ส่วนที่ ๓

• แนวท�งและหลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�
คัดเลือกโครงก�รดีเด่น และชุมชนดีเด่น
• ตัวอย่�งโครงก�รดีเด่น และชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ ๓๐ โครงก�ร

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๒๓

แนวท�งก�รพิจ�รณ�คัดเลือกโครงก�รดีเด่น และชุมชนดีเด่น
ภ�ยใต้โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑
ขั้นตอนก�รประกวด
๘๘๒ อำาเภอ
๙,๑๐๑ ชุมชน ๒๔,๑๔๗ โครงการ
๗๗ จังหวัด
๗๗ ชุมชน ๖๙๓ โครงการ

สำานักงานเกษตรจังหวัด
คัดเลือกชุมชนดีเด่น จำานวน ๑ ชุมชน และโครงการดีเด่น
จำานวน ๑ โครงการ ต่อ ๑ ประเภทโครงการ (จากทั้งหมด ๙ ประเภทโครงการ)

๙ เขต
๙ ชุมชน ๘๑ โครงการ
๔ ชุมชน
๓๐ โครงการ

คณะกรรมการระดับเขต
คัดเลือกเขตละ ๑ ชุมชน และ ๙ โครงการ ตามประเภทของโครงการ
(๑ โครงการ / ๑ ประเภทโครงการ)
คณะกรรมการระดับกรม ฯ ( ๔ คณะ)
คัดเลือก ๓ ชุมชน และ ๓๐ โครงการ ตามประเภทของโครงการ
(๓ โครงการ / ๑ ประเภทโครงการ)
คณะกรรมการระดับประเทศ ( รมว.กษ. เป็นประธาน)
คัดเลือก ๓ ชุมชน และ ๓๐ โครงการ ตามประเภทของโครงการ
(๓ โครงการ / ๑ ประเภทโครงการ) เรียงอันดับ ๑ ๒ และ ๓

๔ ชุมชน
๓๐ โครงการ
ประเด็นการพิจารณา

น้ำาหนักร้อยละ

คะแนน

๑. ด้านความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒. ด้านความคิดริเริ่มในการจัดทำาโครงการ และมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในชุมชน/สมาชิก
๓. ด้านความมั่นคง และความยั่งยืนของโครงการ
๔. ด้านคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
๕. ด้านความปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพสินค้า
๖. ด้านสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านการบูรณาการทำางานร่วมกัน
รวม

๑๐
๒๐

๓๐
๖๐

๔๐
๘
๘
๑๐
๔
๑๐๐

๑๒๐
๒๔
๒๔
๓๐
๑๒
๓๐๐

ปผลดำ�เนินง�น
๒๔ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�คัดเลือกโครงก�รดีเด่น และชุมชนดีเด่น
ภ�ยใต้โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑
ประเด็นก�รพิจ�รณ�
๑. ด้านความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒. ด้านความคิดริเริ่มในการจัดทำา
โครงการ และมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในชุมชน/สมาชิก
๓. ด้านความมั่นคง และความยั่งยืน
ของโครงการ

๔. ด้านคุณประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม
๕. ด้านความปลอดภัย และการพัฒนา
คุณภาพสินค้า
๖. ด้านสาธารณประโยชน์
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๗. ด้านการบูรณาการทำางานร่วมกัน

เกณฑ์ก�รให้คะแนน
มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ๓ ข้อ ดังนี้
๑. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน้อมนำาหลักการ
ทฤษฎี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้ ศพก. และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของ
ชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน
เกิดจากร่วมคิด ร่วมจัดทำาโครงการผ่านเวทีชุมชนตามความต้องการของชุมชน/
กลุ่มสมาชิกในชุมชน สอดคล้องกับสภาพปัญหา มีการนำาองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์หรือพัฒนาต่อยอดในโครงการ
กลุม่ สมาชิกในชุมชนมีการกำาหนดกฎ/กติกาเป็นแนวทางบริหารจัดการภายในกลุม่
จัดตั้งเป็นทุนหมุนเวียน มีการระดมหุ้น และแบ่งปันผลประโยชน์ มีการวางแผน
การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างเครือข่ายโครงการ/กิจกรรม หรือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ทั้งในและนอกพื้นที่
การนำาไปใช้ให้เกิดคุณประโยชน์ตอ่ ชุมชน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้จากโครงการ
นำาไปใช้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน มากกว่าร้อยละ ๗๐
ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ได้รับการบรรจุในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สะอาด
สวยงาม แสดงถึงรายละเอียด บ่งบอกที่มาจากโครงการเกษตรยั่งยืน ๑
อย่างชัดเจน และได้รับการรับรองมาตรฐานตามประเภทของสินค้า
๑. สถานที่ดำาเนินการตั้งอยู่ในพื้นที่ ศพก. และเครือข่าย สามารถเป็นแหล่ง
ฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน
ให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
๒. โครงการ/กิจกรรม เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใช้ทรัพยากรหรือวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้ในชุมชนมาสร้างประโยชน์
และเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรในชุมชนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
เกิดการบูรณาการทำางานร่วมกันระหว่างกลุ่มสมาชิกในชุมชน/ชุมชนกับภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช
อันดับที่ ๑ โครงก�รส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์มะพร้�วพื้นเมือง (พันธุ์ดีทับสะแก)
ตำ�บลเข�ล้�น อำ�เภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อันดับที่ ๒ โครงก�รส่งเสริมก�รเพ�ะเห็ดน�งฟ้�
ตำ�บลห�รเท� อำ�เภอป�กพะยูน จังหวัดพัทลุง
อันดับที่ ๓ โครงก�รเพ�ะเห็ดฟ�งแบบโรงเรือนชุมชนตำ�บลบ้�นพร้�ว
ตำ�บลบ้�นพร้�ว อำ�เภอเมืองหนองบัวลำ�ภู จังหวัดหนองบัวลำ�ภู

โครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย จำานวน ๖ โครงการ
u
u
u
u
u
u

โครงการเพาะพันธุ์ไผ่เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน ตำาบลหนองตาคง อำาเภอโป่งน้ำาร้อน จังหวัดจันทบุรี
โครงการก้อนเห็ดเพื่อชุมชนตำาบลคำาพราน ตำาบลคำาพราน อำาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
โครงการผลิตเห็ดปลอดภัยตำาบลเวียงตาล ตำาบลเวียงตาล อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง
โครงการส่งเสริมการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ตำาบลคลองม่วง อำาเภอปากช่อง จังหวันครราชสีมา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพเพาะเห็ดแครง ตำาบลอ่าวลึก อำาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ ว ชุมชนลาดบัว ตำาบลประสุขสันต์ อำาเภอลากระบือ จังหวัดกำาแพงเพชร

อันดับที่ ๑ ด้�นก�รผลิตพืชและพันธุ์พืช

โครงก�รส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์มะพร้�วพื้นเมือง (พันธุ์ดีทับสะแก)
ตำ�บลเข�ล้�น อำ�เภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตาำ บลเขาล้าน อำาเภอทับสะแก ประกอบอาชีพทำาสวนมะพร้าว ซึ่งปัจจุบันประสบ
ปัญหามะพร้าวมีอายุมาก ต้นโทรม และสูง ทำาให้เก็บเกีย่ วยากและเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพชื เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหา
กลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวแปลงใหญ่อำาเภอทับสะแกเขาล้านตอนบน ซึ่งมีสมาชิก ๔๖๔ ราย ได้จัดทำาโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์
มะพร้าวพื้นเมือง เป้าหมายคือ ปรับปรุงสวนมะพร้าวเดิม โดยส่งเสริมการปลูกมะพร้าวเพื่อทดแทนมะพร้าวเก่าที่มีอายุเกิน
๖๐ ปี ที่มีต้นสูง สภาพทรุดโทรม และได้รับความเสียหายจากแมลงศัตรูมะพร้าว ตลอดจนเป็นการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์
มะพร้าวทับสะแก มีการจัดการองค์ความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการคัดเลือกหน่อพันธุ์มะพร้าวพื้นเมืองที่มีคุณภาพ

ก�รดำ�เนินโครงก�ร
• มีขอ้ ตกลงและระเบียบกลุม่ โดยนำารายได้จากการจำาหน่ายพันธุ์

หมุนเวียนซื้อมะพร้าวเพื่อขยายพันธุ์ต่อไป
• บริหารจัดการรายได้ โดยนำาไปซือ้ พันธุม์ ะพร้าว ๑๐,๐๐๐ ลูก/เดือน
และบางส่วนเป็นค่าจ้างแรงงาน
• บริหารจัดการเทคโนโลยี ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศศึกษาแนวโน้มของ
ผลผลิตมะพร้าวในอนาคต พบว่าจำาเป็นต้องขยายพันธุ์และปลูกทดแทน
• การจัดการด้านการตลาด ดำาเนินการประชาสัมพันธ์เกษตรกร
ทั้งในและนอกพื้นที่ ผ่านสื่อออนไลน์
• การจัดการผลผลิตต้นพันธุ์ โดยผลิตต้นพันธุ์ออกสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง และช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลเพาะปลูกจะบรรจุลงในถุงดำาเพื่อยืดอายุและ
ควบคุมคุณภาพ
• บริหารความเสี่ยง โดยการนำาส่วนของผลผลิตที่ไม่งอก แปรรูป
เป็นมะพร้าวขาว

ปผลดำ�เนินง�น
๒๘ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้รวม ๒,๐๓๒,๒๕๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน เป็นเงิน ๖๖๔,๒๕๐ บาท
๒) การขายลูกมะพร้าวพันธุ์ดี ๔๓,๐๐๐ ลูก เป็นเงิน ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท
๓) การขายวัสดุเพาะ เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๑๑๕ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๑๓๖ ราย (จากการจำาหน่ายผลมะพร้าว
ซื้อหน่อพันธุ์คุณภาพ วัสดุเพาะ และนำาหน่อไปปลูก ฯลฯ)
• สามารถขยายผลโดยเกษตรกรปลูกมะพร้าวทดแทนมะพร้าวเก่า
ครอบคลุมพื้นที่ จำานวน ๑,๕๐๕ ไร่
เชิงคุณภ�พ
• เกษตรกรในชุมชนเกิดความสามัคคีจากการรวมกลุ่ม เรียนรู้การบริหารจัดการกลุ่ม และร่วมรับประโยชน์
ด้วยกัน ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
• มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะตามหลักวิชาการ ผสมผสานกับประสบการณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
• เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีคุณค่า เป็นแหล่งผลิตมะพร้าวพื้นเมืองพันธุ์ดี

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๒๙

จุดเด่นของโครงก�ร
• แก้ไขปัญหาของชุมชน โดยสมาชิกในชุมชน และใช้

ทรัพยากรที่มีในชุมชนอย่างคุ้มค่า สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกมะพร้าวให้
เพียงพอต่ออุตสาหกรรมแปรรูป สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และ
ยุทธศาสตร์มะพร้าวของประเทศ
• นำาองค์ความรู้ทางวิชาการ ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการคัดเลือกพันธุม์ ะพร้าวเพือ่ ส่งเสริมและอนุรกั ษ์พนั ธุม์ ะพร้าวพืน้ เมือง
(พันธุ์ดีทับสะแก)
• เกิดการบูรณาการทำางานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
โดยการเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. และกลุ่มอื่นๆ ที่ดำาเนินงานโครงการ
เกษตรยั่งยืน ๑ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางในการ
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้สนใจ และสนับสนุนโครงการแปลงใหญ่มะพร้าว
อำาเภอทับสะแกอีกด้วย

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๒ ด้�นก�รผลิตพืชและพันธุ์พืช

โครงก�รส่งเสริมก�รเพ�ะเห็ดน�งฟ้�
ตำ�บลห�รเท� อำ�เภอป�กพะยูน จังหวัดพัทลุง

คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
อาชี พ เกษตรกรรมเป็ น อาชี พ หลั ก
ทีส่ าำ คัญในตำาบลหารเทา แต่เนือ่ งจากเกษตรกรในพืน้ ที่
ประสบปั ญ หาขาดแคลนน้ำา ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง ส่ ง ผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร ทำาให้
ไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ตามฤดูกาลของแต่ละปี
จึงจำาเป็นต้องสร้างอาชีพเสริมเพือ่ เพิม่ รายได้ ลดรายจ่าย
ในครัวเรือน สร้างแหล่งอาหารในชุมชน โดยสมาชิก
จำานวน ๗๐ ราย รวมกลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ด ดอกเห็ด
และแปรรูปดอกเห็ดเพื่อจำาหน่าย นอกจากนี้ชุมชน
ยังเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดำาเนินชีวิต
ด้ ว ยการน้ อ มนำ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เป็นแนวทางในการดำาเนินชีวติ โดยนำาองค์ความรูแ้ ละ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาประยุกต์ใช้ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเพาะเห็ด

ก�รดำ�เนินโครงก�ร
• แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกลุ่มสมาชิก มีกฏระเบียบและกติกากลุ่ม
• จัดตั้งเป็นทุนหมุนเวียน มีการระดมหุ้น และแบ่งปันผลประโยชน์ของกลุ่ม วางแผนการจำาหน่าย

เพื่อมีเงินทุนหมุนเวียนซื้อวัสดุอย่างต่อเนื่อง
• การผลิตเห็ด มีกระบวนการ ดังนี้
๑) เตรียมโรงเรือนเพาะเห็ด จำานวน ๒ โรงเรือน ขนาด ๘x๑๒x๓ เมตร บรรจุได้ ๔๐,๐๐๐ ก้อน และ
ขนาด ๔x๖x๒.๕ บรรจุได้ ๑๕,๐๐๐ ก้อน
๒) ผลิตก้อนเชื้อเพาะเห็ด ส่วนผสม ได้แก่ ขี้เลื่อยยางพารา รำาละเอียด ปูนยิบซั่ม ภูไมค์ ดีเกลือ ปูนขาว
และน้ำา
๓) การหยอดเชือ้ และบ่มเชือ้ เมือ่ หยอดเชือ้ เสร็จแล้วจะนำาก้อนเชือ้ เห็ดทีบ่ ม่ ไว้ ๔๕ วัน ไปเก็บไว้ในทีอ่ ากาศ
ถ่ายเทไม่โดนแดดและฝน
๔) การเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดนางฟ้า เมื่อเก็บดอกเห็ดแล้วต้องทำาความสะอาดก้อนเชื้อเห็ด โดยเขี่ย
เศษเห็ดออกให้สะอาด
๕) การแปรรูปเห็ด เช่น ข้าวเกรียบเห็ด ลูกชิ้นเห็ด และเห็ดสวรรค์ ฯลฯ

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๓๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้รวม ๘๕๐,๐๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท
๒) การขายเห็ดนางฟ้า เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จำานวนผู้รับผลประโยชน์ แบ่งออกเป็น
๑) ทางตรง (จากการจ้างแรงงาน) จำานวน ๗๐ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๑๐ ราย (จากผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ในชุมชน)
สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ทั่วทั้งตำาบล เกษตรกรสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการเพาะเห็ดนางฟ้า
ในครัวเรือนของตนเอง จำานวน ๑๕ โรงเรือน

เชิงคุณภ�พ
• เกษตรกร มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เกิดเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน
• เกษตรกรผู้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน สามารถถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดและการนำา
ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทำาจากดอกเห็ด ทำาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และป้องกันปัญหาดอกเห็ดล้นตลาด
• เกษตรกรมีความสามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อนำาองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดสร้างประโยชน์
ต่อชุมชน

ปผลดำ�เนินง�น
๓๒ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

จุดเด่นของโครงก�ร
• มีผู้นำา และปราชญ์ชาวบ้านที่เข้มแข็ง ร่วมกันพัฒนากลุ่ม โดยการนำาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาประยุกต์ใช้ ซึ่งชุมชนแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มีความเป็นอยู่แบบพึ่งพาตนเอง
• อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น นำาเครื่องผสมปุ๋ยไม่ใช้แล้วมาเป็นเครื่องผสมวัสดุเพาะเห็ด
และวัสดุก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุนาำ ไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
• บริหารความเสี่ยงด้วยการแปรรูปเห็ด ป้องกันปัญหาผลผลิตดอกเห็ดสดล้นตลาด
• เป็นที่ตั้ง ศพก. เครือข่าย อำาเภอปากพะยูน และเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการเกษตร เป็นศูนย์กลางประสานงาน
ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นเครือข่ายวิสาหกิจคนทำาเห็ดจังหวัดพัทลุง เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตและ
การตลาด บูรณาการทำางานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา

อันดับที่ ๓ ด้�นก�รผลิตพืชและพันธุ์พืช

โครงก�รเพ�ะเห็ดฟ�งแบบโรงเรือนชุมชนตำ�บลบ้�นพร้�ว
ตำ�บลบ้�นพร้�ว อำ�เภอเมืองหนองบัวลำ�ภู จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
ความคิดริเริ่มโครงการ
ชาวบ้านพันดอน ตำาบลบ้านพร้าว ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีที่ดินเป็นของตนเองน้อย และเกษตรกรบางราย
ในชุมชนได้เริ่มเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยในช่วงฤดูแล้งเพื่อเป็นรายได้เสริม แต่ต้องเปลี่ยนสถานที่เพาะเห็ดไปเรื่อยๆ เนื่องจาก
การเพาะเห็ดฟางกองเตีย้ ในพืน้ ทีเ่ ดิมจะประสบปัญหาโรคและผลผลิตตกตาำ่ จึงมีแนวคิดในการรวมกลุม่ สมาชิก จำานวน ๔๒ ราย
ในการพัฒนาการผลิตเห็ดฟางแบบโรงเรือนขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้พื้นที่เก่าของโรงเรียนในหมู่บ้านเป็นสถานที่
ดำาเนินงาน ซึ่งใช้พื้นที่ไม่มากและสามารถเพาะเห็ดได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องย้ายที่ใหม่

การดำาเนินโครงการ
• แต่งตัง้ คณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ตัง้ กฎระเบียบของกลุม่ และวางแผนการดำาเนินงานอย่างชัดเจน

บริหารจัดการรายได้ โดยกำาหนดสัดส่วนการแบ่งปันรายได้เป็น ๓ ส่วน คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเพาะเห็ด ปันรายได้เข้ากลุ่ม
และปันผลค่าแรงงานให้สมาชิก
• ใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด
• สร้างโรงเรือนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๔ เมตร จำานวน ๔ โรงเรือน บรรจุชั้นเพาะเห็ด ๓ ชั้น
จำานวน ๒ แถว
๑) การผลิตก้อนเชื้อเห็ด มีส่วนผสมของวัสดุ ดังนี้ เปลือกมันสำาปะหลัง ปุ๋ยคอก มูลหมู รำาอ่อน
และหัวเชื้อเห็ดฟาง
๒) การเพาะเห็ด ผสมคลุกเคล้าวัสดุให้เข้ากันแล้ววางหนา ๘ เซนติเมตร โรยหัวเชื้อ ๖ ก้อนต่อชั้น รดน้ำา
ให้เปียกแล้วปิดโรงเรือน ควบคุมอุณหภูมิให้ได้ประมาณ ๓๒ องศาเซลเซียส
๓) เก็บผลผลิต ใช้เวลาเพาะในแต่ละรุ่น ๑๕ วัน หรือเดือนละ ๒ รุ่น เก็บผลผลิตในช่วงเช้ามืด เฉลี่ยได้
ผลผลิตประมาณ ๓๕๐ กิโลกรัมต่อโรงเรือน

ปผลดำ�เนินง�น
๓๔ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๓๗๐,๑๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๒๕๐,๑๐๐ บาท
๒) จากการเพาะเห็ดฟางจำาหน่าย จำานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
จำานวนผู้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (จากการจ้างแรงงาน) จำานวน ๘๒๐ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๑,๑๐๐ ราย (จากเกษตรกรทีน่ าำ เห็ดฟางไปบริโภค และเข้ามาเรียนรูก้ ระบวนการเพาะเห็ดฟาง)
๓) ลดการย้ายถิน่ ฐานของคนในชุมชนทีไ่ ม่มที ดี่ นิ ทำากินได้ถงึ ๓๔ ครัวเรือน เนือ่ งจากชุมชนกลุม่ ผูเ้ พาะเห็ดฟาง
เปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำากินเป็นสมาชิกเครือข่ายเพาะเห็ดฟางเพื่อจำาหน่าย
๔) สามารถขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง มีเกษตรกร จำานวน ๒๐ ราย เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพาะเห็ดฟาง
เชิงคุณภ�พ
• เกษตรกร มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เกิดเงินทุนหมุนเวียน
ในชุมชน
• ช่วยลดปัญหาการว่างงานของคนในชุมชนได้รวมจำานวน ๔๒ ครัวเรือน
• เกิดความสามัคคี มีการเกื้อกูลและสร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของชุมชน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๓๕

ดีมีคุณภาพ

จุดเด่นของโครงก�ร
• มีการนำาเทคโนโลยีเครื่องปรับความร้อนมาช่วยในการปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะเห็ด ทำาให้ผลผลิต
• ร่วมกันผลิตน้ำาหมักชีวภาพมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี และใช้ผักตบชวาที่มีในท้องถิ่นมาเป็นวัสดุเพาะเห็ด

และนำาไปทำาปุ๋ยหมักเพื่อการปรับปรุงบำารุงดินในชุมชน ช่วยลดต้นทุนการผลิต
• ช่วยแก้ปัญหาการว่างงานและการย้ายถิ่นฐานของแรงงานในชุมชน
• เกิดการสร้างองค์ความรูใ้ นการเพาะเห็ดแบบโรงเรือน สามารถถ่ายทอดให้ผทู้ สี่ นใจและขยายผลไปสูค่ รัวเรือน
เกษตรกรสามารถนำาไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
อันดับที่ ๑ โครงก�รส่งเสริมก�รผลิตปุย๋ หมักเพือ่ พัฒน�ระบบก�รผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์
ตำ�บลป�กจั่น อำ�เภอกระบุรี จังหวัดระนอง
อันดับที่ ๒ โครงก�รส่งเสริมก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์บำ�รุงดิน
ตำ�บลท่�ช้�ง อำ�เภอบ�งกล่ำ� จังหวัดสงขล�
อันดับที่ ๓ โครงก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนตำ�บลห้วย
ตำ�บลห้วย อำ�เภอปทุมร�ชวงศ� จังหวัดอำ�น�จเจริญ

โครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย จำานวน ๖ โครงการ
u
u
u
u
u
u

โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนนาด้วง ตำาบลนาด้วง อำาเภอนาด้วง จังหวัดเลย
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ด ตำาบลป่างิ้ว อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ตำาบลโพธิ์ชัย อำาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงบำารุงดิน ตำาบลท่าทราย อำาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน ตำาบลนิคมพัฒนา อำาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตรแบบเติมอากาศ และปุ๋ยอินทรีย์จากไส้เดือนดิน
ตำาบลปงยางคก อำาเภอห้างฉัตร จังหวัดลำาปาง

อันดับที่ ๑ ด้�นก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์

โครงก�รส่งเสริมก�รผลิตปุ๋ยหมักเพื่อพัฒน�ระบบ
ก�รผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์
ตำ�บลป�กจั่น อำ�เภอกระบุรี จังหวัดระนอง

คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร

เกษตรกรตำาบลปากจัน่ อำาเภอกระบุรี ส่วนใหญ่มอี าชีพทำาสวนปาล์มนา้ำ มัน ยางพารา มังคุด ซึง่ การผลิตปาล์มนา้ำ มัน
เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นระยะเวลานานส่งผลต่อโครงสร้างของดินทำาให้ดินแน่น และขาดความอุดมสมบูรณ์
ประกอบกับ พืน้ ทีต่ าำ บลปากจัน่ เป็นทีร่ าบติดลำานา้ำ กระบุรี ในฤดูฝนเมือ่ ฝนตกนา้ำ จะท่วมหลาก ชะล้างทางใบปาล์ม ทีเ่ กษตรกร
ตัดกองไว้ในแปลง ไหลลงแหล่งน้ำาทำาให้กีดขวางการไหลของน้ำา ส่งผลให้เกิดน้ำาท่วมขัง และบางส่วนถูกพัดพา ตกค้างเป็น
ซากขยะทำาให้เกิดเป็นปัญหาในชุมชน สมาชิกชุมชน จำานวน ๒๕ ราย จึงมีแนวคิดในการนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน
กับนวัตกรรมสมัยใหม่ มาผลิตปุ๋ยหมักจากทางใบปาล์มน้ำามัน เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• วิเคราะห์ปญั หา และวางแผนการดำาเนินงานทัง้ กระบวนการผลิต การบริหารจัดการโครงการของกลุม่ สมาชิก
• จ้างแรงงานสมาชิกชุมชนในท้องถิ่น ใช้วัตถุดิบจากชุมชน สมาชิกชุมชนระดมเก็บทางใบปาล์มน้ำามันจากสวน

และจากที่ต่าง ๆ มาเป็นวัตถุดิบ สร้างโรงเรือน ย่อยทางปาล์ม ทำากองปุ๋ย และกลับกองปุ๋ย เมื่อได้ระยะเวลา
• ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามคำาแนะนำาของพัฒนาที่ดิน และผลิตปริมาณตามความต้องการของชุมชน
• เปิดให้เกษตรกรสมาชิกและบุคคลทัว่ ไปสัง่ จอง และจำาหน่ายเพือ่ นำาเงินรายได้มาบริหารจัดการ เป็นเงินทุน
และต่อยอดการดำาเนินงาน

ปผลดำ�เนินง�น
๔๐ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๒,๙๓๙,๙๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๑,๔๙๙,๙๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายปุ๋ยหมัก ปริมาณ ๔๘๐ ตัน จำานวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้ได้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (จากการร่วมเป็นแรงงานผลิตปุ๋ย และสร้างโรงเรือน) จำานวน ๓๘๕ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๒๕๑ ราย (จากการนำาปุ๋ยหมักไปใช้ในสวนปาล์มน้ำามัน)
• สามารถขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง โดยเกษตรกรนำาปุ๋ยหมักไปใช้ในสวนปาล์มน้ำามันพื้นที่ จำานวน ๑,๐๙๐ ไร่

เชิงคุณภ�พ
• ลดต้นทุนการผลิต จากการลดการใช้ปุ๋ยเคมี
• โครงสร้างดินดี คุณภาพและปริมาณของผลผลิตดี
• ลดมลภาวะที่เกิดจากทางใบปาล์มนำา้ มัน แหล่งน้ำาในชุมชนสะอาดการระบายน้ำาดีไม่เกิดการท่วมขัง
• ชุมชนเกิดความสามัคคี ได้สังคมการเกษตรแบบวิถีดั้งเดิมกลับคืนมา เอื้อเฟื้อและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๔๑

จุดเด่นของโครงก�ร
• เกิดจากความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง (ระเบิดจากข้างใน)
• ใช้วัตถุดิบและปัจจัยต่าง ๆ จากชุมชน (วัสดุที่นำามาจัดทำาโรงเรือน และปุ๋ยหมัก)
• ลดปัญหามลพิษในแหล่งนำา้ ที่เกิดจากทางใบปาล์ม ปรับทัศนียภาพชุมชนให้น่าอยู่อาศัยมากขึ้น
• ใช้เทคโนโลยีการย่อยทางใบปาล์มนำา้ มัน ก่อนนำามาทำาปุ๋ยหมัก เพื่อประหยัดเวลา

(เนื่องจากทางใบปาล์มน้ำามันย่อยสลายยาก ใช้ระยะเวลานาน)
• ประโยชน์ต่อชุมชน ๒ ทาง คือ ได้ผลผลิตปุ๋ยหมัก และแก้ปัญหาทางใบไปขวางกั้นทางน้ำา ในช่วงน้ำาหลาก
สามารถลดปัญหานำา้ ท่วมขัง มลพิษทางน้ำา

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๒ ด้�นก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์

โครงก�รส่งเสริมก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์บำ�รุงดิน
ตำ�บลท่�ช้�ง อำ�ภอบ�งกล่ำ� จังหวัดสงขล�

คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณมากติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน ส่งผลให้สภาพดินเสื่อมโทรมขาดอินทรียวัตถุ คุณภาพผลผลิตลดลง
เปอร์เซ็นต์นำา้ ยางต่ำา ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รวมทั้ง ทำาลายสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศน์เกษตร สมาชิกชุมชน จำานวน ๒๐ ราย จึงร่วมใจกันเสนอให้มีการจัดทำา
โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บาำ รุงดิน เพื่อเป็นการต่อยอดการดำาเนินงาน
ของกลุม่ เดิมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชน โดยมีสมาชิกผูส้ นใจเข้าร่วมกลุม่
เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิก จำานวน ๒๑๕ ราย

ดำาเนินงาน
เหมาะสม

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• สำารวจความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของสมาชิกในชุมชน และวางแผน
• ตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อให้คำาแนะนำาในการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่
• สมาชิกชุมชนแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ เพื่อนำามาผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บรรจุกระสอบ นำาจำาหน่ายแก่สหกรณ์ผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ อำาเภอบางกล่ำา ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจำาหน่ายและนำาเงินรายได้มา
บริหารจัดการ เป็นเงินทุน และต่อยอดการดำาเนินกิจกรรม

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๔๓

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๓๖๗,๕๖๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๓๒๙,๕๖๐ บาท
๒) จำาหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ จำานวน ๓๘,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้ได้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (จากการใช้แรงงาน) จำานวน ๑๐๙ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๕๒๐ ราย (เกษตรกรผู้นาำ ปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ และแลกเปลี่ยนวัตถุดิบทางการเกษตร)

เชิงคุณภ�พ
• ชุมชนได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ และสมาชิกชุมชนหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต
• ลดปริมาณขยะในชุมชน โดยนำาวัตถุดิบของชุมชนมาเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• คุณภาพของผลผลิตดี เปอร์เซ็นต์น้ำายางดี เปลือกต้นยางพารานิ่ม กรีดน้ำายางได้ปริมาณมากขึ้น

ปผลดำ�เนินง�น
๔๔ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

จุดเด่นของโครงก�ร
• ใช้วัสดุในชุมชน ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
• เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดิน และลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีในสวน

ยางพารา โดยปัจจุบันสมาชิกมีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ในอัตรา ๑ ต่อ ๓
สามารถลดต้นทุนลงได้ ๒๑๐ บาทต่อไร่ มูลค่าการลดต้นทุนของยางพารา
โดยชุมชนมีพื้นที่ยางพาราทั้งหมด ๒,๕๐๔ ไร่ × ๒๑๐ บาท = ๕๒๕,๘๔๐ บาทต่อปี
• บูรณาการร่วมกับโครงการเกษตรยัง่ ยืน ๑ ในชุมชนอืน่ ๆ เพือ่ แลก
เปลีย่ นวัตถุดบิ ลดปริมาณเศษวัสดุทางการเกษตร (เศษพืชสมุนไพรจากกลุม่ เกษตรกร
ผลิตเครื่องแกง มูลไก่จากกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ และก้อนเห็ดจากกลุ่มเพาะเห็ด)
• เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตที่เข้มแข็ง ชุมชนเกิดความสามัคคี

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๓ ด้�นก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์

โครงก�รผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน
ตำ�บลห้วย อำ�เภอปทุมร�ชวงศ� จังหวัดอำ�น�จเจริญ
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
พื้นที่ตำาบลห้วย อำาเภอปทุมราชวงศา เป็นแหล่งปลูกข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕
คุณภาพดี มีพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานจึงต้องอาศัยน้ำาฝนในการทำานาทำาให้
ได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้งในฤดูเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตค่อนข้างต่ำา
อีกทั้งประสบปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลานาน ประกอบกับเกษตรกรขาดการปรับปรุงบำารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงรวมกลุ่มสมาชิก จำานวน ๓๐๔ ราย
เสนอโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำาปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ในการ
ปรับปรุงบำารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนเป็นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน เพื่อจำาหน่ายเป็นรายได้ให้เกษตรกร

ก�รดำ�เนินโครงก�ร
• แต่งตัง้ คณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบโครงการตามบทบาทหน้าที่ มีการกำาหนดกฎระเบียบของกลุม่ และวางแผน

การดำาเนินงานอย่างชัดเจน มีการบริหารจัดการผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากโครงการ จำานวน ๔๖๒,๘๐๐ กิโลกรัม ดังนี้
๑) แจกจ่ายให้เกษตรกร
จำานวน ๒๘,๘๐๐ กิโลกรัม
๒) บริจาคให้สาธารณะ
จำานวน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
๓) กิจกรรมส่งเสริมการขาย
จำานวน ๒๓,๐๐๐ กิโลกรัม
๔) จำาหน่ายให้สมาชิก
จำานวน ๓๙๑,๐๐๐ กิโลกรัม
• บริหารจัดการรายได้ โดยกำาหนดสัดส่วนการจัดสรรรายได้ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ค่าดำาเนินงาน ร้อยละ ๒๐
จัดสรรให้กลุ่มจัดการผลิต ร้อยละ ๓๐ และจัดสรรสำาหรับเป็นกองทุนพัฒนาเกษตรกร ร้อยละ ๕๐
• จัดการและถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นการจัดการดินและการใช้ปยุ๋ อินทรียใ์ ห้กบั สมาชิก โดยนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรประจำาตำาบล และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำาเภอปทุมวงศาราช

ปผลดำ�เนินง�น
๔๖ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๑,๔๕๘,๕๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๑,๐๓๗,๐๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ จำานวน ๔๒๑,๕๐๐ บาท
• จำานวนผู้ได้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (จากค่าจ้างแรงงาน) จำานวน ๕๕๕ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๒๓๗ ราย (เกษตรกรผู้นำาปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้)
• สามารถขยายผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไปยังพื้นที่การเกษตร จำานวน ๘,๑๐๐ ไร่

เชิงคุณภ�พ
• เกษตรกร มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียน
• สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนได้ ๗๙๒ ครัวเรือน
• เกษตรกรได้รับความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สามารถนำาไปผลิตใช้เองในครัวเรือน
• เกษตรกรในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เกิดความปรองดองสมานฉันท์

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๔๗

จุดเด่นของโครงก�ร
• โครงการสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ซึ่งผลิตข้าวหอมมะลิ

เป็นอาชีพหลัก สามารถนำาปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้ไปใช้ในนาข้าว
• ใช้ปรับปรุงบำารุงดินของตนเอง สามารถลดต้นทุนการผลิต
• เกิ ด การต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นการผลิ ต ปุ๋ ย อิ นทรี ย์
เนื่องจากสมาชิกมีประสบการณ์เดิมอยู่แล้ว ทำาให้สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ที่คุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน
• พั ฒ นาการผลิ ต ปุ๋ ย อิ นทรี ย์ อั ด เม็ ด เพื่ อ จำ า หน่ า ยให้ กั บ
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และชุมชนใกล้เคียง

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ด้านการจัดการศัตรูพืช
อันดับที่ ๑ โครงก�รผลิตแตนเบียนบร�คอน
ตำ�บลน�งตะเคียน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม จังหวัดสมุทรสงคร�ม
อันดับที่ ๒ โครงก�รผลิตขย�ยเชื้อร�ไตรโคเดอร์ม�ในข้�วเปลือก
ตำ�บลกรำ�่ อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง
อันดับที่ ๓ โครงก�รเพิ่มศักยภ�พศูนย์จัดก�รศัตรูพืชชุมชนตำ�บลปงย�งคก
ตำ�บลปงย�งคก อำ�เภอห้�งฉัตร จังหวัดลำ�ป�ง

โครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย จำานวน ๖ โครงการ
u
u
u
u
u
u

โครงการห้องปฏิบัติการอารักขาพืชชุมชนบ้านพิตำา ตำาบลกรุงชิง อำาเภอนบพิตำา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยสารชีวภัณฑ์ ตำาบลเนินปอ อำาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โครงการส่งเสริมการทำาเกษตรกรรมตำาบลชัยฤทธิ์ ตำาบลชัยฤทธิ์ อำาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
โครงการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาและนำา้ หมักชีวภาพ ตำาบลทุ่งแต้ อำาเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
โครงการผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำาจัดศัตรูพืช ตำาบลหนองแซง อำาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
โครงการลดการระบาดของโรครากเน่า โคนเน่าในทุเรียน ตำาบลตาเนาะปูเต๊ะ อำาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๑ ด้�นก�รจัดก�รศัตรูพืช

โครงก�รผลิตแตนเบียนบร�คอน
ตำ�บลน�งตะเคียน อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม จังหวัดสมุทรสงคร�ม
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เกษตรกรในตำาบลนางตะเคียน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกมะพร้าว พื้นที่ปลูกมะพร้าว จำานวน ๖,๕๒๕ ไร่
เกษตรกรประสบปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำามะพร้าว พื้นที่ระบาด ๕๕๐ ไร่ ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น ผลผลิต
ของเกษตรกรชุมชนได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง จึงมีการรวมกลุ่มจำานวน ๒๖ ราย เพื่อศึกษา
และฝึกการผลิตแตนเบียนบราคอน โดยมีแนวคิด “ใช้ธรรมชาติ ควบคุมธรรมชาติ”

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• วิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน ประชุมเพื่อ

วางแผนการดำาเนินงาน
• จัดซื้อวัสดุในการผลิตแตนเบียนบราคอน
• การผลิตแตนเบียนบราคอน จำานวน ๒๖,๐๐๐ กล่อง
• แผนการผลิตแตนเบียนบราคอน จำานวน ๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ กล่อง
ต่อเดือน โดยปล่อยในชุมชนเพื่อป้องกันหนอนหัวดำ าร้อยละ ๓๐ และขายให้ผู้สนใจ
ร้อยละ ๗๐
• ผลิตแจกจ่ายในชุมชน และจำาหน่าย เกิดเงินทุนหมุนเวียน พัฒนาต่อยอดกลุ่ม

ปผลดำ�เนินง�น
๕๒ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๒๒๘,๔๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๘๕,๔๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายแตนเบียนบราคอน จำานวน ๓๙,๐๐๐ บาท และรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำานวน
๑๐๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔๓,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้ได้รับประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๓๑ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๔๕๐ ราย (เกษตรกรมีการควบคุมการระบาดของหนอนหัวดำาจากการปล่อย
แตนเบียนบราคอน) สามารถขยายผลการนำาแตนเบียนบราคอนไปปล่อยยังพื้นที่ปลูกมะพร้าว จำานวน ๕๐๐ ไร่

เชิงคุณภ�พ
• ลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตปลอดภัยได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
• ระบบนิเวศเกิดความสมดุล สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น พื้นที่การระบาดลดลง
• เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ เพิ่มช่องทางการตลาด และรายได้แก่ชุมชน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๕๓

จุดเด่นของโครงก�ร
• เทคโนโลยีและการผลิตแตนเบียนบราคอน ทีม่ อี ตั รารอด

ของแตนเบียนอัตราสูงถึงร้อยละ ๑๐๐ โดยการคัดคุณภาพของ
น้ำาผึ้งที่นำามาใช้ในกระบวนการผลิต
• การพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร วิถี
เกษตรอินทรีย์ ให้ผทู้ สี่ นใจเข้ามาเรียนรูด้ า้ นการผลิตมะพร้าวแบบครบ
วงจร ตั้งแต่การผลิตมะพร้าว การผลิตแตนเบียนบราคอน และการ
แปรรูปผลผลิต
• ผลิตแตนเบียนบราคอนสนับสนุนให้แก่พื้นที่ต่างๆ
ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำาในจังหวัดสมุทรสงคราม

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๒ ด้�นก�รจัดก�รศัตรูพืช

โครงก�รผลิตขย�ยเชื้อไตรโคเดอร์ม�ในข้�วเปลือก
ชุมชนตำ�บลกร่ำ� อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง

คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร

เกษตรกรตำาบลกร่ำา อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากจึงทำาให้ประสบปัญหาการระบาด
ของโรคเชื้อราทางดิน ประกอบกับสภาพดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตสูง อีกทัง้ สวนผลไม้ของเกษตรกรเกิดปัญหาโรคพืช ทำาให้ผลผลิตไม่มคี ณ
ุ ภาพ และปริมาณผลผลิตลดลง สมาชิกกลุม่
จำานวน ๔๔ ราย จึงรวมตัวกันผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาในข้าวเปลือก เนื่องจากเป็นวิธีการผลิตที่ง่าย ผลิตได้ปริมาณมาก
ตรงตามความต้องการ และสามารถลดต้นทุนการผลิตไตรโคเดอร์มาแบบเดิม (ข้าวสุก) มากถึง ร้อยละ ๕๐ ทำาให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• วิเคราะห์ความต้องการในการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาของ

สมาชิกชุมชน

• รวมกลุ่มวางแผนการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา โดยใช้

ทรัพยากรหรือวัสดุทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน
• ศึกษาค้นคว้าวิธกี ารผลิตเพือ่ ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำาหนด
เน้นประหยัดต้นทุนการผลิต และเพียงพอต่อความต้องการของชุมชน โดย
เปลี่ยนส่วนผสมจากข้าวสุก ๒.๕ กก. เป็นข้าวเปลือก ๕ กก.
• มีแผนการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำานวน ๒ ตันต่อเดือน
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
• จำาหน่ายให้สมาชิกและบุคคลทั่วไป นำารายได้มาบริหารจัดการ
เป็นทุนหมุนเวียน และแบ่งผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกชุมชน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๕๕

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๖๘๑,๔๒๔ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๕๐๑,๔๒๔ บาท
๒) จำาหน่ายเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้แก่สมาชิกชุมชนและบุคคลทั่วไป จำานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้ได้รับประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๔๔ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๕๐๐ ราย (จากการนำาเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้ในสวนผลไม้)
• สามารถขยายผลการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาไปยังพื้นที่ จำานวน ๑,๐๐๐ ไร่

เชิงคุณภ�พ
• สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการปรับเปลี่ยนมาใช้ชีวภัณฑ์ คุณภาพและปริมาณผลผลิตดีขึ้น
• สมาชิกชุมชนเกิดความสามัคคี จากการร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
• เกิดการรวมกลุ่มในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพิ่มอำานาจต่อรองทางการค้า
• มีการแลกเปลีย่ นความรูใ้ นการผลิตเชือ้ จุลนิ ทรียร์ ะหว่างชุมชน เกิดเครือข่ายสนับสนุนการเกษตรแบบชีววิธี

ปผลดำ�เนินง�น
๕๖ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

จุดเด่นของโครงก�ร
• สมาชิกชุมชนนำาภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน ประกอบกับ

ประสบการณ์ในการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการเพิ่ม
ปริมาณการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิก
ชุมชน ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้มากกว่าการผลิต
แบบเดิมถึง ร้อยละ ๕๐
• เกิดเครือข่ายการผลิตเชือ้ จุลนิ ทรียข์ นึ้ ในชุมชน
และภายนอกชุมชน เกษตรกรในชุมชนเห็นผล เชิงประจักษ์
จากการทำาเกษตรแบบชีววิธี ทำาให้ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี
ในสวนไม้ผลลง

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๓ ด้�นก�รจัดก�รศัตรูพืช

โครงก�รเพิ่มศักยภ�พศูนย์จัดก�รศัตรูพืชชุมชนตำ�บลปงย�งคก
ตำ�บลปงย�งคก อำ�เภอห้�งฉัตร จังหวัดลำ�ป�ง
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เกษตรกรในชุมชน ตำาบลปงยางคก อำาเภอห้างฉัตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำานา ซึ่งมักจะประสบปัญหาโรค
และแมลงระบาดในนาข้าว ทำาให้เกษตรกรในพื้นที่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันกำาจัดโรคและแมลงเป็นจำานวนมาก ทำาให้
สูญเสียความสมดุลของระบบนิเวศน์ สมาชิกชุมชน จำานวน ๓๗๗ ราย จึงร่วมกันเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนตำาบลปงยางคก เพื่อเป็นการแก้ปัญหาโรคและแมลงระบาด โดยการลดการใช้สารเคมี และฟื้นฟูความอุดม
สมบูรณ์ของดิน

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• กลุ่มสมาชิกมีการกำาหนดกฎระเบียบร่วมกันในการบริหารจัดการ

โครงการให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนโดย กำาหนดบทบาทหน้าที่ และแบ่งความ
รับผิดชอบของสมาชิกอย่างชัดเจน
• ผลิตภัณฑ์บิวเวอเรีย และไตรโคเดอร์มาที่ได้จากการดำาเนินงาน
โครงการจะแบ่งนำามาจำาหน่ายให้กบั สมาชิกในราคาย่อมเยา เพือ่ ทดลองนำาไปใช้ และ
จำาหน่ายให้เกษตรกรในชุมชนเป็นรายได้ของกลุ่มสำาหรับเป็นทุนสำารองในการต่อยอด
โครงการต่อไป
• สมาชิกจะมีการระดมหุ้น และรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม โดยขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ทุกหมู่บ้านในตำาบล
ปงยางคก อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๕ ราย

ปผลดำ�เนินง�น
๕๘ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๔๒๕,๐๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๓๐๕,๐๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายสารชีวภัณฑ์ให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำานวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้ได้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๓๗๗ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๓๗๗ ราย (จากการนำาชีวภัณฑ์ไปใช้)
• สามารถขยายผลการใช้สารชีวภัณฑ์ ไปยังเกษตรกร ในพื้นที่ข้างเคียง จำานวน ๒,๐๐๐ ไร่

เชิงคุณภ�พ
• เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ในชุมชน สมาชิกชุมชนเห็นผลเชิงประจักษ์ ยอมรับและนำา
เทคโนโลยีไปใช้
• เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีขนึ้ กว่าเดิม เป็นทีย่ อมรับของสมาชิกชุมชน
• สมาชิกชุมชนเกิดความสามัคคี

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๕๙

จุดเด่นของโครงก�ร
• โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำาบลปงยางคก มีการผลิตสารชีวภัณฑ์ในปริมาณมาก

และมีคุณภาพ สามารถช่วยแก้ปัญหาโรคและแมลงระบาดในนาข้าวของเกษตรกร
• ลดการใช้สารเคมี และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน
• สมาชิกของกลุ่มมีข้อตกลงร่วมกันว่าทุกคนจะซื้อสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตนำาไปใช้ในไร่นาของตน
• บูรณาการร่วมกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่ดาำ เนินการอยู่แล้วในพื้นที่

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ด้านฟาร์มชุมชน
อันดับที่ ๑ โครงการฟาร์มชุมชน
ตำาบลเมืองคอง อำาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
อันดับที่ ๒ โครงการฟาร์มชุมชน บึงสำาราญ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ
ตำาบลถาวรวัฒนา อำาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำาแพงเพชร
อันดับที่ ๓ โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำาบลหนองแขม
ตำาบลหนองแขม อำาเภอโคกสำาโรง จังหวัดลพบุรี

โครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย จำานวน ๖ โครงการ
u
u
u
u
u
u

โครงการฟาร์มชุมชนเดินตามรอยเท้าพ่อ ตำาบลทุ่งยาว ตำาบลทุ่งยาว อำาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
โครงการฟาร์มชุมชน ตำาบลยายชา อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า ตำาบลอ่าวใหญ่ อำาเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โครงการฟาร์มชุมชน ตำาบลวังตามัว อำาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำาบลหลุบคา อำาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
โครงการตลาดสินค้าเกษตรชุมชน ตำาบลวังตะกอ อำาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๑ ด้�นฟ�ร์มชุมชน

โครงก�รฟ�ร์มชุมชน
ตำ�บลเมืองคอง อำ�เภอเชียงด�ว จังหวัดเชียงใหม่
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
ตำาบลเมืองคอง ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวอำาเภอ ทำาให้การเดินทางและการขนส่งยากลำาบาก สมาชิกในชุมชนจึง
ต้องซื้อสินค้าในราคาสูงกว่าชุมชนอื่นๆ และเกษตรกรมีการใช้สารเคมีปริมาณมาก ทำาให้ต้นทุนการผลิตสูง และทำาลาย
สิง่ แวดล้อม ดังนัน้ เพือ่ แก้ไขปัญหาของชุมชน สมาชิกชุมชน จำานวน ๕๐๐ ราย จึงมีแนวคิดในการจัดทำาโครงการฟาร์มชุมชน
เพือ่ เป็นแหล่งผลิตอาหารให้กบั ชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรหลังฤดูการทำาการเกษตร สนับสนุนให้ชมุ ชน
ตื่นตัวเรื่องลดการใช้สารเคมี และการลดต้นทุนการผลิต เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ต้นแบบให้กับเยาวชน นักเรียน และ
ชาวเขาในพื้นที่

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• คณะกรรมการกลุ่มฯ แบ่งหน้าที่กันบริหารจัดการ มีกองทุนกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตาม

ความรู้ความสามารถในแต่ละกิจกรรม แบ่งเป็น ๕ กิจกรรม ดังนี้
๑) กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า ผลิต ๒ รุ่น/ปี เพื่อให้มีผลผลิตจำาหน่ายตลอดทั้งปี
๒) กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ จำาหน่ายไข่ไก่แผงละ ๗๐ บาท จากเดิมที่ต้องซื้อในราคาแผงละ ๑๕๐ บาท
๓) กิจกรรมการเลี้ยงสุกร พ่อพันธ์ แม่พันธุ์ และผลิตลูกสุกรจำาหน่ายให้เกษตรกรนำาไปเลี้ยงเป็นสุกรขุน
๔) กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ด ผลิตตามคำาสั่งซื้อ ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
๕) กิจกรรมการเลีย้ งปลาและเลีย้ งกบในบ่อดิน เป็นกิจกรรมต่อยอด เพือ่ ต้องการแหล่งอาหารทีห่ ลากหลาย
แรงงานในชุมชนจึงร่วมกันขุดบ่อเลี้ยงปลาและกบขึ้นภายในบริเวณฟาร์ม
• ได้รบั ความรู้ คำาแนะนำา จากหน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง
กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น

