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นวัตกรรมชุมชนในการผลิตสารอินทรีย
การผลิตสารอินทรียแบบงาย

1. น้ํากล่ันสมุนไพรหรือสารสกัดสมุนไพรไลแมลง
  น้ํากล่ันไลแมลง หรือสารสกัดสมุนไพรไลแมลง เปนน้ําท่ีไดจารการตมพืชสมุนไพรท่ีมี
คุณสมบัติไลแมลงและมีน้ํามันจับใบ แลวนําไอจากการกล่ันไปผานน้ําเย็น ใหเกิดการควบแนน
จนเปนสารละลายของเหลว ท่ีมีกล่ินและคุณสมบัติอันแมลงไมปรารถนา

อุปกรณผลิตสารสกัดสมุนไพรไลแมลง

 อุปกรณและเคร่ืองมือ ประกอบดวย
  1) ถังโลหะขนาด 40 ลิตร พรอมฝาปดท่ีล็อกไดจนสนิท พรอมใสใบสมุนไพรตม 
  2) ตะแกรงลวดท่ีดัดเปนรูปทรงของถังเหล็กเพ่ือปองกันไมใหช้ินสวนของสมุนไพร

ไปอุดตันทอและงายตอการเอาสมุนไพรออก

  3) ทอทองแดงท่ีเช่ือมระหวาง หมอตม (ถังตม) กับถังหมอน้ําเย็นสําหรับควบแนน
  4) ถังควบแนนหรือถังน้ําเย็น อาจเปนพลาสติก (ถังสี) หรือถังโลหะก็ได ขนาด
ประมาณ 20-30 ลิตร
  5) แหลงพลังงาน อาจใชฟนหรือแกสเปนเช้ือเพลิง

  6) ขนาดบรรจุ หรือขวดพลาสติกใส พรอมกรวยท่ีใชรองรับสารท่ีควบแนนแลว
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สมุนไพร
  เลือกใบพืชหรือผลท่ีแมลงไมชอบ และมีชนิดท่ีประกอบดวยน้ํามัน เชน ตะไครหอม 
ยคูาลิปตัส และมะกรูด เพ่ือเปนสารจับใบในเวลาฉีด สมุนไพรตาง ๆ  ท่ีในชุมชนมี และสามารถ
หาไดงาย มีดังน้ี

1) ใบสะเดา 11) ตน/ดอกดาวเรือง
2) ใบหรือผลมะกรูด 12) ใบโหระพา
3) ใบข้ึเหล็ก 13) ผลพริกสุก
4) ตะไครหอม 14) ใบนอยหนา
5) ใบยูคาลิปตัส 15) ใบคูน
6) ใบสาบเสือ
7) ลําโลต้ิน/หางไหลแดง
8) ลําบอระเพ็ด
9) ใบแมงลักปา
10) หัวขา

วิธีทํา

1) นําสมุนไพรชนิดตางๆ ท่ีสับเปนช้ินเล็กๆ น้ําหนักรวมประมาณ 5 กิโลกรัม มาใส
ถังท่ีมีตะแกรง กันไมใหพืชสมุนไพรจุมลงในน้ํา (วิธีน้ีเปนการน่ึง ไมใชการตม)

2) เติมน้ําใสปริมาณ 10-15 ลิตร หรือ 1 ใน 3 ของความจุถังอยาใหน้ําทวมพืช

3) เช่ือมขอตอ ระหวางถังตมกับถังควบแนนและดูระดับของถังใหดี ถาถังต้ังเอียง

ทอเช่ือมจะหัก

4) เติมน้ําเย็น ในถังควบแนนจนเติม
5) เอาขวดหรือภาชนะรับสารกล่ันไวตรงปลายทอออก
6) จุดไฟใหมีความรอน ในระดับน้ําเดือด

7) ตมประมาณ 1 ½ - 2 ช่ัวโมง จะไดสารสกัดไลแมลงประมาณ 5 ลิตร ถาเกิน

5 ลิตร ความเขมขนของสารไลแมลงจะลดลง
8) ขณะตม อยาเปดฝาถังตมเปนอันขาด เพราะแรงดันสูง จะเกิดระเบิดได สารเหลือ

ในถัง นําไปไวในแปลงผัก หรือโคนตนไมผล จะชวยไลแมลงอีกทางหน่ึงดวย
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  9) การนําน้ําสกัดสมุนไพรไปใช ใหผสมน้ํา 100 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ซ่ึงความเขมขน
มากนอยข้ึนอยูกับความเสียหายของพืชพรรณท่ีเกิดจากแมลง ใหปรับเปล่ียนตามสูตรและ
ความตองการของพืชเอาเอง
  10) สารสกัดท่ีเหลือเก็บไวในรม ไมรอน ปดฝาใหแนนและปดฉลากใหรูท่ัวกันวาเปน
สารไลแมลงเพ่ือปองกันคนอ่ืนหยิบผิด เก็บไดนาน 3 เดือน

