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บทสรุป 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พุทธศักราช 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรได้จัดท าโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสส าคัญนี้ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตร เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมมูลค่าจาก
เศษวัสดุการเกษตร ประกอบกับสถานการณ์ปัญหาวิกฤตหมอกควันปกคลุม และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กใน
หลายพ้ืนที่ของประเทศ โดยมีสาเหตุส าคัญประการหนึ่ง คือ การเผาในพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งเป็นการท าลาย
โครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ท าให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
และผลผลิตที่ได้รับต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น จึงควรสนับสนุนการน าเศษวัสดุการเกษตรมาท าประโยชน์   
เพ่ิมมูลค่า ทดแทนการเผา โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)     
ที่มีอยู่ 882 แห่ง ร่วมกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้น าที่มีความเข้มแข็ง และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรที่มีเครือข่ายครอบคลุมทุกอ าเภอทั่วประเทศ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน อีกทั้งสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวัสดุการเกษตรเหลือใช้ในไร่นา เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม       
สร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชนอย่างยั่งยืน 

การด าเนินโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด าเนินการในช่วง
เดือนเมษายน 2562 – พฤษภาคม 2563 โดยรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจัดการเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในพ้ืนที่และชุมชน ผ่านกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการ
ส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตรและการน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือจ าหน่ายเป็น
พลังงานชีวมวล และผู้รับซื้อต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศเป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพ่ือสร้างทางเลือกในการเปลี่ยน
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดมูลค่า ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 

1. การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 2 ครั้ง โดย ครั้งที่ 1 เป็นเวทีการอบรม 
ให้ความรู้ การวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ ความต้องการของชุมชน และจัดท าแผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชน 
ครั้งที่ 2 เป็นเวทีการให้ความรู้ และด าเนินการตามแผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชน 

2. การจัดท าฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน เพ่ิมธาตุ
อาหารหลัก อาหารรอง และอาหารเสริม สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ด าเนินการ ณ ศพก. หรือศูนย์เครือข่าย 
882 แห่ง และ ศดปช. 882 แห่ง รวม 1,764 แห่ง มีปริมาณปุ๋ยที่ด าเนินการรวมทั้งสิ้น 219,421 ตัน 

3. การจัดการเศษวัสดุการเกษตร โดยให้ชุมชนร่วมกันก าหนดกิจกรรมที่จะน าเศษวัสดุ
การเกษตรที่เหลือใช้มาท าประโยชน์ ประกอบด้วยกิจกรรมทางเลือก 6 กิจกรรม ดังนี้ 

3.1 การจัดท ากองปุ๋ยหมัก ด าเนินการ 4,087 จุด กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ การไถ
กลบตอซัง การผลิตปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก เป็นต้น 
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3.2 การผลิตเป็นอาหารสัตว์ ด าเนินการ 1,655 จุด กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ การท า
ฟางอัดก้อน หมักพืชเพ่ือผลิตเป็นอาหารสัตว์ ได้แก่ โค-กระบือ และสัตว์ปีก การท าแซนวิชปลาอาหารสัตว์น้ า  
การท าเปลือกกล้วยเป็นอาหารปลาดุก เป็นต้น 

3.3 วัสดุส าหรับท าการเกษตรอ่ืน ๆ ด าเนินการ 360 จุด กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่  
ท าวัสดุส าหรับเพาะเห็ด ท าวัสดุปลูกพืช ใช้ฟางข้าวคลุมแปลงรักษาความชื้นในดิน เป็นต้น 

3.4 วัสดุส าหรับแปรรูป หัตถกรรม และอุตสาหกรรม ด าเนินการ 41 จุด กิจกรรมที่
ด าเนินการ ได้แก่ การท ากระดาษจากฟางข้าว การท ากระดาษจากใยสับปะรด การท ากระดาษจากซังข้าวโพด 
วัสดุโครงสร้างโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุจักสานจากไม้ไผ่ การท าไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นต้น 

3.5 ใช้เป็นพลังงานทางเลือก ด าเนินการ 54 จุด กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ การท า
เตาเผาถ่านไบโอชาร์ไร้ควัน ใช้เศษกิ่งไม้ท าฟืน และท าถ่านไม้ การผลิตถ่านอัดแท่ง การน าแกลบเป็นเชื้อเพลิง
เตาชีวมวล เป็นต้น 

3.6 เมนูทางเลือกอ่ืน ๆ ด าเนินการ 54 จุด กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ ผลิตจุลินทรีย์
จากหน่อกล้วย/จุลินทรีย์ท้องถิ่น การท าหัวปุ๋ยเบญจคุณแบบก้อน การท าปุ๋ยน้ าหมัก เป็นต้น 

4. การเชื่อมโยงตลาดในการจัดซื้อเศษวัสดุการเกษตร มีปริมาณเศษวัสดุการเกษตรที่จ าหน่าย 
จ านวน 4,406 ตัน เป็นเงิน 1,671,860 บาท ได้แก่ แกลบ ชานอ้อย เศษใบไม้ กากปาล์ม ซังข้าวโพด   และ
ปุ๋ยที่ชุมชนร่วมกันผลิต เป็นต้น  

ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินโครงการ ได้แก่ เกษตรกรมีการเปลี่ยนทัศนคติ และปรับ
พฤติกรรมโดยลดการเผาทางการเกษตร มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม การรักษาสภาพโครงสร้างดิน และเห็นถึง
ประโยชน์ของเศษวัสดุการเกษตรมากขึ้น มีการน าความรู้ไปปรับใช้ เกิดความสามัคคีในชุมชน และต่อยอดกิจกรรม
โครงการสู่แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล เมื่อเสร็จสิ้นการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563      
มีกิจกรรมที่ชุมชนด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ การท าปุ๋ยหมัก การไถกลบตอซัง ลดการเผาพ้ืนที่เกษตร การน า
เศษวัสดุการเกษตรมาก่อให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนจ าหน่ายเศษวัสดุการเกษตรแก่ผู้รับซื้อ  
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ค าน า 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ปีพุทธศักราช 2562 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท าโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นา
สู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก      
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยด าเนินการ ณ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ทั่วประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร     
ลดการเผาในพ้ืนที่การเกษตร และสนับสนุนการน าวัสดุการเกษตรเหลือใช้ที่มีในพ้ืนที่ตนเองมาก่อให้เกิด
ประโยชน์เพ่ิมขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ขอสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการด าเนินงาน และแนวทาง
ในการพัฒนาสนับสนุนกิจกรรมในปีต่อไป 

 

 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร  

กรกฎาคม 2563 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัด จัดท าโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตรรับผิดชอบด าเนินการจัดท าโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสส าคัญนี้ 

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้พิจารณากิจกรรมโครงการที่มุ่งเน้นให้
เกษตรกรใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุการเกษตร เพ่ือลดต้นทุน และเพ่ิมมูลค่าจากเศษวัสดุการเกษตร ประกอบ
กับสถานการณ์ปัจจุบันเกิดปัญหาวิกฤตหมอกควันปกคลุม และเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย โดยมีสาเหตุส าคัญประการหนึ่ง คือ การเผาในพื้นท่ีการเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าวส่งผลกระทบ
ต่อสุขอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการท าอาชีพ
การเกษตรโดยตรง กล่าวคือ การเผาในพ้ืนที่การเกษตรยังเป็นการท าลายโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์
ของดิน ท าให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และผลผลิตที่ได้รับต่ ากว่าที่ควรจะ
เป็นด้วย จึงควรสนับสนุนการน าเศษวัสดุการเกษตรมาท าประโยชน์ เพ่ิมมูลค่า ทดแทนการเผา ดังนั้น จึงได้
จัดท าโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่ 882 แห่ง ร่วมกับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 
ครอบคลุมทุกอ าเภอทั่วประเทศ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 
และสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือจัดการเศษวัสดุการเกษตรให้เกิดประโยชน์ในพื้นท่ีและชุมชน 
2. เพื่อลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ลดปัญหาหมอกควันและสร้างสมดุลระบบ

นิเวศ ในชุมชน 
3. เพ่ือส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้เป็นปัจจัยการผลิต    

และพลังงานชีวมวล 

3. เป้าหมาย/สถานที่ด าเนินการ   
1. ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 26,460 ราย  
2. ด าเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ 

และ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) 882 ศูนย ์



2 
 

4. กิจกรรม และวิธีด าเนินการ 
การด าเนินโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมส่งเสริมการเกษตร มีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมด าเนินงานทั้งส่วนกลาง ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ศพก. ศดปช. และเครือข่ายทั่วประเทศ ประกอบด้วย 8 กิจกรรมหลัก ดังนี้  

1. การจัดท าโครงการฯ และแผนการปฏิบัติงาน  
2. การประชาสัมพันธ์โครงการ  
3. การประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการ และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
4. การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพ่ือสร้างเครือข่ายการท าเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม 
5. การจัดท าฐานเรียนรู้ปุ๋ยอินทรีย์ 
6. การจัดการเศษวัสดุการเกษตร 
7. การเชื่อมโยงตลาดในการจัดซื้อเศษวัสดุการเกษตร 
8. การติดตาม สนับสนุน และการรายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลโครงการ  

รายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

4.1 ขั้นตอนการเตรียมการ 
4.1 การจัดท าโครงการฯ และแผนการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย เพ่ือก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กรอบกิจกรรมและช่วงเวลาการด าเนินกิจกรรม
โครงการ โดยส่วนกลางจัดท าและขออนุมัติโครงการ จัดท าคู่มือการด าเนินงานโครงการ แจ้งส านักงาน
เกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 
ด าเนินงาน และโอนจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน 

4.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
4.2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ 
เป้าหมาย เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้การด าเนินโครงการฯ และประชาสัมพันธ์การ

ด าเนินโครงการที่ดีสามารถเป็นตัวอย่างในการด าเนินงานแก่ศูนย์อื่นๆ ได้ ดังนี้ 
1) ส่วนกลาง (ส านักงานเลขานุการกรม) ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ        

ทั้งช่วงก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างการด าเนินกิจกรรมโครงการ และการสรุปผลการด าเนินโครงการ 
2) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตร

อ าเภอประชาสัมพันธ์โครงการ แก่เกษตรกรและผู้สนใจผ่านสื่อช่องทางต่างๆ 
3) ส านักงานเกษตรอ าเภอน าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายกิจกรรมการด าเนิน