ปผลดำ�เนินง�น
๖๔ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๒,๐๒๐,๒๘๘ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๑,๕๒๐,๒๘๘ บาท
๒) จำาหน่ายผลผลิตจากฟาร์มชุมชน ได้แก่ เห็ดนางฟ้า ไข่ไก่ ลูกสุกร
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงอัดเม็ด กบ และปลา จำานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้ได้รับประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (จากสมาชิกในชุมชนร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๕๐๐ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๑,๕๐๐ ราย (ผู้มาซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม)
• สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง จำานวน ๑,๐๐๐ ไร่

เชิงคุณภ�พ
• ชุมชนได้บริโภคอาหารปลอดภัย และราคาถูก ทีผ่ ลิตเองในชุมชน ลดรายจ่ายในครัวเรือน เนือ่ งจากลดปัญหา
และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
• เกิดความสามัคคี สมาชิกชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการได้ทำางานร่วมกัน ทำาให้เกิดความคิดพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๖๕

จุดเด่นของโครงก�ร
• แก้ไขปัญหาหาของชุมชนได้ทกุ กิจกรรมสอดคล้องกับ

สภาพปัญหาของชุมชน
• ขยายผลสูค่ รัวเรือนเกษตรกร โดยเกษตรกรนำาความรู้
กลับไปปฏิบัติที่บ้านของตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้จาก
กิจกรรมภายในฟาร์ม
• เชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยกำาหนดให้ฟาร์มชุมชน
เป็น ๑ สถานที่ ในเส้นทางการท่องเที่ยวจาก Home Stay และให้
นักท่องเทีย่ วทีม่ าเยีย่ มชมสามารถเก็บผลผลิต จากฟาร์มได้ดว้ ยตนเอง
เชือ่ มโยง และศึกษาข้อมูลความรูเ้ ทคโนโลยีเพิม่ เติมจากหลาย ๆ แหล่ง
โดยการบูรณาการทำางานกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ข้ามาดูแลให้คาำ แนะนำา
อย่างใกล้ชดิ รวมถึง เป็นแหล่งเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง และท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตรให้กับนักเรียน และผู้สนใจ ได้เข้ามาเยี่ยมชมและดูงาน
ในฟาร์มชุมชน
• ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในอาชีพ วางแผน
ระดมทุนเพิ่มเติม และจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๒ ด้�นฟ�ร์มชุมชน

โครงก�รฟ�ร์มชุมชน บึงสำ�ร�ญ ๙๑๐๑ ต�มรอยเท้�พ่อฯ
ตำ�บลถ�วรวัฒน� อำ�เภอทร�ยทองวัฒน� จังหวัดกำ�แพงเพชร
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
แ น ว คิ ด คื อ ก า ร ใ ช้ พื้ น ที่
สาธารณประโยชน์ที่มีอยู่พัฒนาและต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยการน้อมนำาหลักการ
ทรงงานของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ได้พระราชทานไว้ ด้วยการนำาเอาหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในรูปแบบฟาร์มชุมชน เน้นให้
ชุมชนบริหารจัดการด้วยตนเองอย่างครบวงจร
เริ่มตั้งแต่การผลิต แปรรูป และจำาหน่าย เพื่อ
สร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ และเป็นต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงนำาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสมาชิกจำานวน ๒๐ ราย ดำาเนิน
กิจกรรมฟาร์มชุมชน ๘ กิจกรรม ครอบคลุมทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และแปรรูป

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการฯ และจัดตั้งระเบียบข้อตกลงกลุ่ม
• สมาชิกดูแลกิจกรรมตามความถนัด และประสบการณ์
• กลุ่มสมาชิกสื่อสารทำาความเข้าใจ และประสานการทำางานผ่าน Line Application เพื่อความรวดเร็วและ

ทันต่อสถานการณ์
• ดำาเนินการใน ๘ กิจกรรม ครอบคลุมทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ และแปรรูป ดังนี้
๑) การเลี้ยงปลาในกระชัง/บ่อดิน
๒) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา (ปลาดุกแดดเดียว)
๓) ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ (ปุ๋ยหมัก, น้ำาหมัก)
๔) เลี้ยงสุกรพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ (สำาหรับผลิตลูกสุกรขุน)
๕) เลี้ยงไก่พื้นเมืองพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ (ประดู่หางดำาเชียงใหม่)
๖) เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี
๗) ผลิตข้าวเพื่อบริโภค/นวัตกรรมเครื่องสีข้าว
๘) ปลูกผักแบบโรงเรือน
• พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๖๗

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๗๔๒,๙๐๐ บาท
๑) จากการจ้างแรงงาน จำานวน ๕๔๒,๙๐๐ บาท
๒) จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ จำานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้ได้รับประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (จากการจ้างแรงงาน) จำานวน ๒๒๒ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๓,๑๑๗ ราย (ผู้มาซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม ผู้มาศึกษาเรียนรู้ และนักท่องเที่ยว)
• สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ จำานวน ๔๐ ไร่
เชิงคุณภ�พ
• เกษตรกร ร้อยละ ๑๐๐ มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เกิดเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน จำานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
• เกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนชุมชน สมาชิกมีความสามัคคี รักและเกื้อกูลกัน

ปผลดำ�เนินง�น
๖๘ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

จุดเด่นของโครงก�ร
• ทุกกิจกรรมภายใต้โครงการมีการเกื้อกูลกันอย่าง

มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการ
ใช้พนื้ ทีส่ าธารณประโยชน์ทมี่ ที รัพยากรพร้อม เอือ้ ต่อการเป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรของชุมชน
• พัฒนา ศพก.เครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาด้านการเกษตรของชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐ
อย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง เสริมรายได้ แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เหมาะแก่การ
พัฒนาเป็นจุดศูนย์กลางเรียนรู้ของเกษตรกรและชุมชน นำาไปสู่
แนวทางไปปฏิบัติในครัวเรือน
• เป็นแหล่งจ้างงานในชุมชนทำาให้เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น เป็นแหล่งผลิตอาหาร ปลอดภัย และราคาถูกจำาหน่ายในชุมชน
ทำาให้เกษตรกรมีรายจ่ายลดลง

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๓ ด้�นฟ�ร์มชุมชน

โครงก�รศูนย์ก�รเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำ�บลหนองแขม
ตำ�บลหนองแขม อำ�เภอโคกสำ�โรง จังหวัดลพบุรี
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เกษตรกรตำ า บลหนองแขมที่ มี ร ายได้ น้ อ ยและเกษตรกรที่ ต้ อ งการมี ร ายได้ เ สริ ม ได้ ร วมตั ว กั นจั ด ตั้ ง กลุ่ ม
โดยมีสมาชิก จำานวน ๓๒๙ ราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองแขม จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำาบล
หนองแขมในลักษณะของฟาร์มชุมชน เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ า้ นการเกษตรให้กบั เกษตรกรในชุมชน
โดยมีเป้าหมายในการดำาเนินการ เพือ่ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วของชุมชน ให้นกั ท่องเทีย่ วได้เข้ามาสัมผัสวิถขี องชุมชนและ
เรียนรู้กิจกรรมการเกษตร เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน และเกิดความมั่นคงต่อไป

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• สมาชิกกลุ่มร่วมกันกำาหนดระเบียบการบริหารงานภายในกลุ่ม โดยใช้ต้นแบบจากโครงการศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงตำาบลหนองแขม อำาเภอโคกสำาโรง จังหวัดลพบุรี
• รายได้จากยอดจำาหน่ายผลผลิตทั้งหมด จะมีการบริหารจัดการ ดังนี้
๑) แบ่งให้เจ้าของที่ดิน
ร้อยละ ๑๐
๒) ปันผลให้สมาชิกกลุ่ม
ร้อยละ ๓๐
๓) เก็บไว้เป็นทุนสำารองของศูนย์ฯ
ร้อยละ ๑๐
๔) จัดสรรเป็นทุนหมุนเวียนของศูนย์
ร้อยละ ๕๐
• สื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลกับผู้บริโภค เพื่อจัดจำาหน่ายผลผลิตผ่าน Social network

ปผลดำ�เนินง�น
๗๐ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๑,๕๖๙,๒๓๒ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๑,๔๔๗,๐๐๐ บาท
๒) จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ จำานวน ๑๒๒,๒๓๒ บาท
• จำานวนผู้ได้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (จากสมาชิกชุมชนร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๒๑๙ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๖๕๗ ราย (ผู้มาซื้อผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม และผู้มาศึกษาเรียนรู้)
• สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ จำานวน ๓๕๐ ไร่ พัฒนาเป็นเครือข่ายฟาร์มชุมชน

๖๑,๑๑๖ บาท

เชิงคุณภ�พ
• เกษตรกรมีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริหารจัดการรายได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน จำานวน

• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และความรู้ด้านการเกษตร

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๗๑

จุดเด่นของโครงก�ร
• โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำาบล

หนองแขม เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ เพื่ อ
ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยในชุมชน
• เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรในตำาบล สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ต่อยอดการพัฒนาการ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตโดยบูรณาการกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เนื่องจากตำาบลหนองแขมอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต
และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อันดับที่ ๑ โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
ตำาบลวังวน อำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
อันดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่า
ตำาบลมะขามล้ม อำาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
อันดับที่ ๓ โครงการการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ตำาบลศรีสว่าง อำาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย จำานวน ๖ โครงการ
u
u
u
u
u
u

โครงการแปรรูปสมุนไพร ตำาบลไทรม้า อำาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โครงการแปรรูปด้านยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า ตำาบลบ้านนา อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง
โครงการผลิตและแปรรูปสมุนไพรแปลงใหญ่หนองคู ตำาบลหนองคู อำาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
โครงการส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรชาเชียงดา ตำาบลน้ำาเกี๋ยน อำาเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์นำา้ ตำาบลมะรุ่ย อำาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
โครงการแปรรูปกล้วย ตำาบลระหาน อำาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำาแพงเพชร

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๑ ด้�นก�รผลิตอ�ห�ร
ก�รแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ท�งก�รเกษตร
โครงก�รส่งเสริมอ�ชีพก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์จ�กต้นจ�ก
ตำ�บลวังวน อำ�เภอกันตัง จังหวัดตรัง

คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
พืน้ ทีต่ าำ บลวังวน อำาเภอกันตัง มีการปลูกต้นจากจำานวนมาก ทำาให้มกี า้ นจากเหลือทิง้ โดยมิได้นาำ ไปใช้ประโยชน์
รวมถึงชุมชนมีเกษตรกรที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานจักสานก้านจาก มีประสบการณ์ด้านการจักสานมาเป็นเวลาถึง ๑๒ ปี
แต่ต้องประสบปัญหาไม่มีต้นทุนในการผลิต ปัจจุบันจึงทำาให้กำาลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด อีกทั้ง
ไม่สามารถโน้มน้าวคนรุน่ ใหม่ให้สนใจงานด้านจักสานได้ ทัง้ ทีว่ ตั ถุดบิ ในชุมชนมีมากมาย จึงนับว่าเป็นการสูญเสียโอกาสทีจ่ ะ
นำารายได้เข้ามาสู่ชุมชน ดังนั้น จึงมีการรวมกลุ่มสมาชิกชุมชน จำานวน ๒๘ ราย เพื่อดำาเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นจาก เพื่อสืบทอดภูมิปัญญา และนำาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• สมาชิกกลุ่มร่วมวางแผนดำาเนินงาน กำาหนดขั้นตอนการดำาเนินงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
• ประชุมหารือเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็น และจ้างแรงงาน ที่เป็นเกษตรกรรุ่นเก่ามาเป็นพี่เลี้ยงสอน

และฝึกทักษะให้แก่สมาชิกที่มาสมัครทำางานจักสาน เมื่อหมดเงินค่าจ้างแรงงานจากโครงการ กลุ่มจะรับซื้องานจักสาน
ตามจำานวนชิ้น
• บริหารจัดการเงินทุน โดยรับซื้อผลิตภัณฑ์จากสมาชิกกลุ่ม ร้อยละ ๘๕ นำามาเป็นค่าบริหารจัดการโครงการ
ร้อยละ ๑๕ การขยายผลและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ขยายฐานการผลิต นำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต ขยายการตลาด
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ปผลดำ�เนินง�น
๗๖ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้รวม จำานวน ๘๔๑,๑๒๘ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายผลิตภัณฑ์จักสาน จำานวน ๗๙๑,๑๒๘ บาท
• จำานวนผู้ได้รับประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๒๘ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๖๒ ราย (ผู้มาซื้อผลิตภัณฑ์จักสาน และมาเรียนรู้งานฝีมือ)
• สามารถขยายผลไปยังเกษตรกรทุกครัวเรือนในพื้นที่ตาำ บลวังวน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรม
และเรียนรู้ และฝึกทักษะงานจักสาน
เชิงคุณภ�พ
• ชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี สมาชิกได้ทำางานที่บ้านได้อยู่กับครอบครัวเกิดความรักความอบอุ่น
• มีการสร้างเครือข่ายในชุมชน สมาชิกมีงานทำา และมีรายได้เสริมตลอดทั้งปี ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๗๗

จุดเด่นของโครงก�ร
• เริ่มโครงการมีสมาชิก ๒๘ คน ปัจจุบัน ๖๒ คน (เพิ่มขึ้น ๒.๒๑ เท่า) เกิดความสามัคคีในชุมชน ที่มีผู้นับถือ

ศาสนาต่างกันอย่างไม่เคยเกิดมาก่อน ชุมชนเข้มแข็ง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
• มีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต สร้างรายได้ในครัวเรือนได้อย่างต่อเนื่อง
• สมาชิกชุมชนนำาต้นจากมาแปรรูปตามโครงการเป็นการลดขยะในชุมชน
• คนรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น นำาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัย
• เป็นโครงการต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจักสานให้กับสมาชิกชุมชนอื่นๆ

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๒ ด้�นก�รผลิตอ�ห�ร
ก�รแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ท�งก�รเกษตร
โครงก�รส่งเสริมก�รแปรรูปปล�เพื่อเพิ่มมูลค่�
ตำ�บลมะข�มล้ม อำ�เภอบ�งปล�ม้� จังหวัดสุพรรณบุรี

คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร

เกษตรกรในพื้นที่ตำาบลมะขามล้ม ประกอบอาชีพด้านประมงน้ำาจืด ซึ่งปัจจุบัน
เกษตรกรประสบปัญหาราคาปลานำา้ จืดตกต่ำา ทำาให้มีรายได้ลดลง สมาชิกในชุมชน จำานวน
๘๐ ราย จึงร่วมกันหาแนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน โดยการนำาปลา
มาแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว พัฒนาคุณภาพปลาน้ำาจืดให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะทำาให้ขายได้
ในราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างอาชีพและพัฒนาความรู้ความสามารถแก่
เกษตรกรให้มีการพึ่งพาตนเองได้

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• กลุ่มดำาเนินการแปรรูปปลานิลแดดเดียว (ปลาเค็ม) ซึ่งเป็นการนำาผลผลิตที่เกิดขึ้น

ในชุมชนมาเพิม่ มูลค่า โดยการแปรรูปปลานิล วันละ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จำาหน่ายกิโลกรัมละ ๖๐ บาท
• บริหารจัดการเงินทุน โดยแบ่งเป็นทุนหมุนเวียนแปรรูปปลาเพือ่ เพิม่ มูลค่า
ร้อยละ ๔๐ ค่าบริหารจัดการโครงการ ร้อยละ ๓๐ ปันผล ร้อยละ ๒๐ และกิจกรรมเพือ่ สังคม
ร้อยละ ๑๐
• ขยายผลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นผนึก
สุญญากาศ เพิม่ ความหลากหลายของชนิดปลา เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาสลิด ปลาม้า เป็นต้น
• ดำาเนินการขอมาตรฐานรับรองสินค้า และจดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๗๙

ผลลัพธ์ของโครงก�ร

เป็นต้น

เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๑,๔๒๖,๘๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๗๕๖,๔๐๐ บาท
๒) การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปลา ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาสลิด

• จำานวน ๖๗๐,๔๐๐ บาท (เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาจากเดิมกิโลกรัมละ

๖๐ บาท เป็นกิโลกรัมละ ๘๐ บาท)
• จำานวนผู้ได้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๘๐ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๕๐๐ ราย (จากการซื้อผลิตภัณฑ์ไปบริโภค และ
ร่วมเรียนรู้วิธีการแปรรูปปลาเพื่อเพิ่มมูลค่า)
• การขยายผลไปยังพื้นที่ตำาบลอื่นๆ ในอำาเภอบางปลาม้า รวมพื้นที่ ๘๐ ไร่
เชิงคุณภ�พ
• มีสินค้าและอาหารที่มีคุณภาพ สด สะอาด และมีความหลากหลาย
• เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย สวยงาม เพื่อ
ให้เข้าถึงกลุ่มของลูกค้าทุกวัย
• เกิดความรัก ความสามัคคีภายในชุมชน จากการมาร่วมกันดำาเนินกิจกรรม