สูตรเพิ่มเติมของนํ้าสกัดชีวภาพสมุนไพรไลแมลงและปองกันเชื้อรา

 สูตรที่ 1 การทําสารสกัดไลแมลง และปองกันเชื้อรา

 สวนผสม
  1. ใบสะเดาแกหรือเมล็ดสะเดาบด 6. หัวตะไครหอม
  2. ใบนอยหนา      7. เปลือกตนแค
  3. ใบฝร่ัง       8. เปลือกลูกมังคุด
  4. ใบกระเพรา      9. กากน้ําตาล
  5. หัวขาแก

 วิธีทํา

  นําสวนผสมท่ี 1-8 จํานวนพอสมควรเทา ๆ กัน สับหรือห่ันรวมกันในอัตรา 3 สวน 
(3 กิโลกรัม) ผสมคลุกเคลาของกากน้ําตาล 1 สวน (1 กิโลกรัม) ใสถังพลาสติกหมักไว 
7-10 วัน กรองเอาน้ําหมักไปใชในอัตรา 2 ชอนแกง (ประมาณ 20 ซีซี) ตอน้ํา 20 ลิตร นําไป

ฉีดพนตนพืชผัก ในชวงเย็นหรือเชาท่ียังไมมีแสงแดดทุก 7-10 วัน / คร้ัง เพ่ือไลแมลง

และปองกันกําจัดเช่ือรา
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 สูตรที่ 2 นํ้าหมักสมุนไพรกําจัดแมลง

 สวนผสม
  1. ใบสะเดาแกหรือเมล็ด   2 กิโลกรัม
  2. หัวขาแก       2 กิโลกรัม
  3. ตะไครหอมท้ังตน    2 กิโลกรัม
  4. หางไหลหรือตนบอระเพ็ด  2 กิโลกรัม
  5. น้ําสะอาด      1 ปบ (20 ลิตร)

 วิธีทํา

  ห่ันสมุนไพรท้ัง 4 ชนิด เปนช้ินเล็ก ๆ รวมกันตําหรือบดใหละเอียดแชน้ํา 1 ปบ 
กรองเอาน้ํายาเขมขนสูง 1ลิตร ผสมน้ํา 1-2 ปบ (20-40 ลิตร) นําไปฉีดตนไม หรือพืชผัก 
ปองกันกําจัดเพล้ีย หนอนแมลงตาง ๆ ควรฉัดหางกัน 3-5 วัน ฉีดพนอยางนอย 2 คร้ังข้ึนไป

ปุยนํ้าชีวภาพ

 1. นํ้าหมักชีวภาพ

  น้ําหมักชีวภาพ เปนการนําเอาพืช ผัก ผลไม สัตวชนิดตางๆ มาหมักกับน้ําตาลทําให
เกิดจุลินทรียท่ีเปนประโยชนจํานวนมาก จุลินทรียเหลาน้ีจะชวยยอยสลายธาตุอาหารตาง ๆ  
ท่ีมีอยูในพืช ธาตุอาหารพืชเม่ือถูกยอยสลายสานตาง ๆ  จะถูกปลดปลอยออกมา เชน โปรตีน 

กรดอะมิโน กรดอินทรีย ซ่ึงสามารถนําไปใชในการเจริญเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ

 วิธีการทําน้ําหมักชีวภาพ
 วัสดุอุปกรณ
  1. เศษพืชสด เศษซากสัตวท่ีตายแลว

  2. กากน้ําตาล น้ําตาลสด หรือน้ําตาลทรายแดง

  3. ถังหมัก เชน โอง หรือถังพลาสติกท่ีมีฝาปดมิดชิด
  4. จุลินทรียอีเอ็ม หรือปุยน้ําหมักชีวภาพ ท่ีผานการหมักใชไดดีแลว
 อัตราสวนการหมัก

  - เศษพืช 3 สวน หรือเศษซากสัตวท่ีตายแลว 1   กก.
  - กากน้ําตาล 1 กก. หรือน้ําตาลทราย  1   กก.
  - จุลินทรียหรือปุยน้ําหมัก    20 ซีซี
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วิธีการหมัก

  นําเศษพืชหรือซากสัตวสด นํามาคลุกเคลาใหเขากัน จากน้ันนํามาลงในถังหมัก ปด
ฝาใหมิดชิดท้ิงไวประมาณ 30-60 วัน จนวัตถุดิบถูกหมักจนกลายเปนของเหลวสีน้ําตาลใส 
จึงสามารถนําไปใชได