โครงการ ไปติดตั้งที่ ศพก. และ ศดปช. หาก ศพก. และ ศดปช. เป็นสถานที่เดียวกัน ให้น าไปติดตั้งที่
เครือข่าย ศพก. อ่ืน โดยใช้มติคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ าเภอ ดังนี้ 
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- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 x 2.4 เมตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กรมส่งเสริมการเกษตรออกแบบป้ายให้ทุกจังหวัดใช้เหมือนกัน 
 
หมายเหตุ : กรมส่งเสริมการเกษตรออกแบบป้ายให้ทุกจังหวัดใช้เหมือนกัน 
 

- ป้ายกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ  (ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 x 2.4 เมตร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรมส่งเสริมการเกษตรออกแบบป้ายให้ทุกจังหวัดใช้เหมือนกัน 
 

4.2.2 การประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการ และน าเสนอผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจโครงการ และน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ  
1) หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงโครงการในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.     

และแปลงใหญ่ระดับประเทศ เขต จังหวัด และอ าเภอ การชี้แจงผ่านเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร    
และเวทีเฉพาะกิจแล้วแต่ความเหมาะสมในการบริหารจัดการของพ้ืนที่ 
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2) ส่วนกลางจัดดูงานด้านการตลาดให้แก่คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ 
ระดับประเทศ ในการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 

3) ส านักงานเกษตรจังหวัดพิจารณาจุดที่มีความพร้อมในการด าเนินงานโครงการระดับจังหวัด 
เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับเขต ครั้งที่ 4 

4) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 พิจารณาจุดที่มีความพร้อมในการด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่
ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 

5) การน าเสนอผลการด าเนินโครงการที่ได้รับการคัดเลือก สามารถเป็นตัวอย่างน าเสนอได้   
ทั้ง 6 เขต ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 
 

4.2.3 การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างเครือข่ายการท าเกษตรรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย เพ่ืออบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร จ านวน 2 ครั้ง ณ ศพก. หรือ ศดปช. หรือ
ศูนย์เครือข่าย ศูนย์ละ 30 ราย จ านวน 882 แห่ง จ านวนทั้งสิ้น 26,460 ราย รายละเอียด ดังนี้ 

 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 เป็นเวทีการอบรมให้ความรู้ การวิเคราะห์ปัญหาพ้ืนที่  
ความต้องการของชุมชน และจัดท าแผนการจัดการเศษวัสดุการเกษตรของชุมชน 

เป้าหมาย  
1. ชุมชนต้องรู้สภาพปัญหาและสถานการณ์เศษวัสดุการเกษตรในพ้ืนที่ของตนเอง 
2. ชุมชนมีแผนการจัดการเศษวัสดุการเกษตร 
3. เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเศษวัสดุการเกษตร 
ด าเนินการ ดังนี้ 
1. การอบรมความรู้การไม่เผาในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการไม่เผาในพ้ืนที่

การเกษตร โดยใช้วิทยากรเกษตรการหยุดเผาในพ้ืนที่/เจ้าหน้าที่  
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่  
3. จัดท าแผนการจัดการเศษวัสดุการเกษตรของชุมชน และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ ตาม

ทางเลือกในคู่มือโครงการหรือทางเลือกอ่ืนที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  
 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 2 เป็นเวทีการให้ความรู้และด าเนินการตามแผนการ

จัดการเศษวัสดุการเกษตรของชุมชน  
เป้าหมาย เกษตรกรได้รับความรู้ตามความต้องการจัดการเศษวัสดุของชุมชน ดังนี้ 
1. การอบรมให้ความรู้ตามแผนที่ก าหนด โดยวิทยากรเกษตร/เจ้าหน้าที่ 
2. การด าเนินกิจกรรมตามแผนความต้องการจัดการเศษวัสดุที่ชุมชนที่ก าหนดไว้ 

หมายเหตุ : ให้ชุมชนร่วมกันด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และสรุปผลการด าเนินการตามแผนการจัดการ  
เศษวัสดุของชุมชน โดยใช้เวทีการประชุมเครือข่าย ศพก./เวทีอ่ืนๆ ในพื้นที่ตามความเหมาะสม 
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4.2.4 การจัดท าฐานเรียนรูปุ้๋ยอินทรีย์ 
เป้าหมาย ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุในดิน     

เพ่ิมธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม และลดต้นทุนการผลิต ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ส านักงานเกษตรอ าเภอจัดท าฐานเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้การน าวัสดุเหลือใช้มาท าให้เกิด

ประโยชน์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หรือการไถกลบตอซัง การไถกลบวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรใน ศพก. และ ศดปช. 
เช่น ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก เป็นต้น 

2) ให้จัดท ากองปุ๋ยหมักเพ่ือเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ของเกษตรกร ณ ศพก. และ ศดปช.  
3) เกษตรกรที่สนใจรวมกลุ่มจัดท ากองปุ๋ยหมัก ณ สถานที่เรียนรู้ หรือปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 

 
4.2.5 การจัดการเศษวัสดุการเกษตร 
เป้าหมาย ด าเนินกิจกรรมการจัดการเศษวัสดุของชุมชนตามมติของชุมชนจากเวทีการอบรม

ถ่ายทอดความรู้ครั้งที่ 1 ด าเนินการ ดังนี้ 
1) ชุมชนร่วมกันก าหนดกิจกรรมและแผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชนที่ผ่านการร่วม

วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ในเวทีการอบรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1  
2) ชุมชนร่วมด าเนินการตามแผนจัดการเศษวัสดุที่ร่วมกันก าหนด โดยด าเนินการ ณ ศพก. 