ปผลดำ�เนินง�น
๘๐ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

จุดเด่นของโครงก�ร
• โครงการเกิ ด จากการนำ า ปั ญ หาในชุ ม ชนมา

ร่วมกัน หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการ ระเบิดจากข้างใน
• สมาชิกได้เริ่มเรียนรู้วิธีการเพิ่มมูลค่าปลา โดย
การแปรรูปจำาหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน สามารถแก้ปัญหา
ด้านราคาปลาตกตำา่ ได้
• เกิดตลาดสินค้าปลาเค็ม “ถนนสายปลาเค็ม”
ช่ ว ยพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในชุ ม ชนและสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่
ผู้บริโภค
• ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๓ ด้�นก�รผลิตอ�ห�ร
ก�รแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ท�งก�รเกษตร
โครงก�รก�รแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ท�งก�รเกษตร
ตำ�บลศรีสว่�ง อำ�เภอน�โพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร

พื้นที่ตำาบลศรีสว่างประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำาซาก สมาชิกชุมชนขาดนำ้าสำาหรับ
การบริโภคและการเกษตร ทำาให้ผลผลิตทางการเกษตรตกตา่ำ ประกอบกับเกษตรกรต้องเผชิญกับ
ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง และราคาสินค้าเกษตรทีต่ กตา่ำ เกิดเป็นปัญหาทีซ่ า้ำ เติมเกษตรกรในชุมชน
สมาชิกในชุมชน จำานวน ๔๔๑ ราย จึงมีแนวคิดในการจัดทำาโครงการแปรรูปผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชุมชนที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่องมาหลายรุ่น และเป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ช่วยสมาชิกชุมชนให้มีรายได้เสริม เพื่อนำามาใช้จ่ายในครัวเรือน และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• สมาชิกร่วมกันกำาหนดระเบียบข้อตกลง เพือ่ การบริหารโครงการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และแต่งตัง้ คณะกรรมการ

ทั้งระดับชุมชนและระดับสมาชิกขับเคลื่อนโครงการ
• ร่วมกันกำาหนดแนวทางการบริหารเงินทุนและสวัสดิการจากรายได้ของกลุ่มให้กับสมาชิก ดังนี้
๑) สมทบกองทุนกู้ยืม
ร้อยละ ๒๐
๒) เฉลี่ยคืนสมาชิก
ร้อยละ ๒๐
๓) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ร้อยละ ๒๐
๔) สนับสนุนการศึกษาในชุมชน
ร้อยละ ๑๐
๕) บริจาคสาธารณประโยชน์
ร้อยละ ๑๐
๖) ประกันความเสี่ยงของการดำาเนินงาน
ร้อยละ ๑๐
๗) อื่น ๆ
ร้อยละ ๑๐
• ดำาเนินการฝึกอบรมสมาชิกเพือ่ เพิม่ ทักษะด้านอาชีพ เช่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ และหาช่องทางการจำาหน่ายผลผลิต

ปผลดำ�เนินง�น
๘๒ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๒,๕๐๐,๑๙๕ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๑,๒๕๐,๑๙๕ บาท
๒) จำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม จำานวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้ได้รับประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (จากค่าแรงงานฝีมือ) จำานวน ๔๔๑ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๑,๕๐๐ ราย (ผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้การทอผ้าไหม และซื้อผลิตภัณฑ์)
• สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ในตำาบลศรีสว่าง และเครือข่ายทอผ้าไหมอำาเภอนาโพธิ์ จำานวน ๕๑๔ ครัวเรือน

เชิงคุณภ�พ
• เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ให้สมาชิกในชุมชน
• เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตและแปรรูปผ้าไหม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชุมชน
• สร้างความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน เกิดการสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงด้านการตลาด
• ชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียนของชุมชน นำามาพัฒนาต่อยอดการดำาเนินกิจกรรม

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๘๓

จุดเด่นของโครงก�ร
• โครงการแปรรู ป ผลผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์

ทางการเกษตรตำาบลศรีสว่าง เป็นการผสมผสานการทอผ้าไหม
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
• เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิน่ ได้แก่ ผ้าซิน่ ตีนแดง
ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดบุรีรัมย์
• พัฒนาการออกแบบลายผ้าโดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และใช้นวัตกรรมการผลิต อาทิ การประยุกต์
อุปกรณ์ในการผลิต การเพิม่ มูลค่าผ้าไหมจากการออกแบบลายผ้า

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ด้านปศุสัตว์
อันดับที่ ๑ โครงการเลี้ยงเป็ดไข่และการแปรรูป
แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
อันดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ตำาบลหาดส้มแป้น อำาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
อันดับที่ ๓ โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ตำาบลฝางคำา อำาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย จำานวน ๔ โครงการ
u
u
u
u

โครงการเลี้ยงสุกร (หมูหลุม) ตำาบลศรีดอนมูล อำาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อการบริโภคและจำาหน่ายอย่างยั่งยืน ตำาบลวังทรายพูน อำาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ตำาบลลาดหญ้า อำาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการเลี้ยงสัตว์แบบพอเพียง ตำาบลคลองตะเกรา อำาเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๑ ด้�นปศุสัตว์

โครงก�รเลี้ยงเป็ดไข่และก�รแปรรูป
แขวงทร�ยกองดิน เขตคลองส�มว� กรุงเทพมห�นคร
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร

เกษตรกรส่วนใหญ่มอี าชีพทำานา หลายปีทผี่ า่ นมาราคาข้าวตกตา่ำ เกษตรกร
มีรายได้ลดลง ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทำาให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม
สมาชิก จำานวน ๔๕ ราย ร่วมกันเลี้ยงเป็ดไข่เพื่อบริโภค จำาหน่ายไข่สด และผลิตภัณฑ์
แปรรูป เนือ่ งจากไข่เป็ดสามารถนำามาประกอบอาหารและแปรรูปเป็นขนมหลายประเภท
ประกอบกับปัจจุบนั ปริมาณไข่เป็ดทีข่ ายอยูต่ ามท้องตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค ดังนั้น เกษตรกรสมาชิกชุมชนจึงมีแนวความคิดเลี้ยงเป็ดไข่ และ
นำาผลผลิตมาแปรรูปทำาให้เกิดการสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนเกษตรกร

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• ขับเคลื่อนโครงการโดยใช้ ศพก. เป็นกลไกหลัก มีการวางแผนร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลุ่ม

คณะกรรมการชุมชน และสมาชิกชุมชน
• ใช้การเลี้ยงแบบธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตอาหารสำาหรับเลี้ยงเป็ด เพื่อลดต้นทุน และ
มีการแปรรูปไข่เป็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ไข่เค็มสูตรใบเตย ไข่เค็มสูตรน้ำาผึ้ง ขนมฝอยทอง เม็ดขนุน และขนมสังขยา เป็นต้น
• สร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ด ๗ โรงเรือน รองรับเป็ดได้ จำานวน ๒๐๐ ตัวต่อโรงเรือน
• แบ่งการบริหารออกเป็นกลุ่มย่อย ๗ กลุ่ม โดยมีหัวหน้ากลุ่มย่อยเป็นผู้บริหารจัดการ แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่
อย่างชัดเจน มีการสร้างกฎระเบียบในการปฏิบตั ขิ องกลุม่ ย่อย มีการจัดแบ่งเวรสมาชิกในการดูแล มีการประชุมกลุม่ อย่างสมา่ำ เสมอ
โดยบริหารจัดการเงินรายได้ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ๑) เงินทุนหมุนเวียน ๒) ค่าแรงงาน ๓) กำาไรสุทธิ แบ่งออกเป็น
ร้อยละ ๗๐ ปันผลให้แก่สมาชิก ร้อยละ ๒๗ เป็นกองทุนของกลุม่ ในการดำาเนินงานโครงการต่อไป และร้อยละ ๓ เพือ่ กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ของชุมชน

ปผลดำ�เนินง�น
๘๘ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๗๓๓,๐๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๔๖๘,๒๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายไข่เป็ดและผลิตภัณฑ์แปรรูป จำานวน ๒๖๔,๘๐๐ บาท
• จำานวนผู้ได้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นค่าแรงงาน) จำานวน ๕๙ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๔๗๐ ราย (ร้านค้า และผู้บริโภคในชุมชน)
• สามารถขยายผลไปยังเกษตรกรในชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เกษตรกรปลูกผัก ทำาสวน และทำานา สามารถ
เข้ามาเรียนรู้การเลี้ยงเป็ด และการแปรรูป เกิดเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้หลังว่างเว้นจากการทำาการเกษตร

เชิงคุณภ�พ
• เกิดความสามัคคีในชุมชน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเกษตร เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดไข่ซื้อวัตถุดิบจาก
โรงสีขา้ วชุมชน ซือ้ ข้าวเปลือกจากกลุม่ เกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวเปลือกเลีย้ งไก่ และซือ้ ต้นกล้วย จากเกษตรกรผูป้ ลูกกล้วยในพืน้ ที่
นำามาเป็นวัตถุดิบเลี้ยงเป็ด และขายมูลเป็ดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผัก เพื่อนำาไปเป็นปุ๋ย เป็นต้น
• มีช่องทางการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ หรือทดแทนการทำานา
• ได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ และราคาถูกกว่าท้องตลาด ประหยัดรายจ่ายของครัวเรือน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๘๙

จุดเด่นของโครงก�ร
• มีการวางแผนการผลิต และการบริหารงานที่

ชัดเจน กระจายความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และมีแผนสำารอง
สำาหรับการดำาเนินการ
• ลดต้นทุนการผลิตโดยการเลีย้ งแบบธรรมชาติ และ
ผลิตอาหารเลี้ยงเป็ดเองโดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
• นำาภูมปิ ญั ญาดัง้ เดิมทีส่ บื ทอดกันมาของชุมชนมาพัฒนา
เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตด้วยการแปรรูปผลผลิต โดยสมาชิกและใช้
หลักการ “ร่วมกันคิด ร่วมกันทำา ร่วมกันพัฒนา”

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๒ ด้�นปศุสัตว์

โครงก�รส่งเสริมก�รเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ตำ�บลห�ดส้มแป้น อำ�เภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เริม่ จากชุมชน มีแนวความคิดว่า สมาชิกต้องมีแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูก และ
มีคุณภาพไว้บริโภคในชุมชน ซึ่งได้มาจากการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และนำาไปจำาหน่าย เป็นการ
สร้างรายได้เสริมจากการปลูกพืชหลัก อีกทั้ง ได้รับผลพลอยได้จากมูลไก่ นำามาทำาปุ๋ยไว้ใช้ใน
แปลงผักและไม้ผล ส่งเสริมการทำางานรูปแบบกลุ่ม สร้างความสามัคคีของชุมชน
เกิดสังคมเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สมาชิกน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดำารงชีวิต ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน ๑๖๑ คน

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• เน้นการดำาเนินงานโดยให้สมาชิกทุกคนมีสว่ นร่วม ระดมความคิดในการวางแผน

ระหว่างกรรมการกลุ่มและกรรมการชุมชน และสมาชิก ในการจัดทำาโครงการ
• ใช้การเลี้ยงไก่ตามหลักวิชาการของกรมปศุสัตว์ ผสมผสานกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำาโรงเรือน
กรงตับเลี้ยงไก่ไข่ และหลังคา วางแผนการผลิตภายใต้จุดเน้น “ไข่ไก่อารมณ์ดี” (เปิดเพลงให้ไก่ฟัง)
• กรรมการมีความเข้มแข็ง และมีแนวทางบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งผู้ดำาเนินงานออกเป็น ๓ กลุ่ม
มีหัวหน้ากลุ่มย่อยเป็นผู้บริหารจัดการ แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน (ฝ่ายการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี
และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีการสร้างกฎระเบียบในการปฏิบัติของกลุ่มย่อย จัดแบ่งหน้าที่สมาชิกกลุ่มในการดูแลให้อาหาร
มีการประชุมกลุ่มเพื่อหาแนวทางเมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรค
• ดำ า เนิ นการต่ อ ยอดเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต โดยการแปรรู ป ผลผลิ ต เพื่ อ จำ า หน่ า ย เช่ น การทำ า ผลิ ต ภั ณฑ์
ไข่ออนเซ็น (นำาไข่ไปแช่ในน้ำาแร่ร้อนธรรมชาติประมาณ ๑๘ ชม.)

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๙๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๑,๔๖๐,๗๕๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์แปรรูป จำานวน ๒๐๐,๒๕๐ บาท
• จำานวนผู้ได้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๑๖๑ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๒,๑๐๐ ราย (สมาชิกชุมชนได้บริโภคไข่ไก่)
• สามารถขยายผลประโยชน์ไปยังพื้นที่ จำานวน ๒๐๐ ไร่ จากการจำาหน่าย
ปุ๋ยมูลไก่ เพื่อนำาไปทำาปุ๋ยหมัก
เชิงคุณภ�พ
• เกิดความสามัคคีในชุมชน เกิดเป็นสังคมการเกษตรแบบพึ่งพาอาศัยกัน
• มีช่องทางการประกอบอาชีพเสริม หรือทดแทนการปลูกพืชหลัก
• ได้บริโภคไข่ไก่ที่มีคุณภาพ และราคาถูกกว่าท้องตลาด

ปผลดำ�เนินง�น
๙๒ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

จุดเด่นของโครงก�ร
• มีแผนการผลิตและการบริหารงานของสมาชิก

แต่ละกลุ่มย่อยอย่างชัดเจน กระจายความเสี่ยง ในเรื่องของการ
บริหารจัดการ ทำาให้เกิดความยั่งยืน
• เพิม่ มูลค่า สร้างเอกลักษณ์ของผลผลิตทีใ่ ช้จดุ เด่น
ของพื้นที่ (แหล่งน้ำาแร่/น้ำาพุร้อน) เป็น “ไข่ออนเซ็นเมืองแร่นอง”
(นำาไข่ไปแช่ในน้ำาแร่ร้อนธรรมชาติประมาณ ๑๘ ชม.)
• ประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญั ญาการจักสานไม้ไผ่ของสมาชิก
เพื่ อ ทำ า โรงเรื อ น กรงตั บ เลี้ ย งไก่ ไข่ และใช้ ใ บค้ อ มุ ง หลั ง คา
เอื้อประโยชน์แก่ชุมชน
• มีการบริหารจัดการเรือ่ งกลิน่ และหนอนแมลงวัน
อย่างรัดกุม ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในชุมชน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๓ ด้�นปศุสัตว์

โครงก�รเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ตำ�บลฝ�งคำ� อำ�เภอสิรินธร จังหวัดอุบลร�ชธ�นี
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถจะดำาเนินการพัฒนาเป็นอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนช่วยสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารให้กบั ชุมชน และสามารถช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน กลุม่ เลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่ฝางคำา
ซึ่งมีสมาชิกจำานวน ๖๒๖ ครัวเรือน จึงได้ริเริ่มให้มีการดำาเนินงานโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ทีม่ งุ่ เน้นการจัดการต้นทุนในการเลีย้ ง โดยนำาวัสดุในท้องถิน่ มาใช้ในการสร้างโรงเรือน เช่น
ไม้ไผ่ หญ้าแฝก และนำาหญ้า รำาละเอียดมาเป็นส่วนผสมสำาหรับเป็นอาหารเลี้ยงไก่

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ และแบ่งงานตามบทบาทหน้าที่
• มีการจัดตั้งเงินทุนโดยการระดมหุ้น ๆ ละ ๑๐๐ บาท สำาหรับสมาชิกจะถือหุ้นได้ไม่เกินคนละ ๕ หุ้น

ส่วนคณะกรรมการกลุ่มจะให้ถือหุ้นคนละ ๑๐ หุ้น
• การแบ่งปันผลประโยชน์ จะมีการจัดสรร ดังนี้
๑) จัดสรรเป็นกองทุนหมุนเวียน
ร้อยละ ๒๐
๒) จัดสรรเพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ให้สมาชิก
ร้อยละ ๓๐
๓) จัดสรรเป็นเงินทุนสำารองของกลุ่ม
ร้อยละ ๕๐
• นำาผลผลิตที่ได้ทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น สนับสนุนไข่ไก่เป็นอาหาร
กลางวันให้โรงเรียนในชุมชน บริจาคให้ผดู้ อ้ ยโอกาสในชุมชน บริจาคในงานบุญประเพณีของชุมชน
• การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่จะเน้นการใช้วัสดุที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก และ
ใช้แรงงานฝีมือในชุมชนที่มีภูมิปัญญาในการก่อสร้าง
• ลดต้ นทุ นการเลี้ ย งโดยการใช้ ห ญ้ า เป็ น ส่ ว นผสมในอาหารเลี้ ย งไก่ และ
ใช้สมุนไพรในการป้องกันโรค