2. ปุยนํ้าหมักชีวภาพ อีกเทคนิคหนึ่งที่ทํางายๆ

ปุยน้ําหมักชีวภาพคือ ปุยอินทรียท่ีผานกระบวนการหมักกับน้ําตาลเอนไซม ชวยใน
การปรับปรุงดิน ยอยสลายอินทรียวัตถุในดินใหเปนอาหารแกพืช ซ่ึงมีข้ันตอนดังน้ี นําวัสดุ
ตางๆ คือ เศษผัก ผลไม เศษพืชตางๆ ท้ังหมด 3 สวน กากน้ําตาล 1 สวน น้ําสะอาด 10 สวน 
ถังพลาสติกสีดํามีฝาปด 1 ใบ สวนข้ันตอนการหมักมีดังน้ี
1. นําเศษพืชท่ีเตรียมไวบรรจุในถังพลาสติก
2. นํากากน้ําตาลผสมน้ําแลวคนใหเขากันกอน ระวังอยาใหน้ําตาลติดกนภาชนะ
3. เสร็จแลวเทใสถังท่ีใสเศษพืชไว ใหเหลือพืชท่ีหางจากปากถังประมาณ 1 คืบ ปดฝาใหสนิท
เอาเทปพันใหแนน ควรเขียน วัน เดือน ป ท่ีเร่ิมหมักไวดวย
4. เก็บถังหมักไวในท่ีรม ใชเวลาหมักอยางนอยประมาณ 25-30 วัน หรือนานกวาน้ันยิ่งดี

การคนปุยนํ้าหมักชีวภาพ
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 ประโยชนและวิธีการทําปุยนํ้าหมักชีวภาพ
  สําหรับตนไมใหญ ใสรอบๆ โคนตน ปละ 50 กิโลกรัม ใสปละคร้ัง นอกจากน้ี
ยังสามารถใชรองกนหลุมกนปลูกตนไม และผสมน้ําใหสัตวเล้ียงกิน ชวยใหอุจจาระไมเหม็น 
และไมมีพยาธิในลําไส และท่ีสําคัญไมมีพิษตอคน สัตว และส่ิงแวดลอม สวนผักใชโดย
ผสมน้ําอัตรา 50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนทางใบหรือรดท่ัวท้ังดินท่ีใชปลูก

 3. สูตรปุยนํ้าหมักชีวภาพของสวนนอยรักษา 

 วัตถุดิบ มีดังน้ี    
  1. ซากปลา     10 กก.
  2. กากน้ําตาล    10 กก.
  3. เปลือกสับปะรด  5 กก.
  4. หัวเช้ือจุลินทรีย   1 ลิตร
 ข้ันตอนการทําปุยน้ําหมักชีวภาพของสวนนอยรักษา
  นําวัสดุท่ีกลาวมาขางตน มาหมักรวมกันในโอง หมักนานประมาณ 2 เดือน เม่ือหมัก
ไดท่ีจนกลายเปนสีน้ําตาล ควรแบงใสขวดพลาสติก เพ่ือสะดวกตอการนําไปใช อัตราสวนท่ี
ใช คือ น้ําหมักชีวภาพ 40-50 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร ใชฉีดพนหรือรดผัก ไมผล รดดินกอนขุด
หรือไถ รวมท้ังราดในแปลงนากอนไถ

 4 ปุยนํ้าหมักชีวภาพ สูตรบานดอนหัน

  การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ ของบานดอนหัน ตําบลบานฝาง อําเภอบานฝาง จังหวัด

ขอนแกน ไดเร่ิมเม่ือป 2547 โดยโครงการวจัิย ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ไดทําการฝกอบรม ใหกับเกษตรกรท่ีมีความสนใจ ซ่ึงวัตถุดิบท่ีใชคือ สับปะรด กากน้ําตาล 
น้ํา และน้ํามะพราว แตท่ีนาสนใจประการหน่ึงคือ ในหมูบานดอนหันมีมะเฟองมาก พอผลสุก

ก็ปลอยรวงลงดินใหเนาสลายเปนปุยหมักใตโคนตน ดังน้ันชวงฝกอบรมจึงไดนํามะเฟอง
ท่ีสุกมีรสออกหวานและผลสีเหลือง มาเปนวัตถุดิบในการทําปุยน้ําหมักชีวภาพคูกับ
สับปะรด ซ่ึงผลท่ีไดเม่ือนําปุยน้ําหมักชีวภาพทําจากมะเฟอง ปรากฏวาเกษตรกรท่ีเขารวม

มีความพึงพอใจมาก จนปจจุบันในหมูบานดอนหัน ไมพบเห็นผลมะเฟองรวงท้ิงเปลาประโยชน
แลว ซ่ึงวิธีการทําปุยชีวภาพ มีดังน้ี
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 วัตถุดิบและวัสดุ
  - สับปะรดหรือมะเฟอง หรือมะมวง  3 สวน (โดยน้ําหนัก) 
  - กากน้ําตาล      2 สวน (โดยน้ําหนัก) 
  - น้ํามะพราว      1 สวน (โดยน้ําหนัก) 
  - ถังพลาสติกพรอมฝาปด   1 ถัง (ขนาดตามตองการ)
  - น้ํา        15  ลิตร (หรือเติมสูงกวาระดับ
            วัสดุในถัง 20 ซม.)
 วิธีการ
  - สับผลไมขางตนเปนช้ินเล็กๆ ใหตามสัดสวน (3 สวน)
  - เทใสลงถังพลาสติก  
  - เทกากน้ําตาลลงตามสัดสวน (1 สวน) 
  - แลวผสมน้ํามะพราวตามสัดสวน (1 สวน)  
  - ปดฝาท้ิงไว 25-30 วัน 
  - เปดฝาแลวคนใหเขากันทุก 2-3 วัน
  - วันแรกจะเห็นคราบจุลินทรียเปนฝาขาวตามผิวของเหลวในถัง
  - ครบกําหนดเก็บใสภาชนะปดฝา
 วิธีใช  
  - กรองดวยผาขาวบาง หรือตะแกรงตาถ่ี 

