอง หนอง และบึงจ�ำนวนมาก เหมาะแก่
การปรับปรุง กักเก็บน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง แหล่งเพาะพันธุ์ปลา และพัฒนาเกษตร
ก้าวหน้า ซึ่งข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ ต.พันเสา ตามแผนที่ระบบ GIS ของ
กรมที่ดิน ได้แสดงภูมิประเทศ แหล่งน�ำ้ ทรัพยากรป่าไม้ เส้นทางคมนาคม และ
ความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

หมู่บ้านต่างๆ (จ�ำนวน 11 หมู่บ้าน) ใน ต.พันเสา อ.บางระก�ำ จ.พิษณุโลก
เป็นต�ำบลหนึ่งที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 80) ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เช่น
การปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วต่างๆ รวมถึงอ้อยและผลไม้ ขณะที่ทางด้านปศุสัตว์ เกษตรกรมีการเลี้ยงโค
สุกร ไก่ ซึ่งการท�ำเกษตรบางชนิดก็มีการลงทุนสูงท�ำให้เกษตรกรมีหนี้สินและได้ผลตอบแทนน้อยอันเป็น
ผลมาจากการน�ำสารเคมีทางการเกษตรมาใช้เพือ่ เพิม่ ผลผลิตท�ำให้ตน้ ทุนในการผลิตสูงและผลตามมาคือ
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเกิดการปนเปือ้ นของสารทัง้ ในผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงปนเปือ้ นในดินน�้ำ
และอากาศ นอกจากนีย้ งั มีการใช้พลังงานส�ำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทีต่ อ้ งน�ำเข้าจากภายนอก
ซึ่งมีผลท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น
คณะผูด้ ำ� เนินการจึงเล็งเห็นว่าควรมีการบริหารจัดการให้เกษตรกรมีความสามารถในการประกอบอาชีพในรูปของธุรกิจชุมชน
ที่ครบวงจร ใน ต.พันเสา ซึ่งมีความพร้อมในการด�ำเนินงานบางส่วน เช่น มีกลุ่มเกษตรกรการท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพอัดเม็ด กลุ่มผู้เลี้ยง
สุกร และโค กลุม่ ปลูกต้นสบูด่ ำ� เพือ่ ผลิตเป็นพลังงานทดแทน กลุม่ เพาะปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพร เป็นต้น โดยจะพัฒนาให้
เป็นกลุม่ หมูบ่ า้ นพัฒนาตัวอย่าง ทีเ่ ป็นแหล่งการศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรียแ์ ละการใช้พลังงานทดแทน โดยกิจกรรมจะประกอบ
ด้วย การผลิตปุ๋ยหมักทั้งในรูปน�ำ้ และอัดเม็ด การท�ำเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ กระบวนการล้างผักเพื่อจ�ำหน่าย
การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการแปรรูป การจัดตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ชุมชน การเลี้ยงสุกรและโคในชุมชน การผลิต
พลังงานทดแทนไบโอดีเซล การจัดตั้งตลาดเกษตรอินทรีย์ในชุมชน เป็นต้น

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ปี 2553 ได้ด�ำเนินการด้านเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นการปลูกผักอินทรีย์ และการปรับปรุงการผลิตปุ๋ยหมัก จนน�ำไปสู่
การผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายได้แล้ว และในปีงบประมาณ 2554 ได้ดำ� เนินการโครงการการผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควัน โครงการการผลิตน�ำ้ มัน
ไบโอดีเซลขนาดชุมชน โดยโครงการเสร็จสิ้นเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555 และ ได้ดำ� เนินการกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. โครงการสกัดและแปรรูปพืชสมุนไพร เพื่อเสริมกับโครงการที่ผ่านมา เพื่อผลิตเป็นยาฆ่าศัตรูพืชจากสารธรรมชาติ โดยน�ำ
ไปผสมกับน�ำ้ ส้มควันไม้ทไี่ ด้จากการผลิตถ่าน นอกจากนีย้ งั จะเป็นการน�ำสารสกัดพืชสมุนไพรไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยานวด เพือ่ เป็น
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งจะมีการถ่ายทอดกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการเก็บ
ข้อมูล การทดลองเปรียบเทียบ
2. การจัดการแมลงศัตรูพืชแบบผสมผสานในแปลงกลุ่มปลูกพืชผักเกษตร
อินทรีย์

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ กรณี หมู่บ้านแม่ข่าย ต.พันเสา และ
ลูกข่าย ต.บ้านนา ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี มีหน่วยงานท้องถิ่น เช่น องค์การ
บริหารส่วน ต.เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร ในพืน้ ทีใ่ ห้การ
สนับสนุนปัจจัยพืน้ ฐาน หน่วยงานภาครัฐในภูมภิ าค เช่น ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการ
เกษตรที่ 2 (สวพ.2) ให้การสนับสนุนการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตร
พาณิชย์จังหวัด ดูแลการตลาด ชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์อันเป็น
ผลจากโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ที่หมู่ 7 ซึ่งจะเป็นศูนย์แสดงและจ�ำหน่าย
และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้สนใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/เครือข่าย
แต่ละกลุ่มได้ด�ำเนินการตามโครงสร้างวิสาหกิจชุมชน และด�ำเนินการในรูป
แบบสหกรณ์
หมู่บ้านแม่ข่าย (ต.พันเสา) ได้ด�ำเนิน 3 ปี ช่วงด�ำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต�ำบล) ที่สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่
จ�ำเป็นเช่นระบบน�ำ้ ไฟฟ้า สถานที่จัดประชุม การติดต่อประสานงาน ภาครัฐ (ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรที่ 2) ได้ช่วยเหลือด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตร หน่วยงานในจังหวัด (เทศบาลนครพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โรงพยาบาลพุทธชินราช) ได้สนับสนุนด้านการตลาด ภาคเอกชน (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
พิษณุโลก) สนับสนุนการน�ำผลผลิตเกษตรปลอดสารมาจ�ำหน่าย ผู้น�ำกลุ่มสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเครือข่าย
และผู้สนใจศึกษาดูงาน และที่ส�ำคัญยังมีเยาวชนในโรงเรียนเข้าร่วมโครงการด้วย

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

ในการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี จ ะเป็ น ลั ก ษณะบู ร ณาการงานวิ จั ย ที่ ส� ำ เร็ จ แล้ ว มาถ่ า ยทอดให้ กั บ ชุ ม ชนโดยการส� ำ รวจ
ความต้องการและศักยภาพของชุมชนนัน้ เช่นเกษตรกร สภาพพืน้ ที่ ปัจจัยการผลิต และวัตถุดบิ ทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการผลิต โดยจะพิจารณา
ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำและปลายน�้ำ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน การถ่ายทอดเทคโนโลยีประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
1. เทคนิคการท�ำเกษตรปลอดสาร เกษตรอินทรีย์ การลดการเผาของเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยการน�ำมาท�ำเป็นปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ การรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP, GMP) การผลิตปุ๋ยจากก้อนเห็ดฟาง การปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยก้อนเห็ด
2. การผลิตถ่านอัดแท่งไร้ควันและน�ำ้ ส้มควันไม้ จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
3. การผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำ� เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและใช้พลังงานทดแทน
4. การผลิตสมุนไพรก�ำจัดแมลงศัตรูพชื การลดต้นทุนในการท�ำเกษตรปลอดสารและเกษตร
อินทรีย์ โดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ การใช้นำ�้ ส้มควันไม้ และสมุนไพรก�ำจัดแมลง

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ผู้เข้าร่วมอบรม มีการน�ำไปใช้ประโยชน์ เป็นจ�ำนวน 70 คน จากที่เข้าอบรมทั้งหมด 97 คน
โดยจ�ำนวน 70 คนนี้พบว่าสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 3,000-5,000 บาทต่อเดือน และ
เมื่อจ�ำหน่ายผลิตผลจากกิจกรรมต่างๆแล้วสามารถสร้างรายได้ในครัวเรือนเฉลี่ย 6,000-8,000
บาทต่อเดือน สามารถสร้างเศรษฐกิจในชุมชนเฉลี่ย 268,500 บาทต่อเดือน โดยประเมินผลิตผลผักปลอดสาร
ส่วนข้าวอินทรียจ์ ากกลุม่ ปลูกข้าวและเมล็ดพันธุข์ า้ วอินทรียแ์ ละโรสฟาร์ม จ�ำนวน 8 ราย รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ 12,000-15,000
บาทต่อเดือน สามารถสร้างเศรษฐกิจในชุมชนเฉลี่ย 108,000 บาทต่อเดือน
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ด้านสังคม

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในรูปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของนักวิชาการหน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรส่วนท้องถิ่น
เกษตรกรในพืน้ ที่ และหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องเกิดชุมชนต้นแบบทีม่ กี ารบูรณา
การด้านเกษตรอินทรีย์ใน จ.พิษณุโลก โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับการบริหารจัดการแบบครบวงจร เน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ในท้องถิ่นและขยายเครือข่ายไปยังชุมชนอื่น เป็นแหล่งศึกษาดู
งานของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนอื่นในเรื่องการบริหารจัดการที่
มีการบูรณาการงานวิจัยของนักวิชาการ การประสานความร่วมมือระหว่าง
นักวิชาการ หน่วยงานรัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่น ชุมชน โดยมีการจัดการตั้งแต่
ต้นน�้ำ กลางน�้ำและปลายน�้ำ สร้างวิทยากรแกนน�ำในท้องถิ่นและปราชญ์ใน
ชุมชนสามารถเป็นผู้บรรยาย สาธิตกระบวนการเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ย
หมัก และน�ำ้ หมักชีวภาพ น�ำ้ ส้มควันไม้ การผลิตถ่าน การลดต้นทุนการเกษตร
ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมามีวทิ ยากรแกนน�ำทีม่ คี วามสามารถหลายท่านเช่น
คุณปกรณ์ หงส์วิเศษ คุณรสริน พุทธภูมิพิทักษ์ คุณจ�ำปี ศรีเรือง คุณบัวลอย วันทัศน์ คุณปริญญา มีสุข

ด้านสิ่งแวดล้อม

(คิดเฉพาะปุ๋ยและถ่านอัดแท่ง) พบว่าสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการ
เกษตร โดยน�ำมาผลิตเป็นปุ๋ยและถ่านอัดแท่ง คิดจากปุ๋ยหมักที่ใช้ต่อปี ประมาณ 300 ตัน (300,000 กิโลกรัม) ต่อปี โดยปุ๋ยหมัก
100 กิโลกรัมจะใช้เศษวัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่แห้งเฉลี่ย 250 กิโลกรัม ดังนั้นจะใช้วัตถุดิบในการท�ำปุ๋ยประมาณ 750,000
กิโลกรัม (750 ตัน) ต่อปี สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศประมาณ 446.2 ตันต่อปี (คิดจากค่าเฉลี่ยการเผา
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 742.5 กิโลกรัม จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 441.6 กิโลกรัม)

กระบวนการขยายเครือข่าย

ในปีงบประมาณ 2557 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อขยายหมู่บ้านลูกข่ายไปยัง
ชุมชนใน จ.พิจิตร โดยจัดเป็นหมู่บ้านลูกข่ายที่ อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ซึ่งประกอบด้วย 4 ต�ำบล ได้แก่ ต.บ้านนา ต.บึงบัว ต.วังโมกข์
และ ต.หนองหลุม ในระยะเวลา 3 ปี โดยมีโรงพยาบาลวชิรบารมี อบต. ทั้ง 4 อบจ. กลุ่มเกษตรกรในเขต อ.วชิรบารมี ผู้นำ� ท้องถิ่น
ให้การสนับสนุน โดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับชุมชนพันเสา

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

หน่ ว ยงานหลั ก คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 จ.พิษณุโลก
หน่วยงานที่สนับสนุน
• ส�ำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 (สวพ.2)
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตพิษณุโลก
• มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
• เทศบาลต�ำบลพันเสา ต.พันเสา อ.บางระก�ำ
• เทศบาลนครพิษณุโลก (ตลาดสีเขียว บ้านคลอง)
• ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
• สภาองค์กรชุมชน ต.พันเสา อ.บางระก�ำ
• ชมรมเกษตรปลอดสารอาหารปลอดภัย (กลุ่มตลาดผักสีเขียว)
หน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย จ.พิษณุโลก
• กลุ่มเกษตรกร ต.พันเสา อ.บางระก�ำ
• กลุ่มเกษตรกรต�ำบลวงฆ้อง อ.พรหมพิราม
• กลุ่มเกษตรกรส่วนต�ำบลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์
• กลุ่มเกษตรกรต�ำบลท่าพธิ์ อ.เมือง
• โรงเรียนประดู่มะค่างาม อ.บางระก�ำ
• โรงเรียนวัดทุ่งชา อ.บางระก�ำ
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เรื่องเล่าความส�ำเร็จ ความประทับใจ

การที่จะน�ำองค์ความรู้ต่างๆ ไปถ่ายทอดให้กับชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น จ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องจากการวิจัย ซึ่งเป็นการวิจัยที่ตอบโจทย์ในพื้นที่ ที่
เป็นปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้นทุกปัญหาหรือความต้องการ
ที่ได้มาจากท้องถิ่นจะถูกน�ำมาเป็นหัวข้อวิจัยให้กับนักวิจัย หัวข้อวิจัยส�ำหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโจทย์วิจัย โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนในคณะวิทยาศาสตร์ แหล่งทุนจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อท�ำการวิจัยส�ำเร็จก็จะได้แนวทาง เทคนิคและรวมถึงนวัตกรรมที่ไปถ่ายทอดให้
กับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายอันจะเป็นการแก้ปัญหาชุมชนหรือท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน
โจทย์วจิ ยั ทีไ่ ด้มาก็สามารถบูรณาการกับการวิจยั ของนิสติ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้วย
ดังนั้นชุมชนพันเสาจึงเป็นแหล่งของโจทย์วิจัยหลายด้านที่สามารถน�ำมาใช้วิจัยแล้วน�ำไปปรับใช้
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยในพื้นที่ที่บูรณาการเรียนการสอนจะแยกได้เป็น 3 ส่วน คือจากนักวิจัยซึ่ง
คือผู้สอนด้วยก็จะมีผลงานวิจัยอาจจะน�ำไปตีพิมพ์ หรือเขียนบทความ น�ำไปปรับปรุงหลักสูตร ส่วนที่เป็น
ผู้เรียนคือนิสิตที่ส่วนหนึ่งที่ได้จากการเรียนการสอนจากผู้สอนน�ำผลการวิจัยมาใช้ในการเรียน อีกส่วนหนึ่งคือนิสิตจะได้ทำ� การวิจัย
ด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมกับผู้สอนในฐานะเป็นผู้ช่วยวิจัย ส่วนที่ 3 คือชุมชน ประชาชน องค์กรท้องถิ่น ที่ได้นำ� ผลการวิจัยไปปรับ
ใช้ในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ท�ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและการมีส่วนร่วมในชุมชนอันจะท�ำให้เกิดความยั่งยืนได้ ดังนั้นจากการ
วิจัยในระดับปฏิบัติการแล้วน�ำมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่จริง โดยมีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมเป็นการวิจัยที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
มีการบูรณาการงานวิจัยหลายด้านท�ำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนท�ำชุมชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองได้ โครงการ
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นโครงการที่สามารถน�ำงานวิจัยลงสู่พื้นที่ได้อย่างแท้จริง

คุณสมนึก เสือคล้าย
นายกเทศมนตรี
เทศบาล
ต�ำบลพันเสา

คุณจ�ำปี ศรีเรือง
ประธานสภาเทศบาล
ต�ำบลพันเสา

คุณบัวลอย วันทัศน์
รองนายก
เทศมนตรีเทศบาล
ต�ำบลพันเสา

ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย
ผู้รับผิดชอบโครงการ

รศ.ดร.สัมฤทธิ์
โม้พวง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

คุณรสริน
พุทธภูมิพิทักษ์
ประธานสภาองค์กร
ชุมชนพันเสา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

นายสมนึก เสือคล้าย นายกเทศมนตรี ต.พันเสา เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่
22 – 24 พฤศจิกายน 2556 กลุม่ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน หมูท่ ี่ 3 (กลุม่ ปลูกผักปลอดสาร
พิษ) ต.พันเสา อ.บางระก�ำ จ.พิษณุโลก ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น รางวัลที่ 3 ของระดับจังหวัด
ในโครงการ SMEs และ OTOP สู่เวทีโลกระยะที่ 3 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี
นายจ�ำปี ศรีเรือง ประธานสภาเทศบาล ต.พันเสา และ ผศ.ดร.วิจติ ร อุดอ้าย เป็นตัวแทนชุมชนพันเสาและคณะท�ำงานโครงการ
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต.พันเสารับโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตรประจ�ำปี 2557 จากรองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2557
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หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 7 และ หมู่ 11 บ้านต�ำ๊ พระแล ต.บ้านต�๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา
นายสมิง อ้อยหวาน (ประธานสหกรณ์เลี้ยงปลา บ้านต�๊ำ เมืองพะเยา จ�ำกัด)
ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านต�๊ำพระแล ต.บ้านต�๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา เป็นหมู่บ้านที่เดิมประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมแบบยังชีพ มีการท�ำนา ท�ำสวนล�ำไย สวนยางพารา ปลูกข้าวโพด เป็นต้น
ต่อมาผู้ริเริ่มการเลี้ยงปลานิลบริเวณบ้านต�ำ๊ พระแล คือ นายสมิง อ้อยหวาน และมี
การเลี้ยงประสบความส�ำเร็จดีท�ำให้ปัจจุบันมีการเลี้ยงปลานิลในพื้นที่หมู่บ้านเพิ่ม
มากขึ้น (รูปที่ 1) บ้านต�๊ำพระแล แบ่งเป็น 2 หมู่ คือ หมู่ที่ 7 มี นายมนัส นามบ้าน
เป็นผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน 324 ครัวเรือน ประชากร 871 คน และหมู่ที่ 11 มีนายอดุลย์ อ้อยหวาน เป็นผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน
313 ครัวเรือน ประชากร 892 คน รวมประชากรบ้านต�๊ำพระแล 2 หมู่บ้านจ�ำนวน 1,763 คน สภาพพื้นที่ตั้งของหมู่บ้าน
เอื้ออ�ำนวยต่อการเลี้ยงปลานิลเนื่องจากน�้ำที่ใช้เลี้ยงปลามีคุณภาพดี โดยเป็นน�้ำจากน�้ำตกจ�ำปาทอง และน�้ำตกขุนต�๊ำ
ซึ่ ง เป็ น น�้ ำ ที่ ไ หลลงจากเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยหลวง ต่ อ มามี ก ารส่ ง เสริ ม
การเลี้ยงปลานิลในเชิงพาณิชย์ให้แก่เกษตรกรในกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล บ้านต�๊ำพระแล
และส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ (รูปที่ 2 และ 3) ซึ่งจะสร้างความ
มั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

จากการเลี้ ย งปลานิลบริเวณบ้านต�๊ ำพระแลซึ่ง มีการขยายตั ว เพิ่ มขึ้ น อย่ า ง
มากทั้งจ�ำนวนผู้เลี้ยงและพื้นที่การเลี้ยงท�ำให้เกษตรกรเริ่มประสบปัญหา เช่น
ราคาปลานิลตกต�่ำในบางช่วงเวลา ปัญหาต้นทุนค่าอาหารที่มีราคาแพง ปัญหา
ด้านการตลาดเนื่องจากยังไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป รวมถึงปัญหาด้านโรคปลา
และคุณภาพน�้ำในบ่อเลี้ยงปลา รวมถึงน�ำ้ ทิ้งที่ปล่อยออกมาจากบ่อ ในปี พ.ศ. 2553
ได้ท�ำการศึกษาเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้เลี้ยงปลามีสมาชิกประมาณ 80 ราย ครอบคลุม
พืน้ ทีห่ ลายหมูบ่ า้ นของ ต.บ้านต�ำ๊ รวมถึงผูเ้ ลีย้ งปลาบริเวณใกล้เคียงอีกกว่า 100 ราย
ซึ่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา รวมถึงในพื้นที่ดังกล่าวยังมีความ
เสี่ยงที่จะมีผู้เลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และในอนาคตอาจเกิดปัญหาการปล่อยน�้ำทิ้ง
จากบ่อเลี้ยงปลาและเกิดผลกระทบต่อคุณภาพน�ำ้ ในแหล่งน�้ำธรรมชาติ

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

จากปัญหาดังที่กล่าวข้างต้นท�ำให้กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงปลามีความสนใจที่จะพัฒนาความรู้ในด้านของการเลี้ยงปลา
อย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภครวมถึงการลดต้นทุนการผลิตเช่นการท�ำอาหารปลาโดยใช้วัสดุเหลือ
ใช้ ท างการเกษตรในพื้ น ที่ การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากปลานิ ล การจั ด การคุ ณ ภาพน�้ ำ ในบ่ อ และการบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย
ตลอดจน การพัฒนาวิทยากรในชุมชนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการเลี้ยงปลานิล ดังนั้นการด�ำเนินงานหมู่บ้าน
ปลานิลปลอดภัยจึงเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ระบบการผลิตปลานิลในพื้นที่ และพัฒนาความรู้ด้านการผลิตปลานิลให้แก่
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เกษตรกรโดยน�ำความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปลดต้นทุนการผลิต การ
แปรรูป ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้บ้านต�๊ำพระแลสามารถ
เป็นแหล่งผลิตปลานิลทีส่ ำ� คัญของภาคเหนือตอนบน เป็นหมูบ่ า้ นต้นแบบด้านการผลิต
ปลานิลปลอดภัย เป็นการสร้างตราสินค้าให้กบั จ.พะเยา มีผลผลิตทีป่ ลอดภัยออกสูต่ ลาด
และท�ำให้เกิดการเลีย้ งปลาอย่างยัง่ ยืนบริเวพืน้ ทีด่ งั กล่าวซึง่ สามารถเป็นต้นแบบให้กบั
หมู่บ้านอื่นๆ ได้ ต่อไป

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

การด�ำเนินงานหมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปลานิลปลอดภัยได้ดำ� เนินการ
เป็นขั้นตอนตามแผนภาพ

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ความส� ำ เร็ จ ของการพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า นท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม เกษตรกรมี ค วามสามารถใน
การเลี้ยงปลาได้อย่างถูกต้อง มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนา
การเลี้ ย งปลานิ ล เกษตรกรมี ค วามตระหนั ก และเกิ ด แนวคิ ด ในการลดผลกระทบของน�้ ำ ทิ้ ง ต่ อ ฟาร์ ม ปลานิ ล
ท� ำ ให้ เ กษตรกรมี ทั ศ นคติ ที่ ดี สามารถผลิ ต ปลานิ ล ที่ มี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภครวมถึ ง มี ก ารยกระดั บ จากกลุ ่ ม
ผู้เลี้ยงปลานิลเป็นสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต�๊ ำ เมืองพะเยา จ�ำกัด ภายใต้การด�ำเนินการแบบบูรณาการ ของหลาย
หน่วยงาน เช่น จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานประมง จังหวัดพะเยา ส�ำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพะเยา เป็นต้น ซึ่งการด�ำเนินงาน
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ที่มีการบูรณาการร่วมกันนี้นับเป็นอีกความส�ำเร็จหนึ่งของหมู่บ้านปลานิลปลอดภัย
รวมถึงมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความตระหนัก
ด้านผลกระทบ สิ่งแวดล้อมต่อผู้เลี้ยงปลา

ด้านสังคม

การพั ฒ นาความรู ้ ด ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นพื้ น ที่ เ ลี้ ย งปลาท� ำ ให้
ประชาชนเห็นว่าสามารถสร้างรายได้และมีการเพิ่มจ�ำนวนผู้เลี้ยงปลา ก่อให้เกิดการ
จ้างงาน การพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน และท�ำให้การเลี้ยงปลานิลเปลี่ยนไปเป็น
อาชีพหลักของคนจ�ำนวนมากในบ้านต�๊ำพระแล รวมถึงคนในชุมชนได้ร่วมกันคิด
ร่วมกันท�ำก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ และท�ำให้บ้านต�๊ำพระแลเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สำ� คัญด้านการเลี้ยงปลานิล

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

หมู่บ้านปลานิลปลอดภัย หมู่ 7 และหมู่ 11 บ้านต�๊ำพระแล ต.บ้านต�๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา สามารถถ่ายทอดความรู้
ด้านการเลี้ยงปลานิลอย่างปลอดภัยให้กับหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น หมู่ 8 บ้านต�ำ๊ กลาง และหมู่ 9 บ้านต�ำ๊ ใน ซึ่งมีการขยาย
พื้นที่เลี้ยงปลานิลเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการขยายผลสู่กลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลใน อ.ดอกค�ำใต้ จ.พะเยา โดยมีวิทยากรคือ
นายสมิง อ้อยหวาน และนายค�ำอ้าย เขียวสีมา

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ส�ำนักงานประมง จ.พะเยา และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน จ.พะเยา

ขอขอบคุ ณ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี และมหาวิ ท ยาลั ย พะเยาที่
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน� ำ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เลี้ยงปลา
ต�ำบลบ้านต�๊ำ

นายสมิง อ้อยหวาน ประธานสหกรณ์
เลี้ยงปลาบ้านต�๊ำเมืองพะเยา จ�ำกัด
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การท�ำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วย
งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องท�ำให้พื้นที่เลี้ยงปลา
ของบ้านต�ำ๊ เป็นแหล่งผลิตปลานิลปลอดภัย
ที่ส�ำคัญของภาคเหนือ

ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

หมู่บ้านไก่พื้นเมือง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านสามเส้า หมู่ 9 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
นายชาติ คันทนา
ผศ.พนอม ศรีวัฒนสมบัติ, นายด�ำรงศักดิ์ สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านสามเส้า ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือเขื่อนแควน้อย
บ�ำรุงแดน อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ เป็นพืน้ ทีท่ ขี่ าดแคลนแหล่งน�ำ้ ในการท�ำเกษตรกรรม
ซึง่ ต้องอาศัยแหล่งน�ำ้ จากธรรมชาติในฤดูฝนเท่านัน้ ในการท�ำเกษตร อาชีพหลัก คือการท�ำไร่
มันส�ำปะหลัง อาชีพรอง คือการเลี้ยงสัตว์และการท�ำเกษตรผสมผสาน โดยมีประชากร
ทั้งหมู่บ้านประมาณ 200 คน ในหมู่บ้าน เป็นชุมชนค่อนข้างที่มีฐานะยากจน ห่างไกลจาก
ความเจริญ ซึ่งหากจากตัวเมืองพิษณุโลก ประมาณ 80 กิโลเมตร

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วเคยประสบปั ญ หาด้ า นการเลี้ ย งไก่ พื้ น เมื อ ง เกิ ด โรคระบาดใน
ไก่พื้นเมือง และปัญหาการฟักไข่ไม่ได้ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากความชื้นในบรรยากาศสูง
ไม่สามารถผลิตอาหารไก่พื้นเมืองไว้ใช้เองได้ ทั้งที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ส�ำคัญ ท�ำให้
ชุมชนมีความต้องการองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะน�ำเข้าไปพัฒนาชุมชนให้เกิดผล
หลังจากการด�ำเนินการผ่านไปเป็นระยะเวลา 2 ปี ชุมชนมีความเข้าใจและสามารถน�ำเอาความ
รูไ้ ปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ทางด้านการผลิตและวางแผนการความคุมโรคระบาดที่
เป็นโรคประจ�ำถิ่นในการเลี้ยงสัตว์ปีก ปัจจุบันชุมชนได้น�ำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในชุมชน เช่น มีการใช้เครื่องบดเพื่อผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้จากท้องถิ่น
การใช้ตู้ฟักไข่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟักไข่ การคัดเลือกพันธุ์ การประกอบสูตรอาหาร
ใช้เอง และวางแผนการผลิตวัตถุดิบอาหารเพื่อใช้เองอย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ยังมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชุม โดยมีประธานและรองประธาน
เป็นแกนน�ำ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�ำเนินงาน และยังก่อให้เกิดวิทยากรประจ�ำกลุ่ม
ให้ความรู้แก่เครือข่ายและผู้มาศึกษาดูงาน พื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีจุดเด่นในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโครงการฯ ให้กับผู้มาเที่ยวเขื่อนฯ จ�ำนวนมากในแต่ละเดือน

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

ชุมชนมีการเรียนรู้และพยายามเข้าใจในกระบวนการ การน� ำเอาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ผลผลิ ต และรายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม สมาชิ ก
มีประธานและตัง้ คณะกรรมการในหมูบ่ า้ นเพือ่ มาช่วยกันพัฒนาหมูบ่ า้ น ซึง่ ชุมชนมีความสนใจ
และพยายามหาแหล่งเรียนรู้และพัฒนาให้เป็นต้นแบบในการท�ำงานและสร้างเครือข่ายให้
เกิดความยั่งยืน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

กิจกรรมที่ถ่ายทอดสู่ชุมชนโดยเน้นกระบวนการปฏิบัติจริงและชุมชนมีความเข้าใจได้
ง่ายในการด�ำเนินงาน นอกจากนีช้ มุ ชนทีม่ ารับการถ่ายทอดองค์ความรูต้ อ้ งสามารถถ่ายทอด
ได้ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างแรงจูงใจในการด�ำเนินงานต่อไป
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ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

หลังจากการด�ำเนินงานชุมชนมีผลผลิตออกสู่ตลาดและเครือข่ายได้อย่างชัดเจน โดยปกติ
จะขายไก่ได้เพียงตัวละ 150 บาท เท่านั้นแต่พอได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงไก่
เหลืองหางขาวก็สามารถขายได้ตัวละ 1,000 บาท ในอายุ 3 เดือนเท่ากัน ซึ่งจะเห็นส่วนต่างกัน
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้นำ� เอาผลพลอยได้จากการเกษตรมาผลิตเป็นอาหารให้ไก่กินได้ เพื่อ
ลดต้นทุนค่าอาหารลงได้ โดยปกติจะสมาชิกแต่ละคนจะใช้ประมาณ 2 กระสอบ ต่อเดือน (กระสอบ
ละ 480 บาท) แต่พอได้ฝึกอบรมสามารถลดต้นทุนได้ครึ่งหนึ่ง

ด้านสังคม

ชุมชนมีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนากลุ่มให้ประสบความส�ำเร็จ และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันโดยตลอด ซึ่งสร้างความสามัคคีในชุมชนให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น เป็นศูนย์เรียนรู้
ในการศึ ก ษาดู ง าน นอกจากนี้ ยั ง เป็ น จุ ด แลกเปลี่ ย นซื้ อ ขายสายพั น ธุ ์ ไ ก่ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ใน
การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของการด� ำ เนิ น งานการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเลี้ ย งไก่ พื้ น เมื อ ง
เหลืองหางขาว คือ ความต้องการของชุมชน และการได้รับองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับอาชีพ
หรืองานที่ด�ำเนินการอยู่ ถ้าเป็นความต้องการของชุมชนในการประกอบอาชีพ องค์ความรู้
ที่ ถ ่ า ยทอดให้ กั บ ชุ ม ชนจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ความส� ำ เร็ จ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ คื อ
การสร้างวิทยากรกลุ่มที่สามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนและเครือข่าย มีสมาชิกที่เป็นลูกข่ายเข้ามารับการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนซื้อขายไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีลูกข่ายในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้
• บ้านวังตาด หมู่ 6 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง • บ้านคลองตาล หมู่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม
• บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 8 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระก�ำ	 • บ้านกร่าง หมู่ 6 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง
• บ้านมะตูม หมู่ 1 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

1. องค์การบริหารส่วน ต�ำบลคันโช้ง สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ส�ำนักงานปศุสัตว์ อ�ำเภอวัดโบสถ์และปศุสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนด้านวัคซีนยา
3. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนงบประมาณ
4. ส�ำนักงานเกษตร จังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนวัสดุและงบประมาณ
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สนับสนุน วิทยากร

ผศ.พนอม ศรีวัฒนสมบัติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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นายชาติ คันทนา
ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่
พื้นเมืองกลุ่ม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• ได้มีการตีพิมพ์ในนิตยสารไม่ลอง
ไม่ รู ้ เกษตรมื อ โปร ฉบั บ ที่ 143
ประจ�ำเดือน มิถุนายน 2556
• ได้รับการเชิดชูเกียรติจากส�ำนักงาน
ปศุสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก
• ได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสารราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก

หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 10 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
นางกัญญา อ่อนศรี
ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

หมูบ่ า้ นทัพไทย เป็นหมูบ่ า้ นใหม่ทมี่ กี ารจัดตัง้ มาเมือ่ ประมาณปี 2510 แต่เดิม
เป็นโคกสูง ลักษณะเป็นป่าท�ำเล ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งน�ำวัว – ควายมาเลี้ยง พอนาน
เข้าก็เริ่มมีการมาตั้งครอบครัว และกลายเป็นชุมชนในเวลาต่อมา โดยมีพื้นที่ของ
หมู่บ้านประมาณ 4,000 กว่าไร่ โดยแบ่งเป็น
พื้นที่ป่าชุมชนที่รู้จักกันในหมู่บ้านว่า “ป่าตาเสา” ประมาณ 2,000 กว่าไร่
ส่วนพื้นที่เหลือ 2,000 กว่าไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ท�ำนา และพื้นที่อยู่อาศัย เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ดอน หรือโคกสูง
ประกอบสภาพดินเป็นดินทราย จึงมีปัญหาในเรื่องน�้ำกิน และน�้ำใช้เพื่อการเกษตร มีสระน�้ำสาธารณะ จ�ำนวน 2 สระ
ปัจจุบันมีจ�ำนวนครัวเรือน 87 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ชาวบ้านส�ำเร็จการศึกษาในระดับปฐมศึกษาหรือภาคบังคับ เมื่อถึง
วัยท�ำงานส่วนใหญ่จะออกไปท�ำงานในต่างจังหวัด ชุมชนส่วนใหญ่จะมีเฉพาะคนแก่และเด็ก ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ท�ำนาและท�ำเกษตรผสมผสาน คือ มีทั้งการท�ำนา ปลูกผัก ทอผ้าและเลี้ยงสัตว์ โดยมีการถือครองที่ดินครัวเรือนละ 3-5 ไร่
และพบว่าบางครอบครัวไม่มที ดี่ นิ ท�ำกิน สมัยก่อนมีการใช้ปยุ๋ เคมีในการท�ำการเกษตรเป็นหลัก ชาวบ้านส่วนใหญ่จงึ มีฐานะ
ความเป็นอยู่ยากจน ต่อมามีกลุ่มหนุ่มสาวที่ไปท�ำงานในโรงงานที่กรุงเทพมหานคร ได้กลับมาอยู่บ้านและเริ่มมีการจัด
ตั้งกลุ่มท�ำเกษตรอินทรีย์ ในนาม “กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย” โดยมีนางกัญญา อ่อนศรี
เป็นประธานกลุ่ม ในเริ่มแรกมีสมาชิกจ�ำนวน 15 คน เบื้องต้นมีการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการ
ท�ำนาเคมี มาเป็นการท�ำนาอินทรีย์ เพราะมองเห็นว่าเป็นรูปแบบการผลิตที่เกษตรกรไม่ได้พึ่งพาตนเอง โดยการช่วย
เหลือจากโครงการเสริมประสิทธิภาพเกษตรกรสุรินทร์ (คสป.) ต่อมาได้เข้าเป็นสมาชิกกับกองทุนข้าว ซึ่งด�ำเนินกิจกรรม
การส่งข้าวอินทรีย์ไปยังตลาดต่างประเทศ ท�ำให้ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้น แต่ในขณะนั้นกิจกรรมด้านเกษตร
อินทรีย์มีเฉพาะด้านพืชเป็นหลัก คือ เน้นการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ได้เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมด้านการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ที่จะไปช่วยหนุนเสริมงาน
ด้านการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้เป็นอย่างดี โดยการส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม
งบประมาณจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี ท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น ท�ำให้มีเกษตรกรสนใจหันมาท�ำเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จนท�ำให้
บ้านทัพไทยมีความโดดเด่นในด้านการท�ำเกษตรอินทรีย์ เป็นที่รู้จักกันทั้งในและ
ต่างจังหวัด ในแต่ละปีมีผู้คนแวะมาศึกษาดูงานเป็นประจ�ำ

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

ปี พ.ศ. 2543 ผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มยังมีผลผลิตค่อนข้างต�่ำเพียง 380-410 กิโลกรัมต่อไร่ (ข้อมูลในปี
2548) เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งปุย๋ อินทรีย์ ทัง้ ด้านปริมาณและคุณภาพ ซึง่ มีการใช้มลู โค - กระบือเป็นหลัก ซึง่ มีปริมาณ
จ�ำกัด มีไม่เพียงพอ ต้องมีการ ซือ้ ปุย๋ ขีไ้ ก่มาท�ำปุย๋ อินทรียป์ ลี ะนับแสนบาท รวมทัง้ กิจกรรมด้านเกษตรอินทรียย์ งั เป็นเพียง
การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีการปลูกผักบ้างเล็กน้อย ยังขาดกิจกรรมด้านการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ จึงส่งผลต่อรายได้
ของเกษตรกรที่ยังมีรายได้น้อยอยู่ นอกจากนี้หมู่บ้านนี้ยังขาดแคลนเรื่องน�้ำส�ำหรับการอุปโภค และบริโภค การเกษตร
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อาศัยน�ำ้ ฝนเป็นหลัก ไม่มรี ะบบน�ำ้ ประปาของชุมชน จึงมีผลต่อการ
ท�ำเกษตรอินทรีย์ที่ไม่สามารถท�ำได้ตลอดทั้งปี

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

จากปัญหาผลผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ยังให้ผลผลิตต�่ำอยู่
อันเนือ่ งมาจากการใช้ปยุ๋ อินทรียไ์ ม่เพียงพอทัง้ ปริมาณและคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งมี
นักวิชาการคือ ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ ที่ได้ศึกษา ทดลอง
ด้านการเลี้ยงหมูหลุม โดยเฉพาะการเลี้ยงในระบบอินทรีย์ เห็นว่าการเลี้ยงหมูหลุมมีความ
สอดคล้องกับระบบเกษตรอินทรีย์ ทีจ่ ะช่วยเหลือปัญหาด้านปุย๋ ได้จงึ ได้พดู คุยกับประธานกลุม่
ท�ำเกษตรอินทรีย์ คือ นางกัญญา อ่อนศรี ซึ่งมีความสนใจเลี้ยงหมูหลุม จึงได้ขอรับการ
สนับสนุนจากโครงการคลินิกเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 2549 ภายใต้โครงการ “การพัฒนาการ
เลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายย่อยแบบครบวงจร” และได้ด�ำเนินการสนับสนุนโครงการต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2550 ต่อมา
ได้รบั การสนับสนุนจากโครงการคลินกิ เทคโนโลยีตอ่ เนือ่ งในปี พ.ศ. 2552 ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมการเลีย้ งหมูหลุม
ของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดสุรนิ ทร์” และในปี พ.ศ. 2554 โครงการ “การส่งเสริมการเลีย้ งแม่พนั ธุส์ กุ รเพือ่ สนับสนุน
กลุม่ เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งหมูหลุมจังหวัดสุรนิ ทร์” ด้วยการสนับสนุนจาก วท. มาอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา 3 ปี ท�ำให้การเลีย้ งหมู
หลุมของกลุ่มมีความเข้มแข็ง สามารถขยายสมาชิกเพิ่มขึ้น จากเริ่มต้นปีแรกเพียง 5 ราย ในปี พ.ศ. 2549 เพิ่มเป็น 30 ราย
ในปี พ.ศ. 2554 โดยได้ขยายสมาชิกไปอีก 3 หมู่บ้าน มีจ�ำนวนหมูในสมาชิกและเครือข่ายกว่า 100 ตัว มีแม่พันธุ์จ�ำนวน
20 ตัว ที่สามารถผลิตลูกหมูไว้เป็นหมูขุนเองอย่างเพียงพอส�ำหรับสมาชิก และมีการช�ำแหละหมูขายในชุมชน และน�ำไป
จ�ำหน่ายในตลาดสีเขียวในตัวเมืองสุรินทร์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ รวมแล้ว ปีละไม่ตำ�่ กว่า 400 ตัว ด้วยการด�ำเนินงานการ
เลี้ยงหมูหลุมของกลุ่มมีความเข้มแข็ง จนสามารถเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรในหลายจังหวัด
ในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัย จึงได้เสนอโครงการต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์” และได้ดำ� เนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปี โดย
ได้ขยายฐานการผลิตแม่พนั ธุส์ กุ รเพิม่ มากขึน้ เพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั หมูบ่ า้ นอืน่ มีการขยายจ�ำนวนสมาชิกทีเ่ ลีย้ งหมูหลุมไปยัง
ชุมชนอื่น จนมีสมาชิกเพิ่มเป็น 45 ราย มีการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดอื่น เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่ลูกผสมสอง
สายเลือด การเลีย้ งเป็ดเนือ้ พันธุก์ บินทร์บรุ ี และการเลีย้ งปลาในนาข้าว การส่งเสริมการเลีย้ งปศุสตั ว์อนิ ทรียท์ หี่ ลากหลาย
เป็นการช่วยเพิ่มความเข้มแข็ง และความยั่งยืน อันเนื่องจากการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์เป็นการช่วยลดรายจ่ายในด้านเป็น
แหล่งอาหารโปรตีน และบางส่วนสามารถน�ำมาจ�ำหน่ายในตลาดสีเขียวได้ เช่น ไก่พื้นเมืองลูกผสมสองสาย ที่เกษตรกรน�ำ
มาท�ำไก่ย่างอินทรีย์ หรือการจ�ำหน่ายไข่ไก่อินทรีย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรด้านเทคนิค
การเพิม่ ผลผลิตข้าวหอมมะลิอนิ ทรียท์ งั้ ด้านการไปศึกษาดูงาน การอบรมการท�ำปุย๋ อินทรีย์ จนท�ำให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ของเกษตรกร เพิ่มขึ้นเป็น 450 – 500 กิโลกรัมต่อไร่

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

แนวคิดการด�ำเนินงานของหมูบ่ า้ นปศุสตั ว์อนิ ทรีย์ ได้นำ� หลักจากแนวพระราชด�ำริในเรือ่ งการพัฒนาชุมชนทีต่ อ้ งใช้หลัก
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้วยการเริม่ ต้นจากการศึกษาบริบทชุมชน มีการวิเคราะห์ปญ
ั หา และหาแนวทางแก้ปญ
ั หาร่วมกัน
โดยผ่านเวทีประชาคม มีกระบวนการฝึกอบรมโดยให้เกษตรกรลงมือปฏิบตั จิ ริง การศึกษาดูงานแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั กลุม่
เกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จ และที่สำ� คัญมีการปรึกษา พูดคุยและติดตามการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
3 ปี ส�ำหรับกรอบแนวคิดการด�ำเนินงานหมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ ได้แสดงไว้ในภาพกรอบแนวคิด
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ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• การเลีย้ งหมูหลุมอินทรีย์ เกษตรกรได้ก�ำไรการเลีย้ งต่อตัวสูงเฉลีย่ 2,000 บาทต่อตัว ในกลุม่ มีเกษตรกรเลีย้ งหมูหลุม
จ�ำนวน 66 ราย เลี้ยงหมูหลุมรายละ 3-5ตัว ปีหนึ่งเลี้ยงหมู 2 รุ่น จ�ำนวนหมูที่เลี้ยงของกลุ่มทั้งหมด 500 ตัวต่อปี คิดเป็น
ผลก�ำไรทั้งกลุ่ม เท่ากับ 1,000,000 บาท
• การเลีย้ งหมูหลุม ช่วยลดการซือ้ มูลไก่มาท�ำปุย๋ อินทรียใ์ ห้กบั กลุม่ ปีละไม่ตำ�่ กว่า 100,000 บาท หรือหากคิดเป็นมูลค่า
ของปุ๋ย หมูหลุม 1 ตัว ให้มูล 500 กิโลกรัม ในกลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 400 ตัวต่อปี ให้ผลผลิตมูลหมูหลุม 200,000 กก.
ขาย กก.ละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่า 200,000 บาท
นอกจากปุ๋ยมูลหมูหลุมซึ่งมีธาตุอาหารสูงกว่ามูลวัว-ควาย จึงช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว โดยท�ำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น
55-100 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 500-1,000 บาทต่อไร่
• ลดรายจ่ายด้านค่าอาหารครัวเรือน จากการเลี้ยงไก่ไข่ครอบครัวละ 10 ตัว จ�ำนวน 30 ครัวเรือน (ไก่ให้ไข่เฉลี่ย 65
เปอร์เซ็นต์ หรือวันละ 6 ฟอง ๆ ราคาฟองละ 3.50 บาท) ท�ำให้มีไข่ไก่บริโภคในชุมชนวันละ 180 ฟอง หรือคิดเป็นเงิน
630 บาทต่อวัน หรือ 229,950 บาทต่อปี บางรายน�ำไปจ�ำหน่ายที่ตลาดสีเขียว ราคาฟองละ 5 บาท
• สร้างรายได้จากการเลี้ยงไก่ลูกผสมสองสาย โดยน�ำไปท�ำไก่ย่างขายในตลาดสีเขียวอาทิตย์ละ 300 ตัว ราคาตัวละ
150 บาท (ตลาดนัดสีเขียวในเมืองสัปดาห์ละครั้ง) คิดเป็นมูลค่า 180,000 ต่อเดือน หรือ 2,160,000 บาทต่อปี
• รายได้จากการเลี้ยงปลาดุก มีจ�ำนวน 20 ราย ๆ ละ 500-1,000 ตัว เลี้ยงปีละ 3 รุ่น น�ำไปย่างหรือทอดขายในตลาด
สีเขียวตัวละ 20-25 บาท คิดเป็นมูลค่า 120,000-300,000 บาทต่อปี

ด้านสังคม

• ในการด�ำเนินโครงการมีการประชุม ปรึกษาหารือร่วมกัน มีการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ท�ำให้เกิดการเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน
ชุมชนมีความเข้าใจกัน เกิดความสามัคคี ลดข้อขัดแย้ง โดยเฉพาะการเดินทางไปศึกษาดูงานร่วมกันและในการท�ำกิจกรรม
มีการลงมติร่วมกัน ท�ำให้เกิดการยอมรับในมติ เป็นการเรียนรู้หลักการประชาธิปไตย
• ช่วยลดปัญหาการละทิ้งชุมชนไปท�ำงานในเมือง โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กับคนในชุมชน ท�ำให้มีหลายคนกลับมาท�ำงานในชุมชน มีอย่างน้อย 3 ครอบครัว ที่ผู้นำ� ครอบครัวได้กลับมาอยู่
กับครอบครัว ท�ำให้ความสุขของครอบครัวกลับคืนมาอีกครั้ง
• คนในชุมชนมีความภาคภูมใิ จกับการได้รบั การจัดตัง้ เป็นหมูบ่ า้ นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงของ อ.ปราสาท จ.สุรนิ ทร์
และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการตามพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
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การขยายเครือข่าย

หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์มีแกนน�ำที่สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดไปยังหมู่บ้าน
อื่น จ�ำนวน 4 คน
1. นางกัญญา อ่อนศรี ด้านการเลี้ยงหมูหลุม การผลิตเกษตรอินทรีย์ และ
ปศุสัตว์อินทรีย์
2. นายสุนทร อ่อนศรี ด้านการเลี้ยงหมูหลุม การผสมเทียมสุกร การรีดน�้ำเชื้อ การจัดการแม่พันธุ์
3. นายรุน สุตาลาวดี ด้านการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์
4. นายเชื่อง ตะนาโส ด้านการเลี้ยงแม่พันธุ์หมูหลุม การปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
ส�ำหรับหมู่บ้านที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน คือ
1. บ้านโคกวัด ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
2. บ้านโคกทม ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
3. บ้านจรูกแขวะ ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
4. บ้านโคกเพชร ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
5. บ้านถนน ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
6. บ้านโนนเลง ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
7. บ้านโคกกระชาย ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์
8. บ้านโคกตะเคียน ต.อู่โลก อ.ล�ำดวน จ.สุรินทร์

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

1. กลุม่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนับสนุนโรงช�ำแหละสุกร, ระบบประปาเพือ่ การเกษตร และถนนเข้าหมูบ่ า้ น
2. ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
3. พัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สนับสนุน หัวเชื้อ พด. โดโลไมท์ ถังหมัก กากน�ำ้ ตาล
4. สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์เกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย จ�ำกัด
5. พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ สนับสนุนการน�ำผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไปจ�ำหน่ายในงานแสดงสินค้า
6. ศูนย์วจิ ยั และบ�ำรุงพันธุส์ ตั ว์สรุ นิ ทร์ สนับสนุนด้านความรูด้ า้ นการเลีย้ งสัตว์ การให้โควตาพันธุไ์ ก่ลกู ผสม 2 สายพันธุ์
ไก่ไข่ และพันธุ์เป็ดเนื้อกบินทร์บุรี ประสานการเปิดตลาดไข่ไก่อินทรีย์
7. อ�ำเภอปราสาท เกษตรอ�ำเภอ พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ ให้ระบบน�้ำประปาเพื่อ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตรของหมู่บ้าน
ของอ�ำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
8. สหกรณ์เกษตรอินทรียก์ องทุนข้าวสุรนิ ทร์จำ� กัด สนับสนุนการรับซือ้ ข้าวหอม • หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงใน		
โครงการพระราชด�ำริของ
มะลิอินทรีย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
9. มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์
สยามบรมราชกุมารีฯ
10. มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย อบรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การ • สถานที่ฝึกอบรมด้านปศุสัตว์		
ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์
อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์
11. มูลนิธริ ากแก้ว ช่วยสร้างช่องทางการจ�ำหน่ายข้าวอินทรียใ์ นกรุงเทพมหานคร • เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของ
12. รองเจ้าคณะอ�ำเภอปราสาท (พระครูอนุสรณ์ ปิยธรรม) ช่วยสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร์ มหาวิทยาลัย
สวัสดิการของชุมชน
ราชภัฏสุรินทร์ โรงเรียนต่างๆ
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ สนับสนุน ในอ�ำเภอปราสาท และเกษตรกรใน
จังหวัดและต่างจังหวัด
งบประมาณการวิจัย
การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และมี
ความยัง่ ยืนได้นนั้ ต้องอาศัยการบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ต้องท�ำ
อย่างต่อเนือ่ งด้วยความจริงใจ และทีส่ ำ� คัญ
ก็ คื อ ต้ อ งท� ำ ให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า ง
แท้จริงของชุมชน
ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์
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โครงการหมู ่ บ ้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น การ
เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้เทคโนโลยี
มาปรับใช้กับชุมชน โดยให้ชุมชนได้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเลือกรับเทคโนโลยี มี
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีระบบ
จึงท�ำให้การด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จ
นางกัญญา อ่อนศรี ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านเขาพลู วนเกษตรธนาคารพันธุ์พืช
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 8 บ้านเขาพลู ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
นายปัญญา อิ่มอุไร (ผู้ใหญ่บ้านเขาพลู)
นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านเขาพลู เดิมเป็นเขตพื้นที่การปกครองส่วนหนึ่งของ
หมู่บ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด เดิมอยู่หมู่ที่ 6
แต่ ด ้ ว ยขนาดพื้ น ที่ ที่ ก ว้ า งขวางและมี ป ระชากรจ� ำ นวนมาก
จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ ประชามติ เ พื่ อ แบ่ ง เขตการปกครองมาเป็ น
อีกหมู่บ้านหนึ่ง คือ หมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนพ.ศ. 2549
และได้มีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านเขาพลูตามชื่อของภูเขา
ลูกหนึ่งที่มีลักษณะเด่นที่อยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้าน และชาวบ้านได้
ถือเอาภูเขาดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน โดยเหตุผลที่
ชาวบ้านเรียกภูเขาดังกล่าวว่า “เขาพลู” เพราะว่าในอดีตภูเขาลูกนี้มีต้นพลูซึ่งเป็นไม้เถาที่ใช้เคี้ยวกินร่วมกับหมากและปูนขึ้นอยู่

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

ปัญหาหมูบ่ า้ นเขาพลู คือ มีการใช้ทดี่ นิ เกษตรกรรมปลูกพืชเชิงเดีย่ วเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ยางพารา สับปะรด ไม้ผล และปาล์มน�้ ำมัน
มีการรุกล�้ำพื้นที่ป่าไม้เพื่อท�ำการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพันธุ์พืชพื้นเมืองได้ลดน้อยลง
จากการถูกท�ำลายไปปลูกพืชเศรษฐกิจ มีการใช้สารเคมีทางเกษตรอย่างเข้มข้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน เกิด
สารเคมีตกค้างในดิน นอกจากนี้การปลูกพืชเชิงเดี่ยวยังมีผลต่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดชัน จากสภาพปัญหา
ดังกล่าวของหมูบ่ า้ น การส่งเสริมให้มกี ารใช้ทดี่ นิ วนเกษตร (agroforestry) ซึง่ เป็นระบบการปลูกพืชทีผ่ สมผสานระหว่างการปลูกไม้
ยืนต้นกับพืชเกษตรเข้าไว้ด้วยกันในพืน้ ทีห่ น่วยเดียวกัน จึงเป็นแนวทางส�ำคัญในการช่วยบรรเทาปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็นการเพิม่ ความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์พืช ช่วยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมืองไว้ การอนุรักษ์ดินและน�ำ้ เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมเทคโนโลยี
ที่จะน�ำเอาเศษไม้ปลายไม้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์หรือเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนต่อไป เช่น น�้ำส้มควันไม้
การผลิตถ่าน การผลิตกล้าไม้หายาก ฯลฯ

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาหมู่บ้านเขาพลู วนเกษตร ธนาคารพันธุ์พืช ได้สร้างตื่นตัวชุมชนได้หันมาให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้มากยิ่งขึ้น ทั้งการน�ำไม้ยืนต้นไปปลูกในพื้นที่เกษตรกรรรมของตนเองจ�ำนวนประมาณ 10,000 ต้น การขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จ�ำนวนประมาณ 5,000 กล้า การน�ำเศษไม้ปลายไม้ที่เหลือในพื้นที่มาเผาถ่านและได้น�้ำส้มควัน
ไม้เพื่อน�ำไปใช้ฉีดป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและรายได้เสริมให้กับชุมชน มีการสนับสนุนการ
สร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ถังน�ำ้ มัน 200 ลิตร จ�ำนวน 19 เตา จากผลการด�ำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปี ท�ำให้หมู่บ้านใกล้เคียงและ
หมู่บ้านที่มีป่าชุมชนของกรมป่าไม้ได้ให้ความสนใจ มีการเข้าไปศึกษาดูงาน และมีความประสงค์ให้มีการขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ
บ้าง จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนาหมูบ่ า้ นเขาพลูให้เป็นหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ขยายผลไปสูช่ มุ ชนอืน่ ต่อไป

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

แนวคิดในการพัฒนาหมูบ่ า้ นวนเกษตร ธนาคารพันธุพ์ ชื เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างชุมชนสีเขียว (Green Community) ซึง่ ประกอบ
ด้วยองค์ความรู้แบบ 3 G ได้แก่
Green Land Use หมายถึง พัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ที่ดินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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Green Environment หมายถึง พัฒนาองค์ความรู้แบบ
บูรณาการเกี่ยวกับระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Green Product หมายถึง พัฒนาองค์ความรูแ้ บบบูรณาการ
เกี่ยวกับการจัดการผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ศักยภาพและความพร้อม ของหมู่บ้านที่เห็นได้ชัดเจน
นอกจากจะมีผู้น�ำหมู่บ้านที่เข้มแข็งและมีสมาชิกที่สนใจในการ
พัฒนาต่อยอดหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยแล้ว ยังมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ทตี่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น ได้แก่ สถานีวจิ ยั และฝึกอบรม
วนเกษตรตราด ซึ่งความพร้อมทั้งด้านพื้นที่ป่าไม้กว่า 600 ไร่
ความพร้อมด้านข้อมูล
วิชาการ บุคลากร อาคารสถานที่การจัดประชุมฝึกอบรม แปลงสาธิตการปลูกพืช โรงเรือน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถสนับสนุนการด�ำเนินงานของหมู่บ้านแม่ข่ายได้อย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง

ข้อมูลเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

1) การสร้างเตาถ่าน การผลิตถ่านอัดแท่งและน�ำ้ ส้มควันไม้
2) การเพาะช�ำกล้าไม้คุณภาพ
3) การปลูกพืชแบบวนเกษตร

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

การด�ำเนินงานของโครงการฯ ได้ก่อให้ผลกระทบต่อชุมชนในหลายด้าน ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม พบว่า เกษตรกรในหมู่บ้านได้น�ำต้นไม้ไปปลูกผสมผสานแบบวนเกษตรทั้งในสวน
ยางพารา สวนผลไม้ รอบทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นการพัฒนารูปแบบการใช้ทดี่ นิ ของชุมชนทีไ่ ด้เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของการปลูกต้นไม้แบบผสมผสานมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาวบนฐานความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ มีการร่วมการปลูกต้นไม้เพือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนของหมูบ่ า้ น
ผลกระทบด้านสังคม ท�ำให้เกิดกลุม่ เกษตรกรผูท้ ำ� วนเกษตรและกลุม่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชนของหมูบ่ า้ น เกิดกระบวนการ
ประชุมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชน ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ แม้ว่าเกษตรกรที่มีการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่
เกษตรกรรมของตนเองยังไม่มรี ายได้จากไม้ทปี่ ลูก แต่เกษตรกรทีเ่ ผาถ่านและผลิตน�ำ้ ส้มควันไม้ ส่วนใหญ่จะใช้ในครัวเรือนของตนเอง

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานของกรมป่าไม้ในการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีการ
ประกาศจัดตั้งป่าชุมชนอีกจ�ำนวน 3 หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดตราด ที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายต่อไป หมู่บ้านเขาพลู
มีวทิ ยากรด้านการสร้างเตาเผาถ่าน การผลิตถ่าน และน�ำ้ ส้มควันไม้ คือ นางศรัญญา ผ่องแผ้ว และด้านการเพาะช�ำกล้าไม้และการท�ำ
วนเกษตร คือ นายเรืองแสง ย้อมศรี

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

1) สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3) ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด
4) กรมป่าไม้
5) องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
6) โรงเรียนคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด
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หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ศูนย์เรียนรู้ส�ำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร
นางเยาวภา ฉิมพลีวัฒน์ (ประธานกลุ่ม)
นางวรรณดี มหรรณพกุล
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

หมูบ่ า้ น “ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป” เป็นหมูบ่ า้ นในความรับผิดชอบ

ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึง่ ด�ำเนินการตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2553
ทีม่ าจากการประชุมบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ในปี 2551
ผลจากการประชุมมีกลุม่ วิสาหกิจชุมชนต้องการเทคโนโลยีการแปรรูปสร้าง
มูลค่าเพิม่ ให้แก่ กล้วยเล็บมือนาง และผลไม้ในท้องถิน่ โดย วศ. มีเทคโนโลยี
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น แป้งกล้วย การผลิตแยมผลไม้โดยใช้เพคติ
นธรรมชาติจากกล้วย น�้ำกล้วยพร้อมดื่ม เครื่องดื่มน�้ำกล้วยชนิดพร้อม
ดื่มและชนิดหวานเข้มข้น กล้วยม้วนกรอบ ทองม้วนกล้วย และในปี 2553 ได้วิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากกล้วย
เล็บมือนาง กล้วยน�ำ้ ว้า และกล้วยไข่ คือ เครื่องดื่มไซเดอร์กล้วย

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน “ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป”
เทคโนโลยี
ส่งเสริมความรู้ ว และ ท

หมู่บ้านแม่ข่ายและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแปรรูปกล้วย

หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป อ. เมือง จ.ชุมพร
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการ
ชุมชนใช้วิทยาศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้

หมู่บ้านเครือข่าย (หมู่บ้านลูกข่าย 3 หมู่บ้าน)
1. อ�ำเภอละแม 2. อ�ำเภอท่าแซะ 3. อ�ำเภอหลังสวน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

1. ส่งเสริมให้เกิดศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป จัดท�ำห้องอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการเรียนรู้ ใช้อบแห้งกล้วยมือนางอบ และ
กล้วยม้วนอบ
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2. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนาง ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดใหม่จากกล้วยเล็บมือนาง เช่น
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบปรุงรส โยเกิร์ตกล้วยเล็บมือนาง กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อกโกแลต ท๊อฟฟี่กล้วยเล็บมือนาง
ผสมกาแฟ และกล้วยเล็บมือนางอัดแท่ง (Banana snack)
3. การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกล้วย เช่น การผลิตแป้งกล้วย และเพคติน
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยี ปี 2553-2555 วศ. ถ่ายทอดเทคโนโลยี 4 หลักสูตร คือ
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเล็บมือนางและชาสมุนไพร ผู้เข้าอบรม 44 คน
2. การผลิตสบู่ก้อน สบู่เหลวและแชมพูจากกล้วย ผู้เข้าอบรม 39 คน
3. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง ผู้เข้าอบรม 47 คน
4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางชนิดใหม่ ผู้เข้าอบรม 35 คน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

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

ด้านสังคม

การรวมกลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางจ�ำหน่ายรวม 5 กลุม่ กลุม่ ละ 5-10 คน สร้างวิทยากรในชุมชนทีส่ ามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง (Function) ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
(Area Base) เพื่องานวิจัยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่บ้านผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป ผลส�ำเร็จ
ของผลิตภัณฑ์ทผี ลิตสูเ่ ชิงพาณิชย์ ร่วมแสดง
นิทรรศการ ในงานวันเทคโนโลยีไทย 25-28
ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
และให้ ก ารสั ม ภาษณ์ ส ดออกรายการที วี
เกษตรกรออนไลน์ ซึ่งออกอากาศทางทีวี
MOAC TV วันที่ 2 ธันวาคม 2555
นางวรรณดี มหรรณพกุล หัวหน้าโครงการ

สมาชิกในชุมชนของหมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์ ฯ
ร่วมแรงร่วมใจในการเรียนรู้ และน�ำความรู้
มาสร้างผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนาง รวมทั้ง
การต่อยอดผลิตภัณฑ์ดงั้ เดิม และมีการรวม
กลุม่ ผลิตจ�ำหน่าย ซึง่ มีกจิ กรรมต่างๆ พร้อม
เป็ น ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ แ ละแลกเปลี่ ย นกั บ
ชุมชน อื่นๆ
นางเยาวภา ฉิมพลีวัฒน์ ประธานกลุ่ม
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หมูบ่ า้ นต้นแบบแปรรูปล�ำไยระดับชุมชน
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 70/1 หมู่ 3 ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
นายอลงกต เทพวงศ์
ผศ.ทวีชัย นิมาแสง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 70/1 หมู่ 3 ต�ำบล

ท่ากว้าง อ�ำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ สมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
การท�ำนา ท�ำสวน รวมทั้งการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน พื้นที่โดยมากเป็น
สวนล�ำไย เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว เกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านว่างงาน
และขาดรายได้ จึงได้มีการเริ่มก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านแควขึ้น เมื่อวันที่
27 กันยายน พ.ศ. 2538 เพื่อแปรรูปล�ำไยและผลผลิตเกษตรตามฤดูกาล
โดยการอบแห้ง เป็นการเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์และยังสามารถยืดระยะเวลา
ในการเก็บรักษา ท�ำให้จ�ำหน่ายได้ตลอดทั้งปี
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ต้องการทีจ่ ะต่อยอดผลิตภัณฑ์ลำ� ไยและลดต้นทุนด้านเชือ้ เพลิง
ในการแปรรูป แต่เดิมต้องใช้กา๊ ซหุงต้มเป็นหลักซึง่ นับวันจะมีราคาสูงขึน้ เพือ่ เป็นการเสริมสร้างความมัน่ คง และสร้างงาน
สร้างรายได้ให้กบั สมาชิกในกลุม่ อย่างต่อเนือ่ ง จึงได้ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย ผศ. ทวี ชั ย นิ ม าแสง ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้พฒ
ั นาโรงอบแห้งล�ำไย
เนื้อสีทอง โดยใช้ฟืนจากไม้ล�ำไยมาเป็นเชื้อเพลิงหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว
ล�ำไยแล้วก็น�ำเอาผลผลิตในท้องถิ่นน�ำมาแปรรูป ซึ่งได้แก่ กล้วย
มะเฟือง มะขาม ขิง ตะไคร้ มะเขือเทศ และมะม่วง เป็นต้น ส่งขายใน
ท้องถิ่นและขยายตลาดเพิ่มขึ้นเป็นที่รู้จักในท้องตลาด ผลผลิตมี
คุณภาพผ่านการรับรองจากส�ำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา
ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ให้ใช้เลข
สารบบอาหารกับผลิตภัณฑ์ทุกชนิด (อย.) และได้รับเครื่องหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากเลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเครื่องหมายรับรองฮาลาล (Halal)
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ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนบ้ า นแคว มี ร ะบบการบริ ห าร
บุคลากรเพื่อพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพ ทั้งในกลุ่มและชุมชน ดังนี้
1. การจั ด ท� ำ แผนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ทีเ่ ป็นรูปธรรม โดยการส�ำรวจพัฒนาบุคลากรตามความ
ถนัดและตามความสามารถ
2. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นการ
เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดวางคนลง
ต�ำแหน่ง การจัดประชุมกลุม่ ฝึกอบรม การเสนอผลงาน
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพ
4. ระบบการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
6. การน�ำผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาให้ดีขึ้น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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หมูบ่ า้ นถัว่ ลิสงเพือ่ การผลิตแบบครบวงจร
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 4 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
นายธวัช ดีมูล (แกนน�ำ)
นายพิทักษ์ คล้ายชม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ต�ำบลนานกกก อยู่ในเขต อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ห่างจาก

ทีว่ า่ การอ�ำเภอลับแล ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจาก ศาลากลาง
จังหวัดประมาณ 23 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 70.10 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 43,813.37 ไร่ พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเป็นป่าไม้เบญจพรรณ สวนไม้ผล
ท�ำไร่หมุนเวียน พืน้ ทีป่ า่ ไม้ทสี่ มบูรณ์ บางส่วนเป็นแหล่งต้นน�ำ้ ล�ำธาร
ไหลไปตามคลองผ่านสวนผลไม้ หมู่ที่ 4 บ้านนานกกกใต้ มีประชากร
ชาย 365 คน หญิง 370 คน จ�ำนวน 247 ครัวเรือน รายได้ส่วนใหญ่
มาจากการท�ำสวนผลไม้ คิดเป็นร้อยละ 95 มูลค่า 150 ล้านบาทต่อปี และการจ�ำหน่ายผลิตอื่น ๆ ทางการเกษตร เป็นเงิน
2 ล้านบาท
ชุมชนบ้านนานกกกใต้ หมูท่ ี่ 4 เป็นผู้มที กั ษะและภูมปิ ญ
ั ญาในการปลูกถัว่ ลิสงเป็นอย่างมากจึงท�ำให้ตำ� บลนานกกก
เป็นแหล่งเพาะปลูกถั่วลิสงที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ และในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย หลังสิ้นฤดูกาล
เก็บเกี่ยวผลไม้ เกษตรกรจะใช้พื้นที่นาและพื้นที่บริเวณเชิงเขาปลูกถั่วลิสงพันธ์ุไทนาน 9 พืชเศรษฐกิจส�ำคัญอีกอย่าง โดย
จะปลูก 3 ช่วง ประกอบด้วย ฤดูการปลูกถั่วร้อน(ถั่วทุ่ง) เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม การปลูกถั่วฝน เดือนมิถุนายนกันยายน และการปลูกถัว่ หนาว (ถัว่ เหมือย) เดือนตุลาคม-มกราคม ปัญหา
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ส่ ว นใหญ่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ การขาดการจั ด การเมล็ ด พั น ธุ ์ ถั่ ว ลิ ส งที่ ดี
1.
การจั
ด
ท�
ำ
ฐานข้อมูลพื้นฐานของชุมชม
การจัดการแปลงปลูกถั่วลิสงเพื่อการเพิ่มผลผลิต การใช้เทคโนโลยี
2. การจัดเวทีสาธารณะเพื่อประเมินปัญหาและ
เพื่อการลดต้นทุนการผลิต การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งจาการ
ศักยภาพชุมชน
ปลู ก ถั่ ว ลิ ส ง การแปรรู ป ถั่ ว ลิ ส งเพื่ อ การเพิ่ ม มู ล ค่ า จึ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด 3. การจัดเวทีนักวิชาการพบชุมชน
กระบวนการน�ำองค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพือ่ 4. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในพื้นที่และภาคีเครือข่าย
แก้ปัญหาเหล่านั้นของชุมชน
5.
การจั ด กิ จ กรรมฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและ
การพัฒนาหมู่บ้านนานกกกใต้ไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย วท. เริ่มจาก
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
แกนน�ำร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดเวทีประชาคม รับฟัง
6. การติดตามประเมินผล
ความคิดเห็นของคนในชุมชน การวิเคราะห์จดุ อ่อน จุดแข็ง ปัญหาและ
อุปสรรค (SWOT) ร่วมกันระหว่างผู้ให้เทคโนโลยีและผู้รับเทคโนโลยี
ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการท�ำงาน
เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง และน�ำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่ 1. การได้รับแรงสนับสนุนจากกระทรวงวิทย์ฯ
เป็นการคิดร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย น�ำไปสู่แนวความ
ผ่านทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
คิดทีต่ อ้ งการพัฒนาหมูบ่ า้ นไปสูห่ มูบ่ า้ นถัว่ ลิสงเพือ่
2. เทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่เหมาะสม
การผลิตแบบครบวงจร น�ำไปสูก่ ารวางแผนเพือ่ การ
3. มีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง
พัฒนาหมู่บ้าน
นายธวัช ดีมูล
แกนน�ำ
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4. ผู้นำ� กลุ่มและแกนน�ำมีความเข้มแข็ง
5. ความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน
6. หน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน
เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
1. การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่ มี ถั่ ว ลิ ส งเป็ น
ส่วนผสมหลัก เช่น ถั่วทอด ท๊อฟฟี่ถั่วลิสง
2. การผลิตปุ๋ยหมัก และดินปลูกส�ำหรับเพาะพันธุ์
กล้าไม้ (สูตรที่มีส่วนผสมของเศษ และกาก
เปลือกถั่วลิสง)
3. การปลูกถั่วลิสงในพื้นที่สวนผลไม้
4. การเพาะเห็ดถั่วนอกฤดูกาล
5. เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง
6. เครื่องปลิดฝักถั่วลิสง
7. เครื่องคั่วถั่วลิสง