ปผลดำ�เนินง�น
๙๔ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๑,๔๔๔,๕๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๙๑๕,๐๐๐ บาท
๒) การจำาหน่ายไข่ไก่ จำานวน ๕๒๙,๕๐๐ บาท
• จำานวนผู้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๔๘๐ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๖๒๖ ราย (สมาชิกชุมชนผู้ได้บริโภคไข่ไก่)
• สามารถขยายผลประโยชน์ไปยัง ผู้ด้อยโอกาสบ้านหนองเม็ก ตำาบลช่องเม็ก บ้านนาเจริญใน ตำาบลคันไร่
บ้านสุวรรณวารี ตำาบลคำาเขื่อนแก้ว อำาเภอสิรินธร และบ้านทุ่งแสงตะวัน ตำาบล ดอนจิก อำาเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี

เชิงคุณภ�พ
• กลุ่มมีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน จำานวน ๑๗๑,๕๖๐๐ บาท เพื่อนำามา
ต่อยอดการดำาเนินงาน
• คนในชุมชนมีไข่ไก่สาำ หรับการบริโภคอย่างต่อเนื่อง สามารถลดรายจ่ายของครัวเรือน
• นำาผลผลิตที่ได้ช่วยเหลือสังคม เช่น นำาไปร่วมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในชุมชน
• ชุมชนเกิดความสามัคคี เกื้อกูล และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๙๕

จุดเด่นของโครงก�ร
• มี ก ารใช้ วั ส ดุ ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชน ผสมผสานกั บ

ั ญาท้องถิน่ ในการก่อสร้างโรงเรือน และกรงตับ ได้อย่างลงตัว
ภูมปิ ญ
และสวยงาม โดยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกทุกเพศทุกวัย
• สามารถลดต้ นทุ นการผลิ ต โดยใช้ ห ญ้ า เป็ น
ส่วนผสมในสูตรอาหารเลีย้ งไก่ไข่ และใช้พชื สมุนไพรในการป้องกันโรค
• เกิดการบูรณาการการทำางานกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันอุดมศึกษา

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ด้านประมง
อันดับที่ ๑ โครงการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม
ตำาบลห้วยม่วง อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
อันดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงปูดำาในบ่อกระเบื้องเชิงธรรมชาติ
ตำาบลบางปู อำาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
อันดับที่ ๓ โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง
ตำาบลเมืองคง อำาเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย จำานวน ๔ โครงการ
u
u
u
u

โครงการเลี้ยงปลากระชัง ตำาบลน้ำาทรง อำาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
โครงการเลี้ยงปลาดุกในวงบ่อซีเมนต์ ตำาบลแม่คะตอน อำาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา ตำาบลหนองไม้ซุง อำาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการเลี้ยงกุ้งชีวภาพปลอดสารเคมี ตำาบลไม้ขาว อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๑ ด้�นประมง

โครงก�รเพ�ะพันธุ์กุ้งก้�มกร�ม
ตำ�บลห้วยม่วง อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เกษตรกรตำาบลห้วยม่วง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง แต่ใน
ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนพันธุ์กุ้ง จึงต้องสั่งซื้อจากนอกชุมชน ทำาให้มี
ต้นทุนในการขนส่งที่สูง กลุ่มสมาชิกชุมชน จำานวน ๕๒ ราย ได้มีแนวความคิด
ในการส่งเสริมให้มกี ารเพาะพันธุก์ งุ้ เพือ่ ช่วยให้เกษตรกรสามารถหาแหล่งพันธุก์ งุ้
ลดค่าใช้จ่ายและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• ชุมชนดำาเนินโครงการโดยใช้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ และร่วมกันวางแผนการดำาเนิน

โครงการ ระดมความคิด โดยมีกรรมการกลุ่ม กรรมการชุมชน และสมาชิกชุมชน เข้าร่วม
• วิเคราะห์ปัญหาและโอกาส (SWOT) ใช้พันธุ์กุ้งที่มีใบรับรองคุณภาพ (GAP) โดยชุมชนเป็นผู้ผลิต
พันธุ์กุ้งเอง ใช้เทคโนโลยีการผลิตตามหลักวิชาการของกรมประมง
• มีการบริหารเป็นกลุ่มย่อย สร้างกฎระเบียบในการปฏิบัติของกลุ่มกำาหนดให้ต้องมีการถ่ายทอดความรู้แก่
สมาชิกทุกขั้นตอน กรรมการทำาหน้าที่ตรวจเยี่ยมและประเมินในแต่ละขั้นตอน
• ดำาเนินการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม มีการแปรรูปผลผลิตเพื่อ
จำาหน่าย
• จัดสรรเงินรายได้เพื่อความยั่งยืน ดังนี้
ร้อยละ ๖๐ นำามาลงทุนเพื่อต่อยอดกิจกรรม
ร้อยละ ๑๐ ปันผลให้แก่สมาชิก
ร้อยละ ๑๐ สำาหรับการดำาเนินงานของคณะกรรมการ
ร้อยละ ๒๐ เป็นเงินสำารองเพือ่ กรณีฉกุ เฉิน และเพือ่ สาธารณประโยชน์

ปผลดำ�เนินง�น
๑๐๐ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๙๒๕,๔๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๗๒๕,๔๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายกุ้ง และพันธุ์กุ้งคุณภาพ จำานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๕๒ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๓๐๐ ราย (ผู้ที่ได้รับพันธุ์กุ้งคุณภาพไปขยาย)
• สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ข้างเคียง สมาชิกรายอื่น ๆ ได้มีพันธุ์กุ้ง สายพันธุ์คุณภาพไปเลี้ยง

กิจกรรม

เชิงคุณภ�พ
• มีความรักความสามัคคีในชุมชน เกษตรกรมีเวลาพบปะกันจากการมาร่วมทำา

• ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

จุดเด่นของโครงก�ร
• มีแผนการผลิตและการบริหารงานของกลุม่ ทีช่ ดั เจน มุง่ ให้ชมุ ชนเกิดความ
ยั่งยืนเป็นหลัก
• นำาภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต โดยรับซื้อกุ้งฝอยและกุ้งตกขนาด
ของเกษตรกรในชุมชน เพื่อนำามาแปรรูปเป็น กะปิ และกุ้งแห้ง
• มีร้านค้าชุมชน จำาหน่ายอาหารกุ้งราคาถูกแก่สมาชิก เพื่อเป็นการลดต้นทุน
• มีระบบการบริหารจัดการพันธุ์กุ้งให้แก่เกษตรกรในตำาบลอย่างเพียงพอและเป็นธรรม
• เกิดประโยชน์ ๒ ทาง คือ สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพันธุ์กุ้งของสมาชิกชุมชน ทำาให้สมาชิกชุมชน
มีกุ้งพันธุ์ดีไว้เลี้ยงเป็นรายได้หลักที่มั่นคง และสามารถลดรายจ่ายจากการซื้อพันธุ์กุ้งราคาแพงภายนอกชุมชนได้

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๒ ด้�นประมง

โครงก�รส่งเสริมอ�ชีพกลุ่มเลี้ยงปูดำ�ในบ่อกระเบื้องเชิงธรรมช�ติ
ตำ�บลบ�งปู อำ�เภอยะหริ่ง จังหวัดปัตต�นี
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เกษตรกรชุมชนบาลาดูวอ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง สมาชิก
ชุมชนมีความรู้ ประสบการณ์ และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการเลีย้ งปูทะเลเชิงอนุรกั ษ์ในพืน้ ที่
ป่าชายเลนทีม่ อี ยูโ่ ดยรอบบริเวณปากอ่าวใกล้กบั ชุมชน ซึง่ ปูทะเลหรือปูดำาเป็นสัตว์นา้ำ ทีม่ ี
มูลค่าทางเศรษฐกิจ และได้รับความนิยมในการบริโภคสูงมาก แต่พบว่ามีปริมาณ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และผู้บริโภค สมาชิกชุมชน จำานวน ๑๓๐ ราย
เห็นถึงความสำาคัญของอาชีพการเลี้ยงปูดำา จึงมีแนวความคิดที่จะเลี้ยงปูในบ่อกระเบื้อง
เชิงธรรมชาติ เพราะสามารถจับขายได้ตลอดทัง้ ปี และยังเป็นการอนุรกั ษ์ปา่ ชายเลนในพืน้ ทีร่ อบ
ชุมชน โดยการใช้วิธีเลี้ยงแบบผสมผสาน ระหว่าง “ภูมิปัญญาท้องถิ่น + วิชาการ + การอนุรักษ์”

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• เน้นการดำาเนินงานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม สมาชิกครอบครัวให้ความร่วมมือ เนื่องจากมีเรือและเครื่องมือ

จับปลาเดิมอยู่แล้ว ชุมชนมีส่วนร่วมมาจากความต้องการทางภูมิศาสตร์ ภูมิสังคมอย่างแท้จริง
• ใช้แนวคิดล้อมป่าชายเลนในพื้นที่ ๓ ไร่ โดยไม่ทำาลายธรรมชาติ ใช้ระบบการเลี้ยงแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
และพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงปูดำาแบบประยุกต์ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
• ใช้เทคโนโลยีประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การผสมอาหาร การคัดขนาดปู เป็นต้น
• บริหารงานในรูปแบบกลุ่ม มีการจัดแบ่งเวรสมาชิกกลุ่มในการดูแล ให้อาหาร และเป็นเวรยาม กรรมการ
ต้องเห็นชอบก่อนที่จะจับปูไปขายเป็นรายได้
• มีการวางแผนขยายพื้นที่การเลี้ยงปูดำาเพิ่มขึ้น สร้างพื้นที่อนุรักษ์รอบพื้นที่บ่อ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปูดำา
ต่อยอด เป็นกิจกรรมขุนปูดำาในตะกร้าในกระชังและธนาคารปูดำา
• บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่

ปผลดำ�เนินง�น
๑๐๒ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๔๖๘,๕๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๔๑๘,๕๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายปูดำา และพันธุ์ปูดำาคุณภาพ จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๑๓๐ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๑๐๐ ราย (ประมงพื้นบ้าน ประมงชายฝั่ง)
• สามารถขยายพื้นที่ป่าชายเลนเป็นพื้นที่อนุรักษ์ จำานวน ๓ ไร่

เชิงคุณภ�พ
• เกษตรกรร้อยละ ๕๐ มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีเงินทุนหมุนเวียนสำาหรับรับซื้อลูกปูดำาจากสมาชิก
• เกษตรกรนำาความรู้ไปขยายการเลี้ยงปูดาำ ในรูปกลุ่มเกษตรกร และรายบุคคล
• เกิดกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์ป่าชายเลน ควบคู่กับการเลี้ยงปูดำาในบ่อกระเบื้องในธรรมชาติ

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๑๐๓

จุดเด่นของโครงก�ร
• เกิดการอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ดู าำ และพันธุส์ ตั ว์นา้ำ ในพืน้ ที่

ป่าชายเลน และพัฒนาเป็นจุดเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ได้
• เพิ่มจำานวนและขนาดของปูดำาได้มากขึ้นและ
รวดเร็ว
• กลุ่ ม รั บ ซื้ อ ลู ก ปู ดำ า จากชาวบ้ า นมาเลี้ ย ง
โดยกำาหนดราคาและขนาดของปูดาำ อย่างเป็นธรรมและดำาเนินการ
อย่างเป็นระบบ

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๓ ด้�นประมง

โครงก�รเลี้ยงปล�ในกระชัง
ตำ�บลเมืองคง อำ�เภอร�ษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เกษตรกรส่วนใหญ่นอกจากมีอาชีพทำานาเป็นหลักแล้ว ยังมีอาชีพประมง
เป็นอาชีพเสริม เพือ่ เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึง่ ประกอบกับเกษตรกร
มีความชำานาญในการทำาการประมงอยู่เดิมแล้ว ดังนั้น เพื่อให้สมาชิกชุมชนมีรายได้
เสริมจากอาชีพหลัก จึงมีแนวความคิดในการดำาเนินโครงการเลีย้ งปลาในกระชัง เพือ่
เป็นการสร้างและกระจายรายได้ให้แก่สมาชิกชุมชน โดยกลุม่ มีสมาชิก จำานวน ๓๐ คน
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน และเพื่อการพัฒนาต่อยอดอาชีพในท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืน และมั่นคงต่อไป

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• มีการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการ และแบ่งงานตามบทบาทหน้าที่ เพือ่ ให้

เกิดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำาเนินกิจกรรม
• บริหารจัดการเงินรายได้ และเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนที่ ๑ สำาหรับจัดซื้อพันธุ์ปลาและอาหารปลา
ส่วนที่ ๒ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารจัดการในอนาคต
• ดำ า เนิ นการจั ด ตั้ ง เป็ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแปรรู ป ปลา โดยวางแผนการผลิ ต
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการแปรรูป เช่น
น้ำาพริกปลาย่าง ปลาส้ม แหนมปลา ข้าวเกรียบปลา เป็นต้น
• บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยกลุ่มสมาชิกได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาการทำาประมงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๑๐๕

ผลลัพธ์ของโครงก�ร

แรงงาน)

เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๔๙๖,๖๗๕ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๔๓๙,๒๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายปลา และผลิตภัณฑ์แปรรูป จำานวน ๕๗,๔๗๕ บาท
• จำานวนผูร้ บั ผลประโยชน์ ทางตรง จำานวน ๔๕๐ ราย (จากการร่วมเป็น

• เกิดการรวมกลุม่ และเชือ่ มโยงเครือข่ายของชาวประมงพืน้ บ้านในชุมชน

และเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการประมงระหว่างชุมชน มีการทำางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภ�พ
• เกษตรกรร้อยละ ๙๐ มีการดำาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง มีเงินทุนหมุนเวียน
• มีความรักความสามัคคีในชุมชน เกษตรกรมีเวลาพบปะกันจากการมาร่วม
ทำากิจกรรม ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง

จุดเด่นของโครงก�ร
• เกษตรกรมีวิถีชีวิตอยู่กับแม่นำา้ จึงใช้ประสบการณ์และภูมิปัญญาที่มี

ร่วมกับเทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด นำามาผสมผสานได้อย่างลงตัว
ส่งผลให้การขับเคลื่อนการดำาเนินโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ และความยั่งยืน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ด้านการปรับปรุงบำารุงดิน
อันดับที่ ๑ โครงการการผลิตดินเพาะต้นกล้า
ตำาบลแม่แรม อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อันดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมการปลูกปอเทืองปรับปรุงบำารุงดิน
ตำาบลพร่อน อำาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
อันดับที่ ๓ โครงการผลิตปุ๋ยหมักแห้งเพื่อการปรับปรุงบำารุงดิน
ตำาบลหนองตาคง อำาเภอโป่งน้ำาร้อน จังหวัดจันทบุรี

โครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย จำานวน ๔ โครงการ
u
u
u
u

โครงการผลิตปุ๋ยนำา้ หมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน ตำาบลบึงคำาพร้อย อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โครงการส่งเสริมการผลิตสารปรับปรุงบำารุงดินเพื่อการเกษตร ตำาบลโนนสะอาด อำาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โครงการปรับปรุงบำารุงดิน เพื่อการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน ตำาบลทุ่งรัง อำาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงบำารุงดินแก้ปญั หาดินกรด ลดต้นทุน เพิม่ ผลผลิต ตำาบลบึงปลาทู อำาเภอบรรพตพิสยั จังหวัดนครสวรรค์

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๑ ด้�นก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน
โครงก�รก�รผลิตดินเพ�ะต้นกล้�
ตำ�บลแม่แรม อำ�เภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกผักเมืองหนาวเป็นอาชีพหลัก และมีการเพาะพันธุ์ต้นกล้าพันธุ์เอง โดยวิธีหยอดเมล็ด
ุ ภาพดินไม่ตรงกับความต้องการ
ลงในถาดเพาะกล้า เกษตรกรต้องผสมดินเอง และบางรายต้องซือ้ ดินจากร้านค้าทัว่ ไป ทำาให้คณ
ของเกษตรกร สมาชิกในชุมชนจึงมีแนวความคิดที่จะผลิตดินเพาะต้นกล้า เพื่อลดต้นทุนการผลิต และได้ดินเพาะกล้าที่มี
คุณภาพทำาให้ต้นกล้าแข็งแรง และไม่ติดเชื้อโรค ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก จำานวน ๑๐๐ คน (รวมกลุ่มเยาวชน)