หรือ ศูนย์เครือข่ายอื่นๆ  
 

4.2.6 การเชื่อมโยงตลาดในการจัดซื้อเศษวัสดกุารเกษตร 
เป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจ าหน่ายเป็นปัจจัยการผลิตพลังงานชีวมวล

แก่ผู้รับซื้อ ดังนี้ 
1) ส านักงานเกษตรอ าเภอพิจารณาศักยภาพความพร้อมของ ศพก. และ ศดปช.  
2) ศพก. และศดปช. แห่งไหนมีความพร้อมและมีความต้องการขายเศษวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตรที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือมาท าเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ได้ สามารถแจ้งความ
จ านงกับทางส านักงานเกษตรอ าเภอ เพ่ือแจ้งจังหวัดและให้การสนับสนุนประสานงานผู้รับซื้อ 

3) กรณี ศพก. และ ศดปช. มีความพร้อมและต้องการจ าหน่ายเศษวัสดุเหลือใช้ สามารถท า 
MOU กับผู้รับซื้อ หรือบริษัทต่างๆ ที่รับซื้อ ได้ด้วยตนเองหรือในนามกลุ่ม โดยให้เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตร
อ าเภอท าหน้าที่พยาน  

4) การท า MOU ในการซื้อขายเศษวัสดุเหลือใช้ ให้เป็นไปโดยความสมัครใจของ ศพก. และ  
ศดปช.  

5) กรณี ศพก. และ ศดปช. ไหนมีการจ าหน่ายเศษวัสดุเหลือใช้ ให้อ าเภอจัดท ารายงานให้
จังหวัด เพ่ือจังหวัดจัดส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป  

6) ส านักงานเกษตรจังหวัดติดตาม สนับสนุน และรายงานสรุปผลการด าเนินงานระดับจังหวัด 
ส่งส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 และเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร  
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รายละเอียดตามตัวอย่าง ขั้นตอนการจ าหน่ายวัสดุการเกษตรกับผู้รับซื้อ  
ตัวอย่าง ขั้นตอนการจ าหน่ายวัสดุการเกษตรกับผู้รับซื้อ ดังนี้ 

 

หมายเหตุ : ชุมชนสามารถประสานเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อวัสดุการเกษตรอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ได้ โดยให้พิจารณา
ศักยภาพและความพร้อมของพ้ืนที่ในการจ าหน่ายเป็นปัจจัยผลิตพลังงานชีวมวล  
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4.3 ขั้นตอนการติดตาม  สนับสนุน รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลโครงการ 
เป้าหมาย เพ่ือติดตาม สนับสนุน รายงานผลการด าเนินงาน และสรุปผลโครงการ ดังนี้ 
1) ส านักงานเกษตรอ าเภอประสาน ติดตาม และให้การสนับสนุนการด าเนินงานแก่ ศพก. ศดปช. 

และเครือข่าย 
2) ส านักงานเกษตรจังหวัดติดตาม สนับสนุน และรายงานสรุปผลการด าเนินงานระดับจังหวัดส่ง

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6 และเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร  
3) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 ก ากับ ติดตาม ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน

โครงการฯ และรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานของจังหวัดและจัดท าสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6  

4) กอง/ส านักส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการด าเนินงานโครงการตามบทบาทภารกิจ      
ที่เกี่ยวข้อง โดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจติดตาม ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการฯ รวบรวมผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
 

ตารางสรุปการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
หน่วยงาน 

กิจกรรม 

ส่วนกลาง ส านกังานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที ่1-6  

ส านักงาน
เกษตรจังหวัด 

ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 

ศพก./ศดปช./
เครือข่าย 

1. การจดัท าโครงการฯ และแผนการ
ปฏิบัติงาน 

 - - - - 

2. การประชาสมัพันธ์โครงการ      
3. การประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการ 
และน าเสนอผลการด าเนินงาน 

    - 

4. การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
เพื่อสร้างเครือข่ายการท าเกษตรรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 

-     

5. การจดัท าฐานเรยีนรู้ปุ๋ยอินทรยี์ - -    
6. การด าเนินการตามแผนการจัดการเศษ
วัสดุของชุมชน 

- -    

7. การเช่ือมโยงตลาดในการจดัซือ้วัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร 

     

8. การตดิตาม สนับสนุน รายงานผลการ
ด าเนินงานและสรุปผลโครงการ 

    - 

5. ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2562 – พฤษภาคม 2563 
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6. แผนปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน ปี 2562 ปี 2563 หน่วยงาน
ด าเนินการ ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. 

1. ประชุมเพ่ือจัดท ายกร่าง
โครงการฯ                                 

กวพ./สสจ. 

2. จัดท าโครงการเสนอขอความ
เห็นชอบจากกรมฯ                                 

กวพ. 

3. จัดท าคู่มือโครงการฯ และ
แจ้งจังหวัดด าเนินการ                                 

กวพ. 