การด�ำเนินงานเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553-2554 พบว่า เกษตรกรที่
บ้ า นนานกกก สนใจเข้าร่ว มกิจกรรมมากขึ้น เพราะมีก ารด� ำเนิ น กิ จ กรรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนือ่ งและมีการ
ติดตามประเมินผลตลอดเวลา สรุปประเด็นปัญหาหลัก 4 เรื่อง คือ
(1) การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของปลูกถั่วลิสง จัดกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิต (ปลูก) ถั่วลิสงเพื่อการเพิ่มผลผลิต และการปลูก
ถั่วลิสงเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการพัฒนาเม็ดพันธุ์ จ�ำนวน 35 คน
(2) เทคโนโลยีเครือ่ งมือทีเ่ กีย่ วกับการผลิตและแปรรูปถัว่ ลิสง ได้ออกแบบ
และพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือและเครื่องจักรกลเพื่อการแปรรูปถั่วลิสงขั้นต้น
ที่ส�ำคัญคือ เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง เครื่องคั่ว และเครื่องท�ำถั่วป่น
(3) การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการ
ปลูกถั่วลิสง เพื่อการบ�ำรุงดินจากหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
(4) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง เช่น ท๊อฟฟี่ถั่วลิสง โดยอาจารย์
รสสุ ค นธ์ วงษ์ ด อกไม้ อาจารย์ ป ระจ� ำ หลั ก สู ต รธุ ร กิ จ การอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(5) การเพาะเห็ดถั่วหรือเห็ดโคนน้อย เป็นเห็ดที่ขึ้นง่าย ลักษณะคล้าย
เห็ดโคน ก้านดอกขนาดเท่าดินสอด�ำความยาวของต้นเห็ดประมาณ 2–3 นิ้ว
มีคุณค่าทางอาหารสูง มีสรรพคุณทางสมุนไพรช่วยในการย่อยอาหารและลด
เสมหะ ราคาขายกิโลกรัมละ 200 บาท มีผู้เข้าอบรม 43 คน สอนทั้งภาคทฤษฎี
และทดลองปฏิบัติ โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะ ดังนี้ 1. ฟางข้าวต้มกับปุ๋ยยูเรีย
2. ต้นถั่วลิสงต้มกับปุ๋ยยูเรีย 3. ต้นถั่วลิสงต้ม 4. ปุ๋ยหมักจากซากถั่วลิสง

85

MINISTRYOFSCIENCE
A N D T E C H N O LO G Y

M

INISTRYOFSCIENCE
ANDTECHNOLOGY

5. ต้นถั่วลิสงไม่ต้ม 6.หยวกกล้วย จากการทดลองดังกล่าวพบว่า การใช้ฟางข้าวต้มกับปุ๋ยยูเรียให้ผลผลิตเห็ดถั่วได้ดีที่สุด
คือในช่วงวันที่ 7 จะให้ผลผลิต 10 % วันที่ 8 ให้ผลผลิต 80 % และวันที่ 9 ให้ผลผลิต 10 %

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• การเพาะเห็ดถั่ว สามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 2,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน
• ราคาจ�ำ หน่ ายถั่ ว ลิสงฝัก สดในราคา 15-20 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม ส่ ว นฝั ก แห้ ง จ�ำ หน่ า ยได้ ร าคา 30-35 บาท
ต่อกิโลกรัม ซึ่งเมื่อน�ำมาผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นต้นด้วยการกะเทาะเปลือกแล้วสามารถจ�ำหน่ายได้ในราคา 60-65
บาทต่อกิโลกรัม
• เปลือกถั่วที่ได้หลังจากการกะเทาะด้วยเครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสงแล้วจะมีเกษตรกรในพื้นที่อ�ำเภอลับแล มารับ
ซื้อในราคากระสอบละ 40 บาท (กระสอบละ 40 กิโลกรัม)

ด้านสังคม

• สร้างวิทยากรในชุมชนทีส่ ามารถถ่ายทอดองค์ความ
รู้ระหว่างชุมชนด้วยกัน
• บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทัง้ ระดับ
กระทรวง (Function) ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
(Area Base)
• การจ้างงานและงานวิจัยชุมชนใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
ต่อยอดในอนาคต

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่
หมู่บ้านอื่น ๆ

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการ
• องค์การบริหารส่วนต�ำบลนานกกก
• มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
• ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ลับแล
• ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
การเกษตรเขตพื้นที่ 2 กรมวิชาการเกษตร
• ส�ำนักงานเกษตร อ.ลับแล
• ส�ำนักงานสหกรณ์การเกษตร อ.ลับแล
• สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
• ส�ำนักงานหอการค้าจังหวัด
• ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ส.เกษตรยนต์ จ.อุตรดิตถ์

จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาน�ำไปสู่การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ทั้งที่อยู่ในอ�ำเภอเดียวกันและต่างอ�ำเภอ โดยมี
หมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
• บ้านน�้ำริดเหนือ (กลุ่มต้นน�้ำ) หมู่ 1 ต�ำบลน�้ำริด อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
• บ้านแม่เฉย หมู่ 3 ต�ำบลแม่เฉย อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
• บ้านนานกกกเหนือ หมู่ 3 ต�ำบลนานกกก อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
• บ้านหัวนา หมู่ 5 ต�ำบลนานกกก อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร
และโทรคมนาคม วุ ฒิ ส ภามอบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให้ แ ก่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย
ดร.กันต์ อินทุวงศ์ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม
เพื่อการพัฒนาชุมชน” ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณ ณ วุฒิสภา
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
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หมู่บ้านน�้ำปูสันสลี
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านสันสลี ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
นาง หอม ธิราใจ (ประธานกลุ่ม)
ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
มหาวิทยาลัยพะเยา

บ้านสันสลี หมู่ที่ 7 ต�ำบลเจริญราษฎร์ เดิมรวมกับบ้านสันต้นม่วง

หมู่ที่ 5 ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้แยกมาเป็นหมู่ที่ 7 ต�ำบลป่าแฝก (ตอนนั้น
ขึ้นกับต�ำบลป่าแฝก) ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากต�ำบลศรีถ้อย อ�ำเภอ
แม่ใจ และมาจากอ�ำเภอห้างฉัตร และอ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง เดิมชื่อ
บ้าน “สันเต้เข้” เพราะมีตน้ มะค่าขนาดใหญ่ถกู ฟ้าผ่าตายยืนต้นอยู่ เวลามีสตั ว์
ตายชาวบ้านจะน�ำไปทิ้งตรงที่ต้นไม้ต้นนี้ และมีบวกน�้ำซึ่งวัวควายจะไปนอน
ในบวก จะมีนกแร้งไปจิกกินสัตว์ตายทีช่ าวบ้านน�ำไปทิง้ จึงเรียกว่า “สันเต้เข้”
และอีกอย่างก่อนหน้านีห้ มูบ่ า้ นนีจ้ ะเป็นทีพ่ กั แรมเลีย้ งวัวควายของประชาชน
บ้านศรีถ้อย นานเข้าเลยกลายเป็นที่พักอาศัยถาวร ต่อมาชื่อบ้าน “สันเต้เข้”
เพี้ยนมาเป็น “สันแข้” ซึ่งหมายถึงการด้อยพัฒนา การอดอยาก จึงได้ชื่อ
หมู่บ้านใหม่เป็น “สันสลี” ตามที่มีต้นโพธิ์ หรือทางภาคเหนือเรียกว่า “ต้นสลี” อยู่หัวบ้านและท้ายบ้านในขณะนั้น
โดยเปลี่ยนในสมัยการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือนายป่าย ใจมิภักดิ์ ใน พ.ศ. 2512 บ้านสันสลีอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยา
29 กิโลเมตร ห่างจากอ�ำเภอแม่ใจ 4 กิโลเมตร
น�้ำปู หรือ น�้ำปู๋ เป็นอาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในภาคเหนือ น�้ำปูนั้น
เป็นการถนอมอาหารเพื่อเก็บไว้กินเป็นแรมปี น�้ำปูที่มีชื่อเสียง ได้แก่ น�้ำปูที่มาจาก
จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดพะเยา โดยแหล่งผลิตน�้ำปูในอ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อยู่ที่
บ้านสันสลี ต�ำบลเจริญราษฎร์ และกลุ่มผู้ผลิตน�้ำปูบ้านต้นผึ้ง หมู่ 11 ต�ำบลศรีถ้อย โดยมี
นางหอม มาชม เป็นผู้น�ำกลุ่ม
ปัญหาเรือ่ งกระบวนการผลิตทีส่ ะอาดและปลอดภัย เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการ
ผลิต การใช้พลังงานจากเชือ้ เพลิงในปริมาณมาก ปัญหามลภาวะด้านควันจากการผลิต
การจัดการกับกากปูที่เหลือจากการย่อยปูและจ�ำนวนปูที่มีเฉพาะในช่วงฤดูฝน จ�ำนวน
ปูไม่พอต้องรับซื้อจากต่างพื้นที่ ท�ำให้การผลิตนอกฤดูไม่สามารถท�ำได้ ซึ่งคณะผู้ด�ำเนิน
โครงการจึงได้เข้าไปส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ปัญหาโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตน�้ำปูปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าน�้ำปูให้
มากขึ้น อีกทั้งท�ำให้เกิดความโดดเด่นของน�้ำปูที่ผลิตจากชุมชนบ้านสันสลี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าไปถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีในด้าน
ต่างๆ เพือ่ ตอบสนองตามความต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกลุม่ อาชีพ
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ต่างๆ ในพืน้ ที่ เช่น การผลิตน�ำ้ ปูทมี่ คี ณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน การลดปัญหาเรือ่ งพลังงาน
และการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต โดยทางกลุ่มได้รับจากการถ่ายทอด ไปใช้
แก้ไขปัญหา พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ดีขึ้น

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

1. แท่งเชื้อเพลิงแข็งชีวมวล (biomass briquette) คือเชื้อเพลิงที่ได้จากการอัด
แท่งจากวัสดุชวี มวล เศษวัชพืชต่างๆ หรือเศษวัสดุทเี่ หลือจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
เช่น ชานอ้อยเน่าเปื่อย, ผักตบชวา, มูลสัตว์ ที่เหลือจากการผลิตปลาส้ม มาอัดเป็นแท่ง
โดยอาศัยความเหนียวของยางในวัสดุเหล่านั้นเป็นตัวเชื่อมประสานและมีความชื้นพอดี
เมือ่ อัดออกมาเป็นแท่งแล้วก็จะได้แท่งอัดเชือ้ เพลิง ทีใ่ ช้ประโยชน์แทนฟืน, ถ่าน หรือแก๊ส
หุงต้ม ได้เป็นอย่างดี
การใช้ประโยชน์ : ใช้เป็นเชื้อเพลิง พลังงานทดแทนใน
การให้ความร้อนในการหุงต้มและการผลิตน�ำ้ ปู แทนฟืน ถ่าน
และแก๊สหุงต้ม
2. เตาดักควัน (Smokeless Stove) อาศัยหลักการ
ของการไหลของอากาศ ทีอ่ าศัยอากาศร้อนทีไ่ ด้จากเชือ้ เพลิง
ในขณะจุดไฟ ไฟจากต�ำแหน่งของเชือ้ เพลิงจะแผ่ไปยังช่องไฟทัง้ สองต�ำแหน่ง จุดที่ 1 และ 2 และควันทีเ่ กิดจากแท่งเชือ้ เพลิง
จะไหลเข้าสูต่ วั กรองควันทีส่ ามารถดูดซับควันและกลิน่ ได้ ส่วนควันทีเ่ หลือจะถูกปลดปล่อยออกมาตามช่องปล่อยควัน ซึ่ง
ท�ำให้ควันถูกส่งพุง่ ออกไปยังปล่องไฟและควันจะถูกปล่อยออกไปนอกสถานที่ ตัวเตาก่อด้วยอิฐทนไฟ หรือบล็อกประสาน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ รายได้อยู่ระหว่าง 5,000-10,000 บาท ต่อเดือนในช่วงฤดูฝนและจัดจ�ำหน่ายนอกฤดูที่มีปูนารายได้
อยู่ระหว่าง 2,000-5,000 บาท ต่อเดือน สมาชิกในหมู่บ้านบางส่วนลดรายจ่ายได้ ประมาณ 1,000-2,000 บาทต่อเดือน
จากการลดการใช้พลังงานและใช้กากปูหว่านในนาข้าวลดค่าปุ๋ยเคมีได้ประมาณเดือนละ 2,000 บาทต่อเดือน
ด้านสังคม จ�ำนวนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่มน�้ำปูเพิ่มขึ้น เงินออมเพิ่มขึ้น ส่วนแบ่งทางด้านรายได้จากการผลิต
น�้ำปูร่วมกัน และวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบการแปรรูปน�ำ้ ปูจากผลก�ำไรของกลุ่มในแต่ละปี
ด้านบุคลากร สามารถสร้างวิทยากรท้องถิ่น ได้แก่ นางวัลภา ก่ายแก้ว ความ
ลแห่งความภาคภูมิใจ
เชี่ยวชาญ การแปรรูปผลผลิตน�้ำปู นาย ธรา ศรีใจติ๊บ ความเชี่ยวชาญ การแปรรูป รางวั
ได้รับการเชิญจากหน่วยงานของรัฐ
ผลผลิตน�ำ้ ปู
และเอกชน ให้ไปน�ำเสนอและจ�ำหน่าย
พื้นที่หมู่บ้านลูกข่าย ได้แก่ บ้านต้นผึ้ง บ้านต้นตะเคียน ต.สันต้นม่วง และบ้าน ผลิตภัณฑ์นำ�้ ปู ของดีเมืองพะเยา
ในงานประจ�ำปีของจังหวัดต่างๆ ใน
สันต้นม่วง ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ
ภาคเหนือ และนิทรรศการระดับชาติ
หมู่บ้านน�้ำปูสันสลี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ
ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ ปู โดยการใช้
เทคโนโลยีอย่างจริงจัง ท�ำให้น�้ำปูเป็นที่รู้จัก
และยอมรับของคนทั่วทุกภาค สร้างโอกาส
ให้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
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ขอบคุณกระทรวงวิทย์ฯ ที่จัดให้มีโครงการ
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ เข้ามาในพื้นที่
โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ท�ำให้นำ�้ ปูคนเมือง
เป็นอาหารของคนทุกภาคไปแล้ว ได้รู้จัก
เพือ่ นใหม่และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากโครงการ
ขอบคุณจัดนักเจ้า.....
นาง หอม ธิราใจ ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านทรายงาม หมู่ 10 ต.น�ำ้ หมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
นายประสิทธิ์ ทองหล่อ (ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านทรายงาม)
ผศ.ดร.รัชนี เพ็ชร์ช้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บ้านทรายงาม หมู่ที่ 10 ต.น�ำ้ หมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เป็นหมู่บ้านที่

ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโคลนดินถล่มในปี พ.ศ. 2549 ท�ำให้ผู้คนล้มตาย
และบ้านผังเสียหายจ�ำนวนมาก สภาพธรรมชาติหลายแห่งถูกท�ำลาย เช่น ล�ำห้วย
น�้ำลีและแก่งทรายงาม เป็นต้น สภาพพื้นที่หมู่บ้านเป็นเนินเขาสูงและอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ มีน�้ำจากล�ำห้วยน�ำ้ ลีไหลผ่านตลอดปี มีประชากรทัง้ หมด 420
คน 134 ครอบครัว (ข้อมูลองค์การบริหารส่วนต�ำบลน�้ำหมัน, 2552) มีพื้นที่
ปกครอง 2,839 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัย 192 ไร่ ที่ทำ� กิน 2,647 ไร่
ชาวบ้านส่วนใหญ่มอี าชีพ
หลั ก คื อ ท� ำ ข่ า ตากแห้ ง
สมุนไพรตากแห้ง เช่น รางจืด เพกา สะค้าน มีการท�ำสวนผลไม้ สวนกล้วย
และท�ำนา หลังเสร็จฤดูกาลท�ำนา ชาวบ้านส่วนใหญ่จะท�ำข่าตากแห้ง
โดยจะท�ำการขุดข่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในป่าและที่ปลูกแซมในสวน
กล้วย โดยชาวบ้านจะน�ำข่าทีไ่ ด้มาแปรรูปโดยการหัน่ เป็นแผ่นบางๆ และ
ตากให้แห้ง ซึง่ จะมีพอ่ ค้าคนกลางมารับซือ้ ในกิโลกรัมละ 32-40 บาท ขึน้
กับคุณภาพของข่าแห้งในแต่ละปี ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวข่าอยู่ที่ 4-7
เดือน (เดือนตุลาคม-เมษายน ของทุกปี) ผลผลิตโดยรวมมากกว่า 100 ตัน (น�้ำหนักแห้ง/ปี) โดยข่าสด 100 ตัน เมื่อท�ำให้
แห้งจะมีน�้ำหนัก 30 ตัน มีจ�ำนวนครัวเรือนที่ท�ำข่าทั้งสิ้น 128
ครัวเรือน บางครัวเรือนสามารถท�ำได้ถึง 10 ตัน/ปี รายได้เฉลี่ย
จะอยู่ที่ครัวเรือนละ 30,000-200,000 บาท/ครัวเรือน/ปี
ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นปีแรกของการเข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านแม่ขาย วท. เริ่มจากการเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอ
ความร่วมมือในการจัดเวทีประชาคมและการท�ำ SWOT ร่วมกับ
ชุมชน พบว่าหมู่บ้านทรายงาม เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งมีความ
สามัคคีอยูก่ นั แบบเครือญาติและช่วยเหลือซึง่ กันและกันเป็นอย่าง
ดี จากการพัฒนากระบวนการผลิตข่า ท�ำให้ผลผลิตข่าตากแห้งที่
ถือเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของหมูบ่ า้ นได้สงู ถึง 500-600 ตันต่อปี ราคา
สิ่งที่ต้องการใช้ ว & ท
1. พื้นที่เกษตรไม่มีเอกสารสิทธิ์ เนื่องจากอยู่ใน
เขตป่าสงวน
2. ผลผลิตได้มาตรฐาน
3. เพิ่มมูลค่าแปรรูปผลผลิตและบรรจุภัณฑ์
4. ท�ำผลผลิตแบบครบวงจร
5. จัดท�ำและเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
6. เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชน

การแก้ปัญหาด้วย ว & ท
1. ท�ำแผนผังแหล่งท�ำกินด้วย GPS
2. จัดท�ำการปลูกข่าให้ได้รับมาตรฐาน GAP และพัฒนาการตากข่า
3. อบรมแปรรูปข่าโดยท�ำลูกประคบ ยาแคปซูล น�ำ้ พริกข่า
4. ท�ำกระดาษจากล�ำต้นข่า และแปรรูปเป็นของที่ระลึก
5. เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้จัดท�ำที่เก็บข่าอเนกประสงค์ ตู้อบข่าไบโอแก๊ส
6. อบรมการท�ำบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับบรรจุสินค้าส�ำหรับชุมชน
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ข่าตากแห้งอยู่ที่ 40-45 บาทต่อกิโลกรัม

ปัจจัยน�ำเข้า

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน
ปี 2553

• การก�ำหนดพื้นที่การปลูกข่า เพื่อไม่ให้เข้าไปล่วงล�ำ้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จ�ำนวน 4 จุด จากท�ำเนียบผู้ปลูกขุด
และหั่นข่าบ้านทรายงาม จ�ำนวน 76 ราย และจัดท�ำแปลงสาธิตเปรียบเทียบวิธีการเพิ่มผลผลิตข่าให้ได้ผลผลิตต่อไร่
ที่สูงขึ้น โดยการปลูกแบบคว�ำ่ กอข่า
• อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการผลิตสมุนไพรตามข้อก�ำหนด GAP (Good Agriculture Practices) อบรม 87 ครอบครัว
ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการเกษตร 64 ราย
• การจัดตั้งกองทุนกลุ่มแปรรูปข่า โดยมีทุนเริ่มต้นจากเงินทุนหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�ำนวน 40,000
บาท และเงินสมัครหุ้นของสมาชิก โดยมีการร่างระเบียบการกู้ยืมเงินกองทุน และตั้งคณะกรรมการดูแลกองทุน

ปี 2554

• อบรมการแปรรูปข่าในรูปสมุนไพร ลูกประคบ แคปซูลข่า ทิงเจอร์ข่า น�ำ้ พริกข่า ยาดมสูตรโบราณ
• อบรมการท�ำกระดาษจากล�ำต้นข่า และผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์ พวงหรีด

ขั้นตอนการท�ำกระดาษจากล�ำต้นข่า
หั่นข่าให้มีขนาด 1 นิ้ว
ต้มล�ำต้นที่ได้ในเตา 200 ลิตร หนัก 50 กิโลกรัมใส่นำ�้ ให้ท่วม
เติม NaOH 3 กิโลกรัม ต้มให้เดือด 6 ชั่วโมง
ล้างน�้ำในวงบ่อ 2-3 ครั้ง
น�ำมาตีเยื่อในเครื่องตี สามารถจุได้ 100 กิโลกรัม ใส่นำ�้ ให้ท่วม ตีเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง
จนเยื่อยุ่ยเป็นปุยขาว ถ้าต้องการย้อมสีให้นำ� สีที่ต้มและกรองแล้วใส่ลงไปตีจนสีเข้ากับเยื่อดี
น�ำเยื่อที่ได้มาใส่ถุงน�ำไปปันให้น�้ำออก 2-3 นาที ปั้นเป็นก้อนหนัก 2.5-3 ขีด/ก้อน
หรือบีบน�้ำออก แล้วปั่นเป็นก้อนหนัก 5 ขีด/ก้อน น�ำก้อนที่ได้ไปตีเป็นแผ่นบนแฟรม
ในอ่างน�ำ้ ที่มีน�้ำ 3/4 ของอ่างให้แตกทั่วแฟรม
ยกขึ้นจากน�ำ้ น�ำมาวางเอียง 45 องศา เมื่อหมาดน�ำ้ แล้วน�ำใส่รถเข็นไปตาก
ท�ำมุม 45 องศา ประกบ 2 แผ่น จนแห้ง ถ้าเป็นการย้อมสีไม่ควร ตากแดดนานสีจะซีด
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อบรมการท�ำบรรจุภัณฑ์สำ� หรับบรรจุสินค้าของชุมชน

ถุงบรรจุข่าตากแห้งประกอบด้วยถุงใช้ในการบรรจุ 2 ชั้น ถุงนอกเป็นถุงกระสอบ และเลือก
ตราสัญลักษณ์ข่าอบแห้งบ้านทรายงาม ถุงชั้นในเป็นถุงพลาสติก พับปากถุง 2 ครั้ง และเย็บปาก
ถุงด้วยเครื่องเย็บกระสอบ ปัจจุบันสามารถเก็บได้เกิน 13 เดือน โดยไม่ขึ้นรา และไม่ต้องน�ำมา
ตากแดดซ�้ำใหม่

ปี 2555

• การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตไบโอแก๊ส
• การอบรมการอบแห้งข่าด้วยตู้อบข่าอย่างง่าย โดยใช้เชื้อเพลิงจากถ่านและไบโอแก๊ส
• การสร้างเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลีย่ น และสนับสนุนวัตถุดบิ ในท้องถิน่ ร่วมกัน โดยการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ระหว่าง
ผู้นำ� ชุมชนในต�ำบลน�้ำหมัน เพื่อเข้าไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น จากเดิมผลิตได้ 200-300 ตัน รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ 30,000 - 200,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี เมือ่ ใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าช่วย เช่น การปลูกแบบอินทรีย์ การจัดการให้ได้มาตรฐาน GAP สามารถ
เพิ่มผลผลิตได้ 500-600 ตัน มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 30,000-300,000 บาท/ครัวเรือน/ปี แต่ในบางครั้งเมื่อท้องฟ้าปิด
มีเมฆ หรือฝนตกบ่อยๆ จะท�ำให้ข่าที่ตากไว้ขึ้นราได้ง่าย ท�ำให้เสียราคาหรือได้ราคาต�่ำลง จึงมีการใช้ไบโอแก๊สในการ
อบแห้งข่าด้วยตู้อบข่าอย่างง่าย เน้นการใช้เชื้อเพลิงประหยัดและเสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยมีวัตถุดิบ และต้นทุนในชุมชน
ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ก๊าซหุงต้มและ/หรือค่าเชื้อเพลิงในครัวเรือน อย่างน้อยครัวเรือนละ ประมาณ 320 บาท/เดือน
ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีส�ำหรับการเกษตรลดลงได้ประมาณ 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายเดิม ใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากการ
หมักมูลสัตว์ไปใช้กับแปลงพืชผักหรือพื้นที่เกษตรอื่นๆ ท�ำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น (ในรายที่ไม่เคยซื้อ/ ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมี)
ครัวเรือนละประมาณ 600 บาท/เดือน
ด้านสังคม ชุมชนบ้านทรายงามมีความเข้มแข็งสามารถน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
เพื่อเพิ่มผลผลิตและการแปรรูปผลผลิตในชุมชน และเกิดการเรียนรู้เชื่อมโยงในต�ำบล จังหวัด
กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้าน ได้มีการขยายผลเข้าสู่เครือข่ายหมู่บ้านน�้ำหมันใต้ หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน
วังหัวดอย หมู่ที่ 8 และหมู่บ้านผามูบ หมู่ที่ 7 อ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเป็นหมู่บ้านลูกข่ายในปี 2556

การส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกข่าอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ในพื้นที่ของตนเอง ให้ความรู้เรื่อง
การปรั บ ปรุ ง ดิ น การปลู ก ข่ า เพื่ อ ลดจ� ำ นวน
การเข้ า ไปขุ ด ข่ า ในเขตป่ า สงวน การพั ฒ นา
กระบวนการผลิตสมุนไพร ตามมาตรฐาน GAP
น�ำไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านสมุนไพรอินทรีย์ที่เกิด
ความยั่งยืน
ผศ. รัชนี เพ็ชร์ช้าง
ผู้รับผิดชอบโครงการ

แม้ว่าชาวบ้านจะท�ำอาชีพผลิตข่ามานาน แต่ก็ยัง
ใช้วิธีแบบชาวบ้านๆ ง่ายๆ ท�ำให้ไม่ได้มาตรฐาน
ในการผลิต จึงท�ำให้ราคาขึ้นๆ ลงๆ เมื่อหมู่บ้าน
กลายเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึง
มีประโยชน์ตอ่ การพัฒนาชุมชน เกิดการสร้างราย
ได้หมุนเวียนในชุมชน ลดรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็น
ท�ำให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
นายประสิทธิ์ ทองหล่อ
ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านทรายงาม
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หมู่บ้านเผือกหอม
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ต.หรเทพ โคกใหญ่ ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
นางนงคราญ เชาวนเมธา (ผู้นำ� ชุมชน)
ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ชุมชนต�ำบลหรเทพ ต�ำบลโคกใหญ่ ต�ำบลตลาดน้อย อ�ำเภอบ้านหมอ

จังหวัดสระบุรี มีอาชีพทางการเกษตร ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป ในชุมชนสามต�ำบล
ดังกล่าว มีความเหมาะสมในการเป็นหมูบ่ า้ นเผือกหอม เนือ่ งจากชุมชนมีอาชีพในการ
เพาะปลูกเผือก จากข้อมูล พบว่า ต�ำบลหรเทพ มีเกษตรกร จ�ำนวน 53 ราย เพาะ
ปลูกเผือกในพื้นที่ 644 ไร่ ต�ำบลโคกใหญ่ มีเกษตรกร 51 ราย เพาะปลูกเผือก จ�ำนวน
807 ไร่ และต�ำบลตลาดน้อย มีเกษตรกร 65 ราย เพาะปลูกเผือก จ�ำนวน 780 ไร่
ปัจจุบันมีการด�ำเนินการโดยเพาะปลูกเผือกสลับกับ การท�ำนาข้าว ซึ่งพิจารณาตาม
ความเหมาะสมและด้านการตลาดของเผือกและข้าวเป็นส่วนประกอบ พืน้ ทีข่ องชุมชน
ดังกล่าว มีระบบสาธารณูปโภคทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อการท�ำนาเผือกสลับกับ การท�ำนาข้าว
กล่าวคือ มีปริมาณน�ำ้ ทีเ่ หมาะสมและสมบูรณ์ตลอดปี ประกอบกับเกษตรกรมีศกั ยภาพ
ในการท�ำนาเผือกและนาข้าว โดยผลผลิตของนาเผือกได้จำ� หน่ายเป็นหัวสด แบ่งเป็น
เกรด 1 เกรด 2 และเกรด 3 และส่วนที่มีความบกพร่อง
คือ เน่าเสียบางส่วน เรียกว่า “เผือกปาด” เป็นเผือกที่
มีคุณภาพต�่ำต้องใช้มีดปาดส่วนที่เสียทิ้งไป แล้วชั่งน�้ำ
หนักจ�ำหน่ายในราคาถูก ปัจจุบนั ส่งขายในตลาดสดและ
น�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน ส�ำหรับ
ผลผลิตข้าว จ�ำหน่ายส่งใน 2 ลักษณะ คือ ผลิตส่ง
กรมการข้าว และเกษตรกรทัว่ ไป เพือ่ ท�ำเป็นเมล็ดพันธุ์
และอีกลักษณะหนึง่ คือ จ�ำหน่ายเมล็ดข้าวแก่ประชาชนทัว่ ไป ในการท�ำนาเผือกประกอบกับ
นาข้าว รวมทัง้ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารบางส่วน อยูใ่ นความสนับสนุนของหน่วยงาน
ในท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหรเทพ ตลาดน้อย ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ
บ้านหมอ การศึกษานอกโรงเรียนต�ำบลโคกใหญ่ อ�ำเภอบ้านหมอ ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน อ�ำเภอบ้านหมอ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรพัฒนาตลาดน้อย มีสมาชิกกลุ่มจ�ำนวน 40 คน ได้รับค�ำแนะน�ำการหารายได้จากก้าน
เผือกอบแห้ง ซึ่งสามารถส่งจ�ำหน่ายในราคาสูงแก่ผู้รับซื้อเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวัน โดย
ในขัน้ ตอนการท�ำก้านเผือกอบแห้งจะตัดก้านเผือกในนาเผือก
โดยวิธีการซื้อจากเกษตรกรด้วยกันในราคาไร่ละ 500 บาท
ช่วงหน้าฝนจะสามารถรวบรวมก้านเผือกได้ประมาณ 3 ตัน
ต่อวัน และช่วงปกติคือนอกเหนือจากหน้าฝน จะรวบรวมได้
12 ตันต่อวัน หลังจากนั้นส่งต่อสมาชิกต�ำบลตลาดน้อยและ
ต�ำบลใกล้เคียงคือ หรเทพ และโคกใหญ่ ท�ำการลอกเปลือก
และตัดแต่ง ในขั้นตอนนี้จะมีเปลือกนอกของก้านเผือกที่ถูก
ลอกแล้วประมาณวันละ 1.5-6 ตัน ปัจจุบันใช้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้
บางส่วน แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์
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แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด
1. การท�ำแป้งเผือกและผลิตภัณฑ์
2. การพัฒนากระดาษและเส้นใยผัก
ตบชวา ต่อยอดสูก่ ารพัฒนากระดาษ
และเส้นใยเผือก

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ปี 2553 จดทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เครือ่ งสไลด์เผือก
ส�ำหรับใช้ในกระบวนการท�ำเผือกทอดกรอบ ถ่ายทอดความรูห้ ลักสูตรการท�ำบัญชีในครัว
เรือน การท�ำอาหารจากแป้งเผือก เช่น การท�ำเผือกกรอบทรงเครื่อง ขนมเปี๊ยะหิมะเผือก
ซาลาเปาไส้เผือก กะหรี่พัฟพ์ไส้เผือก และการเผยแพร่ข้อมูลโครงการหมู่บ้านเผือกหอม
ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในรายการ ปล.รักเมืองไทย
ปี 2554 ถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว กระดาษจากฟาง
ข้าว และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษจากฟางข้าว
ปี 2555 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�ำผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอและงานประดิษฐ์จากเส้นใยเผือก
กระดาษจากเส้นใยเผือก และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษเส้นใยเผือก

ด้านเศรษฐกิจ

• เครื่องสไลด์เผือกช่วยเพิ่มผลผลิตต่อวัน 4 - 6 เท่า จากเดิมผลิตได้ 10 กิโลกรัม
เพิ่มเป็น 60 กิโลกรัม
• สร้างงานและสร้างอาชีพใหม่ มีรายได้เพิ่มขึ้น 5,000 บาทต่อเดือน/ครอบครัว
• ได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากเผือกปาด ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเปลือกนอกของก้านเผือกเป็นผลิตภัณฑ์ประจ�ำกลุ่ม

ด้านสังคม

• การท�ำงานแบบบูรณาการในลักษณะไตรภาคี คือ มหาวิทยาลัย องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และชุมชน
• มีการรวมกลุ่มในการท�ำกิจกรรมของชุมชน เกิดความสัมพันธ์ของกลุ่ม
โครงการหมู่บ้านเผือกหอม ประสบความส�ำเร็จ
วัดได้จากผลผลิตและรายได้ของกลุม่ ทีจ่ ดั ท�ำเผือด
ทอดกรอบจากเผื อ กปาด ตั้ ง แต่ ก ารพั ฒ นา
กระบวนการผลิตที่รวดเร็วขึ้นโดยใช้เครื่องสไลด์
เผือกช่วยในการผลิต สามารถผลิตเผือกทอด
กรอบ ได้เพิ่มขึ้น 4-5 เท่า ลดปัญหาแถวคอยของ
สินค้าที่ผู้รับบริการต้องการ สามารถสร้างมูลค่า
เพิ่ ม ของสิ น ค้ า และสามารถพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

จากการเข้าร่วมโครงการ หมู่บ้านเผือกหอม
ท�ำให้ชุมชนอ�ำเภอบ้านหมอมีรายได้เพิ่มขึ้น
ช่ ว ยสร้ า งอาชี พ เสริ ม และอาชี พ หลั ก ได้
สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ แ ละยั ง มี ค วามรู ้
สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดได้ โดยเผยแพร่
ต่อให้กับชุมชนข้างเคียง
นางนงคราญ เชาวนเมธา ผู้นำ� ชุมชน
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หมู่บ้านสมุนไพรชุมชน
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านห้วยไคร้ ต.แสนตอ อ.น�ำ้ ปาด จ.อุตรดิตถ์
นายเสมอ สานต๊ะ (ผู้ใหญ่บ้านห้วยไคร้)
นางสาวรัชดา ค�ำจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านห้วยไคร้ หมู่บ้านต้นแบบจัดการสุขภาวะ เพื่อการพึ่งตนเอง
โดยภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ เ น้ น ให้ ค นในชุ ม ชนสามารถดู แ ลสุ ข ภาวะของ
ตนเองได้ ด ้ ว ยตั ว เองและเห็ น ความส� ำ คั ญ ของสุ ข ภาวะ ซึ่ ง ชุ ม ชนได้ ใ ห้
ความส�ำคัญกับการใช้สมุนไพรในชุมชนจึงให้ความสนใจและพร้อมที่จะใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเข้ามาผลิตสมุนไพรที่สามารถน�ำมาใช้
ในการรักษาตนเองได้ ซึ่งยืนยันได้จากค�ำกล่าวของ คุณดวงเดือน ค�ำอ้าย
หัวหน้าสถานีอนามัยห้วยไคร้ที่กล่าวว่า “ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข
มีนโยบายให้ประชาชนเข้าถึงแพทย์แผนไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 12 ของผู้รับบริการทั้งหมด แต่
โรงพยาบาลสามารถให้ยาสนับสนุนได้เพียงร้อยละ 3 ของผูร้ บั บริการเท่านัน้ ดังนัน้ ในการพัฒนาหมูบ่ า้ น
สมุนไพรชุมชนขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ท�ำให้สถานีอนามัยและผู้ป่วยได้รับประโยชน์อย่างมาก” นอกจากนั้น
ยังสร้างให้เกิดกลุ่มอาชีพขึ้น เช่นกลุ่ม เก็บยาสมุนไพร กลุ่มหมอพื้นบ้าน และกลุ่มนวดสมุนไพร
ทีส่ ามารถจะน�ำเอาพืชสมุนไพรเข้าไปใช้ในการประกอบอาชีพของตน โดยหมูบ่ า้ นสมุนไพรชุมชนได้รบั การสนับสนุนในการให้ความ
รู้เรื่องการผลิตยาสมุนไพรที่ถูกต้องตามหลักของการผลิตยาจากสถานีอนามัยห้วยไคร้ โรงพยาบาลน�้ำปาด และสาธารณสุขอ�ำเภอ
น�ำ้ ปาด รวมทัง้ ได้รบั การสนับสนุนในด้านการผลิตจาก อปท. อบต. และสถานศึกษา ในการช่วยการส่งเสริมและพัฒนาความรูใ้ นการ
ทีจ่ ะใช้หลักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเข้าไปท�ำการผลิตยาสมุนไพรทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถน�ำไปใช้ได้อย่างถูกหลักอนามัย

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาหมู่บ้านสมุนไพรชุมชน บ้านห้วยไคร้ ต.แสนตอ อ.น�้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ไปสู่การเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายนั้น เริ่มจากการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และถอดบทเรียนกระบวนการทั้งหมดตลอด 3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ความเป็นมา กระบวนการท�ำงาน ปัจจัยความ
ส�ำเร็จ ตลอดจน ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับชุมชน โดยการจัดการประชุมคนในหมู่บ้านเพื่อสะท้อนการท�ำงาน
ทั้งหมดที่ผ่านมา และน�ำมาท�ำถอดบทเรียนเพื่อท�ำความเข้าใจต่อหมู่บ้านลูกข่ายเป้าหมาย

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

ส�ำหรับแนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านสมุนไพรชุมชน ต.แสนตอ อ.น�ำ้ ปาด จ.อุตรดิตถ์นั้น ได้ท�ำการพัฒนาหมูบ่ า้ นโดยท�ำการให้
ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Input) และด�ำเนินการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ศึกษาดูงาน
และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ชุมชน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หมู่บ้านสมุนไพรชุมชน”

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

การถ่ายทอดกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด 6 ด้าน
1. เทคโนโลยีการปลูกพืชสมุนไพรตามมาตรฐาน GMP
2. เทคโนโลยีการอบสมุนไพรอินทรีย์
3. เทคโนโลยีแปรรูปพืชสมุนไพรอัดเม็ด
4. เทคโนโลยีการแปรรูปพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้
5. กระบวนการการออกแบบตราและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
6. กระบวนการขั้นตอนและกระบวนการขอเลขทะเบียน อย.
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การอบรมเชิงปฏิบัติทั้ง 6 ด้าน มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด และผู้เข้าอบรม
มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้ารับการอบรมในทุกๆ ด้าน ภาพรวมคนในชุมชนได้มีการน�ำความรู้
ความเข้าใจที่ได้จากการอบรมไปใช้จริงในการผลิต แปรรูป และส่งสมุนไพรชุมชนขายให้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในต�ำบลและโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีการสั่งซื้อเข้ามา และ
ในปัจจุบันชุมชนได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรชุมชนขึ้นที่หมู่ 9 บ้านห้วยไคร้

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน
2. ครัวเรือนลดค่ายาปฏิชีวนะในครัวเรือนได้ประมาณ 500 บาท/เดือน/ครัวเรือน
3. ชุมชนมีรายได้จากการมีคนเข้ามาศึกษาดูงานในแหล่งเรียนรูป้ ระมาณ 5,000 บาท/เดือน
4. วิทยากรในชุมชนมีรายได้จากการเป็นวิทยากร ประมาณเดือนละ 4,000 บาท/เดือน

ด้านสังคม

1. เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพรของชุมชน
2. เกิดวิทยากรในชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการท�ำสมุนไพรแบบครบวงจร
3. สร้างวิทยากรในชุมชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างชุมชนด้วยกัน
4. เกิดอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชนด้านการแปรรูปสมุนไพร
5. เกิดโครงการและกิจกรรมใหม่ๆ ที่ต่อยอดมาจากโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
6. บูรณาการความร่วมมือทั้งระดับกระทรวง (Function) ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น
(Area Base)

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลห้วยไคร้ ต�ำบลแสนตอ อ�ำเภอน�้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
2. โรงพยาบาลน�ำ้ ปาด ต�ำบลแสนตอ อ�ำเภอน�ำ้ ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
3. โรงพยาบาลบางกระทุ่ม อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
4. องค์การบริหารส่วนต�ำบลแสนตอ อ�ำเภอน�้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6. มหาวิทยาลัยนเรศวร
7. ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอน�้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลวังกระดาษเงิน อ�ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
9. ชมรมรักษ์สมุนไพรล�ำปาง
10. กลุ่มเก็บยาสมุนไพร ต�ำบลแสนตอ อ�ำเภอน�้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. รับรางวัลชนะเลิศเมนูอาหาร		
11. กลุ่มหมอพื้นบ้าน ต�ำบลแสนตอ อ�ำเภอน�ำ้ ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
สุขภาพ จากงานประจ�ำปี
12. กลุ่มนวดสมุนไพร ต�ำบลแสนตอ อ�ำเภอน�ำ้ ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ำเภอน�้ำปาด
วิทยากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ นางญาณันธร สายพา 2. ของอ�
รางวัลชนะเลิศโครงการสร้างสรรค์
ประธานกลุม่ อนุรกั ษ์สมุนไพรชุมชน นางประดับ ปะจวง สมาชิกกลุม่ อนุรกั ษ์สมุนไพรชุมชน
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้าง
นางสายรุง้ แร่นาค สาธารณสุข รพสต.ห้วยไคร้ และ นางดวงเดือน ค�ำอ้าย หัวหน้าสาธารณสุข เสริมสุขภาวะชุมชน ประจ�ำปี 2554
3. รางวัลชนะเลิศศูนย์การเรียนรู้ที่มี
รพสต.ห้วยไคร้
ผลงานดีเด่นด้านการสร้างเสริมสุข
ภาวะชุมชน ประจ�ำปี 2555
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หมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 17 บ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
นางประมวล พลพุทธา (ประธานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปถั่วลิสง)
ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

หมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสง บ้านป่าน ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็น
หมู่บ้านที่ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักทั้งการท�ำนาข้าว ปลูกพริก และ
ปลูกถั่วลิสง สภาพพื้นที่ติดกับแม่น�้ำชีจึงสามารถท�ำการเพาะปลูกได้เกือบตลอด
ทั้งปี แต่จะมีปัญหาน�้ำท่วมในฤดูน�้ำหลาก ในหมู่บ้านแห่งนี้มีกลุ่มแม่บ้านที่รวม
ตัวกันแปรรูปถั่วลิสงในหลายรูปแบบ ทั้งถั่วทอด ถั่วคั่ว ถั่วเคลือบ ถั่วตัด ฯลฯ
มาเป็นอาชีพเสริมในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ เข้ามาให้การสนับสนุนทั้ง
วัสดุอุปกรณ์และองค์ความรู้ จากผลการด�ำเนินงานพบว่า ถั่วทอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับมากที่สุด จึงได้ทำ� การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้ “ถั่วทอดป่านทอง” ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการน�ำวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยได้เข้ามา
มีส่วนช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วที่หลากหลาย การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการ
กระเทาะเปลือกถั่วเพื่อเพิ่มก�ำลังผลิต เนื่องจากยังต้องใช้แรงงานงานคน การวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดกลิ่นหืนและยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ถั่วทอด เพื่อ
ยืดระยะเวลาในการจ�ำหน่าย การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อจัดการผลิตภัณฑ์
และสถานประกอบการเพื่อให้ได้มาตรฐาน GMP การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกถั่วให้เป็นพืชหลังนาและการเพิ่มผลผลิต การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการน�ำของเสียจากการแปรรูปถั่วมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ เช่น การน�ำน�้ำมันจากการทอดถั่วมาท�ำน�ำ้ มันไบโอดีเซลส�ำหรับใช้กับเครื่องจักรกลในครัวเรือน การน�ำ
เปลือกถัว่ และเยือ่ เมล็ดถัว่ มาเพิม่ มูลค่าโดยท�ำดินปลูกอย่างง่าย ตลอดจนการจัดอบรมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เนือ่ งจาก
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปถั่วลิสงถือเป็นกลุ่มที่ประสบความส�ำเร็จ จึงมีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูงานจ�ำนวนมาก

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาหมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสงเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มเมื่อชุมชนมีความ
เข้มแข็งจากการที่ชุมชนมีความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพขึ้นมาจนเข้มแข็งระดับหนึ่ง จึงได้มีหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน ในจังหวัด และนอกจังหวัดเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือในด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี ซึ่งในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อเข้ามาเริ่มแรกเมื่อ
ปี 2553 ได้จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน การวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) ของชุมชนร่วมกันระหว่างทีท่ จี่ ะรับและผูท้ จี่ ะให้เทคโนโลยี เพือ่ ค้นหาความต้องการทีแ่ ท้จริงของชุมชน
รวมทั้งการร่วมกันหาปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของชุมชน
จากนั้นจึงด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามความต้องการของชุมชน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้
จนเกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน จนสามารถถ่ายทอดความส�ำเร็จให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ และผู้สนใจเป็นจ�ำนวนมากที่
สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ดังนั้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหมู่บ้านแม่ข่าย ว และ ท สู่หมู่บ้านลูกข่ายฯ จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่
จะขยายแนวทางการน�ำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงสู่หมู่บ้านและชุมชน จากหมู่บ้านหนึ่งสู่หมู่บ้านหนึ่ง
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ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

สมาชิกของหมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสงมีองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตถั่วทอดและ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้ได้คุณภาพและรสชาติตามความต้องการของตลาดหรือผู้บริโภคโดยทั่วไป
ขณะนีก้ ำ� ลังผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการของผูบ้ ริโภค หากผูผ้ ลิตสามารถปรับปรุงสถาน
ประกอบการให้ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตลาดยังมีความต้องการสูงมาก เช่น ร้านเซเว่น
อีเลฟเว่น หรือร้านค้าอื่นๆ ซึ่งหากชุมชนมีกำ� ลังผลิตถึงก็จะมีผู้รับซื้อถึง 30,000-40,000 ถุง
ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กำ� ลังผลิตสูงสุดที่กลุ่มสามารถผลิตได้อยู่ที่ 8,000 ถุงต่อเดือน
แนวทางการพัฒนาเพื่อน�ำไปสู่การเพิ่มผลิตและการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนในรูปแบบ
วิสาหกิจชุมชน ดังนี้

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

1. เทคโนโลยีการแปรรูปถั่วลิสงที่หลากหลาย เช่น ถั่วทอด ถั่วคั่ว ถั่วตัด และถั่วเคลือบ
เป็นต้น
2. เทคโนโลยีการกระเทาะเปลือกถั่ว โดยใช้เครื่องกระเทาะ เปลือก
3. เทคนิคการทอดที่อุณหภูมิต่างๆ
4. เทคโนโลยีการยืดอายุของถั่วทอดและการลดกลิ่นหืน โดยใช้สมุนไพรและสารเคมี
บางชนิด
5. เทคโนโลยีการปลูกและการเพิ่มผลผลิตถั่วลิสงในพื้นที่ต�ำบลดงสิงห์
6. การน�ำของเหลือใช้จากการแปรรูปถั่วลิสงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การน�ำน�้ำมันที่
เหลือจากการทอดถั่วมาเป็นน�้ำมันไบโอดีเซล น�ำเปลือกถั่วและเยื่อหุ้มเมล็ดถั่วลิสงมาท�ำปุ๋ย
คอกและดินปลูกส�ำหรับไม้กระถางเชิงพาณิชย์
7. การพัฒนาและจัดการสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน GMP และการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาด
8. การพัฒนาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์และการตลาดเพือ่ การพัฒนาการจัดจ�ำหน่ายให้ได้มาตรฐาน
9 การจัดฝึกอบรมให้สมาชิกของกลุม่ แม่บา้ นแปรรูปถัว่ เป็นวิทยากรมืออาชีพ ให้สามารถ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์สชู่ มุ ชนอืน่ ๆ และผูส้ นใจ ซึง่ มีผใู้ ห้ความสนใจมารับการถ่ายทอดความส�ำเร็จอยูเ่ ป็นประจ�ำ

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

จากการที่มีโครงการหมู่บ้าน วท. และหน่วยงานต่างๆ เข้าไปให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
หมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสงทั้งในด้านองค์ความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี พบว่า กลุ่มแม่บ้านฯ สามารถเพิ่มรายได้จากการผลิตถั่วทอดจากเดือนละ
4,000-5,000 ถุง เป็นเดือนละ 7,000-8,000 ถุง ราคาถุงละ 20 บาท ท�ำให้มีรายได้เพิ่มเดือนละ 50,000-60,000 บาท
จากการขายถัว่ ทอด และการแปรรูปถัว่ ชนิดอืน่ และหลังจากทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุงสถานประกอบการจนได้รบั มาตรฐาน อย.
ท�ำให้มีผู้ต้องการสั่งสินค้าเพิ่มถึงเดือนละ 20,000-30,000 ถุง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาและการประเมินก�ำลังการผลิตให้
ได้คุณภาพและปริมาณตามมาตรฐาน
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ด้านสังคม

เมื่อประชาชนหมู่บ้านป่านมีเศรษฐกิจดีขึ้น มีเงินหมุนเวียนในชุมชนมากขึ้น
มีการจ้างงานมากขึ้น คนในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ อยู่สม�ำ่ เสมอ ซึ่ง
สามารถขยายไปสู่ความร่วมมืองานด้านอื่นๆ โดยเฉพาะความร่วมมือและการ
ผลักดันของผูน้ �ำชุมชนระดับต่างๆ หลังจากทีม่ กี ารด�ำเนินงานของหมูบ่ า้ น วท. ได้
มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานของศูนย์ฯ เป็นประจ�ำ ท�ำให้เราได้วิทยากรท้องถิ่น
และได้หมูบ่ า้ นต้นแบบวิสาหกิจชุมชนทีห่ มูบ่ า้ นอืน่ ๆ สามารถน�ำไปใช้เป็นต้นแบบ

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาน�ำไปสูก่ ารขยายผลไปยังหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ เกิดการระเบิดจาก
ภายในของคนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
• บ้านดงหวาย หมู่ 8 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร
• บ้านโคกล่าม หมู่ 18 ต.ดงสิงห์ อ. จังหาร
• บ้านเทพประทาน หมู่ 14 ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร
• บ้านดินด�ำ หมู่ 10 ต.ดินด�ำ อ.จังหาร
• บ้านผักแว่น หมู่ที่ 12 ต.ผักแว่น อ.จังหาร

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการ และให้การสนับสนุน
1. เทศบาลต�ำบลดงสิงห์ อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
7. สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด
8. เกษตรอ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องเล่าความส�ำเร็จ ความประทับใจ
หมู่บ้านแปรรูปถั่วลิสงเป็นกลุ่มที่สมาชิกมี
ความเข้มแข็ง สามัคคี ร่วมมือ และเสียสละ
ความส�ำเร็จและรางวัลที่ได้รับมาจากความ
มุ่งมั่นและตั้งใจของชุมชนเป็นหลัก
ผศ.ดร.ปณรัตน์ ผาดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ขอบคุ ณ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยที่น�ำสิ่งดีๆ มา
มอบให้ชุมชน พวกเรามีความปลื้มใจและมี
ความสุขมาก ที่ท่านมาอยู่กับพวกเรา
นางประมวล พลพุทธา
ประธานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปถั่วลิสง
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์เป็น
สินค้าระดับสี่ดาว ประเภท ถั่วทอดเค็ม
จากสมาคมผู้ประกอบการ OTOP
แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553
2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวดผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
OTOP ประเภท อาหาร/สมุนไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด “OTOP-KBO Festival
101) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554
3. ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด
2014 จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557

หมู่บ้านหมากเม่า
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านโนนหัวช้าง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
นายทินกร ศรศิลป์ (ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนหัวช้าง)
ดร.สุดารัตน์ สกุลคู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านโนนหัวช้าง เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ที่ราบสลับเนิน มีเทือกเขาภูพาน
เป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย ป่าไม้ สัตว์ป่า และผลไม้
พื้นเมือง อาทิ ตะคร้อ มะแงว มะขามป้อม สมอไทย หมากเม่า จากความ
สมบูรณ์ที่มีอยู่ท�ำให้เกิดภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ของผู้อาศัยบริเวณนี้
ได้ด�ำเนินการแปรรูปวัตถุดิบที่มีอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงชีพอยู่ในสังคมอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนดี
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมี มีคุณภาพสู่สากล ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยแยกจาก
บ้านต้อน หมู่ที่ 3 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน มาเป็นบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 8 ต.สร้างค้อ ถึงแม้จะมีประชากรที่อพยพมาจากต่างพื้นที่กัน
แต่ทุกคนรักในถิ่นที่ตั้งมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มีความรักษาสามัคคี มีผู้ใหญ่บ้านคือ นายทินกร
ศรศิลป์ ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอ 8 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ จรด เขตเขื่อนน�ำ้ พุง ทิศใต้ จรด เขตบ้านไทรทอง บ้านต้อน ต.สร้างค้อ
ทิศตะวันออก จรด เขตเขื่อนน�ำ้ พุง ทิศตะวันตก จรด เขตบ้านนาค�ำกลาง ต.สร้างค้อ

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

หมูบ่ า้ นโนนหัวช้าง เป็นหมูบ่ า้ นทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ทีแ่ ถบเทือกเขาภูพาน มีสภาพพืน้ ที่ และภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโต
ของต้นเม่า จึงมีต้นเม่าที่ปลูกในพื้นที่หมู่บ้านจ�ำนวนมาก และมีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เม่าอยู่ในพื้นที่ถึง 4 ที่แปรรูปน�ำ้ ผลไม้ และ
ไวน์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์นำ�้ ผลไม้ และไวน์ ส�ำหรับชุมชน จึงตรงกับความต้องการของชุมชน และหน่วยงาน
ในท้องถิ่น แต่ยังขาดข้อมูลรองรับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเสริมศักยภาพ
การด�ำเนินการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านอาหารเครื่องดื่ม
ยา และ เครื่องส�ำอาง เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ยั่งยืนในชุมชน เพื่อก่อเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิต ตามนโยบายของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานในท้องถิน่ สอดรับความต้องการของคนในชุมชน และเพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์เป็นทีย่ อมรับ
ในระดับสากลต่อไป

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

หมู่บ้านโนนหัวช้าง มีสภาพพื้นที่ และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นเม่า
จึงมีตน้ เม่าทีป่ ลูกในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นจ�ำนวนมาก มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เม่าอยูใ่ นพืน้ ทีถ่ งึ 4 โรงงาน
และหนึ่งในนั้นคือ สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้างที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
สกลนครในการจัดตัง้ โรงงานแปรรูปน�ำ้ ผลไม้ และไวน์ เพือ่ เป็นศูนย์เรียนรูใ้ นการแปรรูปผลิตภัณฑ์
น�้ำผลไม้ และไวน์ ส�ำหรับชุมชน ซึ่งมีพี้นที่ติดต่อกับวัดโนนอุดมนิยมธรรม นอกจากนี้พัฒนาชุมชนอ� ำเภอภูพานยังมีแผนงานที่
จะพัฒนาหมู่บ้านโนนหัวช้างเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว (PVO) อีกด้วย การพัฒนาหมู่บ้านโนนหัวช้างเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงตรงกับความต้องการของชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเสริมศักยภาพ
การด�ำเนินการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านอาหารเครื่องดื่ม
ยา และ เครื่องส�ำอาง เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ยั่งยืนในชุมชน เพื่อก่อเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิต ตามนโยบายของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานในท้องถิ่น และสอดรับความต้องการของคนในชุมชน นอกจากนี้การที่หมู่บ้าน
โนนหัวช้างมีสหกรณ์โนนหัวช้างเป็นศูนย์เรียนรู้จากงบประมาณพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 รวมถึงการเป็น
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หมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทไี่ ด้ดำ� เนินการมาแล้ว 2 ปี จึงท�ำให้บคุ ลากรในหมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนีม้ คี วามรู้
และประสบการณ์ ที่พร้อมที่จะถ่ายทอด
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้เล็งเห็นความส�ำคัญว่า ควรจัดกิจกรรม
แบบมีส่วนร่วมเพื่อน�ำข้อมูลบริบทชุมชนมาวิเคราะห์แนวทางในการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (บ้านโนนหัวช้าง) ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเกิดจากตัวชุมชนเองและมีหน่วยงานรัฐ
หรือเอกชนเป็นผูก้ ระตุน้ ส่งเสริมในการประกอบอาชีพและการด�ำเนินชีวติ โดยมีเป้าหมายร่วมให้คนในชุมชนสามารถน�ำความรู้
ที่ได้ไปผลิตเองใช้เอง และแบ่งปัน เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างกลุ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนใน
สังคมชุมชน โดยชาวบ้านหนุ่มสาว เด็ก มีความสุขไม่ทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด โดยมีช่องทางในการน�ำเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมใน
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ด้าน ใหญ่ๆ คือ
1. เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้นแบบในการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากหมากเม่าครบวงจร
2. สร้างการรวมกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสมในการด�ำรงชีวิตและพึ่งพาตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เป็นตัวกลางการถ่ายทอดความรู้การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
4. เพื่อจัดศูนย์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุมชน

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

จากแนวความคิดทีต่ อ้ งการพัฒนาหมูบ่ า้ น เพิม่ เทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์จากหมากเม่าให้มคี ณ
ุ ภาพ เพือ่ เข้าสูค่ วามเป็นสากล
ตลอดจนเพิม่ กลไกทางการตลาดให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากภายนอก
น�ำไปสู่การวางแผนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน ดังรูป

ข้อมูลเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

การด�ำเนินงานเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 จากการลงพื้นที่
ศึกษาข้อมูลด้านความต้องการด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม โดยการจัด
ประชาคมหมู่บ้าน พร้อมการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่ม เพื่อน�ำข้อมูล
สภาพปัญหามาใช้ในการตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือด้าน
เทคโนโลยีอย่างแท้จริง ซึง่ จากการประชาคมหมูบ่ า้ น ได้ขอ้ มูลความ
ต้องการ คือ 1. ความต้องการเกีย่ วกับเทคโนโลยีดา้ นก๊าชชีวภาพ โดย
การน�ำมูลสัตว์ต่างๆ และขยะสดมาหมักผสมกัน เนื่องจากชาวบ้าน
มีการเลี้ยงสัตว์เป็นจ�ำนวนมาก และเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด 2. ได้ขอข้อมูลในการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูด้ า้ นต่างๆ
เช่น ด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมากเม่า รวมถึงพัฒนาพันธุ์หมากเม่า การน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม
คุณค่าของเม่า การส่งเสริมการปลูกเม่า การให้ข้อมูลความรู้ด้านคุณค่าทางอาหาร และสารออกฤทธิ์ในเม่า จัดกิจกรรมการส่งเสริม
การปลูกเม่า โดยมีโครงการส่งเสริมการปลูกเม่าตามรายทางเข้าหมู่บ้านรวมเป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยเสนอให้ทาง
คลินิกเทคโนโลยีสนับสนุนและจัดหาพันธุ์เม่าสายพันธุ์ที่ดีมาให้ปลูกเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนผลเม่า
ในปี 2554 มีพื้นที่ด�ำเนินงานเป็นหมู่บ้านลูกข่ายเพิ่มขึ้นอีก 3 หมู่บ้าน คือ 1.ชุมชนหมู่บ้านสร้างค้อ หมู่ 12 ต.สร้างค้อ
อ.ภูพาน จ.สกลนคร 2. ชุมชนหมู่บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ 20 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 3. ชุมชนหมู่บ้านไทรทอง หมู่ 17
ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีเม่าเป็น
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องค์ประกอบหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าของหมากเม่า และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ
เช่น กิจกรรมอบรมพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์น�้ำเม่าและไวน์เม่า อบรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์ขนมจากเปลือกเม่าและเนื้อผลเม่า อบรมการผลิตผลิตภัณฑ์สปาจากเม่า รวมถึง
กิจกรรมท�ำสบู่หมากเม่าและน�้ำยาอเนกประสงค์ ซึ่งในแต่ละกิจกรรม ได้สร้างรายได้และ
ความพึงพอใจแก่ประชากรในชุมชนเป็นอย่างมาก
ในปี 2555 มีการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายและลูกข่ายในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการท�ำโลชั่นและสบู่เม่า
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและน�ำ้ หมักชีวภาพ
3. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน�ำ้ ส้มควันไม้
4. กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ในการด�ำเนินงานในปี 2556 ได้ดำ� เนินการจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงานแลกเปลีย่ นความคิด
เห็น และน�ำผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
1. ชี้แจงแผนโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านหมากเม่า
2. จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการนวดหน้า การนวดฝ่าเท้า และการลูกประคบ
จากสมุนไพรพื้นบ้าน ในกลุ่มหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่ายฯ
3. จัดกิจกรรมฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจ
4. จัดกิจกรรมการจัดนิทรรศการบริการให้ค�ำปรึกษาพร้อมอบรมการท�ำผลิตภัณฑ์โลชั่น
จากเม่า จัดอบรมกลยุทธ์ทางการตลาด และจัดอบรมการท�ำผลิตภัณฑ์สปาด้วยสมุนไพรพืน้ บ้าน
จากการด�ำเนินการตลอด 4 ปีที่ผ่านมาท�ำให้ผลิตภัณฑ์หมากเม่าเป็นที่รู้จักทั้งในและ
นอกประเทศ ตลอดจน คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร และส�ำนักพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากความหลากหลายทางชีวภาพ (BEDO)
ได้เล็งเห็นคุณค่าในด้านการพัฒนาและด้านธุรกิจ จึงได้ด�ำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนจุดบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับหมากเม่าและผลิตภัณฑ์จากหมากเม่าด้วย โดยการจัดประชุมเสวนา
เพื่อชี้แจงและร่วมให้ข้อมูลเพื่อขอขึ้นทะเบียนจุดบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อย่างเป็นทางการ
การด�ำเนินการในครั้งนี้ได้น�ำไปสู่การได้รับการติดต่อประสานงานจากองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อจัดประชุมเก็บข้อมูลในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และศูนย์เรียนหมากเม่า
ของ จ.สกลนคร

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

รายได้เพิม่ ขึน้ จากผลการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์นำ�้ ผลไม้ และไวน์เม่า รวมถึงผลิตภัณฑ์
ชาเม่าใบเม่า และผลิตภัณฑ์สปาจากเม่า และการประชาสัมพันธ์จากการร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับ วท. ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เม่าหลวง
เป็นทีร่ จู้ กั ได้รบั ความสนใจจากนักธุรกิจน�ำผลิตภัณฑ์เม่าไปจ�ำหน่ายโดยสหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้างซึง่ เป็นชุมชนหลักของหมูบ่ า้ น
หมากเม่ามี บริษัทสังคมสุขภาพ(เลมอนด์ฟาร์ม) รับผลิตภัณฑ์น�้ำผลไม้ และชาเม่าไปจ�ำหน่าย ท�ำให้สหกรณ์การเกษตรโนนหัวช้าง
ซึ่งเดิมผลประกอบการไม่เพียงพอที่จะมีการปันผลให้สมาชิกได้ สามารถปันผลก�ำไรให้กับสมาชิกได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
นอกจากนี้ ยั ง มี นั ก ธุ ร กิ จ ที่ ส นใจน� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ม่ า หลวงไปจ� ำ หน่ า ยอย่ า งกว้ า งขวาง เช่ น คุ ณ ศิ ริ วั ฒ น์ วรเวศน์ วุ ฒิ คุ ณ
(ศิริวัฒน์แซนวิชด์) ได้น� ำผลิตภัณฑ์เม่าไปจ�ำหน่ายและท�ำตลาดอย่างกว้างขวาง ท� ำให้อุปสงค์ของผลเม่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบผลเม่าสูงขึ้น นอกจากผลิตภัณฑ์เม่ามียอดจ�ำหน่ายสูงขึ้นอย่างมาก เป็นผลกระทบต่อธุรกิจเม่าอย่าง
มาก โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เม่าไม่ต�่ำกว่า 5 โรงงานได้ลงทุนปรับปรุงโรงงานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เม่ามีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น
อีกด้วย
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ด้านสังคม

• สร้างวิทยากรในชุมชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างชุมชนด้วยกันโดยวิทยากรในหมู่บ้านหมากเม่าได้รับเชิญเป็น
วิทยากรในการอบรมการปลูก และขยายพันธุ์เม่า การแปรรูปเม่า และการท�ำสบู่เม่า เป็นต้น
• บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง(Function) ระดับท้องถิ่น (Area Base)
• มีการจ้างแรงงานในกระบวนการผลิตเม่าเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในขัน้ ตอนการปลิด และคัดแยกผลเม่าซึง่ เป็นงานทีไ่ ม่ใช้แรงงาน
มากผู้ประกอบการนิยมจ้างแรงงานผู้สูงอายุ ท�ำให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น

กระบวนการขยายเครือข่าย

จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาน�ำไปสูก่ ารขยายผลไปยังหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นและนอกอ�ำเภอ เกิดกระบวนการเรียนรู้ ของคนใน
ชุมชน เกิดการระเบิดจากภายในของคนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ของครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
• หมู่บ้านสร้างค้อ หมู่ 12 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
• หมู่บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ 20 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
• หมู่บ้านไทรทอง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ปี พ.ศ. 2556 จ.สกลนคร ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมวิธกี ารขยายพันธุเ์ ม่าหลวง แจกจ่ายต้นเม่าให้เกษตกร 500 ราย

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการ

การมีโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยี มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนงานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ชุมชนรู้สึกอุ่นใจที่ได้รับ
การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชมงคลอิสานวิทยาเขตสกลนคร
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนและ ขยายธุรกิจเม่าได้มากขึ้น

การท�ำงานในหมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีเป็นการท�ำงานต่อ
เนื่องในพื้นที่ มีความคล่องตัวในการด�ำเนินงานพอสมควร
การท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมกับชุมชน สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของชุมชนได้ดี ก่อให้เกิดมิตรภาพทีด่ รี ะหว่างผูด้ ำ� เนิน
การกับชุมชน และการท�ำงานอย่างต่อเนื่องสามารถสร้าง
ความเปลีย่ นแปลง และสามารถแก้ไขข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ ใน
แต่ละช่วงการด�ำเนินงาน นั่นคือเกิดการเรียนรู้ในการท�ำงาน
ชุมชน นอกจากนี้การคลุกคลีกับชุมชนท�ำให้ได้โจทย์วิจัยที่
ดีอีกด้วย นับเป็นการพัฒนาทั้งผู้ดำ� เนินงานและชุมชนด้วย
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินการตามนโยบายพิเศษ ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
มีภารกิจในการบูรณาการงานวิจยั พัฒนา นวัตกรรมด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ เครือ่ งมือแพทย์
พลังงานทดแทน และการจัดการสิ่งแวดล้อม สู่การน�ำไปใช้ประโยชน์ และให้บริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบ คุณภาพ บริการที่ปรึกษา
ด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ปัจจุบัน วว. เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยทั้งในส่วน
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี โดยมีสูตรปุ๋ยของพืชแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน เช่น ข้าว ยางพารา เป็นต้น ทั้งนี้ในการด�ำเนิน
งานโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยในแต่ละหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง
มีศักยภาพและความพร้อมตามกรอบแนวทางการด�ำเนินงาน และผ่านการคัดเลือก เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 20 หมูบ่ า้ น สามารถขยายผลไปยังหมูบ่ า้ นลูกข่ายได้กว่า 50 หมูบ่ า้ นในแต่ละปีงบประมาณ
ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมา วว. ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งโรงปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ย
การฝึกอบรมให้ความรู้ในการผลิตปุ๋ยสูตรต่าง ๆ ดังรูป

นอกจากเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยที่ วว. ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลักและเป็นกิจกรรมที่น�ำสมาชิกในชุมชนได้มาร่วมกัน
เรียนรูอ้ งค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว วว. ยังได้เข้าไปส่งเสริมองค์ความรูใ้ นด้านอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นความต้องการ
ของสมาชิกในหมู่บ้าน ดังนี้
1. เทคโนโลยีการเพาะเห็ด และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลือง 11 โดย ผศ.วัชรินทร์ สราวิช และทีมงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
2. การตรวจสอบดิน, การท�ำเชื้อเห็ด, การท�ำบล็อกประสาน, การผลิตก๊าซชีวภาพ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ วว.
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
3. การท�ำก๊าซชีวภาพส�ำหรับชุมชนแบบครบวงจร โดย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรม
อินเตอร์รีสอร์ท อ.หนองแสง จ.อุดรธานี และเข้าดูงานหมู่บ้านท�ำก๊าซชีวภาพใน อ.หนองแสง ที่มีการท�ำปริมาณมากกว่า
100 บ่อ
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4. เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่, การเลี้ยงปลานิลและปลาสลิดน�ำ้ จืด, การผสมพันธุ์มะม่วงคุณภาพดี โดย วว. จัดสัมมนา
วิชาการ ณ โรงแรม ซันทารา เวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
5. การแปรรูปเห็ดเพื่อบริโภค โดย อาจารย์วรรณดี มหรรณพกุล จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ณ โรงแรม
ริมปาว จ.กาฬสินธุ์ ในการด�ำเนินงานโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ทาง วว. ได้ท�ำการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยที่เคย
ได้รับการสนับสนุนและมีศักยภาพ ความพร้อมในการด�ำเนินโครงการต่อเนื่อง มีการเสริมองค์ความรู้ในด้านการ
บริหารจัดการ การตลาด การสร้างแบรนด์ เป็นต้น โดยมีหมู่บ้านที่ผ่านการประเมิน ยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
และได้ดำ� เนินการครบ 3 ปี จ�ำนวน 24 หมู่บ้าน ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ท่านจะได้พบกับกระบวนการพัฒนา ผลการด�ำเนินงาน
ความส�ำเร็จของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมีวิธีและขั้นตอนการด�ำเนินงานที่แตกต่างกัน
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านดงบุญนาค หมู่ 7 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
นายคงเดช เมืองแก้ว (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านดงบุญนาค หมู่ 7 พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบโอบล้อมด้วยภูเขา
อยู่ใกล้แหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ มีประชากรในเขต ต.บ้านเหล่า 8,167 คน 2,428
หลังคาเรือน กลุ่มเริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2548 หลังจากกลุ่มได้รับการสนับสนุน
เครื่องมืออุปกรณ์และอาคารในการผลิตปุ๋ยแล้ว วว. ได้เข้ามาให้การอบรม
เรื่องการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการที่ถูกต้องทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
จากนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ย วว. ตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมา
กลุ่มจึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ วว.
มาตั้งแต่ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 216 ตัน
มีรายได้จากการจ�ำหน่ายปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 203,040 บาท ซึ่งกระบวนการผลิตได้
มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณ เพือ่ สนองตามความต้องการ
ของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 123 คน กลุ่มมี
แนวคิดสร้างชุมชนให้เป็นสังคมที่ร่วมเรียนรู้ด้วยกัน ร่วมสร้างความเข้าใจที่ดี
ในเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนได้ โดย
มีจุดเริ่มที่กลุ่มโรงปุ๋ยเป็นหลัก ดังภาพต่อไปนี้

กลุ่มยังเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ให้กลุ่มที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. เกษตรกรผู้สนใจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง
2. ผู้น�ำท้องถิ่นใน อ.เชียงค�ำ จ.พะเยา
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านสันสลี ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. รายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี ใน 3 ปี รวมปริมาณการผลิต 216 ตัน เป็นเงิน 609,120 บาท
2. ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี 3 ปี เป็นเงิน 1,209,600 บาท
3. ลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ 3 ปี เป็นเงิน 2,419,200 บาท
4. รายได้จากการเพาะเห็ดนางฟ้า (ด�ำเนินการปี 2555) 21,600 บาท
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ด้านสังคม

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม
2. กลุ่มมีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณของชุมชน
3. สร้างคนรุ่นใหม่ให้สนใจ พัฒนาและรักถิ่นฐานมากขึ้น
4. สร้างมูลค่าจากเศษวัสดุและมูลสัตว์ในท้องถิ่น

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

จากการด�ำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ในระยะเวลา 3 ปี
ทีผ่ า่ นมา ได้เกิดการขยายองค์ความรู้ สูห่ มูบ่ า้ นอืน่ ๆ ทีส่ นใจการผลิตปุย๋ อินทรีย์
คุณภาพสูง ซึ่งกลุ่มได้ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้วในปี 2554 รวม 5 กลุ่ม
ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 368 คน ได้แก่
1) กลุ่มบ้านดงอินตา หมู่ 6 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 47 คน
2) กลุ่มบ้านสันก�ำแพง หมู่ 8 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 44 คน
3) กลุ่มบ้านแม่สุกน�้ำล้อม หมู่ 10 ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 67 คน
4) กลุม่ บ้านเหล่าศรีดอนตัน หมู่ 14 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 53 คน
5) กลุ่มบ้านหนองบัว หมู่ 2 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา 52 คน

และในปี 2555 ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยเพิ่มอีก 1 ครั้ง รวม 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มบ้านเหล่าเก่า หมู่ 3 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
2) กลุ่มบ้านไร่อ้อย หมู่ 5 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
3) กลุ่มบ้านดงอินตาใต้ หมู่ 9 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
4) กลุ่มบ้านเหล่าพัฒนา หมู่ 12 ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
จากการติดตามกลุ่มลูกข่ายที่ได้รับการฝึกอบรมพบว่ามีกลุ่มลูกข่าย 1 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านดงอินตา หมู่ 6 ต.บ้านเหล่า
อ.แม่ใจ จ.พะเยา ปริมาณการผลิตปุ๋ย 15 ตัน

“เป็นกลุม่ ต้นแบบความส�ำเร็จด้านการบริหารการจัดการมีการจัดตัง้ คณะกรรมการ จัดแบ่งหน้าทีช่ ดั เจน จุดเด่นของ
กลุ่มอยู่ที่ผู้น�ำกลุ่มเป็นคนหนุ่มไฟแรง มีความสนใจ ใฝ่หาความรู้ เป็นที่ยอมรับของสมาชิก อีกทั้งยังมีความสามารถ
ในการเป็นวิทยากรชุมชนได้เป็นอย่างดี”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบ

“รู้สึกดีใจที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ข่ายฯ ซึ่งภาคเหนือมีอยู่เพียงกลุ่มเดียว แต่เราก็ให้ความร่วมมือกับ วว. และ
กระทรวงทุกอย่าง มีการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่ วว.จัด กลุ่มและชุมชนได้ประโยชน์อย่างมาก ไม่คิดว่าจะมี
หน่วยงานไหนที่เกาะติดต่อเนื่องเหมือนอย่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ วว. เลย กลุ่มก็จะพยายามน�ำเอา
ความรู้ทุกอย่างที่ได้รับการถ่ายทอดไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนอย่างเต็มที่”
นายคงเดช เมืองแก้ว ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านชุมพล หมู่ 4 ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
นายทองม้วน เย็นวัฒนา (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านชุมพล หมู่ 4 ต.ค้อใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร
ห่างจากจังหวัด 110 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 3,400 ไร่ ลักษณะพื้นที่เป็น
ที่ราบลุ่ม จ�ำนวนประชากรบ้านชุมพลทั้งหมด 965 คน 234 ครัวเรือน
เป็นเพศชาย 473 คน และเป็นเพศหญิง 429 คน ในส่วนการผลิตปุ๋ยร่วมกัน
จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี 2547 เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี เนื่องจาก
มีราคาแพงมาก จึงได้เรียนรู้การผลิตปุ๋ยจากแหล่งต่างๆ ครั้งแรกปุ๋ยที่ทำ� เป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน�้ำ และได้เรียนรู้เพิ่มเติมสูตรการท�ำปุ๋ยจากกรมพัฒนาที่ดิน
จนได้รับแต่งตั้งให้เป็นหมอดินประจ�ำต�ำบลและด�ำเนินการผลิตปุ๋ยมาตลอด
ระยะเวลา 2 ปี โดยท�ำใช้เองด้วยและแจกจ่ายชาวบ้านเอาไปใช้ด้วย
ปี 2549 ได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจาก วว.
เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
จากนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มจึงได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. มาตั้งแต่ปี 2553-2555
โดยมีการผลิตถึงปี 2555 รวม 231 ตัน มีรายได้จากการจ�ำหน่ายปุ๋ยเฉลี่ย
ปีละ 220,000 บาท
ปัญหาหลักของชุมชน คือ การพัฒนาแหล่งน�้ำ แหล่งกักเก็บน�้ำมีขนาดเล็ก ตืน้
ท�ำให้ไม่สามารถรองรับน�้ำได้มาก และยังไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถแก้ปัญหา
ตรงจุด ปัญหาโรคพืชระบาดในนาข้าว ปัญหาด้านการท�ำกิน วว. จึงได้เข้ามาสร้าง
อาชีพโดยการจัดตัง้ โรงผลิตปุย๋ อินทรีย์ เพิม่ ทักษะ ในเทคโนโลยีอนื่ ๆ เช่น การผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว การเพาะเห็ด การผลิตก๊าซชีวภาพส� ำหรับครัวเรือน เป็นต้น
จากการได้เรียนรู้และน�ำเทคโนโลยีต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ ชุมชนมีรายได้เพิ่มเติม
จากเดิม และช่วยลดค่าใช้จา่ ยได้ เช่น การเพาะเห็ด การท�ำบ่อก๊าซชีวภาพ เป็นการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ ของเกษตรกรอีกด้วย
จากการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยที่ถูกหลักวิชาการ มีความสมเหตุสมผล ปุ๋ยที่ผลิต
มีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน สมาชิกมีความมัน่ ใจในปุย๋ ทีก่ ลุม่ ผลิต กลุม่ สามารถถ่ายทอด
องค์ความรูใ้ ห้แก่ชมุ ชนต่างๆ ใกล้เคียง ปัจจุบนั มีลกู ข่ายทีไ่ ด้รบั การอบรมจากกลุม่
แล้วไม่น้อยกว่า 150 คน การพัฒนาศักยภาพเป็นต้นแบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ที่สามารถตรวจสอบคุณคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ เพราะมีความเข้าใจถึงสิ่ง
ที่เป็นหัวใจหลักของปุ๋ยอินทรีย์ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยแก้ทัศนคติที่ยังไม่ถูกต้องของ
ชุมชนที่มีความเข้าใจในการใช้ปุ๋ย การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและการลด
การใช้สารเคมีลงได้
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แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมี ดังนี้
1. เกษตรกรใน อ.สว่างแดนดิน น�ำโดย ส�ำนักงานเกษตร
2. เกษตรกรบ้านจ�ำปา ต.หนองราษฎร์ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
3. เกษตรกรบ้านหนองทุ่ม ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
4. ส�ำนักงานสหกรณ์การเกษตร จ.สกลนคร

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบ้านชุมพล
1. รายได้จากการขายปุ๋ยอินทรีย์ ใน 3 ปี รวมปริมาณการผลิต 231 ตัน รวมเป็น
เงิน 4,532,220 บาท
2. รายได้จากการผลิตเมล็ดพันธุ์และจ�ำหน่าย (ปี 2554) 14,000 บาท

ด้านสังคม

1. เกิดการท�ำงานร่วมกันของชุมชนมากขึ้น
2. สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการใช้ ว และ ท
3. สร้างเสริมทักษะในการปฏิบัติงานในเทคโนโลยีต่างๆ

การขยายเครือข่าย

การด�ำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. มีลูกข่าย 5 กลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรม 164 คน ได้แก่
1) บ้านบงเหนือ หมู่ 1 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมอบรม 30 คน
2) บ้านค�ำเจริญ หมู่ 5 ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมอบรม 34 คน
3) บ้านหนองทุ่ม หมู่ 17 ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมอบรม 38 คน
4) บ้านนาถ่อน หมู่ 12 ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมอบรม 34 คน
5) บ้านนาทม หมู่ 2 ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ผู้เข้าร่วมอบรม 28 คน
จากการติดตามผลมีลูกข่ายที่น�ำเทคโนโลยีไปใช้ 1 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านบงเหนือ หมู่ 1 ปริมาณการผลิตปุ๋ย 10 ตัน
“เป็นกลุม่ ที่ วว. ประทับใจในการพัฒนากลุม่ เนือ่ งจาก
ผู ้ น� ำ กลุ ่ ม เดิ ม เป็ น หมอดิ น และเป็ น ผู ้ ใ ฝ่ ห าความรู ้
เดินทางรับการอบรมจากหลายแหล่งเรียนรู้ และไม่
แน่ใจว่าสูตรใดเป็นสูตรที่ดีที่สุดแต่ในที่สุดเมื่อได้มี
โอกาสเรียนรูเ้ ทคโนโลยีปยุ๋ จาก วว. และเริม่ ติดตามผล
การน�ำไปใช้ในนาข้าว จนปุย๋ ทีผ่ ลิตเป็นทีย่ อมรับในกลุม่
สมาชิก ผู้น�ำเองเริ่มเข้าใจ เรื่องดินและปุ๋ยมากขึ้นจน
สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดสู่กลุ่มอื่นๆ ที่สนใจได้”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ขอขอบคุณ วว. และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ทีไ่ ด้เข้ามาสนับสนุนโครงการต่างๆ จากเดิมทีก่ ลุม่
ต้องช่วยเหลือตัวเองเพื่อต้องการสร้างชุมชน
เข้มแข็ง ซึ่งเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก ขณะนี้
กลุ่มสามารถยืนหยัดในการสร้างกลุ่มให้เข้มแข็ง
ได้ ประทับใจทีท่ า่ นติดตามให้ความรูเ้ รือ่ งต่างๆ
ไม่ได้ขาด และไม่เคยทอดทิ้งกลุ่มเลย..”
นายทองม้วน เย็นวัฒนา
ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านพังคี หมู่ 2 ต.หนองอ้อ-โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
นายสมบูรณ์ จุลม่วง (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ต.หนองอ้อ-โนนหวาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ของ จ.อุดรธานี และอยู่
ทางทิศใต้ของ อ.หนองวัวซอ ห่างจาก จ.อุดรธานีประมาณ 39 กิโลเมตร
มีพนื้ ทีท่ งั้ หมดประมาณ 76.059 ตารางกิโลเมตร จ�ำนวนประชากร 3,545 คน
600 หลังคาเรือนประกอบด้วย 9 หมู่บ้านคือ หมู่ 1 บ้านโนนหวาย หมู่ 2
บ้านพังดี หมู่ 3 บ้านเสาเล้า หมู่ 4 บ้านหนองเม็ก หมู่ 5 บ้านโนนหวานใต้
หมู่ 6 บ้านโคกหนองแซง หมู่ 7 บ้านทุ่งห้วยทราย หมู่ 8 บ้านศรีสว่างอารมณ์
หมู่ 9 บ้านโนนนาด�ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ราบลุ่มตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาภูพาน
กลุม่ ผลิตปุย๋ เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี 2541 เพือ่ ท�ำปุย๋ ร่วมกันจากการแนะน�ำของ
เจ้าหน้าที่เกษตรต�ำบล มีสมาชิกครั้งก่อตั้งใหม่ๆ ทั้งหมด 20 คน แต่การท�ำปุ๋ย
ยังไม่มรี ปู แบบชัดเจน เรียนรูไ้ ปเรือ่ ยๆ มีการปรับปรุงตลอดเวลา จนเมือ่ ปี 2543
เริ่มจับเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการท�ำปุ๋ยและการท�ำเกษตรมี
การระดมหุ้นจ�ำนวน 1,000 บาท/คน มีเงินทุนหมุนเวียน 15,000 บาท
ปี 2550 ได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจาก วว.
หลังจากอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ กลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตามแบบที่ได้เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องและเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2553 2555 ได้ปริมาณปุย๋ รวม 158 ตัน มีรายได้จากการผลิตปุย๋ เฉลีย่ ปีละ 148,000 บาท
ซึ่งกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อ
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ภายในกลุ่มมีการ
ท�ำปุย๋ อินทรียท์ งั้ ชนิดแห้งและชนิดน�ำ้ แต่กลุม่ ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการ
ที่ดี เกิดปัญหาในการสร้างกลุ่มผลิตปุ๋ยให้ยั่งยืนได้ ต่อมาได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยจาก วว. ที่มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน สามารถอธิบาย
เหตุและผลที่จะท�ำให้ปุ๋ยมีคุณภาพดีได้ และได้รับการยอมรับในคุณภาพและ
พึงพอใจอย่างมาก ชาวบ้านเข้าใจถึงหลักในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดนิ
และการเพิ่มเติมอาหารที่เหมาะสมตามช่วงวัยที่พืชต้องการเป็นอย่างดี
ความต้องการพื้นฐานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. เพื่อช่วยลดต้นทุน ทั้งใน
การผลิต และในการใช้ปยุ๋ ราคาไม่แพง ท�ำให้เกิดเป็นแนวความคิดในการพัฒนา
หมู่บ้าน ดังแผนภาพต่อไปนี้
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จากผลการด�ำเนินการ 3 ปี (2553-2555) กลุ่มแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
ทั้งด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การท�ำบัญชี และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ท�ำให้กลุ่มเกิดทักษะในงานของตนดียิ่งขึ้นเป็นล�ำดับ
การผลิตปุ๋ยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์คุ้มทุน และการบริหารต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบ
ได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นสมบัติของชุมชนสืบต่อไป

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบ้านบัวโคก แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. รายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นเงิน 3,099,960 บาท
2. รายได้จากการจ�ำหน่ายพันธุ์ข้าว 12 ตัน 9,120 บาท

ด้านสังคม

• มีความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น เกิดการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่น
• ชุมชนให้ความส�ำคัญในกิจกรรมที่พัฒนาการพึ่งพาตนเอง
• หน่วยงานท้องถิ่นให้การสนับสนุนเพราะเห็นประโยชน์ที่เกิดแก่ชุมชน

“กลุม่ เกษตรกรบ้านพังคี หมู่ 2 ต.หนองอ้อ-โนนหวาย เป็นกลุม่ ทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการรวมกลุม่ นับตัง้ แต่ วว. เริม่ ส�ำรวจ
เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ทีม่ กี จิ กรรมร่วมกันหลายอย่าง นับตัง้ แต่การผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว ผลไม้คณ
ุ ภาพดี และพืชผักสวนครัว
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นกลุ่มต้นแบบตัวอย่างในด้านการรวมกลุ่มของเกษตรกร เมื่อ วว. ให้การ
สนับสนุนเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ย ก็ยิ่งเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม และกลุ่มเองก็สามารถด�ำเนินการผลิตปุ๋ยได้อย่าง
สม�่ำเสมอ บริหารจัดการเป็นระบบและจัดท�ำบัญชีอย่างถูกต้อง จนมีหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนรไดับอ�ำเภอ”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“...ประทับใจที่ วว. และกระทรวงวิทย์ฯ ได้สนับสนุนและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน
ท�ำให้ชาวบ้านมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น..”
นายสมบูรณ์ จุลม่วง ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านหนองบัว หมู่ 16 ต.ปลากปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม
นายถาวร สีกาลัง (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านหนองบัว มีลกั ษณะทัว่ ไปของพืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบสูงสลับเนินเขา เป็นป่า
โปร่ง ป่าเต็งรัง เป็นดินแบบดินปนทราย อาหารตามธรรมชาติในพื้นที่ เช่น
เห็ด ไข่มดแดง แมงแคลง จักจั่น ผักหวาน และดอกกระเจียว เป็นต้น จ�ำนวน
ประชากรในเขต อบต. 6,121 คน อยู่ในบ้านหนองบัว 402 คน เป็นชาย
215 คน และเป็นหญิง 187 คน จ�ำนวนครัวเรือน 78 ครัวเรือน ส่วนการผลิต
ปุ๋ยได้มีการรวมกันจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2548 โดยการสนับสนุนจากส�ำนักงาน
เกษตรกร อ.ปลาปาก โดยใช้ ชื่ อ กลุ ่ ม ในครั้ ง นั้ น ว่ า กลุ ่ ม ไร่ น าสวนผสม
บ้านหนองบัว เริ่มท�ำกิจกรรมในเรื่องปุ๋ยตั้งแต่นั้นมา เป็นปุ๋ยชีวภาพชนิดน�้ำ
มีสมาชิก 51 คน
ปี 2550 ได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ และผ่านการอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ต่อมา
กลุม่ ได้ผลิตปุย๋ ตามแบบทีไ่ ด้เรียนรูน้ นั้ มาอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ ได้รบั คัดเลือกให้เป็นหมูบ่ า้ น
แม่ข่ายฯ ตั้งแต่ปี 2555 ได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มีปริมาณรวม 147 ตัน มีรายได้จากการ
จ�ำหน่ายปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 138,000 บาท ซึ่งกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนาปรับปรุง
ในด้านคุณภาพและปริมาณเพือ่ สนองตอบความต้องการของผูใ้ ช้ปยุ๋ ในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง
การที่กลุ่มได้รับโอกาสในการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น การผลิตปุ๋ย การผลิตเมล็ด
พันธ์ขุ า้ ว การผลิตก๊าซชีวภาพ ท�ำให้มคี วามเข้าใจ มีความช�ำนาญในการผลิตปุย๋ ซึง่ ถือว่า
เป็นเทคโนโลยีหลักของกลุม่ และได้มโี อกาสน�ำความรูไ้ ปถ่ายทอดสูช่ มุ ชนอืน่ ๆ กลุม่ เป็น
ที่รู้จักทั้งระดับอ�ำเภอและจังหวัด มีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานเป็นระยะ นับว่า
การได้เป็นแม่ขา่ ยฯ เป็นโอกาสยกระดับคุณภาพของกลุม่ อย่างมาก ปัจจุบนั กลุม่ มีการน�ำ
เทคโนโลยีเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียกว่า วิถีพอเพียง 1 ไร่ 1 แสน โดย
ประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ ให้ผสมผสานเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร
ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ที่เลี้ยงในไร่
แห่งนี้ โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมากนัก แต่สามารถเลี้ยงครอบครัว
และมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขตามวิถีชนบท

แนวความคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพในชุมชน
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ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบ้านบัวโคก
1. ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณการผลิต 147 ตัน เป็นเงิน 3,505,740 บาท
2. ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ รายได้จากการจ�ำหน่ายไข่ไก่ 25,056 บาท

ด้านสังคม

1. ชุมชนเกิดความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีมากขึ้น
2. ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเองด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
3. เกิดการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่สร้างวิถีชุมชนยั่งยืน

การขยายเครือข่าย

จากการด�ำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ที่ผ่านมา ได้เกิดการขยายองค์ความรู้สู่หมู่บ้านอื่นๆ ที่สนใจ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ได้ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รวม 4 กลุ่ม 131 คน ได้แก่
1) กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกกลาง หมู่ 15 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม จ�ำนวน 42 คน
2) กลุ่มเกษตรกรบ้านวังสิม หมู่ 6 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม จ�ำนวน 27 คน
3) กลุ่มเกษตรกรบ้านปลาปากน้อย ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม จ�ำนวน 31 คน
4) กลุ่มเกษตรกรบ้านวังสิม หมู่ 6 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม จ�ำนวน 31 คน
จากการติดตามลูกข่ายที่ได้รับการฝึกอบรมพบว่ามีกลุ่มลูกข่ายที่นำ� เทคโนโลยีไปใช้จำ� นวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกร
บ้านวังสิม หมู่ 6 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม ปริมาณการผลิตปุ๋ย 10 ตัน

“เป็นกลุ่มต้นแบบความส�ำเร็จด้านการผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วว. ชนิดผง และเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม
สมาชิกรวมถึงกลุ่มปลูกพืชผักอินทรีย์ ประธานกลุ่มมีความสนใจเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริม (1 ไร่ 1 แสน) ของ
ส�ำนักงานเกษตร..”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ได้รบั ความรูแ้ ละโอกาสในการพัฒนาการบริหารกลุม่ ดีใจทีม่ หี น่วยงานทีเ่ อาใจใส่กบั การด�ำเนินงานของกลุม่
เป็นอย่างดี ปัจจุบันการประกอบอาชีพต่างๆ ได้น�ำเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้ได้ผลผลิตที่ดี ชุมชนมีความอยู่ดี
กินดีตามสมควร ขอขอบคุณหน่วยงานกระทรวงวิทย์ฯ และ วว. มากๆ..”
นายถาวร สีกาลัง
ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านป่าแสด หมู่ 4 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
นายสมเภา อาจวิชัย (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านเป้า มีสภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีร่ าบลุม่ ล้อมรอบด้วยภูเขา ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าภูไท มีหมูบ่ า้ นทัง้ สิน้ 6 หมูบ่ า้ น จ�ำนวนประชากร 3,877 คน
และมีจ�ำนวนครัวเรือน 776 ครัวเรือน บ้านป่าแสด หมู่ 6 ในส่วนของกลุ่มปุ๋ย
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ด้วยมีจุดประสงค์ต้องการท�ำปุ๋ยทดแทนปุ๋ยเคมี โดย
ได้น�ำความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาส่งเสริม จนสามารถผลิตปุ๋ย
ได้ปริมาณที่เพียงพอแก่สมาชิก จ�ำนวน 27 คน และยังด�ำเนินการท�ำปุ๋ยอย่าง
ต่อเนือ่ ง สมาชิกได้รว่ มกันระดมเงินทุนในการผลิตปุย๋ ในครัง้ แรกได้เงินจ�ำนวน
35,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในท้องที่ 20,000 บาท

ปุ๋ยที่ผลิตสามารถเป็นอาชีพเสริม
ปี 2550 ได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่
ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมาอย่าง
ต่อเนื่อง ได้รับการมอบหมายให้เป็นแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2553-2555
และผลิตปุ๋ยได้ปริมาณปุ๋ยรวม 214 ตัน มีรายได้จากการผลิตปุ๋ยเฉลี่ยปีละ
200,000 บาท ซึ่งกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพ
และปริมาณเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านป่าแสด หมู่ 6 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
เช่น งบประมาณชุมชนขนาดใหญ่ SML ซึ่งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ
ทั้งอาคารอเนกประสงค์ เครื่องจักรต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือได้แต่ของ ไม่มี
การถ่ายทอดความรู้ ใช้เครื่องไม่เป็น ท�ำให้ดำ� เนินการได้บางส่วน เมื่อได้รับ
โอกาสจาก วว. สนับสนุนโครงการโรงปุย๋ อินทรีย์ มีการถ่ายทอดความรู้ มีการ
อบรมเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน กลุ่มได้น�ำเอาความรู้ต่างๆ
เหล่านั้นมาสร้างงานสร้างอาชีพ ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ปัจจุบันมี
กิจกรรมหลายอย่างที่เกิดผลดีในการสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร เช่น
การเพาะเห็ด การแปรรูปอาหาร การทอผ้าพื้นเมือง เป็นต้น
การที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจาก วว.
เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่น�ำไปสู่การผลิตเพื่อจ�ำหน่าย เป็นที่ยอมรับ
กลุ่มได้เริ่มจัดระบบการบริหารจัดการใหม่เพื่อให้สะดวกแก่การปฏิบัติงาน
ไม่สร้างมลภาวะทางด้านเสียง ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่คนในชุมชน และ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเพื่อใช้ในกิจการผลิตปุ๋ย
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แนวความคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพในชุมชน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของกลุ่ม สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย คิดเป็นมูลค่ารวม
4,030,680 บาท

ด้านสังคม

• สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร
• เกิดชุมชนพึ่งพาตนเองโดยใช้ ว และ ท มาประยุกต์ใช้
• เกิดการเรียนรู้และต่อยอดออกไปสู่พื้นที่อื่นๆ อย่างกว้างขวาง

การขยายเครือข่าย

จากการด�ำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ได้ฝึกอบรมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์แล้วในปี 2554 รวม 5 กลุ่ม 205 คน ได้แก่
1) กลุ่มบ้านหนองนาแคน หมู่ 2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 50 คน
2) กลุ่มบ้านหนองสูง หมู่ 1 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 32 คน
3) กลุมบ้านค�ำพอก หมู่ 5 ต.โพนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 33 คน
4) กลุ่มเกษตรกรบ้านภู หมู่ 1 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 45 คน
5) กลุ่มเกษตรกรบ้านภู หมู่ 2 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 45 คน
และจากการติดตามการด�ำเนินการของลูกข่ายพบว่ามีกลุม่ ลูกข่ายทีน่ ำ� เทคโนโลยีไปใช้จำ� นวน 1 กลุม่ คือ กลุม่ เกษตรกร
บ้านภู หมู่ 2 ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ปริมาณการผลิตปุ๋ย 15 ตัน
“...กลุ่มบ้านป่าแสดเป็นกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์แต่เดิม ได้ศึกษาทดลองการท�ำปุ๋ยมาแล้วหลายแบบ เมื่อ วว. มาให้
ความรู้ สมาชิกและผู้ใช้ปุ๋ยมีความพึงพอใจจึงได้ยึดสูตรปุ๋ยของ วว. เป็นหลักในการผลิตแต่นั้นมา มีการกล่าวขวัญถึง
คุณภาพปุ๋ยที่กลุ่มผลิตจนผู้ใหญ่ในส่วนราชการของจังหวัดมุกดาหารมาเยี่ยมเยียนหลายต่อหลายครั้ง กิจกรรมของ
กลุ่มนอกจากผลิตปุ๋ยแล้ว ยังมีงานฝีมือด้านอื่นที่กลุ่มร่วมกันท�ำอีก เช่น การทอผ้า ลายพื้นเมือง ลายภูไท ผ้าฝ้าย
ส�ำหรับตัดเสื้อผ้า ผ้าขาวม้า เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มและชุมชนเป็นอย่างดี ส่วนตัว
ประธานกลุ่มก็มีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรระดับจังหวัดอีกด้วย..”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ ...ได้รับความรู้มากมาย ประทับใจในการติดตามและเยี่ยมเยียนกลุ่มอยู่บ่อยๆ เมื่อเป็นแม่ข่ายก็ได้เข้าร่วมกิจกรรม
และได้เรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่มเติม ขอขอบคุณมากๆ ครับ...”
นายสมเภา อาจวิชัย ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านโนนประดู่ หมู่ 7 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
นางระฎา ศรีหานาม (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านโนนประดู่ หมู่ 7 เป็นชุมชนชาวภูไท ซึ่งบรรพบุรุษได้อพยพ
มาจากประเทศลาว จึงท�ำให้มีการสืบสานวัฒนธรรมแบบภูไทไว้อย่าง
เหนียวแน่น จุดเด่นเป็นชุมชนที่มีความสามัคคี พร้อมใจกันในการ
ร่วมกิจกรรมในชุมชน และเป็นผลดีในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ
หลากหลายในหมูบ่ า้ น แบ่งตามกิจกรรมอย่างชัดเจน เช่น กิจกรรมด้าน
การลดรายจ่าย ด้านการเพิม่ รายได้ ด้านการเรียนรู้ ด้านเน้นความสามัคคี
เอื้อเฟื้อต่อกัน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น ท�ำให้กลุ่ม
มีความเป็นปึกแผ่นและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างดียิ่ง
ปี 2551 ได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าทีไ่ ด้เข้ามาให้การอบรมเรือ่ งการผลิตปุย๋ ทัง้ ในภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ จากนัน้
กลุม่ ได้ผลิตปุย๋ ตามแบบทีไ่ ด้เรียนรูน้ นั้ มาอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ ได้ยกให้เป็นกลุม่ แม่ขา่ ยปุย๋ อินทรียข์ องกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ในปี 2553-2555 ได้ผลิตปุย๋ มีปริมาณรวม 168 ตัน มีรายได้จากการจ�ำหน่ายปุย๋ เฉลีย่ ปีละ 150,000 บาท ซึง่ กระบวนการ
ผลิตได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
แม้กลุ่มจะมีความพร้อมในด้านบุคลากร ด้านทรัพยากรในท้องถิ่น แต่ในด้านวิทยาการใหม่ๆ ยังไม่ครอบคลุมมาถึง
ชุมชนเท่าที่ควร การท�ำกิจกรรม จะเป็นแบบเดิมๆ ขาดการต่อยอดและยังไม่มีทิศทางในการด�ำเนินการอย่างชัดเจนว่า
จะเดินหน้าไปทางใด เพราะสถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้ามาให้
การสนับสนุน เริ่มจากเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ต่อเนื่องมาจน
กลุ่มได้เรียนรู้เทคโนโลยีในสาขาอืน่ ๆ อีกมากมาย ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ใน
ชุมชนลดลงจากการได้รบั การแก้ไข การจัดระบบการบริหารจัดการ
การเรียนรู้ในด้านบัญชีท�ำให้การบริหารเป็นไปด้วยความรอบคอบ
ชัดเจนและเป็นธรรม เทคโนโลยีที่กลุ่มได้รับการถ่ายทอดเพิ่มเติม
เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตก๊าซชีวภาพ และการเพาะเห็ด
ชนิดต่างๆ ช่วยสร้างงานสร้างรายได้และลดรายจ่ายคนในชุมชน
ได้อย่างมาก ทางกลุม่ จึงได้จดั ท�ำแผนพัฒนาหมูบ่ า้ น ดังรูป

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

จากการด�ำเนินงานตามโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย วท. ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ได้ขยายองค์ความรู้สู่หมู่บ้านอื่นๆ ซึ่ง
กลุ่มได้ฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้ว รวม 5 กลุ่ม ผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 238 คน ได้แก่
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1) กลุ่มบ้านโนนกุงพัฒนา หมู่ 8 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 37 คน
2) กลุ่มบ้านอุดมวัฒนา หมู่ 5 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 55 คน
3) กลุ่มบ้านด่านม่วงค�ำ หมู่ 1 ต.ด่านม่วงค�ำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 68 คน
4) กลุ่มบ้านเชียงสือน้อย หมู่ 2 ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 39 คน
5) กลุ่มบ้านปุ่งวัฒนา หมู่ 10 ต.นาตง อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 39 คน

“..เป็นกลุม่ ทีม่ จี ดุ เด่นสูงด้านความสามัคคี พร้อมใจกันในการร่วมกิจกรรม
ในชุมชน ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลากหลายในหมู่บ้าน
แบ่งตามกิจกรรมอย่างชัดเจน เช่น กิจกรรมด้านการลดรายจ่าย เพิม่ รายได้
ด้านการเรียนรู้ เน้นความสามัคคีอารียต์ อ่ กัน และด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ในท้องถิน่ ท�ำให้กลุม่ มีความเป็นปึกแผ่นและสามารถสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชนอย่างดียิ่ง..”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. รางวัลที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ระดับจังหวัด โดยส�ำนักงานเกษตร
จังหวัดสกลนคร
2. รางวัลที่ 2 กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ย
จากมูลสัตว์ โดยส�ำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสกลนคร
3. รางวัลที่ 3 กลุ่มอาชีพเกษตรกร
ระดับจังหวัด โดยส�ำนักงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดสกลนคร

“...กลุ่มได้รับการสนับสนุนหลายๆ อย่าง ท�ำให้รู้จักน�ำวัสดุที่เหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์ ช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้
ชุมชน จากการที่ได้ไปอบรมสัมมนาที่ผ่านมาท�ำให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้น ได้เปิดหูเปิดตา และพัฒนากลุ่มให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป
จึงรู้สึกประทับใจมาก..” ยิ่งไปกว่านั้น โครงการของกระทรวงวิทย์ฯ ได้ท�ำให้คนหนุ่มสาวที่ไปท�ำงานในเมือง
เริ่มหันกลับมาท�ำงานในบ้านเกิดมากขึ้น ครอบครัวมีความสุขที่อยู่กันพร้อมหน้า ชุมชนก็ยิ่งให้ความร่วมมือกับ
โครงการมากขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการจริงๆ..”
นางระฎา ศรีหานาม ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านบัวโคก หมู่ 4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
นายนิวาส วิโย (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านบัวโคก หมู่ 4 เริ่มต้นจากสมาชิก 2-3 คน ต่างคนต่างท�ำ ต่อมาเมื่อ
ปี 2544 จึงได้รวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการมีสมาชิก 44 คน โดยมีส�ำนักงาน
เกษตรอ�ำเภอบึงโขงหลงได้เป็นผู้ชี้แนะแนวทาง และให้คำ� ปรึกษาด้านวิชาการ
ตลอดจนการบริหารจัดการกลุ่ม โดยจัดตั้งให้เป็นศูนย์ประจ�ำต�ำบลโพธิ์หมาก
แข้ง เพื่อเป็นแหล่งกระจายข้าวพันธุ์ดี มีการระดมทุนจากสมาชิกในปีแรกได้
4,000 บาท ส่วนปัจจัยการผลิตได้รับการสนับสนุนเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและ
ปุย๋ เคมีจากกรมส่งเสริมการเกษตรคิดเป็นเงิน 50,000 บาท จนกระทัง่ ปี 2548
จึงได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ขณะนั้นมีสมาชิก 72 คน ต่อมาเกษตรกร
เริ่มให้ความสนใจในผลิตผลของกลุ่มมากยิ่งขึ้น และเห็นถึงความส�ำคัญของปุ๋ยที่เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งในการท�ำการเกษตร
กิจกรรมของกลุม่ จึงเน้นเรือ่ งการผลิตปุย๋ หมัก การท�ำน�ำ้ หมักชีวภาพ และการให้ทนุ กูย้ มื แก่สมาชิกเพือ่ เป็นทุนประกอบ
อาชี พ ผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น ที่ มี บ ทบาทในการร่ ว มขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมให้ เ ป็ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งมี อ ยู ่ ด ้ ว ยกั น หลายหมู ่ เช่ น
นายสัญญา เทพโพธิ์ ผญบ. ม. 4, นายเหรียญชัย สาภา ผญบ. ม. 8, นายทองขัน
วงศ์กระโซ่ผญบ. ม. 14, นายปุ่น สุรินพา ผญบ. ม. 15 และที่ให้การสนับสนุน
ด้วยดีทกุ อย่าง คือนายนิมนต์ ชานุชติ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลโพธิห์ มากแข้ง
จนท�ำให้กลุ่มมีความเติบโต และประสบความส�ำเร็จเป็นล�ำดับ
ปี 2551 วว. ได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย โดย
การอบรมการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการที่ถูกต้องทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
จากนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง และจากศักยภาพ
ความพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ย
อินทรีย์ วว. มาตั้งแต่ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม
184 ตัน มีรายได้จากการจ�ำหน่ายปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 174,000 บาท ซึ่งกระบวนการ
ผลิตได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณเพือ่ สนองตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ปยุ๋ ในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั มีสมาชิก 112 คน กลุม่ ได้มกี ารขยายการผลิต การจัดท�ำบัญชี และการจัดจ�ำหน่าย
อย่างเป็นระบบชัดเจน มีความโปร่งใส สร้างรายได้เพิ่มแก่กลุ่มได้อย่างมาก ปัจจุบัน
กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินการและสินทรัพย์ไม่ต�่ำกว่า 2,400,000 บาท
กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. อบต. ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม เข้าเยี่ยมชมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2. ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอบ้านแพง จ.นครพนม
3. ลูกค้า ธกส. จ.บึงกาฬ ผู้เข้าร่วมโครงการพักช�ำระหนี้ ปี 2554
4. ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จ.อุดรธานี ตรวจเยีย่ มดูการด�ำเนินงานของกลุม่
เพือ่ คัดเลือกเข้าเป็นตัวแทน สนง. ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 ในการประกวดระดับประเทศ
5. ส�ำนักงานพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.ขอนแก่น ตรวจเยีย่ มเก็บข้อมูลกลุม่ เพือ่
เป็นตัวแทนระดับเขตในการส่งเข้าประกวด
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แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

กลุ่มได้ขยายองค์ความรู้สู่หมู่บ้านอื่นๆ รวม 5 กลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 325 คน ได้แก่
1. กลุ่มบ้านหนองสิม หมู่ 9 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
2. กลุ่มบ้านดอนกลาง หมู่ 1 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
3. กลุ่มบ้านโนนชมพู หมู่ 13 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
4. กลุ่มบ้านดงชมพู หมู่ 7 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
5. กลุ่มบ้านนาอ่าง หมู่ 5 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
และในปี 2555 ได้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ เพิม่ อีก 1 ครัง้ รวม 2 กลุม่
ได้แก่
1. กลุ่มบ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ 1 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
2. กลุ่มบ้านดงบัง หมู่ 5 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
จากการติดตามลูกข่ายที่นำ� เทคโนโลยีไปใช้ 1 กลุ่ม คือกลุ่มบ้านหนองสิม หมู่ 9
ปริมาณการผลิตปุ๋ย 10 ตัน
“เป็นกลุม่ ต้นแบบความส�ำเร็จด้านการบริหารการจัดการมีการจัดตัง้ คณะกรรมการ จัดแบ่งหน้าทีช่ ดั เจน ขณะเดียวกัน
คณะกรรมการทุกคนมีการผลัดเปลี่ยนการปฏิบัติงาน ท�ำให้งานไม่หยุดชะงัก หากมีผู้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ทุกคน
รักใคร่ สามัคคีในกลุ่ม ผลัดเปลี่ยนกันศึกษาดูงาน ผู้นำ� กลุ่มมีความสนใจ ใฝ่หาความรู้ เป็นครูบัญชีอาสาของส�ำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ มีศักยภาพสูงในการเป็นวิทยากร..”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“ภาคภูมิใจมากที่กลุ่มผ่านการประเมินเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างโรงปุ๋ยตามโครงการของ
กระทรวงวิทย์ฯ หลังจากนั้นกลุ่มได้ช่วยกันบริหารจัดการในการผลิตปุ๋ยตามโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์จนได้
เป็นกลุม่ แม่ขา่ ยของ วท. ในการขยายผลองค์ความรูก้ ารผลิตปุย๋ และกลุม่ จะพยายามเต็มทีเ่ พือ่ รักษาศักยภาพของกลุม่
และพัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกข่ายต่อไป ทั้งนี้กลุ่มขอกราบขอบพระคุณ วว. ที่ให้
การสนับสนุนและประสานงานในทุกเรื่องอย่างบูรณาการ ไม่เคยทอดทิ้ง เปรียบเสมือนแรงผลักดันให้กลุ่มมีก�ำลังใจ
ในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเพื่อที่จะพัฒนากลุ่ม พัฒนาชุมชนจากระดับรากหญ้าจนถึงระดับประเทศต่อไป”
นายนิวาส วิโย ประธานกลุ่ม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
1. รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 จ.บึงกาฬ การประกวดศูนย์ข้าวดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2554
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดศูนย์ข้าวดีเด่นระดับภาค ปี 2554
3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 (ระดับภาค) การประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นทางการจัดท�ำบัญชี ปี 2555

119

MINISTRYOFSCIENCE
A N D T E C H N O LO G Y

M

INISTRYOFSCIENCE
ANDTECHNOLOGY

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านทับทิมสยาม 07 หมู่ 15 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
นายทศพร ศรีสละ
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2536 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงน�ำ
หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีไ่ ปให้การรักษาพยาบาลราษฎรทีบ่ า้ นตานวน ต.กันทรอม
อ.ขุ น หาญ ทรงทราบข้ อ มู ล จากราษฎรที่ เ ฝ้ า รั บ เสด็ จ และจากหั ว หน้ า
หน่วยราชการต่างๆ เกี่ยวกับความทุกข์ยากของราษฎรผู้ยากไร้และการ
ขาดที่ดินท�ำกิน พระองค์จึงทรงจัดตั้ง “หมู่บ้านทับทิมสยาม 07”
ปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ 183 ครอบครัว แต่ละครอบครัวจะได้
รับที่ตั้งบ้านเรือนจ�ำนวน 1 ไร่ และที่ท�ำกินจ�ำนวน 3-5 ไร่ ตามสภาพพื้นที่ โดยมีประชากร 559 คน เป็นชาย 279 คน และ
หญิง 280 คน มีพื้นที่แปลงท�ำกินจ�ำนวน 1,260 ไร่ มีนางสายสมร พาบุตร เป็นผู้ใหญ่
บ้าน แบ่งการปกครองออกเป็น 8 คุ้ม ซึ่งแต่ละคุ้มจะมีผู้รับผิดชอบ
บ้านทับทิมสยาม 07 เป็นชุมชนทีม่ คี วามขยัน และมีความสามัคคีในการท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน เช่น การท�ำโรงสีขา้ วชุมชน การเลีย้ งหมู การปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ เป็นต้น
ก่อให้เกิดรายได้โดยรวมแก่กลุ่มเป็นจ�ำนวนเงิน 1,575,000 บาท/กลุ่ม
ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 07 ตั้งแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ทุกครอบครัวมี
ที่ท�ำกินจ�ำนวน 3-5 ไร่ ชุมชนได้ใช้ที่ท�ำกินในการท�ำไร่ทำ� นาเป็นอาชีพหลัก จนชุมชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นล�ำดับ กระทั่ง ปี2550 เมื่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้เข้ามาส�ำรวจและคัดเลือกชุมชนทับทิมสยาม 07
เข้าร่วมโครงการหนึ่ง อ.หนึ่งโรงปุ๋ย ท�ำให้ชุมชนได้เริ่มจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อด�ำเนินการผลิตปุ๋ยตามที่ได้รับการถ่ายทอดจาก วว. นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ชุมชน
มีการท�ำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม และด้วยความสามัคคี กลุ่มที่เข้าร่วมท�ำงานท�ำให้
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ นับตัง้ แต่สำ� นักงานเกษตรอ�ำเภอ องค์การบริหารส่วนต�ำบล และ
การศึกษานอกโรงเรียนได้เข้ามาส่งเสริม และสนับสนุนต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับ
ชุมชน ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 07 ได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้และรับรู้สิ่งใหม่ๆ จน
น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการรับเทคโนโลยีตา่ งๆ วว. จึง
ได้ยกระดับจากกลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิตปุย๋ เป็นหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ขาย วท.
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ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 525,000 บาท
• รายได้จากการขายมูลสัตว์ เป็นเงิน 262,500 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิก เป็นเงิน 787,500 บาท
• ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 2,940,000 บาท
• ลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 5,880,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ เป็นเงิน 10,395,000 บาท
• รายได้จากการขายเห็ด เป็นเงิน 5,000 บาท/ครั้ง
• ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สหุงต้มได้ถึง 25%/เดือน

ด้านสังคม

ชุมชนได้ประโยชน์จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง
• ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร
• ท�ำให้ชุมชนเกิดความสามัคคีจากการที่ได้ท�ำงานร่วมกัน

การขยายเครือข่าย

ในการด�ำเนินการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายดังนี้
• กลุ่มโรงปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านบักดองใต้ หมู่ 22 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 32 คน
• กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ บ้านกระมัล หมู่ 6 ต.โพธิ์วงศ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 32 คน
• กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านขุนหาญ หมู่ 1 ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 32 คน
• กลุ่มปุ๋ยบ้านส�ำโรงใหม่ไทยเจริญ หมู่ 21 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 38 คน
• กลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดบ้านน�้ำตกห้วยจันทร์ หมู่ 5 ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 30 คน
• กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย จ.สุรินทร์ จ�ำนวน 115 คน

ลูกข่ายที่ผลิตปุ๋ย และน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านส�ำโรงใหม่ไทยเจริญ หมู่ 21 ต.บักดอง
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศกลุ่มอาชีพ
ดีเด่น ในงานศรีสะเกษพัฒนา
ประชาเป็นสุข ประจ�ำปี 2554
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บ้านคลองศิลา
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 9 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

หมู่บ้านสี่แยกคลองศิลา หมู่ 9 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
ก่อนปีพุทธศักราช 2500 พื้นที่เดิมของบ้านคลองศิลาเป็นพื้นที่ป่าที่อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยนานพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่า ซึ่งมีทั้งสัตว์น�้ำและสัตว์บก ต่อมา
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500 ได้มีราษฎรที่ไร้ที่ท� ำกิน โดยส่วนหนึ่งมาจาก
นครศรีธรรมราชได้เข้ามาจับจองทีด่ นิ ท�ำมาหากิน เมือ่ ประชากรอพยพกันมา
มากขึ้นสี่แยกดังกล่าวได้กลายเป็นชุมชนใหญ่ ผู้คนจึงพากันเรียกชื่อบ้าน
ตรงนี้ว่า “บ้านสี่แยก”
“บ้านคลองศิลา” มีพื้นที่ประมาณ 6,200 ไร่ ราษฎรส่วนใหญ่ได้สิทธิ
ท�ำกินตามเอกสารสิทธิ์ สปก.4-01 และยังมีราษฎรส่วนหนึง่ ยังไม่ได้สทิ ธิ์ สปก.
4-01 ดังกล่าว เพราะที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ สัมปทานบ่อถ่านหินศิลา และ
เขตถนน 4199 (ข้างละ 200 เมตร) ปัจจุบันที่มีอยู่จริง จ�ำนวน 288 ครัวเรือน
มีประชากรรวม 1,133 คน โดยมีเพศชาย 536 คน เป็นเพศหญิง 597 คน
พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ปลูกยางพารา และปาล์มน�ำ้ มันเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกษตรกร
มีการใช้ปยุ๋ เคมี และสารเคมีในปริมาณทีม่ ากขึน้ ทุกๆ ปี ท�ำให้การปลูกพืชไม่คอ่ ยได้ผลเท่าทีค่ วร ประกอบกับมีการระบาด
ของโรคยางพารา สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกร และปุ๋ยเคมียังมีราคาที่ค่อนข้างแพง ท�ำให้เกษตรกรในชุมชน
เกิดแนวคิดที่จะลดรายจ่าย และแก้ปัญหาเรื่องโรคของยางพารา จึงขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. เช่น เทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โรคยางพารา เป็นต้น ท�ำให้ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มี
คุณภาพไว้ใช้เอง มีราคาถูกกว่าท้องตลาด ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร ผลผลิต
เพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน และเนื่องจากชุมชนมีความสามัคคีในการท�ำ
กิจกรรมร่วมกัน และมีผู้น�ำชุมชนที่มีวิสัยทัศน์ และต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่เข้ามา
พัฒนาหมู่บ้าน เช่น การท�ำปุ๋ยอินทรีย์ การสร้างสถาบันการเงินของหมู่บ้าน และ
การมีศูนย์เรียนรู้ประจ�ำหมู่บ้าน ก่อให้เกิดรายได้โดยรวมแก่กลุ่มเป็นจ�ำนวนเงิน
2,375,000 บาท
วว. จึงได้สำ� รวจและคัดเลือกชุมชนบ้านคลองศิลา เข้าร่วมโครงการหนึง่ อ�ำเภอ
หนึ่งโรงปุ๋ย ท�ำให้ชุมชนได้เริ่มจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อด�ำเนินการ
ผลิตปุย๋ ตามทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดจาก วว. นับเป็นจุดเริม่ ต้นทีช่ มุ ชนมีการท�ำกิจกรรม
ร่วมกันเป็นกลุม่ ปุย๋ ทีก่ ลุม่ ผลิตเอง ใช้เอง มีความมัน่ ใจในประสิทธิภาพ อีกทัง้ เป็นทีย่ อมรับในชุมชน จึงท�ำให้เกิดการขยาย
การผลิตขึ้นทุกปี พื้นที่โรงงานปุ๋ยได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับต�ำบล และมีการจัดตั้งองค์กรการเงินระดับ
ต�ำบลมีเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 20 ล้านบาท และด้วยความสามัคคีกลุม่ ทีเ่ ข้าร่วมท�ำงาน ท�ำให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
นับตั้งแต่ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ องค์การบริหารส่วนต�ำบล และสนับสนุนต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับชุมชน ชุมชน
บ้านคลองศิลา ได้แสดงศักยภาพในการเรียนรูแ้ ละรับรูส้ งิ่ ใหม่ๆ จนน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อม
ในการรับเทคโนโลยีต่างๆ วว. จึงได้ยกระดับจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โดยมีแนวความคิดที่
ต้องการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ น�ำไปสู่การวางแผนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน ดังรูป
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โรคยางพารา

โรครากขาว เป็นโรคร้ายแรงโรคหนึ่งที่เกิดจากเชื้อรา เกิดขึ้นได้กับยางทั่วไป
ทั้งยางอ่อนและยางแก่จะสังเกตเห็นพุ่มใบเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแกมส้ม ใบร่วงหมด
ทั้งต้น ขอบใบม้วนเข้าด้านใน ถ้าตรวจดูที่รากจะเห็นเส้นใยของเชื้อรา แตกสาขา
เป็นร่างแหจับติดแน่นและแผ่คลุมผิวรากที่เป็นโรค ลักษณะของเส้นใย มีสีขาว
ปลายแบน เมื่อเส้นใยอายุมากขึ้นจะนูนกลมและกลายเป็นสีเหลืองจนถึงสีน�้ำตาล
แห้งซีด ในช่วงที่มีฝนตกจะมีดอกเห็ดเกิดขึ้นตรงบริเวณโคนต้นหรือส่วนรากที่โผล่พ้นดิน ลักษณะดอกเห็ดจะซ้อนกัน
หลายชั้น ผิวบนสีเหลืองแกมส้ม ขอบสีขาว ส่วนผิวล่างมีสีส้มแดงหรือน�้ำตาล ถ้าตัดดอกเห็นตามขวางจะเห็นชั้นบนเป็นสี
ขาวและชั้นล่างเป็นสีน�้ำตาลแดงชัดเจน หากพบโรคนี้ต้องตัดต้นยาง และขุดเอารากออกเพื่อไม่ให้โรคแพร่กระจายไปยัง
ต้นใกล้เคียงได้
ผลส�ำเร็จ หลังจากเกษตรกรจ�ำนวน 50 คน ได้รับการฝึกอบรมเรื่องโรคยางพารา และวิธีการเตรียมดินก่อนการปลูก
ท�ำให้เกษตรกรน�ำความรู้ที่ได้รับ น�ำไปปฏิบัติเพื่อลดโอกาสของการเกิดเรื่องโรคในยางพารา ท�ำให้ลดการตายของ
ต้นยางพาราลดลง เกษตรกรจึงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 180,000 บาท/ปี เพราะเกษตรกรมีความรู้และ
ความเข้าใจในการรักษา และป้องกันโรคยางพารา

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 750,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์ เป็นเงิน 375,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย เป็นเงิน 1,250,000 บาท
• ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 4,200,000 บาท
• ลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 8,400,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 14,850,000 บาท

การขยายเครือข่าย

ในการด�ำเนินการส่งผลให้เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายดังนี้
1. กลุ่ม หมู่ 5 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 30 คน
2. กลุ่มบ้านบกหุ้น หมู่ 13 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 35 คน
3. กลุ่มบ้านเขานาใน หมู่ 8 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 31 คน
4. กลุ่ม หมู่ 7 ต.สาคู อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 40 คน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
5. กลุ่มบ้านอรัญ หมู่ 4 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน • รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
ระดับจังหวัด ปี 2552
30 คน
• รางวัลอันดับที่ 3
6. กลุ่มบ้านควนกลิ้ง หมู่ 1 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน
เศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด
100 คน
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนปีบ
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 3 ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
นายบุญมี หยั่งบุญ (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

หมู่บ้านโนนปีบ ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
มีต้นปีบใหญ่อยู่กลางโนนบ้านและมีต้นปีบเล็กๆ เกิดเรียงราย
อยู่เต็มโนนไปหมด ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านโนนปีบ ผู้ก่อตั้ง
บ้านเรือน คือ นายคง ศรีทองหลาง นายอยู่ พะไลด�ำ นายบัว
พรมน�ำ้ ย้ายมาจากโคราช อ.เมือง สาเหตุทยี่ า้ ยเพราะเกิดความ
แห้งแล้งติดต่อกันหลายปีท�ำให้เกิดความอดอยาก จึงชักชวนกัน
เดินทางมาเสี่ยงโชคชะตา อยู่ห่างจากที่ว่าการ อ.เมืองยาง ประมาณ 11 กม. และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ
113 กม. เป็นพื้นที่โนนราบลุ่ม มีแหล่งน�้ำ 3 แห่ง ได้แก่ล�ำน�้ำมูล คลองน�้ำเขียว คลองปีบหนอง เป็นพื้นที่ที่เหมาะส�ำหรับ
ปลูกข้าวหอมมะลิ อยู่ในการปกครองขององค์การบริหารส่วนต�ำบลโนนอุดม ประชากรแยกเป็นเพศชาย 220 คน และ
เพศหญิง 219 คน รวมเป็น 459 คน
ปี 2550 วว. ร่วมกับส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอเมืองยาง คัดสรรกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย
มีหลักเกณฑ์คือต้องมีกลุ่มที่ชัดเจน มีพื้นที่สาธารณะประโยชน์ มีมูลสัตว์ และมีเงินทุนหมุนเวียน จึงได้รับการคัดเลือก
จาก วว. ในการสนับสนุนสร้างโรงปุ๋ยโดยกลุ่มช่วยกันด�ำเนินการก่อสร้างเอง เมื่อสร้างโรงปุ๋ยเสร็จ วว. เข้าด�ำเนินการ
ติดตั้งเครื่องจักรผลิตปุ๋ย อบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่กลุ่มซึ่งถือเป็นความรู้ใหม่ท�ำให้กลุ่มมีความรู้เรื่องปุ๋ย
และดินมากยิ่งขึ้นตามหลักวิชาการ คนในหมู่บ้านให้ความสนใจช่วยกันผลิตปุ๋ยท�ำให้มีกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งมีรายได้
จากการจ้างแรงงาน มีปุ๋ยดีราคาถูกใช้ ผลผลิตข้าวที่เดิมได้ผลไม่คงที่ก็กลับ
กลายเป็นได้ผลผลิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถผลิตปุ๋ยเฉลี่ยได้ปีละ
50 ตัน กลุ่มเริ่มมีการพัฒนา ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น มีการส่งเสริมให้กลุ่มท�ำ
กิจกรรมต่อยอดเพิ่มเติมจากปุ๋ยคือ กิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมการผลิต
แก๊สชีวภาพ พร้อมทัง้ ผลักดันให้กลุม่ เป็นวิทยากรด้านปุย๋ ถ่ายทอดความรูป้ ยุ๋
สูตร วว. ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง โดยสมาชิกภายในกลุ่มได้ร่วมกับ วว. ในการ
วางแผนในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ดังรูป

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• กลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยได้จ�ำนวน 150 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,970,000 บาท
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ด้านสังคม

• สร้างวิทยากรในชุมชน
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับต�ำบลและชุมชนใกล้เคียง
• ช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ ในด้านบุคคล และส่วนรวม
• สร้างความเป็นระเบียบให้กับชุมชน มีการตั้งกฎระเบียบ
• สร้างงานให้กับชุมชนท�ำให้ชุมชนมีรายได้
• ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพร้อมทั้งความร่วมมือต่างๆ จากองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลโนนอุดมอย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริมและขยายผลการปลูกพืชปลอดสารพิษ
• ลดการใช้สารเคมี ลดการเกิดมลพิษในอากาศ
• น�ำวัสดุเหลือทิ้งภายในชุมชนและครัวเรือนมาผลิตปุ๋ยน�ำ้ และแก๊สชีวภาพ

การขยายเครือข่าย

การขยายผลไปยังหมู่บ ้านใกล้เคียงจนเกิด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องคนในชุ มชนที่ ต ้ อ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
เพิ่มรายได้ของครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านเมืองเก่า หมู่ 9 ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 29 คน
2. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านเมืองบัว หมู่ 7 ต.โนนอุดม อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 44 คน
3. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนมันแกว ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 55 คน
4. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านเมืองยาง ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 55 คน
5. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองยาง ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 32 คน
6. กลุ่มเกษตรกร ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 50 คน
จากการติดตามผลกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงจากวิทยากรของกลุม่ ผลิตปุย๋ อินทรีย์
บ้านโนนปีบ พบว่ากลุ่มเกษตรกร ต.กระเบื้องนอก ได้ไปด�ำเนินการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงบ้านโนนปีบ มีจุดเด่นด้านความสามัคคี ให้ความร่วมมือทุกอย่างเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสนใจ
ในทุกกิจกรรมที่จะท�ำให้ชุมชนของตนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้น�ำกลุ่มก่อนได้รับโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย เป็นก�ำนัน
ในปัจจุบันก็คงยังได้รับเลือกเป็นก�ำนัน เพราะเป็นนักพัฒนา และเสียสละเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง กลุ่มยึดหลักการท�ำงานแบบ
โปร่งใส ทุกคนมีส่วนร่วม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน สิ่งที่ประทับใจกลุ่มคือเมื่อได้ความรู้แล้ว น�ำไปปฏิบัติจริง
ลงทุนเอง ส�ำเร็จบ้างไม่สำ� เร็จบ้าง สิ่งไหนลองท�ำแล้วไม่ส�ำเร็จก็ไม่เคยลืมที่จะขอค�ำปรึกษาจาก วว. เสมอ
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
รู้สึกภูมิใจที่ได้รู้จักกับ วว. มาตลอด 5 ปีเต็ม ตั้งแต่ได้รับโครงการ วว. ไม่เคยทอดทิ้ง คอยดูแลเป็นพี่เลี้ยงเสมอมเปรียบเสมือน
กับญาติคนหนึ่ง คอยสอน แนะน�ำ ให้ความรู้เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มทุกอย่างที่กลุ่มได้รับจาก วว. ไม่เคยบังคับแต่คุยกัน
เสมอว่าต้องการไหม สนใจไหม และสุดท้ายท�ำได้ไหม เป็นประโยคที่ได้ฟังเสมอ ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันชุมชนของตน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิม
สุดท้ายนี้ ทุกคนในชุมชนไม่มีอะไรตอบแทน วว. นอกจากความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะท�ำทุกอย่างที่ วว. มอบให้นั้นยั่งยืนตลอดไป
นายบุญมี หยั่งบุญ ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาเสียว
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 5 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
นายถนอม นาคค�ำ (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ประมาณปี 2430 มีกลุ่มชนเดินทางมาจากหมู่บ้านโคกส�ำโรง จ.ลพบุรี
มาถึงล�ำน�้ำห้วยเสียว ซึ่งมีต้นไม้เลื้อยพุ่มใบดกหนา ชาวบ้านเรียกต้นเสียว
กลุม่ ชนดังกล่าวเห็นเป็นทีเ่ หมาะสม ดินดี น�ำ้ มีความอุดมสมบูรณ์ จึงปักหลัก
ท�ำมาหากิน ครั้นอยู่มาได้ประมาณปีเศษจากนั้น มีกลุ่มชนอพยพมาจาก
จังหวัดอุบลราชธานี มาอยู่อาศัยสมทบกันเข้า รวมเป็น 11 ครอบครัว
พร้อมใจกันตั้งชื่อว่า “บ้านนาเสียว”

บ้านนาเสียว มีจำ� นวนครัวเรือน

115 ครอบครัว ผูใ้ หญ่บา้ น 1 คน ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น 2 คน สมาชิก อบต. 2 คน วัด 1 แห่ง
พระภิกษุอยูจ่ ำ� พรรษา 1 รูป และโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง มีครู 6 คน นักการภารโรง
1 คน ชาวบ้านมีอาชีพท�ำนาเป็นหลัก แต่ไม่มีชลประทาน ไม่มีแหล่งน�้ำส�ำคัญ อาศัย
น�้ำฝนเป็นหลัก พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ชาวบ้านบางส่วนเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ
ในปี 2553 กลุ่มได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์
เนือ่ งจากในแต่ละปีกลุม่ สามารถด�ำเนินการผลิตปุย๋ เฉลีย่ ปีละ 50 ตัน หลังจากเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น ส่งเสริมให้กลุ่มได้เป็น
วิทยากรด้านปุ๋ย น�ำกลุ่มไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้น�ำมาปรับใช้ภายใน
กลุ่มต่อไปและเริ่มวางแผนในการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ดังรูป

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ทกี่ ลุม่ ได้รบั จากการผลิตปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง ของ วว. รวมปริมาณการ
ผลิต 150 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,970,000 บาท

ด้านสังคม

• ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมไร่ละ 300-400 กก. ปัจจุบันได้ไร่ละ 600-800 กก.
• ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี การจ้างงานมีรายได้เพิ่มขึ้น
• มีเงินทุนหมุนเวียนดีขึ้นจากการจ�ำหน่ายปุ๋ย
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•
•
•
•
•
•
•

บูรณาการความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานทั้งระดับท้องถิ่น
สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร ทั้งในและนอกพื้นที่
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนใกล้เคียง สามารถน�ำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้
สร้างความเป็นระเบียบให้กับชุมชน มีการตั้งกฎระเบียบในการปฏิบัติงานทุกกลุ่มอาชีพ
มีเงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่ม และสาธารณประโยชน์
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกจาก อบต.คอนสวรรค์อย่างต่อเนื่อง
ได้มีการสนับสนุนให้เป็นหมู่บ้านปลอดภัย ต้านยาเสพติด

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ลดการใช้สารเคมี ลดการเกิดมลพิษในอากาศ
• น�ำวัสดุเหลือทิ้งภายในชุมชนและครัวเรือนมาผลิตปุ๋ยน�ำ้

การขยายเครือข่าย

การขยายผลไปยังหมู่บ ้านใกล้เคียงจนเกิด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องคนในชุ มชนที่ ต ้ อ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
เพิ่มรายได้ของครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 10 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 10 คน
2. กลุ่มเกษตรกร ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 22 คน
3. กลุ่มเกษตรกร ต.ศรีส�ำราญ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 11 คน
4. กลุ่มเกษตรกร ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 12 คน
5. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 15 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 20 คน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1. ข้าวที่ได้รับปุ๋ยที่กลุ่มผลิตมีลักษณะต้นข้าวแข็งแรง เต็มรวง
2. เพิ่มมูลค่ามูลสัตว์ใช้ในชุมชน
3. ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาเสียว มีจุดเด่นด้านความซื่อสัตย์ อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้นำ� และแกนหลักในการด�ำเนินงาน
ส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ แต่มคี วามสามารถในการปฏิบตั งิ านไม่นอ้ ยหน้าคนรุน่ ใหม่ สนใจเรียนรูเ้ ทคโนโลยีใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
ไม่เคยปฏิเสธ วว. ให้ความร่วมมือเสมอเมือ่ ได้รบั เชิญไปศึกษาดูงานตามสถานทีต่ า่ งๆ แม้วา่ จะไกลหรือต้องนัง่ รถโดยสาร
มาก็ตามกลุม่ มีหลักการท�ำงานทีแ่ บ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทุกคนร่วมกันท�ำงานเพือ่ พัฒนาชุมชนของตน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานออกนอกพื้นที่
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
“ชอบ วว. ตรงที่ไม่เคยทิ้งชาวบ้านอย่างเรา ติดตามผลการผลิตปุ๋ยมาตลอดเกือบ 6 ปี มีปัญหาเครื่องจักรเสีย
หามูลสัตว์ไม่ได้ ฯลฯ โทรหา วว. แล้วไม่เคยผิดหวังทุกอย่างมีทางออกและค�ำตอบอยู่เสมอ สิ่งที่กลุ่มไม่เคยท�ำ วว.
แนะน�ำ สอนให้ทำ� ตัง้ แต่เกิดมาไม่เคยคิดว่าต้องเป็นวิทยากรสอนใครมันดูเกินความสามารถของตัวเอง แต่วนั หนึง่
กลุ่มมาเป็นแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องมาสอนคนอื่นท�ำปุ๋ย กล้าๆ กลัวๆ อยู่พักหนึ่ง วว. บอกว่าไม่ต้อง
กลัวไม่ทงิ้ ไปไหนหรอกจะอยูแ่ ถวๆ นี้ มีอะไรเดียวคอยเสริมให้ สู้ สู้ กิจกรรมเสริมต่างๆ ที่ วว. พาไปศึกษาดูงาน หาวิทยากร
เรือ่ งต่างๆ ที่กลุ่มสนใจมาสอนให้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในปัจจุบันจะยังไม่ประสบความส�ำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สิ่งหนึ่ง
ที่กลุ่มรับรองได้ว่าสามารถท�ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือการผลิตปุ๋ย”
นายถนอม นาคค�ำ ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านผาเบียด
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 2 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
นายมัย นามัสเก (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านผาเบียด หมู่ 2 ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ระยะทางห่างจาก
ตัวอ�ำเภอคอนสารประมาณ 13 กิโลเมตร ตามเส้นทางคอนสาร-เขือ่ นจุฬาภรณ์
ตัง้ อยูเ่ ชิงเขา แนวภูเขาป่าภูเขียว-ผาผึง้ เป็นทีร่ าบสูงเชิงเขา มีแม่นำ�้ ไหลผ่าน
ตลอดปี พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ หน้าดินร่วนซุย เป็นดินด่าง ชั้นดิน
ประมาณ 2 เมตร จากหน้าดินจะเป็นดินหินปูน เป็นน�ำ้ ใต้ดิน พืชส่วนมากที่
ปลูกได้ คือ มะพร้าว ข้าวโพด อ้อย ไผ่ หมาก ผักต่างๆ เชิงขา ปลูกมะพร้าว
ยางพารา ประชากรในหมู่บ้านมี 240 ครัวเรือน 1,089 คน แยกเป็นเพศชาย
520 คน หญิง 569 คน เป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพเกษตรกร
เป็นหลักรายได้ส่วนใหญ่ได้จากการเกษตรกร และรับจ้าง เฉลี่ยอย่างน้อย
50,000 บาท/ปี อาชีพด้านเกษตรหลักได้แก่ การปลูกอ้อย การปลูกข้าวโพด
การปลูกผักสวนครัว รับจ้างในงานเกษตร ค้าขาย
กลุม่ เกษตรกรบ้านผาเบียดมีอาชีพหลักปลูกอ้อย และข้าวโพดเป็นหลัก
คนส่วนใหญ่ในพื้นที่ขาดความรู้ด้านการเกษตรแบบยั่งยืน ปัญหาที่พบคือ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี การดูแลแปลงการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ
เกษตรกรมั ก มี ค วามเชื่ อ ผิ ด ๆ และยึ ด ถื อ หลั ก ปฏิ บั ติ ม ากมายเกี่ ย วกั บ
ทางการเกษตร จนเมือ่ ปี 2550 วว. ได้ลงพืน้ ทีม่ าศึกษาศักยภาพของกลุม่ และตรงตามหลักการที่ วว. ก�ำหนด เพือ่ สนับสนุน
โรงงาน เครื่องจักรในการผลิตปุ๋ยให้กลุ่ม ถือว่าเป็นการจุดประกายของกลุ่มที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี
จากนั้นในปี 2553 กลุ่มได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
ปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากในแต่ละปีกลุ่มสามารถด�ำเนินการผลิตปุ๋ยเฉลี่ยปีละ
70 ตัน หลังจากเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ดีขนึ้ ส่งเสริมให้กลุ่มได้เป็นวิทยากรด้านปุ๋ย น�ำกลุ่มไปศึกษาดูงานตามสถานที่
ต่างๆ เพื่อให้นำ� มาปรับใช้ภายในกลุ่มต่อไป