  - เอาเฉพาะน้ําสีน้ําตาลใส  

  - ผสมกับน้ําอัตราสวน 100 ซีซี ตอน้ํา 20 ลิตร นําไปฉีดพน 
  - ท่ีเหลือเก็บใสภาชนะปดฝาใหมิดชิด แลวเก็บไวในท่ีรม
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การทําสารไลแมลงจากนํ้าเตาอินเดีย

วิธีทํา

1. นําผลแกน้ําเตาอินเดีย 1 ลูก ผาออกแลวเอาเฉพาะเน้ือภายในขยี้ใหละเอียด
ลงในถัง

การทําสารไลแมลงจากนํ้าเตาอินเดีย

นมขนหวานเปนสวนผสม

2. เติมนมขนหวาน 1 กระปอง
3. เติมเหลาขาว 1 ขวดเล็ก
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เหลาขาวเปนสวนผสม

  4. เติมน้ํา 10 ลิตร
  5. คนใหเขากัน
  6. ปดปากถัง แลวเก็บในท่ีรม 24 ช่ัวโมง
  7. กรองเอาเฉพาะสารละลายใปใช และเก็บได 15 วัน

วิธีใช

  1. เอาเฉพาะสารละลาย 150 ซีซี ( 1 ขวดกระทิงแดง) ผสมน้ํา 10 ลิตร ฉีดพน

พืชผักเวลาเชา หรือเย็นใหพืชเปยกน้ําหรือถูกตัวแมลง
  2. แมลงขนาดเล็กจะตาย และแมลงใหญตาง ๆ จะหลบหนี
  3. ฉีดพนทุก ๆ 5-7 วัน

  4. อัตราสวนและระยะการพนเปล่ียนแปลงได
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การทําปุยน้ําหมักจาวปลวก

วิธีการทํา

  1) นําจาวปลวกขนาดหัวคน 1 หัว สับใหละเอียด
  2) นําขาวเจาหุงสุก  ใชขาวสุก 10 จาน คลุกใหเขากับจาวปลวก แลวใสลงในถัง
  3) เทน้ําสะอาดใส 10 ลิตร
  4) ใสน้ํามะพราว 2 ลูก (ประมาณ 500 ซีซี) ลงในถัง
  5) คนใหคลุกเคลาเขากัน
  6) เก็บในท่ีรมไว 7 วัน (ใหคนทุก 2 วัน)
  7) กล่ินท่ีไดจะเหมือนเห็ดปลวก
  8) กรองเอาสารละลายท่ีสะอาด เก็บในท่ีรมได 2 เดือน

จาวปลวก
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คนใหคลุกเคลาเขากัน

การนําไปใช

  1) ใชสารละลายน้ําหมักจาวปลวก 150 ซีซี (1 ขวดกระทิงแดง) ผสมน้ํา 20 ลิตร 
ฉีดพนผัก ทุก 3-5 วัน จนผักงาม
  2) ใชอัตราเหมือนขอ 1 พนลงบนดินหรือใบไมใตตนไมใหญ เชน ตนยางนา ตนแดง 

ตนสัก ทุก 5 วัน เพ่ือใหเช่ือกระจาย และหมักท่ีจะเกิดเห็ดปลวก

  3) อัตราสวนและระยะการพนเปล่ียนแปลงได

การผลิตสารอินทรียใชในแปลงผักและไรนา 11

rIS
NED KKU



บทเรียนงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

  หลังจากจบการศึกษาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดไปทํางานดาน
การพัฒนาชนบทกับองคกรพัฒนาเอกชนหรือ NGO โดยรับผิดชอบงานดานการพัฒนาชนบท 
การเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา กลุมกองทุน ในพ้ืนท่ีชนบทชายแดนไทย-กัมพูชา 
และจังหวัดตางๆ ในภาคอีสาน และโครงการตอมาคือการขับเคล่ือนการจัดการแหลงน้ํา 
การปลูกปา การพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบท การฝกอบรม การพัฒนาธุรกิจชุมชน การสราง
เครือขายเกษตรกรและธุรกิจเอกชน
  หลังจากรวมงานกับองคกรพัฒนาเอกชนได 18 ป จึงไดหันหัวเรือมาสูการศึกษาเต็มตัว 
โดยการเปนอาจารยสาขาสงเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มีหนาท่ีท้ังสอน ท้ังวิจัย ท้ังบริการวิชาการ และอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม

พาพี่นองไปชมแปลงผักบานดอนหัน 
อ.ฝาง จ.ขอนแกน

แปลงผักปลอดสารพิษสูบนํ้าดวยโซลารเซลล
บานหนองฮี อ.เมือง จ.ขอนแกน

  จากประสบการณในการทํางานรวมกับ NGO ไดทราบ และเรียนรูวาประชากร

ในชนบท ประสบปญหาอะไร และควรแกไขอยางไร หากไดลงไปทําวิจัยและพัฒนาแลว 

นาจะชวยแกปญหาไดบางจุด และสามารถนําผลการวิจัยและพัฒนามาสอนนักศึกษาได 
รวมท้ังพ้ืนท่ีงานวิจัยและพัฒนาดังกลาวจะกลายเปน Social Lab ใหท้ังนักศึกษา คณาจารย 
และบุคคลตาง ๆ  ไปเรียนรูศึกษาและตอยอดไดอีกมากมาย ในการเปนอาจารยมหาวิทยาลัย
ขอนแกนไดทําการสอน การวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การสงเสริมและพัฒนา

การเกษตร” ดังตอไปน้ี
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  1. งานวิจัยและพัฒนาแรกๆ ท่ีทํา คือ การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษดวยการ
จัดการของกลุมเกษตรกร โดยพยายามแกไขปญหา ท่ีคนสูงวัยท่ีมาผลิตผักแลวใชแรงงานมาก 
รวมท้ังมีคาใชจายท่ีสูง จึงไดทําการวิจัยและพัฒนาในการลดคาน้ํามันสูบน้ํา การลดแรงงาน 
รวมท้ังการใชสารอินทรียในการผลิตผักปลอดสารพิษ ในพ้ืนท่ีอําเภอบานฝาง จังหวัดขอนแกน
  เม่ือส้ินสุดโครงการพ้ืนท่ีดังกลาวไดกลายเปนแหลงเรียนรูการผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ ท่ีสําคัญ คือ ลดแรงงานในการรดน้ําดวยใชระบบพนฝอย ลดคาน้ํามันลง เน่ืองจาก
การใชไฟฟา กลาวคือ จากเดือนละ 1,500 บาทตอเดือน เหลือเพียงเดือนละ 150 บาท 
อีกอยาง คือ น้ําในบอใชไดตลอดป จากท่ีเคยใชไดเพียง 8 เดือน ดวยมีการจัดการใหน้ําท่ี
เหมาะสม ลดเวลาจากรดผัก 3 ช่ัวโมง เหลือ 25 นาทีตอวัน ท่ีสําคัญเกษตรกรรูวิธีและผลิต
สารอินทรียใชไดเอง

แปลงผักพนหมอก 

ผสมสารสกัดสมุนไพรไลแมลง

อุปกรณทําสารสกัดไลแมลงใชฟน

เมอ 15 ปกอน

  2. งานตอมา คือ การไดขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนา Social Lab กลาวคือ ดวย
ภาควิชาสงเสริมและพัฒนาการเกษตร (ช่ือตอนน้ัน) ไมมีหองปฏิบัติการเชนภาคอ่ืนๆ ท่ีมี

หอง มีอุปกรณ มีสารเคมีตางๆ และมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ จึงไดมีแนวคิดวา งานสงเสริม

การเกษตรเปนงานท่ีทํางานรวมกับเกษตรกรโดยตรง เปนการทํางานในชุมชนกับเกษตรกร
จึงควรไปขับเคล่ือนและสรางหมูบานหรือชุมชนใหไดรับการพัฒนา ใหมีความเหมาะสม
ตอการเรียนรูของนักศึกษา คณาจารย และ หนวยงานตางๆ
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  โครงการ Social Lab ไดเลือกหมูบานหนองฮี ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน เปนพ้ืนท่ีดําเนินงาน โดยเร่ิมจากศึกษาชุมชน วางแผน และวิเคราะหชุมชนแบบ
มีสวนรวม ดวยเทคนิค AIC) พรอมไดดําเนินการโครงการตาง ๆ ท่ีจะขับเคล่ือนหมูบาน 
ท้ังดานการเกษตร การจัดการน้ํา และการพัฒนากลุมเกษตรกร 
  ผลจากโครงการ Social Lab หมูบานไดรับการสนับสนุนจนเกิดกลุมผลิตผัก
ปลอดสารพิษสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย จากมูลนิธิโคคา โคลา (ประเทศไทย) และศูนย
มีชัยบานไผ มีการผลิตผักอยางตอเน่ือง ดวยการใชสารอินทรียท่ีชุมชนผลิตเอง ตอมาไดมี
การสนับสนุนจากภาครัฐขุดเจาะบอบาดาลสูบน้ําดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย 13 แหง 
รวมงบประมาณนับ 10 ลานบาท พ้ืนท่ีไรนาไดมีการทําการเกษตร กลายเปนพ้ืนท่ีเขียวชอุม
ตลอดท้ังป มีกิจกรรมการเกษตรตลอดป จากผลดังกลาวมีนักศึกษาและคณาจารยจากไทย 
และตางประเทศ เขาไปศึกษาเรียนรูตลอดเวลา