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อวางแผนผลิตดินเพาะกล้า
• ดำาเนินการจัดจำาหน่ายดินเพาะกล้าใน ๒ ลักษณะ คือ หากใช้กระสอบของกลุม่ บรรจุดนิ จะจำาหน่ายในราคา

กระสอบละ ๔๐ บาท หรือหากเกษตรกรเอากระสอบมาเองจะจำาหน่ายในราคากระสอบละ ๓๕ บาท
• บริหารเงินทุนหมุนเวียนต้นทุนการผลิตดินเพาะกล้า นำามาซื้ออุปกรณ์ในการผสมดินให้กลุ่มเยาวชน
เพื่อผลิตดินเพาะกล้าจำาหน่ายในช่วงวันหยุด เพื่อเป็นการเสริมรายได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
• ขยายผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑) ส่งเสริมกลุ่มเยาวชนในการดำาเนินกิจกรรมด้านการเกษตร
๒) ผลิตดินเพาะกล้า และผลิตต้นกล้าจำาหน่ายในกลุ่มและหมู่บ้านใกล้เคียง
๓) พัฒนาผลิตภัณฑ์จำาหน่ายต้นกล้าพันธุ์ผักในดินเพาะกล้าให้กับนักท่องเที่ยว

ปผลดำ�เนินง�น
๑๑๐ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๒๓๒,๓๒๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๑๓๕,๕๒๐ บาท
๒) จำาหน่ายดินเพาะกล้า จำานวน ๙๖,๘๐๐ บาท
• จำานวนผู้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (สมาชิกเกษตรกรที่ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๒๕ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๒๕๐ ราย (เกษตรกรที่มาซื้อดินเพาะกล้าจากกลุ่ม และเยาวชนที่ได้รับความรู้เรื่อง
การผลิตดินเพาะกล้า)

เชิงคุณภ�พ
• กลุ่มเกษตรกรได้เรียนรู้ถึงการคิดวิเคราะห์เรื่องการผสมดินปลูก เพื่อใช้ในการเพาะต้นกล้าผักเองในชุมชน
และพัฒนาต่อโดยให้กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านเข้ามาเรียนรู้ และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาด้านการเกษตรในชุมชนต่อไป

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๑๑๑

จุดเด่นของโครงก�ร
• มีการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ส่งเสริมให้

เยาวชนเรียนรู้ในด้านการเกษตร
• ประยุกต์ส่วนผสมดินเพาะกล้า โดยใช้
ประสบการณ์และภูมปิ ญ
ั ญาในท้องถิน่ เพือ่ ให้ได้ดนิ เพาะปลูก
ที่มีคุณภาพ และปราศจากเชื้อโรค
• เกิ ด การพั ฒ นาและต่ อ ยอดอาชี พ หลั ก
ภายในหมู่บ้าน และลดต้นทุนในการผลิต

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๒ ด้�นก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน

โครงก�รส่งเสริมก�รปลูกปอเทืองปรับปรุงบำ�รุงดิน
ตำ�บลพร่อน อำ�เภอเมืองยะล� จังหวัดยะล�

คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เกษตรกรประสบกับปัญหาดินเสือ่ มโทรม ขาดธาตุอาหาร และดินแข็ง
จากการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวเป็นระยะเวลานาน ทำาให้ปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตลดลง เกษตรกรจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงบำารุงดิน โดยการเพิม่ อินทรียวัตถุ
ในดิน ปรับปรุงโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด เพื่อ
ลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน จึงร่วมกัน
ส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกชุมชน จำานวน ๖๖ ราย ปลูกปอเทือง เพื่อเป็นการปรับปรุง
บำารุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และปรับปรุงโครงสร้างของดิน

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• คณะกรรมการ และสมาชิก ร่วมวางแผนการดำาเนินโครงการ

กำาหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกปอเทือง โดยหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว
จะปลูกปอเทืองเพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ด และไถกลบปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำารุงดิน
• การบริหารจัดการเทคโนโลยี โดยการดำาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
หลังเก็บเกีย่ วข้าว ได้แก่ การเตรียมดินในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย การหว่านเมล็ดพันธุป์ อเทือง และเก็บเมล็ดพันธุป์ อเทือง เพือ่ จำาหน่าย
ในรอบต่อไป
• บริหารจัดการรายได้และเงินทุนหมุนเวียน จากการจำาหน่ายเมล็ดปอเทือง ทำาให้สมาชิกกลุ่มมีการดำาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีการเพิ่มเงินทุน โดยเปิดให้สมาชิกลงหุ้นเพิ่มเติม
• ขยายผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการจำาหน่ายเมล็ดปอเทืองในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง
• ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ให้ชุมชนปลูกปอเทือง เพื่อปรับปรุงบำารุงดิน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๑๑๓

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๓๓๘,๔๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๑๕๘,๔๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายผลผลิต และเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำานวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
• เกษตรกรผู้รับผลประโยชน์ทางตรง จำานวน ๖๖ ราย (ร่วมเป็นแรงงาน)
• สามารถขยายผลโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกปอเทืองได้จาำ นวน ๕๕ ไร่

เชิงคุณภ�พ
• เกษตรกรร้อยละ ๙๐ มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
• กลุ่มเกษตรกรมีการดำาเนินกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างเพื่อนสมาชิก
• ดินมีความอุดมสมบูรณ์จากการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด

จุดเด่นของโครงก�ร
• เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ในช่วงปอเทืองออกดอก เกษตรกรมีรายได้จากการนำาผลผลิตมาจำาหน่าย

เกิดความสามัคคี มีการทำางานเป็นกลุ่มในชุมชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม โดยอนาคตวางแผนที่จะพัฒนาเป็นแหล่งผลิต
เมล็ดพันธุ์ปอเทืองต่อไป
• เกษตรกรปรับเปลี่ยนที่นา โดยการปลูกพืชชนิดอื่นที่มีมูลค่า และให้ประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๓ ด้�นก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน

โครงก�รผลิตปุ๋ยหมักแห้งเพื่อก�รปรับปรุงบำ�รุงดิน
ตำ�บลหนองต�คง อำ�เภอโป่งน้ำ�ร้อน จังหวัดจันทบุรี

คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำาสวนลำาไยนอกฤดู ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นมูลค่ากว่า ๕๘๒ ล้านบาทต่อปี
แต่กระบวนการผลิตเกษตรกรมีการใช้สารเคมีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ทำาให้สภาพดิน
เสื่อมโทรมลงและขาดความอุดมสมบูรณ์ กลุ่มสมาชิกหนองตาคงยั่งยืน มีสมาชิก จำานวน ๔๕๕ ราย จึงได้ริเริ่มโครงการ
ผลิตปุ๋ยหมักแห้งเพื่อการปรับปรุงดิน เพื่อการปรับปรุง ฟื้นฟู และรักษาสภาพโครงสร้างของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะสมต่อการเพาะปลูก และเพื่อรักษาระบบนิเวศของชุมชน

ก�รดำ�เนินโครงก�ร
• คัดเลือกและแต่งตัง้ คณะกรรมการกลุม่ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ และมอบหมาย

หน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ
• วางแผนการผลิตปุ๋ยหมักแห้ง (ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง) จำานวน
๓ ครัง้ เพือ่ ให้สมาชิกเกิดกระบวนการเรียนรูก้ ารผลิตปุย๋ หมักแห้งอย่างครบถ้วนทุกขัน้ ตอน
• ผลผลิตปุ๋ยหมักแห้งได้จำานวน ๖๘๒ ตัน (๑๓,๖๔๐ กระสอบ) จำาหน่ายให้
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการราคากระสอบละ ๑๐๐ บาท

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๑๑๕

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๒,๖๑๔,๕๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๑,๒๕๐,๕๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง จำานวน ๑,๓๖๔,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้ได้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๔๕๕ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๑,๐๐๐ ราย (จากการนำาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงไปใช้)
• สามารถขยายผลไปยังเกษตรกร และชุมชนในพื้นที่ตำาบลหนองตาคง โดยนำาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง
ไปใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง จำานวน ๒๖,๓๓๒ ไร่

เชิงคุณภ�พ
• เกษตรกร มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน นำาไปต่อยอดการดำาเนินกิจกรรม
• สมาชิกกลุ่มเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการผลิตปุ๋ยหมักแห้ง
• สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงบำารุงดิน และเห็นความสำาคัญของทรัพยากรดินที่มีผลต่อ
ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร

จุดเด่นของโครงก�ร
• สามารถช่วยแก้ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมให้กับสมาชิกได้
• ลดต้นทุนการผลิตลงได้ประมาณ ร้อยละ ๓๐ - ๔๐
• เป็นจุดเรียนรู้ด้านการปรับปรุงบำารุงดินของชุมชนที่สามารถขยายผลไปยังเกษตรกรในชุมชนอื่นๆ

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ด้านการเกษตรอื่น ๆ
อันดับที่ ๑ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยแบบนวัตกรรม
ตำาบลปันแต อำาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
อันดับที่ ๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ (การผลิตอาหารโคเนื้อ)
ตำาบลดงบัง อำาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
อันดับที่ ๓ โครงการเลี้ยงวัวเพื่อเป็นรายได้เสริมลดหมอกควัน
ตำาบลแม่นาจร อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย จำานวน ๒ โครงการ
u
u

โครงการผลิตอาหารปลา ตำาบลบางพลีน้อย อำาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โครงการผลิตอาหารปลา ตำาบลยางน้อย อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

\

อันดับที่ ๑ ด้�นก�รเกษตรอื่น ๆ

โครงก�รส่งเสริมก�รเลี้ยงผึ้งโพรงไทยแบบนวัตกรรม
ตำ�บลปันแต อำ�เภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร

เกษตรกรในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ประกอบอาชีพปลูกยางพารา และปาล์มนา้ำ มัน ซึง่ ปัจจุบนั ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกตา่ำ
สมาชิกกลุ่ม จำานวน ๕๐ ราย จึงได้มีแนวความคิดรวมกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย เพื่อเพิ่มรายได้ เนื่องจากมีต้นทุนต่ำา
เมื่อเปรียบเทียบกับการทำาการเกษตรอื่นๆ ประกอบกับในพื้นที่มีแหล่งอาหารของผึ้งที่สำาคัญ จากอุทยานทะเลน้อย เช่น
ป่าเสม็ดขาว ดอกบัว สมาชิกจึงมีแนวคิดในการเลี้ยงผึ้งโพรง ซึ่งมีความเกื้อกูลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถ
ขยายพื้นที่ และส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนผลไม้ให้แก่สมาชิกในชุมชนได้

ปผลดำ�เนินง�น
๑๒๐ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• ชุมชนมีการวางแผนร่วมกันระหว่างกรรมการกลุ่มและกรรมการชุมชนในการจัดทำาโครงการ
• การเลีย้ งผึง้ แบบนวัตกรรม โดยใช้รงั และคอนเลีย้ งขนาดมาตรฐานร่วมกับถังสลัดนา้ำ ผึง้ ซึง่ ผ่านการพัฒนา

จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถเก็บน้ำาผึ้งได้มากกว่าปกติถึง ๔ เท่า (๑๐ - ๑๒ ครั้ง ต่อปี)
• มีการบริหารเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน (ฝ่ายการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ฯลฯ) มีการสร้าง
กฎระเบียบในการปฏิบตั ขิ องกลุม่ มีการจัดแบ่งเวรสมาชิกกลุม่ ในการดูแล มีการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรูท้ ดี่ รี ะหว่าง
เกษตรกรและกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง ทำาให้เกษตรกรเกิดความสนใจและลดการใช้สารเคมี เป็นประโยชน์แก่การดำาเนินงาน
• มีการแปรรูปผลผลิตที่ได้จากผึ้งเพื่อจำาหน่าย เช่น สบู่ เครื่องดื่ม ขนม ไวน์ ฯลฯ
• กำาหนดแผนการผลิตและการวางแผนขยายพื้นที่การเลี้ยง สามารถแยกและขยายเพิ่มจำานวนรังผึ้งมากขึ้น
• มีแผนการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรซึง่ เชือ่ มโยงแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนเชิงวิถเี กษตรและวัฒนธรรมในชุมชนปันแต
• หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๖๘๖,๐๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๖๓๖,๐๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายน้ำาผึ้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูป จำานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (จากการร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๕๐ ราย
๒) ทางอ้อมจำานวน ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ ราย (จากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้
การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ผู้ซื้อน้ำาผึ้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูป )
• สามารถขยายผลการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยแบบนวัตกรรมไปยังชุมชนและพื้นที่ จำานวน ๔,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ ไร่

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๑๒๑

เชิงคุณภ�พ
• เกษตรกรร้อยละ ๘๐ มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียน จำานวน ๕๐,๐๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐ บาท
• เกิดการขยายต่อยอดการเลี้ยงผึ้งในครัวเรือน และเพิ่มรายได้
• เกิดการอนุรักษ์ผึ้ง และช่วยรักษาระบบนิเวศน์ ตามธรรมชาติของชุมชน

จุดเด่นของโครงก�ร
• มีแผนการผลิตและการบริหารงานของกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิตโดยการเลี้ยงแบบนวัตกรรมที่เหมาะสมจาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นลดปัญหานางพญาผึ้งทิ้งรัง
• สามารถเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร จากการผสมเกสรของผึ้ง
• เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตโดยการแปรรูปผลผลิต สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงที่พืชหลักประสบปัญหา
ราคาตกตำา่
• ใช้เป็นกลยุทธ์ในการลดการใช้สารเคมีในชุมชน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๒ ด้�นก�รเกษตรอื่น ๆ

โครงก�รส่งเสริมและพัฒน�ก�รเลี้ยงโคเนื้อ (ก�รผลิตอ�ห�รโคเนื้อ)
ชุมชนดงบัง อำ�เภอน�ดูน จังหวัดมห�ส�รค�ม
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ตำาบลดงบัง จำานวน ๕๐ ราย มีแนวความคิดในการที่จะผลิตอาหารข้นคุณภาพดี
ทีม่ โี ปรตีนสูงไว้ใช้เองในกลุม่ และเพือ่ จำาหน่ายสร้างรายได้ นอกเหนือจากการเลีย้ งโคเนือ้ เพียงอย่างเดียว โดยมุง่ เน้นการผลิต
อาหารข้นที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับท้องตลาด เพื่อลดต้นทุน และให้โคเนื้อเจริญเติบโตได้ดี มีคุณภาพ เนื่องจากที่ผ่านมา
เกษตรกรใช้อาหารข้นที่ซื้อมาจากท้องตลาด ทำาให้โคเนื้อโตช้า ต้องใช้ระยะเวลาเลี้ยงนาน

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• ชุมชนมีการวางแผนร่วมกันระหว่างกรรมการกลุ่มและกรรมการชุมชนในการจัดทำาโครงการ
• ใช้เทคโนโลยีการผลิตตามหลักวิชาการของกรมปศุสัตว์ วางแผนการผลิตให้มีคุณภาพเท่ากับท้องตลาด
• มีการบริหารเป็นกลุ่ม แบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน (ฝ่ายการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ฯลฯ) มีการสร้าง

กฎระเบียบในการปฏิบัติของกลุ่ม มีการประชุมกลุ่มเพื่อหาแนวทางเมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคและการบริหารจัดการ
อย่างสม่ำาเสมอ
• มีโครงการผลิตอาหารต่อยอดเพื่อส่งเสริมกลุ่มแปลงใหญ่ ให้ผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพ
• กำาหนดแผนการผลิตและวางแผนขยายพื้นที่การผลิตวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
• หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ให้การสนับสนุน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๑๒๓

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๕๔๓,๓๒๕ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๓๙๘,๐๒๕ บาท
๒) จำาหน่ายอาหารโคเนื้อคุณภาพสูง จำานวน ๑๔๕,๓๐๐ บาท
• จำานวนผู้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง จำานวน ๒๓๙ ราย (ร่วมเป็นแรงงาน)
๒) ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม จำานวน ๒,๐๐๐ ราย (เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่มาซื้ออาหารโคเนื้อจากกลุ่ม)
• สามารถขยายผลไปยังพื้นที่ จำานวน ๒,๕๐๐ ไร่

เชิงคุณภ�พ
• เกษตรกรร้อยละ ๘๐ มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง
• เกิดเงินทุนหมุนเวียน จำานวน ๓๕๗,๐๐๐ บาท สร้างรายได้ให้เกษตรกร
• ชุมชนเกิดความสามัคคี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูลซึ่งกัน

ปผลดำ�เนินง�น
๑๒๔ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

จุดเด่นของโครงก�ร
• สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้วสั ดุในท้องถิน่ ทีห่ าง่าย