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

จากผลการด�ำเนินงาน 3 ปี กลุ่มสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงได้ 210 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,158,000 บาท
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ด้านสังคม

• ลดรายจ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีลง 500 บาท/ไร่
• สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร ทั้งในและนอกพื้นที่
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับต�ำบลและชุมชนใกล้เคียง สามารถน�ำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ได้
• ช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ ในด้านบุคคล และส่วนรวม
• มีเงินปันผลให้กับสมาชิกกลุ่ม และสาธารณประโยชน์
• ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกพร้อมทั้งความร่วมมือต่างๆ จากองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลห้วยยางอย่างต่อเนื่อง

การขยายเครือข่าย

การขยายผลไปยังหมู่บ ้านใกล้เคียงจนเกิด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องคนในชุ มชนที่ ต ้ อ งการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
เพิ่มรายได้ของครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ท่าศาลา ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 1 คน
2. กลุ่มเกษตรกรพัฒนาบ้านปากช่อง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 14 คน
3. กลุ่มเกษตรกรท�ำนาปรังบ้านโนนเพิ่ม ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 11 คน
4. กลุ่มปลูกผัก ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 12 คน
5. กลุ่มเกษตรพัฒนาบ้านป่าผึ้ง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 7 คน
6. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต.ดงบัง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 47 คน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

1. ข้าวที่ได้รับปุ๋ยที่กลุ่มผลิตมีลักษณะต้นข้าวแข็งแรง เต็มรวง
2. เพิ่มมูลค่ามูลสัตว์ใช้ในชุมชน
3. ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร
4. ปรับปรุงพื้นที่การเกษตรให้มีระยะเวลาใช้งานได้ยาวนานขึ้น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน การท�ำปุ๋ยอินทรีย์ของ
อ�ำเภอคอนสาร

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านผาเบียด มีจุดเด่นตรงที่หน่วยงานท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนต�ำบลผาเบียดให้การ
สนับสนุนกลุม่ อย่างเต็มที่ ประธานกลุม่ และสมาชิกมีความรัก ความสามัคคี ความเสียสละให้แก่สว่ นรวม ส�ำหรับคนใน
ชุมชนก็ให้ความร่วมมือทุกด้านทีเ่ ป็นกิจกรรมของชุมชน การบริหารจัดการกลุม่ เป็นแบบหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เป็นการ
ท�ำงานแบบพีน่ อ้ งพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน เป้าหมายเพือ่ ให้คนในชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ส่งผลให้อนาคตคนใน
ชุมชนมีงาน มีรายได้ ไม่ย้ายถิ่นฐานที่อยู่
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบ
“ตัง้ แต่ได้รบั โครงการหนึง่ อ�ำเภอ หนึง่ โรงปุย๋ มาชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนในชุมชนดีขนึ้ มีรายได้จากการจ้างงาน จ�ำหน่าย
มูลสัตว์ ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพดีราคาย่อมเยา และยังส่งเสริมให้เด็กในชุมชนมีรายได้ในช่วงปิดเทอมจากการท�ำปุ๋ย
ก่อให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมัวสุ่มท�ำในสิ่งที่ไม่ดี
ขอบคุณ วว. ที่เห็นความส�ำคัญของกลุ่มได้มอบหมายให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มได้รับ
ความรู้และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มากมาย ประสบการณ์เช่นนี้ไม่รู้ว่าจะหาได้จากที่ไหนหากไม่ใช่ วว. เป็นผู้ให้”
นายมัย นามัสเก ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านดูน
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 9 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
นายชัยณรงค์ ชาวงษ์ (ที่ปรึกษากลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านดูน ได้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2480 โดยมีนายบุดดา เหนี่ยวบุปผา และ
นายหอม เหนี่ ย วบุ ป ผา เป็ น พี่ น ้ อ งกั น ได้ อ พยพครอบครั ว มาจาก
บ้านหนองหลวงมาตัง้ หมูบ่ า้ นบริเวณหนองดูนปัจจุบนั ซึง่ บริเวณดังกล่าวจะ
มีนำ�้ ผุดขึน้ (ดูน) มาคล้ายน�ำ้ พุตตลอดเวลา ต่อมาทางการได้มกี ารท�ำฝายกัน้
น�้ำใกล้กับบริเวณนั้น จึงท�ำให้น�้ำท่วมน�้ำดูนเลยหายไป ประชากรส่วนใหญ่
มีอาชีพในการท�ำนาร้อยละ 80 ร้อยละ 20 รับจ้างและอื่นๆ สภาพดิน
เป็นดินร่วนปนทรายและมีดินเกลือเป็นบางแห่ง
สิ่งที่ภาคภูมิใจและกลุมถือวาเปนรางวัลแหง
ปัจจุบันบ้านดูนตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
ความภาคภูมิใจ คือการทำใหชุมชนไดใชปุย
มีนายสงกรานต์ เหนือคูเมือง เป็นผูใ้ หญ่บา้ น มีจ�ำนวนครัวเรือน 155 ครัวเรือน
ที่มีคุณภาพ และราคาไมแพง
มีประชากรทัง้ หมด 672 คน เป็นชาย 354 คน
เป็นหญิง 318 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง
คือโรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง ได้เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
ปี 2550 วว. ได้รบั มอบหมายให้ดำ� เนินโครงการหนึง่ อ�ำเภอ หนึง่ โรงปุย๋ วว. จึงได้เข้า
มาให้การอบรมเรือ่ งการผลิตปุย๋ ตามหลักวิชาการทีถ่ กู ต้องทัง้ ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
จากนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ย วว. ตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง และจากศักยภาพ
ความพร้อมของกลุ่มจึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ วว.
มาตัง้ แต่ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมาณปุย๋ รวม 250 ตัน มีการจ�ำหน่าย
ปุ๋ยภายในชุมชนและนอกพื้นที่ ท�ำให้เห็นว่าปุ๋ยที่ผลิตเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชนและนอกชุมชน ผลจากการทีม่ กี ำ� ลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี สมาชิกมีรายได้จาก
การผลิตปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรายได้ภายในชุมชนเป็นจ�ำนวน 4,950,000 บาท
กลุ่มเกษตรกรบ้านดูน มีการผลิตปุ๋ยได้อย่างต่อเนื่อง และน�ำไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทัง้ การด�ำเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นทางเลือกหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ได้
มีการจัดเวทีประชาคม รับฟังความ ต้องการของชุมชน เพื่อให้ทราบเทคโนโลยีที่ชุมชน
ต้องการที่จะน�ำมาพัฒนาต่อยอดอาชีพ และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน

การด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2553-2555 กลุ่มได้อบรมน�ำความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยจนมีความช�ำนาญ สามารถถ่ายทอด
ให้กับกลุ่มเกษตรกร สมาชิกและลูกข่ายเกิดความมั่นใจและเข้าใจความแตกต่างของปุ๋ยในท้องตลาดกับปุ๋ยที่กลุ่มแม่ข่าย
ผลิตเองอย่างเห็นได้ชัด การอบรมแบบจากพี่สู่น้อง นับเป็นการการสร้างเครือข่ายปุ๋ย เกิดลูกข่ายการผลิตปุ๋ย
โดยวิทยากรท้องถิ่นจากกลุ่ม ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านดูน ได้แก่ นายชัยณรงค์ ชาวงษ์ และนายชาย ปานกลาง
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นอกจากปุย๋ กลุม่ ยังสนใจเทคโนโลยีการเลีย้ งกบ เพราะเป็นทีน่ ยิ มของตลาด มีรายได้เข้ามาตลอด ไม่มฤี ดูกาล เป็นการ
สร้างรายได้ให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่ง สมาชิกผู้เลี้ยงกบมีรายได้ต่อปีมากกว่า 10,000 บาท ไม่มีการออกไปขายแรงงาน
นอกหมู่บ้าน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในสถาบันครอบครัว และมีกลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมี มากกว่า 10 กลุ่ม
ยกตัวอย่างเช่น
1. คณะกลุ่มพ่อบ้านบ้านส้มโฮง ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
2. คณะกลุ่มปุ๋ยอินทร์บ้านน�้ำอ้อม ต.น�้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
3. คณะกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านบัวขาว ต.สระบัว อ�ำแภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เกิดรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบ้านดูน
1. รายได้จากการผลิตปุ๋ยใน 3 ปี ด�ำเนินการ รวมปริมาณการผลิต 250 ตัน
2. รายได้จากการเลี้ยงกบ โดยเฉลี่ย 10,000 บาท/ปี ในชุมชนมีการเลี้ยงกบ ประมาณ 10 ครัวเรือน
สรุป ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเลี้ยงกบของกลุ่ม คิดเป็นมูลค่ารวม 5,050,000 บาท

การขยายเครือข่าย

โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกร ต.สระบัว หมู่ 1 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 44 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านส้มโฮง หมู่ 5 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 51 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนน หมู่ 7 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 52 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนดู่ หมู่ 8 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 28 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกทม หมู่ 2 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 20 คน
6. กลุ่มเกษตรกรบ้านหัวช้าง หมู่ 2 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 87 คน
จากการติดตามลูกข่ายพบว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านดอนดู่ หมู่ 8 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด ด�ำเนินการผลิตปุ๋ย
ขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
กลุม่ ผลิตปุย๋ อินทรียบ์ า้ นดูน เป็นกลุม่ ทีม่ กี ารผลิตปุย๋ ทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้ ทุกปี มีการวางแผนในการผลิตปุย๋ มีการขยาย
ตลาดไปยังผู้ซื้อต่างอ�ำเภอ และต่างจังหวัด ผู้น�ำกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมการอบรมเพือ่ สร้าง
เทคโนโลยีใหม่ให้เกิดกับชุมชน ในปัจจุบนั เทคโนโลยี ที่ทำ� รายได้ให้กับชุมชน มีเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย เทคโนโลยีการ
เลี้ยงกบ และที่กลุ่มก�ำลังด�ำเนินการมีเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่จะช่วยสร้างอาชีพ และการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบ้านดูนต่อไป
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
“จากการด�ำเนินการผลิตปุ๋ยสูตร วว. ชุมชนน�ำไปใช้ทางด้านการเกษตร การท�ำนา และการปลูกผัก เพื่อการจ�ำหน่าย
ภายในกลุม่ สมาชิกในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ซือ้ ปุย๋ ทีก่ ลุม่ ผลิตไปใช้ เป็นผลสืบเนือ่ งมาจากปุย๋ ทีก่ ลุม่ ผลิตมีคณ
ุ ภาพ
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้น คือการที่สมาชิกและลูกค้าต่างก็ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพปุ๋ยของกลุ่ม ชาวบ้านในบริเวณ
ชุมชนใกล้เคียงต่างก็เข้าใจในเหตุและผลของการผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์ นอกจากนี้กลุ่มยังมีกิจกรรมที่มีผลมาจาก
โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. คือ การเลี้ยงกบ ซึ่งเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับกลุ่มในแต่ละปีไม่ตำ�่ กว่า 10,000 บาท
สิ่งที่ได้รับจาก วว. ในครั้งนี้ กลุ่มจะพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในชุมชน”
นายชัยณรงค์ ชาวงษ์ ที่ปรึกษากลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านม่วงใหญ่
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 6 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
นายปัญญา แสงทามาตย์ (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านม่วงใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2353 เดิมประชากรมีถิ่นก�ำเนิดมาจาก
อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ได้ย้ายครอบครัวมาโดยการน�ำของพ่อพรมราช
หลวงห้าวและหลวงอินทร์พิศาล เห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีแหล่งน�้ำที่อุดม
สมบูรณ์ดี จึงได้ปักหลักตั้งถิ่นฐานท�ำมาหากิน สภาพทางภูมิศาสตร์ มีพื้นที่
ทั้งหมด 2,134 ไร่ ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน อาณาเขตส่วนใหญ่
ติดกับแม่น�้ำชี พื้นดินเป็นดินเหนียวปนทราย เหมาะส�ำหรับการปลูกพืชผัก
ท�ำนา ท�ำสวน ประมง และเลี้ยงสัตว์ ในหมู่บ้านม่วงใหญ่ประสบปัญหา
น�้ำท่วมซ�ำ้ ซากทุกปี มีประชากร/ครัวเรือน 121 ครัวเรือน จ�ำแนกเป็นชาย
267 คน เป็นหญิง 285 คน การประกอบอาชีพ ภาคเกษตร ท�ำนา ท�ำสวน ท�ำไร่ เลีย้ งสัตว์ และประมง ส่วนนอกภาคเกษตร
ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ และอู่ซ่อมรถยนต์
กลุม่ จัดตัง้ เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2549 โดยใช้ชอื่ ว่า “กลุม่ เกษตรอินทรีย์
ชีวภาพ” มีสมาชิก 33 คน ได้รับงบ สนับสนุนจากโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปี 2550 วว. ได้สนับสนุน
โครงการหนึ่ง อ. หนึ่งโรงปุ๋ย และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากผลการด�ำเนินการผลิตปุ๋ยท�ำให้เกษตรกรได้ใช้
ปุย๋ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและราคาถูก ปัจจุบนั มีสมาชิก 240 คน ประชากรมีรายได้เฉลีย่
23,000 บาท/คน/ปี ชุมชนบ้านม่วงใหญ่ ประมาณ 90% มีการประกอบอาชีพ
ท�ำนาเป็นและปลูกผักปลอดสารพิษส่งตลาดค้าผักในอ�ำเภอโกสุมพิสยั ปัญหา
ทีพ่ บ คือการใช้สารเคมีในการฆ่าแมลง ส่งผลทัง้ ทางด้านร่างกายของเกษตรกร
และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น การผลิตปุ๋ยในอดีตเป็นปุ๋ยที่ไม่มั่นใจในคุณภาพ
ไม่มหี น่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลและให้การรับรองคุณภาพ เมือ่ วว. ได้เข้ามา
ถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยให้ได้คุณภาพตามหลัก วิชาการ โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานเป็นข้อก�ำหนด ท�ำให้ชาวบ้านที่ใช้ปุ๋ยมีความเชื่อมั่น และไว้วางใจ
มากขึ้น ปัจจุบันมีปริมาณการใช้ปุ๋ยส�ำหรับการเกษตรเพิ่มมากขึ้น มีชุมชนใน
พื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาซื้อปุ๋ยที่กลุ่มผลิต และจากศักยภาพความพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
หมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยปุย๋ อินทรีย์ วว. มาตัง้ แต่ ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมาณปุย๋ รวม 120 ตัน มีการจ�ำหน่าย
ภายในชุมชน โดยวิทยากรท้องถิ่น ได้แก่ นายปัญญา แสงทามาตย์ และนายไมตรี แสงจันทร์ ท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่
ของชุมชนดีขึ้น มีรายได้จากการผลิตปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรายได้ภายในชุมชนเป็นจ�ำนวน 2,392,000 บาท
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กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้

1. คณะดูงานจากจังหวัดกาฬสินธุ์
2. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลหนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
3. นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสบ้านดอนจ�ำปา ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ที่กลุ่มได้รับจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของ วว. ตลอด
ระยะเวลา 3 ปี จ�ำนวน 120 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,392,800 บาท

ด้านสังคม

• สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร
• ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับต�ำบล และชุมชนใกล้เคียง
• เกิดการสร้างงานและประเมินผลการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคต
• ถ่ายทอดความรูจ้ ากประสบการณ์สกู่ ารปฏิบตั จิ ริงให้กบั นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส
• มีการศึกษาวิจัยการลดต้นทุนของค่าใช้จ่ายในการใช้สารฆ่าแมลงในการปลูกผัก
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม
รางวัลแหนบทองค�ำ
ประจ�ำปี 2555
• กรรมการหมู่บ้านดีเด่น
ระดับอ�ำเภอปี 2553

การขยายเครือข่าย

การขยายผลไปยังหมู่บ ้านลูก ข่ายทั้งที่อยู่ใน อ.เดี ย วกั น และต่ า ง อ.เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ข องคนในชุ มชน
เกิดการระเบิดภายในของคนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านโพนงาม หมู่ 1 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 24 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเนาว์ หมู่ 5 ต.เขื่อน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 22 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าโพธิ์ชัย ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 30 คน
4. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 5 ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 30 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านโพนสว่าง ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 35 คน
จากการติดตามผลกลุ่มลูกข่าย พบว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าโพธิ์ชัย ต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
น�ำเทคโนโลยีดังกล่าวไปผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านม่วงใหญ่ ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหมู่บ้านที่มี
ความเข้มแข็ง ประกอบกับประธานกลุม่ มีความรูค้ วามสามารถในการบริหาร การจัดการ มีประสบการณ์การท�ำงานร่วม
กับชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ทางชุมชน ยังได้ใช้วิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนที่ตรงกับ
ความต้องการและมีสว่ นช่วยต่อยอดในอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ คือ การผลิตยาฆ่าแมลงจากสมุนไพรเพือ่ ใช้กบั
ผักที่ปลูก นอกจากนี้กลุ่มยังถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ยเพื่อขยายผลความส�ำเร็จไปยังชุมชนใกล้เคียงต่อไป
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
การที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก วว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�ำให้กลุ่มมีโอกาสได้ศึกษาเทคโนโลยี
ต่างๆ เป็นทางเลือกให้กบั หมูบ่ า้ นของพวกเรา จะได้นำ� เทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดอาชีพทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน ชุมชนหมูบ่ า้ น
ม่วงใหญ่รู้สึกดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านแม่ข่ายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ คือ เทคโนโลยีการ
ผลิตปุ๋ย และเทคโนโลยีการผลิตยาฆ่าแมลงจากสมุนไพร เราจะน�ำเทคโนโลยีทั้งสองอย่างมาท�ำให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุดกับชุมชนของเรา
นายปัญญา แสงทามาตย์ ประธานกลุ่ม
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ห้องแซง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 13 บ้านหนองติ้ว ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
นายลัง ช่วงโชติ (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านห้องแซง เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1
หมู่ 5 หมู่ 11 หมู่ 12 หมู่ 13 หมู่ 17 และ หมู่ 18 มีจำ� นวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,200
หลังคา ประชากร 4,325 คน สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสลับกับป่าละเมาะ มีล�ำห้วย
เล็ก ๆ ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำจืดส�ำหรับใช้ท�ำการเกษตร มีอ่างเก็บน�้ำห้วยลิงโจน
ของกรมชลประทาน ใช้เป็นแหล่งผลิตน�้ำประปาและใช้ท�ำการเกษตร ประชากร
ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชและเลีย้ งสัตว์
ท�ำไร่ ท�ำนา พืชเศรษฐกิจมี ข้าว อ้อย มันส�ำปะหลัง ยางพารา ฯลฯ
บ้านห้องแซงเป็นชุมชนภูไท มีเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะเด่น คือภาษาพูด
การแต่งกาย และประเพณี เป็นชุมชนต้นแบบด้านวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธร สินค้า OTOP ที่ส�ำคัญมีผ้าทอพื้นเมือง
ผ้าย้อมสีธรรมชาติ เครื่องจักสาน และปุ๋ยอินทรีย์ ท�ำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก
แต่ประชาชนขาดทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ สภาพดินถูกท�ำลายเพราะ
การใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานท�ำให้ผลผลิตที่ได้ลดลงไม่มีคุณภาพ
จากสภาพดังกล่าวทางชุมชนท�ำนาห้องแซงจึงรวมตัวกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เพื่อลด
ต้นทุนในการผลิตและน�ำเอาวัสดุที่เหลือจากการท�ำการเกษตรเช่น ฟางข้าว มูลสัตว์
แกลบ และวัชพืชมาใช้ท�ำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อฟื้นฟูสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และ
ลดต้นทุนการผลิต ลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน ผ่านทางการศึกษาตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆ
ท�ำให้ได้สตู รปุย๋ ทีผ่ ลิตไม่ชดั เจน ไม่มหี น่วยงานใดเข้ามารับรอง หรือให้คำ� ปรึกษากับกลุม่
ท�ำให้ขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพปุ๋ยที่ผลิต
ปี 2550 วว. ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ย วว. ตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้น
มาอย่างต่อเนื่อง และจากศักยภาพความพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ วว. มาตั้งแต่ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตถึง
ปี 2555 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 395 ตัน มีการจ�ำหน่ายภายในชุมชน ท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ ของชุมชนดีขึ้น มีรายได้จาก
การผลิตปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรายได้ภายในชุมชนเป็นจ�ำนวน 7,821,000 บาท

กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนบ้านใหม่ ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
4. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลน�้ำอ้อม ต.น�้ำอ้อม อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
5. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลชุมพร อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
6. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
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ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นมูลค่ารวม 7,839,000 บาท
2. การเพาะเห็ดของกลุ่ม สร้างรายได้เกิดขึ้นในกลุ่ม 18,000 บาท/ปี

ด้านสังคม

1. สร้างความสามัคคี สร้างวิทยากรในชุมชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ระหว่างชุมชนด้วยกัน
2. เกิดการจ้างงานและงานวิจัยชุมชนใหม่ ๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มแม่ข่ายและลูกข่าย
4. ธกส. ได้เข้ามาจัดตั้งโรงเรียนชาวนา

การขยายเครือข่าย

การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด จ.ยโสธร จ.อ�ำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี 116 คน
2. กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 1 บ้านห้องแซง ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 10 คน
3. กลุ่มไร่อ้อย หมู่ 13 บ้านหนองติ้ว ต.ห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 20 คน
4. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ 7 บ้านพรมนิยม ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 25 คน
5. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ 3 พลัง หมู่ 8 บ้านดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 20 คน
6. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ 15 บ้านนาจารย์ ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 8 คน
7. กลุ่มเกษตรกรอ�ำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 216 คน
8. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 66 คน
โดยทางกลุ่มได้สร้างวิทยากรท้องถิ่น จ�ำนวน 3 คน คือ
1. นายลัง ช่วงโชติ
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
2. นายจรัญ สีสุวะ
รองประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
3. นายค�ำกิ่ง ทับแสง
กรรมการและเลขานุการกลุ่ม
“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ห้องแซง เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง มีการจัดการด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็น
แหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อน�ำไปพัฒนากลุ่มแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับสาธารณะทุกปี นอกจากถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ยแล้วยังเป็นเครือข่ายในเรื่องวัตถุดิบ เช่น มูลสัตว์ หินฟอสเฟส แม่ปุ๋ย กระสอบปุ๋ย ผู้มาดู
งานเมื่อกลับไป ท�ำให้เกิดความพร้อมส�ำหรับการผลิตทุกกลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการ
ผลิตปุ๋ยได้ทันที”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
“จากวันที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนในโครงการปุ๋ยมีการด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจ ที่เป็นส่วน
หนึง่ ในการสร้างสรรค์สงั คมแห่งการเรียนรู้ ทีส่ ามารถช่วยเหลือชุมชน สังคม สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างความรักความ
สามัคคี ในหมูส่ มาชิกด้วยกัน นอกจากนีแ้ ล้วผลก�ำไรจากการด�ำเนินกิจกรรมทางกลุม่ ยังคืนก�ำไรสูส่ งั คม โดยการให้ทนุ
การศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยงานประเพณีของชุมชน เป็นต้น รวมถึงการบริหารจัดการ
กลุ่มที่มีคุณภาพจนท�ำให้กลุ่มประสบความส�ำเร็จ มีการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด โดยมี วว. คอย
ให้ความช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษานับเป็นหน่วยงานที่เอาใจใส่ ดูแลและเป็นก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์ห้องแซงมาโดยตลอดอีกทั้งเป็นหน่วยงานที่มาช่วยเหลือด้วยใจ ไม่ใช่ช่วยเพื่อสร้างผลงานให้ตนเอง”
นายลัง ช่วงโชติ ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านหนองบัวแดง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 5 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
นายสุพรรณวัฒน์ มีศรี (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านหนองบัวแดง หมู่ 5 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
เริ่มก่อตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 บ้านหนองบัวแดง เดิมชื่อบ้าน
บ๋าตาจีด ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2475 ต.หนองเม็ด อ.พล จ.ขอนแก่น ผูก้ อ่ ตัง้ หมูบ่ า้ น
คือ พ่อนายมืด นางฝ้าย ป้อมมาตา ซึ่งอพยพมาจากบ้านหนองแจ-โนน
ทองหลาง มาตั้งถิ่นฐานกับบ้านบ๋าตาจีด เป็นท�ำเลที่เหมาะสม จึงได้กั้นเป็น
ที่เก็บน�้ำไว้อุปโภคบริโภค แต่ยังไม่เพียงพอ นายมืดและนางฝ้าย จึงได้มอบ
ที่ดินส่วนตัวให้ท�ำฝายเก็บกักน�้ำอีกแห่ง และได้น�ำบัวหลวงสีแดงมาปลูกไว้
ในหนองน�้ำ จึงเป็นต�ำนานบอกกล่าวเล่าขาน ชื่อ “บ้านหนองบัวแดง”
มีพื้นที่ทางการเกษตรจ�ำนวน 1,700 ไร่ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เหมาะส�ำหรับการท�ำนาและปลูกพืช ประชากร/
ครัวเรือนมีทั้งหมด 108 ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย 271 คน หญิง 286 คน รวมทั้งสิ้น 557 คน มีแหล่งน�ำ้ สาธารณะ 3 แห่ง
ได้แก่ หนองฝายน้อย หนองบัวแดง และหนองฝายใหม่
ปี 2550 วว. ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุ่มได้ร่วมกันผลิตปุ๋ย วว. ตามแบบที่ได้
เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง และจากศักยภาพความพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยปุย๋ อินทรีย์ วว. มาตัง้ แต่ ปี 2553-2555
โดยมีการผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 150 ตัน มีการจ�ำหน่ายภายในชุมชน
ท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น มีรายได้จากการผลิตปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี
เกิดรายได้ภายในชุมชนเป็นจ�ำนวน 2,970,000 บาท
การได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยนับเป็นจุดเริ่มต้นของ
การรวมกลุม่ อย่างเป็นรูปธรรม จนมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาต่อยอดให้อย่างต่อเนือ่ ง
น� ำไปสู ่ ก ารพั ฒ นาหมู ่ บ ้านหนองบัว แดงไปสู่หมู่บ ้านแม่ข่า ยวิ ท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ปัจจุบัน กลุ่มมีการพัฒนาทางด้านการบริหารจัดการและมีเทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว การผลิตข้าวกล้อง การแปรรูปน�้ำ
ข้าวกล้อง การทอเสื่อ การเพาะเห็ด นอกจากนี้กลุ่มยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ชุมชนต้นแบบจากธนาคารเพื่อการเกษตร ของอ�ำเภอหนองสองห้อง โดยการเช่า
พื้นที่โรงปุ๋ยในการประชุมการพักช�ำระหนี้ของกลุ่ม
เพือ่ น�ำกลุม่ ผูพ้ กั ช�ำระหนีม้ าศึกษาเรียนรูใ้ นเทคโนโลยีทกี่ ลุม่ ด�ำเนินการอยู่ เพือ่
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พักช�ำระหนี้กลับไปสร้างอาชีพเสริมให้กับตัวเอง ท�ำให้
กลุม่ มีรายได้เสริม สามารถน�ำมาสร้างอาคาร และห้องน�ำ้ ปัจจุบนั สมาชิกชุมชนบ้าน
หนองบัวแดงไม่ต้องไปรับจ้างนอกหมู่บ้านและ มีกลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงาน
มีดังนี้
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1. กลุ่มเกษตรกรจาก อ.พล อ.แวงใหญ่ อ.เปือยน้อย อ.โนนศิลา อ.มัญจาคีรี อ.กระนวน และ อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น อ�ำเภอละ 10 คน
2. คณะดูงานจากเทศบาลต�ำบลแก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
3. อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
4. อบต.เขาดิน จ.กระบี่ ศึกษาดูงานการท�ำปุ๋ยอินทรีย์สูตร วว.

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. รายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง 3 ปี จ�ำนวน 150 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,970,000 บาท
2. รายได้จากการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ใน 2 ปี ปริมาณการผลิต 71 ตัน มูลค่า 1,420,000 บาท
รวมรายได้ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 4,390,000 บาท

ด้านสังคม

• ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับต�ำบลและชุมชนใกล้เคียง
• ธนาคารเพื่อการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ธกส.) มอบความไว้วางใจ
กลุ่ม จัดตั้งสถาบันทางการเงินมีการน�ำเงินมาให้กลุ่มบริหารจัดการ
จ�ำนวน 5,000,000 บาท ให้สมาชิกเข้ามาสมทบ วันละ 1 บาท

การขยายเครือข่าย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• การประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าว
กข 6 รางวัลชนะเลิศอันดับ
1 ระดับอ�ำเภอหนองสองห้อง
ประจ�ำปี 2555
• การประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าว
กข 6 รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับจังหวัดขอนแก่น
ประจ�ำปี พ.ศ. 2555

โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนงิ้ว หมู่ 3 ต.ทางขวาง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 49 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนท่อน หมู่ 3 ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 45 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนธาตุ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 25 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนหัน ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 25 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านถลุงเหล็ก ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 30 คน
จากการติดตามกลุม่ ลูกข่าย พบว่ากลุม่ เกษตรกรบ้านโนนธาตุ และกลุม่ เกษตรกรบ้านโนนงิว้ ได้นำ� เทคโนโลยีดงั กล่าว
ไปด�ำเนินการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
กลุ่มวิสาหกิจอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองบัวแดง เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง ประกอบกับประธานกลุ่มมีความรู้
ซื่อสัตย์มีความสามารถในการบริหารการจัดการ ได้รับเลือกให้เป็นผู้น�ำชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ปี กลุ่มเป็นกลุ่มที่มี
ศักยภาพในการผลิตปุ๋ยและเป็นกลุ่มที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียง นอกจากนี้กลุ่ม
ยังได้น�ำ วท. ที่ได้รับในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การเพาะเห็ด
การแปรรูปน�ำ้ ข้าวกล้อง
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
การที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก ก.วิทย์ฯ ถือเป็นความโชคดีของกลุ่ม เพราะท�ำให้ชุมชนของบ้านหนองบัวแดงมี
การเปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี เป็นก้าวส�ำคัญของการท�ำงานเป็นกลุม่ เป็นจุดเริม่ ต้นท�ำให้หน่วยงานภาครัฐในพืน้ ที่
จังหวัดขอนแก่นเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ อีกทั้ง ทาง วว. ให้การสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
เกิดการพัฒนา และการสร้างงานในชุมชน ทางกลุม่ ขอรับรองว่าจะสานต่อในงานทีท่ าง วว. สนับสนุน เพือ่ เป็นประโยชน์
กับชุมชนบ้านหนองบัวแดงตลอดไป
นายสุพรรณวัฒน์ มีศรี ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนไผ่งาม
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 12 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
นายสุมล โม้ทอง (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านโนนไผ่งาม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2543 โดยแยกออกมาจาก
บ้านโนนทองหลางตามเกณฑ์การตัง้ หมูบ่ า้ นใหม่ โดยมีผใู้ หญ่บา้ นคนแรก คือ
นายสุมล โม้ทอง ในส่วนจ�ำนวนครัวเรือนทีก่ อ่ ตัง้ หมูบ่ า้ นมีทงั้ สิน้ 118 หลังคา
เรือน มีประชากรจ�ำนวน 561 คน แบ่งเป็นชาย 274 คน หญิง 287 คน
พื้ น ที่ ท างการเกษตรส่ ว นใหญ่
เป็นพืน้ ทีด่ นิ ปนทราย มีการท�ำนาเป็น
อาชี พ หลั ก มี ก ารผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์
แตงโม มะเขือเทศ พริก ประมาณ
80% ที่ผลิตเมล็ดพันธุ์จ�ำหน่าย เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและมีการปลูก
ผักที่ท�ำได้ตลอดปี เนื่องจาก กลุ่มได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ SML
ในการขุดบ่อบาดาลเพื่อการใช้งานในชุมชน
ปี 2550 วว. ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
ทัง้ ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ กลุม่ จึงได้รว่ มกันผลิตปุย๋ วว. อย่างต่อเนือ่ ง ประธาน
กลุ่มและสมาชิกส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิต ท�ำให้การใช้ปุ๋ย
เคมีและต้นทุนทางการเกษตรลดลง อีกทั้งผักที่ปลูกในปัจจุบันได้คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ทางบริษัทก�ำหนด จากศักยภาพความพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ วว. มาตั้งแต่ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตปุ๋ยรวม 140 ตัน เป็นเงิน
2,772,000 บาท

กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. ธนาคารเพื่อการเกษตร ของอ�ำเภอสีชมพู (ธกส.) น�ำกลุ่มเกษตรกรผู้พักช�ำระหนี้ เข้ามาดูงานด้านการผลิตปุ๋ย และ
เมล็ดพันธุ์ผัก
2. คณะท�ำงาน อบต.วังเพิ่ม น�ำกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยเข้าเยี่ยมชม
3. กลุ่มเกษตรกร ต.นากอก อ.สีบุญเรือง จ.หนองบัวล�ำภู

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. รายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ในระยะเวลา 3 ปี ผลได้ 140 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,772,000 บาท
2. การผลิตภัณฑ์เมล็ดพันธ์ข้าว แตงโม มะเขือเทศ พริก แตงกวา มีมูลค่า 3,000,000 บาท/ปี
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สรุป ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตปุ๋ยอินทรีย์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักของกลุ่ม
สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่าย คิดเป็นมูลค่ารวม 5,772,000 บาท

การขยายเครือข่าย

การขยายผลไปยั ง หมู ่ บ ้ า นอื่ น ๆ ทั้ ง ที่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ เภอเดี ย วกั น และต่ า งอ� ำ เภอ
เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนเกิดการระเบิดภายในของคนในชุมชนที่
ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ของครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีหมู่บ้านที่สนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านจอมบึง หมู่ 10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 34 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกป่ากุง หมู่ 1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 44 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านหงษ์ ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 35 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านสมสนุก ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล�ำภู 30 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านผาสวรรค์ ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 35 คน
จากการติดตามผลกลุ่มลูกข่ายที่ได้รับการอบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากวิทยากรของกลุ่มผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนไผ่งาม พบว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านจอมบึง ม.10 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น และกลุ่มเกษตรกรบ้าน
โคกป่ากุง ม.1 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น ได้รับการถ่ายทอดมีการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวไปด�ำเนินการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เอง
ภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ

กลุม่ ผลิตปุย๋ อินทรียบ์ า้ นโนนไผ่งาม เป็นกลุม่ ทีม่ กี ารพัฒนาน�ำเอาเทคโนโลยีของหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยมาประยุกต์ใช้กบั พืน้ ที่
ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการน�ำปุย๋ มาใช้กบั พืน้ ทีท่ างการเกษตร การท�ำนาข้าว การปลูกผักปลอด
สารพิษ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ มีแหล่งน�ำ้ บาดาล ส�ำหรับการปลูกผัก แต่ไม่เพียงพอส�ำหรับการท�ำนา ต้องรอฝนตาม
ฤดูกาล บางปีผลิตเมล็ดพันธุไ์ ด้นอ้ ย แต่กลุม่ ก็ยงั ไม่ทอ้ ยังคงพยายามทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วสูช่ มุ ชนและ
ด�ำเนินการผลิตต่อไป
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

จากการทีก่ ลุม่ ได้รบั คัดเลือกเป็นหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย ท�ำให้กลุม่ ได้มกี ารเปิดโลกทัศน์ของตัวเอง ท�ำให้ได้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้กับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ ของหลายๆ จังหวัด และหลายเทคโนโลยี เกิดการสร้างงาน คือ คนในชุมชน
มีงานจากการรับเทคโนโลยีมาสร้างเป็นอาชีพ สร้างเงินมีการจ�ำหน่ายปุย๋ สร้างคน คนในชุมชนได้รบั ความรูแ้ ละสามารถ
ถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ นื่ ได้ สิง่ ทีส่ ำ� คัญยิง่ ส�ำหรับเกษตรกรอย่างพวกเรา คือ การได้ใช้ปยุ๋ ทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพ ผมคิดว่าเป็นความ
ประทับใจที่แตะต้อง และมองเห็นได้
นายสุมล โม้ทอง ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์เคมีบ้านหนองแวงน้อย
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 5 ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
นายเจริญ พลเทพ (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรรี มั ย์ เดิมย้ายถิน่ ฐาน
มาจากบ้านแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.พุทไธสง จ.บุรรี มั ย์ มาตัง้ ถิน่ ฐานอยูร่ มิ หนอง
น�้ำที่มีชื่อว่าหนองโต่งโต้น มาตั้งบ้านเรือนเมื่อปี พ.ศ. 2429 มีนายหลวงหนวด
บัวเป็นผูใ้ หญ่บา้ นคนแรก นานหลายปีหนองโต่งโต้นได้เกิดต้นแวงมากขึน้ จึงได้
เปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านหนองแวงจนถึงปัจจุบัน พื้นที่โดยรวมทั้งหมด 2,756 ไร่
แบ่งออกเป็น พื้นที่อยู่อาศัย จ�ำนวน 34 ไร่ พื้นที่ทำ� การเกษตร จ�ำนวน 2,151
ไร่ พื้นที่สาธารณะ จ�ำนวน 571 ไร่ จ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 153 ครัวเรือน
ส่ ว นใหญ่ ท� ำ อาชี พ การเกษตร 148 ครั ว เรื อ น เป็ น นาดอนอยู ่ น อกเขต
“สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่ม
ชลประทานพืน้ ทีร่ าบและทีร่ าบสูงเป็นดินทราย มักประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง
มากกว่ารางวัลใดๆ คือ การได้
โดยมีพื้นที่ป่า จ�ำนวน 514 ไร่ แหล่งน�้ำมีแหล่งน�้ำหลัก 3 แหล่ง ได้แก่
รับคัดเลือกให้ได้รับโครงการหนึ่ง
หนองคึกฤทธิ์ พื้นที่ 18 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการท�ำการเกษตร และเลี้ยงสัตว์
อ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยเป็น 1 ในอ�ำเภอ
หนองละหาน พื้นที่ 38 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการท�ำน�้ำประปาหมู่บ้าน และ
และ 1 ใน 317 แห่งทั่วประเทศไทย
หนองแวง พืน้ ที่ 32 ไร่ ดินเป็นกรดเนือ่ งจากได้เคยท�ำการวิเคราะห์ดนิ ปรากกฏ
และยิ่งกว่านั้นกลุ่มยังได้รับความ
ไว้วางใจจาก วว. ให้เป็นหมู่บ้าน
ผลเฉลี่ยค่า pH อยู่ประมาณ 3-5 ในแต่ละปีต้นทุนการปลูกข้าวสูงโดยปุ๋ย
แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นปัจจัยที่สำ� คัญและมีราคาสูง
ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่”
ปี 2551 วว. ได้คดั เลือกเข้าร่วมโครงการ
หนึ่งอ�ำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย จุดที่เห็นได้ชัด ที่สุดคือ ลดต้นทุนในการท�ำนาคือกลุ่มสามารถ
ผลิตปุ๋ยขึ้นใช้ได้เองภายในชุมชน ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี มีความรู้เรื่องปุ๋ยและดินมาก
ยิ่งขึ้นตามหลักวิชาการ ชาวบ้านในพื้นที่ว่างงานน้อยลง เนื่องจากส่วนหนึ่งมาเป็นสมาชิก
โรงงานปุ๋ยและท�ำงานผลิตปุ๋ยมีรายได้และได้ปุ๋ยคุณภาพดี ราคาถูกไปใช้ ผลผลิตเป็นที่
น่าพอใจต่อจากนัน้ ในปี 2553 กลุม่ ได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย วท.
เนื่องจากในแต่ละปีกลุ่มสามารถด�ำเนินการ ผลิตปุ๋ยเฉลี่ยปีละ 80-100 ตัน หลังจาก
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสภาพความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนดีขึ้น ส่งเสริมให้กลุ่มได้เป็นวิทยากร
ด้านปุ๋ย มีกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อให้กลุ่มได้มี
รายได้เพิ่มขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพได้แก่ กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่
กิจกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กิจกรรมการเพาะเห็ด และกิจกรรมการผลิต
แก๊สชีวภาพ
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ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ที่กลุ่มได้รับจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ของ วว. ใน 3 ปี ปริมาณการผลิต 240 ตัน คิดเป็นมูลค่า
4,752,000 บาท

ด้านสังคม

• สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร ทั้งในและนอกพื้นที่
• ธนาคารเพื่อการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ (ธกส.) ปล่อยเงินกู้ให้กับกลุ่มทุกปีเพื่อเป็นทุนในการผลิตปุ๋ย
• กรมการข้าวให้ความส�ำคัญส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการลดต้นทุนการผลิตปี 2555
• กรมพัฒนาที่ดินเห็นความส�ำคัญสนับสนุนอุปกรณ์และวัตถุดิบการท�ำปุ๋ยหมักจ�ำนวน 10 ชุด เพื่อส่งเสริมให้น�ำ
วัตถุดิบเหลือทิ้งในครัวเรือนและชุมชนมาท�ำปุ๋ยน�้ำ
• ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกจากเทศบาลต�ำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
• ได้รับงบประมาณจากจังหวัดในการจัดซื้อรถอีแต๋นจ�ำนวน 232,000 บาท เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ ของชุมชน เช่น
ขนส่งปุ๋ยและวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย เป็นต้น

การขยายเครือข่าย

โดยมีหมู่บ้านที่สนใจ ดังนี้
1. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนดินแดง ต.ทองหลาง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 29 คน
2. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านแดงใหญ่ ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 32 คน
3. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านไทรทอง ต.หนองเยื้อง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 72 คน
4. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านหลักศิลา ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 95 คน
5. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนไฮ ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 41 คน
จากการติดตามผลกลุ่มลูกข่าย พบว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านไทรทองและกลุ่มเกษตรกรบ้านหลักศิลา ได้น�ำเทคโนโลยี
ดังกล่าวไปด�ำเนินการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
กลุม่ ผูผ้ ลิตปุย๋ อินทรียเ์ คมีบา้ นหนองแวงน้อย มีจดุ เด่นด้านความรัก ความสามัคคี ทุกกิจกรรมทีม่ ใี นชุมชนทุกคนมีสว่ น
ร่วม อีกทั้งประธานกลุ่มและคณะกรรมการทุกคนมีความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักการท�ำงานแบบโปร่งใส เป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกในชุมชนจากจุดนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ประธานกลุ่มและกรรมการได้รับการคัดเลือกเป็นรอง
ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต�ำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
กลุม่ ยึดหลักการท�ำงานทีต่ อ้ งยืนด้วยล�ำแข้งของตนเอง ไม่รอแต่งบประมาณของภาครัฐ บางครัง้ ภาครัฐให้งบประมาณ
มาโดยที่ทางกลุ่มไม่ได้ร้องขอแต่มองเห็นศักยภาพของกลุ่มที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม และความตั้งมั่นอย่างแท้จริง
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มมากกว่ารางวัลใดๆ คือการได้รับคัดเลือกให้ได้รับโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย
เป็น 1 ในอ�ำเภอ และ 1 ใน 317 แห่งทั่วประเทศไทย และยิ่งกว่านั้นกลุ่มยังได้รับความไว้วางใจจาก วว. ให้เป็นหมูบ่ า้ น
แม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนั้น วว. ยังส่งเสริมและผลักดันให้กลุ่มเป็น
วิทยากรด้านปุ๋ย ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนใกล้เคียง ท�ำให้กลุ่มมีความรู้ด้านปุ๋ยมากยิ่งขึ้น ซึ่งมี วว. เป็นพี่เลี้ยง
อย่างต่อเนื่องเสมอมา ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับจาก วว. ล้วนแล้วแต่พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนของบ้านหนองแวงน้อย
เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปหางานท� ำที่
กรุงเทพฯ ทุกคนในชุมชนบ้านหนองแวงน้อยสัญญาว่าจะท�ำทุกอย่างที่ วว. ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ และ
ขอรับรองว่าจะไม่ทำ� ให้ วว. ผิดหวัง
นายเจริญ พลเทพ ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนส�ำโรงเหนือ
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 10 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
นายจ�ำเนียร ไชยภักดี (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านโนนส�ำโรงเหนือ เป็นหมู่บ้านที่แยกตัวจากบ้านโนนส�ำโรง หมู่ 5
จึงมีการมาสร้างเป็นหมูบ่ า้ น ให้ชอื่ ว่า “บ้านโนนส�ำโรงเหนือ” มีพนื้ ที่ 3,215
ไร่ แยกเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 3,010 ไร่ ปลูกยางพารา 90 ไร่ ปลูกมันส�ำปะหลัง
41 ไร่ ที่เหลือ 74 ไร่เป็นที่อยู่อาศัย โดยมี 60 ครัวเรือน มีประชากร 302
คน แยกเป็นชาย 144 คน และเป็นหญิง 158 คน บ้านโนนส�ำโรงเหนือ
มีประธานกลุม่ ทีม่ ภี าวะผูน้ ำ� เข้มแข็ง สมาชิกให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ
ประกอบกับมีการบริหารจัดการทีช่ ดั เจน ท�ำให้เกิดกิจกรรมขึน้ ในชุมชน เช่น
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ศูนย์การเรียนรู้ระดับต�ำบล เป็นต้น ก่อให้เกิดรายได้โดย
รวมแก่กลุ่มเป็นจ�ำนวนเงิน 10,125,000 บาท/กลุ่ม
เมื่อปี 2549 ชุมชนบ้านโนนส�ำโรงเหนือ ได้จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยและน�ำไปใช้เอง
แต่เนื่องจากสูตรปุ๋ยที่น�ำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้มาตรฐานท�ำให้การรวมกลุ่ม ท�ำปุ๋ย
ไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร ประกอบกับปุ๋ยเคมีมีราคาที่สูงมาก ชุมชนต้องการ
ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร และอยากมีโรงงานปุ๋ยเป็นของหมู่บ้าน จึงขอรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. เช่น เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การแปรรูปข้าว
การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น เทคโนโลยีที่ได้รับสามารถช่วยให้ชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มี
คุณภาพไว้ใช้เอง มีราคาถูกกว่าท้องตลาด ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร ผลผลิต
เพิ่มมากขึ้น เสริมอาชีพหลัก และสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน และมีโรงงานเป็นของ
ชุมชนเองปละได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้และรับรู้สิ่งใหม่ๆ จนน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ที่เห็นเป็นรูปธรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณปีละ 300 ตัน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ความพร้อมในการรับเทคโนโลยีตา่ งๆ วว. จึงได้ยกระดับจากกลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิตปุย๋
เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท.
ในปี 2553-2554 การด�ำเนินโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย วท. ได้มกี ารด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
และมีการติดตามประเมินผล ท�ำให้กลุ่มเกิดความเชื่อมั่น และสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้จำ� นวน
300 ตัน /ปี สามารถลดต้นทุนในการท�ำการเกษตรได้จริง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ดินดีขึ้น ท�ำให้ชุมชน
มีการขยายผลของความส�ำเร็จไปสู่ชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็น
จ�ำนวน 752 คน และมีคะแนนความพึงพอใจ ประมาณ 93.65% ซึ่งชุมชนต่างๆ มีความคิดเห็น
ตรงกันว่า การฝึกอบรมเรือ่ งปุย๋ อินทรียม์ ปี ระโยชน์ สามารถน�ำไปใช้ได้จริง และเกิดผลดีกบั พีน่ อ้ ง
เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
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ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 2,250,000 บาท
• รายได้จากการขายมูลสัตว์ เป็นเงิน 1,125,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย เป็นเงิน
6,750,000 บาท
• ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี
เป็นเงิน 12,600,000 บาท
• ผลประโยชน์ของโครงการต่อประเทศชาติในการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมี
จากต่างประเทศเป็นเงิน 25,200,000 บาท
ผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากการด�ำเนินโครงการฯ ทัง้ จากกลุม่ เกษตรกรและประเทศ
ชาติรวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 44,550,000 บาท

ด้านสังคม
•
•
•
•
•
•

ชุมชนได้ประโยชน์จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง
ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด
ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตรกร
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน
ท�ำให้ชุมชนเกิดความสามัคคีจากการที่ได้ท�ำงานร่วมกัน

การขยายเครือข่าย

การขยายเครือข่ายเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่ได้เข้าใจถึงองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย
ประกอบกับต้องการให้มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ จะส่งผลให้เกิด
เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายดังนี้
1. กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านหนองปลาเข็ด หมู่ 6 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน
2. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านปลาบ่อ หมู่ 4 ต.โพธิ์ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองส�ำราญ หมู่ 8 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 16 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนค้อ หมู่ 1 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนคูณ หมู่ 2 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน
6. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 7 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 16 คน
7. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 5 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 15 คน
8. กลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าเชือก หมู่ 10 ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน 16 คน
9. กลุ่มบ้านเปือย หมู่ 3 ต.โนนกาเล็น อ.ส�ำโรง จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 51 คน
10. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดยโสธร จ�ำนวน 111 คน
11. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ จ�ำนวน 115 คน
12. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน 117 คน
13. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 112 คน
14. กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสกลนคร จ�ำนวน 123 คน
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านบุกลาง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 10 ต.บุเปือย อ.น�ำ้ ยืน จ.อุบลราชธานี
นางเทวี แว่นศิลา (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านบุกลาง เป็นหมูบ่ า้ นทีแ่ ยกตัวจากบ้านบุเปือย จึงมีการมาสร้างเป็น
หมูบ่ า้ น ให้ชอื่ ว่า “บ้านบุกลาง” มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 2,119 ไร่ โดยแยกเป็นพืน้ ที่
อยู่อาศัย 100 ไร่ พื้นที่การเกษตร 2,016 ไร่ และพื้นที่สาธารณะประโยชน์
3 ไร่ จ�ำนวนครัวเรือนที่มีบ้านเลขที่ 162 ครัวเรือน มีประชากรรวม 523 คน
แบ่งเป็นเพศชาย 275 คน และเพศหญิง 248 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ได้แก่ ท�ำไร่มันส�ำปะหลัง ข้าวโพด ท�ำสวนผลไม้ ท�ำสวนยาง
ปลูกพืชผักสวนครัว เลีย้ งโค และท�ำนา รายได้เฉลีย่ 66,935.83 บาท/คน/ปี
ผลผลิตของชุมชนที่จ�ำหน่ายสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่ส�ำคัญ ได้แก่ ผลไม้ เช่น ฝรั่ง เงาะ แก้วมังกร มันเทศ
มะละกอ ล�ำไย พืชเศรษฐกิจได้แก่ มันส�ำปะหลัง ยางพารา และพืชผัก
บ้านบุเปือย เป็นหมู่บ้านที่มีการท�ำกิจกรรมหลายอย่าง เช่นกลุ่มอาชีพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวเกรียบ
มันเทศ) ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ประจ�ำหมู่บ้าน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบกับมีประธานกลุ่มที่มีภาวะผู้น�ำ
และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สมาชิกให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านต่างๆ
ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่ชัดเจน เป็นต้น ก่อให้เกิดรายได้โดยรวม
แก่กลุ่มเป็นจ�ำนวนเงิน 2,250,000 บาท/กลุ่ม
ชุมชนบ้านบุเปือย เป็นชุมชนที่มีอาชีพท�ำการเกษตรเป็นหลัก เช่น
มันส�ำปะหลัง, นาข้าว และยางพารา พืชที่นิยมปลูกมากในพื้นที่ได้แก่
มันส�ำปะหลัง ซึง่ เมือ่ ก่อนเกษตรกรไม่มอี งค์ความรูเ้ รือ่ งการปลูกมันส�ำปะหลัง
และไม่สามารถรวมกลุ่มเพื่อจะก�ำหนดราคาขายได้ทำ� ให้การขายผลผลิตนั้น
ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางเพียงคนเดียว ประกอบกับปุ๋ยเคมีราคาแพงท�ำให้
ต้นทุนในการท�ำการเกษตรสูงตามไปด้วย เกษตรกรทีม่ แี นวคิดเหมือนกันร่วม
กันหาทางออกด้วยการรวมกลุม่ ผลิตปุย๋ ไว้ใช้เอง เพือ่ ลดต้นทุนในการท�ำการ
เกษตร จึงได้ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. เช่น เทคโนโลยีการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพไว้ใช้เอง ท�ำให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนต่อไป และชุมชน
ได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้และรับรู้สิ่งใหม่ๆ จนน�ำไปสู่การปฏิบัติที่เห็น
เป็นรูปธรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณปีละ 100 ตัน
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ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 750,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์ เป็นเงิน 375,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย เป็นเงิน 1,125,000 บาท
• ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 4,200,000 บาท
• ผลประโยชน์ของโครงการต่อการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 8,400,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 14,850,000 บาท

ด้านสังคม

ชุมชนได้ประโยชน์จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง
• ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด
• ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร
• ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
• สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน
• ท�ำให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม ความสามัคคีจากการที่ได้ท�ำงานร่วมกัน

การขยายเครือข่าย

ในการด�ำเนินการขยายเครือข่ายเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้เข้าใจถึง
องค์ ค วามรู ้ เรื่ อ งปุ ๋ ย ประกอบกั บ ต้ อ งการให้ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยที่ เข้ ม แข็ ง และมี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ที่เป็นประโยชน์ จะส่งผลให้เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายดังนี้
1. กลุ่มบ้านกุดเชียงมุน หมู่ 8 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น�ำ้ ยืน จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 31 คน
2. กลุ่มบ้านค�ำระหงษ์ หมู่ 16 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น�้ำยืน จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 24 คน
3. กลุ่มบ้านโชคสมบูรณ์ หมู่ 11 ต.โซง อ.น�ำ้ ยืน จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 40 คน
4. กลุ่มบ้านเปือย หมู่ 8 ต.บุเปือย อ.น�้ำยืน จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 50 คน
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนป่าเลา หมู่ 6 ต.ยาง อ.น�ำ้ ยืน จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 35 คน
6.กลุ่มเกษตรกรบ้านป่าแขม ต.คอแลน อ.บุญฑริก จ.อุบลราชธานี จ�ำนวน 34 คน
ลูกข่ายที่ผลิตปุ๋ย และน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กลุ่มบ้านเปือย ม.8 ต.บุเปือย อ.น�้ำยืน จ.อุบลราชธานี
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับจังหวัด ปี 2553
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หมู่บ้านกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 2 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย
นางทองพูน เสวิสิทธิ์ (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านหัวด่าน เป็นชุมชนที่มีขนาดเล็ก มีจำ� นวนครัวเรือน 84 ครัวเรือน
เป็นชาย 171 คน หญิง 165 คน รวม 336 คน ชุมชนเดิม เป็นชุมชนที่มี
ภูมิปัญญาการผลิตสุรากลั่นของตนเอง จึงได้จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านหัวด่านขึ้นในปี พ.ศ. 2545 จ�ำนวน 27 คน และเริ่มผลิตและจ�ำหน่าย
ในชุมชน โดยมี นายทองพูน เสวิสิทธิ์ เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านหัวด่าน และได้ผลิตสุรากลั่นขายในชุมชนจนผลิตภัณฑ์สุรากลั่นได้รับ
เกียรติบตั รเป็น OTOP ระดับ 5 ดาว ซึง่ กลุม่ ก็ได้ผลิตสุรากลัน่ มาตลอดจนถึง
ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2546 ส่วนด้านการเกษตรซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน เช่น ปลูกข้าวโพด ปลูกขิง เป็นต้น
แต่กลุม่ ใช้ปยุ๋ เคมีเป็นหลักและใช้ในปริมาณมากขึน้ ทุกปีสง่ ผลกระทบต่อดิน ท�ำให้ดนิ เสือ่ มโทรม ดินแข็ง ผลผลิตตกต�ำ่ และ
มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ปัญหาที่ชุมชนพบทุกปี คือ ปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง ไม่สามารถควบคุม
ต้นทุนการผลิตได้ ชุมชนจึงได้มกี ารประชาคมเรือ่ งการแก้ปญ
ั หานี้ ต้องการลดต้นทุน
ในการท�ำการเกษตร เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกลุ่ม ชุมชนได้ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพ
ด่านซ้าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ�ำเภอนาแห้ว และ
กศน. ต�ำบลนามาลา ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหา
ปี 2549 วว. ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จากนั้นกลุ่มได้ร่วมกันผลิตปุ๋ย วว. อย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้กลุ่มมีความรู้ความเข้าใจและน�ำไปปฏิบัติสร้างรายได้และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ลดรายจ่ายในครัวเรือนเป็นอย่างมากและจากศักยภาพความพร้อม ของกลุม่ กลุม่ จึง
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเข้ า ร่ ว มโครงการหมู ่ บ ้ า นแม่ ข ่ า ยปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ วว. มาตั้ ง แต่
ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตรวมทั้ง 3 ปี ประมาณ 150 ตัน มีการจ�ำหน่ายภายใน
ชุมชน ท�ำให้ดนิ มีสภาพดี ได้ผลผลิตเป็นทีพ่ อใจของกลุม่ ผูใ้ ช้ เกิดรายได้ภายในชุมชน
เป็นจ�ำนวน 2,970,000 บาท
จากการได้รบั คัดเลือกเป็นหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์ ได้มกี ารพัฒนาอาชีพและ
ได้นำ� เทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนา และใช้ได้จริงในชุมชน ในบ้านหัวด่านปัจจุบันมีการ
ท�ำอาชีพเสริมจากการเลีย้ งปลานิล มีรายได้ตอ่ คน/ปี ประมาณ 10,000 บาท นอกจาก
นี้มีการเลี้ยงไก่เพื่อกินเนื้อ จ�ำหน่าย ราคา 100 บาท/กก.
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กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรจาก อ.ท่าลี่ จ.เลย
2. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลต่างๆ ใน อ.นาแห้ว
3. คณะครูโรงเรียนเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. ก�ำไรจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ในรอบ 3 ปี 150 ตัน เป็นเงิน 2,970,000 บาท
2. รายได้จากการเลี้ยงปลาจ�ำหน่ายใน 1 ปี สมาชิก 15 คน เป็นเงิน 150,000 บาท
สรุป ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเลี้ยงปลาของกลุ่ม สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้
จ่าย คิดเป็นมูลค่ารวม 3,120,000 บาท

ด้านสังคม
•
•
•
•

สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร ทั้งในและนอกพื้นที่
ช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนบ้านหัวด่าน
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น และระดับท้องถิ่น
จัดระบบของชุมชนให้มีความพร้อมและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ต้องการ

การขยายเครือข่าย

มีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นลูกข่าย ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านราษฎร์ ม.6 ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 50 คน
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านบุ่ง ม.6 ต.นาแห้ว อ.นาแห้ว จ.เลย 36 คน
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านบ่อเวียงน้อย ม.5 ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 27 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองหวาย ม.5 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 59 คน
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านโนนสว่าง ม.8 ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 50 คน
จากการติดตามผล พบว่ากลุ่มเกษตรกรบ้านราษฎร์ ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย และกลุ่มเกษตรกรบ้านบุ่ง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวด่าน เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง จะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมที่กลุ่มท�ำ จะสร้างงาน
และอาชีพให้กบั ชุมชน อีกทัง้ ประธานกลุม่ ยังเป็นคนมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา โดยการน�ำพาสมาชิกไปดูงานทุกพืน้ ทีท่ สี่ ามารถ
น�ำมาพัฒนากลุ่มของตัวเองได้ นอกจากนี้กลุ่มยังได้น�ำ วท. ที่ได้รับในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
อาทิ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ เทคโนโลยีเหล่านี้ กลุ่มน�ำมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเพิ่มมากขึ้น
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
จากการที่กลุ่มได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย ท�ำให้กลุ่มได้มีโอกาสในหลายๆ อย่าง ท�ำให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ ของหลายๆ จังหวัด และหลายเทคโนโลยี ท�ำให้ได้ทราบปัญหาในแต่ละกลุ่ม
และน�ำมาปรับปรุง และพัฒนา ท�ำให้กลุ่มบ้านหัวด่าน ได้มีอาชีพรองรับคนในชุมชนมากขึ้น มีการศึกษาเทคโนโลยี
ต่างๆ จากการสนับสนุนของ วว. จนกระทั่งกลุ่มพบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน นอกจากการผลิตปุ๋ยแล้ว
ก็เป็นเทคโนโลยีการเลี้ยงปลา และกลุ่มได้ด�ำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน และคิดว่าสิ่งที่ได้รับจาก วว. เป็นสิ่งที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนของเราเป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ
นายทองพูน เสวิสิทธิ์ ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
ตามวิถีพอเพียงบ้านบนลาน
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
นายจ�ำนงค์ อรุณรัตน์ (ปรธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านบนลาน เป็นพื้นที่ในโครงการพัฒนาลุ่มแม่น�้ำปากพนังอันเนื่องมา
จากพระราชด�ำริ เป็นพืน้ ทีเ่ ก่าแก่ เริม่ ก่อตัง้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบนั
ประมาณ 100 ปี เดิมมีสายน�้ำธรรมชาติจากทิศตะวันตกเลียบไปทางด้าน
ทิศใต้ ตลอดแนวลงไปสู่ที่ราบลุ่มด้านทิศตะวันออก ตามแนวสายน�้ำจะมี
ต้นไม้ชื่อต้นสาคู ขึ้นอยู่ตลอดบริเวณที่เป็นที่ราบสูงด้านทิศใต้จะมีลานกว้าง
ใหญ่ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อบ้านบนลาน พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่
ทั้งหมด 2986 ไร่ จ�ำนวนประชากร 103 ครัวเรือน มีประชากรจ�ำนวน 419
คน เป็นชาย 206 คน เป็นหญิง 213 คน มีอาชีพหลัก คือการท�ำนา ท�ำสวน

อาชีพเสริม คือการเลี้ยงโค และปลูกผัก
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงบ้านบนลาน ก่อตั้งเมื่อปี 2543 เดิมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือทิ้ง เช่น
แกลบ ร�ำ ฟางข้าวและมูลสัตว์ แต่เนือ่ งจากประธานกลุม่ มีความสนใจการผลิตปุย๋ และจะเข้าร่วมอบรมในทุกครัง้ ทีส่ ามารถ
เดินทางไปได้
ปี 2550 กลุ่มได้รับการสนับสนุนโรงงานผลิตปุ๋ย และเครื่องจักรจาก วว.
พร้อมทั้งเทคโนโลยีการผลิต สมาชิกกลุ่มได้ผลิตและใช้กับนาข้าว และพืชผัก
เห็นผลผลิตทีไ่ ด้หลังการเก็บเกีย่ วจึงมัน่ ใจในสูตรทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดและผลิต
สูตร วว. โดยมีการผลิตตั้งแต่ปี 2553-2555 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 120 ตัน มีการ
จ�ำหน่ายภายในชุมชน ท�ำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น มีรายได้จากการ
ผลิตปุย๋ ลดการใช้ปยุ๋ เคมี เกิดรายได้ภายในชุมชน เป็นจ�ำนวน 2,376,000 บาท
กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 4 ครั้ง ใน 1 ปีการศึกษา
ครั้งละ 60 คน
2. โรงเรียนแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 60 คน
3. โรงเรียนสตรีจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง 40 คน
4. พัฒนาชุมชน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จ�ำนวน 20 คน
5. องค์การบริหารส่วนต�ำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
6. กลุ่มเกษตรกรของประเทศมาเลเซีย ติดต่อผ่านส�ำนักงานเกษตรกร
จังหวัด

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

รายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง วว. 3 ปี จ�ำนวน 120 ตัน มูลค่า
2,376,000 บาท
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จากการด�ำเนินการงานทีผ่ า่ นมาน�ำไปสูก่ ารขยายผลไปยังหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ
ทั้งที่อยู่ในอ�ำเภอเดียวกันและต่างอ�ำเภอเกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนใน
ชุมชน เกิดการระเบิดภายในของคนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพิ่มรายได้ ของครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้าน
ที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านแหลมโตนด หมู่ 2 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง 59 คน
2. กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านควนพนางตุง หมู่ 3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 36 คน
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านนาม่อน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 20 คน
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านบ่อสน ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 24 คน
5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 18 คน
6. กลุ่มเกษตรกรบ้านในโป๊ะ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 50 คน
จากการติดตาม พบว่ากลุม่ ผลิตปุย๋ อินทรียบ์ า้ นควนพนางตุง หมู่ 3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านนาม่อน ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ได้รับการถ่ายทอดมีการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวไป
ด�ำเนินการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยม
พสกนิกร ที่บ้านนายจ�ำนง อรุณรัตน์ และทอดพระเนตรนาข้าวที่ใช้ปุ๋ย
ของ วว. ได้รับเกียรติบัตรและโล่ คนดีศรีเมืองลุง ประจ�ำปี 2554
ได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัดพัทลุง ปี 2555
และระดับภาค ปี 2555

“กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงบ้านบนลาน เป็นกลุ่มที่ ผู้น�ำมีความรู้ความสามารถ มีภูมิปัญญาชาวบ้านในด้าน
การเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่งเป็นสายน�ำ้
ทีส่ ำ� คัญทีช่ ว่ ยหล่อเลีย้ งพืชทางการเกษตรอ�ำเภอควนขนุน เป็นวิทยากรทีถ่ า่ ยทอดความรูใ้ ห้กบั เด็กนักเรียน นักศึกษา
กลุ่มเกษตรกร จากพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีต่างประเทศที่สนใจ ความรู้เกี่ยวกับการผลิตปุ๋ย เข้ามารับความรู้ เพื่อน�ำ
ไปพัฒนาประเทศของตัวเอง ซึง่ จะเห็นได้วา่ ปุย๋ ทีผ่ ลิตในปัจจุบนั เป็นทีต่ อ้ งการของทัง้ ใน และต่างประเทศ ซึง่ ถือว่าเป็น
สิ่งที่ดีที่ทำ� ให้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยมากขึ้น
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