4. ประชาสัมพันธ์โครงการ และ
การด าเนินกิจกรรมโครงการ                 

สพท./สลก./เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

5. ประชุมชี้แจงโครงการฯ 
                

ส่วนกลาง/เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

6. วางแผนการด าเนินงาน  
                

ศพก./ศดปช. 

7. ปฏิบัติการตามแผน และการ
ถ่ายทอดความรู้                                 

ศพก./ศดปช. 

8. ติดตาม รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงาน                                 

กวพ./เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

9. รายงานผลการด าเนินงาน
โครงการฯ เสนอกรมฯ                                 

กวพ./เขต/
จังหวัด/อ าเภอ 

10. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานเสนอกระทรวงฯ                                 

กวพ. 

 

7. งบประมาณ  22,932,000 บาท ดังนี้ 
7.1 ค่าจัดท าฐานเรียนรู้องค์ความรู้ และวัสดุการเกษตร งบประมาณ 3,528,000 บาท ดังนี้ 

7.1.1 ศพก. จ านวน 882 ศูนย์ ศูนย์ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 1,764,000 บาท 
7.1.2 ศดปช. จ านวน 882 ศูนย์ ศูนย์ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 1,764,000 บาท 

7.2 ค่าจัดท าไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ (2 ป้าย) 
งบประมาณ 1,764,000 บาท ดังนี้ 

7.2.1 ศพก. จ านวน 882 ศูนย์ ศูนย์ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 882,000 บาท 
7.2.2 ศดปช. จ านวน 882 ศูนย์ ศูนย์ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 882,000 บาท 

7.3 ค่ากิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร งบประมาณ 7,938,000 บาท ดังนี้ 
7.3.1 อบรมครั้งที่ 1 จ านวน 30 คน x 150 บาท x 882 ศูนย์  เป็นเงิน 3,969,000 บาท 
7.3.2 อบรมครั้งที่ 2 จ านวน 30 คน x 150 บาท x 882 ศูนย์  เป็นเงิน 3,969,000 บาท 

7.4 ค่ากิจกรรมการตามแผนการจัดการเศษวัสดุการเกษตรของชุมชน 882 แห่ง x 11,000 บาท 
งบประมาณ 9,702,000 บาท 
หมายเหตุ :  1) รายการที่ 7.1 และ 7.2 สามารถถัวจ่ายกันได้ โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และระเบียบ      
ที่ก าหนด ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ 

2) การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562  
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8. ผลผลิต ผลลัพธ์  
8.1 ผลผลิต (Output)  

1. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 26,460 ราย 
2. ได้รูปแบบการจัดการเศษวัสดุการเกษตรของชุมชน จ านวน 882 แห่ง 

8.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรู้ ความเข้าใจ และ

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้ 

9. ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการน าเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์ สามารถลด

ต้นทุน และสร้างมูลค่าเพ่ิมข้ึนได้ 
2. ชุมชนมีส่วนรว่มด าเนินการก่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 
3. ลดการเผาเศษวัสดุการเกษตร และรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชนอย่างยั่งยืน 

10. หน่วยงานรับผิดชอบ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
ส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส านักงานเลขานุการกรม 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 6 
ส านักงานเกษตรจังหวัด 77 จังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 882 อ าเภอ 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
11.1 นายวุฒินัย ยวุนานนท์ 

ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์  0 2940 6033  โทรสาร 0 2579 3940 

11.2 นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 9524 
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12. ผลการด าเนินงานโครงการ 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

 
 

12.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
12.1.1 การชี้แจง ประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีประชุมต่างๆ  
12.1.2 การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
12.1.3 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 
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2) เว็บไซต์ https://www.technologychaoban.com วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
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3) เว็บไซต์ http://www.komchadluek.net วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 
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4) เว็บไซต์ https://www.thaimungnews.com วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 

 

 

https://www.thaimungnews.com/
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5) เว็บไซต์ https://www.kasetkaoklai.com วันที่ 20 สงิหาคม 2562 

 

 
 

https://www.kasetkaoklai.com/
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12.2 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร  
ครั้งที่ 1 เป็นเวทีการอบรมให้ความรู้ การวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่ ความต้องการชุมชน และ

จัดท าแผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชน 
ครั้งที่ 2 เป็นเวทีการให้ความรู้ และด าเนินการตามแผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชน 

12.3 กิจกรรมการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ 
ชุมชนร่วมกันจัดท ากองปุ๋ยหมัก ณ ศพก. และ ศดปช.หรือศูนย์เครือข่าย ดังนี้ 
- จุดด าเนินการจัดท ากองปุ๋ย    จ านวน  1,764 จุด  
- ปริมาณปุ๋ย      จ านวน 219,420.91 ตัน  

12.4 กิจกรรมการจัดการเศษวัสดุของชุมชน จ านวน 1,028 จุด 
ชุมชนจัดท าแผนการจัดการเศษวัสดุของชุมชน และด าเนินการตามแผน สรุปดังนี้ 
1) การท าปุ๋ยหมัก     จ านวน 4,087 จุด 

ประกอบด้วย การไถกลบตอซัง, การผลิตปุ๋ยหมัก, การผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ, การผลิตปุ๋ย
พืชสด และการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง เป็นต้น 

2) การผลิตเป็นอาหารสัตว์     จ านวน 1,655 จุด 
ประกอบด้วย ฟางอัดก้อน หมักพืชเพ่ือผลิตเป็นอาหารสัตว์ การท าอาหารปลา เป็นต้น 