มาเพิ่มมูลค่า เช่น ใบมันสด ใบกระถินตากแห้ง รำาข้าว เป็นต้น
• ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ลู ก มั น สำ า ปะหลั ง และพื ช อาหารสั ต ว์
ในพื้นที่ ส่งเสริมการแปรรูปหัวมันสดเป็นมันเส้น
• กลุ่มจะรับซื้อเพื่อนำามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
โคเนื้อ เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๓ ด้�นก�รเกษตรอื่น ๆ

โครงก�รเลี้ยงวัวเพื่อเป็นร�ยได้เสริมลดหมอกควัน
ตำ�บลแม่น�จร อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เกษตรกรส่วนใหญ่ในตำาบลแม่นาจร อำาเภอแม่แจ่ม มีฐานะยากจน ไม่มเี อกสารสิทธิใ์ นพืน้ ทีท่ าำ การเกษตรทำาให้
เกิดการบุกรุกป่าทำาไร่เลือ่ นลอยเพือ่ ปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ก่อให้เกิดผลกระทบทางระบบนิเวศ ทำาให้สญ
ู เสียความอุดมสมบูรณ์
ของป่าไม้ ปัญหาหมอกควันและไฟป่า และประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาผลผลิตตกต่ำา ก่อให้เกิดหนี้สิน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว กลุ่มชุมชนบ้านแม่นาจรเหนือ ซึ่งมีสมาชิก จำานวน ๓๖ ราย จึงได้ริเริ่มโครงการ
เลี้ยงวัวเพื่อเป็นรายได้เสริมลดหมอกควัน มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบในชุมชนเพื่อเป็นอาหารสัตว์และอนุรักษ์วัวพันธุ์พื้นเมือง

ก�รดำ�เนินโครงก�ร
• แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงการทำาหน้าที่ในการดำาเนินการกิจกรรมต่างๆ บริหารจัดการรายได้

จากการขายวัว โดยแบ่งสัดส่วน ดังนี้
๑) จัดสรรเป็นค่าตอบแทนสมาชิก
ร้อยละ ๗๐
๒) จัดสรรเป็นเงินสมทบทุนเดิม
ร้อยละ ๒๕
๓) จัดสรรเป็นเงินสาธารณประโยชน์
ร้อยละ ๕
• จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่กลุ่ม และวางแผนที่จะรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติม
เพิม่ วัวขุน เพิม่ พืน้ ทีแ่ ปลงหญ้า ลดพืน้ ทีก่ ารปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และส่งเสริมให้สมาชิกปรับเปลีย่ นมาเลีย้ งวัวเป็นอาชีพหลัก

ปผลดำ�เนินง�น
๑๒๖ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๗๕๖๔,๐๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๓๐๘,๐๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายวัวพื้นเมือง จำานวน ๔๕๖,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๖๒ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๕๙,๕๘๒ ราย (จากการซื้อวัวพื้นเมือง และปรับเปลี่ยน
พื้นที่การปลูกข้าวโพดมาปลูกหญ้าทดแทน )
• สามารถลดพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำานวน ๑๒๐ ไร่

เชิงคุณภ�พ
• มีการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เกิดเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน จำานวน ๔๕๖,๐๐๐ บาท
• สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น รู้จักการทำางานเป็นกลุ่มสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
• สามารถลดต้นทุนการผลิตพืชได้โดยการนำามูลวัวมาใช้เป็นปุ๋ยคอกเพื่อการปรับปรุงดิน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๑๒๗

จุดเด่นของโครงก�ร
• เกิดการปรับเปลีย่ นการใช้ประโยชน์ของพืน้ ที่

จากการปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์มาเป็นการปลูกหญ้าเพือ่ เลีย้ งสัตว์
ทำาให้ไม่ต้องเผาตอซังข้าวโพด สามารถช่วยลดการเกิดปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน
• มีการเชือ่ มโยงกับโครงการต่าง ๆ ทีด่ าำ เนินการ
อยูแ่ ล้วในพืน้ ที่ เช่น โครงการประชารัฐแม่แจ่ม โครงการสร้าง
ป่าสร้างรายได้ และแม่แจ่มโมเดลพลัส

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ด้านชุมชนดีเด่น
อันดับที่ ๑ ชุมชนที่ ๑ ตำาบลท่าข้าม อำาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อันดับที่ ๒ ชุมชนที่ ๑๐ ตำาบลยี่ล้น อำาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
อันดับที่ ๓ ชุมชนตำาบลหนองสนิท ตำาบลหนองสนิท อำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรนิ ทร์

โครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย จำานวน ๖ ชุมชน
u
u
u
u
u
u

ชุมชนหินมูล ๑ ตำาบลหินมูล อำาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ชุมชนตำาบลทุ่งควายกิน ๑ ตำาบลทุ่งควายกิน อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชุมชนวังตามัว ๑ ตำาบลวังตามัว อำาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ชุมชนควนเมา ๑ ตำาบลควนเมา อำาเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ชุมชนแม่นาจร ๑ ตำาบลแม่นาจร อำาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนตะเคียนเลื่อน ตำาบลตะเคียนเลื่อน อำาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๑ ด้�นชุมชนดีเด่น

ชุมชนที่ 1 ตำ�บลท่�ข้�ม อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร

ภูมิประเทศของชุมชน เป็นที่ราบลุ่ม ทำาให้เกิดน้ำาท่วมขังซ้ำาซาก ประกอบกับ
เกษตรกรมีการใช้สารเคมีติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน ทำาให้ต้นทุนการผลิตสูง
สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลกระทบต่อปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต
สมาชิกชุมชนตำาบลท่าข้าม จำานวน ๑๓๒ คน จึงเกิดการรวมพลัง ร่วมกันผลิตชีว
ภัณฑ์และปุ๋ยหมัก ใช้เองในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพดิน ลดต้นทุนการผลิต
และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งทุกกิจกรรมดำาเนินการโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนผ่าน ศพก. โดยใช้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เน้นการดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• บริหารจัดการรายได้และเงินทุนหมุนเวียน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มสมาชิกในชุมชน
• พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ (ศพก.) เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการดินปุ๋ยในชุมชน
• สร้างกระบวนการแก้ไขปัญหา ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการสร้างความรู้ และกระบวนการมีสว่ นร่วม
• ผลิตสารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยหมัก ๖๐๐ ตันต่อปี
• เกิดการขยายผลและการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ได้แก่ ผลิตสารชีวภัณฑ์การทำาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยเคมีสั่งตัด

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ด้านการแปรรูปผลผลิตการผลิตผัก ไม้ผล GAP เพื่อจำาหน่ายให้แก่ห้างสรรพสินค้า

ปผลดำ�เนินง�น
๑๓๒ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน จำานวน ๒,๖๑๐,๔๘๐ บาท แบ่งเป็น
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๑,๒๕๐,๔๘๐ บาท
๒) จำาหน่ายชีวภัณฑ์และปุ๋ยหมัก จำานวน ๑,๓๖๐,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๑๓๒ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๕๑๗ ราย (จากการนำาชีวภัณฑ์และปุ๋ยหมักไปใช้)
• พื้นที่การเกษตร ได้รับการพัฒนาคุณภาพของดิน ไม่ต่ำากว่า ๑,๐๐๐ ไร่

เชิงคุณภ�พ
• เกิดความรัก ความสามัคคี ปัญหาถูกแก้ไขโดยใช้หลักการชุมชนมีส่วนร่วม รวมพลังสามัคคี
• สมาชิกชุมชนทุกครัวเรือนร่วมใช้ปุ๋ยหมักพัฒนาดินทำาให้ดินมีความสมบูรณ์

จุดเด่นของโครงก�ร
• การรวมพลัง สามัคคี ร่วมรณรงค์ใช้ปุ๋ยหมักเพื่อพัฒนาคุณภาพดินทุกครอบครัว
• กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนมีความเชื่อมโยง พึ่งพากัน เช่นกลุ่มผู้ปลูกผัก กลุ่มผู้ปลูกไม้ผล
• กลุ่มผลิตปุ๋ย กลุ่มผลิตสารชีวภัณฑ์ กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มจัดการตลาดสินค้า ได้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๒ ด้�นชุมชนดีเด่น

ชุมชนที่ ๑๐ ตำ�บลยี่ล้น อำ�เภอวิเศษชัยช�ญ จังหวัดอ่�งทอง
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
เกษตรกรในชุมชนมีอาชีพหลัก ทำานา และเลีย้ งปลา แต่ในช่วง ๒ ปี ทีผ่ า่ นมาต้องประสบปัญหาราคาปลาช่อน
และราคาข้าวตกตำ่า ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของชุมชนตกต่ำาลงไปด้วย สมาชิกชุมชนจึงร่วมกันคิด วิเคราะห์หาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา โดยน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๙ มาเป็นแนวทาง
การแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ ด้วยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ
ของสมาชิกในชุมชน ร่วมทำา ๔ กิจกรรม รวมกลุม่ เป็น ๑ โครงการ ทีม่ คี วามสอดคล้องเกือ้ กูลซึง่ กัน พัฒนาคุณภาพปลานา้ำ จืด
ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรและมีอาชีพทางเลือกอื่น ๆ โดยใช้หลักการ “ ร่วมคิด ร่วมทำา ชุมชนเข้มแข็ง
บูรณาการเครือข่ายต่างๆ” ปัจจุบันกลุ่มนี้มีสมาชิกที่ร่วมดำาเนินกิจกรรม จำานวน ๖๐ คน

ปผลดำ�เนินง�น
๑๓๔ สรุ
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• สมาชิกร่วมวางแผน กำาหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความถนัดและ

ความสามารถของสมาชิกในชุมชน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทาง
การบริหารจัดการ
• การดำาเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมมีความเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน สามารถ
นำาผลผลิตจากโครงการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่
๑) การเลีย้ งปลาช่อนในบ่อดิน จำานวน ๑ บ่อ เลีย้ งปลานิลจิตรลดา
ในบ่อดิน จำานวน 3 บ่อ
๒) ผลิตปุ๋ยน้ำาหมักและสารไล่แมลง จากส่วนประกอบของปลาที่เหลือ
จากการแปรรูป โดยหมักรวมกับผลไม้ และสมุนไพรชนิดต่างๆ
๓) การแปรรูปปลา เช่น ปลาแดดเดียว ปลายอ แหนมปลา ปลาส้ม ปลาร้า ฯลฯ
๔) การปลูกผักหลากหลายชนิด และปลูกดาวเรือง บนพืน้ ทีว่ า่ งบริเวณคันบ่อเลีย้ งปลา เพือ่ ปรับปรุงภูมทิ ศั น์
เป็นแหล่งอาหารในชุมชน และสร้างจุดจำาหน่ายสินค้าชุมชน
• การบริหารจัดการรายได้และเงินทุนหมุนเวียน โดยเป็นทุนหมุนเวียน ร้อยละ ๕๐ ปันผลให้แก่สมาชิก ร้อยละ
๔๐ และให้สาธารณประโยชน์ ร้อยละ ๑๐
• การขยายผลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการทำาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น วางแผนจัดทำาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ขยายผลโดยการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการผลิตปุ๋ย เกษตรอินทรีย์ ให้แก่สมาชิกในชุมชน และชุมชนข้างเคียง

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๑,๑๐๑,๐๔๕ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๖๓๑,๐๔๕ บาท
๒) การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน จำานวน ๔๗๐,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๑๐๐ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๑๙๖ ครัวเรือน (จากการซื้อผลิตภัณฑ์นำาไปบริโภคและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน)
• สามารถขยายผลการดำาเนินกิจกรรมไปยังพื้นที่การเกษตรในชุมชนถึง ๓,๑๒๕ ไร่ เกษตรกรรายอื่นๆ
นำาแนวทางการดำาเนินกิจกรรมเป็นต้นแบบไปใช้ในครัวเรือน เช่น การแปรรูปอาหาร เป็นต้น

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๑๓๕
เชิงคุณภ�พ
• เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการจ้างแรงงาน และลดรายจ่ายในครัวเรือน
• เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยในชุมชน
• ลดความเสีย่ งในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร เป็นชุมชนเข้มแข็งพึง่ พาตนเองได้ และเกิดความสามัคคี

จุดเด่นของโครงก�ร
• มีการวางแผนที่ดี ทำาให้เกิดรายได้ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
• ผู้นำาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาชุมชน มีการสร้างเครือข่ายโครงการและ มีจิตอาสาทำางานเพื่อส่วนรวม
• เป็นชุมชนเข้มแข็งที่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้ และทุกกิจกรรมเกื้อกูลกัน จนสามารถพัฒนาเป็น

แหล่งอาหาร (ซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชน)

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑

อันดับที่ ๓ ด้�นชุมชนดีเด่น

ชุมชนตำ�บลหนองสนิท ตำ�บลหนองสนิท อำ�เภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
คว�มคิดริเริ่มโครงก�ร
ทีผ่ า่ นมา สมาชิกชุมชนหนองสนิท จำานวน ๒๔๐ คน ประสบกับปัญหาสุขภาพทีเ่ กิดจากการใช้สารเคมีปริมาณ
มากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานในแปลงนาของตนเอง สภาพดินเกิดความเสือ่ มโทรม รวมทัง้ เกษตรกรมีตน้ ทุนการผลิตข้าว
ที่สูงขึ้น ชุมชนจึงมีแนวความคิดที่จะแก้ไขปัญหาโดยการร่วมกันปลูกพืชตระกูลถั่ว และปอเทือง เพื่อเพิ่มธาตุอาหาร และ
ความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดนิ รวมทัง้ สมาชิกชุมชนได้รวมกลุม่ ศึกษาเรียนรูก้ ารทำาเกษตรอินทรีย์ เพือ่ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี
โดยการปรับเปลีย่ นมาใช้สารชีวภัณฑ์ และปุย๋ หมัก มีการผลิตไว้ใช้เองในชุมชนและเพือ่ จำาหน่ายสร้างรายได้อกี ทางหนึง่ ด้วย

ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร
• สมาชิกร่วมวางแผน กำาหนดกิจกรรม และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้าง

โรงเรือนอเนกประสงค์ สำาหรับจัดเก็บปุ๋ยหมัก
• รวมกลุ่มศึกษาและเรียนรู้การทำาสารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยหมัก
มีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยใช้ ศพก.
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
• นำาวัสดุในท้องถิ่น มาเป็นวัตถุดิบ เพื่อลดการพึ่งพา
ปัจจัยจากภายนอก และลดต้นทุนการผลิต ผลิตสารชีวภัณฑ์และปุย๋ หมัก
ไว้ ใ ช้ เ องในชุ ม ชน และจำ า หน่ า ยปุ๋ ย หมั ก คุ ณ ภาพให้ แ ก่ ส มาชิ ก
ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
• บริหารจัดการรายได้ โดยมีการแบ่งรายได้สว่ นหนึง่
ไว้เป็นทุนในการจัดซื้อปัจจัยที่จำาเป็นในการผลิต และนำามาเป็น
กองทุนหมุนเวียนให้แก่สมาชิกไว้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร

สรุ
ปผลดำ�เนินง�น
โครงก�รเกษตรยั่งยืน ๑ ๑๓๗

ผลลัพธ์ของโครงก�ร
เชิงปริม�ณ
• เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้ จำานวน ๑,๗๑๑,๐๐๐ บาท มาจาก
๑) การจ้างแรงงาน จำานวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
๒) จำาหน่ายปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำาหมักชีวภาพ จำานวน ๔๖๑,๐๐๐ บาท
• จำานวนผู้รับผลประโยชน์ แบ่งเป็น
๑) ทางตรง (ร่วมเป็นแรงงาน) จำานวน ๒๔๐ ราย
๒) ทางอ้อม จำานวน ๕๐๐ ราย (จากการนำาปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ำาหมักชีวภาพไปใช้ และเข้ามาศึกษาเรียน
รู้ขั้นตอนการผลิต สารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยหมัก)
u สามารถเพิ่มพื้นที่การทำานาอินทรีย์ในชุมชนได้ถึง ๒,๐๐๐ ไร่
เชิงคุณภ�พ
u เกษตรกรใส่ใจต่อระบบนิเวศทางการเกษตร โดยปรับเปลี่ยนมาใช้ปัจจัยทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม นำาสารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ไปใช้ในแปลงข้าวอินทรีย์ พืชผัก และสวนยางพารา
u เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถผลิตปัจจัยด้านการเกษตรนำาใช้เองในชุมชน
u ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และเกิดความสามัคคี

จุดเด่นของโครงก�ร
ชุมชนตำาบลหนองสนิท เป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้เป็น
ชุมชนเกษตรปลอดภัย โดยคำานึงถึงความสำาคัญของสุขภาพผู้ผลิต และผู้บริโภค เป็นหลัก
u เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ ร่วมกันรณรงค์ให้เกษตรรายอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนมา
ปลูกพืชปลอดสารพิษ
u