แปลงผักปลอดสารพิษ ใชพลังงานไฟฟา

ในการพนดวยสปริงเกอร

ใชแผนที่ทางอากาศในการหารือกับผูนําชุมชน

หมูบาน Social Lab

  3. งานโครงการแกไขปญหาความยากจน ท่ีเปนงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
ไดรับงบประมาณเขาไปขับเคล่ือนในการแกไขปญหาความยากจน และความเหล่ือมล้ํา 

โดยไดเลือกตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน และตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

โครงการแกไขปญหาความยากจนน้ีไดเร่ิมจากการศึกษาชุมชน การสํารวจชุมชน การวางแผน 
และวิเคราะหชุมชนอยางมีสวนรวม แลวจัดทําโครงการพัฒนา เพ่ือแกไขปญหาของชุมชนเปน
ตามความตองการ แลวนําโครงการไปแสวงหางบประมาณ รวมถึงของบจากโครงการแกไข
ปญหาความยากจนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
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  จากการดําเนินงานโครงการดังกลาว ไดเนนใหชาวบานเรียนรูจากชาวบานท่ีมี
ประสบการณการพัฒนามาแลว เชน จากหมูบาน Social Lab ดวยการเนนการเรียนรูแบบ 
Farmer-to-Farmer Learning Process (FFLP) คือ เกษตรกรไดไปเรียนรูและกลับมาทํา
ในแปลงของตนเอง ไดผลประการใดจึงไปขยายผลตอเกษตรกรท้ัง 2 ตําบล ไดเนนการผลิต
ผักปลอดสารพิษ ดวยมีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสมบูรณ มีท่ีดินสาธารณะ สามารถใชประโยชน
ได ซ่ึงในการผลิตผักปลอดสารพิษในชุมชนน้ัน มีการเสนอของบประมาณจาก NGO และ
ธุรกิจเอกชน รวมท้ังภาคราชการจนไดมาซ่ึงระบบชลประทานขนาดเล็กท่ีสูบน้ําดวยพลังงาน
แสงอาทิตย ท่ีเกษตรกรไดทํากิจกรรมการเกษตรอยางตอเน่ืองตลอดป รวมท้ังติดตอตลาด
มารับพืชผลในทองถ่ินอยางตอเน่ือง

เทคโนโลยี + ประเพณี + ภูมิปญญา + 

ความเชอ : ลงแขกโยนกลา บูชาผีตาแฮก

ปลอยปลาแกงกุดพาน บานหนองฮี

  บทเรียนของโครงการน้ี จึงพบไดวา เม่ือมีน้ํา มีเทคโนโลยีในการดึงน้ํามาใชทาง

การเกษตร และมีระบบการสงเสริมการผลิตและการตลาดท่ีดี สามารถสรางรายไดสูชุมชน
เปนจํานวนมาก และเปนรูปแบบของการพัฒนาการเกษตรอีกหลายพ้ืนท่ี มีตลาดจึงผลิต 
หรือผลิตใหดีกอนตลาดจะมาเอง ข้ึนกับการมีเครือขายของนักสงเสริมดวย

  4. จากการพาชาวบานไดมีระบบน้ํา ระบบพลังงานทดแทนแลว จึงไดมีการแสวงหา
พืชพันธุใหม ๆ พรอมมีตลาดรองรับท่ีชัดเจน มาทําการสงเสริมการเกษตร ดังน้ันโครงการ
สงเสริมการเกษตรและการตลาดขาเหลืองจึงเกิดข้ึน
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  ขาเหลือง เปนท้ังสมุนไพรทํายาและเคร่ืองปรุงอาหารท่ีทําใหมีกล่ินหอมและ
รสชาติดี สงผลใหอาหารอรอยมากกวาขาชนิดอ่ืน กอนท่ีจะไดมีการขับเคล่ือนขาเหลืองน้ัน 
มีการบริโภคขาเหลืองในจังหวัดขอนแกนและนครราชสีมา มีมูลคา 53 ลานบาท ในป 2558 
หลังจากไดขับเคล่ือนสงเสริมขาเหลือง ทําใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึนเปน 320 ลานบาทในป 2560 
และมีการปลูกและบริโภคเพ่ิมข้ึนทุกป

แผงขาเหลืองเงินลานหรือขาปรังที่ตลาดศรีเมืองทอง ขอนแกน

  ขาเหลืองไดรับความสนใจปลูกและบริโภคมากข้ึนท้ังเกษตรกรและผูสนใจอยากทํา
การเกษตร จึงไดจัดฝกอบรมและดูงานจํานวน 11 คร้ังในป 2561 โดยงบประมาณมาจาก
ผูเขารับการฝกอบรม สวนหองประชุม ไดรับความอนุเคราะหจากคณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงการปลูกขาเหลืองของ “เครือขายขาเหลืองเงินลาน” ท่ีเกษตรกร