การที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนจาก วว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นความโชคดีของกลุ่ม เพราะท�ำให้
ชุมชนของบ้านบนลาน มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีการท�ำงานร่วมกัน น�ำเทคโนโลยีที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับ
อาชีพของกลุ่ม เสริมสร้างรายได้ภายในชุมชน เป็นจุดเริม่ ต้นของกิจกรรมต่างๆ เช่น การเพาะเห็ด ท�ำให้เกิดการพัฒนา
และการสร้างงานในชุมชน ทางกลุม่ ขอรับรองว่า จะสานต่อในงานที่ทาง วว. สนับสนุน เพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชน
บ้านบนลานต่อไป
นายจ�ำนงค์ อรุณรัตน์ ประธานกลุ่ม
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หมูบ่ า้ นปุย๋ อินทรียก์ ลุม่ ปุย๋ อินทรียช์ วี ภาพบ้านทุง่ เลียบ
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 1 ต.ทุ่งต�ำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นางกนกกร เรืองกูล (เลขากลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านทุง่ เลียบ ตัง้ มาประมาณปี 2350 ประมาณ 200 ปีมาแล้ว ชือ่ หมูบ่ า้ น
เป็นการตัง้ ตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของหมูบ่ า้ น เนือ่ งจากพืน้ ทีข่ อง
หมู่บ้านเป็นที่ราบ ทุ่งกว้าง มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น โดยเฉพาะต้นเลียบ
เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้จัดตั้งชื่อหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงพร้อมใจ
กัน ใช้ชื่อบ้านว่ า บ้ า นทุ ่ ง เลี ย บ มี พื้ น ที่ ร าบมี ล� ำ คลองไหลผ่ า นหมู ่ บ้ า น
บ้านทุ่งเลียบ ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอหาดใหญ่ ประมาณ 12 กม. และ
ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ประมาณ 1 กม. มีเนื้อที่ทั้งหมด
7,434 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 4,484 ไร่ มีราษฎรอาศัยอยู่ 204 ครัวเรือน รวมมีประชากรทั้งหมด 747 แยกเป็นผู้ชาย
351 คน เป็นผู้หญิง 396 คน นับเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์มีคนเข้ามาอยู่อาศัย มีการแบ่งหมู่บ้านออกเป็น
โซนหมู่บ้าน จ�ำนวน 3 โซน มีคณะกรรมการบริหารโซนเพื่อดูแลช่วยเหลือสมาชิกของแต่ละโซนอย่างเป็นระบบ
การด� ำรงชีวิตประจ� ำวันของสมาชิกในหมู่บ้านจะใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขต้นแบบอ�ำเภอหาดใหญ่ ประจ�ำปี 2551
ปี 2550 วว. ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ย จากนั้นกลุ่มได้ร่วม
กันผลิตปุ๋ย วว. ตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง และจากศักยภาพ
ความพร้อมของกลุม่ กลุม่ จึงได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย
ปุ๋ยอินทรีย์ วว. มาตั้งแต่ ปี 2553-2555 โดยมีการผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมาณ
ปุย๋ รวม 158 ตัน มีการจ�ำหน่ายภายในชุมชน ท�ำให้ชวี ติ ความเป็นอยูข่ องชุมชน
ดีขึ้น มีรายได้จากการผลิตปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยเคมี เกิดรายได้ภายในชุมชน
เป็นจ�ำนวน 3,128,400 บาท
ขั้นตอนการด�ำเนินการ
1. ศึกษาบริบทของชุมชน/แผนที่เดินดิน
2. จัดเวทีให้ชุมชนวิเคราะห์ศักยภาพของตนเอง
3. จัดเวทีกระทรวงวิทย์ฯ พบชุมชน
4. การบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. ติดตามประเมินผล

ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการท�ำงาน
1. ผูบ้ ริหารระดับสูงทัง้ จากส่วนกลางระดับจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่นให้ความส�ำคัญ
2. เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
4. ผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็ง
5. หน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุน

นอกจากที่กลุ่มได้มีโอกาสรับความรู้ในด้านเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติและเพิ่ม
ศักยภาพให้กลุ่มมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดี นอกจากนี้กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. คณะ อบต.ร่างสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
2. กลุ่มเกษตรกร อ.คลองท่อม จ.กระบี่
3. กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จ.สงขลา
4. กลุ่มเกษตรกร อ.มายอ จ.ยะลา
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5. กลุ่มเกษตรกร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
6. กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา
7. เจ้าหน้าที่ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
8. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
9. ผู้ช่วย สวรส. ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
10. นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

ผลประโยชน์ที่กลุ่มได้รับจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของ วว. จ�ำนวน 158 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,128,400 บาท

การขยายเครือข่าย

จากการด�ำเนินการงานที่ผ่านมาน�ำไปสู่การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ดังนี้
1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกันใหญ่ หมู่ 14 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 41 คน
2. กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านโคกคราม หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ระโนด จ.สงขลา 36 คน
3. กลุ่มโรงปุ๋ยชีวภาพชุมชนบ้านปีก หมู่ 4 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 39 คน
4. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านในไร่ หมู่ 6 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 24 คน
5. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านพรุเตาะ หมู่ 6 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 18 คน
จากการติดตามผล พบว่ากลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านพรุเตาะ หมู่ 6 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ได้รับการถ่ายทอด
ให้มีการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวไปด�ำเนินการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชนได้ผลเป็นที่พอใจ
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านทุ่งเลียบ มีจุดเด่นที่เลขากลุ่มเป็นผู้หญิงที่มากด้วยความสามารถ เป็นผู้น�ำเสนอ ประชาสัมพันธ์ให้
กับกลุ่มได้เป็นอย่างดี แบ่งเบาภาระประธานกลุ่มได้มาก อีกทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดปุ๋ยให้กับผู้สนใจได้อย่างดียิ่ง
ความประทับใจอีกอย่างต่อบ้านทุง่ เลียบ คือ การทีก่ ลุม่ และสมาชิกมีความสามัคคี มีความคิดสร้างสรรค์กจิ กรรมใหม่ๆ
ร่วมกันอยูเ่ สมอ นอกจากกิจกรรมด้านอาชีพแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้ทำ� กิจกรรมร่วมกันเน้นการสร้างงาน ความสามัคคี
ในหมูบ่ า้ น และดูแลครอบครัวให้อบอุน่ ในกิจกรรมสายใยครอบครัว ปลูกฝังเยาวชนในหมูบ่ า้ นให้รจู้ กั รับผิดชอบตัวเอง
และช่วยเหลือผู้อื่น ในโครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านเข้มแข็ง แห่งความพอเพียงต้านยาเสพติด (อช.)
มีการด�ำเนินงานในโครงการ 99 เพื่อ ร.9 ครอบครัวเศรษฐกิจ พอเพียง เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน และหวังว่าประธานกลุ่ม และสมาชิกจะน�ำพาชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มได้รับการสนับสนุนโรงปุ๋ยในปี 2550 สมาชิกในชุมชนช่วยกันก่อสร้างโรงปุ๋ย โรงปุ๋ยที่ก่อสร้างเสร็จจึงกลายเป็น
โรงปุ๋ยแห่งความภาคภูมิใจ เป็นศูนย์รวมใจ เป็นที่เรียนรู้ของสมาชิกในชุมชนได้รู้จักค�ำว่า “มิตรภาพ ความเสียสละ
ความรัก ความสามัคคี” น�ำมาซึง่ ความภาคภูมใิ จ ปัจจุบนั ไม่วา่ ในสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะปุย๋ ซึง่ เป็น
ปัจจัยส�ำคัญทางด้านการเกษตรพวกเรามีความมั่นใจว่าสามารถอยู่ได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในกลไกทางด้านการตลาด
เพราะเรามีปุ๋ยที่เราผลิตเอง ใช้เอง ราคาถูกที่ส�ำคัญมีคุณภาพ รายได้กลับคืนสู่ชุมชน โรงปุ๋ยในวันนี้ จะเป็นมรดก
อยู่คู่กับชุมชน ชั่วลูกชั่วหลาน สิ่งที่ได้รับในวันนี้เปรียบเสมือน รองเท้าที่สวมได้พอดีกับเท้า ถึงแม้ว่ามันจะเก่าเราก็จะ
ซ่อมแซมและเป็นรองเท้าคู่โปรดที่จะเก็บรักษาไว้ตลอดไป “สิ่งที่ วว.น�ำมาให้เป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการ”
นางกนกกร เรืองกูล เลขากลุ่ม
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หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
บ้านคลองใหญ่ใต้
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายอารีย์ เหยะหมัน (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กระทรวงมหาดไทยได้ ป ระกาศจั ด ตั้ ง ต� ำ บลคลองเฉลิ ม
เป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองเฉลิม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539
เป็นองค์การบริหารส่วนต�ำบลขนาดกลาง ประกาศเมื่อวันที่ 19
มีนาคม 2553 มีหมูบ่ า้ นจ�ำนวน 14 หมูบ่ า้ น อยูใ่ นเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ
มีประชากร 3,129 ครัวเรือน มีประชากรทัง้ หมด 12,136 คน แบ่งเป็น
ชาย 6,243 คน และหญิง 6,202 คน เนือ้ ทีต่ ำ� บลคลองเฉลิมประมาณ
52,695 ไร่ ภูมิประเทศ ของต�ำบลคลองเฉลิมมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาบรรทัดและเป็นลูกคลื่นทอดลาด อาชีพหลัก
ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำนา ท�ำสวน เช่น สวนยาง สวนลองกอง สวนเงาะ สวนมังคุด อาชีพเสริม ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์
กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านคลองใหญ่ใต้ หมู่ 3 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2548 กิจกรรม
ในครัง้ แรก คือการปลูกผัก และท�ำแปลงทดลอง นอกจากนีก้ ลุม่ ยังได้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักงานเกษตรในเรือ่ งของการ
ฝึกอบรมในการท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงผึ้ง การผลิตปุ๋ยน�ำ้ หมัก ปี 2551 กลุ่มได้รับการสนับสนุน
โรงงานผลิตปุ๋ย และเครื่องจักรจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นอกจากใช้โรงงานเป็นที่
ผลิตปุ๋ย ยังขยายเป็นศูนย์เรียนรู้ และมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น เช่น การเพาะข้าวนาโยนจ�ำหน่าย มีโรงสีข้าวชุมชนเพื่อใช้ในการ
สีข้าวสังข์หยดซึ่งเป็นข้าวที่มีเฉพาะในพื้นที่
ปี 2550 วว. ได้เข้ามาให้การอบรมเรือ่ งการผลิตปุย๋ ตามหลักวิชาการทีถ่ กู ต้องทัง้ ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ จากนัน้
กลุ่มได้ร่วมกันผลิตปุ๋ย วว.ตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง และจากศักยภาพความพร้อมของกลุ่ม กลุ่มจึงได้รับ
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ วว. มาตั้งแต่ ปี 25532555 โดยมีการผลิตถึงปี 2555 ได้ปริมาณปุย๋ รวม 150 ตัน มีการจ�ำหน่ายภายใน
ชุมชน ท�ำให้ชวี ติ ความเป็นอยูข่ องชุมชนดีขนึ้ มีรายได้จากการผลิตปุย๋ ลดการใช้
ปุ๋ยเคมี เกิดรายได้ภายในชุมชนเป็นจ�ำนวน 2,732,400 บาท
กลุ่มที่ให้ความสนใจเข้ามาดูงานมีดังนี้
1. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ชุมชนบ้านบูบุย จังหวัดสตูล
3. นักศึกษา กศน.ของต�ำบลคลองเฉลิม อ�ำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
4. หมอดินของคณะท�ำงานของพัฒนาที่ดิน อ�ำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
5. สถาบันอิสลามเยี่ยมชมดูงานเพื่อท�ำแผนน�ำมาพัฒนาชุมชน
6. คณะกลุ่มเกษตรกรอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
7. กลุ่มครือข่ายเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เรียนรู้งานเพื่อน�ำกลับไปพัฒนาที่กลุ่ม
8. อสม. เข้ามาศึกษาเรียนรู้อาชีพเพื่อน�ำไปใช้กับชุมชน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

1. รายได้จากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของ วว. 3 ปี จ�ำนวน 138 ตัน คิดเป็นเงิน 2,732,400 บาท
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2. รายได้จากการเพาะเห็ด คิดเป็นมูลค่า 120,000 บาท
สรุป ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการเพาะเห็ดของกลุ่ม สามารถเพิ่มรายได้และลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย คิดเป็นมูลค่ารวม 2,852,400 บาท

ด้านสังคม

• สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร ทั้งในและนอกพื้นที่
• บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพัทลุง
• เกิดการสร้างงานและประเมินผลการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคต

ด้านสิ่งแวดล้อม

• น�ำมูลสัตว์มาท�ำการหมักท�ำให้ช่วยลดมลภาวะด้านกลิ่น
• ลดการใช้สารเคมี ลดการเกิดมลพิษในอากาศ
• ส่งเสริมและขยายผลการปลูกพืชปลอดสารพิษ

การขยายเครือข่าย

มีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านคู หมู่ 4 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 26 คน
2. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง 20 คน
3. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลคลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 20 คน
4. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง 20 คน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
5. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลกงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 10 คน
• รางวัล อสพน.ดีเด่น
6. กลุ่มเกษตรกรน�้ำตกไพรวัลย์ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง 10 คน
สังกัดพลังงานจังหวัด
จากการติดตามผล พบว่ากลุ่มเกษตรกรต�ำบลคลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง ได้รับ ปี 2555
• รางวัลคนดี ศรีเมืองลุง
การถ่ายทอดมีการน�ำเทคโนโลยีดังกล่าวไปด�ำเนินการผลิตปุ๋ยขึ้นใช้เองภายในชุมชน
ประจ�ำปี 2553

กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านคลองใหญ่ใต้
เป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเจน
ประธานกลุ่มเป็นผู้น�ำชุมชนที่มีความเสีย
สละ ขยัน และต้องการพัฒนาระบบวิถีชีวิต
ในชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนที่มีการกินดี อยู่ดี
มีงานท�ำ จากการที่กลุ่มด�ำเนินงานมีการ
พั ฒ นาต่ อ ยอด นอกจากผลิ ต ปุ ๋ ย ที่ เ ป็ น
เทคโนโลยีหลักแล้ว กลุม่ ยังสามารถต่อยอดจากความต้องการ ของ
กลุ่มเอง และจะเห็นได้ว่าชุมชนนี้มีการน�ำวัตถุดิบในชุมชนเข้ามา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เช่น การน�ำขีเ้ ลือ่ ยยางพารามาใช้ในการ
เพาะเห็ด การน�ำร�ำจากการสีข้าวมาใช้เป็นส่วนประกอบในการ
เพาะเห็ดเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เชิญผู้น�ำ
กลุม่ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ น การผลิตปุย๋ การ
ผลิตน�ำ้ ส้มควันไม้ การเพาะข้าวนาโยน ถือว่ากลุ่มได้มีการพัฒนา
ขึ้นมาในหลายๆ ด้าน เป็นตัวอย่างที่ดีสำ� หรับชุมชนอื่นๆ
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

จากวันที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนโครงการ
หนึ่งอ�ำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย และต่อมาได้รับคัด
เลือกให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
ท�ำให้กลุ่มมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี
ต่างๆ ได้มาก สิ่งที่ทางกลุ่ม ได้รับจาก วว.
เปรียบเสมือนคันเบ็ดที่ใช้ตกปลา เพราะ
เรามีเครื่องมือในการผลิตปุ๋ย หลังเสร็จสิ้น
ฤดูการผลิต เราสามารถ ใช้เครื่องมือที่มีอยู่สำ� หรับกิจกรรมอย่าง
อื่นได้อีก ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม เช่นน�ำเครื่อง
ผสมใช้ผสมก้อนเชื้อเห็ด ใช้เครื่องตีป่นเตรียมดินส�ำหรับการเพาะ
ข้าวนาโยน ใช้พื้นที่บริเวณ โรงปุ๋ย สร้างบ่อเลี้ยงปลาดุก พื้นที่บาง
ส่วนปลูกหน่อไม้ฝรัง่ นอกจากนีเ้ จ้าหน้าทีข่ อง วว. เป็นพีเ่ ลีย้ งให้กบั
กลุม่ ติดตามผลการด�ำเนินงาน และความต้องการของกลุม่ ทุกระยะ
จากสิ่งที่กลุ่มได้รับตรงจุดนี้ ถือว่าเรามีคันเบ็ดที่ใช้ในการตกปลา
ไม่มวี นั สิน้ สุด ตราบเท่าทีเ่ รายังดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ตลอดเวลา
นายอารี เหยะหมัน ประธานกลุ่ม

153

MINISTRYOFSCIENCE
A N D T E C H N O LO G Y

M

INISTRYOFSCIENCE
ANDTECHNOLOGY

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรเลี้ยงไหมบ้านหว้า
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านเหล่านาดี หมู่ 2 ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น
นายอนุสร พระคุณ (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

เดิมต�ำบลบ้านหว้าขึ้นกับการปกครองต�ำบลเมืองเก่า อยู่ในเขตการปกครองของ
อ.เมืองขอนแก่น จนกระทั่งปี 2481 จึงได้แยกการปกครองจากต�ำบลเมืองเก่า เพราะ
สมัยก่อน ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ไปเป็นทีเ่ นินสูงทีม่ ตี น้ ไม้ชนิดชือ่ ว่า “ต้นหว้า” ขึน้ อยู่
ทั่วไปเป็นจ�ำนวนมากและอยู่ห่างจากตัวเมืองขอนแก่นไปทางทิศตะวันตกประมาณ
18 กิโลเมตร จึงมีคนพูดติดปากว่า “บ้านหว้า” กลุ่ม
เกษตรกรเลีย้ งไหมบ้านหว้า เดิมเป็นกลุม่ ปลูกหม่อนเลีย้ งไหม จัดตัง้ กลุม่ โดยขอใช้ทดี่ นิ สาธารณะ
ประโยชน์โคกหนองม่วง จากองค์การบริหารส่วนต�ำบลบ้านหว้า ในเดือนตุลาคม 2549 ในต�ำบล
บ้านหว้ามีพื้นที่ทางการเกษตร 17,934 ไร่ มีประชากร มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 10,625 คน เป็นชาย
5,313 คน หญิง 5,312 คน และมีจ�ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,589 ครัวเรือน
อาชีพหลัก คือ ส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำการเกษตร เช่น ท�ำนา ท�ำไร่มันส�ำปะหลัง
อาชีพเสริม ได้แก่ การปลูกผัก และการเลี้ยงสัตว์

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

เดิมกลุ่มมีการผลิตปุ๋ยใช้กันในพื้นที่ของสมาชิกเท่านั้น หลังจากได้รับคัดเลือกในโครงการ
“หนึง่ อ�ำเภอ หนึง่ โรงปุย๋ ” และ กลุม่ ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ ท�ำให้กลุม่ ได้น�ำหลัก
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมี ที่ วว. เข้ามาปรับปรุงการผลิตจากเดิมท�ำให้ปุ๋ยของกลุ่มตอบสนอง
ต่อการท�ำการเกษตรของชุมชนเป็นอย่างมาก ชุมชนมีความพึงพอใจ ท�ำให้ปริมาณการผลิตมีการ
ปรับเพิ่มเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่มากขึ้น  

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านเหล่านาดี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น เดิมเป็นกลุ่มปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิกจ�ำนวน 11 คน มีการระดมหุ้นเป็นเงิน 80,500 บาท
ปัจจุบันมีสมาชิกจ�ำนวน 16 คน เงินหุ้น กองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน และ ธกส. โดยถือเอาวันที่ 31
ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ้นสุดทางบัญชี ในปี 2549 หลังจากที่กลุ่มได้รับการสนับสนุนโรงงานผลิตปุ๋ยและเครื่องจักร และ วว. ได้
เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยตามหลักวิชาการทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ประธานกลุ่มและสมาชิกจึงสามารถร่วมกัน
บริหารกลุม่ และสามารถผลิตปุย๋ มาอย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั ได้ปริมาณปุย๋ 50 ตัน/ปี มีรายได้จากการจ�ำหน่ายปุย๋ 300,000 บาท/ปี
จากการระดมความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนพบว่าชุมชนมีความต้องการเทคโนโลยีเพื่อน�ำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชุมชน
1. ชุมชนต้องการเทคโนโลยีการปลูกผักสมุนไพรเนื่องจากเดิมกลุ่มมีการปลูกผักเพื่อจ�ำหน่าย และพบปัญหาโรคและแมลง
ต้องใช้สารเคมีในการป้องกันและก�ำจัด ทางกลุ่มต้องการเทคโนโลยีการผลิตสมุนไพรป้องกันโรค และไล่แมลง ที่สามารถช่วยให้
ทางกลุ่มลดต้นทุน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
2. ชุมชนต้องการเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตการปลูกมะลิ เนื่องจากกลุ่มอยู่ใกล้ชุมชนเมือง ตลาดมีความต้องการดอกมะลิมาก
กลุ่มต้องการเพิ่มคุณภาพ กลิ่น และผลลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

ความต้องการพื้นฐานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. เพื่อช่วยลดต้นทุน  ทั้งในการผลิต ได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูก ท�ำให้เกิดแนวความคิด
ในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพในชุมชน ให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้ ดังรูป
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ข้อมูลเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

หลังจากทีไ่ ด้รบั องค์ความรูเ้ รือ่ งเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงจาก วว. ตัง้ แต่ปี 2549
ที่ผ่านมา เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการหรือว่าสมาชิกในแต่ละครั้ง ทางคณะกรรมการจะถ่ายทอด
ความรูใ้ ห้กบั สมาชิกให้เข้าใจเรือ่ งการผลิตปุย๋ อินทรียใ์ ช้เอง เพือ่ เป็นการลดต้นทุนในการผลิต ได้มกี าร
ขยายผลไปยังหมูบ่ า้ นใกล้เคียงทีต่ อ้ งการเรียนรูก้ ารผลิตปุย๋ อินทรียท์ ถี่ กู ต้องตามหลักวิชาการ สามารถ
ผลิตน�ำไปใช้ จ�ำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยวิทยากรท้องถิ่นจากกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ดบ้านเหล่านาดี ได้แก่ นายอนุสร พระคุณ และคณะกรรมการ
ในปี 2553-2555 การด�ำเนินโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย วท. ทางชุมชนได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตปุย๋ อินทรียจ์ ากทาง วว. และมีการติดตามประเมินผล ท�ำให้กลุม่ เกิดความเชือ่ มัน่ และสามารถ
ผลิตปุย๋ อินทรียไ์ ด้จำ� นวน 50 ตัน /ปี มีผทู้ สี่ นใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน 287 คน และมีคะแนนความ
พึงพอใจ ประมาณ 89.83 % ซึ่งชุมชนต่างๆ มีความคิดเห็นตรงกันว่า การฝึกอบรมเรื่องปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ สามารถน�ำไปใช้ได้
จริง และเกิดผลดีกับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน นอกจากเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยที่ วว. ได้เข้ามาให้การสนับสนุนแล้ว กลุ่มยังได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอื่นๆ ดังนี้

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ
• เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 150,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์  เป็นเงิน 75,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 225,000 บาท
• ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 840,000 บาท
• ลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 1,680,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,970,000 บาท
เทคโนโลยีการปลูกผักสมุนไพร 72,000 บาท/ปี เทคโนโลยีการปลูกดอกมะลิ 36,000 บาท/ปี

กระบวนการขยายเครือข่าย

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเหล่านาดี ได้ถ่ายทอดความรู้
โดย นายอนุสร พระคุณ และคณะกรรมการ เป็นวิทยากรอบรมลูกข่าย ดังนี้
1.  กลุ่มเกษตรกร ต.ดอนช้าง หมู่ 1 ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2.  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บ้านเป็ด หมู่ 18 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3.  กลุ่มเกษตรกรท�ำปุ๋ยอินทรีย์บ้านป่าชาด หมู่ 5 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
4.  กลุ่มเกษตรกรบ้านหัววัว หมู่ 6 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
5.  กลุ่มเกษตรกรท�ำนาบ้านทุ่ม หมู่ 3 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6.  กลุ่มเกษตรกรบ้านดงหลวง ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
7.  กลุ่มเกษตรกรบ้านโต้น ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
ถ้าพูดถึงกลุม่ ปุย๋ อินทรียบ์ า้ นเหล่านาดี จะนึกถึงวิธกี าร
บริหารจัดการด้านการเงินกลุม่ โดยกลุม่ จะจ�ำหน่ายปุย๋
เฉพาะเงินสด ใครจะซื้อแบบเงินเชื่อต้องไปซื้อกับ
กลุ่มออมทรัพย์ ท�ำให้โรงปุ๋ยไม่มีปัญหาการเก็บเงิน
นอกจากนีท้ กุ ครัง้ ทีก่ ลุม่ ได้รบั เชิญเป็นวิทยากร กลุม่ จะ
น�ำปุ๋ยที่ผลิตไปให้ผู้รับการอบรมได้ทดลองใช้ฟรี ท�ำให้
กลุ่มมีลูกค้าจากต่างอ�ำเภอสูงมากจนผลิตไม่ทันกับ
ความต้องการ กลุม่ มีความมัน่ ใจว่าสิง่ ทีช่ มุ ชนได้รบั ร่วม
กัน คือการได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ /ลดต้นทุนการผลิตได้
หวังว่ากลุ่มจะรักษามาตรฐานการผลิตปุ๋ยและการ
บริหารจัดการที่ดีเช่นนี้ตลอดไป

จากการทีผ่ มได้รจู้ กั วว. มาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี
เห็นการติดตามผลการผลิตปุ๋ยทุกๆ ปี ท�ำให้กลุ่มรู้สึก
ว่ายังไม่ทอดทิง้ กัน ในปี 2553 กลุม่ ได้เข้าร่วมโครงการ
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ ผมได้เป็นวิทยากรร่วม
กับประธานกลุม่ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋
ทุกครั้ง แต่แล้วในวันหนึ่งประธานกลุ่มก็ได้จากพวก
เราไปอย่างไม่มีวันกลับ คณะกรรมการและสมาชิก
คัดเลือกผมขึน้ มาเป็นประธานกลุม่ ท�ำให้ผมคิดว่าหาก
ไม่สามารถท�ำได้ดีเท่ากับประธานกลุ่มคนเดิม ก็จะ
ผลิตปุ๋ยให้ได้ดีที่สุดให้สมกับที่ทั้งสมาชิกและ วว.
ไว้วางใจครับ
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านโนนขุย
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านโนนขุย หมู่ 1 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
นางพนิดา พลีพูล (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านโนนขุย หมู่ 1 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา มีเนื้อที่ประมาณ
5,343 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นที่การเกษตร 4,771 ไร่ เป็นพื้นที่ท�ำนา 4,341 ไร่
ปลูกต้นยูคาลิปตัส 50 ไร่ ทุ่งหญ้าส�ำหรับเลี้ยงสัตว์ 20 ไร่ และอื่นๆ 360 ไร่
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มประกอบไปด้วยธรรมชาติ มีประชากรทั้งหมด
1,098 คน ประกอบด้วยชาย 548 คน และหญิง 550 คน
อาชีพหลัก คือ อาชีพทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การท�ำนา ปลูกต้นยูคาลิปตัส เลี้ยงสัตว์เพื่อไว้ใช้งาน โดยจุดเด่น
ของพืน้ ที่ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นทีร่ าบเหมาะส�ำหรับการประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม นอกจากนีย้ งั มีแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
ในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อการท�ำเกษตรกรรม กลุม่ สามารถปลูกข้าวได้ตลอดทัง้ ปี คือ นาปี และนาปรัง ซึง่ เอือ้ อ�ำนวยต่อการ
ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและการปศุสัตว์
อาชีพเสริม ได้แก่ อาชีพรับจ้าง และท�ำพวงมาลา

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

กลุ่มหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ของ วว. ถึงแม้จะประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินการผลิต
ปุ๋ย แต่เมื่อได้ลงพื้นที่และได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้ผลิตปุ๋ยแล้ว พบว่า กลุ่ม
ยังคงมีปัญหาการหาซื้อวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักเริ่มหายากและมีราคาแพงมายิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

กลุม่ ผลิตปุย๋ อินทรียบ์ า้ นโนนขุย ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เริม่ ก่อตัง้
ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2545 มีสมาชิก 20 คน ระดมทุนเริ่มแรก 2,000 บาท โดยมี
จุดประสงค์การจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อต้องการท�ำปุ๋ยแทนเคมี   ผลิตเพื่อใช้เองในกลุ่ม
การผลิ ต ปุ ๋ ย เริ่ ม ต้ น มี ก ารศึ ก ษาดู ง านจากหลายๆ แหล่ ง ทดลองผลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์
หลายสูตรแต่ไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าทีค่ วร ชุมชนยังไม่เชือ่ มัน่ คุณภาพปุย๋ จนกระทัง่
ปี 2549 วว. ได้มีโครงการ “หนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ย” เข้ามาในพื้นที่ อ.ชุมพวง
ทางส�ำนักงานเกษตร อ.ชุมพวง เห็นกลุ่มมีความตั้งใจและสนใจการผลิตปุ๋ยได้เสนอ
กลุ่มเข้าร่วมคัดเลือกโครงการดังกล่าว กลุ่มสามารถด�ำเนินการผลิตปุ๋ยเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน โดยสามารถผลิตได้ประมาณ 100 ตัน/ปี ต่อมาปี 2554 จากการระดม
ความต้องการเทคโนโลยีพบว่าชุมชนมีความต้องการเทคโนโลยี
1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ทั้งนี้เพราะชุมชนประสบปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่ไม่ได้คุณภาพ และราคาแพง
2. ชุมชนต้องการเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ ทั้งนี้เพราะชุมชนหากว่างเว้นจากการ
ท�ำนา จะไปรับจ้างท�ำงานนอกพื้นที่ หากมีการส่งเสริมเทคโนโลยีดังกล่าวเพิ่มเติม
ภายในชุมชนจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมให้กับคนในชุมชน
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ข้อมูลเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

ผลสืบเนื่องจากการผลิตปุ๋ยสูตร วว. ได้มีการขยายผลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงที่ต้องการ
เรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถผลิตน�ำไปใช้ จ�ำหน่ายได้อย่างมี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยวิทยากรท้องถิ่นจากกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดบ้านโนนขุย
ได้แก่ นางพนิดา พลีพูล
ในปี 2555-2557 การด�ำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ทางชุมชนได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตปุย๋ อินทรียจ์ าก วว. และมีการติดตามประเมินผล ท�ำให้กลุม่ เกิดความเชือ่ มัน่
และสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้จ�ำนวน 100 ตัน /ปี สามารถลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร
ได้จริง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ดินดีขึ้น ท�ำให้ชุมชนมีการขยายผลของความส�ำเร็จไปสู่ชุมชนทั้งใน
และนอกพื้นที่ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน 466 คน และมีคะแนนความพึงพอใจ ประมาณ 86.73 % ซึ่งชุมชน
ต่างๆ มีความคิดเห็นตรงกันว่า การฝึกอบรมเรื่องปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ สามารถน�ำไปใช้ได้จริง และเกิดผลดีกับพี่น้อง
เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
เทคโนโลยี		
วิทยากร		
หน่วยงาน
การตรวจสอบดิน
นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
กรมพัฒนาที่ดิน
การท�ำเชื้อเห็ด
นายธนภักษ์ อินยอด
วว.
การท�ำบล็อกประสาน
นายวุฒินัย กกก�ำแหง
วว.
การผลิตก๊าชชีวภาพ
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
ม.เชียงใหม่
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายวารินทร์ ศรีถัด,นายชวลิต หาญดี
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ ผศ.วัชรินทร์ สราวิช ผศ.สุจิตรา สราวิช
มทร.อีสาน กาฬสินธุ์
การแปรรูปเห็ด
อ.วรรณดี มหรรณพกุล
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายกฤษฎิน ค�ำตัน
ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวนครราชสีมา
การเลี้ยงไก่ไข่
นายธนาวุธ บุญยัง
ปศุสัตว์ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 300,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์  เป็นเงิน 150,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 450,000 บาท
• ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 1,680,000 บาท
• ลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 3,360,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 5,940,000 บาท
เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ 75,600 บาท/ปี
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 240,000 บาท/ปี

ด้านสังคม
•
•
•
•

สร้างเสริมทักษะให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็นวิทยากร ทั้งในและนอกพื้นที่
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในนครราชสีมา และท้องถิ่น
ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด
ชุมชนมีรายได้จากการจ้างแรงงาน จ�ำหน่ายมูลสัตว์
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กระบวนการขยายเครือข่าย

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านโนนขุย ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. โดยนางพนิดา พลีพูล และคณะ
กรรมการ เป็นวิทยากรในการอบรมลูกข่ายจ�ำนวน 13 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
2) กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
3) กลุ่มเกษตรกร ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
4) กลุ่มโค-กระบือ ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
5) กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิ ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
6) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านยาง ต./อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
7) กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์บ้านโคกพลวง หมู่ 9 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
8) กลุ่มเกษตรกร หมู่ 4 ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา
9) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบือโนนเจริญบ้านสามขาพัฒนา หมู่ 10 ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
10) กลุ่มเกษตรกรท�ำปุ๋ยชีวภาพบ้านห้วยทราย หมู่ 6 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
11) กลุ่มเกษตรกรบ้านสระบัวทอง หมู่ 13 ต.เมืองแฝก อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
12) กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบอน หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
13) กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกตาอิ่ม หมู่ 11 ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สนับสนุน
อาคาร เครื่องจักร วัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
• ฝ่ายปกครอง อ.ชุมพวง สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบ จ�ำนวน
50,000 บาท
• องค์การบริหารส่วน ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ให้การสนับสนุน
งบประมาณด้านไฟฟ้า
• ส�ำนักงานเกษตร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา สนับสนุนด้านการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ออกบูธจัดงานนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับปุ๋ยของกลุ่ม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• อาสาสมัครเกษตรอําเภอดีเด่น
• ได้รับโล่ และใบประกาศนียบัตรใน
การเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในวันที่ 6 สิงหาคม
2557 ณ โรงแรมริชม่อน จ.นนทบุรี

หากให้นึกถึงกลุ่มนี้คงไม่มีค�ำไหนจะเหมาะสมกับค�ำว่าหญิงแกร่งและเก่ง ต่อสู้กับปัญหาต่างๆ มาสารพัดทั้ง
เรื่องเล็กเรื่องใหญ่ถึงขั้นจะไม่มีโรงงานผลิตปุ๋ยกลุ่มก็ยังอดทนต่อสู้ได้มาจนทุกวันนี้ ประธานกลุ่ม กรรมการ
และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่เคยท�ำให้ วว. ผิดหวังเลย สามารถด�ำเนินการผลิตปุ๋ยได้
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังศึกษาค้นคว้าความรู้เรื่องปุ๋ยอยู่ตลอดเวลา เป็นนักทดลองตัวยง

วว. เป็นหน่วยงานเดียวที่พูดได้ว่าเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง รู้จักกันมาตั้งแต่ปี 2549 ยังคงดูแลเอาใจใส่กลุ่ม
อย่างสม�่ำเสมอ มีโครงการดีๆ ก็มักจะน�ำเสนอให้กลุ่ม ถึงแม้ว่ากลุ่มอาจยังท�ำไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ วว.
ตั้งเป้าหมายก็ตาม กลุ่มสัญญาว่าจะท�ำงานทุกอย่างเต็มที่เพื่อ วว. และชุมชน สิ่งเดียวที่พูดได้เสมอว่า วว.
ไม่ใช่เจ้านายกลุ่ม แต่เปรียบเสมือนญาตสนิทที่คุยได้ทุกเรื่อง
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บ้านนาราใหญ่
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านนาราใหญ่ หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
นายเยือน ทวีฉลาด (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านนาราใหญ่ หมู่ 14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เดิมอยู่รวมกับหมู่ 9 มีพื้นที่
ติดกับเขมร คนพื้นบ้านเป็นคนเขมร ชื่อบ้านนาราใหญ่ เดิมเป็นภาษาเขมรเรียกว่า
บ้านนาเรียหรือเรียกว่ากบกินเดือน หมายถึงจันทรุปราคาเนื่องจากเป็นภาษาเขมร
พูดยากต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นนาราใหญ่แทน ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด 613 คน แบ่ง
ออกเป็นชาย 334 คน หญิง 279 คน ภูมิประเทศโดยรวมเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน�้ำ
คือห้วยน�้ำสาธารณะ และหนองน�้ำในหมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณกว่า 2,000 ไร่
แบ่งออกเป็นพื้นที่ท�ำนา 900 ไร่ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ 100 ไร่ พื้นที่ปลูกสวนยาง 50 ไร่ พื้นที่ปลูกยูคาลิปตัส 80 ไร่ เป็นต้น
อาชีพหลัก คือ ส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำการเกษตรกรรม คือท�ำนาเป็นหลัก และเลี้ยงสัตว์ คือโค ประมาณ 200 ตัว และกระบือ
ประมาณ 180 ตัว อาชีพเสริม เมือ่ เสร็จสิน้ จากการท�ำนา กลุม่ จะมีอาชีพเสริมคือการปลูกผักในฤดูหน้าแล้ง อาทิ เช่น แตงโม ฟักทอง
ถั่วฝักยาว เป็นต้น

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

กลุ่มหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ของ วว. ถึงแม้จะประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินการผลิตปุ๋ย แต่เมื่อ
ได้ลงพื้นที่และได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้ผลิตปุ๋ยแล้ว พบว่า กลุ่มยังคงมีปัญหาการหาซื้อ
วัตถุดิบ ปัญหาความไม่เข้าใจในปุ๋ยที่กลุ่มผลิตว่าแตกต่างอย่างไรกับปุ๋ยที่ซื้อในท้องตลาดดังนั้น
นอกจากความรู้เรื่องปุ๋ยแล้วชุมชนยังมีความต้องการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกหลายด้าน
เพื่อช่วยยกระดับการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น  

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

กลุม่ ผลิตปุย๋ บ้านนาราใหญ่ อ.กระสัง จ.บุรรี มั ย์ รวมตัวกันเมือ่ ปี 2549 เพือ่ ผลิตปุย๋ ขึน้ ใช้เอง
ภายในกลุ่มโดยให้สมาชิกรวบรวมมูลสัตว์มารวมกันผลิตและแบ่งไปใช้ ต่อมาชุมชนเริ่มให้ความ
สนใจการผลิตปุย๋ เพิม่ มากขึน้ จึงมาการประชุมจัดตัง้ คณะกรรมการกลุม่ ขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม ระดม
หุ้นสมาชิกครั้งแรกหุ้นละ 50 บาท สามารถระดมหุ้นได้ 9,990 บาท เทศบาลให้การสนับสนุน
10,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนในการผลิตปุ๋ย สูตรปุ๋ยที่ผลิตได้จากการไปศึกษาดูงาน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่แนะน�ำ  แต่ไม่เคย
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพของปุย๋ จนกระทัง่ ปี 2550 วว. ได้ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจโครงการ หนึง่ อ�ำเภอหนึง่ โรงปุย๋ ทางกลุม่ มีโรงงาน และเครือ่ งจักร
แต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักร นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วว. ได้เป็น
พี่เลี้ยงให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง สูตรปุ๋ยที่กลุ่มผลิตในปัจจุบันเป็นที่เชื่อถือทั้งในชุมชนและนอกชุมชน แต่ละปีกลุ่มสามารถ
ผลิตปุ๋ยได้เฉลี่ยปีละ 50 ตัน ปี 2554 กลุ่มได้รู้จักโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการเข้าร่วมประชุม ณ
โรงแรมแอบบาสเดอร์พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีความสนใจและต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างมากจึงได้ประสาน วว. เพื่อขอเข้า
ร่วมโครงการฯ
1. ชุมชนต้องการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน เนื่องจากวัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้คือมูลสัตว์เหมือนกัน อีกทั้งยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระดับหนึ่ง
2. ชุมชนต้องการเทคโนโลยีการเลีย้ งไก่ไข่ เนือ่ งจากมูลสัตว์สามารถน�ำมาผลิตปุย๋ ได้ ไข่ไก่และไก่ทปี่ ลดระวางสามารถจ�ำหน่าย
เป็นรายได้เสริมให้แก่กลุ่ม
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ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

ความต้องการพื้นฐานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. เพื่อช่วยลดต้นทุน ทั้งในการผลิต
ได้ใช้ปยุ๋ ในราคาถูก ท�ำให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาหมูบ่ า้ นให้เป็นศูนย์กลางการผลิต
ปุย๋ อินทรียท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพในชุมชน ให้ทกุ คนได้รบั ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้ ดังรูป
หลังจากที่ได้รับองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจาก วว.
ตั้งแต่ปี 2550 ที่ผ่านมา เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการหรือว่าสมาชิกในแต่ละครั้ง ทาง
คณะกรรมการจะถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกให้เข้าใจเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง
เพือ่ เป็นการลดต้นทุนในการผลิต อธิบายความแตกต่างระหว่างปุย๋ อินทรียเ์ คมีทกี่ ลุม่ ผลิต
กับปุ๋ยเคมีที่จำ� หน่ายตามท้องตลาด
ในปี 2555-2557 การด�ำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ทางชุมชนได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย และมีการติดตามประเมินผล ท�ำให้กลุ่มเกิดความเชื่อมั่น และสามารถ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้จ�ำนวน 50 ตัน /ปี สามารถลดต้นทุนใน
การท�ำการเกษตรได้จริง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ดินดีขึ้น ท�ำให้
ชุมชนมีการขยายผลของความส�ำเร็จไปสู่ชุมชนทั้งใน และ
นอกพื้นที่ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน 460 คน
และมีคะแนนความพึงพอใจ ประมาณ 84.96 %

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• รายได้จากการขายปุ๋ย 150,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์  75,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 225,000 บาท
• ลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ยเคมี 840,000 บาท
• ลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 1,680,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,970,000 บาท
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ
สามารถลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้ 400 บาท/เดือน/1 บ่อ (ภายในปีนี้กลุ่มจะท�ำบ่อแก๊สชีวภาพเพิ่มเติมอีกประมาณ
10 บ่อ กระจายตามบ้านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ)
เทคโนโลยี		
วิทยากร		
หน่วยงาน
การตรวจสอบดิน
นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
กรมพัฒนาที่ดิน
การท�ำเชื้อเห็ด
นายธนภักษ์ อินยอด
วว.
การท�ำบล็อกประสาน
นายวุฒินัย กกก�ำแหง
วว.
การผลิตก๊าชชีวภาพ
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
ม.เชียงใหม่
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายวารินทร์ ศรีถัด, นายชวลิต  หาญดี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
การเลี้ยงไก่ไข่
นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์
ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา
การเลี้ยงปลานิล
นายเจษฎากรณ์ สายตา
เกษตรฉะเชิงเทรา
การเลี้ยงปลาสลิดนายจรัญ งาสวรรค์
ฟาร์มปลาสลิด
การปลูกมะม่วง
นายสุวิทย์ คุณาวุฒิ
สวนมะม่วงเพชรส�ำโรง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายกฤษฎิน ค�ำตัน
ศูนย์เมล็ดพันธ์ขา้ ว   จ.นครราชสีมา
การเพาะเห็ด
ผศ.วิระ  ศรีธัญรัตน์
มทร.สุรินทร์
การผลิตแก๊สชีวภาพ
นายประสิทธิ์ บ�ำรุงสุข และคณะ
วว.
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ด้านสังคม
•
•
•
•
•

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนใกล้เคียง
บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน จ.บุรีรัมย์ และระดับท้องถิ่น
เกิดการสร้างงานและประเมินผลการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดในอนาคต
ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด และลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ชุมชนมีรายได้จากการจ้างแรงงาน จ�ำหน่ายมูลสัตว์

กระบวนการขยายเครือข่าย

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาราใหญ่ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. โดย นายบิน  จริตรัมย์ นางส�ำเริง จ�ำมิตร
และคณะกรรมการ เป็นวิทยากรในการอบรมลูกข่ายจ�ำนวน 13 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มผลิตปุ๋ยบ้านสองชั้น หมู่ 1 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
2) กลุ่มผลิตปุ๋ยบ้านสองชั้น หมู่ 2 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
3) กลุ่มโรงปุ๋ยชีวภาพบ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
4) กลุ่มโรงปุ๋ยบ้านโคกสะอาด ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
5) กลุ่มเกษตรกรบ้านเสม็ด ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
6) กลุ่มเกษตรกรบ้านอโนทัย ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
7) กลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังบ้านหนองครอบ ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
8) กลุ่มหมู่หลุมบ้านระกา หมู่ 7 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
9) กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านส�ำโรง หมู่ 13 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
10) กลุ่มเกษตรกรบ้านสุขส�ำราญ หมู่ 7 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ และกลุ่มเกษตรกร คูเมือง จ.บุรีรัมย์
11) กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองกระทิง หมู่ 11 ต.หนองกระทิง อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
12) กลุ่มเกษตรกรบ้านตะโกสิงห์ หมู่ 9 ต.อีสานเขต อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
13) กลุ่มเกษตรกร ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ได้รับโล่ และใบประกาศนียบัตรในการ
เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ 
� จ.เชียงใหม่

บ้านนาราใหญ่ชื่อนี้จำ� ขึ้นใจ เกิดปัญหาภายในกลุ่มเกือบที่จะไม่ได้ไปต่อกับ วว. สุดท้ายมีการประชุมเพื่อหา
ทางออกกับทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นเทศบาล วว. และคนในชุมชน สุดท้ายต้องถือว่าชุมชน
เข้มแข็งขอเริม่ ต้นใหม่กบั ผูน้ ำ� ใหม่ กรรมการและสมาชิกมีทงั้ ใหม่และเก่า ต่อสูเ้ รียนรูท้ จี่ ะยืนหยัดเป็นหมูบ่ า้ น
แม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์อย่างภาคภูมิใจ ซึ่งกลุ่มก็ปิดท้ายได้อย่างสวยงามเกินความคาดหวังที่ วว. คิดไว้

3 ปี ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตนเป็นผู้น�ำคนที่ 2 ที่เข้ามาดูแลและด�ำเนินการต่อจากผู้น�ำคนเดิม ที่ผ่านมาช่วง
หนึ่งกลุ่มประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการ ท�ำให้ท�ำงานไม่บรรลุเป้าประสงค์ของ วว. เกลือบที่จะต้องยุบ
กลุ่มแต่สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือ วว. ไม่ทิ้งกลุ่มแต่กลับเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหาที่มีอยู่ให้ลุล่วงไปได้ด้วย
ดี พร้อมทั้งเริ่มนับ 1 ใหม่ไปพร้อมๆ กลุ่ม
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บ้านโคกส�ำราญรุ่งเรือง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 13 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
นายวิชิต โพธิ์ขี (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านโนนส�ำราญ หมู่ 13 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ มีสภาพภูมิประเทศเป็น
ทีร่ าบลุม่ ตัง้ อยูใ่ กล้แหล่งน�้ำมีความอุดมสมบูรณ์ มีประชากรทัง้ ต�ำบลรวม 7,134 คน
1,746 ครัวเรือน ในส่วนการผลิตปุ๋ยนั้นกลุ่มเริ่มก่อตั้ง เมื่อเดือนมิถุนายน 2549
มีสมาชิกทั้งหมด 32 คน มีการระดมหุ้น คนละ 500 บาท กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน
จ�ำนวน 50,000 บาท กิจกรรมของกลุ่ม คือ รวมกันผลิตปุ๋ยหมักโดยเริ่มผลิตตั้งแต่
ปี 2549 จ�ำนวนที่ผลิตได้ คือ 20 ตัน ไม่ได้จ�ำหน่ายแต่แบ่งให้กับสมาชิกน�ำไปใช้
ปี 2551 ได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ� ำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยจากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ได้เข้ามา
ให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตามแบบ
ที่ได้เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตตั้งแต่ปี 2551-2554 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 667 ตัน
มีรายได้จากการจ�ำหน่ายปุย๋ เฉลีย่ ปีละ 1,368,000 บาท ซึง่ กระบวนการผลิตได้มกี ารพัฒนา
ปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

จากการระดมความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนพบว่าชุมชนมีความต้องการเทคโนโลยี
เพื่อน�ำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชุมชนดังนี้
1. กลุม่ มีอาชีพหลักคือการท�ำนาซึง่ ในแต่ละปีตอ้ งซือ้ เมล็ดพันธุข์ า้ วทีไ่ ม่ได้คณ
ุ ภาพ และ
ราคาแพง ทางกลุ่มจึงสนใจที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
2. ขณะนี้เกษตรกรในพื้นที่ได้หันไปปลูกยางพารากันมากขึ้น แต่ผลผลิตยังไม่ดีเท่าที่
ควร จึงมีความต้องการที่จะใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

ความต้องการพื้นฐานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. เพื่อช่วยลดต้นทุน ทั้งในการผลิต และในการใช้ปุ๋ยราคาไม่แพง ท�ำให้เกิด
เป็นแนวความคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพในชุมชน ให้ทุกคนได้รับประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกัน
ดังแผนภาพต่อไปนี้

เทคโนโลยีที่
ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

หลังจาก วว. ได้จัดหลักสูตรฝึก
อบรมเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ปุ ๋ ย ลงสู ่
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หมู่บ้าน และฝึกการปฏิบัติการหมักปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแล้ว ได้น�ำไปปฏิบัติเพื่อ
สร้างงานให้เกิดขึ้นในอาชีพเกษตรกรรม สมาชิกและชุมชนได้มีการตอบรับเป็นอย่างดี
จากนั้นจึงได้ขยายเครือข่ายน�ำความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยสู่ต�ำบลและอ�ำเภอใกล้เคียง
โดยมี วว. เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้และให้ค�ำแนะน�ำต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้
เทคโนโลยีการผลิตปุย๋ เป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง โดยหลักของ วว. ทีถ่ า่ ยทอดองค์ความรู้
มีอยู่ 2 ประการ ที่เป็นหัวใจส�ำคัญคือ
1. การหมักปุ๋ยอินทรีย  ์ ที่เราใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วใน ท้องถิ่น เช่น มูลสัตว์และวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรต่างๆ ซึ่งข้อนี้ วว. จะเน้นเสมอว่ามีความละเอียดและต้องใช้
ความตั้งใจอย่างมาก
2. การผสมสูตรปุ๋ย เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ที่ท�ำนั้นอาจช่วยในการปรับปรุงบ�ำรุงดิน
ให้สมบูรณ์ได้ แต่ธาตุอาหารทีไ่ ด้มนี อ้ ยมาก จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเติมธาตุอาหารทีพ่ ชื ต้องการ
ให้เพียงพอ ซึง่ ขัน้ ตอนนี้ วว. ได้คำ� นวณสูตรให้แล้ว เกษตรกรเพียงน�ำมาชัง่ ตามทีก่ ำ� หนด
ก็เป็นปุ๋ยสูตรที่เหมาะแก่พืชตามต้องการแล้ว ที่ส�ำคัญ เมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องจะได้ปุ๋ย
ตามมาตรฐานที่กำ� หนดด้วย  
นอกจากได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแล้ว วว. ได้สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีอื่น ที่เกษตรกร
มีความสนใจและสามารถเป็นงานสร้างรายได้นอกจากการท�ำนา เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การฝึกคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว และการผลิต
ก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนอีกด้วย เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวชุมชนต่อไป
เทคโนโลยีหลัก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เช่น การเตรียมวัตถุดิบ การหมักปุ๋ยอินทรีย์ (ย่อยสลายอินทรียวัตถุด้วย
จุลินทรีย์) เทคนิคการระบายความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสม การเก็บตัวอย่างปุ๋ยที่หมักสมบูรณ์แล้ว ส่งตรวจสอบ
วิเคราะห์ การน�ำปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักสมบูรณ์แล้วใช้ร่วมกับแม่ปุ๋ยตามสูตร การค�ำนวณสูตรจะใช้เกณฑ์มาตรฐานตาม พรบ. ปุ๋ย
อินทรียเ์ คมีเป็นหลัก ซึง่ วว. ค�ำนวนให้มตี น้ ทุนต�่ำทีส่ ดุ แต่สามารถปรับเพิม่ เติมได้ตามต้องการแต่ตอ้ งไม่ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�ำหนด
เทคโนโลยีรอง
1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การท�ำแปลงขยายพันธุ์ข้าว การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
ข้าว การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว การตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว การวิเคราะห์คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว
2. การเลี้ยงไก่ไข่ การเตรียมตัวเพื่อรับไกไข  อาหารและการใหอาหาร การจัดการเรื่องแสง  
3. การผลิตก๊าซชีวภาพ

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านโคกส�ำราญรุ่งเรือง ผลิตปุ๋ย รวม 3 ปี (2555-2557) เท่ากับ 582 ตัน รายได้ 582,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการจ�ำหน่ายมูลสัตว์ 238,000 บาท
• รายได้จากค่าจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 873,000  บาท
• ชุมชนสามารถลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย 4,656,000 บาท
• ผลประโยชน์ของโครงการต่อการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมี 9,312,000   บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 15,655,800 บาท

ด้านสังคม

1. เกษตรกรได้เรียนรู้การน�ำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
2. สร้างทักษะให้แก่เกษตรกรในกลุ่ม สามารถถ่ายทอดความรู้ในเชิงภูมิปัญญาประยุกต์ได้
3. เพิ่มความสามารถในการเป็นวิทยากรแก่ชุมชน
4. มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน
5. เป็นสังคมแบบเอื้อประโยชน์ระหว่างกัน เงินหมุนเวียนในท้องถิ่น
163

MINISTRYOFSCIENCE
A N D T E C H N O LO G Y

M

INISTRYOFSCIENCE
ANDTECHNOLOGY

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น

จากการได้รับโอกาสในการท�ำปุ๋ยของกลุ่มเกษตรกรได้ประโยชน์หลายอย่าง ทั้งได้เรียนรู้ ว และ ท ทั้งช่วยลดรายจ่าย
สร้างความสามัคคีแล้ว ยังสร้างทักษะความเชี่ยวชาญให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี องค์ความรู้นี้จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นส่งต่อ
เป็นทอดๆ ต่อไป สร้างความเข้มแข็ง และจิตส�ำนึกในการพัฒนาบ้านเกิดให้มีความยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนั้นยังได้สร้าง
เครือข่าย ขยายความรู้ออกไปสู่ชุมชนหรือต�ำบลอื่นที่มีความสนใจอีกด้วย ลูกข่ายที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ย มีดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยลึก หมู่ 3 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านโสกล่าม หมู่ 2 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งสว่าง หมู่ 9 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านพรสวรรค์ หมู่ 5 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านปรารถนาดี หมู่ 2 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
6. กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยลึกอินทรนิมิต หมู่ 10 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
7. กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกส�ำราญรุ่งเรือง หมู่ 13 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
8. กลุ่มเกษตรกรบ้านนาเจริญ หมู่ 3 ต.ค�ำนาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
9. กลุ่มเกษตรกรบ้านสันทรายงาม ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ  
10. กลุ่มเกษตรกรบ้านนาสว่าง ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ  
11. กลุ่มเกษตรกรบ้านนาขาม ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม  

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

• วว. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง สนับสนุนการตรวจสอบวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน
• ศูนย์วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าว จ.หนองคาย วิทยากรโดย นายชาญชัย ประดับศรี
• ส�ำนักงานปศุสัตว์ จ.นครพนม การเลี้ยงไก่ไข่ วิทยากรโดย นายสาคร ปุริมาตร์

ความประทับใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
กลุ่มได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
ปุ๋ยอินทรีย์ และได้รับโล่พร้อมเกียรติ
บัตร จาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กลุ่มผลิตปุ๋ยบ้านโนนส�ำราญเป็นกลุ่มผลิตปุ๋ยก่อนที่ วว.จะเข้าไปสนับสนุน โดยกลุ่มได้รับสูตรในการผลิตปุ๋ย
หลายสูตรจนไม่ทราบว่าสูตรไหนจะดีทสี่ ดุ เมือ่ วว. เข้าส�ำรวจ จึงพบว่าเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามสนใจในเรือ่ งคุณภาพ
และมีความต้องการเรียนรูส้ งู วว. จึงคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการหมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ
นี้จึงเป็นโครงการที่มีประโยชน์กับชุมชนที่มีความพร้อม เหมาะกับชุมชนวิทย์ ที่ใฝ่รู้และน�ำไปปฏิบัติอย่าง
แท้จริง

รู้สึกดีใจที่กระทรวงวิทย์ฯ และ วว.เข้ามาให้โอกาสคนในชุมชนแห่งนี้ เพราะมีประโยชน์อย่างมาก ปุ๋ยเรามี
คุณภาพไม่อายใคร และสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างมาก และยังมีความสนใจในด้านอื่นอีกครับ
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บ้านหนองยาง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านหนองยาง หมู่ 3 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
นายขันตี ยมภักดี (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านหนองยา หมู่ 3 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีล�ำห้วย
ป่าละเมาะ มีประชากร 6,897 คน จ�ำนวนครัวเรือนมี 1,636 ครัวเรือน ในด้านการผลิตปุ๋ยกลุ่ม
เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2540 มีสมาชิกทั้งหมด 93 คน มีการระดมหุ้น คนละ 100 บาท กลุ่มมีเงิน
ทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 200,000 บาท กิจกรรมของกลุ่ม คือ การออมทรัพย์ และการผสมปุ๋ยเคมี
จ�ำหน่ายให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม และสมาชิกผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้กันเองภายในครัวเรือน
อาชีพหลัก คือ อาชีพทางด้านเกษตรกรรม ส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำการเกษตร เช่น ท�ำนา ท�ำไร่
มันส�ำปะหลัง  
อาชีพเสริม ได้แก่ การปลูกผัก การเลีย้ งสัตว์ และการทอผ้า เป็นอาชีพทีท่ ำ� หลังจากเก็บเกีย่ ว
ข้าว มันส�ำปะหลังแล้ว เป็นงานของแม่บ้านและคนสูงอายุซึ่งมีเวลาว่างและมีภูมิปัญญาสร้างราย
ได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านหนองยาง ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม   มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ปี 2540 กิจกรรมของกลุ่ม คือ
การออมทรัพย์ และการผสมปุย๋ เคมีจำ� หน่ายให้กบั สมาชิกภายในกลุม่ และสมาชิกผลิตปุย๋ อินทรียใ์ ช้กนั เองภายในครัวเรือน ปี 2551
ได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจากกระทรวงวิทย์ฯ เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ จากนัน้ กลุม่ ได้ผลิตปุย๋ ตามแบบทีไ่ ด้เรียนรูจ้ าก วว. ซึง่ กระบวนการผลิตได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพ
และปริมาณเพือ่ สนองตอบตามความต้องการของผูใ้ ช้ปยุ๋ ในพืน้ ที่ ปุย๋ ทีก่ ลุม่ ผลิตจึงเป็นทีส่ นใจและเป็นทีย่ อมรับ กลุม่ ผลิตปุย๋ มาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้ปริมาณปุ๋ย 70 ตัน/ปี มีรายได้เฉลี่ยจากการผลิตปุ๋ยปีละ 400,000 บาท  
จากการระดมความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนพบว่าชุมชนมีความต้องการเทคโนโลยีเพื่อน�ำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน นอกเหนือจากการผลิตปุ๋ยดังนี้
1. ชุมชนต้องการเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มมีอาชีพหลักคือท�ำนา แต่ละปีต้องสูญเสียเงินในการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
เป็นมูลค่าสูง หากทางกลุ่มมีความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง และสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เองจะสามารถลดต้นทุนและมีรายได้
เพิ่มขึ้น
2. ชุมชนต้องการเทคโนโลยีการเพาะเห็ด เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนหลังจากท�ำนา ไม่ต้องอพยพถิ่นฐานไปท�ำงาน
ต่างถิ่น
ความต้องการพื้นฐานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. เพื่อช่วยลดต้นทุน  ทั้งในการผลิต ได้ใช้ปุ๋ยใน
ราคาถูก ท�ำให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาหมูบ่ า้ นให้เป็นศูนย์กลางการผลิตปุย๋ อินทรียท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพ
ในชุมชน ให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน
ในปี 2555-2557 การด�ำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทางชุมชน
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทาง วว. และมีการติดตามประเมินผล ท�ำให้
กลุ่มเกิดความเชื่อมั่น และสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้จ�ำนวน 70 ตัน /ปี สามารถลดต้นทุนในการ
ท�ำการเกษตรได้จริง โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน 339 คน และมีคะแนนความพึงพอใจ
ประมาณ 84.53 % ซึง่ ชุมชนต่างๆ มีความคิดเห็นตรงกันว่า การฝึกอบรมเรือ่ งปุย๋ อินทรียม์ ปี ระโยชน์
สามารถน�ำไปใช้ได้จริง และเกิดผลดีกับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
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เทคโนโลยี		
วิทยากร		
หน่วยงาน
การเลี้ยงไก่
นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ นายวิทยา ทัศนา โรงแรมซันทาร่า,ฟาร์มไก่ไข่สมทรง
การเลี้ยงปลานิล
นายเจษฎากร สายตา
โรงแรมซันทาร่า จ.ฉะเชิงเทรา
การเลี้ยงปลาสลิด
นายจรัญ งาสวรรค์
ฟาร์มปลาสลิด
การปลูกมะม่วง
นายสุวิทย์ คุณาวุฒิ
สวนมะม่วงเพชรส�ำโรง
การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ ผศ.วัชรินทร์ สราวิช ผศ.สุจิตรา สราวิช
โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์
การแปรรูปเห็ด
อ.วรรณดี มหรรณพกุล
โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์
การเพาะเห็ด
ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน์
มทร.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายโศรนันท์ เติมศรีรัตน์
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 210,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์ 105,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย เป็นเงิน 315,000 บาท
• ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ยเคมี 1,176,000 บาท
• ผลประโยชน์ของโครงการต่อลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 2,352,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 4,158,000 บาท
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 17,400 บาท/ปี เทคโนโลยีการเลี้ยงเพาะเห็ด 7,500 บาท/ปี

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

กลุม่ ผูผ้ ลิตปุย๋ อินทรียบ์ า้ นหนองยาง ได้ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ อินทรีย์
วว. โดย นายขันตี ยมภักดี และคณะกรรมการ เป็นวิทยากรในการอบรมลูกข่าย
จ�ำนวน 12 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านดงใหม่ ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านโดน ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช
3. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 1 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช
4. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 9 ต.แวงดง อ.ยางสีสุราช
5. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 15 ต.แวงดง  อ.ยางสีสุราช
6. กลุ่มผลิตปุ๋ยบ้านหนองปอ ต.หนองเรือ อ.นาเชือก
7. กลุ่มปุ๋ยอัดเม็ด ต.หนองเรือ/กลุ่มเกษตรกร ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก
8. กลุ่มเกษตรกร ต.หนองจิก อ.บรบือ
9. กลุ่มเกษตรกรท�ำปุ๋ยชีวภาพบ้านเหล่า หมู่ 3 ต.เม็กด�ำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย
10. กลุ่มเกษตรกร ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย
11. กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพบ้านโนนส�ำราญ หมู่ 19 ต.เม็กด�ำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย
12. กลุ่มเกษตรกรบ้านเหล่าหนองขาม หมู่ 22 ต.เม็กด�ำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน
•
•
•
•

วว. สนับสนุนอาคาร เครื่องจักร วัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
ส�ำนักงานเกษตร อ. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จ�ำนวน 2 ตัน
จังหวัดมหาสารคามภายใต้โครงการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนงบประมาณ
วัสดุสำ� หรับการผลิตปุ๋ย 100,000 บาท
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“หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์
บ้านเป๊าะ เป็นชุมชน
ที่มีประธานกลุ่มที่
เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีโครงสร้าง
กลุ่มที่ชัดเจน ส่งผลให้
กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง สามารถต่อยอด
เทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
“จากวันที่ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ย จาก
กระทรวงวิทย์ท�ำให้
ชุมชนได้เห็นความ
ส�ำคัญของการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ร่วมกับเคมีว่าดีที่สุด ประหยัดเงิน
และท�ำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เราจึงรู้สึก
ภูมใิ จทีไ่ ด้ใช้ปยุ๋ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีช่ มุ ชนผลิตเอง”
นายไพมาตร ศรีนนท์
ประธานกลุ่ม

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บ้านบัวแก้ว
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านบัวแก้ว หมู่ 3 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
นายประสิทธิ์ สุราษฎร์ (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านบัวแก้ว หมู่ 3 ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม มีสภาพเป็นทีร่ าบลุม่ เหมาะส�ำหรับ
ใช้ในการท�ำนา และที่ราบสูงใช้ส�ำหรับการปลูกพืชไร่ มีประชากร 8,280 คน จ�ำนวนครัวเรือน
มี 1,817 ครัวเรือน ในด้านการผลิตปุ๋ยกลุ่มเริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2546 มีสมาชิกทั้งหมด 50 คน
มีการระดมหุ้น คนละ 100 บาท กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 100,000 บาท กิจกรรม
ของกลุ่ม คือ การผลิตปุ๋ยเพื่อใช้เองภายในชุมชน ทางกลุ่มมีเป้าหมายต้องการลดปริมาณ
การใช้ปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนทางการเกษตร
อาชีพหลัก  คือ ส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำการเกษตร เช่น ท�ำนา ท�ำไร่อ้อย ท�ำไร่มันส�ำปะหลัง
กลุม่ ผลิตปุย๋ อินทรียบ์ า้ นบัวแก้ว ประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินการผลิตปุย๋ แต่เมือ่ ได้ลงพืน้
ทีแ่ ละได้พบปะกับชุมชนซึง่ จะเห็นได้วา่ ชุมชนยังมีความต้องการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอกี
หลายด้าน เพือ่ ช่วยยกระดับการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ยี งิ่ ขึน้ ปัญหา
อย่างหนึง่ ทีท่ างเจ้าหน้าทีเ่ ห็นคือกลุม่ จะมีโรงเรือนหรืออุปกรณ์ทจี่ ะต่อยอดกิจกรรมอยูบ่ า้ งแล้ว
แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องที่จะให้กิจกรรมเหล่านั้นประสบความส�ำเร็จ เช่น มีโรงเรือนเพาะเห็ด คอกไก่ ที่ปล่อยทิ้ง
ไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จุดนี้ วว. เล็งเห็นว่าหากทางกลุ่มได้รับความรู้ทางวิชาการจะสามารถด�ำเนินการได้อย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านบ้านบัวแก้ว ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม มีการรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยตั้งแต่ปี 2546 มีสมาชิกทั้งหมด
50 คน กลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตามแบบที่ได้เรียนรู้จาก วว. ปุ๋ยที่กลุ่มผลิตจึงเป็นที่สนใจและเป็นที่ยอมรับ
กลุ่มผลิตปุ๋ยมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้ปริมาณ 50 ตัน/ปี มีรายได้เฉลี่ยจากการผลิตปุ๋ยปีละ
350,00 บาท จากการระดมความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนพบว่าชุมชนมีความต้องการเทคโนโลยี
เพื่อน�ำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชุมชน นอกเหนือจากการผลิตปุ๋ยดังนี้
1. ชุมชนต้องการเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจากมีคอกไก่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
2. ชุมชนต้องการเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
3. ชุมชนต้องการเทคโนโลยีการเพาะเห็ด เนื่องจากมีโรงเรือนเพาะเห็ดที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

ผลสืบเนื่องจากการผลิตปุ๋ยสูตร วว. ได้มีการขยายผลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงที่ต้องการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ สามารถผลิตน�ำไปใช้ จ�ำหน่ายได้อย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยวิทยากรท้องถิ่นจากกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ดบ้านบัวแก้ว ได้แก่ นายประสิทธิ์ สุราษฎร์ และคณะกรรมการ
ในปี 2555-2557 การด�ำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ทางชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก วว.
และมีการติดตามประเมินผล ท�ำให้กลุม่ เกิดความเชือ่ มัน่ และสามารถผลิตปุย๋ อินทรียไ์ ด้จำ� นวน 50 ตัน /ปี สามารถลดต้นทุนในการ
ท�ำการเกษตรได้จริง มีผลผลิตเพิม่ ขึน้ ดินดีขนึ้ โดยมีผทู้ สี่ นใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน 387 คน และมีคะแนนความพึงพอใจ ประมาณ
84.98 % นอกจากเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยที่ วว. ได้เข้ามาให้การสนับสนุน

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

• รายได้จากการขายปุ๋ย 150,000 บาท และรายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์ 75,000 บาท
167

MINISTRYOFSCIENCE
A N D T E C H N O LO G Y

M

INISTRYOFSCIENCE
ANDTECHNOLOGY

เทคโนโลยี		
วิทยากร		
หน่วยงาน
การเลี้ยงไก่
นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ นายวิทยา ทัศนา โรงแรมซันทาร่า,ฟาร์มไก่ไข่สมทรง
การเลี้ยงปลานิล
นายเจษฎากร สายตา
โรงแรมซันทาร่า จ.ฉะเชิงเทรา
การเลีย้ งปลาสลิด
นายจรัญ งาสวรรค์
ฟาร์มปลาสลิด
การปลูกมะม่วง
นายสุวิทย์ คุณาวุฒิ
สวนมะม่วงเพชรส�ำโรง
การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ ผศ.วัชรินทร์ สราวิช, ผศ.สุจิตรา สราวิช
โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์
การแปรรูปเห็ด
อ.วรรณดี มหรรณพกุล
โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายโสรนันท์ เติมศรีรัตน์
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จ.ขอนแก่น
การเลี้ยงปลา
นางสาววิลัยวัลย์ ทาขุนทด
ประมง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
การเพาะเห็ด
ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน์
มทร.สุรินทร์ จ.สุรินทร์
การเลี้ยงไก่ไข่
อ.ธัญญา คงนวลอินทร์
วษท.มหาสารคาม จ.สุรินทร์

• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 225,000 บาท
• เกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี 840,000 บาท
ผลประโยชน์ของโครงการต่อการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ 1,680,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,970,000 บาท
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 17,400 บาท/ปี
เทคโนโลยีการเลี้ยงเพาะเห็ด 7,500 บาท/ปี
เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ 45,000 บาท/ปี

กลุ ่ ม ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ชี ว ภาพ
บ้ า นบั ว แก้ ว ได้ รั บ คั ด
เลือกเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ
เทคโนโลยี เป็นหมู่บ้านที่
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบัวแก้ว ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
มีความเข้มแข็ง ประกอบ
วว. โดย นายประสิทธิ์ สุราษฎร์ และคณะกรรมการ เป็นวิทยากรในการอบรม กับประธานกลุ่มมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารการจัดการ มีประสบการณ์การท�ำงาน
ลูกข่ายจ�ำนวน 10 กลุ่ม ในจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
ร่วมกับชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน และยังได้
1. กลุ่มเกษตรกรต้นแบบวิสาหกิจชุมชน ต.หนองคูขาด อ.บรบือ
ใช้วทิ ยาศาสตร์ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชมุ ชน
2. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านโสกกาว ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง  
ทีต่ รงกับความต้องการเช่นการเลีย้ งไก่ และการ
3. กลุ่มเกษตรกรต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง  
เพาะเห็ด กลุ่มได้พัฒนาต่อยอดในอาชีพการ
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านปราสาท ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง  
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นอกจากนี้กลุ่มยังถ่ายทอด
5. กลุ่มเกษตกรบ้านปอแดง ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง
เทคโนโลยีด้านการผลิตปุ๋ยเพื่อขยายผลความ
ส�ำเร็จไปยังชุมชนใกล้เคียง
6.  กลุ่มเกษตรกรต.ห้วยทราย ต.โนนราษี อ.บรบือ  

การขยายเครือข่าย

7.  กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยหลาว หมู่ 7 ต.เขวาใหญ่ อ.นาเชือก
8. กลุ่มเกษตรกร ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
9. กลุ่มเกษตรกร ต.หนองคู  อ.นาดูน
10.กลุ่มเกษตรกร ต.ดอนงัว อ.บรบือ

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการ
และให้การสนับสนุน
• วว. สนั บ สนุ น อาคาร เครื่ อ งจั ก ร
วัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
• อบต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
สนับสนุนงบประมาณ 20,000 บาท
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รับโล่ และใบประกาศนียบัตรในการ
เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในวันที่ 19 สิงหาคม
2557 ณ โรงแรมคุ้มภูค�ำ จ.เชียงใหม่

ผมคิดว่าเป็นความโชคดี
ของกลุ่มและชุมชนที่ได้
รับการสนับสนุน และได้
เข้าร่วมโครงการกับ วว.
เพราะเป็นโครงการที่ให้
ผลดีกบั ชุมชน เข้ามาปรับ
สภาพความเป็ น อยู ่ ข อง
ชุ ม ชนให้ ดี ขึ้ น ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม มี โ อกาสได้ ศึ ก ษา
เทคโนโลยีต่างๆ เป็นทางเลือกให้กับหมู่บ้าน
ของพวกเรา ชุมชนหมู่บ้านบัวแก้วรู้สึกดีใจที่ได้
เป็ น หนึ่ ง ในหมู ่ บ ้ า นแม่ ข ่ า ยของกระทรวง
วิทยาศาสตร์ พวกเราจะท�ำเทคโนโลยีทมี่ อี ยู่ คือ
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย และจะน�ำเทคโนโลยีที่
ได้รบั การสนับสนุนจาก วว. ทุกเทคโนโลยีทำ� ให้
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับชุมชนของเรา

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
บ้านก้านเหลืองดง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 1 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
นายเรืองศรี เชื้อวังค�ำ (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านก้านเหลืองดง หมู่ 1 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม
ดินปนทราย มีประชากร 4,071 คน จ�ำนวนครัวเรือนมี 993 ครัวเรือน ในด้านการผลิตปุ๋ย
กลุ่มเริ่มก่อตั้ง เมื่อเดือนมิถุนายน 2548 มีสมาชิกทั้งหมด 115 คน ไม่มีการระดมหุ้น
กลุ่มไม่มีเงินทุนหมุนเวียน ใช้การออกทุนกันเองในการผลิตปุ๋ย ลงมือท�ำร่วมกันโดยไม่มี
ค่าแรง เมื่อผลิตปุ๋ยได้ก็จะแบ่งคนละเท่าๆ กัน กลุ่มเชื่อว่าช่วยลดปัญหาความไม่โปร่งใส
ภายในกลุ่มได้ และทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนอย่างเท่าเทียมกัน
ผลิตปุ๋ยครั้งแรกในปี 2548 จ�ำนวนที่ผลิตได้ คือ 25 ตัน ปี 2549 ผลิตได้ทั้งหมด 40 ตัน ปี 2550 ได้รับการสนับสนุนโครงการ
หนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งโรงปุ๋ยจากกระทรวงวิทย์ฯ เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยผลิต
ตั้งแต่ปี 2550-2554 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 358 ตัน ซึ่งกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อ
สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

เกษตรกรชาวบ้านก้านเหลืองดง ส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำนา และท�ำสวนยาง แต่ก่อนมักจะ
ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยมีราคาค่อนแพงและแนวโน้มจะสูงขึ้นไปอีก ต่อเมื่อ
กระทรวงวิทย์ฯ โดย วว. ได้เข้ามาสอบถามถึงปัญหาที่มาที่ไปและแนะน�ำว่าควรใช้หลักในการ
น�ำวัสดุทเี่ หลือทิง้ และมีอยูใ่ นชุมชนมาปรับเปลีย่ นให้เกิดมูลค่าและมีคณ
ุ ภาพไม่ดอ้ ยไปกว่าปุย๋ ใน
ท้องตลาด และได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยที่มีขั้นตอนง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาเพียง
เดือนเศษก็ผลิตปุ๋ยมีคุณภาพใช้เองได้แล้ว หลังจากที่ได้รับการถ่ายทอดกลุ่มได้ปฏิบัติจนเป็น
รูปเป็นร่าง ชุมชนให้ความสนใจและร่วมมือกันจนสามารถสร้างกิจกรรมร่วมกันในหมู่สมาชิก
และชาวชุมชน ปัจจุบนั ต้นทุนในการผลิตปุย๋ ของกลุม่ ลดลงเกือบครึง่ และมีคณ
ุ ภาพเป็นทีน่ า่ พอใจ
ช่วยลดรายจ่ายไปได้ครัวเรือนละ 4,000 บาท รวมเป็นการลดค่าใช้จ่ายเท่ากับ 120,000 บาท

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

จากการน�ำ  วทน. มาใช้กับอาชีพเกษตรกรรม ได้รับประโยชน์มากมาย เพราะนอกจาก
จะได้เรียนรู้การผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพดีแล้ว ยังสามารถประยุกต์ในด้านอื่นๆ อีก เช่นการท�ำก๊าซ
ชีวภาพ การแปรรูปต่าง และจากจุดนี้เมื่อกลุ่มมีความขยัน หมั่นท�ำบ่อยๆ จนเกิดทักษะดีแล้ว
ก็พัฒนาบอกต่อให้กับผู้สนใจทั้งในพื้นที่และนอกชุมชน วว.ได้เป็นพี่เลี้ยงในการจัดการฝึกอบรม
และกลุม่ ได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นวิทยากรพิเศษ  เอาความรูแ้ ละประสบการณ์ไปเล่าขานให้เพือ่ นเกษตรกร
อาชีพเดียวกันได้เข้าใจในการผลิตปุ๋ย ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดจากทรัพยากรทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ในท้องถิน่ ต่อมาได้รบั โอกาสให้เป็นแม่ขา่ ยปุย๋ อินทรีย์
เพื่อขยายต่อความรู้ส่งออกไปในที่มีผู้สนใจ ในส่วนของกลุ่มก็มีโอกาสไปดูงาน ฝึกอาชีพ เรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในสถานที่ต่างๆ มากมาย

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในชุมชนเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐทั้งในจังหวัดและส่วน
กลางให้ความส�ำคัญ  เพราะเป็นยุทธศาสตร์หลักทีจ่ ะขับเคลือ่ นเพือ่ ให้ประเทศชาติและประชาชน
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มีความเป็นอยู่ที่ดี กล่าวในด้านการพัฒนาอาชีพเกษตรกร จะต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าชุมชนมีความพร้อมเพรียงด้านใดบ้าง ในเรื่อง
องค์ความรู้ เครื่องจักรอุปกรณ์ วัตถุดิบเป็นต้น เพื่อสร้างเครือข่ายจนประสบความส�ำเร็จเป็นรูปธรรมและน�ำไปใช้ประโยชน์ในการ
ด�ำรงชีวิตได้จริงยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

นอกจากกลุ่มได้ท�ำหน้าที่เป็นวิทยากรชุมชน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ อินทรียแ์ ล้ว ยังได้เป็น
วิทยากรบรรยายเรื่อง “บริหารจัดการโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่างไรให้ประสบผลส�ำเร็จ” ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิต
และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ของโรงปุ๋ยชุมชนแก่ผู้เข้าร่วมอบรมที่ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ ได้แก่ กลุ่มที่ผลิตปุ๋ยได้
ต�่ำกว่า 50 ตัน/ปี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายการผลิตปุ๋ยของ วว. เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการรวมกลุ่มจัดซื้อวัตถุดิบร่วมกัน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเตือนให้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเห็นความส�ำคัญของการผลิตปุ๋ยที่ส่งผล
โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนอย่างดี
เทคโนโลยีหลัก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เช่น การเตรียมวัตถุดิบ การหมักปุ๋ย การตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อให้ทราบว่า
ปุ๋ยผ่านเกณฑ์ที่มาตรฐานก�ำหนด
เทคโนโลยีรอง การเลี้ยงไก่ไข่ การผลิตก๊าซชีวภาพ
กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต ปุ ๋ ย บ้ า นก้ า น
เหลืองดง เดิมเป็นกลุ่ม
ของกองทุนสวนยางซึ่งมี
ด้านเศรษฐกิจ
การผสมปุย๋ เคมีใช้เองโดย
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านก้านเหลืองดง ผลิตปุ๋ย รวม 3 ปี (2555-2557) เท่ากับ
ไม่เคยผสมปุย๋ อินทรียเ์ ลย
117 ตัน
เริ่ ม แรกที่ มี โ อกาสเข้ า
รายได้จากการขายปุ๋ย 117,000 บาท
ร่ ว มโครงการหมู ่ บ ้ า น
รายได้ของเกษตรกรจากการจ�ำหน่ายมูลสัตว์ 58,500 บาท
วิทยาศาสตร์ สมาชิกหลายคนไม่ได้ให้ความ
รายได้จากค่าจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 175,500 บาท
ร่วมมือ แต่ด้วยมีประธานกลุ่มที่ตั้งใจและเริ่ม
ต้นทดลองใช้เองจนสมาชิกยอมรับ ท�ำให้ชมุ ชน
ชุมชนสามารถลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย 655,200 บาท
ผู
ป้ ลูกสวนยางสามารถลดค่าใช้จา่ ยการใช้ปยุ๋ ได้
ผลประโยชน์ของโครงการต่อการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมี 1,310,400 บาท
มากกว่
า 30%
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

2,316,600 บาท

หมูบ่ า้ นผมท�ำสวนยางกัน
ทุกครัวเรือน แต่ก่อนใช้
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านก้านเหลืองดง ได้ท�ำหน้าที่วิทยากรในการถ่ายทอด
แต่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ไม่
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย ให้แก่ลูกข่ายปี 2555 จ�ำนวน 5 กลุ่ม และปี 2556 จ�ำนวน
ใช้อินทรีย์
1 กลุ่ม และปี 2557 จ�ำนวน 2 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 8 กลุ่ม ใน จ.มุกดาหาร ดังนี้
แต่ ต อนนี้ เ ข้ า ใจและรู ้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านก้านเหลืองดง ม.1 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง
ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านโพนไฮ หมู่ 3 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง
แล้ว ขอบคุณที่มาสอนสิ่งดีๆ ให้ครับ

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

3. กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกยาว หมู่ 7 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านก้านเหลืองดง หมู่ 4 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านก้านเหลืองดง หมู่ 5 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง
6. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองแคน หมู่ 2 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง
7. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองกุง ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม
8. กลุ่มเกษตรกรบ้านโพนบก ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
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ความภาคภูมิในในการเป็นแม่ข่ายปุ๋ย
อินทรีย์ คือการได้รับโล่พร้อมเกียรติ
บัตร จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วันที่ 6 สิงหาคม 2557

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเป๊าะ
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านเป๊าะ หมู่ 7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ
นายไพรมาตร ศรีนนท์ (ประธานกลุ่มหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

บ้านเป๊าะ หมู่ 7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ
อ�ำเภอบึงบูรพ์ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน 11 ชุมชนมีจ�ำนวนประชากรจ�ำนวนทั้งสิ้น
404 คน จ�ำนวน 300 ครัวเรือน ชาย 180 คน หญิง 224 คน อาชีพหลักคือการท�ำนา

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

บ้านเป๊าะ ประสบปัญหาผลิตปุ๋ยแล้วไม่ได้มาตรฐาน เมื่อน�ำไปใช้แล้วไม่ได้ผล
เท่าที่ควร ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความไม่มั่นใจในปุ๋ยที่กลุ่มผลิต กระทั่งปี 2551 เมื่อ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้เข้ามาส�ำรวจและ
คัดเลือกชุมชนบ้านเป๊าะ เข้าร่วมโครงการหนึง่ อ�ำเภอหนึง่ โรงปุย๋ ท�ำให้ชมุ ชนจัดตัง้ กลุม่
ที่เข้มแข็ง และสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ท�ำให้ชุมชนได้ใช้ปุ๋ยที่มีราคาถูก
มีมาตรฐาน และช่วยปรับปรุงบ�ำรุงดินที่ดียิ่งขึ้นด้วย ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
นับตั้งแต่ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ เทศบาลต�ำบล และ กศน. ได้เข้ามาส่งเสริม และ
สนับสนุนต่อยอดองค์ความรูต้ า่ งๆ ให้กบั ชุมชน ชุมชนบ้านเป๊าะได้แสดงศักยภาพในการ
เป็นชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง และมีการบริหารจัดการทีด่ ี และมีการด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการรับเทคโนโลยีในด้านต่างๆ วว. จึงได้ยกระดับ
จากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

การด�ำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. ทางชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทาง วว. และ
มีการติดตามประเมินผล ท�ำให้กลุ่มเกิดความเชื่อมั่น และสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้จ�ำนวน 70 ตัน /ปี สามารถลดต้นทุน
ในการท�ำการเกษตรได้จริง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ดินดีขึ้น มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน 613 คน และมีคะแนนความพึง
พอใจ ประมาณ 84.54 %

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
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• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 210,000 บาท รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์ เป็นเงิน 105,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงาน เป็นเงิน 315,000 บาท
• ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 1,176,000 บาท
• ผลประโยชน์ของโครงการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 2,352,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 4,158,000 บาท
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด 12,090 บาท/ปี

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

ในการด�ำเนินการขยายเครือข่ายเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ชุมชนทั้งใน
และนอกพื้นที่ได้เข้าใจถึงองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย ประกอบกับต้องการให้มีการสร้างเครือข่าย
ทีเ่ ข้มแข็ง และมีการเชือ่ มโยงข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ โดยมีกลุม่ ทีเ่ ป็นเครือข่ายดังนี้
1. กลุ่มบ้านหนองหล่ม หมู่ 7 ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์  
2. กลุ่ม หมู่ 8 บ้านบึงบูรพ์ ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์   
3. กลุ่ม หมู่ 5 บ้านจอมพระ ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์
4. กลุ่ม หมู่ 7 บ้านหนองหล่ม ต.บึงบูรพ์ อ.บึงบูรพ์   
5. กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านขี้กา หมู่ 9 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย
6. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านสร้างแก้ว หมู่ 11 ต.อีหล�่ำ อ.อุทุมพรพิสัย  
“หมู ่ บ ้ า นปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ บ ้ า น
7. กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านหนองใหญ่ หมู่ 12 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย
เป๊าะ เป็นชุมชนทีมปี ระธาน
กลุ่มที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์
8. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 1 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน    
กว้างไกล มีโครงสร้างกลุม่ ที่
9. กลุ่มโรงปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านโนนยาง หมู่ 3 ต.อีหล�ำ 
่ อ.อุทุมพรพิสัย
ชั ด เจน ส่ ง ผลให้ ก ลุ ่ ม เกิ ด
10. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนเปือย หมู่ 6 ต.แข้ อ.อุทุมพรพิสัย  
ความเข้มแข็ง สามารถต่อย
อดเทคโนโลยีตา่ งๆ ได้อย่าง
11  กลุ่มเกษตรกร หมู่ 2 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน
   
มีประสิทธิภาพ”
12. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 3  ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน  
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ
13. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 4  ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน
14. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 7 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน
“จากวันทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอด
15. กลุ่มเกษตรกรบ้านประอาง ต.ปราสาทเยอ อ.ไพรบึง  
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย จาก
16. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 10 ต.โนนปูน อ.ไพรบึง
กระทรวงวิทย์ท�ำให้ชุมชน
17. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 19 บ้านหนองไพร ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง
ได้เห็นความส�ำคัญของการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับเคมีว่า
18. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 15 ต.ไพรบึง อ.ไพรบึง
ดีทสี่ ดุ ประหยัดเงิน และท�ำ
19. กลุ่มเกษตรกรบ้านปรือเกียน หมู่ 2 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
ให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เรา
20. กลุ่มเกษตรกรบ้านบัวโคก หมู่ 16 ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  
จึงรูส้ กึ ภูมใิ จทีไ่ ด้ใช้ปยุ๋ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพที่ชมุ ชนผลิตเอง”
นายไพมาตร
ศรี
น
นท์
ประธานกลุ
่ม
21. กลุ่มเกษตรกรบ้านไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน
1.  วว. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
3. ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
4. ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอบึงบูรพ์
5. เทศบาลต�ำบลบึงบูรพ์
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• ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านต้นแบบ
ระดับอ�ำเภอประจ�ำปี 2557
• ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดหมู่บ้านต้นแบบ
ประชาธิปไตย ระดับจังหวัด ประจ�ำปี 2557
• ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดหมู่บ้าน
ปลอดขยะ ระดับอ�ำเภอประจ�ำปี 2555

หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านสามขา
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านสามขา หมู่ 6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
นางบังพันธ์ คงช่วย (ประธานกลุ่มหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านสามขา หมู่ 6 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ
1,933 ไร่ มีครัวเรือนทั้งหมด 86 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 538 คน ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชาวสวน อาชีพหลักคือการท�ำนา ซึ่งชุมชนบ้านสามขาเป็นชุมชนที่มี
กลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็ง มีความรักสามัคคี เป็นน�ำ้ หนึ่งใจเดียวกัน

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

ชุมชนบ้านสามขาประสบปัญหาในการซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูง และท�ำให้มี
รายจ่ายในการท�ำการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้มีการน�ำปัญหาดังกล่าว
เข้าที่ประชุมหมู่บ้าน จัดท�ำแผนชุมชนจึงได้เกิดแนวคิดจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรท�ำนา
ขึ้นมา ในปี 2551 มีสมาชิกจ�ำนวน 63 คน มีการระดมหุ้น มีเงินทุนหมุนเวียน
ในกลุ่มจ�ำนวน 380,000 บาท แต่ไม่มีประสบการณ์ในการผลิตปุ๋ยใช้เอง จึงขอรับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เป็นต้น ท�ำให้ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพไว้ใช้เอง มีราคาถูกกว่า
ท้องตลาดลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร ผลผลิตเพิม่ มากขึน้ สามารถสร้างงาน และ
รายได้เพิ่มให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

เดิมชุมชนบ้านสามขาเป็นชุมชนเกษตรกรรม ท�ำนาเป็นอาชีพหลักเกษตรกร
ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว อย่างต่อเนื่องท�ำให้สภาพดินเสื่อมโทรมส่งผลให้ผลผลิต
ของเกษตรกรลดลง และมีค่าใช้จ่ายในการท�ำการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น กระทั่งปี 2551
เมือ่ วว. ได้เข้ามาส�ำรวจและคัดเลือกชุมชนบ้านสามขา เข้าร่วมโครงการหนึง่ อ�ำเภอ
หนึ่งโรงปุ๋ย ท�ำให้ชุมชนได้เริ่มจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งคณะกรรมการที่เข้มแข็งเพื่อด�ำเนินการผลิตปุ๋ย
ตามที่ได้รับการถ่ายทอดจาก วว. หมู่บ้านบ้านสามขาได้แสดงศักยภาพในการเรียนรู้และรับรู้
สิ่งใหม่ๆ จนน�ำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการ
รับเทคโนโลยีในด้านต่างๆ วว. จึงได้ยกระดับจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

การด� ำ เนิ น โครงการหมู ่ บ ้ า นแม่ ข ่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ทางชุ ม ชนได้ รั บ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย และมีการติดตามประเมินผล ท�ำให้กลุ่มเกิดความเชื่อมั่น และสามารถ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้จ�ำนวน 90 ตัน /ปี สามารถลดต้นทุนในการท�ำการเกษตรได้จริง มีผลผลิต
เพิ่มขึ้น ดินดีขึ้น ท�ำให้ชุมชนมีการขยายผลของความส�ำเร็จไปสู่ชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน
503 คน และมีคะแนนความพึงพอใจ ประมาณ 86.78% ซึ่งชุมชนต่างๆ มีความคิดเห็นตรงกันว่า การฝึกอบรมเรื่องปุ๋ยอินทรีย์
มีประโยชน์ สามารถน�ำไปใช้ได้จริง และเกิดผลดีกับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
173

MINISTRYOFSCIENCE
A N D T E C H N O LO G Y

M

INISTRYOFSCIENCE
ANDTECHNOLOGY

เทคโนโลยี		
วิทยากร		
หน่วยงาน
การตรวจสอบดิน
นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
กรมพัฒนาที่ดิน
การท�ำเชื้อเห็ด
นายธนภักษ์ อินยอด
วว.
การท�ำบล็อกประสาน
นายวุฒินัย กกก�ำแหง
วว.
การผลิตก๊าชชีวภาพ
รศ.ดร.สุชน ตังทวีวิพัฒน์
ม.เชียงใหม่
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
นายวารินทร์ ศรีถัด นายชวลิต หาญดี
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
การเลี้ยงไก่ไข่
นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์
ปศุสัตว์จ.ฉะเชิงเทรา
การเลี้ยงปลานิล
นายเจษฏากรณ์ สายตา
เกษตร จ.ฉะเชิงเทรา
การเลี้ยงปลาสลิด
นายจรัญ งาสวรรค์
ธุรกิจส่วนตัว
การปลูกมะม่วง
นายสุวิทย์ คุณาวุฒิ
ธุรกิจส่วนตัว
การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ
ผศ.วัชรินทร์ สราวิช ผศ.สุจิตรา สราวิช มทร.กาฬสินธุ์
การแปรรูปเห็ด
อ.วรรณดี มหรรณพกุล
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การเลี้ยงไก่ไข่
นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี
ปศุสัตว์ศรีสะเกษ
การเพาะเห็ด
อาจารย์วีระ ศรีธัญรัตน์
มทร.สรุินทร์

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 270,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์  เป็นเงิน 135,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 405,000 บาท
• ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 1,512,000 บาท
• ผลประโยชน์ของโครงการต่อการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ 3,024,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 5,346,000 บาท
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด 4,000 บาท/ครั้ง
เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ 14,400 บาท/ปี

ด้านสังคม
•
•
•
•
•

ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาประหยัด
ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตรกร
ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน
ท�ำให้ชุมชนเกิดความสามัคคีจากการที่ได้ท�ำงานร่วมกัน

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

ในการด�ำเนินการขยายเครือข่ายเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ อินทรีย์ เพือ่ ให้ชมุ ชนทัง้ ใน และนอกพืน้ ทีไ่ ด้เข้าใจถึงองค์ความรู้ เรื่องปุ๋ย
ประกอบกับต้องการให้มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ จะส่งผลให้เกิดเครือข่าย
กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 5 บ้านหนองสาด ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
2. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 8 ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
3. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 3 บ้านหนองโน ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบัว หมู่ 5 ต.โดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
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5. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 6 ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
6. กลุ่มเกษตรกรฮือใหญ่ หมู่ 10 ต.โนนสวรรค์ ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
7. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสายใต้ หมู่ 12 ต.แขม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
8. กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกหล่าม ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
9. กลุ่มเกษตรกรท�ำนาบ้านงิ้ว ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
10. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 19 ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
11. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 6 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ   
12. กลุ่มเกษตรกรบ้านเขวา หมู่ 8 ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
13. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสะแตง หมู่ 15 ต.ตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
14. กลุ่มเกษตรกรบ้านหัวนาค�ำใต้ หมู่ 4 ต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
รับโล่ และใบประกาศนียบัตรในการ
เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
15. กลุ่มเกษตรกรบ้านช่างปี่ หมู่ 1 ต.ช่างปี่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
เทคโนโลยี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
16. กลุ่มเกษตรกรต�ำบลก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ณ โรงแรมริชม่อน จ.นนทบุรี

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

1. วว. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเห็ด  เทคโนโลยีการผลิตบล็อคประสาน  
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เทคโนโลยีการเพาะเห็ด
3. กรมพัฒนาที่ดิน การวิเคราะห์ดิน วิทยากรโดย นายจตุรงค์ ลออพันธ์สกุล
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีแก็สชีวภาพ รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
5. ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์
6. ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา นายเจษฏากรณ์ สายตา
7. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เทคโนโลยีการแปรรูปเห็ด นางวรรณดี มหรรณพกุล
8. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นายวารินทร์ ศรีถัด และนายชวลิต หาญดี
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ผศ.วีระ ศรีธัญรัตน์
10. ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ วิทยากรโดย นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี
11. ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
12. องค์การบริหารส่วนต�ำบลเสียว

เรื่องเล่าความส�ำเร็จ ความประทับใจ
“การส่งเสริมให้ชมุ ชนบ้านสามขาได้ผลิตปุย๋ อินทรียท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพ โดยใช้วตั ถุดบิ คือขีว้ วั เป็นแนวทางทีส่ ง่ เสริม
ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
“ กลุ่มชุมชนบ้านสามขาท�ำการผลิตปุ๋ยมานาน แต่ยังไม่ได้มาตรฐาน น�ำไปใช้แล้วไม่ค่อยได้ผล หลังจากที่ได้
รับการฝึกอบรมจากกระทรวงวิทย์ฯ ท�ำให้ชมุ ชนสามารถผลิตปุย๋ อินทรียท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพ น�ำไปใช้แล้วได้ผลดี ราคา
ถูกกว่าท้องตลาด เกษตรกรเกิดความมั่นใจในปุ๋ยที่กลุ่มผลิต ”
นางบัวพันธ์ คงช่วย ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านดงภูทอง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 7 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน�้ำอูน จ.สกลนคร
นายทรงชัย มาตราช (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านดงภูทอง หมู่ 7 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน�้ำอูน จ.สกลนคร มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม
ดินปนทราย มีจ�ำนวนประชากร 3,744 คน และจ�ำนวนหลังคาเรือน 814 หลังคาเรือน
ในด้านการผลิตปุ๋ยกลุ่มเริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2542 มีสมาชิกทั้งหมด 120 คน มีการระดมหุ้นๆ ละ
50 บาท กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 150,000 บาท กิจกรรมของกลุ่ม คือ รวมกันผลิต
ปุ๋ยหมักโดยเริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2543 จ�ำนวนที่ผลิตได้ คือ 40 ตัน ไม่ได้จำ� หน่ายแต่แบ่งให้กับ
สมาชิกน�ำไปใช้เพื่อเป็นการทดลองเป็นอันดับแรก
ปี 2550 ได้รับการสนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
จากนั้นกลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตตั้งแต่ปี 2550-2554
ได้ปริมาณปุย๋ รวม 320 ตัน มีรายได้เฉลีย่ จากการผลิตปุย๋ ปีละ 256,000 บาท ซึง่ กระบวนการ
ผลิตได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณเพือ่ สนองตอบความต้องการของผูใ้ ช้
ปุ๋ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายของโครงการเพื่อจะน�ำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดรับกับวิถี
การด�ำรงชีวิตของชุมชนซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำการเกษตร ดังนั้นทั้งเทคโนโลยีหลักด้านการ
ผลิตปุย๋ เทคโนโลยีรองด้านการผลิตเมล็ดพันธ์ขุ า้ ว รวมทัง้ เทคโนโลยีเสริมด้านการจักสานจะ
เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน สามารถลดต้นทุนการผลิต ช่วยให้ผลผลิต
มีคุณภาพ ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดี เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ
และชุมชนยังสามารถน�ำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่นๆ ได้อีกต่อไป
การพัฒนาหมูบ่ า้ นจะต้องอาศัยยุทธศาสตร์และกลไกภาครัฐมาสนับสนุนควบคูก่ บั ความ
ตั้งใจจริงของชุมชนอีกส่วนหนึ่งด้วย  ดังนั้นแผนและวิธีการในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม มีขั้นตอน ดังนี้
1. จัดระดมความคิดชุมชนถึงความต้องการเทคโนโลยีด้านใด
2. ให้เกษตรกรเข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมกับพื้นที่
3. ขยายถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มผู้สนใจ
4. ส่งตัวอย่างปุ๋ยและดินเพื่อตรวจสอบคุณภาพโดยความอนุเคราะห์จากภาครัฐ
5. จัดหาพื้นที่เพื่อทดลองการใช้ปุ๋ยกับพืชเพื่อสาธิต
6. ติดตามบันทึกข้อมูลเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่สนับสนุน

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน
ศักยภาพ/ความพร้อม
-ชุมชนมีความสามัคคี
-สร้างงานเสริมรายได้
-ลดรายจ่ายครัวเรือน
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การบริหารจัดการที่ดี
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ชุมชนให้ความร่วมมือ
การสนับสนุนจากภาครัฐ

ศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
1.เป็นชุมชนพึ่งพาตนเองได้
2.ผลิตปุ๋ยคุณภาพดีราคาเหมาะสม
3.สร้างคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจการอยู่ร่วมกัน
4.เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพ

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

องค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก วว. มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก เกษตรกร
สามารถรวมกลุ่มหรือท�ำเองภายในบ้านของตนได้ สิ่งที่เป็นปัจจัยส�ำคัญคือ วัตถุดิบควรอยู่ในพื้นที่
มากกว่าที่จะต้องไปจัดซื้อจัดหาจากแหล่งอื่นเพราะจะท�ำให้มีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ซึ่งนอกจาก
จะไม่ช่วยให้เกิดความยั่นยืนในชุมชนแล้วยังผิดวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการสร้างความ
เข้มแข็ง ต้องการลดต้นทุนการผลิตด้วย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงโดยหลักของ วว.ที่ถ่ายทอด
องค์ความรูม้ อี ยู่ 2 ประการ ทีเ่ ป็นหัวใจส�ำคัญ คือ การหมักปุย๋ อินทรีย์ และการผสมสูตรปุย๋ นอกจาก
ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงแล้ว วว. ได้สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีอื่น
ที่เกษตรกรมีความสนใจและสามารถเป็นงานสร้างรายได้นอกจากการท�ำนา เช่น การเลี้ยงไก่ไข่
และการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนอีกด้วย

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน

ด้านเศรษฐกิจ
ผลิตปุ๋ย รวม 3 ปี (2555-2557) เท่ากับ 180 ตัน/ปี
รายได้จากการขายปุ๋ย 180,000 บาท/ปี
รายได้ของเกษตรกรจากการจ�ำหน่ายมูลสัตว์ 90,000 บาท/ปี
รายได้จากค่าจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 270,000 บาท/ปี
ชุมชนสามารถลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย 1,008,000 บาท/ปี
ผลประโยชน์ของโครงการต่อการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมี 2,016,000 บาท/ปี
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการรวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
3,564,000 บาท/ปี

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต ปุ ๋ ย บ้ า นดงภู
ทองเป็นกลุ่มที่มีความรัก
ความสามัค คีอยู่ร ่วมกัน
อย่างพี่น้อง ช่วยกันผลิต
ปุ๋ยได้ก็แบ่งกันใช้ จนเมื่อ
ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มเริ่มมีความสนใจในเทคโนโลยี
ต่างๆ ที่ วว. น�ำมาถ่ายทอดสู่ชุมชน ประกอบกับ
เป็นกลุม่ ทีส่ นใจการทดลอง เมือ่ วว. น�ำเทคโนโลยี
ใหม่มาจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะพัฒนากลุ่มนี้ให้อยู่
ยั่งยืนตลอดไป

รวมทั้งสิ้น 9 กลุ่ม  ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองปลิงน้อย หมู่ 1 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน�้ำอูน
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านเวฬุวัน หมู่ 4 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน�้ำอูน จ.สกลนคร
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านสุวรรณคาม หมู่ 5 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน�้ำอูน จ.สกลนคร
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสุวรรณ หมู่ 6 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน�้ำอูน จ.สกลนคร
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านดงภูทอง หมู่ 7 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน�้ำอูน จ.สกลนคร
6. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองปลิงพุ่ม หมู่ 3 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน�้ำอูน จ.สกลนคร
7. กลุ่มเกษตรกรบ้านไฮ่ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
8. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสะไน ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
9. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเขื่อนใน ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน
•
•
•
•

วว. การผลิตปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง และสนับสนุนการตรวจสอบวิเคราะห์ปยุ๋ อินทรีย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร การเพาะเห็ด
ส�ำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม การเลี้ยงไก่ไข่ นายสาคร ปุริมาตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน

เทคโนโลยี ที่ ส ามารถ
พั ฒ น า ค ว า ม เ ป ็ น อ ยู ่
เกษตรกรได้ ถือเป็นเรื่อง
ที่น่าสนับ สนุนให้เกิดเป็น
รูปธรรมในวงกว้าง กลุ่ม
ดีใจที่ได้รับโอกาสนั้น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
กลุ่มได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
ปุ๋ยอินทรีย์ และได้รับโล่พร้อมเกียรติ
บัตรจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วันที่ 6 สิงหาคม 2557
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชุมชนบ้านตะโนน
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านตะโนน หมู่ 11 ต. แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
นายสนิท ทองอ้ม (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านตะโนน หมู่ 11 ต. แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ มีเนื้อที่ประมาณ1,526 ไร่
สภาพภูมปิ ระเทศเป็นทีร่ าบลุม่ ประกอบไปด้วยธรรมชาติและป่าเบญจพรรณ มีประชากร
ทั้งหมด 390 คนประกอบด้วยชาย 194 คน และหญิง 196 คน ประชากรส่วนใหญ่เป็น
ชาวกุย หรือส่วย อาชีพหลักคือ การท�ำนา

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

บ้านตะโนนเป็นชุมชนที่มีโรงงานปุ๋ยจากสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ แต่
เนือ่ งจากกลุม่ ผลิตปุย๋ แล้วไม่ได้มาตรฐาน ท�ำให้เกษตรกรน�ำไปใช้แล้วไม่ได้ผลเท่าทีค่ วร
แต่กลุ่มยังมีความตั้งใจที่จะผลิตปุ๋ยให้ได้มาตรฐาน ทางชุมชนจึงขอรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ท�ำให้ชุมชนสามารถ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพไว้ใช้เอง มีราคาถูกกว่าท้องตลาด ลดต้นทุนในการท�ำการ
เกษตร ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างงาน และรายได้เพิ่มให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

บ้านตะโนนเป็นชุมชนทีม่ โี รงงานปุย๋ จากสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ แต่เนือ่ งจากกลุม่ ผลิตปุย๋ แล้วไม่ได้มาตรฐาน
ท�ำให้เกษตรกรน�ำไปใช้แล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควร แต่กลุ่มยังมีความตั้งใจที่จะผลิตปุ๋ยให้ได้มาตรฐาน กระทั่งปี2551 เมื่อ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้เข้ามาส�ำรวจและคัดเลือกชุมชนบ้านตะโนน เข้าร่วม
โครงการหนึง่ อ�ำเภอหนึง่ โรงปุย๋ ท�ำให้ชมุ ชนสามารถผลิตปุย๋ อินทรียท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพ เมือ่ เกษตรกรน�ำไปใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างดี
ได้ใช้ปยุ๋ ทีม่ รี าคาถูก มีมาตรฐาน และช่วยปรับปรุงบ�ำรุงดินทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ด้วย และกลุม่ มีผลประกอบการทีด่ ี ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ นับตั้งแต่สำ� นักงานเกษตรอ�ำเภอ องค์การบริหารส่วนต�ำบล เข้ามาสนับสนุนต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆให้กับ
ชุมชน ชุมชนบ้านตะโนนได้แสดงศักยภาพในแสดงความมุ่งมั่นที่จะผลิตปุ๋ยให้ได้คุณภาพ และเป็นกลุ่มที่มีโครงสร้างเข้ม
แข็ง มีความสามัคคีช่วยกันท�ำงาน วว.จึงได้ยกระดับจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

จากแนวความคิดที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ น�ำไปสู่การวางแผนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน ดังรูป
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เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

การด�ำเนินโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางชุมชนได้รบั
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมีการติดตามประเมินผล ท�ำให้กลุม่ เกิดความเชือ่ มัน่
และสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้จ�ำนวน 50 ตัน /ปี สามารถลดต้นทุนในการท�ำการ
เกษตรได้จริง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ดินดีขึ้น ท�ำให้ชุมชนมีการขยายผลของความส�ำเร็จ
ไปสูช่ มุ ชนทัง้ ใน และนอกพืน้ ที่ โดยมีผทู้ สี่ นใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน 490 คน และ
มีคะแนนความพึงพอใจ ประมาณ 86.09 % ซึ่งชุมชนต่างๆ มีความคิดเห็นตรงกันว่า
การฝึกอบรมเรื่องปุ๋ยอินทรีย์มีประโยชน์ สามารถน�ำไปใช้ได้จริง และเกิดผลดีกับ
พี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
ในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่สามารถน�ำมาต่อยอดและพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้ ดังนี้
เทคโนโลยี		 วิทยากร		
หน่วยงาน
การเพาะเห็ด
นายวิระ ศรีธัญรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์การ
เลี้ยงไก่ไข่
นายสุรศักดิ์ วงษ์ศรีมี
ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 150,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์  เป็น  เงิน 75,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 225,000 บาท
• ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 840,000 บาท
• ผลประโยชน์ในการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 1,680,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,970,000 บาท
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด 11,500บาท/ปี

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

ในการด�ำเนินการขยายเครือข่ายเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ อินทรีย์ เพือ่ ให้ชมุ ชนทัง้ ใน และนอกพืน้ ทีไ่ ด้เข้าใจถึงองค์ความรู้
เรื่องปุ๋ย ประกอบกับต้องการให้มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ จะส่งผล
ให้เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายดังนี้
1. กลุ่ม หมู่ 3 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์  จ.สุรินทร์
2. กลุ่มบ้านหนองหว้า หมู่ 8 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
3. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 7 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
4. กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเตา หมู่ 5 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
5. กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านโนนเย็น หมู่ 11 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
6. กลุ่มบ้านโคกกว้าง หมู่ 5 ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
7. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 10 ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
8. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 1 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
9. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 4 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
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10. กลุ่มเกษตรกรบ้านกุง หมู่ 8 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
11. กลุ่มเกษตรกรบ้านกระออม หมู่ 1 ต.กระออม อ.ส�ำโรงทาบ จ.สุรินทร์
12. กลุ่มเกษตรกรบ้านทัพไท หมู่ 10 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
13. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเกาะ หมู่ 2 ต.ตระเปียงเตีย อ.ล�ำดวน จ.สุรินทร์

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน
1. วว. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์   
2. ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
3. ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอศรีณรงค์
4. องค์การบริหารส่วนต�ำบลแจนแวน

เรื่องเล่าความส�ำเร็จ ความประทับใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ได้รับโล่ และใบประกาศนียบัตร
ในการเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในวันที่ 6 สิงหาคม
2557 ณ โรงแรมริชม่อน จังหวัด
นนทบุรี

“ชุมชนบ้านตะโนน เป็นชุมชนทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ในการผลิตปุย๋ ให้ได้คณ
ุ ภาพ เพือ่ ให้เกษตรกรได้ใช้ปยุ๋ ทีร่ าคาถูก
และเกิดความมั่นใจในปุ๋ยที่ผลิต”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

“เมื่อได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ ชุมชนของผมได้ไปศึกษาดูงานในที่ต่างๆ ท�ำให้ได้เปิด
โลกทัศน์ทกี่ ว้างขึน้ สามารถน�ำองค์ความรูแ้ ละเทคนิคต่างๆ ทีไ่ ด้มาปรับให้เหมาะสมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี”
นายสนิท ทองอ้ม
ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
บ้านกุดเต่า
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านกุดเต่า หมู่ 7 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู
นางสุมล โสโท
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านกุดเต่า หมู่ 7 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู มีสภาพเป็นที่ราบเชิงเขา
ดินปนทราย มีประชากร 5,716 คน จ�ำนวนครัวเรือนมี 1,024 ครัวเรือน ในด้านการผลิต
ปุ๋ยกลุ่มเริ่มก่อตั้ง เมื่อเดือนมิถุนายน 2547 มีสมาชิกทั้งหมด 75 คน มีการระดมหุ้นๆ
ละ 10 บาท กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนจานวน 24,600 บาท กิจกรรมของกลุ่ม คือ รวมกัน
ผลิตปุ๋ยหมักโดยเริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2550 จ�ำนวนที่ผลิตได้ คือ 23 ตันปี 2550 ได้รับการ
สนับสนุนโครงการหนึ่งอ�ำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จากนั้น
กลุ่มได้ผลิตปุ๋ยตามแบบที่ได้เรียนรู้นั้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตตั้งแต่ปี 2550-2554 ได้
ปริมาณปุย๋ รวม 316 ตัน มีรายได้เฉลีย่ จากการผลิตปุย๋ ปีละ 378,000 บาท ซึง่ กระบวนการ
ผลิตได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อสนองตอบความต้องการ
ของผู้ใช้ปุ๋ยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาชีพหลัก ส่วนใหญ่มีอาชีพทาการเกษตร เช่น ท�ำนา
ท�ำสวน ท�ำไร่ อาชีพเสริม เกษตรกรในพื้นที่นอกจากมีการท�ำนาเป็นอาชีพหลักแล้ว
ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่กลุ่มสนใจและต้องการท�ำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
เช่น การค้าขาย ทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ ดอกไม้กลัดหน้าอกผ้าใยบัว เป็นต้น

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

บ้านกุดเต่าประสบปัญหาต้นทุนการท�ำนาที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับสภาพดินใน
พื้นที่เสื่อมโทรม สาเหตุจากการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้การ
ท�ำการเกษตรไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร ทางชุมชนจึงขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ท�ำให้ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ที่มีคุณภาพไว้ใช้เอง มีราคาถูกกว่าตลาด ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร ผลผลิต
เพิ่มมากขึ้น

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

กลุม่ เกษตรกรมีการด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้องค์ความรู้ และประสบการณ์เรือ่ งการผลิตปุย๋ ของแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีน�ำความรู้ถ่ายทอดให้แก่ลูกข่าย และเสริมสร้างความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอื่นๆ ตามความ
ต้องการของแม่ข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแม่ข่าย และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยมีวิธีการด�ำเนินการดัง
ต่อไปนี้
1. ระดมความคิดเพื่อร่วมกันน�ำเทคโนโลยีมาพัฒนาหมู่บ้าน
2. น�ำความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่นๆ
3. นอกจากการท�ำปุ๋ย จะต้องร่วมท�ำกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อไป
4. น�ำตัวอย่างปุ๋ยและดินส่งให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน
5. แนะน�ำเทคนิคในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชในท้องถิ่น
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา
7. สรุปบทเรียนทั้งข้อผิดพลาดและความส�ำเร็จเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

ความต้องการพื้นฐานในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. เพื่อช่วยลดต้นทุน ทั้งในการผลิต และใน
การใช้ปุ๋ยราคาไม่แพง ท�ำให้เกิดเป็นแนวความคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์กลางการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพในชุมชน ให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้
ศักยภาพ/ความพร้อม
• ลดค่าใช้จ่าย
• ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่
• พึ่งพาตนเอง

เทคโนโลยีที่เหมาะสม
การสนับสนุนจากภาครัฐ
การบริหารทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. เป็นชุมชนเข้มแข็ง
2. มีภูมิคุ้มกันในการ
ด�ำรงชีพ
3. พึ่งพาตนเองได้

ข้อมูลเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านกุดเต่า ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นต้นแบบในการผลิตปุ๋ย
อินทรียท์ สี่ ามารถตรวจสอบคุณคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ เพราะมีความเข้าใจถึงสิง่ ทีเ่ ป็น
หัวใจหลักของปุ๋ยอินทรีย์ รู้ถึงหน้าที่ของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อการสร้างระบบการปรับสภาพดิน
ให้อดุ มสมบูรณ์ และเข้าใจถึงความต้องการของพืชทีม่ ตี อ่ อาหารในรูปของปุย๋ อินทรียเ์ คมี ปุย๋ เคมี
ไม่ใช่สารพิษแต่ควรใช้อย่างระมัดระวัง เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยแก้ทศั นคติทยี่ งั ไม่ถกู ต้องของชุมชน
ทีม่ คี วามเข้าใจในการใช้ปยุ๋ การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและการลดการใช้สารเคมีลงได้
เทคโนโลยีเห็ด สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนในการท�ำกิจกรรมร่วมกันและเพิ่ม
รายได้อกี ทางหนึง่ และโรงเรียนสามารถเรียนรูก้ ารเพาะเห็ดและน�ำไปเป็นอาหารกลางวันส�ำหรับ
เด็กๆ ได้
เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ ชุมชนและโรงเรียนหากว่างเว้นจากการท�ำนาจะไปรับจ้างท�ำงาน
นอกพื้นที่ หากมีการส่งเสริมเทคโนโลยีดังกล่าวเพิ่มเติมภายในชุมชนจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมให้กับคนในชุมชน  
เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวชุมชนต่อไปกลุ่มสนใจการท�ำก๊าซชีวภาพ
เพื่อใช้ในครัวเรือน จะช่วยลดรายจ่ายลงได้ส่วนหนึ่ง และสามารถนาเอาวัสดุเหลือใช้มาสร้างงานให้แก่ชุมชนได้

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านกุดเต่า ผลิตปุ๋ย รวม 3 ปี (2555-2557) เท่ากับ 100 ตัน
• ชุมชนสามารถลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย 105,000 บาท/ปี
• มีรายได้หมุนเวียนในหมู่บ้านเป็นเงินมากกว่า 350,000 บาท/ปี
• เกษตรกรหันมาสนใจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดปุ๋ยเคมี ร้อยละ 30
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของชุมชนและลดค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนได้
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ ลดต้นทุนการซื้อแก๊สหุงต้มครัวเรือนในชุมชนได้
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลดต้นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรได้

ด้านสังคม
•
•
•
•

ชุมชนรู้จักคุณค่าการน�ำ ว และ ท มาสร้างงานสร้างรายได้
เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดซึ่งกันและกัน
สร้างอาชีพใหม่และเกิดจ้างงานขึ้นในชุมชน
เด็กรุ่นใหม่มีความเข้าใจการท�ำการเกษตรที่ยกระดับความรู้ดีขึ้น
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การขยายเครือข่าย
ดังนี้

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านกุดเต่า ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. วิทยากรได้แก่ นางสุมล  โสโท ให้แก่ลูกข่าย
1) กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสว่าง หมู่ 5 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู
2) กลุ่มเกษตรกรบ้านกุดเต่า 283 หมู่ 7 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู
3) กลุ่มเกษตรกรบ้านกุดเต่า 15/1 หมู่ 7 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู
4) กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสมบูรณ์ 79 หมู่ 8 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู
5) กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสองห้อง 160 หมู่ 10 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อบรมเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
2. ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอเมืองหนองบัวล�ำภู ที่ปรึกษาด้านการเกษตรที่เหมาะกับชุมชน
3. กรมพัฒนาชุมชน สนับสนุนด้านงบประมาณพัฒนาอาชีพ
4. สถานีพัฒนาที่ดินพื้นที่อำ� เภอเมืองหนองบัวล�ำภู สนับสนุนปัจจัยการผลิต
5. มทร.กาฬสินธุ์ เทคโนโลยีเห็ด
6. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เทคโนโลยีการแปรรูปเห็ด
7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ
8. อบต.นามะเฟือง งบประมาณส�ำหรับกลุ่มอาชีพ
9. สนง.เกษตรอ�ำเภอเมืองหนองบัวล�ำภู ที่ปรึกษาด้านการเกษตรกรรม
10. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้ารนบัวโคก การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วิทยากรโดยนายนิวาส  

เรื่องเล่าความส�ำเร็จ ความประทับใจ
ถึงแม้ว่าประธานกลุ่มจะได้เสียชีวิตไปแล้วแต่กลุ่มก็ยังด�ำเนินการผลิตปุ๋ยด้วยความเชื่อมั่นว่าปุ๋ยที่ผลิตนั้นมี
คุณภาพเทียบเท่ากับปุ๋ยที่จำ� หน่ายในตลาดและช่วยลดต้นทุนการผลิตได้จริง
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในหน่วยงานของรัฐที่ช่วยดูแลและติดตามการด�ำเนินงานของกลุ่มโดยตลอด
โดยมีการติดตามการวิเคราะห์คุณภาพของปุ๋ยที่เกษตรได้ผลิตขึ้นและให้คำ� ปรึกษาในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี
นางสุมล โสโท

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
กลุ่มได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
วท. ประจ�ำปี 2557และได้รับโล่พร้อม
เกียรติบัตร จากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านนาผาง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านนาผาง หมู่ 2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ�ำนาจเจริญ
นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ (เลขานุการกลุ่มหมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านนาผาง หมู่ 2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ�ำนาจเจริญ มีพื้นที่ทั้งหมด
2,700 ไร่ พื้นที่ท�ำนา 2,376 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การ
เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ มีทั้งหมด 119 ครัวเรือน มีประชากรจ�ำนวน 441 คน
แยกเป็น เพศชาย 208 คน หญิง 233 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
พูดภาษาไทยอีสาน อาชีพหลักคือการท�ำนา รายได้เฉลีย่ ของประชากรตามผลการ
ส�ำรวจข้อมูล จปฐ. ปี 2553 จ�ำนวน 49,210.43 บาท/คน/ปี

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

บ้านนาผาง ส่วนใหญ่เกษตรกรมีอาชีพท�ำนา ซึ่งต้นทุนในการท�ำนาหลักๆ มาจาก
3 ปัจจัยหลัก คือ ค่าแรงงาน ค่าน�ำ้ มันสูบน�้ำ  ค่าปุ๋ยและสารเคมี ซึ่งในชุมชนมีวัตถุดิบ
เช่นมูลสัตว์ที่สามารถน�ำมาผลิตเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพได้ ก็จะส่งผลให้ต้นทุนการท�ำนา
ลดลง และเกษตรกรก็จะมีเงินเหลือเพิ่มมากขึ้น ทางชุมชนจึงขอรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ท�ำให้ชุมชนสามารถ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพไว้ใช้เอง มีราคาถูกกว่าท้องตลาด ลดต้นทุนในการท�ำการ
เกษตร ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และสภาพดินดีขึ้น

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

บ้านนาผาง ส่วนใหญ่เกษตรกรมีอาชีพท�ำนา ซึ่งต้นทุนใน
การท�ำนาหลักๆ มาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ ค่าแรงงาน ค่าน�ำ้ มัน
สูบน�้ำ  ค่าปุ๋ยและสารเคมี ซึ่งในชุมชนมีวัตถุดิบ เช่นมูลสัตว์ที่
สามารถน�ำมาผลิตเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพได้ ก็จะส่งผลให้ต้นทุนการท�ำนาลดลง และเกษตรกรก็จะมีเงินเพิ่มมากขึ้น กระทั่ง
ปี2550 เมื่อสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้เข้ามาส�ำรวจและคัดเลือกชุมชนบ้านนาผาง
เข้าร่วมโครงการหนึ่งอ�ำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย ท�ำให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มที่เข้มแข็ง มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ดี และสามารถ
ผลิตปุย๋ อินทรียท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพ ท�ำให้ชมุ ชนได้ใช้ปยุ๋ ทีม่ รี าคาถูก มีมาตรฐาน และช่วยปรับปรุงบ�ำรุงดินทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ด้วย และชุมชน
ยังมีการจัดตัง้ กลุม่ อาชีพต่างๆ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ นับตัง้ แต่สำ� นักงานเกษตรอ�ำเภอ เทศบาลต�ำบล และพัฒนา
ชุมชนได้เข้ามาส่งเสริม และสนับสนุนต่อยอดองค์ความรูต้ า่ งๆให้กบั ชุมชน  ชุมชนบ้านนาผางได้แสดงศักยภาพในการเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้กับเกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษา

ข้อมูลเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

การด�ำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
อินทรียจ์ ากทางสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมีการติดตามประเมินผล ท�ำให้กลุม่ เกิดความ
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เชื่อมั่น และสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้จำ� นวน 50 ตัน /ปี สามารถลดต้นทุนในการท�ำการเกษตรได้จริง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ดินดีขนึ้ ท�ำให้ชมุ ชนมีการขยายผลของความส�ำเร็จไปสูช่ มุ ชนทัง้ ใน และนอกพืน้ ที่ โดยมีผทู้ สี่ นใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน
568 คน และมีคะแนนความพึงพอใจ ประมาณ 85.88 % ซึ่งชุมชนต่างๆ มีความคิดเห็นตรงกันว่า การฝึกอบรมเรื่องปุ๋ย
อินทรีย์มีประโยชน์ สามารถน�ำไปใช้ได้จริง และเกิดผลดีกับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
ในการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านต่างๆ ที่สามารถน�ำมาต่อยอดและพัฒนาให้ชุมชนมีรายได้ ดังนี้
เทคโนโลยี		
วิทยากร		
หน่วยงาน
การเพาะเห็ดครบวงจร ผศ.วัชรินทร์ สราวิช ผศ.สุจิตรา สราวิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยเขตกาฬสินธุ์
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว นางไสว ชานนท์
สนง.เกษตรอ�ำเภอ ปทุมราชวงศา
การเพาะเห็ด
ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยเขตสุรินทร์
การผลิตแก็สชีวภาพ
ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 150,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์ เป็นเงิน 75,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 225,000 บาท
• ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 840,000 บาท
• ผลประโยชน์ของโครงการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 1,680,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,970,000 บาท
เทคโนโลยีการแก็สชีวภาพ 71,000 บาท/ปี/15 บ่อ
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด 10,088 บาท/ปี
เทคโนโลยีการแปรรูปข้าว 103,000 บาท/ปี

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น

ในการด�ำเนินการขยายเครือข่ายเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ อินทรีย์ เพือ่ ให้ชมุ ชนทัง้ ใน
และนอกพื้นที่ได้เข้าใจถึงองค์ความรู้เรื่องปุ๋ย ประกอบกับต้องการให้มีการสร้าง
เครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ จะส่งผลให้เกิด
เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายดังนี้
1. กลุ่ม หมู่ 4 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อ�ำนาจเจริญ
2. กลุ่ม หมู่ 1 ต.ค�ำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อ�ำนาจเจริญ
3. กลุ่มบ้านค�ำน้อย หมู่ 5 อ.ปทุมราชวงศา จ.อ�ำนาจเจริญ  
4. กลุ่ม หมู่ 7 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ�ำนาจเจริญ
5. กลุ่ม หมู่ 4 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ�ำนาจเจริญ  
6. กลุ่ม หมู่ 11 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อ�ำนาจเจริญ
7. กลุม่ เกษตรกรบ้านยางเคลือพัฒนา ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อ�ำนาจเจริญ
8. กลุ่มเกษตรกรบ้านยางช้า หมู่ 7 ต.อ�ำนาจ อ.ลืออ�ำนาจ จ.อ�ำนาจเจริญ
9. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 10 บ้านโคกเจริญ ต.อ�ำนาจ อ.ลืออ�ำนาจ จ.อ�ำนาจเจริญ
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10. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 10 บ้านเครือชุด ต.โคกกลาง อ.ลืออ�ำนาจ จ.อ�ำนาจเจริญ
11. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 2 บ้านเหล่าน้อย ต.โคกกลาง อ.ลืออ�ำนาจ  จ.อ�ำนาจเจริญ
12. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ ต.อ�ำนาจ อ.ลืออ�ำนาจ จ.อ�ำนาจเจริญ
13. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 9 บ้านหนองหิ้ง ต.อ�ำนาจ อ.ลืออ�ำนาจ จ.อ�ำนาจเจริญ
14. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 9 ต.จานลาน อ.พนา จ.อ�ำนาจเจริญ
15. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 10 ต.จานลาน อ.พนา จ.อ�ำนาจเจริญ
16. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 13 ต.จานลาน อ.พนา จ.อ�ำนาจเจริญ
17. กลุ่มเกษตรกร บ้านเสารีก ม.5 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อ�ำนาจเจริญ
18. กลุ่มเกษตรกรบ้านเกาะแกด ต�ำบลโพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
19. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนตาวาง ต�ำบลพนา อ.พนา จ.อ�ำนาจเจริญ
20. กลุ่มเกษตรกรบ้านนาทราย ต�ำบลพะลาน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

1. วว. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรโดย ดร.สุริยา สาสนรักกิจ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เทคโนโลยีการเพาะเห็ด โดยผศ.วัชรินทร์ สราวิช
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีแก็สชีวภาพ วิทยากรโดย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยากรโดย ผศ.วีระ ศรีธัญรัตน์
5. ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอปทุมราชวงศา วิทยากรโดย นางไสว ชานนท์
6. เทศบาลต�ำบลห้วย

เรื่องเล่าความส�ำเร็จ ความประทับใจ
“ชุมชนบ้านนาผางได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพ และมีความพร้อม
ในการรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ และน�ำมาปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้ชุมชนที่มีการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
“จากการได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายของกระทรวงวิทย์ เห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในทิศทางที่ดี
มาก ชุมชนมีการน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั การถ่ายทอดไปปฏิบตั จิ ริงสามารถสร้างรายได้และอาชีพใหม่ ส่งผลให้
เกษตรกร มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”
นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ
เลขานุการกลุ่ม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• ได้รับโล่รางวัลที่3 ในการประกวดวิสาหกิจดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2555
• ได้รับประกาศนียบัตรได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสี่ดาว (ข้าวหอมมะลิแดง) ตามโครงการ
คัดสรรสุดยอดหนึ่งอ�ำเภอ หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี2555
• ได้รับโล่ และใบประกาศนียบัตรในการเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่
6 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม ริชม่อน จังหวัดนนทบุรี
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มส่งเสริมผลิตข้าวชุมชนบ้านขัวล้อ
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านขัวล้อ หมู่ 9 ต.จ�ำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
นายสอาด สาทอน (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านขัวล้อ หมู่ 9 ต.จ�ำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เนื้อที่ส่วนใหญ่
ทางตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนทางตอนใต้เป็นที่ลูกคลื่น ดอนลาด และ
เป็นแหล่งต้นน�ำ 
้ จ�ำนวน 2 สาย คือ ล�ำห้วยงาว และห้วยโมง เหมาะส�ำหรับ
ท�ำการเกษตร  มีประชากร 7,822 คน จ�ำนวนครัวเรือนมี 1,430 ครัวเรือน  
ในด้านการผลิตปุย๋ กลุม่ เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน  2550 มีสมาชิกทัง้ หมด
184 คน มีการระดมหุ้นๆ ละ 50 บาท
กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 40,000 บาท กิจกรรมของกลุ่ม คือ รวมกันผลิตปุ๋ย
หมักโดยเริ่มผลิตตั้งแต่ปี 2550 จ�ำนวนที่ผลิตได้ คือ 23 ตัน
ในปีนนั้ เองกลุม่ ได้รบั การสนับสนุนโครงการหนึง่ อ�ำเภอหนึง่ โรงปุย๋ จากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาให้การอบรมเรื่องการผลิตปุ๋ยทั้งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ จากนัน้ กลุม่ ได้ผลิตปุย๋ ตามแบบทีไ่ ด้เรียนรูน้ นั้ มาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยผลิตตั้งแต่ปี 2550-2554 ได้ปริมาณปุ๋ยรวม 193 ตัน มีรายได้เฉลี่ยจากการผลิต
ปุ๋ยปีละ 312,000 บาท ซึ่งกระบวนการผลิตได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านคุณภาพ
และปริมาณเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ปุ๋ย

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

ต�ำบลจ�ำปาโมงมีประชากรทั้งหมด 2,215 ครัวเรือน ส่วนใหญ่มีอาชีพทาง
การเกษตร เช่น ท�ำนาข้าว ท�ำสวน และท�ำไร่ตา่ งๆ ปัญหาทีพ่ นื้ ทีม่ กั ประสบอย่างเนืองๆ
คือในเรือ่ งการขาดน�ำ้ ในบางช่วงแล้งมากก็ไม่ได้ผลผลิตเลย ในด้านการใช้ปยุ๋ ปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นเรื่องของราคาปุ๋ยที่ค่อนข้างสูงขึ้นเป็นผลท�ำให้การผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าว
ข้าวโพด อ้อยและพืชชนิดอืน่ มีตน้ ทุนสูงขึน้ ตามไปด้วย เหตุนชี้ มุ ชนจึงต้องการให้ภาค
รัฐมีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อดูแลช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถด�ำรงอยู่ได้
อย่างทีค่ วรจะเป็น เทคโนโลยีทชี่ ว่ ยแก้ปญ
ั หาของชุมชนได้ เช่น การท�ำบ่อแก๊สชีวภาพ
การแปรรูป การส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วเป็นต้น เพราะถ้าชุมชนมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในวิธกี ารน�ำทรัพยากรมาเพิม่ มูลค่า สร้างงาน สร้างรายได้จะช่วยลดการอพยพแรงงาน
ไปในเมืองได้อย่างมาก

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเกษตรกรมีการด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้องค์ความรู้ และ
ประสบการณ์เรือ่ งการผลิตปุย๋ ของแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำ� ความรูถ้ า่ ยทอดให้แก่ลกู ข่าย และเสริมสร้างความ
เข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอื่นๆ ตามความต้องของแม่ข่ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแม่ข่าย และ
เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีวิธีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
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1. ระดมความคิดเพื่อร่วมกันน�ำเทคโนโลยีมาพัฒนาหมู่บ้าน
2. น�ำความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่นๆ
3. นอกจากการท�ำปุ๋ย จะต้องร่วมท�ำกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อไป
4. น�ำตัวอย่างปุ๋ยและดินส่งให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบวิเคราะห์
5. แนะน�ำเทคนิคในการใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชในท้องถิ่น
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้มีการเรียนรู้ตลอดเวลา
7. สรุปบทเรียนทั้งข้อผิดพลาดและความส�ำเร็จเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

ความต้องการพืน้ ฐานในการผลิตปุย๋ อินทรีย์ วว. เพือ่ ช่วยลดต้นทุน ทัง้ ในการผลิต และในการใช้ปยุ๋ ราคาไม่แพง ท�ำให้
เกิดเป็นแนวความคิดในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพในชุมชน ให้ทุกคนได้รับ
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน ดังแผนภาพต่อไปนี้
ศักยภาพ/ความพร้อม
• ลดค่าใช้จ่าย
• ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่
• พึ่งพาตนเอง

เทคโนโลยีที่เหมาะสม
การสนับสนุนจากภาครัฐ
การบริหารทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. เป็นชุมชนเข้มแข็ง
2. มีภูมิคุ้มกันในการ
ด�ำรงชีพ
3. พึ่งพาตนเองได้

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย

กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านขัวล้อ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นต้นแบบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถตรวจสอบคุณ
คุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ เพราะมีความเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของปุ๋ยอินทรีย์ รู้ถึงหน้าที่ของปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อ
การสร้างระบบการปรับสภาพดินให้อดุ มสมบูรณ์ และเข้าใจถึงความต้องการของพืชทีม่ ตี อ่ อาหารในรูปของปุย๋ อินทรียเ์ คมี
ปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารพิษแต่ควรใช้อย่างระมัดระวัง เหล่านี้เป็นสิ่งที่ช่วยแก้ทัศนคติที่ยังไม่ถูกต้องของชุมชนที่มีความเข้าใจใน
การใช้ปุ๋ย การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและการลดการใช้สารเคมี
1. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ทั้งนี้เพราะชุมชนประสบปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ และราคาแพง ทาง
กลุ่มจึงสนใจที่จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
2. เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนอีกด้วย เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวชุมชนต่อไป

ความส�ำเร็จของการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

• กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยบ้านขัวล้อ ผลิตปุ๋ย รวม 3 ปี (2555-2557) เท่ากับ 99 ตัน
• รายได้จากการขายปุ๋ย 99,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการจ�ำหน่ายมูลสัตว์ 39,600 บาท
• รายได้จากค่าจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 148,500 บาท
• ชุมชนสามารถลดต้นทุนการซื้อปุ๋ย 792,000 บาท
• ผลประโยชน์ของโครงการการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมี 1,584,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,663,100 บาท
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ ลดต้นทุนการซื้อแก๊สหุงต้มครัวเรือนในชุมชนได้
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ลดต้นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรได้
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การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านขัวได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. วิทยากรได้แก่ นายสะอาด สาทอน ให้แก่
ลูกข่าย ดังนี้
1. กลุ่มเกษตรกรบ้านจ�ำปาโมง หมู่ 1 ต.จ�ำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
2. กลุ่มเกษตรกรบ้านกลางน้อย หมู่ 6 ต.จ�ำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
3. กลุ่มเกษตรกรบ้านโนนสว่าง หมู่ 7 ต.จ�ำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
4. กลุ่มเกษตรกรบ้านม่วง หมู่ 11 ต.จ�ำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
5. กลุ่มเกษตรกรบ้านนาเจริญ หมู่ 13 ต.จ�ำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
6. กลุ่มเกษตรกรบ้านขัวล้อ หมู่ 9 ต.จ�ำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
7. กลุ่มเกษตรกรบ้านหายโศก หมู่ 16 ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
8. กลุ่มเกษตรกรบ้านโพธิ์ตาก หมู่ 1 ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
9. กลุ่มเกษตรกรบ้านวังหินทอง ต.โนนม่วง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล�ำภู

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน
•
•
•
•
•
•
•
•

วว. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และสนับสนุนการตรวจสอบวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มศูนย์ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านบัวโคก การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว วิทยากร นายนิวาส วิโย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี การผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน วิทยากร นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล
องค์การบริหารส่วน ต�ำบลจ�ำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
สถานีพัฒนาที่ดินพื้นที่ อ.บ้านผือ สนับสนุนปัจจัยการผลิต
กลุ่มได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เทคโนโลยีเห็ด
วท. และรับโล่พร้อมเกียรติบัตร จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส�ำนักงานการเกษตร อ�ำเภอบ้านผือ ที่ปรึกษาด้านการเกษตรกรรม

เรื่องเล่าความส�ำเร็จ ความประทับใจ

เกษตรกรมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดให้และสามารถน�ำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
รวมทั้งได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอื่นๆ ด้วย
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

เกษตรกรในพื้นที่มีความพึงพอใจกับคุณภาพปุ๋ยที่ผลิตโดยกลุ่ม เพราะเห็นขั้นตอนการท� ำทุกอย่าง ดูแล้วมี
ทีม่ าทีไ่ ป ราคาก็ไม่แพงมากนัก ปกติชาวบ้านก็ใช้ปยุ๋ เคมีกนั อยูแ่ ล้ว เมือ่ มีปยุ๋ ดีมคี ณ
ุ ภาพราคาต�ำ่ ก็ถกู ใจหลายๆ
คน ก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความส�ำคัญแก่เกษตรกรให้มีโอกาสที่ดี
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรท�ำนาบ้านนาทุ่ง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านนาทุ่ง หมู่ 18 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
นายอรุณ วรกากุล (ประธานกลุ่มหมู่บ้าน แม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านนาทุ่ง มีประชากร 905 คน จ�ำนวนครัวเรือนมี 400 ครัวเรือน อาชีพ
หลักคือการท�ำนา ในด้านการผลิตปุ๋ยกลุ่มเริ่มก่อตั้งปี 2542 กลุ่มมีแนวคิด
อยากให้เกษตรกรลดต้นทุนในการท�ำนา และได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ มีสมาชิก
เริ่มต้น 15 คน ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 91 คน มีการระดมหุ้น และกลุ่มมี
เงินทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 700,000 บาท เป็นกลุ่มที่มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี
สมาชิกมีความสามัคคี เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันท�ำให้เป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