3) ใช้เป็นวัสดุส าหรับการเกษตรอื่นๆ   จ านวน 360 จุด 
ประกอบด้วย วัสดุส าหรับเพาะเห็ด วัสดุปลูกพืช ใช้ฟางข้าวคลุมแปลงรักษาความชื้นในดิน 

เป็นต้น 
4) ใช้เป็นวัสดุส าหรับแปรรูป หัตถกรรม และอุตสาหกรรม จ านวน 41 จุด 

ประกอบด้วย การท ากระดาษจากฟางข้าว การท ากระดาษจากใยสับปะรด การท ากระดาษ
จากซังข้าวโพด วัสดุโครงสร้างโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุจักสานจากไม้ไผ่ การท าไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นต้น 

5) ใช้เป็นพลังงานทางเลือก    จ านวน 54 จุด  
ประกอบด้วย การท าเตาเผาถ่านไบโอชาร์ไร้ควัน ใช้เศษก่ิงไม้ท าฟืน และท าถ่านไม้ การผลิต

ถ่านอัดแท่ง การน าแกลบเป็นเชื้อเพลิงเตาชีวมวล เป็นต้น 
6) เมนูทางเลือกอ่ืนๆ     จ านวน 54 จุด 

ประกอบด้วย ผลิตจุลินทรีย์จากหน่อกล้วย/จุลินทรีย์ท้องถิ่น การท าหัวปุ๋ยเบญจคุณแบบ
ก้อน การท าปุ๋ยน้ าหมัก เป็นต้น     

12.5 กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดในการจัดซื้อเศษวัสดุ 
การเชื่อมโยงตลาดในการจัดซื้อเศษวัสดุภายใต้โครงการฯ มีจังหวัดที่ ศพก./ศดปช. และศพก.

เครือข่าย มีการด าเนินการกิจกรรมนี้ จ านวน 24 จังหวัด ปริมาณเศษวัสดุจ านวน  4,406 ตัน เป็นเงิน 
1,671,860 บาท บาท รายละเอียด ดังนี้ 

1) จังหวัดปทุมธานี จ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ แก่สมาชิก ศพก. เครือข่าย ศพก. และเกษตรกรทั่วไป 
ปริมาณรวม 24.6 ตัน เป็นเงิน 24,600 บาท 
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2) จังหวัดอ่างทอง จ าหน่ายปุ๋ยหมักในเข่ง น้ าหมักชีวภาพ และเห็ดฟาง แก่ตลาดในชุมชน และ
เกษตรกรในพ้ืนที่ ปริมาณรวม 5.22 ตัน เป็นเงิน 95,100 บาท 

3) จังหวัดนครปฐม จ าหน่ายแกลบดิบ ร าข้าว เศษปลา และจุลินทรีย์ย่อยสลายฟาง แก่วิสาหกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่ และส านักงานเกษตรอ าเภอในพ้ืนที่ ปริมาณรวม 1,000 ตัน เป็นเงิน 4,500 บาท 

4) จังหวัดฉะเชิงเทรา จ าหน่ายแกลบ ฟางข้าว และฟางข้าว แก่กลุ่มเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน 
เกษตรกร และบุคคลทั่วไป ปริมาณรวม 136 ตัน เป็นเงิน 71,000 บาท 

5) จังหวัดหนองบัวล าภู จ าหน่ายฟางอัดก้อน แกลบ มูลสัตว์ ร าข้าว กากน้ าตาล แกลบด า และร า
หยาบ แก่ ศพก. เครือข่าย และเกษตรกรทั่วไป ปริมาณรวม 25 ตัน เป็นเงิน 75,000 บาท 

6) จังหวัดอุดรธานี จ าหน่ายฟางข้าวอัดก้อน แก่ฟาร์ม โรงพยาบาล พ่อค้า และเกษตรกรทั่วไปใน
พ้ืนที่ และปุ๋ยอินทรีย์ และเศษฟางข้าว เศษใบไม้ แก่เกษตรกรและกลุ่มท าปุ๋ยหมักในพ้ืนที่ ปริมาณรวม 505.5 
ตัน เป็นเงิน 225,480 บาท 

7) จังหวัดเลย จ าหน่ายแกลบ และร าหยาบ แก่ ศพก.ในพ้ืนที่ ปริมาณรวม 0.9 ตัน เป็นเงิน 
6,000 บาท 

8) จังหวัดมหาสารคาม จ าหน่ายฟางก้อน แก่เกษตรกรทั่วไป ปริมาณรวม 30 ตัน เป็นเงิน 
60,000 บาท 

9) จังหวัดศรีสะเกษ จ าหน่ายแกลบดิบ ฟางอัดก้อน และต้นข้าวโพดหวาน แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
ปริมาณรวม 125 ตัน เป็นเงิน 55,000 บาท 

10) จังหวัดอุบลราชธานี จ าหน่ายฟางอัดก้อน แกลย มูลสัตว์ ร าข้าว กากน้ าตาล แกลบด า และร า
หยาย แก่ ศพก.เครือข่าย และเกษตรกรทั่วไป ปริมาณรวม 8 ตัน เป็นเงิน 30,000 บาท 

11) จังหวัดชัยภูมิ จ าหน่ายฟางข้าว แก่สมาชิกกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ ปริมาณรวม 5 ตัน เป็นเงิน 
15,000 บาท 