และแมคาพากันต้ังข้ึนมา ไดกระจายไปท่ัวอีสาน บางจังหวัดในภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก
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  ดวยขาเหลืองเปนสมุนไพรชนิดหน่ึง ทางเครือขายขาเหลืองเงินลาน จึงไดเพ่ิมมูลคา
ในการแปรรูปเพ่ิมมูลคาเปนสบูขาเหลือง เคร่ืองด่ืม ขาเหลือง ครีมหนาขาว ครีมหนาเดง 
และครีมกันแดด ท่ีทําจากขาเหลือง โดยเครือขายขาเหลืองเงินลาน ไดมอบหมายใหโรงงาน
ท่ีไดมาตรฐาน อย. และ GMP ผลิตให

ไปพบปะคุณพนิดา ขาเหลือง ในการชวนเขารวมสงเสริมขาเหลือง

  5. ไดขับเคล่ือน ท้ังการแสวงหาน้ํา การนําน้ํามาใชทางการเกษตร รวมท้ังการสงเสริม
การผลิตและตลาด แตยังมีบางประเด็นท่ีควรไดรับการวิจัย และพัฒนา จึงไดเสนอจัดทํา 
“โครงการบูรณาการการจัดการทรัพยากรดิน น้ํา และปุย พัฒนาการเกษตร” ไดขยายพ้ืนท่ี

ครอบคลุมหลายอําเภอในจังหวัดขอนแกน ดวยมุงเปาหมายกับกลุมเกษตรกรและเกษตรกร

รายยอยท้ัง Young Smart Farmer และ Old Smart Farmer ท่ีทําการเกษตรหลากหลาย 
แตสวนมากเนนการเกษตรแบบผสมผสาน งานโครงการน้ีจึงไดเนนการจัดการน้ํา ดิน ปุย 
ใหเหมาะสมตอการพัฒนาการเกษตรและตอเกษตรกร
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  หลายสวนมีการผลิตพืชผักออกตลอดป และบางสวนมีโรงเรือนในการผลิต พรอม
ไดเนนการผลิตท่ีปลอดสารพิษและฝกเกษตรกรทําสารอินทรียใชในแปลง และโรงเรือน 
จากการขับเคล่ือนในรูปแบบน้ี จึงแสวงหาระบบ Smart farm เนนเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช
ในสวน/ฟารมของเกษตรกร

เจาหนาที่ CAT Telecom กับระบบดิจิทัลที่มารวมโครงการ Smart Farm

  เม่ือโครงการไดมุงเนน Smart Farm จึงไดศึกษา และแสวงหาเทคโนโลยีดิจิทัล

ท่ีเหมาะสมมาใชในสวน/ฟารมของเกษตรกร เชน การใชอุปกรณวัด pH, EC, Moisture, 
การใชระบบต้ังเวลาในการควบคุมการใหน้ํา, การใชระบบเซนเซอร, การใชระบบ Solar cell 
ในการสูบน้ํา และใชในระบบดิจิทัล รวมถึงพัฒนาการขายทางออนไลน

  ในการขับเคล่ือน Smart Farm น้ี ไดมีการกระตุนเกษตรกรท่ีมีศักยภาพเตรียมขอมูล 

และเสนอของบประมาณจาก DEPA (กระทรวงดิจิทัล) เพ่ือไดเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับปรุง

สวน/ฟารม ของตนเองรวม 10 ราย และอีก 1 รายชนะโครงการ ไดมาพัฒนาฟารมเห็ดดิจิทัล 
มูลคา 1 ลานบาท จาก DEPA อีกดวย
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แปลงผักในระบบพนหมอก ควบคุมดวย Digital Technology

  6. ทิศทางการพัฒนาการเกษตรไทย จะมุงสูเกษตร 4.0 หรือนวัตกรรมเกษตร โดย
ไดปูพ้ืนฐานเกษตรกรเครือขายมามากพอสมควรจึงไดทํา “โครงการวิจัยและพัฒนาการ

นําเทคโนโลยี Smart Farm มาพัฒนาผลผลิตการเกษตรท้ังคุณภาพและปริมาณ” ในพ้ืนท่ี 

2 ตําบลคือ 1) ตําบลหนองแวง อําเภอพระยืน และ 2) ตําบลปาปอ อําเภอบานไผ อยูใน
จังหวัดขอนแกนท้ัง 2 พ้ืนท่ี ตําบลหนองแวง อําเภอพระยนื เปนพ้ืนท่ีลุมเปนสวนมากและติด
ลําน้ําชี มีแกง หวย บึง หนอง เปนสวนมาก ขณะท่ีพ้ืนท่ีหางลําน้ําชีเปนท่ีเนิน มีแหลงน้ําจาก