บ้านนาทุ่ง ประสบปัญหาต้นทุนการท�ำนามีอัตราที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับสภาพ
ดินในพื้นที่เสื่อมโทรม สาเหตุจากการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้
การท�ำการเกษตรแล้วไม่คอ่ ยได้ผลเท่าทีค่ วร ทางชุมชนจึงขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สังกัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีการผลิตปุย๋ อินทรีย์ เป็นต้น ท�ำให้
ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพไว้ใช้เอง มีราคาถูกกว่าท้องตลาด
ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างงาน และ
รายได้เพิ่มให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

จากแนวความคิดที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ น�ำไปสู่การวางแผนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน ดังรูป

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

การด�ำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทางชุมชนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
อินทรียจ์ ากทางสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมีการติดตามประเมินผล ท�ำให้กลุม่ เกิดความ
เชื่อมั่น และสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้จำ� นวน 80 ตัน /ปี สามารถลดต้นทุนในการท�ำการเกษตรได้จริง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ดินดีขนึ้ ท�ำให้ชมุ ชนมีการขยายผลของความส�ำเร็จไปสูช่ มุ ชนทัง้ ใน และนอกพืน้ ที่ โดยมีผทู้ สี่ นใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน
545 คน และมีคะแนนความพึงพอใจ ประมาณ 87.75 % ซึ่งชุมชนต่างๆ มีความคิดเห็นตรงกันว่า การฝึกอบรมเรื่องปุ๋ย
อินทรีย์มีประโยชน์ สามารถน�ำไปใช้ได้จริง และเกิดผลดีกับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
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เทคโนโลยี		
วิทยากร		
หน่วยงาน
การเลี้ยงไก่
นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์
ส�ำนักงานปศุสัตว์ จ.ฉะเชิงเทรา
การเลี้ยงปลา
นายเจษฎากร สายตา
ส�ำนักงานประมง จ.ฉะเชิงเทรา
การเลี้ยงปลาสลิด
นายจรัญ งาสวรรค์
ฟาร์มปลาสลิด ต.บางปะกง
การปลูกมะม่วง
นายสุวิทย์ คุณาวุฒิ
สวนมะม่วงเพชรส�ำโรง
การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงปฏิบัติ
ผศ.วัชรินทร์ สราวิช, ผศ.สุจิตรา สราวิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
การแปรรูปเห็ด
อ.วรรณดี มหรรณพกุล
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณวุฒิชัย วรกากุล   
ส�ำนักงานเกษตร อ�ำเภอเดชอุดม
การเลี้ยงไก่ไข่
นายนิกร ยุระชัย นายสุชาติ สุวรรณศรี
ส�ำนักงานปศุสัตว์อุบลราชธานี
แก๊สชีวภาพ
ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 240,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์ เป็นเงิน 120,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 360,000 บาท
• ผลประโยชน์ของเกษตรกรในการลดค่าใช้จา่ ยจากการซือ้ ปุย๋ เคมี 1,344,000 บาท
• ผลประโยชน์ของโครงการต่อการลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 2,688,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ รวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
4,752,000 บาท
เทคโนโลยีการแก๊สชีวภาพ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 70,200 บาท/ปี/15 บ่อ
เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ รายได้จากการขายไข่ไก่ 54,000 บาท/ปี
เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว รายได้จากขายเมล็ดพันธุข์ า้ ว 508,000 บาท/ปี

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

ในการด�ำเนินการขยายเครือข่ายเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ อินทรีย์ เพือ่ ให้ชมุ ชนทัง้ ใน และนอกพืน้ ทีไ่ ด้เข้าใจถึงองค์ความ
รูเ้ รือ่ งปุย๋ ประกอบกับต้องการให้มกี ารสร้างเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง และมีการเชือ่ มโยงข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ จะส่งผล
ให้เกิดเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายดังนี้
1. กลุ่ม หมู่ 4 บ้านทัพไฮ ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
2. กลุ่ม หมู่ 3 บ้านนาทุ่ง ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  
3. กลุ่ม หมู่ 11 บ้านแสนสุข ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  
4. กลุ่ม หมู่ 25 บ้านโนนทรัพย์ ต.เมืองเดชอ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  
5. กลุ่ม หมู่ 21 บ้านนาทุ่ง ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  
6. กลุ่ม หมู่ 18 บ้านทุ่งแสงตะวัน ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
7. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 5 ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
8.กลุ่มเกษตรกร หมู่ 1 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
9. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 4 ต.โนนกาหลง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
10. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
11. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 6 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  
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12. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านฝางเทิง หมู่ 2 ต.ฝางค�ำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  
13. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านบุ่งค�ำ-ดอนจิก หมู่ 4 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
14. กลุ่มเกษตรกร ต.นาเกษม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี  

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

1.  วว. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เทคโนโลยีการเพาะเห็ด
3.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ
4. ปศุสัตว์ จ.ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่
5. ประมง จ.ฉะเชิงเทรา เทคโนโลยีการเลี้ยงปลา
6. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เทคโนโลยีการแปรรูปเห็ด
7. ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ   
8. ปศุสัตว์ จ.อุบลราชธานี
9. เทศบาลต.กุดประทาย

เรื่องเล่าความส�ำเร็จ ความประทับใจ
“เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย อินทรีย์เคมีประสบความส�ำเร็จได้ เพราะเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง
และตอบสนองความต้องการในการลดรายจ่ายในการท�ำการเกษตร และชุมชนได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

“การได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก สามารถท�ำให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และ
น�ำกระบวนการทางวิทยาสตร์เข้ามาปรับใช้ในการท�ำการเกษตร”
นายอรุณ วรกากุล
ประธานกลุ่ม
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัดประจ�ำปี 2555 ประเภท
กลุ่มเกษตรกรท�ำนา
• ได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจ�ำ
ปี 2555 ประเภทกลุ่มเกษตรกรท�ำนา
• ได้รับโล่ และใบประกาศนียบัตรใน
การเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในวันที่ 6 สิงหาคม
2557 ณ โรงแรมริชม่อน จังหวัด
นนทบุรี
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนพัฒนาปากคลอง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านบนไร่ หมู่ 6 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร
นายแสวง คล้ายเรไร (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านบนไร่ หมู่ 6 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีเนื้อที่ประมาณ 9,300 ไร่
แบ่งออกเป็นพื้นที่การเกษตรกร 7,800 ไร่ และพื้นที่ป่าชุมชน 1,500 ไร่ สภาพ
ภูมปิ ระเทศอยูใ่ กล้ทะเล เป็นดินร่วนปนทราย การท�ำการเกษตรกรรมจะอาศัยน�ำ้
ฝนเป็นหลัก และแหล่งน�้ำบาดาล มีประชากรทั้งหมด 698 คน ประกอบด้วยชาย
331 คน และหญิง 367 คน
อาชีพหลัก คือ อาชีพทางด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ปาล์มน�ำ้ มัน ยางพารา และ
การประมง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม สภาพอากาศที่ฝนตกชุกตลอดทั้งปี เหมาะแก่
การท�ำการเกษตรได้เป็นอย่างดี และอยู่ใกล้ทะเล ซึ่งสภาพดังกล่าวเอื้ออ�ำนวยต่อ
การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและการประมง อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงหมู โค และ
ปลูกพืชไร่ จ�ำพวก พริก แตงกวา แตงโม ฟักทอง เป็นต้น

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

กลุ่มหมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์ของ วว. ถึงแม้จะประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินการผลิต
ปุ๋ย แต่เมื่อได้ลงพื้นที่และได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้ผลิตปุ๋ยแล้ว พบว่า กลุ่ม
ยังคงมีปญ
ั หาการหาซือ้ วัตถุดบิ ปัญหาความไม่เข้าใจในปุย๋ ทีก่ ลุม่ ผลิตว่าแตกต่างอย่างไร
กับปุ๋ยที่ซื้อในท้องตลาดดังนั้น การสร้างลูกข่าย สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านวัตถุดิบ
เพราะกลุ่มมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆ และเมื่อมีการพัฒนาให้แม่ข่ายเป็น
วิทยากรเรือ่ งปุย๋ กลุม่ แม่ขา่ ยมีความรูป้ ยุ๋ เพิม่ มากขึน้ ลูกข่ายเองมีความมัน่ ใจและรูค้ วาม
แตกต่างของปุย๋ ในท้องตลาดกับปุย๋ ทีก่ ลุม่ แม่ขา่ ยผลิตเองอย่างเห็นได้ชดั สมาชิกมีความ
เชือ่ มัน่ นอกจากความรูเ้ รือ่ งปุย๋ แล้วชุมชนยังมีความต้องการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีกหลายด้าน เพื่อช่วยยกระดับการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ยิง่ ขึน้   ดังนัน้ การขยายผลโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ
สนองต่อความต้องการของแม่ขา่ ยในการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างคุณภาพชีวติ ของชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

ปี 2535 เกิดพายุเกย์ขึ้นท�ำให้เกิดความเสียหายแก่สวนยางพารา สวนปาล์มเป็น
อย่างมาก เกษตรกรจึงมารวมตัวกันเพื่อหาทางออกในการแก้ไขวิกฤตในครั้งนี้ว่าจะท�ำ
อย่างไรเพือ่ ฟืน้ ฟูสวนใหม่ และจะท�ำอย่างไรเพือ่ ช่วยลดต้นทุนการปลูกปาล์ม ยางพารา
ที่ผ่านมาส่วนมากก็จะซื้อปุ๋ยเคมีใช้เพียงอย่างเดียว สภาพดินเป็นทรายจัดต้องปรับปรุง
อย่างมาก นัน้ เป็นจุดเริม่ ต้นทีจ่ ะศึกษาเรือ่ งการผลิตปุย๋ อินทรียอ์ ย่างจริงจัง มีการศึกษา
หลายสูตรลองผิดลองถูกมาเยอะ จนกระทั่งได้รู้จักกับอาจารย์วัชรินทร์ รัตนพันธ์
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อาจารย์สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ซึ่งเป็นลูกศิษย์
ดร.สุรยิ า สาสนรักกิจ และเคยท�ำงานกับท่านมาหลายปี ซึง่ ตนและกลุม่ ได้เคยไปอบรม
เรื่องปุ๋ยกับท่าน ดร. ณ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร เมื่อมาเป็นอาจารย์ที่นี่ก็น�ำความรู้
ในเรือ่ งดินและปุย๋ มาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรทีท่ ำ� สวนยางบ้าง สวนปาล์มบ้าง และยัง
ได้ท�ำการทดลองหาเหตุและผลที่จะท�ำให้ยางและปาล์มให้ประสบความส�ำเร็จให้ได้
เมือ่ รูจ้ กั กับท่านก็ได้มกี ารแนะน�ำให้ลองท�ำปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูงใช้เองในสวนปาล์มที่
มีอยู่ เพือ่ ลดค่าใช้จา่ ยทีเ่ คยเสียไปในแต่ละปี และจะช่วยให้คณ
ุ ภาพของปาล์มดีขนึ้ ด้วย
จากการระดมความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนพบว่าชุมชนมีความต้องการ
เทคโนโลยีเพื่อน�ำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชุมชน นอกเหนือจากการผลิตปุ๋ยดังนี้
1. ชุมชนต้องการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน เนื่องจากวัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้คือ
มูลสัตว์เหมือนกัน อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ในระดับหนึ่ง และยังเป็น
เทคโนโลยีใหม่ที่กลุ่มยังไม่ค่อยรู้จักเลยต้องการศึกษา
2. ชุมชนต้องการเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ เนื่องจากไข่ไก่และไก่ที่ปลดระวางสามารถจ�ำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่
กลุม่ ได้อกี ทางหนึง่ และสมาชิกบางส่วนก็มกี ารเลีย้ งอยูบ่ า้ งแล้ว ซึง่ ถือว่าเป็นการต่อยอดสิง่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้พฒ
ั นาไปข้างหน้า

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

หลังจากที่ได้รับองค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจาก วว. ตั้งแต่ปี 2552 ที่ผ่านมา เมื่อมีการ
ประชุมคณะกรรมการหรือว่าสมาชิกในแต่ละครัง้ ทางคณะกรรมการจะถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั สมาชิกให้เข้าใจเรือ่ งการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต อธิบายความแตกต่างระหว่างปุ๋ยอินทรีย์เคมีที่กลุ่มผลิตกับปุ๋ยเคมีที่
จ�ำหน่ายตามท้องตลาด จนสมาชิกภายในชุมชนเกิดทัศนคติและมุมมองที่ดีต่อปุ๋ยของชุมชน ปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง
และหันมาใช้ปุ๋ยของกลุ่มเป็นส่วนมาก
ในปี 2555-2557 การด�ำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทางชุมชนได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมีการติดตาม
ประเมินผล ท�ำให้กลุม่ เกิดความเชือ่ มัน่ และสามารถผลิตปุย๋ อินทรียไ์ ด้จำ� นวน 180 ตัน /ปี สามารถลดต้นทุนในการท�ำการ
เกษตรได้จริง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ดินดีขึ้น ท�ำให้ชุมชนมีการขยายผลของความส�ำเร็จไปสู่ชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่ โดยมี
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน 531 คน และมีคะแนนความพึงพอใจ ประมาณ 84.68 %
เทคโนโลยี		
วิทยากร		
หน่วยงาน
การเพาะเห็ดครบวงจร
ผศ.วัชรินทร์ สราวิชผศ.สุจิตรา สราวิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
การแปรรูปเห็ด
อ.วรรณดี มหรรณพกุล
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การผลิตแก๊สชีวภาพ
นายคณิต เจียวก๊ก
ปศุสัตว์ จังหวัดชุมพร
การเลี้ยงไก่ไข่
นายคณิต เจียวก๊ก
ปศุสัตว์ จังหวัดชุมพร

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 540,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์ เป็นเงิน 270,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 810,000 บาท
• เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ยเคมี 3,024,000 บาท
• ลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 6,048,000 บาท
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ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ ทั้งสิ้น 10,692,000 บาท
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้ 400 บาท/เดือน/1 บ่อ
เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ รายได้จากการขายไข่ไก่ 50,000 บาท/ปี

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบนไร่ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. โดย นายแสวง คล้ายเรไร และ
คณะกรรมการ เป็นวิทยากรในการอบรมลูกข่ายจ�ำนวน 12 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทะเลทรัพย์ หมู่ 5 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
2. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 3 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
3. กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนสวี หมู่ 3 บ้านพะงุ้น ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร
4. กลุ่มเกษตรกร อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
5. กลุ่มเกษตรกร อ.เมือง จ.ชุมพร
6. กลุ่มเกษตรกร อ.ปะทิว จ.ชุมพร
7. กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านหนองพิกุล หมู่ 7 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
8. กลุ่มปุ๋ยเกษตรกรท�ำสวนมะพร้าว หมู่ 1 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
9. กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองน�้ำขาว หมู่ 8 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
10. กลุ่มเกษตรกรบ้านบางจาก ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร
11. กลุ่มเกษตรกรบ้านดินก้อง ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
12. กลุ่มเกษตรกรบ้านคลองสง ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

ได้รับโล่ และใบประกาศนียบัตรในการ
เป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมริชม่อน จ.นนทบุรี

• วว. สนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย และการวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ย
• สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร สนับสนุนข้อมูล
ทางด้านวิชาการ
• องค์การบริหารส่วนต�ำบลปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร สนับสนุนงบประมาณการด�ำเนินงานผลิตปุ๋ย เช่น โรงงาน
เครื่องจักร ลานตาก เป็นต้น อีกทั้งยังสนับสนุนรถน�้ำเพื่อใช้ในการหมักปุ๋ยทุกครั้งที่กลุ่มมีการผลิตปุ๋ย
• สหกรณ์จังหวัดชุมพร สนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาทในการท�ำลานตากเพิ่มเติม
ถือเป็นกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยภาคใต้รายใหญ่ ผลิตปุ๋ยได้มากที่สุดปีละ 100 กว่าตัน มีการบริหารจัดการแบบ
เฉียบขาดผลิต 1 ครั้ง ลงทุน 1 ครั้ง มีการผลิต 3-4 ครั้งต่อปี ไม่มีการปันผลสิ้นปีเป็นเงิน เพราะกลุ่มถือว่า
ปุ๋ยถูกคุณภาพดีที่ได้รับมีค่ามากกว่าเงินปันผลที่จะต้องได้รับในแต่ละปี เป็นการบริหารอีกรูปแบบหนึ่งของ
คนเมืองใต้
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

เข้าร่วมโครงการใหม่ๆ ก็ยงั เดินไม่คอ่ ยถูกทางเท่าไร ต้องท�ำความเข้าใจกันพักใหญ่เรามันชาวบ้านต้องท�ำงาน
กับนักวิชาการความคิดตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้าง แต่ที่คิดตรงกัน วว. ต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในชุมชนให้ดีขึ้น นอกเหนือจากการผลิตปุ๋ยที่อยู่ตัวแล้ว ก็ต้องมีสิ่งอื่นๆ มาเติมเต็มให้สมบูรณ์
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชุมชนบ้านขุนพัง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านขุนพัง หมู่ 11 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
นายไกรวรรณ์ อัครกุล (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

กลุม่ ผูผ้ ลิตปุย๋ ชุมชนบ้านขุนพัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
ประกอบด้วยชุมชน 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 หมู่ 8 หมู่ 11 และหมู่ 12 ต.หินตก
มีพื้นที่การเกษตร 16,053 ไร่ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา ประชากรของบ้านขุนพัง
มีทั้งสิ้น 3,530 คน ประกอบด้วยชาย 1,791 คน และหญิง 1,739
อาชีพหลัก คือ การท�ำสวนผลไม้ การปลูกยางพารา แต่โดยส่วนใหญ่
เกษตรกรมีอาชีพท�ำสวนผลไม้ ทางกลุ่มจึงต้องการน�ำผลผลิตจากอาชีพหลัก
มาใช้ประโยชน์โดยต้องการเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยในด้านนี้ได้
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลีย้ งปลา การปลูกผัก เพือ่ น�ำมาใช้บริโภคโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย นอกจากนีก้ ลุม่ ยังผลิตน�ำ้ ยา
ไล่แมลงจากสมุนไพร ผลิตฮอร์โมนจากน�ำ้ นมดิบ

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านขุนพัง ประสบผลส�ำเร็จในการด�ำเนินการผลิตปุ๋ย แต่เมื่อ
ได้ลงพื้นที่และได้พบปะกับชุมชนซึ่งจะเห็นได้ว่าชุมชนยังมีความต้องการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอีกหลายด้าน เพื่อช่วยยกระดับการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชุมชนบ้านขุนพัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ก่อตั้ง
เมื่อปี 2545 กิจกรรมของกลุ่ม คือการเพาะช�ำกล้าไม้จ�ำหน่าย และการผลิตปุ๋ยเพื่อใช้
กับกล้าไม้ ในปี 2551 กลุ่มได้รับการสนับสนุนโรงงานผลิตปุ๋ยพร้อมเครื่องจักรจาก วว.
กลุ่มมีเป้าหมายต้องการแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ในด้านการลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ย
เคมีมาใช้ในการเกษตร ปรับสภาพพื้นดินส�ำหรับการเกษตร ไม่ต้องการให้แรงงานใน
ชุมชนออกข้างนอก ต้องการปลูกฝังให้เยาวชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจงานด้าน
เกษตรกรรม และสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับมาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้
จากการระดมความต้องการเทคโนโลยีของชุมชนพบว่าชุมชนมีความต้องการ
เทคโนโลยีเพื่อน�ำมาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับชุมชน นอกเหนือจากการผลิตปุ๋ยดังนี้
1. ชุมชนต้องการการผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือน ทางกลุ่มจึงสนใจที่จะได้
รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
2. ชุมชนต้องการเทคโนโลยีการเพาะเห็ด เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้สามารถหาได้ใน
พืน้ ที่ สภาพอากาศก็เหมาะสมทีจ่ ะเพาะเห็ด อีกทัง้ ยังเป็นอาชีพเสริมทีส่ ามารถสร้างราย
ได้ให้แก่คนในชุมชนได้
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ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

ความต้องการพื้นฐานในการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ วว. เพื่อช่วยลดต้นทุน ทั้งในการ
ผลิต ได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูก ท�ำให้เกิดแนว
ความคิ ด ในการพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า นให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
ในชุมชน ให้ทุกคนได้รับประโยชน์จาก
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ่ ว มกั น
ดังแผนภาพต่อไปนี้

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

หลังจากทีไ่ ด้รบั องค์ความรูเ้ รือ่ งเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ อินทรียค์ ณ
ุ ภาพสูง
จาก วว. ตั้งแต่ปี 2551 ที่ผ่านมา เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการหรือว่า
สมาชิกในแต่ละครั้ง ทางคณะกรรมการจะถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกให้
เข้าใจเรือ่ งการผลิตปุย๋ อินทรียใ์ ช้เอง เพือ่ เป็นการลดต้นทุนในการผลิต อธิบาย
ความแตกต่างระหว่างปุย๋ อินทรียเ์ คมีทกี่ ลุม่ ผลิตกับปุย๋ เคมีทจี่ ำ� หน่ายตามท้อง
ตลาด จนสมาชิกภายในชุมชนเกิดทัศนคติและมุมมองที่ดีต่อปุ๋ยของชุมชน
ปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงและหันมาใช้ปุ๋ยของกลุ่มเป็นส่วนมาก
ในปี 2555-2557 การด�ำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางชุมชนได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากทาง วว. และมีการติดตามประเมินผล ท�ำให้กลุ่มเกิดความเชื่อมั่น และสามารถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ได้จ�ำนวน 100 ตัน /ปี สามารถลดต้นทุนในการท�ำการเกษตรได้จริง มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ดินดีขึ้น ท�ำให้ชุมชนมีการ
ขยายผลของความส�ำเร็จไปสู่ชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวน 359 คน และมีคะแนน
ความพึงพอใจ ประมาณ 84.99 %
เทคโนโลยี		
วิทยากร		
หน่วยงาน
การเพาะเห็ดครบวงจร
ผศ.วัชรินทร์ สราวิชผศ.สุจิตรา สราวิช โรงแรมริมปาวจ.กาฬสินธุ์
การแปรรูปเห็ด
อ.วรรณดี มหรรณพกุล
โรงแรมริมปาวจ.กาฬสินธุ์
การผลิตก๊าชชีวภาพ
นายณัฐชนนท์ วงษ์หาญ
พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
การเพาะเห็ด
นายธีรยุทธ์ วงค์ษา
ฟาร์มเพาะเห็ดเขาหมาก
การผลิตก๊าชชีวภาพ
นายประสิทธิ์ บ�ำรุงสุข และคณะ
วว.

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 300,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์  เป็นเงิน 150,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 450,000 บาท
• การลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 1,680,000 บาท
• ลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 3,360,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 5,940,000 บาท
เทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้ 400 บาท/เดือน/1 บ่อ
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กลุ่มด�ำเนินการแล้ว 3 บ่อ คิดเป็นมูลค่าในการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน 14,400 บาท/ปี
เทคโนโลยีการเลี้ยงเพาะเห็ด รายได้จากการจ�ำหน่ายเห็ด 4,500 บาท/ปี

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบนไร่ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วว. โดย
นายไกรวรรณ์ อัครกุล และคณะกรรมการ เป็นวิทยากรในการอบรมลูกข่ายจ�ำนวน 10 กลุม่ ดังนี้
1. กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านเขาวัง หมู่ 12 ต.เขาวัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
2. กลุม่ ปุย๋ หมักอินทรียช์ วี ภาพ หมู่ 7 บ้านสามร้อยกล้า ต.หินตก อ.ร่อนพิบลู ย์ จ.นครศรีธรรมราช
3. กลุ่มปุ๋ยหมัก บ้านห้วยโหยง หมู่ 4 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
4. กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านศาลาแขก หมู่ 3 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
5. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 1 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
6. กลุ่มปุ๋ยหมักมะม่วงทอง หมู่ 4 ต.ท่าดี อ.ลานสะกา จ.นครศรีธรรมราช
7. กลุม่ เกษตรกรหัวใจแผ่นดิน หมู่ 5 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
8. กลุ่มเกษตรกร ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
• ได้รับโล่ผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น
9. กลุ่มเกษตรกร ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
ประจ�ำ จ.นครศรีธรรมราช จาก
กระทรวงมหาดไทย ปี 2546
10.กลุ่มเกษตรกร ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

• วว. สนับสนุนอาคาร เครื่องจักร วัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ย
• กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนโดโลไมด์ 50 ตัน/ปี
• สสส. สนับสนุนงบประมาณส�ำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 233,000 บาท
• พลังงานจังหวัด สนับสนุนงบประมาณการอบรมและอุปกรณ์ทำ� แก๊สชีวภาพ
15,000 บาท
• โครงการอยู่ดีมีสุข วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ย 100,000 บาท
• บริษัทเอกชนเกี่ยวกับยางรถยนต์ สนับสนุนยางรถยนต์ส�ำหรับการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ และการเลี้ยงกบคอนโด จ�ำนวน 400 อัน

• ได้รับโล่คนดีศรีเมืองนครฯ จากผู้ว่า
ราชการ จ.นครศรีธรรมราช ปี 2549
• ได้รับเกียรติบัตรศูนย์เรียนรู้ด้าน
เครือข่ายมวลชนของ กอรมน. จาก
กองทัพภาคที่ 4 ปี 2551
• ได้รับเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาการ
เกษตรสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง จากสหกรณ์
จ.นครศรีธรรมราช ปี 2551
• ได้รับโล่ และใบประกาศนียบัตรใน
การเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในวันที่ 6 สิงหาคม
2557 ณ โรงแรมริชม่อน จ.นนทบุรี

ผูน้ ำ� กลุม่ มีบคุ ลิกความเป็นผูน้ ำ� สูง คล่องแคล่วสามารถประสานงานกับทุกหน่วยงานของภาครัฐหรือแม้กระทัง่
ภาคเอกชน เพื่อเขียนโครงการของบประมาณมาพัฒนาต่อยอดชุมชนของตนเองให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มีใจนักพัฒนาพยายามผลักดันทุกวิถีทางให้ชุมชนมีความก้าวหน้าเพื่อความมั่นคงต่อไปในอนาคต
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ติดตามการท�ำงานของ วว. มานานเชื่อมั่นในหลักการด�ำเนินงาน กว่ากลุ่มจะได้โครงการของ วว. แต่ละ
โครงการกลุ่มต้องดิ้นรนต่อสู้มาโดยตลอด ภูมิใจมากปัจจุบันกลุ่มได้โครงการที่อยู่ในความดูแลของ วว. มา 3
โครงการ คือโครงการปุ๋ยน�้ำ โครงการหนึ่งอ�ำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย และที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้รับคัดเลือกเป็น
“หมู่บ้านแม่ข่ายปุ๋ยอินทรีย์ วว.” นี่คือที่สุดแล้วที่กลุ่มจะใช้ทุกเม็ดเงินให้มีประโยชน์สูงสุด
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หมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
บ้านหาดกรวด
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านหาดกรวด หมู่ 10 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
นายโกศล คงชนะ (ประธานกลุ่ม)
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านหาดกรวด หมู่ 10 ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในต�ำบลย่านยาว
มีเนื้อที่ทั้งหมด 56,700 ไร่ หรือประมาณ 90.72 ตารางกิโลเมตร อาชีพหลักได้แก่ การปลูก
ยางพารา และปาล์มน�้ำมัน มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม
ในด้านการผลิตปุ๋ยกลุ่มเริ่มก่อตั้ง 2550 มีสมาชิกทั้งหมด 50 คน มีการระดมหุ้น คนละ 1,000
บาท กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนจ�ำนวน 50,000 บาท แต่ละปีผลิตได้ประมาณ 50 ตัน

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

บ้านหาดกรวด เป็นหมูบ่ า้ นทีม่ อี าชีพหลัก คือการปลูกยางพารา และปาล์มน�ำ้ มัน ซึง่ เกษตรกร
มีการใช้ปยุ๋ เคมีในปริมาณทีม่ าก ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้สภาพดินในพืน้ ทีเ่ ริม่ เสือ่ มโทรม
ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรเริม่ ลดลง ประกอบกับในปัจจุบนั ราคาผลผลิตของยางพารา และปาล์ม
น�ำ้ มันเริม่ ตกต�ำ 
่ แต่คา่ ใช้จา่ ยในการท�ำเกษตรยังเพิม่ สูงขึน้ จึงส่งผลให้เกษตรกรเริม่ มีการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมมีการทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี จึงขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก วว. เช่น เทคโนโลยี
การผลิตปุย๋ อินทรีย์ ท�ำให้ชมุ ชนสามารถผลิตปุย๋ อินทรียท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพไว้ใช้เอง มีราคาถูกกว่าท้องตลาด
ลดต้นทุนในการท�ำการเกษตร ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

บ้านหาดกรวด เป็นหมูบ่ า้ นทีม่ อี าชีพกลัก คือการปลูกยางพารา และปาล์มน�ำ้ มัน ซึง่ เกษตรกร
มีการใช้ปยุ๋ เคมีในปริมาณทีม่ าก ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้สภาพดินในพืน้ ทีเ่ ริม่ เสือ่ มโทรม
ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรเริ่มลดลง ประกอบกับปัจจุบันราคาผลผลิตของยางพารา และปาล์มน�้ำมันตกต�่ำ  แต่ค่าใช้จ่ายในการ
ท�ำเกษตรยังเพิ่มสูงขึ้น กระทั่งปี 2551 เมื่อ วว. ได้เข้ามาส�ำรวจและคัดเลือกชุมชนบ้านหาดกรวด เข้าร่วมโครงการ “หนึ่งอ�ำเภอ
หนึ่งโรงปุ๋ย” ท�ำให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มที่เข้มแข็ง และสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ท�ำให้ชุมชนได้ใช้ปุ๋ยที่มีราคาถูก มีมาตรฐาน
และช่วยปรับปรุงบ�ำรุงดินทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ด้วย วว.จึงได้ยกระดับจากกลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิตปุย๋ เป็นหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• รายได้จากการขายปุ๋ย เป็นเงิน 150,000 บาท
• รายได้ของเกษตรกรจากการขายมูลสัตว์ เป็นเงิน 75,000 บาท
• รายได้จากการจ้างแรงงานของสมาชิกในการผลิตปุ๋ย 225,000 บาท
• ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมี เป็นเงิน 840,000 บาท
• ลดการน�ำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เป็นเงิน 1,680,000 บาท
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการฯ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 2,970,000 บาท
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด รายได้จากการขายเห็ด 12,500 บาท/ปี
เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ รายได้จากการขายไข่ไก่ 40,250 บาท/ปี
เทคโนโลยีแก็สชีวภาพ ลดรายจ่ายในครัวเรือน 46,800 บาท/ปี/10 บ่อ
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กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

ในการด�ำเนินการขยายเครือข่ายเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้ชุมชนทั้งใน และนอกพื้นที่ได้เข้าใจถึงองค์ความรู้
เรื่องปุ๋ย ประกอบกับต้องการให้มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ จะส่งผลให้เกิด
เครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป โดยมีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายดังนี้
1. กลุ่ม หมู่ 8 บ้านหน้ากะเปา ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
2. กลุ่ม หมู่ 16 บ้านเชียวหวาน ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
3. กลุ่ม หมู่ 4 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี  
4. กลุ่ม หมู่ 2 บ้านท่าไคร ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี  
5. กลุ่มบ้านกะเปา หมู่ 2 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี  
6. กลุ่ม หมู่ 7 ต.บ้านคลองท�ำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี  
7. กลุ่มเกษตรกรบ้านบางกา หมู่ 4 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
8. กลุ่มเกษตรกร หมู่ 5 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
9. กลุ่มเกษตรกรบ้านเบื้องแบบ หมู่ 3 ต.บ้านท�ำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
10. กลุ่มเกษตรกรบ้านน�ำ้ ราด หมู่ 9 ต.บ้านท�ำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
11. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านประสงค์ หมู่ 5 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี
12. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาล์มน�ำ้ มันบ้านท่าไทบน หมู่ 7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี
13. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์พนา ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

1.  วว. เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเห็ด เทคโนโลยีการผลิตบล็อคประสาน  
2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เทคโนโลยีการเพาะเห็ด
3. กรมพัฒนาที่ดิน การวิเคราะห์ดิน
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก๊สชีวภาพ
5. ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา การเลี้ยงไก่ไข่ 6. ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา การเลี้ยงปลา
7. กรมวิทยาศาสตร์บริการ การแปรรูปเห็ด
8. ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
9. ส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอคีรีรัฐนิคม
10. ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอคีรีรัฐนิคม
11. องค์การบริหารส่วนต�ำบลย่านยาว

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ได้รับโล่ และใบประกาศนียบัตร
ในการเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในวันที่ 6 สิงหาคม
2557 ณ โรงแรมริชม่อน
จังหวัดนนทบุรี

“หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านหาดกรวด เป็นชุมชนทีมีความเข้มแข็ง และ
มีประธานกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ ในการต่อยอดเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ชุมชนเกิดการน�ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ ในการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างรายได้ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน”
นางรัตนา ตันติศิริวิทย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ

“จากการได้เข้าร่วมโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�ำให้ชมุ ชนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนา
ให้เป็นชุมชน ที่เข้มแข็ง และยังสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปสู่ชุมชนอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป”
นายโกศล คงชนะ ประธานกลุ่ม
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หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านบนนา หมู่ 14 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
นายมนต์ชัย ส�ำลีทอง (ผู้ใหญ่บ้าน)
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บ้านบนนา หมู่ 14 ต.ช่างเคิง่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เป็นหมูบ่ า้ นทีแ่ ยกจากหมูบ่ า้ นพร้าวหนุม่ หมูท่ ี่ 6 อยูใ่ น
เขตของ อ.แม่แจ่ม ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ทิศตะวันตก
เป็นเชิงเขาที่มีการท�ำไร่ข้าวโพด ทิศตะวันออก เป็นที่
ลาดชันลงไปจดเขตบริเวณท�ำนาของหมูท่ ี่ 6 จึงได้ชอื่ ว่า
“บ้านบนนา” จ�ำนวนประชากรมีทงั้ หมด 145 ครัวเรือน
511 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำไร่ข้าวโพด รองลงมาคือ ท�ำนา และประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสุกร ท�ำสวน
ยางพารา และท�ำสวนทั่วไป แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ลาดชันและขาดแคลนน�้ำ จึงท�ำการเกษตรได้เพียงฤดูเดียว ท�ำให้
เกิดการว่างงาน
บ้านบนนา พื้นที่ส่วนมากปลูกข้าวโพดทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดถอดดอก
ทีน่ ำ� ไปเป็นเมล็ดพันธุ์ มีผลผลิตจ�ำนวนมากกว่า 97,990 ตัน (ข้อมูลปี 2552) ท�ำให้มเี ศษ
ซัง (แกนฝัก) และเปลือกฝักข้าวโพดเหลืออยูจ่ ำ� นวนมากประมาณการว่ามีสงู ถึง 22,400
ตัน ฤดูกาลเพาะปลูกข้าวโพดจะเริม่ จากต้นเดือนพฤษภาคม และเริม่ เก็บเกีย่ วตัง้ แต่เดือน
กันยายนเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพลาดชันตามแนว
ภูเขา ต้องอาศัยน�้ำฝนตามธรรมชาติ เพียงอย่างเดียว หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว เกษตรกร
มักทิง้ ต้นข้าวโพดไว้ทแี่ ปลง โดยใช้มดี ตัดต้นทิง้ ไว้ให้แห้งเองด้วยแสงแดดช่วงฤดูรอ้ น ส่วน
ซังและเปลือกฝักข้าวโพดกองไว้ ณ ลานโม่ จากนั้นจึงจะเผาเพราะท�ำได้รวดเร็วและ
ประหยัดต้นทุนมากที่สุด การที่ท�ำเช่นนี้ก็เพื่อให้สะดวกต่อการเตรียมพื้นที่เพาะปลูก
ส�ำหรับฤดูกาลต่อไป การเผาจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นทุกปี
แนวคิดที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน ได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ดังนี้
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของปัญหา
2. ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้น�ำที่จะด�ำเนินงานร่วมกัน
3. จัดท�ำแผนความร่วมมือกับชุมชน
4. ให้องค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. การดูงาน การฝึกอบรม และการพบปะพูดคุย
6. ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
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ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการท�ำงาน
1. เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ
2. จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศห้ามการเผา
3. มีเศษเหลือทางการเกษตรจ�ำนวนมาก
4. หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน และชาวบ้ า นให้ ค วาม
ส�ำคัญในการก�ำจัดเศษเหลือทางการเกษตร
5. ภาคเอกชน/ผูป้ ระกอบการให้การช่วยเหลือและสนับสนุน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน
การเพาะเห็ดโคนน้อยจากเปลือกฝัก
และตอซังต้นข้าวโพด

ใช้ ต ้ น และเปลื อ กฝั ก ข้ า วโพด มาเป็ น วั ส ดุ เ พาะ
เห็ ด โคนน้ อ ย และเมื่ อ เก็ บ เห็ ด แล้ ว วั ส ดุ เ พาะเห็ ด ยั ง
สามารถน�ำกลับมาใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น โค กระบือ
ได้อกี โดยจะมีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูงกว่าปกติ เนือ่ งจากย่อย
ได้ดีขึ้น หรือใช้ในรูปของปุ๋ยชีวภาพส�ำหรับต้นไม้ ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี เห็ดโคนน้อย มีชื่อ
เรียกแตกต่างกันไป เช่น เห็ดถัว่ เห็ดถัว่ เหลือง หรือเห็ดถัว่ เน่า เห็ดโคนน้อย เห็ดโคนบ้าน
เห็ดโคนขาว (ภาคเหนือ) เห็ดคราม เห็ดปลวก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เห็ดโคนเพาะ
เห็ดโคนน้อย เห็ดหมึก (ภาคกลาง) ผลผลิตสามารถเก็บดอกเห็ดได้เป็นเวลา 10-13 วัน
ต่อการเพาะ 1 ครั้ง (เริ่มเก็บได้ตั้งแต่วันที่ 7-10 เป็นต้นไป โดยจะเก็บได้ในช่วงเช้า-บ่าย
ทุกวัน วันละ 100-200 กรัม กิจกรรมนี้ ได้รบั ความสนใจอย่างมาก มี คุณสุธรรม นะติกา
และคุณสมบัติ อติยะ เป็นวิทยากร สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้/ ประสบการณ์ให้หมู่บ้านอื่นได้ โดยในปี 2553-2555
มีกลุ่มเกษตรกรจากบ้านแม่นาจร โรงเรียนแม่แจ่ม สมาชิกของ ธกส. อ�ำเภอแม่แจ่ม กลุ่มแม่บ้านหัวฝาย น�ำไปปฏิบัติ

การท�ำอาหารหมักและอาหารหมักผสมครบส่วน (TMR)

ใช้เปลือกฝักข้าวโพดมาหมักผสมกับอาหารข้น อาหารเสริม แร่ธาตุ และวิตามิน
เข้าด้วยกัน แล้วบรรจุใส่ในถัง 120 ลิตร หรือในถุงพลาสติกที่ซ้อนทับด้วยกระสอบปุ๋ย
ปิดถัง/มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น วางตั้งทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 21 วัน ในโรงเก็บที่แห้ง
หลังจากนัน้ น�ำไปเลีย้ งโคสายพันธุด์ ี เช่น โคนม โคขุน ซึง่ ง่ายต่อการจัดการ ประหยัดเวลา
และแรงงาน แทนการเลี้ยงแบบเดิม โดยโคจะได้รับโภชนะครบถ้วน มีสัดส่วนสม�่ำเสมอ ท�ำให้โคนสามารถแสดงศักยภาพ
การให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ กิจกรรมนี้ โครงการฯ ได้ขอให้สมาชิก/กลุ่มท�ำอาหารหมักฯ เสนอขอรับการช่วยเหลือจาก
อบต. ในการจัดหาถังพลาสติกขนาด 80 ลิตร ที่มีฝาปิดแบบล็อกได้เพื่อเป็นถังหมัก จากนั้นจะผลิตส่งขายให้กับสหกรณ์
โคนม วิทยากรที่ทำ� การถ่ายทอด/ผู้น�ำกลุ่ม คือ คุณวรพงค์ ธิโน และ คุณอรพิน อุปละ

การผลิตเยื่อกระดาษและท�ำกระดาษหัตถกรรม

เริ่มในปี 2555 เพื่อเพิ่มช่องทางการใช้เปลือกฝักข้าวโพดที่มีจ�ำนวนมากให้หลาก
หลายมากยิง่ ขึน้ ท�ำให้ชาวบ้านท�ำการแยกเยือ่ จากเปลือกฝักผสมกับเยือ่ ชนิดอืน่ เช่น ปอ
สา จากนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก ส่งเข้าโรงงานเพื่อท�ำเป็นม้วนกระดาษที่มีความ
หนาต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ต่อไป ส่วนที่ 2 ให้สมาชิกผู้สนใจ ท�ำการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ ตากแดด น�ำไป
พับเป็นถุงกระดาษ งานฝีมือต่อไป (กระดาษหัตถกรรม) วิทยากร/ผู้น�ำกลุ่ม คือ คุณแสงดาวัน ธิโน

การอัดฟ่อนเปลือกฝักข้าวโพด

เนือ่ งจากเปลือกฝักข้าวโพดมีเหลือจ�ำนวนมาก และจ�ำเป็นต้องรีบเก็บให้หมดไปก่อน
ถึงฤดูแล้ง การอัดฟ่อนจะช่วยให้ขนส่งเปลือกฝัก (อัดฟ่อนแล้ว) ไปยังสถานที่ไกลๆ ได้
สะดวกและประหยัด เป้าหมาย คือ น�ำไปจ�ำหน่ายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียง โดยมีวิทยากร/ผู้น�ำกลุ่มนี้ คือ คุณช�ำนาญ เตียมใจ คุณประพันธ์ ศิริ และ
คุณก๋องแก้ว ปินค�ำ
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การท�ำปุ๋ยหมัก

น�ำเปลือกฝักข้าวโพดมาหมักร่วมกับมูลโคแห้ง พร้อมกับใส่ยูเรีย และ พด.1 ซึ่งเป็น
สูตรเร่งการท�ำปุย๋ หมักของกรมพัฒนาทีด่ นิ ท�ำให้ได้ปยุ๋ หมักอินทรียท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพดี ผูใ้ ช้มคี วาม
พอใจอย่างยิ่ง เช่นการน�ำไปใส่เป็นปุ๋ยรองก้นหลุม และโรยรอบโคนต้นยางพาราเป็นต้น
ส�ำหรับที่บ้านเจียง ได้พัฒนาเป็นกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยหมักจากเปลือกข้าวโพด พร้อมกับ
เติมแร่ธาตุรองที่จ�ำเป็น เช่น ซิลิคอน ลงไป เพื่อจ�ำหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พบว่ามีผู้สนใจสั่งซื้อจ�ำนวนมาก และ
ต้องการที่จะซื้อแบบเป็นเม็ด แต่เนื่องจากการใช้เปลือกฝักข้าวโพดมาเป็นวัตถุดิบหลัก จะท�ำให้อัดเม็ดได้ไม่ดี โครงการฯ
วางแผนขอความอนุเคราะห์จาก วว. เพื่ออัดเม็ดปุ๋ย หากใช้ได้ดี กลุ่มนี้จะผลิตปุ๋ยอัดเม็ดออกจ�ำหน่ายให้ได้ไม่น้อยกว่า
10 ตัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณเปลือกฝักข้าวโพด เพิ่มการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์

การท�ำเตาชีวมวล

เตาหุงต้มก๊าซชีวมวลส�ำหรับครัวเรือนโดยใช้ซัง (แกนฝัก) และต้นข้าวโพดเป็น
แหล่งพลังงาน โดยมีหลักการท�ำงานแบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล แบบอากาศ
ไหลขึ้น เป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบจ�ำกัดปริมาณอากาศให้เกิดความร้อนบางส่วน
แล้วไปเร่งปฏิกริ ยิ าต่อเนือ่ งอืน่ ๆ เพือ่ เปลีย่ นเชือ้ เพลิงแข็งให้กลายเป็นแก๊สเชือ้ เพลิง (Grassfire) ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) ไฮโดรเจน (H2) และมีเทน (CH4) ซึ่งสามารถติดไฟได้จากการใช้ในแต่ละครัวเรือนส�ำหรับการหุงต้มในชีวิตประจ�ำวัน
จะใช้แกนฝักข้าวโพดเฉลี่ยวันละ 2 กก./ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3-5 คน หรือเท่ากับใช้ปีละ 730 กก. หากค�ำนวณทั้งหมู่บ้าน
จะใช้แกนฝักทั้งสิ้น 100 ตัน โดยทุกครัวเรือนน�ำไปเก็บสะสม (Stock) ไว้ที่บ้าน

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

เป็นถุงหมักที่ท�ำจากพลาสติกพีวีซีหรือพีอีที่มีราคาไม่แพง (3,000 บาท ต่อบ่อ)
โดยประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ปะเก็นจากกระป๋องน�ำ้ มันหล่อลื่น ยางใน
รถมอเตอร์ไซด์ หรือวาล์วนิรภัย (safety valve) จากขวดน�ำ้ เปล่า เป็นต้น มาเป็นอุปกรณ์
ส�ำหรับกักเก็บมูล เพื่อหมักให้ได้ก๊าซมีเทนจ�ำนวนประมาณ 2-3 ลบ.ม.ต่อวัน หรือเทียบเท่ากับใช้แทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ได้
วันละ 1-1.5 กก. ซึ่งเพียงพอต่อการใช้หุงต้มได้ 1-3 ครอบครัว รวมทั้งยังช่วยลดกลิ่นเหม็น และลดมลภาวะจากฟาร์มที่มี
ต่อสภาพแวดล้อม ส่วนกากที่ผ่านการย่อยสลายแล้วน�ำมาใช้เป็นปุ๋ยน�ำ้ รดพืชผักสวนครัว

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายได้ 140,000 บาท/ปี
• สามารถลดค่าใช้จ่ายในหมู่บ้านเป้าหมายได้ 372,000 บาท/ปี

ด้านสังคม

• สร้างวิทยากรในชุมชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างชุมชนด้วยกันได้
• สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ปัญหาควันไฟจากการเผาต้น/ซังข้าวโพดในช่วงฤดูร้อน (หน้าแล้ง) ลดลง ท�ำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

การขยายเครือข่าย

จากการด�ำเนินงาน 3 ปี เข้าสู่ปีที่ 4 มีหมู่บ้านที่สนใจเข้ามาเป็นลูกข่าย 3 แห่งคือ
• หมู่บ้านเจียง หมู่ 18 เทศบาลต�ำบลแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
• หมู่บ้านกองแขก ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
• หมู่บ้านแม่วาก หมู่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

204

MINISTRYOFSCIENCE
A N D T E C H N O LO G Y

หมู่บ้านแก๊สชีวมวลบ้านวังป้อง
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
นายนิมิตร ขยัน (ผู้ใหญ่บ้าน)
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การด�ำเนินงานโครงการ “หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน”
ณ บ้านวังป้อง หมู่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี
2553 ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้าน
พลังงานของครัวเรือนลง สร้างช่างฝีมอื ด้านการสร้างเทคโนโลยีเตาแก๊ส
ชีวมวลในชุมชน สร้างวิทยากรด้านเตาแก๊สชีวมวลในชุมชน และได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน และจากการพิจารณาปัญหาในพืน้ ที่
พบว่า ชุมชนมีความต้องการจะสร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการท�ำการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท�ำนา และการเก็บรักษา
ข้าวเปลือก โดยมีระบบเก็บรักษาเมล็ดข้าว หรือระบบอบแห้งข้าวเปลือก
โดยใช้วัสดุพลังงานทดแทนที่มีในชุมชน ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของ
ข้าวเปลือก
ศูนย์วจิ ยั พลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ศกึ ษาต้นแบบเทคโนโลยี
ส�ำหรับการเปลีย่ นรูปพลังงานจากแกลบหรือเศษไม้ไปเป็นแก๊สทดแทน
LPG ในครัวเรือนเรียกว่า Biomass Gasification หรือ “เตาก๊าซ
ชีวมวล” ซึ่งการเกิดก๊าซชีวมวล หรือโปรดิวเซอร์ก๊าซ ใช้หลักการเผา
ไม้เชื้อเพลิงที่ควบคุมปริมาณอากาศเผาไหม้ให้น้อยกว่าความต้องการ
อากาศจริงทางทฤษฏี ผลผลิต
แก๊สที่ได้จะประกอบด้วยแก๊สหลักคือ CO, H2, CH4 ซึ่งเป็นแก๊สที่ติดใช้แทน LPG ได้
ปี 2553 ได้น�ำเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลเข้าไปส่งเสริม ซึ่งเป็นการน�ำความรู้
ด้านการเผาไหม้มาประยุกต์ใช้ โดยการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ แกลบ
เศษไม้จากการตัดแต่งกิง่ ไม้ผล เช่น ล�ำไย หรือไม้โตเร็ว ให้เกิดเป็นแก๊สเชือ้ เพลิง และ
มีการน�ำแก๊สที่ได้มาเผาซ�้ำอีกครั้งเพื่อเป็นพลังงานทดแทน LPG ในครัวเรือน ดังนั้น
นอกจากจะได้พลังงานแล้วยังสามารถลดหมอกควัน
ปี 2554 ชุมชนได้มีการเปิดเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านชีวมวล” เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเผยแพร่องค์
ความรูใ้ ห้แก่ผทู้ สี่ นใจและได้น�ำพลังงานความร้อนจากเตาแก๊สชีวมวลทีชมุ ชนสามารถผลิตได้มาใช้เป็นแหล่งความร้อนของ
เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกของหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านมีแผนในการผลิตข้าวครบวงจร ทั้งการอบแห้งข้าวเปลือก น�ำมาสี
ในโรงสีชุมชนและน�ำข้าวที่ได้มาบรรจุถุง
ปี 2555 หมู่บ้านด�ำเนินการตามแผนในการผลิตข้าวครบ เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
วงจร และได้รบั การคัดเลือกให้เป็นหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย วท. โดยได้ • เตาแก๊สชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ
• เตาแก๊สชีวมวลใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง
มีการขยายการผลิตแก๊สชีวมวลไปหมู่บ้านใกล้เคียง 3 หมู่บ้าน • เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงขนาดกลาง
ได้แก่ บ้านทุ่งข้าวหอม บ้านดอนตัน บ้านสันเหนือ
• เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบใช้แก๊สชีวมวล
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ปัจจุบันชุมชนบ้านวังป้อง มีเทคโนโลยีและเตาแก๊สชีวมวลใช้ในชุมชน ดังนี้
• เตาแก๊สชีวมวลส�ำหรับครัวเรือนที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง จ�ำนวน 98 ตัว
• เตาแก๊สชีวมวลส�ำหรับครัวเรือนที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง จ�ำนวน 20 ตัว
• เตาแก๊สชีวมวลส�ำหรับชุมชนที่ใช้ฟืนหรือถ่านเป็นเชื้อเพลิง จ�ำนวน 2 ตัว
• ระบบอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้แก๊สชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง จ�ำนวน 1 ชุด
หรือกล่าวได้ว่า มากกว่า 70 % ของครัวเรือนมีการใช้เตาแก๊สชีวมวล

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ

• สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวของเกษตรกรท�ำนา ซึ่งถ้าขายเป็นข้าวเปลือกตามราคาประกันจะขายได้ตันละ 15,000 บาท
ขายได้ประมาณ 20,000 -23,000 บาท
• พบว่าชุมชนใช้เตาแก๊สชีวมวลทดแทนแก๊สหุงต้ม LPG จะสามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยด้าน LPG ได้ครัวเรือนละ 2,701
บาท/ปี และมีจุดคุ้มทุนภายใน 1.3 ปี และถ้ากรณีแกลบ/ไม้ ราคา 1 บาท/กก จุดคุ้มทุนภายใน 1.7 ปี
• ลดต้นทุนการผลิตข้าวในชุมชน ค่าปุ๋ยเคมี เพิ่มมูลค่าข้าวปลอดสารพิษ

สังคม

• เพิ่มโอกาสและสร้างทางเลือกในการผลิตและจ�ำหน่ายข้าวของชุมชน
• ชุมชนหมูบ่ า้ นวังป้อง เป็นต้นแบบหมูบ่ า้ นเทคโนโลยีใช้พลังงานแก๊สชีวมวลในชุมชน มีการขยายผลต่อยอดการอบรม
ช่างฝีมือการสร้างเตาแก๊สชีวมวลโดยวิทยากรในชุมชน

สิ่งแวดล้อม

ลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในที่โล่งแจ้ง

กระบวนการขยายเครือข่าย

จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมามีหมู่บ้าน/ชุมชนข้างเคียงให้ความสนใจเป็นลูกข่าย ดังนี้
1. บ้านดอนตัน หมู่ 4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย นายประยูทธ์ พรมจาร สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเหมืองแก้ว
2. บ้านสันเหนือ หมู่ 7 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย นายชริน ตั้งมา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เหมืองแก้ว
3. บ้านทุ่งข้าวเน่า หมู่ 8 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย นายศรีหราช โพฤทธ์ สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลเหมืองแก้ว
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หมูบ่ า้ นพลังงานทดแทน เตาชีวมวลเชือ้ เพลิงแกลบ
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านม่อนป่าก๋อย หมู่ 11 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่
นางดารณี ศรีจันทร์
นายประกิตต์ โกะสูงเนิน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

บ้านม่อนป่าก๋อย หมู่ 11 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใน

พื้นที่การดูแลของเทศบาลต�ำบลเด่นชัย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ในพื้นที่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ของประชาชน คือ วัดศรีคิรินทราราม ซึ่งแต่เดิม พระครูศิริบุณยวัฒน์ เจ้าอาวาส
วัดศรีคิรินทรารามในสมัยนั้น ได้เปิดส�ำนักศาสนศึกษาแผนกธรรม เพื่อให้
การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในเขตอ�ำเภอเด่นชัยและอ�ำเภอใกล้เคียงในจังหวัด
แพร่ โดยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาผูใ้ หญ่ ชือ่ ว่า “โรงเรียนผูใ้ หญ่ศริ วิ ฒ
ั นศึกษา”
การพัฒนาหมูบ่ า้ นม่อนป่าก๋อย ไปสูห่ มูบ่ า้ นแม่ขา่ ย วท. เริม่ ต้นจากการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ การน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สู่กลุ่มจังหวัด ท�ำให้พระปลัดชัยวัฒน์ กํมมสุทโธ เจ้าอาวาส ให้ความสนใจ และท�ำการพัฒนาข้อเสนอเพื่อจัดท�ำโครงการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โดยการสนับสนุนของเทศบาลต�ำบลเด่นชัย และส�ำนักวิชาการพลังงาน
ภาค 9 ในการจัดการประชุมให้ความรู้ สร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงานแก่ชุมชน จากนั้นด�ำเนินการ
ส�ำรวจการใช้พลังงานของชุมชน และวิเคราะห์ศกั ยภาพด้านพลังงานของชุมชน เพือ่ ศึกษาความเหมาะสมและความยัง่ ยืน
ที่จะน�ำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในชุมชน
“เตาแกลบประสิทธิภาพสูง” จะมีกระบวนการท�ำงานเผาไหม้ 2 ระบบ คือการเผาไหม้ห้องแรกจะท�ำการเผาไหม้
ไม่สมบูรณ์ จะเกิดคาร์บอน (CO2) มาก เมื่ออากาศเป่าลอยขึ้น จะเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซค์ (CO) แก๊สมีเทน (CH4)
และเกิดลุกไหม้เป็นเปลวไฟ เป็นการเผาไหม้ทสี่ มบูรณ์ ให้ความร้อนสูง สามารถน�ำมาเป็นเชือ้ เพลิงหุงต้มทดแทนแก๊ส LPG
ได้ วัตถุชีวมวลที่เหลือใช้ในชุมชน ซึ่งมีค่าต้นทุนต�่ำ แต่สามารถมาทดแทนเชื้อเพลิงหุงต้ม (แก๊ส LPG) โดยน�ำนวัตกรรม
เทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในชุมชน
เพือ่ สร้างรายได้ และด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนือ่ งอย่างยัง่ ยืน จนสามารถเป็นต้นแบบและศูนย์เครือข่ายส�ำหรับชุมชนอืน่ ๆ ได้

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ
ต่อปี
ต่อปี

• ลดรายจ่ายค่าพลังงานก๊าซหุงต้ม (LPG) ในครัวเรือน ได้ 3,600 บาทต่อครัวเรือน
• ลดรายจ่ายค่าถ่าน ส�ำหรับเป็นเชือ้ เพลิงหุงต้มในครัวเรือน ได้ 8,760 บาทต่อครัวเรือน
• เพิ่มรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่าย เตาแกลบประสิทธิภาพสูง

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ

มีชุมชนที่มีความสนใจในการน�ำเทคโนโลยีไปใช้ ได้แก่
• บ้านบุญเจริญ ต�ำบลแม่หล่าย อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
• บ้านทุ่งศรี ต�ำบลร้องกวาง อ�ำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
• บ้านใหม่จัดสรร ต�ำบลห้วยหม้าย อ�ำเภอสอง จังหวัดแพร่
• บ้านร่องฟอง ต�ำบลร่องฟอง อ�ำเภอร่องฟอง จังหวัดแพร่
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หมู่บ้านหอยเชอรี่
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
นางสาววัชญา หระมาตย์ (พนักงานการศึกษา)
นายสุนทร เดชชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บ้านใคร่นุ่น มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มน�้ำท่วมถึง
ทั้งประกอบกับพื้นที่ 1 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมดติดต่อกับแม่น�้ำชี
พื้นที่ทางด้านเหนือเป็นพื้นที่สูงและเหมาะส�ำหรับปลูกพืชผัก
และพืชไร่ เนื่องจากเป็นดินร่วนปนทราย และมีแหล่งน�้ ำตาม
ธรรมชาติ มีนำ�้ ไหลตลอดทั้งปี พื้นที่บานใคร่นุ่นมีทั้งหมดประมาณ 1,500 ไร่ จ�ำแนกพื้นที่ท�ำการเกษตร (เพาะปลูก, เลี้ยง
สัตว์) 1,000 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 200 ไร่ พื้นที่ท�ำนา 300 ไร่ ประชากร รวมทั้งสิ้น 94 ครัวเรือน รวม 576 คน มีการท�ำนา
เป็นอาชีพหลัก แลัวยังมีการปลูกพืชสวนครัวเพือ่ จ�ำหน่ายและการบริโภคในครัวเรือน รายได้แต่ละครอบครัวในหมูบ่ า้ นอยู่
ในระดับปานกลาง เพราะรายได้หลัดมาจากการท�ำนา ท�ำไร่ รับจ้าง ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ และการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้า
ทางการเกษตรเพือ่ เป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว แต่ทงั้ นีช้ มุ ชนยังมีปญ
ั หาทีต่ อ้ งการให้หน่วยงานของภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ การลดต้นทุนผลิตผลทางการเกษตร การก�ำจัดและเพิ่มมูลค่า
หอยเชอรี่ เครื่องทุ่นแรงในการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การตลาด การบริหารจัดการน�้ำ การผลิต
ไฟฟ้าในชุมชน และการจัดการของเสีย เป็นต้น

ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน

• ปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ เป็นปัญหาที่พบมากในด้านการเกษตร จึงมี
การเสนอให้เก็บหอยเชอรี่มาบดเพื่อน�ำมาท�ำเป็นปุ๋ยหมัก
• การขาดวิทยากรที่จะให้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ในเรื่องปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ
• ปัญหาน�้ำท่วม ในการท�ำนาปี นาปรัง
• ปัญหาการใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตร ซึง่ มีผลท�ำให้หอยเชอรี,่ ปลาตาย จึงอยากให้เข้ามาช่วยก�ำจัดแบบปลอดภัย
การด�ำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2552- 2555 จากปัญหาและความต้องการของชุมชนในการก� ำจัดและเพิ่มมูลค่าของ
หอยเชอรี่ซึ่งเป็นปัญหาของชุมชน จึงท�ำให้เป็นเหตุผลในการจัดท�ำ “โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชุมชนบ้านใคร่นุ่น” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบวงจร
ในการจัดการการใช้ประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของหอยเชอรี่ และเพื่อเป็นแหล่งสร้างความคิดให้เกิดอาชีพที่สามารถ
สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด
1. การอบรมการท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
2. การอบรมการท�ำอาหารปลาดุก, อาหารกบ,
อาหารไก่ จากเนื้อหอยเชอรี่
3. การอบรมการผลิตอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่
4. การอบรมการท�ำเซรามิคจากเปลือกหอยเชอรี่
5. การอบรมการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ (ข้าวฮาง)
6. การอบรมท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
7. การอบรมการท�ำน�้ำหมักชีวภาพก�ำจัดหอยเชอรี่
8. การท�ำแปลงสาธิตการใช้นำ�้ หมักชีวภาพก�ำจัดหอยเชอรี่
9. การอบรมการก�ำจัดหอยเชอรี่โดยใช้สารสกัดจากพืช
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จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาน�ำไปสู่การขยายผลไปยัง
หมู่บ้านอื่น ๆ โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
1. ชุมชนบ้านผักแว่น ต.ผักแว่น อ.จังหา
จ.ร้อยเอ็ด
2. ชุมชนบ้านมะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม
3. ชุมชนบ้านท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน
อ.เมือง จ.มหาสารคาม

หมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
นางสุมาลี มาลา (ประธานกลุ่ม)
นางชลัย ศรีสุข
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

บ้านหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง เป็นพื้นที่ที่มี
ทรัพยากรดินขาวทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีของประเทศไทยและเป็นสินค้าส่งออก
ไปขายจังหวัดอืน่ ๆ ทีม่ กี ารผลิตเซรามิก เช่น จ.ล�ำปาง ในขณะทีค่ นใน
พื้นที่ไม่ได้มีการน�ำทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองมาสร้างผลผลิตให้
เกิดประโยชน์และท�ำรายได้ให้กับคนในพื้นที่ หลังจากที่กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดคาราวานวิทยาศาสตร์สัญจรเพื่อ
การอยู่ดีมีสุขไปยังจังหวัดระนอง และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้น�ำผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ผลิตจากดินขาวระนองร่วมจัดนิทรรศการ ประชาชนในพื้นที่ต�ำบลหาดส้มแป้นที่ได้
ชมนิทรรศการให้ความสนใจและรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเซรามิกบ้านหาดส้มแป้นขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จัดสร้างอาคารให้เป็นศูนย์เรียนรูช้ มุ ชนและเป็นสถานทีท่ ำ� การกลุม่ เซรามิกฯ และจัดสรร
งบประมาณให้จดั ซือ้ วัสดุ และครุภณ
ั ฑ์ทจี่ ำ� เป็นในการด�ำเนินการของกลุม่ เซรามิก เช่น เตาเผา ฯลฯ และขอรับการสนับสนุน
จาก วศ. ให้เข้าไปด�ำเนินการฝึกอบรมในเรื่อง กระบวนการผลิตขั้นพื้นฐานจนสมาชิกกลุ่ม
สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาจ�ำหน่ายให้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้ส่วนหนึ่งแต่
บุคลากรของกลุม่ เซรามิกฯ ยังขาดทักษะและความช�ำนาญในกระบวนการผลิต จ�ำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการด�ำเนินการจังหวัดที่ต้องการให้
กลุ่มเซรามิก บ้านหาดส้มแป้นผลิตของที่ระลึกขายในสถานที่ที่จังหวัดก�ำลังพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว และสนับสนุนให้กลุ่มเซรามิก บ้านหาดส้มแป้นเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
ตั้งแต่ปี 2553-2555 วศ. ได้ด�ำเนินการพัฒนาหมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น ให้
สามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน เพิม่ ทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถใช้องค์ความรูใ้ นด้าน ว และ ท
และทางศิลปะ เพือ่ ผลิตผลิตภัณฑ์ให้มที งั้ ความสวยงามและคุณภาพทุกขัน้ ตอนการผลิตซึง่ มีความส�ำคัญ ตัง้ แต่การเตรียม
วัตถุดบิ การท�ำต้นแบบ การท�ำแบบพิมพ์ การขึน้ รูป การเคลือบ การตกแต่งและการเผา วศ. ได้จดั อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตเซรามิก เทคโนโลยีการออกแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้กับสมาชิกหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น
การเพิ่มพูนความรู้และทักษะความช�ำนาญในการผลิต โดยมีเป้าหมายสร้างวิทยากรในพื้นที่ให้มีความสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่อให้กับเยาวชน และคนในพื้นที่ใกล้เคียงได้น�ำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้และผลักดันให้หมู่บ้านเป็น
ศูนย์เรียนรู้การน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน
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ปี 2553 ส� ำ รวจเก็บ ข้อมูลวัต ถุดิบ ในพื้น ที่ ความรู้พื้ น ฐานของบุ ค ลากร
ความต้องการเทคโนโลยีในการพัฒนา การปูพื้นฐานความรู้ทางด้านเซรามิก ตั้งแต่
เรื่องวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น การเตรียมดิน การเตรียมน�้ำเคลือบ การขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการต่างๆ และการเผาผลิตภัณฑ์
ปี 2554 เพิ่มศักยภาพบุคลากรเซรามิกที่เป็นสมาชิกของหมู่บ้าน โดยการ
น�ำเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ กระบวนการผลิต
เซรามิก การท�ำต้นแบบและแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ถ่ายทอดให้กับสมาชิกของหมู่บ้านให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพมากขึ้นมีการควบคุมคุณภาพระหว่างการได้ผลิตภัณฑ์ประเภทเซรามิกประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 1120/2548 โดยผ่านการทดสอบและรับรองจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2555 เพิ่มศักยภาพการผลิตของสมาชิกหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่
แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด และสามารถสื่อประชาสัมพันธ์การด�ำเนินชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น โดยผลิตสินค้าที่รองรับการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์
ของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขายได้ปริมาณมากที่สุดของหมู่บ้านจะเป็นชุดถ้วยกาแฟ
พร้อมจานรอง รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ของทีร่ ะลึก และของตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์ดอกไม้
เซรามิก (ดอกกล้วยไม้โกมาซุม) ผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาคนร่อนแร่ และผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้ใน
ธุรกิจสปา ซึ่งประกอบด้วยภาชนะใส่สบู่ ภาชนะใส่สมุนไพร ขวดบรรจุน�้ำมัน และเตา
น�้ำมันหอมระเหย โดยมีตลาดทั้งในหน่วยงานท้องถิ่น สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท และ
สถานที่พักตากอากาศในจังหวัดได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
ของเยาวชน โดยให้เยาวชนในพื้นที่เข้ามาฝึกฝนอาชีพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ปัจจุบันหมู่บ้านเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในการ
น�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยในการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนและยังช่วย
พัฒนาสังคมของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนในชุมชน

ด้านสังคม

• เกิดการรวมกลุ่มท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มอาชีพ มีรายได้เสริม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นท�ำให้ชุมชนเข้มแข็ง
• มีวิทยากรประจ�ำกลุ่มฯ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพื้นฐานให้กับผู้สนใจที่มาเรียนรู้กับทางกลุ่ม
• เกิดความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ เป็นที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกจังหวัด
• เป็นศูนย์การเรียนรูท้ ถี่ า่ ยทอดองค์ความรูด้ า้ นการผลิตเซรามิก และการใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่าและเกิดประโยชน์ กับ
คนในท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนเกิดความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น
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หมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 2 บ้านหนองดีปลี ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
นายประกาศิต สุพรหมธีรกูล (ประธานกลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน)
ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต (ฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ มีเนื้อที่ทั้งหมด 23.20 ตารางกิโลเมตร หรือ
14,506 ไร่ มีจ�ำนวนหลังคาเรือน 1,052 หลังคาเรือน และมีจ�ำนวนประชากรกว่า 5,200 คน
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นที่ราบ แม้จะมีแหล่งน�้ำบ้าง
แต่ในฤดูแล้งก็ยังคงแห้งแล้งมาก
กลุม่ วิสาหกิจบ้านดิน ตัง้ อยู่ ม.2 บ้านหนองดีปลี ต.หนองไฮ อ.อุทมุ พรพิสยั จ.ศรีสะเกษ
จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี 2553 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมผลิ ต อิ ฐ บล็ อ กประสาน
และจ�ำหน่าย เป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพเสริมให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่
ต.หนองไฮ หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร และมีเวลาว่างจากงานประจ�ำ
จากการด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้ชาวบ้านสนใจในการน�ำบล็อกประสานไปใช้มากขึ้น ประกอบกับพื้นที่ที่ด�ำเนินการ
มีแหล่งวัตถุดบิ ในบริเวณใกล้เคียงท�ำให้สะดวกและคุม้ ค่าในการผลิตบล็อกประสานเพือ่ จ�ำหน่าย อีกทัง้ หัวหน้ากลุม่ วิสาหกิจ
บ้านดิน ต.หนองไฮ  เป็นผูน้ ำ� ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และมีความมุง่ มัน่ ในการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในชุมชน  โดยการน�ำ
บล็อกประสานมาใช้ก่อสร้างที่พักอาศัยของตนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้าน จึงนับได้ว่าเป็นผู้น�ำที่มีศักยภาพสูงในการ
เผยแพร่และพร้อมที่จะผลักดันให้กลุ่มวิสาหกิจบ้านดินเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. ให้แก่กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเข้มแข็งในอนาคต  