12) จังหวัดบึงกาฬ จ าหน่ายมูลโค ฟางข้าว และหน่อกล้วย แก่ ศพก.ในพ้ืนที่ ปริมาณรวม 4.45 
ตัน เป็นเงิน 9,930 บาท 

13) จังหวัดร้อยเอ็ด จ าหน่าย ใบอ้อย แก่ กลุ่มผู้ปลูกอ้อย ปริมาณรวม 30 ตัน เป็นเงิน 24,000 
บาท 

14) จังหวัดกระบี่ จ าหน่ายมูลสัตว์ แกลบดิบ, ร าละเอียด EM และทะลายปาล์มเปล่า แก่ ศพก.
เครือข่าย ปริมาณรวม 38.2 ตัน เป็นเงิน 36,990 บาท 

15) จังหวัดนราธิวาส จ าหน่ายฟางอัดก้อน แก่เกษตรกร ปริมาณรวม 40 ตัน เป็นเงิน 
104,000 บาท 

16) จังหวัดสงขลา จ าหน่ายมูลสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ร าละเอียด และดินปลูก แก่กลุ่ม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเกษตรกรในพ้ืนที่ ปริมาณรวม 63.4 ตัน เป็นเงิน 150,000 บาท 

17) จังหวัดล าปาง จ าหน่ายเศษไผ่ และฟางข้าว แก่ ศพก. และกลุ่มผู้เลี้ยงโค ปริมาณรวม 90 ตัน 
เป็นเงิน 18,000 บาท 
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18) จังหวัดแพร่ จ าหน่ายเตาชีวมวล แก่วิสาวหกิจชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน 10 ชุด เป็นเงิน 
20,000 บาท 

19) จังหวัดอุตรดิตถ์ จ าหน่ายเปลือกมะม่วงหิมพานต์ และปุ๋ยหมักจากเยื่อมะม่วงหิมพานต์ แก่
โรงงาน พ่อค้าคนกลาง และเกษตรกรในพ้ืนที่ ปริมาณรวม 130 ตัน เป็นเงิน 215,000 บาท 

20) จังหวัดนครสวรรค์ จ าหน่ายใบอ้อย และฟางข้าว แก่โรงน้ าตาลเกษตรไทย ปริมาณรวม 100 
ตัน เป็นเงิน 1,000 บาท 

21) จังหวัดตาก จ าหน่ายฟางอัดก้อน และก้อนเชื้อเห็ด แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค และเกษตรกรทั่วไป 
ปริมาณรวม 29 ตัน เป็นเงิน 83,000 บาท 

22) จังหวัดสุโขทัย จ าหน่ายฟางข้าว แก่ผู้รับซื้อทั่วไป ปริมาณรวม 1,992 ตัน เป็นเงิน 
332,000 บาท 

23) จังหวัดพิจิตร จ าหน่ายฟางข้าว แก่ ศพก. ศพก.เครือข่าย และแปลงใหญ่ ปริมาณรวม 7 ตัน  
24) จังหวัดเพชรบูรณ์ จ าหน่ายปุ๋ยหมัก แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ ปริมาณรวม 16.26 ตัน เป็นเงิน 

16,260 บาท 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฏาคม 2563 
 
13. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

เกษตรกร ดังนี้ 
1. เกษตรกรผู้น ามีความเข้มแข็ง จิตอาสา เสียสละ มีภาวะความเป็นผู้น า เป็นแบบอย่างที่ดใีห้กับ

สมาชิก และเกษตรกรทั่วไป สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อนกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง และมีแนวคิดในการ
พัฒนากลุ่มของตนเอง ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปปฏิบัติตาม  

2. เกษตรกร และชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคค ีมีจิตส านึกที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความ
เข้าใจและร่วมมือกันในการจัดการเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เกษตรกรเริ่มเห็นความส าคัญต่อการท าเกษตรปลอดภัย การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เนื่องจากความ
ต้องการรักษาสุขภาพตนเอง และผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้มตลาดที่เริ่มขยายไปสู่เกษตรปลอดภัย/เกษตร
อินทรีย์มากข้ึน 

เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีความเข้าใจการด าเนินงานโครงการฯ และสื่อสารประชาสัมพันธ์

โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การท างานร่วมกันเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ และการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ 

อ่ืนๆ ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ และแนวทางการด าเนินกิจกรรมมีความชัดเจน เจ้าหน้าที่สามารถท าความเข้าใจ

และสื่อสารการปฏิบัติงานได้ดี  
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2. มีการบริหารจัดการของกลุ่มที่ดี เช่น การวางแผนการด าเนินงาน การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ที่ชัดเจน การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายของ
สมาชิกในกลุ่ม 

3. การด าเนินการโดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากทุกๆ ฝ่ายในชุมชนของเกษตรกร โดยเฉพาะนัก
ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรผู้น า เกษตรกรในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในการ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 

4. วัสดุที่น ามาใช้ในโครงการ เป็นวัสดุในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย และต้นทุนไม่สูง หรือไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย 

5. กิจกรรมที่เลือกด าเนินการเป็นกิจกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้กับสมาชิกทุกคนที่
มาร่วมด าเนินการ เป็นสิ่งใกล้ตัวสามารถหามาด าเนินการได้ง่าย และได้ประโยชน์ เพ่ิมมูลค่า สามารถลด
ต้นทุนได ้ 