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

ชุมชนบ้านหนองไฮ ต้องการมีอาชีพเสริมท�ำหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการ
เกษตร หรือเมื่อมีเวลาว่างจากงานประจ�ำ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตและการก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วย
บล็อกประสานเป็นเวลานาน มีความพร้อมในการเผยแพร่เทคโนโลยีในเชิงลึก ด้านการ
ผลิตและการก่อสร้างตลอดจนการแก้ปญ
ั หาต่างๆ ทัง้ ด้านคุณภาพและกรรมวิธกี ารผลิต
ให้แก่ผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ จึงด�ำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว.
ให้กับชุมชนบ้านหนองไฮ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพเสริมให้แก่
ชาวบ้านที่มีความสนใจในเทคโนโลยีบล็อกประสาน และส่งเสริมให้ชาวบ้านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เป็นหมู่บ่านแม่ข่าย ที่มีการกระจาย
รายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน ต.หนองไฮ เป็นผู้น�ำที่มีวิสัยทัศน์ มีความ
สนใจ และมีความุง่ มัน่ ในการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีบล็อก
ประสาน มาใช้พัฒนาชุมชน จึงได้ติดต่อมายังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) เพือ่ ขอรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เมือ่ ปี 2554 ซึง่ จากการลงพืน้
ที่ในครั้งนั้น คณะท�ำงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจบ้านดิน
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และได้พูดคุยสอบถามความคิดของคนในชุมชน ท�ำให้ทราบว่าชุมชนมีความ
สนใจ และอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตและการก่อสร้างบล็อกประสาน
อย่างจริงจัง ดังนั้น ในปี 2555 วว. จึงได้เขียนข้อเสนโครงการ เพื่อขอรับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณมาด� ำ เนิ น งานภายใต้ โ ครงการหมู ่ บ ้ า นแม่ ข ่ า ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึง่ ก็ได้
การสนับสนุนด้วยดีมาตลอด 3 ปี ตัง้ แต่ 2555-2557 โดยในขัน้ ตอนการท�ำงาน คณะท�ำงานและชุมชน ได้มกี ารแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน เพื่อน�ำไปสู่กระบวนการพัฒนาที่ตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

วัตถุดบิ ในการผลิตบล็อกประสาน วว. ประกอบ
ด้วย มวลรวม ปูนซิเมนต์ และน�้ำ  มวลรวม ได้แก่
ดินที่จัดอยู่ในประเภทดินเม็ดหยาบ เช่น ดินลูกรัง
ทรายหยาบ ทรายละเอียดหินฝุ่น ฝุ่นหิน หรือวัสดุ
อื่นๆ ที่เหมาะสม กระบวนการผลิตบล็อกประสาน
วว. เริม่ จากการบดร่อนวัตถุดบิ จากนัน้ ท�ำการชัง่ น�ำ้
หนัก โดยใช้อัตราส่วนปูนซิเมนต์ต่อดิน เท่ากับ 1 ต่อ 7 หรือ 1 ต่อ 6 โดยน�้ำหนัก ผสมดินและปูนซิเมนต์ให้เข้ากันอย่าง
ทั่วถึง โดยสังเกตจากสีของส่วนผสมดินกับปูนซิเมนต์ต้องมีสีสม�่ำเสมอกัน จากนั้นค่อยๆ เติมน�้ำสะอาด เพื่อให้ปูนซิเมนต์
เกิดปฏิกิริยาทางเคมี และท�ำให้ส่วนผสมอัดลงในแม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้น ปริมาณน�้ำที่เหมาะสมในการผลิตต้องมีการทดสอบ
เพราะดินแต่ละประเภทมีอัตราการดูดซึมน�้ำที่ต่างกัน แต่โดยทั่วไปจะใช้อยู่ที่ประมาณ 10-11% ของน�้ำหนักส่วนผสม
ทั้งหมด เมื่อผสมจนเข้ากันดีแล้ว ให้ใช้ส่วนผสมทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในครึ่งชั่วโมง เนื่องจากเมื่อผสมน�้ำแล้ว ปฏิกิริยา
เคมีจะเกิดขึ้นทันที หากทิ้งไว้นานปูนจะจับตัวเป็นก้อนได้ ชั่งน�้ำหนักของส่วนผสมเพื่อน�ำ
ไปอัดก้อนด้วยเครื่องอัด โดยน�้ำหนักต่อก้อนที่เหมาะสมต้องมีการทดสอบเนื่องจากดิน
แต่ละชนิดจะอัดได้แน่นไม่เท่ากัน แต่โดยทั่วไปน�้ำหนักเปียกของบล็อกแบบตรงจะอยู่
ประมาณ 5-5.5 กก. ต่อก้อน โดยบรรจุดินลงในเครื่องอัดให้เต็มช่องบรรจุดินกดดินที่มุม
ทั้งสี่ให้แน่น บรรจุดินที่เหลืออีกครั้งแล้วใช้ฝ่ามือตบดินลงให้ระดับวัตถุดิบเรียบเสมอกับ
ระดับฝาเครือ่ งอัด ปิดฝาเครือ่ ง อัดก้อน แล้วดันออก ยกก้อนบล็อกทีอ่ ดั แล้วออกจากเครือ่ ง
อัดวางบนกระเบื้องแผ่นเรียบเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก วางบล็อกสดที่อัดได้ทิ้งไว้ 1 วัน
ก่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่การบ่ม โดยต้องบ่มอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้ก้อนบล็อกมีกำ� ลังอัดที่ดี

การด�ำเนินการปีงบประมาณ 2555

จัดอบรมหมู่บ้านแม่ข่าย การผลิตและการก่อสร้างอาคารด้วยบล็อกประสาน ณ
วิสาหกิจบ้านดิน บ้านหนองดีปลี หมู่ที่ 2 ต.หนองไฮ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ จ�ำนวน
ผู้เข้าอบรม 68 คน หลังจากอบรมแล้วได้คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรประจ�ำแม่ข่าย
จ�ำนวน 8 คน แล้วจัดอบรมเชิงลึก
จากการอบรม พบว่า ชาวบ้านให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี โดยผูเ้ ข้า
อบรมการผลิตและการก่อสร้างอาคารด้วยบล็อกประสาน วว. โดยภาพรวมในการจัดฝึก
อบรมอยูใ่ นระดับดีและดีมาก รวมกันคิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 81.50 ส่วนการอบรมตัวแทน
แม่ข่ายบล็อกประสาน วว. พบว่า ภายหลังการอบรมมีผู้ท�ำคะแนนได้ เพิ่มมากขึ้นถึง 4
ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ซึง่ แสดงว่าผูเ้ ข้าอบรมมีความเข้าใจในเรือ่ งเทคโนโลยีบล็อกประสาน
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วว. มากขึ้น ชาวบ้านสามารถผลิตบล็อกประสานได้ และมีความเข้าใจในการควบคุมคุณภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนีย้ งั ได้จดั อบรมให้กบั หมูบ่ า้ นลูกข่าย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลซ�ำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยเชิญวิทยากร
แม่ข่าย 8 คน เป็นวิทยากรผู้ช่วย จ�ำนวนผู้เข้าอบรม 51 คน  

การด�ำเนินการปีงบประมาณ 2556

จัดอบรมให้กบั หมูบ่ า้ นลูกข่าย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ การผลิตและการ
ก่อสร้างอาคารด้วยบล็อกประสาน วว. สูห่ มูบ่ า้ นลูกข่ายจ�ำนวนผูเ้ ข้า
อบรม 51 คน ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหา
ภาพรวมในการจัดฝึกอบรมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.78

การด�ำเนินการปีงบประมาณ 2557

จัดอบรมให้กับชาวบ้าน ณ อุทยานการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติป่าดงหลวง บ้านหนองเตา-ยางแรด ต.หนองไฮ  
อ.อุทมุ พรพิสยั จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ ถ่ายทอดการผลิตและการก่อสร้างถังเก็บน�ำ้ ด้วยบล็อกประสาน วว. จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม
50 คน พบว่า ชาวบ้านให้ความสนใจในการเข้าร่วมอบรม และฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�ำนวน
50 คน และเมื่อวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2557 คณะท�ำงานได้เดินทางไปสาธิตการก่อสร้างถังเก็บน�้ำด้วยบล็อกประสาน
วว. แบบโค้ง ที่บรรจุน�้ำได้ถึง 21 ลูกบาศก์เมตร หรือ 21,000 ลิตร ความสูง 3 เมตร สามารถเก็บกักน�้ำเพื่ออุปโภคและ
บริโภคในฤดูแล้งได้

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับชาวบ้านและเกษตรกร
• ชาวบ้านสามารถสร้างอาคารที่พัก/ถังเก็บน�ำ 
้ (ความจุ 21 ลูกบาศก์เมตร ใช้ได้
20 ครัวเรือน)

ด้านสังคม

• ส่งเสริมให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง จากการรวมกลุ่มกันท�ำกิจกรรมสร้างอาชีพบล็อกประสานแบบบูรณาการ
• มีศูนย์การเรียนรู้ ที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการสร้างอาชีพ
• ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีน�้ำสะอาดไว้ใช้บริโภค อุปโภคในฤดูแล้ง

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หมู่บ้านอื่น ที่อยู่
ต่างอ�ำเภอ เพือ่ ต้องการสร้างเครือข่ายให้มลี กั ษณะแบบใยแมงมุมทีข่ ยายครอบคลุมพืน้ ที่
ให้กว้างขวางมากขึ้น ดังนี้
• องค์การบริหารส่วนต�ำบลซ�ำ  อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม
2555
• องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่
23-24 เมษายน 2556
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หมู่บ้านพลังงานทดแทน
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

บ้านสมบูรณ์ ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
คุณด�ำเกิง มุ่งดี
นายศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกุล
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ชุมชนบ้านอุดมและบ้านสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ ต.ชุมแสง อ.จอมพระ ห่างจากตัว
อ�ำเภอประมาณ 20 กิโลเมตร พื้นที่เป็นเนินสูงใหญ่ ไม่ค่อยมีแหล่งน�ำ 
้ สภาพโดย
ทัว่ ไปเป็นพืน้ ทีแ่ ห้งแล้ง มีพนื้ ทีร่ วม 3,350 ไร่ แบ่งเป็นคนในพืน้ ทีม่ อี าชีพหลักด้าน
เกษตรกรรม อาชีพรอง คือ รับจ้างทั่วไป เป็นชุมชนขนาดกลาง มีฐานการด�ำเนิน
งานด้านเกษตรอินทรีย์ และการจัดการป่าหัวไร่ปลายนา โดยมีกลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชนเป็น
แกนน�ำในเรื่องการอนุรักษ์ป่าหัวไร่ปลาย
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อสังคม ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาอีสานได้ด�ำเนินโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาชุมชนวิทยาศาสตร์
เพื่อสร้างเสริมให้ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการศึกษาวิจัยโดยใช้เหตุและผล ควบคู่กับการใช้ปัญญา สามารถ
สร้างความรู้เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับสังคมและสภาพแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน และการท�ำแผนชุมชนเพื่อเป็นเครื่องมือให้ชุมชนร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยมียุทธศาสตร์
เป้าหมาย 6 แผนหลัก ได้แก่ แผนเศรษฐกิจ แผนสิง่ แวดล้อมและพลังงาน แผนพัฒนากิจกรรมการผลิต แผนพัฒนาการอนุรกั ษ์
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ แผนการศึกษา และแผนเสริมสร้างสุขภาพจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยด�ำเนินการตาม
กระบวนการจัดการ ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนในหมู่บ้านเพื่อเป็นตัวแทนในการด�ำเนินงาน จัดเก็บ
ข้อมูลครัวเรือนตามแบบสอบถามเศรษฐกิจและสังคมที่พัฒนาโดยโครงการ ฯ และชุมชนจะได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ตาม
เหตุและปัจจัยการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในระดับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันยกระดับ
เป็น “หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ที่ผ่านมา สวทช.และเครือข่าย ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่
• หลักสูตรการเตรียมวัตถุดิบและการจัดการผลผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ โรคและแมลง
• เทคโนโลยีโรงเรือนอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ เพื่อใช้อบผลผลิตต่างๆ ของชุมชน
• หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก เช่น ไบโอแก๊ซ เตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน
• ค่ายเยาวชนในด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าหัวไร่ ปลายนา
• เกษตรกรกรน�ำองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ไปปรับใช้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 7 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 119 ไร่
ได้ผลผลิต 430 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 51,170 กิโลกรัม รายได้สุทธิ 844,900 บาท
• กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังแสงอาทิตย์ น�ำ
ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่มีผลผลิตมากในช่วงเวลาเดียวกัน ท�ำให้เมื่อจ�ำหน่าย
ราคาผลผลิตจะไม่สูง แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์แห้ง สามารถสร้างราคาสูงขึ้น 2025% น�ำมาอบแห้งและจ�ำหน่ายในช่วงที่ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงขึ้น สามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มได้ปีละ 80,000 บาท
• จากการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี พ ลั ง งานทางเลื อ ก เกษตรกรในชุ ม ชนน�ำไป
ปฎิบตั ใิ นพืน้ ทีไ่ ด้มกี ารน�ำเทคโนโลยีพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar cell) มา
ใช้ในการสูบน�้ำ  สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ย 30,000 บาทต่อปี
รวมทั้งลงทุนเพิ่มเพื่อติดตั้งแผง Solar Cell และอุปกรณ์เชื่อมต่อ รวมทั้งสิ้น
80,000 บาท
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หมูบ่ า้ นการจัดการขยะแบบประชาชนมีสว นรวม
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 2 บานหาดกรวด ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
นายประสบ วอนสรอย
นายวิรัตน์ จ�ำนงรัตนพัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

บา นหาดกรวดตัง้ อยู หมู่ 2 ต.หาดกรวด อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ ประชากรชาย
จํานวน 345 คน ประชากรหญิง จํานวน 380 คน รวม 725 รวม 172 ครัวเรือน
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีคุม จํานวน 7 คุม ไดแก คุมที่ 1
ทานตะวั น คุ  ม ที่ 2 พุ ท ธรั ก ษา คุ  ม ที่ 3 โชคอํ า นวย คุ  ม ที่ 4 ออมทรั พ ย 
คุมที่ 5 รูรักสามัคคี คุมที่ 6 อยูดีมีสุข คุมที่ 7 เทวดาคุมครอง มีชมรมผูสูงอายุ
จํานวน 1 ชมรม มี อสม. ประจําหมูบานจํานวน 18 คน มีศูนยการเรียนรูประจํา
หมูบ า นจํานวน 1 ศูนย หมูบ า นหาดกรวดยังไมม ถี งั ขยะและเทศบาลยังไมม รี ถเก็บ
ขยะ ประชาชนสว นใหญมวี ธิ กี าํ จัดขยะดวยการเผาหรือนําไปทิง้ ในพืน้ ทีส่ าธารณะ
ของตําบลเนื่องจากประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจในการจัดการขยะที่
ถูกสุขลักษณะ หมูบานการจัดการขยะแบบประชาชนมีสวนรวม ต.หาดกรวด
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
มหาวิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถรว มกับเทศบาลตําบลหาดกรวดและประชาชนหมูท ี่ 2
บา นหาดกรวด ไดดาํ เนินกิจกรรม ตัง้ แตก ารศึกษาปญ
 หาขยะ ประชาสัมพันธโครงการ
การประชุมแบบมีสวนรวม การศึกษาดูงาน การเรียนรูทักษะการคัดแยกขยะ
วิธีการกําจัดขยะ แบบจําลอง CIPP Model, 4 M และทฤษฎีการมีสวนรวม

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

ในการด�ำเนินงาน ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน
12 ขั้นตอน ดังนี้

1. สํารวจปญหาขยะในชุมชนรวมกัน

มหาวิทยาลัยราชภัชอุตรดิตถรวมกับเทศบาลตําบลหาดกรวด และผูนําอาสา
ตัวแทนประชาชนสํารวจปญหาขยะในชุมชนเพื่อใหทราบสภาพปญหาในการ
จัดการขยะในชุมชน เพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะตอไปจากการสํารวจทําให
ทราบองคประกอบของขยะในหมูที่ 2  

2. เสนอขอมูลของสภาพปญหาขยะในชุมชน ใหแตละคุมทราบ
3. รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมกิจกรรมของโครงการ
4. เรียนรูว ธิ กี ารจัดการขยะ และเพิม่ ประสบการณจากการศึกษาดูงาน
การศึกษาดูงานของประชาชน ไดรับความรูเกี่ยวกับการใชปุยน�ำ้ หมักชีวภาพ
กับพืชชนิดตางๆ เชน ตนมะนาว ดอกหนาวัว เยี่ยมชมโฮมสเตย  เยี่ยมชมสวน
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ผลไมของอาจารยสนิท การบรรยายสรุปการจัดการขยะแบบประชาชนมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแคว และการปฏิบัติจริงตามฐานเรียนรู  ณ ศูนยเรียนรูชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ หมูที่ 3 บานวังแดง
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ซึ่งมี 5 ฐานไดแก 
ฐานที่ 1 คัดแยกขยะในชุมชน
ฐานที่ 2 การทําน�้ำมันไบโอดีเซล
ฐานที่ 3 การเผาถาน ดวยเตาเผาถานน�้ำสมควันไม
ฐานที่ 4 การคัดแยกขยะในครัวเรือน (กิจกรรมสมตํา)
ฐานที่ 5 การทําโบกาชิ
ผู  เข  า ร  ว มการอบรมทั้ ง สองรุ  น ได  ไ ห  ค วามสนใจในการปฏิ บั ติ
กิจกรรมในแตละฐานเปนอยางดี

5. รวมกําหนดวิธีการจัดการขยะในชุมชนของหมูที่ 2

ประชาชนในหมูที่ 2 ไดรวมประชุมเพื่อกําหนดวิธีการจัดการขยะ
3 วิธี คือ วิธีที่ 1 การจัดการขยะในครัวเรือนดวยถังหมักขยะยอยสลาย
ไดใ หเ ปน น�ำ้ หมักชีวภาพ วิธที ี่ 2 การจัดการขยะรีไซเคิล ดว ยการคัดแยกขยะแลวนําไปขายตลาดนัดขยะ วิธที ี่ 3 การจัดการ
ขยะพิษและขยะปนเปอน ดวยการคัดแยกแลวนําไปขายและแลกของจากเทศบาล

6. ประกาศเจตนารมณการจัดการขยะในชุมชนรวมกัน

ประชาชนในหมูท ี่ 2 บา นหาดกรวดไดร ว มประกาศเจตนารมณรว มกันในการจัดการขยะในชุมชน ซึง่ นําโดยผูใ หญบา น
หมูที่ 2 นายประสบ วอนสรอย

7. รวมมือกันคัดแยกขยะประเภทตางๆ ในชุมชน

ประชาชนในหมูที่ 2 บานหาดกรวดไดรวมแรง รวมใจในการจัดการขยะในชุมชนโดยการคัดแยกขยะประเภทตางๆ
ในชุมชน เชน กระดาษ ขวดพลาสติก กลองโฟม ถุงพลาสติก เปนตน

8. รับซื้อขยะรีไซเคิลโดยชุมชน

สร้างตลาดนัดขยะ เปิดรับซื้อขยะทุกวันที่ 15 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น

9. ใชถังหมักขยะยอยสลายไดใหเปนน�้ำหมักชีวภาพ
10. รับซื้อ แลกเปลี่ยนขยะพิษ และขยะปนเปอน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบล
หาดกรวด

เทศบาลตําบลหาดกรวดมีนโยบายในการรับซื้อขยะพิษและขยะปนเปอน เพื่อใหประชาชนไดคัดแยกขยะปนเปอน
และขยะพิษ

11. ติดตามผลการปฏิบัติกิจกรรมจากกองสาธารณสุข เทศบาลตําบลหาดกรวด

เทศบาลตาํ บลหาดกรวดสงเจาหนาทีก่ องสาธารณสุขและสิง่ แวดลอ มเยีย่ มบา น เพือ่ ติดตาม ใหก าํ ลังใจและคาํ แนะนาํ
กับประชาชน  

12. คุมบริหารจัดการขยะในชุมชน
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ผลที่ได้รับ

จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ ร  ว มกั บ เทศบาลตํ า บล
หาดกรวดและประชาชนบานหาดกรวด ม.2 ดําเนินโครงการหมูบาน
จัดการขยะแบบประชาชนมีสวนรวม เทศบาลตําบลหาดกรวดป  2553
โดยเลือก ม.2 บานหาดกรวด เปนหมูบานนํารอง ในการดําเนินโครงการ
ไดเปด โอกาสใหป ระชาชนเขา มามีสว นรว มในการดาํ เนินโครงการทุกขัน้ ตอน
ตัง้ แตขนั้ ตอนแรกโดยการสาํ รวจปญ
 หาในชุมชนรว มกัน คณะทํางานพรอม
ทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถเสนอขอมูลสภาพปญหาและ
ขยะในชุมชนใหแ ตล ะคุม ทราบ ผูเ ขารวมโครงการเรียนรูว ธิ กี ารจัดการขยะ
และเพิ่มประสบการณจากการศึกษาดูงาน ผูเขารวมโครงการรวมกําหนด
วิธีการจัดการขยะในชุมชนของตนจากนั้นผูเขารวมโครงการรวมมือกันคัด
แยกขยะในชุมชน และนําไปขายตลาดนัดขยะในชุมชนซึง่ จัดขึน้ โดยชุมชน
เอง ครัวเรือนแตละครัวเรือนจัดทาํ ถังหมักขยะยอ ยสลายไดใ หเ ปน น�ำ้ หมัก
ชีวภาพ และสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของการมีสว นรว มของประชาชน คือ คุม แตละ
คุม ของบา นหาดกรวด ม.2 สามารถบริหารจัดการขยะในชุมชนไดด ว ยตนเอง
โดยไดรับคําปรึกษา การแนะนํา ความรูดานวิชาการ จากกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม จากการประเมินแบบมีส วนรวมของภาคประชาชน
ไดประเมินโครงการพบวา ประชาชนใหความรวมมือในการดําเนินการ
โครงการเปนอยางดี มีคุณภาพชีวีตที่ดีขึ้น และสามารถใชชีวิตตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

ผลผลิต (output)

1. ประชาชนมีความรูเรื่องการจัดการขยะ วิธีการคัดแยกขยะในชุมชนอยางถูกวิธี
2. ประชาชนมีทักษะในการปฏิบัติการจัดการขยะในครัวเรือน และมีทักษะในการคัดแยกขยะอยางถูกวิธี
3. ประชาชนมีความเขาใจและมีทัศนคติในการจัดการขยะอยางถูกวิธี (การจัดการขยะเปนหนาที่ของทุกคน)  

ผลลัพธ (outcome)

1. ประชาชนในหมูใกลเคียงมีความสนใจในการเขารวมโครงการ
2. เทศบาลตําบลหาดกรวดใหการสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมจํานวน 30,000 บาท
3. มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถมาขอศึกษาดูงาน
4. มีที่รับซื้อขยะรีไซเคิลในหมูบาน
5. ประชาชนมีรายไดเพิ่มจากการขายขยะรีไซเคิล
6. ประชาชนมีน�้ำหมักชีวภาพในการนําไปใชปลูกพืชผักสวนครัว
ในการดําเนินการตามโครงการหมูบานจัดการขยะแบบประชาชนมีสวนรวม ประสบความสําเร็จ ซึ่งจากการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูเ ขา รว มโครงการแบง การความพึงพอใจของประชาชนทีเ่ ขารวมเขาโครงการจัดการขยะแบบประชาชน
มีสวนรวม ออกเปน 3 ดาน ไดแก 
1. ดานความรู ความเขาใจ ประชาชนมีความรูความเขาใจอยูในระดับดี
2. ดานทักษะปฏิบัติงาน ประชาชนมีทักษะในการปฏิบัติงานอยูในระดับดี
3. ดานความพึงพอใจ ประชาชนมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการอยูในระดับดีมาก
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หมู่บ้าน ทอ ถัก จักสาน
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 9 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
นางสายสุณี ไชยหงษา
นางสาวกรรณิการ์ สมบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านนาเชือก ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร เป็นโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2554  และ
ได้รบั งบประมาณโครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัง้ แต่ปี 2555 – 2556
ด�ำเนินการในรูปแบบคณะท�ำงาน
เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงาน
ต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
เป็นหมู่บ้านที่ห่างจากตัวอ�ำเภอพังโคน ประมาณ 24 กิโลเมตร โดยท�ำเลที่ตั้งของหมู่บ้าน
ติดกับล�ำน�ำ้ อูน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลีย้ งสัตว์ (วัว ควาย) พืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นประมาณ
80 ไร่ พื้นที่ทำ� กิน 600 ไร่ พื้นที่ใช้สอยอื่นๆ 720 ไร่ พื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
เนื่องจากเป็นพื้นที่ สปก. ปกครองโดยแบ่งออกเป็นคุ้ม มีทั้งหมด 4 คุ้มด้วยกัน มีผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 คน และมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลในหมู่บ้าน อีก 2 คน และมี
คณะกรรมการหมู่บ้าน 16 คน โดยมีนายสุพรรณ สุจริต จ�ำนวนครัวเรือน 67 ครัวเรือน
จ�ำนวนประชากรทั้งสิ้น 331 คนชาย 176 คน หญิง 155 คน โดยมีประชากรวัยสูงอายุ
12.7% วัยแรงงาน 58.6% และวัยเด็ก 28.7% แต่วยั แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานอพยพ
ไปรับจ้างนอกพื้นที่ ประชากรมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการทอผ้า การทอผ้ามัดหมี่ การ
จักสาน การย้อมคราม หมอสมุนไพร การนวด  

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

พื้นที่บ้านนาเชือกตั้งอยู่บนลาดเขา สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ลาดชัน พื้นที่ 80 ไร่ ชายเขา
ติดกับเขตป่าสงวน และพื้นที่ติดเขื่อนน�้ำอูน โดยแบ่งเป็นพื้นที่น�้ำท่วมถึง และน�ำ้ ท่วมไม่ถึง
และมีพื้นที่สาธารณะจ�ำนวน 76 ไร่ที่จะมีน�้ำท่วมขังในช่วง ฤดูฝน และสามารถใช้พื้นที่ใน
ช่วงน�้ำลดได้ในระยะเวลา 2-4 เดือน สภาพเนื้อดินเป็นดินอุดมสมบูรณ์ตำ 
�่ พื้นที่ติดเขาเนื้อ
ดินเป็นดินทราย พืน้ ทีต่ ดิ เขือ่ นเนือ้ ดินเป็นดินเหนียว หากมีปริมาณน�้ำมากพืน้ ทีเ่ พาะปลูกที่
มีเนือ้ ดินเป็นดินทรายจะได้ผลผลิตดี แต่พนื้ ทีด่ นิ เหนียวจะได้ผลผลิตต�ำ 
่ หากปริมาณน�ำ้ น้อย
พื้นที่ที่เป็นดินเหนียวจะได้ผลผลิตดีกว่าพื้นที่ที่เป็นดินทรายสูง ไม่สามารถปลูกข้าวได้ถ้า
หากว่าปีไหนฝนแล้ง ก็ไม่มีนำ�้ ท�ำนา ปีใดฝนชุก ปีนั้นก็น�้ำท่วม

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาหมู่บ้านนาเชือกไปสู่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มจาก
บ้านนาเชือกเป็นหมู่บ้านที่มีความสามัคคี มีผู้น�ำที่เข้มแข็ง และมีความร่วมมือกันภายใน
ชุมชน ในรูปแบบ “บวร” บ้าน วัด  โรงเรียน  ซึ่งชาวบ้านในบ้านนาเชือกมีความต้องการสร้างกลุ่มอาชีพโดยได้ไปปรึกษาพระสงฆ์
ที่เคารพนับถือ คือพระอาจารย์ฉัฐกรณ์ มหาปุญโญภิกขุ ซึ่งพระอาจารย์ฯ ได้เข้ามาหาข้อมูลที่สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และได้เห็นผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ทเี่ ป็นงานต้นแบบจากการวิจยั และพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ที่ส�ำนักงานคลินิกเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฯ พระอาจารย์จึงเข้ามาขอปรึกษาเรื่องการสร้างอาชีพให้กับชุมชนบ้านนาเชือก
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ซึ่งเดิมชุมชนมีอาชีพเสริมคือการทอผ้า และย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ จนปัจจุบันได้มีการย้อม
ผ้าด้วย “ขี้ควาย” ซึ่งมีสันแปลกตา น่าสนใจ แต่ยังขาดทักษะการย้อมผ้าให้มีสีที่สม�่ำเสมอ
และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้การสร้างอาชีพมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

จากแนวความคิดที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านให้มีเทคโนโลยีการย้อมผ้ามีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่าผ้าย้อมมูลควาย เป็นหมูบ่ า้ นต้นแบบทีเ่ ชือ่ มต่อไปยังเครือข่าย
และเป็นแหล่งศึกษาดูงานจากภายนอกน�ำไปสู่การวางแผนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน ดังรูป

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
1. อบรมการย้อมผ้าสีธรรมชาติ  
2. อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมขี้ควาย
3. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขาภิบาลสุขภาพสัตว์
4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันเชื้อราใน
    ผลิตภัณฑ์จากกกและไม้ไผ่
5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
6. เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยและกก

การด�ำเนินงานเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 - 2556 จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลด้านความต้องการด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติม
โดยการจัดประชาคมหมู่บ้าน พร้อมการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่ม เพื่อน�ำข้อมูลสภาพปัญหามาใช้ในการตอบสนองความต้องการ
ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ซึ่งจากการประชาคมหมู่บ้าน ได้ข้อมูลความต้องการ คือ 1. ความต้องการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมขี้ควาย และย้อมสีจากธรรมชาติ เนื่องจาก
ชาวบ้านมีการเลีย้ งควายเป็นจ�ำนวนมาก 2. ความต้องการเกีย่ วกับเทคโนโลยีดา้ นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกก โดยใช้เทคโนโลยีกระบวนการป้องกันเชือ้ รา 3. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
(การท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์จากไม้ไผ่) 4. การวางแผนธุรกิจและการจัดท�ำบัญชีสำ� หรับชุมชน 5. ความ
ต้องการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านก๊าชชีวภาพ โดยการน�ำมูลสัตว์ต่าง ๆ และขยะสดมาหมัก
ผสมกัน เนือ่ งจากชาวบ้านมีการเลีย้ งสัตว์เป็นจ�ำนวนมาก และเป็นการใช้วสั ดุเหลือใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 6. ได้ขอข้อมูลในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านต่างๆ
ในปี 2554 ได้เริ่มจากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลด้านความต้องการด้านเทคโนโลยีเพิ่ม
เติม โดยการจัดประชาคมหมูบ่ า้ น พร้อมการสัมภาษณ์ตวั แทนกลุม่ และได้นำ� เทคโนโลยีการ
ย้อมสีธรรมชาติ และได้จัดกิจกรรมอบรมการย้อมผ้าสีธรรมชาติ โดยการบูรณาการร่วมกับ
ปราชญ์ชาวบ้าน แม่ค�ำพูล สุราชวงศ์ ประธานกลุ่มผู้ผลิตและย้อมผ้าบ้านพันนา ต.พันนา
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เพื่อให้ความรู้เรื่องการย้อมผ้า เทคนิคการย้อมผ้า การย้อมผ้า
คราม การย้อมผ้าจากสีของเปลือกไม้ โดยได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้เรื่อง
การย้อมผ้าต่าง รวมทั้งเสนอแนะวิธีการย้อมผ้าใหม่ ๆ ระหว่างกลุ่ม
เมื่อได้เทคนิคการย้อมสีมาแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำ� เนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมขี้ควาย ให้กับชาวบ้าน โดยมี นางสาวสุตาภัทร นิลรัตน์
วิทยากร จากส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอ�ำเภอวานรนิวาส
จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมมูลควาย
นอกจากนี้ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกกและไม้ไผ่ โดยคุณพ่อบัวกัน โกสาพันธุ์ ปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการจัก สาน ไม้ไผ่ สาธิตและฝึกสอนการจักสานแคร่ไม้ไผ่
จากนั้น ผลิตภัณฑ์เสื่อจากกก และกล่องไม้ไผ่ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกก และวิธี
การป้องกันเชื้อรา โดยการแลกเปลี่ยนความรู้จากอาจารย์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
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อาจารย์เดือนรุ่ง อุบาลี และจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หมู่บ้าน
ด�ำเนินการอยู่ เช่น เสื่อกก และผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ มีคุณภาพที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาด
ในปี 2555 ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการด�ำรงชีวิต และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ให้มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และเป็นความต้องการของตลาด
ซึ่งได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกกและไม้ไผ่ โดย
นายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุล และคณะวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัดกรุงเทพมหานคร อธิบายถึงหลักการ ประโยชน์
และกรรมวิธีการป้องกันเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากกกและไม้ไผ่ จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลสุ ข าภิ บ าลสุ ข ภาพสั ต ว์ โดยวิ ท ยากรจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครและยังได้สง่ เสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกก ให้แก่
หมู่บ้านโดย การน�ำกลุ่มชาวบ้านเข้ารับการฝึกอบรม ณ กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มหัตถกรรม
บ้านแพง ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นเวลา 7 วัน
ในปี 2556 ได้มีการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
อาทิเช่น กิจกรรมการปลูก ดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์จากฝ้าย เพื่อจัดท�ำแปลง
สาธิตในหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่าย (หมู่บ้านทอ ถัก จักสาน) โดยเป็นการพูดถึง
โอกาสทางการตลาด การน�ำไปใช้ประโยชน์จากการปลูกฝ้ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยากร คือนางประไพพันธ์ แดงใจ ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทางผ้าย้อมคราม ทีพ่ ฒ
ั นาผ้าย้อม
ครามจนเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ โดยในช่วงบ่ายมีการเสวนาทิศทางและรูปแบบ
การพัฒนา การใช้ประโยชน์จากฝ้ายในงานหัตกรรมท้องถิ่น โดย 1. นายเจน พระนคร
2. นางประไพพันธ์ แดงใจ 3.นางสาวสุดารัตน์ สกุลคู เป็นวิทยากรในการเสวนา พร้อม
ทั้งจัดท�ำแปลงสาธิตในหมู่บ้านและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปลูกฝ้ายในแปลงสาธิต
ในหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ย (บ้านนาเชือก) ซึง่ มีการปลูกต้นฝ้ายตามบ้านของชาวบ้าน โดยบรรยาย
เรื่องชนิดพันธุ์ฝ้าย โดยการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ปลูก การเลือกลักษณะดินที่ใช้ปลูก วิธีการ
เตรียมดิน และลักษณะการปลูกการดูแลรักษา และได้มีการสาธิตท�ำแปลงและวิธีการ
ปลูกที่หมู่บ้านลูกข่าย (บ้านหนองแคน) โดยกลุ่มชาวบ้านร่วมกันปลูกฝ้าย จัดอบรม
การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ ชี ว ภาพ ซึ่ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยได้มอบหมายบุคลากร
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในเรือ่ งดังกล่าว ได้แก่ อาจารย์สงกรานต์ ชิระบุตร และ อาจารย์
ศรีสุภา ลีทอง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ งทางโครงการได้จดั กิจกรรมศึกษาดูงานเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในการทอ
ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านที่ทอผ้าย้อมมูลควาย ที่ศูนย์พัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร  
และได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อประกอบศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีผู้สนใจจากภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยและกก
โดยในการจัดอบรมในครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ซิสกิ กา วรรณจันทร์
เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดขัน้ ตอน กระบวนการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใยกล้วย
และกก และได้มีการจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สาน
สัมพันธ์สองวัย เพือ่ ถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั เยาวชนในหมูบ่ า้ นเพือ่ ให้เกิดความรู้ และทักษะ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ในชุมชน
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ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเริ่มต้นด้วยสมาชิก
12 คนรวมหุน้ คนละ 100 บาท ไม่มกี ารปันผลเนือ่ งจากรายได้ตอ้ งน�ำมาหมุนเวียนซือ้ วัตถุดบิ
ในการผลิต ปัจจุบันมีสมาชิกในกลุ่มที่มีการคัดกรองโดยสมาชิกในกลุ่ม จ�ำนวน 39 คน
โดยสมาชิกที่ร่วมท�ำงานในกลุ่มได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นจากเดิม 300 % และยังได้รับเงินปันผล
ปีละ 2,000 บาท
มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนอกจากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ คือผลิตภัณฑ์จาก
ปลาน�ำ้ อูน คือปลาแผ่นปรุงรส และปลาแดดเดียว โดยได้รบั การสนับสนุนจากประมงจังหวัด
สกลนครในการก่อตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาและได้รับการอบรมจากการพัฒนาปลาแผ่น
โดยอาจารย์ ศุ ก ฤชญา เหมะธุ ลิ น สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ าหาร คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ด้านสังคม

มีการขยายฐานการผลิตโดยจ้างแรงงานชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้ทันต่อ
ค�ำสั่งซื้อจากลูกค้ามีแรงงานที่ไปท�ำงานต่างถิ่นกลับมาภูมิล�ำเนาเพิ่มขึ้น ชาวบ้านร่วมใจ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณบ้านพักอาศัย ชาวบ้านร่วมใจลดปริมาณการใช้สารเคมีเกษตร
และปลูกสวนครัวรั้วกินได้ในแต่ละครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ประชากรในชุมชน ได้รับเลือกเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตัวแทนระดับอ�ำเภอเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศต่อไป

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาน�ำไปสู่การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ทั้งที่อยู่ในอ�ำเภอ
เดียวกันและต่างอ�ำเภอเกิดกระบวนการเรียนของคนในชุมชน เกิดการระเบิดจากภายใน
ของคนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ของครัวเรือนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความสนใจ ดังนี้
• หมู่บ้านหนองแคน ม.8 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
• หมู่บ้านโคกสะอาด ม.6 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
• หมู่บ้านหนองบัว ม.4 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการ

1. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. องค์การบริหารส่วนต�ำบลแร่
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
4. โรงเรียนบ้านหนองบัว สาขาบ้านนาเชือก
5. ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน อ�ำเภอพังโคน
6. อ�ำเภอพังโคน
7. อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
8. ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอพังโคน
9. ส�ำนักงานปศุสัตว์ อ�ำเภอพังโคน
10. กศน.อ�ำเภอพังโคน
11.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต�ำบลแร่
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ความประทับใจ
โครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือทีม่ สี ำ� คัญในการพัฒนาเชิงพืน้ ทีม่ าก และเมือ่ ได้ทำ� งาน
กับหมูบ่ า้ นก็เกิดความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เห็นหมูบ่ า้ นมีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และชาวบ้านให้ความร่วมมือในการด�ำเนิน
โครงการมาก ถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่ห่างไกลก็ตาม

การได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปรียบเสมือนการเปิดประตูให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน
เล็กได้กา้ วออกไปสูโ่ อกาสทีด่ ี มีแต่สงิ่ ทีด่ เี ข้ามาในหมูบ่ า้ นท�ำให้หมูบ่ า้ นเล็กๆ ทีห่ า่ งไกลได้รบั ความสนใจ และได้รบั การ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างหลากหลายและมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมระดับชาติ และออกสือ่ หลายๆ สือ่ ท�ำให้
ชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ในท้องถิ่นในพื้นที่แห้งแล้ง ห่างไกลโดยไม่ต้อง
ไปขายแรงงานต่างถิ่น

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• รับโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เป็น
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจ�ำปี 2557
• ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์  OTOP 5 ดาว
• ได้รับคัดเลือกเป็น TOPTEN ของแปลก
ประเทศไทย ประจ�ำปี 2556
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หมูบ่ า้ นจัดการน�ำ้ เสียจากการท�ำยางแผ่น
และของเสียจากครัวเรือนด้วยระบบก๊าซชีวภาพ
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 9 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
นายวรรณชัย พรหมเกิด
นางสาวอุษา อ้นทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

หมู่บ้านบ้านหัวคู ใน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็น
หมู่บ้านที่มีบริเวณริมขอบเขตหมู่บ้านติดกับคลองกลายซึ่งเป็น
แหล่งน�้ำทางการเกษตรของหมู่บ้าน และในเวลาเดียวกันก็เป็น
แหล่งรองรับน�้ำที่ผ่านการใช้ในด้านต่างๆ ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพท�ำสวนยางพารา ซึ่งเป็นลักษณะการท�ำแผ่นยาง
ตากแห้ง เป็นการท�ำการผลิตในระดับครัวเรือน เกษตรกรเป็นผู้ด�ำเนินการผลิตเอง ในบริเวณบ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียงสวน
ยางพารา เกษตรกรไม่มคี วามรูใ้ นการจัดการน�ำ้ เสียทีเ่ กิดขึน้ เป็นปัญหาอย่างต่อเนือ่ งไม่สนิ้ สุด เกษตรกรชาวสวนยางไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ การระบายน�ำ้ เสียทิง้ โดยไม่มกี ารจัดการทีด่ ี นอกจากจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน เช่น การ
ปนเปื้อนของน�ำ้ เสียบนพื้นดิน การปนเปื้อนของน�้ำเสียในแหล่งน�ำ 
้ ทั้งน�ำ้ ใต้ดินและน�ำ้ ผิวดินที่เป็นแหล่งน�ำ้ ในการอุปโภคและ
บริโภคในชุมชน เกิดปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน เกิดความสกปรก เป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน และ
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แล้ว การย่อยสลายของสารอินทรีย์ในน�้ำเสีย ยังก่อให้เกิดก๊าซมลพิษต่างๆ ซึ่งเป็นก๊าซ
เรือนกระจก เมื่อระบายขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน ในขณะนี้ผลกระทบดังกล่าวได้เริ่มส่งผลให้
เกิดความขัดแย้ง ถกเถียง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงปัญหาดังกล่าวมากขึ้นรวมทั้งเกิดความตระหนักในการหาแนวทาง
การจัดการน�้ำเสียจากการท�ำยางแผ่น แนวทางหนึง่ คือการน�ำน�ำ้ เสียจากการท�ำยางแผ่นเข้าสูก่ ระบวนการหมักเป็นก๊าซชีวภาพ
ใช้เป็นก๊าซหุงต้มในครัวเรือน จากผลงานวิจยั เรือ่ ง การบ�ำบัดน�ำ้ เสียจากการผลิตยางแผ่นด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ สามารถ
คิดค้นรูปแบบระบบบ�ำบัดน�้ำเสียแบบถังหมักก๊าซชีวภาพ และวิธีการเดินระบบ รวมทั้งวิธีการส่งจ่ายก๊าซชีวภาพไปใช้ส�ำหรับ
การหุงต้มในครัวเรือน ซึง่ เหมาะสมส�ำหรับจัดการน�ำ้ เสียจากการผลิตยางแผ่นในระดับครัวเรือน โดยมีการทดลองใช้จริงในพืน้ ที่
น�ำร่องของโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อมีการน�ำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วม
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดังกล่าว จะช่วยให้เกิดการขยายผลสูเ่ กษตรกรรายอืน่ ๆ เป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผูผ้ ลิต
ยางแผ่นที่มีความสนใจและพร้อมที่จะเรียนรู้และประยุกต์ใช้ระบบถังหมักก๊าซชีวภาพในการจัดการปัญหาน�้ำเสียและของเสีย
ในครัวเรือนที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งต่อไปชุมชนนี้จะเป็นชุมชนตัวอย่างในการจัดการปัญหาน�้ำเสียจากการผลิตยางแผ่น และ
ของเสียอื่นๆ ในครัวเรือน เป็นจุดถ่ายทอดความรู้และขยายผลสู่เกษตรกรผู้ผลิตยางแผ่นและการจัดการของเสียในครัวเรือน
ในชุมชนอื่นๆ

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

ชุมชนเกษตรกรการท�ำสวนยาง หลังจากกระบวนการผลิตยางแผ่น มีการระบาย
น�้ำเสียลงริมคลองกลายเกิดปัญหาน�้ำเน่าเสีย บางรายระบายน�้ำเสียลงบนพื้นดิน
ก่อให้เกิดปัญหาน�้ำเสียไหลไปยังที่ดินใกล้เคียง เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน และน�ำ้ เสียมี
โอกาสไหลหรือถูกชะลงสู่แหล่งน�้ำ  บางรายใช้วิธีการขุดบ่อเก็บพักน�้ำเสียไว้ เกิด
ปัญหาน�้ำเสียไหลล้นออกจากบ่อ น�้ำเสียไหลซึมลงสู่น�้ำใต้ดิน มีกลิ่นเหม็นรบกวน
เมื่อน�้ำเสียมีปริมาณมากจนเต็มบ่อ ก็ทำ� การถมบ่อเก่า และขุดบ่อใหม่ รวมทั้งครัวเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนมีการปรุงอาหารเอง
มีของเสียเหลือทิง้ จากครัวเรือนทีไ่ ม่มกี ารจัดเก็บจากหน่วยงานใดๆ แต่มกี ารปล่อยทิง้ ให้เพิม่ ปัญหาเรือ่ งขยะในบริเวณบ้านเรือน
จากผลการด�ำเนินงานโครงการในปี 2553-จนถึงปัจจุบัน ท�ำให้คนในชุมชนเห็นความส�ำคัญและประสิทธิภาพ รวมถึง
มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการจัดการของเสียด้วยระบบก๊าซชีวภาพ และเริ่มมีการจัดท�ำถังหมักก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน
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การจัดท�ำโครงการหมู่บ้าน ว และ ท อย่างต่อเนื่องนอกจากเป็นการขยายผลการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้พัฒนา
ความเป็นอยูใ่ นชุมชนได้มากยิง่ ขึน้ แล้ว ยังกลายเป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั คนชุมชนอืน่ ๆ ทัง้ ใกล้และไกลได้เป็นอย่างดี มีกลุม่ ชุมชน
หน่วยงานภาครัฐและสือ่ ต่างๆ ได้เข้าเยีย่ มชม รวมทัง้ การเชิญช่างชุมชนเดินทางไปให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมในทีต่ า่ งๆ ดังนัน้ การ
สร้างชุมชนบ้านหัวคูให้มีการขยายผลภายในชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี จึงมีความเหมาะสมในการสร้างกระบวนการและ
การสร้างความตระหนักในการจัดการของเสียอินทรียด์ ว้ ยระบบก๊าซชีวภาพให้ครอบคลุมทัง้ ชุมชน โดยมีชา่ งชุมชนและโรงเรียน
ประจ�ำหมู่บ้านเป็นกลไกในการสร้างเยาวชน เพื่อเป็นผู้เหนี่ยวน�ำการสร้างความตระหนักให้กับครัวเรือนอย่างทั่วถึง เพื่อเป็น
ชุมชนปฏิบัติการด้านการจัดการของเสียอินทรีย์และเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นตัวอย่างเชิงประจักษ์ให้เกิดความแพร่หลายให้กับ
ชุมชนอื่นๆ ได้อีกต่อไป

จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

การเริ่มต้นในการน�ำวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาในชุมชน เริ่มต้นจาก ปัญหาที่ชาวบ้านได้ตระหนักว่าเป็นปัญหาที่เกิดจาก
การประกอบอาชีพ และเป็นปัญหาต่อการด�ำเนินชีวิตในชุมชน ท�ำให้การยอมรับหรือการเริ่มต้นของการร่วมกันใช้หลักทาง
วิทยาศาสตร์เข้าไปเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา โดยกระบวนการของการคิด ค้น คบ อย่างเข้าถึง เข้าใจ และมีการร่วมกัน
วิเคราะห์ผลที่ได้ร่วมแก้ไข มีแนวทางที่ดีขึ้น ในที่สุดชุมชนเองคือ พระเอกตัวจริงในการใช้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับภูมิปัญญาใน
ชุมชน ได้อย่างภูมิใจ และมีการขยายผลในทุกรูปแบบ

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

1. สร้างกระบวนการให้ครัวเรือนในชุมชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการน�ำ้ เสียจากการท�ำยางแผ่น และของเสีย
อินทรีย์ในครัวเรือน (เศษอาหาร) ด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพ
2. การจัดท�ำและเดินระบบก๊าซชีวภาพเพื่อจัดการของเสียในชุมชน รวมทั้งการดูแลระบบที่จัดท�ำขึ้น
3. มีการจัดท�ำระบบเพิ่มเติม ในครัวเรือนที่เขาตระหนักถึงปัญหา และร่วมลงทุนในการจัดท�ำ  โดยการประสานกับครัว
เรือนที่มีอยู่ก่อน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและการสร้างประสบการณ์เพิ่มเติม
4. สร้างกลุ่มเสวนาภาษาพลังงานก๊าซชีวภาพ แลกเปลี่ยนในชุมชน “เปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานก๊าซหุงต้ม” มีการ
กระตุน้ ให้มกี ารพูดคุยในวงน�ำ้ ชา ในชุมชน โดยมีการเข้าไปเยีย่ มชมแลกเปลีย่ นในบ้านทีจ่ ดั ท�ำระบบเพือ่ หาประเด็นของการจัด
ท�ำ การดูแลระบบ การน�ำก๊าซไปใช้ในครัวเรือน โดยการสร้างกลุ่มในชุมชน
5. สร้างทีม ”เยาวชนรักษ์ก๊าซชีวภาพ” ในการสร้างฐานเรียนรู้ในโรงเรียน
6. มีการจัดท�ำก๊าซชีวภาพในโรงเรียน เพื่อเป็นการเริ่มต้นกระบวนการสร้างเยาวชนรักษ์ก๊าซชีวภาพ และเป็นการเพิ่มแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้ปกครองนักเรียนในชุมชน
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เพิ่มศักยภาพช่างชุมชน และวิทยากรชุมชนเพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน
มีการพูดคุยมากขึน้ กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สิง่ แวดล้อมจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และแผนกกิจการเพื่อ
สังคมขององค์กรต่างๆ รวมถึงมีผู้น�ำธรรมชาติ ช่างชุมชน และมี
วิทยากรชุมชนเกิดขึ้นในคนๆ เดียวกัน มีแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
การบ�ำบัดน�ำ้ เสียและการก�ำจัดขยะอินทรียใ์ นครัวเรือน ด้วยระบบ
ก๊าซชีวภาพเกิดขึ้นในหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคการจัดท�ำระบบ
หมักแบบไร้อากาศ แบบถัง เพื่อก�ำจัดของเสียในครัวเรือน และ
ประสบการณ์การใช้งานของระบบ ร่วมกับงานประชุมต่างๆ

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• สามารถลดการใช้จ่ายในการซื้อหาก๊าซ LPG ส�ำหรับการหุงต้ม
• สามารถน�ำปุ๋ยชีวภาพจากระบบไปใช้ในการเกษตร

ด้านสังคม
•
•
•
•
•
•
•

สามารถสร้างกลุ่มแลกเปลี่ยนสนทนาในชุมชน เกิดความรักสามัคคี เกิดการแลกเปลี่ยน
มีการช่วยกันดูแลระบบ และมีการแบ่งปันในการจัดหามูลสัตว์
มีการเปรียบเทียบอัตราการเกิดก๊าซ รวมทั้งมีการจัดแบ่งปุ๋ยชีวภาพจากระบบ
สามารถสร้างรายได้ในการจัดท�ำระบบ และดูแลระบบให้เพื่อนบ้าน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว จากการได้ร่วมกันดูแลระบบก๊าซชีวภาพ
และเป็นแนวทางในการสร้างวินัยในครัวเรือน การรับผิดชอบในการจัดการของเสียที่ตนเองผลิตขึ้น
สามารถเป็นแนวทางในการจัดการของเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่

กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ

การบ�ำบัดน�้ำเสียและการจัดการขยะอินทรีย์ ด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนส�ำหรับครัวเรือน
สามารถสร้างกระบวนการการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างแพร่หลาย ในหลายๆ พื้นที่ ทั้งหมดประมาณ 23 ชุมชน
โดยการแลกเปลีย่ นข้อมูล การจัดเก็บหรือการก�ำจัดขยะในครัวเรือน แลกเปลีย่ นข้อมูลทางวิชาการ จัดท�ำระบบจริงทัง้ ขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อก�ำจัดขยะอินทรีย์ ในระดับครัวเรือน ด้วยระบบหมักก๊าซชีวภาพ ท�ำให้ชุมชนหรือผู้ประกอบการได้เห็น
แนวทางการลดปัญหามลภาวะในชุมชน และสามารถลดต้นทุนการใช้แก๊ส LPG ได้ด้วย
สามารถสร้างและขยายเครือข่ายชุมชนทีม่ ศี กั ยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการก�ำจัดขยะอินทรีย์
ในครัวเรือน เป็นก๊าซชีวภาพ รวมถึงสามารถเริ่มต้นปลูกฝัง และสร้างฝันทางวิชาการในการสร้างเยาวชน “เปลี่ยนขยะ
เป็นพลังงานก๊าซหุงต้ม” โดยมีกลุ่มนิสิตอาสาก๊าซชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นต้นแบบและเป็นพี่เลี้ยงในหลายๆ พื้นที่
รวมทั้งมีแนวทางในการสร้างชุมชนต้นแบบได้ และหลายพื้นที่พร้อมเกิดการขยายผลได้ต่อไป

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• บริษัทไทยออยล์ มหาชน จ�ำกัด
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน อ�ำเภอนบพิต�ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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หมู่บ้านศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย
ที่ตั้งหมู่บ้าน
ผู้ประสานงานในพื้นที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงาน

:
:
:
:

หมู่ 2 บ้านบาราโหม ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
นางสาวดรุณี แวยามา
อาจารย์อิซฮาร์ สาและ
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ความเป็นมาของหมู่บ้าน

ต�ำบลบาราโหมแยกออกมาจากต�ำบลตันหยงลูโละ ประมาณ 80-90 ปี
ประชากรมาจากหมู่เกาะมลายู ตั้งรกรากมาเป็น 100 ปี ถิ่นฐานเดิมเป็นหมู่บ้าน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องเมื อ งปั ต ตานี เ ดิ ม เกี่ ย วโยงมาจากเมื อ ง
ลังกาสุกะ ประชาชนเดิมนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน เป็นเมืองพุทธมลายู
แห่ ง ราชอาณาจั ก รลั ง กาสุ ก ะ อยู ่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของราชวงศ์ โ กตาลิ ฆั ย
ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนครรัฐพุทธ เป็นรัฐอิสลาม มีพญาอินทิราเป็น
ผู้ก่อตั้งรัฐปาตานีดารุสลาม (นครแห่งสันติ) นอกจากนั้น ยังเป็นที่ฝังพระศพ
ราชินี 3 องค์ ได้แก่ ราชินีฮิเยา ราชินีบีรู และราชินีอูงู แห่งราชวงศ์ศรีวังษา ผู้ปกครองปัตตานี
ต�ำบลบาราโหม มาจากค�ำว่า บัรโหมหรืออัลบัรโหม ซึ่งแปลว่า “ผู้ที่กลับไปหาอัลลอฮ.” หรือ ”ผู้ล่วงลับไปแล้ว” เป็นที่
ตั้ ง สุ ส านหลวง ซึ่ ง มี ห ลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละปั จ จุ บั น คื อ สุ ส านพญาอิ น ทิ ร า และมี นั ก ปราชญ์ ที่ มี ผ ลงาน
ด้านการเขียนวิชาการอิสลามหลายแขนงได้รับการยอมรับ ว่าเป็นไข่มุกทางวิชาการแห่งนูซันดารา (หมู่เกาะมาลายูและโลก
อิสลาม)
บาราโหม มีคลองปาเระไหลผ่านเชือ่ มสูอ่ า่ วปัตตานี จึงเหมาะสมต่อการเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับ
โลกตะวันตก นับเป็นท่าเรือคูค่ า้ กับท่าเรือฮิราโดะของประเทศญีป่ นุ่ สมัยราชินฮี เี ยาการค้าพาณิชย์รงุ่ เรืองจากการเป็นเมืองท่า
จนท�ำให้ปัตตานี เป็นที่รจู้ ักทั่วโลก มีบริษทั จากอินเดีย ฮอลันดามาตัง้ สถานีการค้า ในสมัยนี้เองที่การผลิตถ้วยโถโอชามได้แพร่
หลายมายังปัตตานีตามธรรมชาติของ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จึงปรากฏซากเตาเผาและเศษเครื่องถ้วยกระจัดกระจายอยู่
ในชุมชน ปัตตานีในอดีตรุ่งเรืองเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าเพราะเหตุใดชาวต่างประเทศ จึงรู้จักสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในนามเมืองปัตตานี มาช้านาน ส่งผลสืบเนื่องสู่ปัจจุบันท�ำให้อาหารทะเลที่มาจากปัตตานีเป็นที่ยอมรับกันทั่ว
กลุ่มกัทลีเป็นกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนในหมู่บา้ นบาราโหม ผลิตสินค้าเป็นงานฝีมือประเภทศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย
ซึง่ สมาชิกในกลุม่ มีทงั้ ทีเ่ ป็นชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบนั ผ่านปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ มากมาย แต่สมาชิกกลุม่ กัทลีรว่ มต่อสูม้ าด้วยกันพิสจู น์ให้หน่วยงานต่างๆ ได้
เห็นว่าท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราสมาชิก
กลุม่ ก็ทำ� งานร่วมกันได้ ปัจจุบนั สมาชิกยังคงผลิตสินค้าอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง  โดยตลาด
รองรับส่วนใหญ่อยูท่ รี่ ฐั กลันตัน  ประเทศมาเลเซีย ทีจ่ ริงแล้วกาบกล้วยเป็นวัตถุดบิ
ที่มีอยู่อย่างมากมายในท้องถิ่น และสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายให้เป็นที่
ต้องการของท้องตลาด แต่ด้วยกลุ่มมีทุนไม่เพียงพอ ท�ำให้ประสบปัญหาด้านการ
ผลิต ท�ำให้กลุ่มไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการของท้องตลาด
โดยมีคณ
ุ ดรุณี แวยามา เป็นประธานกลุม่ หมูบ่ า้ นศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วย เป็น
หมู่บ้านที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบอาชีพของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเกิดจากการรวมตัว
ของสมาชิกที่ต้องการใช้เวลาว่างในการใช้ประโยชน์   ความสามัคคีภายในชุมชนที่
จะน�ำสมาชิกในกลุ่มรายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้มีศักยภาพอย่างต่อ
เนื่องถึงแม้จะอยู่ท้ามกลางความไม่สงบในพื้นตามสภาพปัจจุบันที่ก็ตามซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งในการแก้วปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ อันจะได้เกิดความสันติสุขใน
สังคมต่อไป
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ปัจจุบนั กลุม่ ได้เจอปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการแปรรูปวัตถุดบิ ซึง่ มีความ
ล่าช้า ท�ำได้การท�ำผลิตภัณฑ์ชนิ้ งานไม่ทนั ต่อความต้องการของท้องตลาด จึงได้แก้ไข
ปัญหาเหล่านีโ้ ดยการปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเทคโนโลยีในการขยายงานต่างๆ ของ
ที่นั้นได้มาให้ค�ำปรึกษา เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นมีจ�ำนวนที่เพียงพอกับ
ความต้องการทางท้องตลาด ตลอดจนได้สมาชิกมีปริมาณงานทีเ่ พียงพอและมีจำ� นวน
งานได้มากต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนได้ขยายเครือข่ายให้กับชุมชนอื่นๆ
ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ อันจะได้เกิดความสันติสุข
ในสังคมต่อไป
จุดแข็ง เป็นกลุ่มที่มีวัตถุดิบ คือ กาบกล้วยที่น�ำมาใช้ในการผลิตมีอยู่จ�ำนวนมาก
ในท้องถิ่น และมีประธานกลุ่มคือ คุณดรุณี แวยามา กลายเป็นจุดแข็งที่ก่อให้
เกิดแนวคิดในรวมกลุ่มสร้างงานขึ้นในชุมชน และมีความรักในการสร้างงานด้าน
ศิลปหัตถกรรมด้วยจิตวิญญาณ
จุดอ่อน วัตถุดิบจากกาบกล้วยอย่างเดียวจะไม่สามารถผลิตชิ้นงานให้สวยงาม
ตามความต้องการได้ จึงต้องสัง่ ซือ่ วัสดุอนื่ มาผสมผสาน เช่น กระดาษสา ซึง่ ไม่สามารถ
ผลิตเองได้ ทางกลุ่มมีความต้องการอย่างมากที่จะผลิตกระดาษสาขึ้นเองภายในกลุ่ม
สมาชิกเพื่อจะได้ลดต้นทุน และที่ส�ำคัญการออกแบบยังไม่มีความหลากหลายไม่
สามารถเจาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานราชการ เอกชนน�ำไปใช้สอยได้
ท�ำให้บางช่วงขายสินค้าไม่ได้ แต่ต้องมีเงินทุนส�ำรองอยู่ตลอดเวลา ในการน�ำเงินมา
หล่อเลี้ยงกลุ่มสมาชิกภาระหนักจึงตกอยู่ที่ประธานกลุ่ม
ทางกลุม่ ได้รบั ความอนุเคราะห์จากแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง
เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มคงจะท�ำให้การด�ำเนินงานของกลุ่มได้รับความ
สะดวกและคล่องตัวมากขึน้ หลังจากนัน้ คงจะท�ำให้เกิดการขยายงานจากสมาชิกเดิม
เพิ่มจ�ำนวนสมาชิกให้มากขึ้น เนื่องจากงานของกลุ่มเป็นงานที่สมาชิกใช้เวลาว่างจาก
การท�ำงานหลัก บ้างก็ใช้เวลาว่างจากการเรียนบ้างก็ใช้เวลาว่างหลังจากการเลิกงาน
แต่ที่กลุ่มมีความภาคภูมิใจ เกิดความรู้ความสามัคคีขึ้นภายในชุมชน ซึ่งความรัก
ความสามัคคีนจี้ ะท�ำให้ปญ
ั หาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรเทาลงได้

สภาพปัญหา

ต้นกล้วยคือวัตถุดิบที่เหลือใช้ในชุมชน และมีอยู่อย่างมากมาย คลินิกเทคโนโลยี
เข้ามาดูแล  ท�ำให้มกี ารใช้วตั ถุดบิ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด  ต้นกล้วย  ลอกเอากาบกล้วย  
กาบกล้วยใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตสินค้าใยกล้วยที่เหลือ ท�ำกระดาษกาบกล้วย  
สามารถส่งขายตามท้องตลาดและเก็บไว้ใช้เองบางส่วน
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จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มได้รับการดูแลจากคลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี เมื่อปี 2553 ท�ำให้
ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ที่ มี ค วามพร้ อ มในการผลิ ต สิ น ค้ า ป้ อ น
สู่ท้องตลาดและสินค้ามีมาตรฐานมากขึ้น จนได้รับความไว้วางใจให้วางขายในเอ็มโพเรียม
และส่งขายไปยังประเทศญี่ปุ่น

ศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้าน

สมาชิกในหมูบ่ า้ นต้องการเพียงแค่การได้ท�ำงานอยูก่ บั บ้านและทีส่ �ำคัญสามารถดูแลครอบครัว  เป็นหัวใจหลักพัฒนางาน
จากตลาดล่างสู่ตลาดพรีเมียม และส่งออกสู่ตลาดญี่ปุ่น ซึ่งต้องใช้ศักยภาพและการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

ทางกลุ ่ ม ได้ รั บ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก าร
ท� ำ กระดาษจาก ดร.เพิ่ ม ศั ก ดิ์ สุ ภ าพรเหมิ น ทร์
ผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งการผลิตกระดาษจากเยือ่ ธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
ศู น ย์ ค ลิ นิ ก เทคโนโลยี วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ปั ต ตานี
สถาบันกัลยาณิวฒ
ั นา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางกลุม่
สามารถผลิตกระดาษจากกาบกล้วยเอาไว้ใช้เองใน
กลุม่ และส่งขายตามร้านในตัวเมือง จังหวัดปัตตานี
และคาดว่าจะขยายตลาดได้มากกว่านี้ ปัจจุบันทางกลุ่มสามารถผลิตทีมวิทยากรเพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และโรงเรียนต่าง ๆ ที่สนใจมาเรียนรู้และสามารถน�ำไปใช้จน
เกิดประโยชน์ได้

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

เกิดการจ้างงานในชุมชน สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 3,500 บาท
ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละบุคคลเนื่องจากสมาชิกสามรถท�ำงานกลับไปท�ำที่
บ้านได้ ตรงกับปรัชญาของกลุ่มที่ว่าเน้นดูแลครอบครัวเป็นหลักว่างจากงานบ้าน คือ เวลา
ของงานกลุ่ม

ด้านสังคม

คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ท�ำให้กลุ่มเป็นศูนย์เรียนรู้ ท�ำให้ชุมชนเห็นคุณค่า
ของการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ ในชุมชนให้เห็นคุณค่าของการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ ในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เยาวชนในชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจ ในวิถีของตนและการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์/การสร้างเครือข่าย/การสร้างความรักสามัคคีใน ชุมชนหมูบ่ า้ น ช่วยลด
ปัญหาความไม่สงบ การท�ำงานทีส่ ามารถเลือกเวลาและการท�ำงานตามความถนัดและความ
สะดวกของผู้นำ� เป็นหลักท�ำให้มีเวลาดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่

ด้านอื่นๆ

เป็นกลุม่ ทีถ่ กู กล่าวถึงเสมอในหน่วยราชการและเป็นกลุม่ ทีถ่ กู คัดเลือกจากจังหวัดเสมอ
เมื่อมีใครหรือหน่วยงานใดเข้ามาตรวจงานที่จังหวัด
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กระบวนการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ

จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาน�ำไปสู่การขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ทั้งที่อยู่ในอ�ำเภอเดียวกันและต่างอ�ำเภอเกิด
กระบวนการเรียนของคนในชุมชน เกิดการระเบิดจากภายในของคนในชุมชนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ของ
ครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสามารถสร้างวิทยากร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนอื่น
กลุ่มกัทลี  - เทคโนโลยีการท�ำกระดาษกาบกล้วย สู่หมู่บ้านป่าหลวง ชุมชนเตะกระป๋อง
กลุ่มกัทลี - ถ่ายทอดองศ์ความรู้การท�ำศิลปะประดิษฐ์จากกาบกล้วยสู่หมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้านก�ำแพงแก้ว แล้วสองกลุ่มมี
ออร์เดอร์ร่วมกันเพื่อผลิตงานป้อนสู่ตลาดญี่ปุ่น
กลุ่มกัทลี –  ถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์สู่โคมไฟจากกาบกล้วยเพื่อป้อนสู่ตลาดเมืองท่องเที่ยว เช่น กระบี่ ระนอง
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

หน่วยงานที่ร่วมด�ำเนินการและให้การสนับสนุน

• วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
• สถาบันวัฒนธรรมกัลยานิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
• ศูนย์ครีเอทิพเลปเซ็นเตอร์ (Creative Lab Center :CLC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความประทับใจ
เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ ประโยชน์มากตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบ
อาชีพได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสามารถส่งเสริมรายได้อาชีพในครัวเรือนขยาย
เครือข่ายไปต่างพืน้ ทีไ่ ด้อกี ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรูข้ องเยาวชนในวิชาวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งเสริมให้กลุม่ ได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมในเรือ่ งกระบวนการต่างๆ ในด้านวิทยาศาสตร์สง่ เสริมให้กลุม่ ไปเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
ในงานต่างๆ
นายอิซฮาร์ สาและ ผู้รับผิดชอบโครงการ

หมู่บ้านกาบกล้วยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้หลากหลายรูปแบบโดยการใช้เทคโนโลยี
อย่าจิงจังและให้เป็นผลิตภัณฑ์เป็นทีย่ อบรับของคนทัว่ ไปมีความภาคภูมใิ จคือ งานของกลุม่ หมูบ่ า้ นกาบกล้วยสามารถ
ช่วยกันท�ำได้ทงั้ ครอบครัว จึงท�ำให้เกิดความรูค้ วามสามัคคีขนึ้ ภายในชุมชน ซึง่ ความรัก ความสามัคคีนจี้ ะท�ำให้ปญ
ั หา
ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรเทาลงได้ และเป็นการพัฒนาคนในพื้นที่ด้วย
*หนึ่งเริ่มต้นท�ำงานด้วยใจรัก สองใครผิดต้องช่วยกันติติง
สามรวมใจทกฟันเฟืองนั้นส�ำคัญ
สี่มุ่งมั่นพัฒนาสู่พรีเมี่ยม
ห้าผ่าฟันทุกอุปสรรคอย่าท้อแท้
หกร้อยรักเราจะเดินไปด้วยกัน
เจ็ดเรียนรู้ต่อไปอย่าหยุดยั้ง
แปดนั้นหนาสามัคคีคือพลัง
ทุกการงานส�ำเร็จดังหวังเอย
นางสาวดรุณี แวยาม ประธานกลุ่มกัทลี
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ได้รับโล่ และใบประกาศนียบัตร
ในการเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557
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