 
14. กิจกรรมที่ชุมชนมีการด าเนินต่อเนื่องหลังเสร็จสิ้นการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ได้แก่ 

1. การท าปุ๋ยเพื่อใช้ในการปรับปรุงบ ารุงดิน ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้วัสดุการเกษตรที่มีในพ้ืนที่ 
2. การไถกลบตอซัง ลดการเผาพื้นที่การเกษตร  
3. การน าเศษวัสดุการเกษตรมาก่อให้เกิดประโยชน์ตามกิจกรรมทางเลือกต่าง ๆ เช่น การผลิตเป็น

อาหารสัตว์ ใช้เป็นวัสดุส าหรับท าเกษตรอื่นๆ การแปรรูป หัตถกรรม และอุตสาหกรรม และการใช้เป็น
พลังงานทางเลือก ได้แก่ กิจกรรมเตาเผาถ่านไบโอชาร์น ามาสร้างกองทุนหมุนเวียนเพ่ือเป็นงบประมาณใน
การบ ารุงรักษา และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม เป็นต้น 

4. การจ าหน่ายเศษวัสดุการเกษตรแก่ผู้รับซื้อ ได้แก่ ฟางอัดก้อน ปุ๋ยหมักต่าง ๆ เป็นต้น 
 
15. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ 

1. เกษตรกรมีการเปลี่ยนทัศนคติ และปรับพฤติกรรมโดยลดการเผาทางการเกษตร มีความตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อม การรักษาสภาพโครงสร้างดิน และเห็นถึงประโยชน์ของเศษวัสดุการเกษตรมากข้ึน 

2. เกษตรกรน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อตนเอง และชุมชน โดยน าเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้มาท า
ประโยชน์ บ ารุงรักษาดิน ช่วยลดต้นทุน และเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น 

3. เกิดความสามัคคีในชุมชน เนื่องจากมีกิจกรรมทางการเกษตรร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง 

4. บาง ศพก. มีการต่อยอดเชื่อมโยงกิจกรรมโครงการสู่การเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาการเกษตรระดับ
ต าบลเพื่อการพัฒนาของชุมชนต่อไป 
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16. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข 
1. การด าเนินงานไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการเพาะปลูก เนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิตของ

เกษตรกร ท าให้ไม่สะดวกในการเข้ารับการอบรม รวมถึงบางพ้ืนที่มีการก าจัดเศษวัสดุการเกษตรเสร็จสิ้น
แล้ว เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ในการเพาะปลูกใหม่ 

2. การก าหนดเกษตรกรเป้าหมายจากเกษตรกรผู้น า (30 ราย เดิม) ท าให้เกษตรกรที่มีความ
สนใจแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายขาดโอกาสเข้ามาเรียนรู้  

3. เกษตรกรส่วนใหญ่อายุมาก ท าให้การด าเนินกิจกรรมขาดความคล่องตัว มีแนวโน้มปรับ
ทัศนคติได้ช้าต้องด าเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ การขาดแคลนแรงงานด้านการเกษตรท าให้
เกษตรกรบางส่วนยังนิยมเผาเศษวัสดุการเกษตรเพ่ือเตรียมดิน 

4. จุดรับซื้อเศษวัสดุการเกษตรบางพื้นที่อยู่ห่างไกล มีข้อจ ากัดในการรับซื้อ เช่น จ ากัดปริมาณรับ
ซื้อ ประเภทที่รับซื้อ ท าให้การเชื่อมโยงตลาดยังไม่สามารถท าได้สมบูรณ์  
 
17. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรสนับสนุนการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง หรือก าหนดกิจกรรมนี้ไว้ภายใต้กิจกรรม
โครงการ ศพก. ในปีต่อไป 

2. ควรมีการขยายจุดด าเนินกิจกรรมเพ่ิม ไปยังกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ท่ีมีความพร้อม ได้แก่ ศพก. 
เครือข่ายแต่ละต าบล กลุ่มแปลงใหญ่ เป็นต้น 

3. การก าหนดกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายควรให้พ้ืนที่ก าหนดและคัดเลือกเอง เพ่ือการคัดเลือก
เกษตรกรที่ต้องการเรียนรู้ และตรงกลุ่มเป้าหมายโครงการฯ 

4. ควรพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการจัดการเศษวัสดุการเกษตร หรือสร้างการรับรู้เรื่องการลด
การเผาโดยน าเสนอบุคคลที่ด าเนินงานประสบความส าเร็จผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรมีจุด
ศึกษาดูงานของเกษตรกรต้นแบบดังกล่าวด้วย 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนความรู้ และการด าเนินกิจกรรมแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 
6. ควรมีการสรุปและประเมินผลหลังการด าเนินโครงการ เพ่ือน าข้อค้นพบจากการด าเนิน

กิจกรรมไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป 
 

**************************************** 
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18. ภาพถ่ายกิจกรรม 
18.1 การประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ และการติดป้ายไวนิล 
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18.2 การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร 
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 18.3 การจัดท าฐานเรียนรูก้ารท าปุ๋ยอินทรีย์ 
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18.3 การจัดการเศษวัสดุการเกษตร 
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