หนองน้ํา บอ สระ บอบาดาล และทอสงน้ําจากลําน้ําชี พ้ืนท่ีตําบลน้ีทางโครงการไดเนน

สงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษสูบน้ําดวยระบบพลังงานแสงอาทิตย บริหารจัดการโดย
กลุมเกษตรกรท้ังหมดมี 4 กลุม บนพ้ืนท่ีสาธารณะ 110 ไร มีเกษตรกรเขารวม 180 ราย
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  นอกจากน้ี มีการปลูกผัก ปลูกไมผล ในแปลงสวนตัว ท่ีใชน้ําบอบาดาล ระบบสูบน้ํา
ท้ังจากพลังงานแสงอาทิตยและไฟฟา ในตําบลน้ีจึงเปนแหลงปลูกผักดวยระบบกลุมท่ีใหญ
ของจังหวัดขอนแกน โดยเนนปลอดภัยจากสารพิษ สวนตลาด จําหนายท่ีในชุมชน ตลาด
ชุมชนบานอ่ืน ๆ สงขายในตลาดตัวจังหวัดขอนแกนและสงหางในจังหวัด

รถจําหนายผักของเครือขาย ไปรวมงานวันเปดโครงการ Smart Farm

  ในตําบลหนองแวง ไดมีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ในแปลงปลูกผักรวม และ
แปลงสวนตัว เชน การควบคุมการปด-เปดน้ําดวย Application บนมือถือ และใชระบบ

การต้ังเวลาในการใหน้ํา การติดต้ัง Sensor แหง-เปยกในการควบคุมการใหน้ํา การใชระบบ

พนฝอย การใชระบบพลังงานแสงอาทิตย ในการเกษตร ตําบลน้ีจึงเปนแหลงเรียนรูนวัตกรรม

ชุมชน ในการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร ดวยมีการใชงานนวัตกรรมน้ีไดจริง 
จึงเปนแปลงเรียนรูใหกับกลุมบุคคลตาง ๆ เขาไปแลกเปล่ียนประสบการณการคนควาวิจัย
และเปนแหลงทองเท่ียวเชิงปญญาหรือแหลงทองเท่ียวนวัตกรรมชุมชน
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  เทคโนโลยีท่ีมีไวใหศึกษาในชุมชนน้ี ดังเชน ระบบดิจิทัลในการผลิตผัก ระบบสูบน้ํา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย ระบบการขายแบบตลาดออนไลน การผลิตผักปลอดสารพิษสงหาง 
การผลิตออยคันน้ําสดแบบอินทรียและเคร่ืองหีบออย การผลิตมะขามเทศหวานดวยน้ําบาดาล 
การจัดการสวนแบบโคกหนองนาโมเดล การทําเกษตรแบบทุงนาทองคํา คันนาทองคํา และ
นวัตกรรมการทําเช้ือเห็ดปา และเพาะเห็ดปาในไรนา เสนทางทองเท่ียวเชิงปญญา

แปลงผักแบบยกโตะ ควบคุมดวยระบบดิจิทัลและมีพลาสติกคลุม

  สวนตําบลปาปอ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน เปนพ้ืนท่ีไมมีแมน้ําไหลผาน อาศัย

เกษตรน้ําฝนมีหนอง บึงสาธารณะ พอไดใชอุปโภคบริโภค แตจุดเดนของตําบลน้ีกลับเปน

พ้ืนท่ีมีน้ําบาดาลปริมาณมากและคุณภาพใชทําการเกษตรได รวมท้ังดินมีลักษณะเปนดนิเอียด
เม่ือปลายปกอนราว ๆ  พ.ศ. 2550 ไดลงไปทําวิจัยโครงการเกษตรน้ําฝนกับองคกร JIRCAS จาก
ญ่ีปุนท่ีชุมชนแหงหน่ึงไดพบวา ในฤดูแลงผิวดินเปนจํานวนมากมีคราบขาวของเกลือปกคลุม 
ซ่ึงชาวบานเรียกวา “ดินเอียด” จากการนําดินไปตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการผลระบุ
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ออกมาวา มีสวนผสมของเกลือในดินตามทุงนา และเนิน แมจะไมมีสูงจนนําดินไปตม
เปนเกลือได แตก็ยังผลิตพืชบางชนิดไดผลและรสชาติดี โดยสังเกตจากพืชท่ีข้ึนในทองถ่ิน 
เชน มะขามเทศ แตงโม และมะมวง

เขียวเสวยปาปอ มะมวงดินเอียด คุณภาพสงออก

  อีกอยางสภาพของดินเปนดินปนทรายมาก แหงไว ไมอุมน้ํา แตดินช้ันลางมีความช้ืน 
เกษตรกรจึงมีการปลูกมันสําปะหลังเปนจํานวนมากโดยไมตองการใชน้ํา จากการปลูก
มันสําปะหลังมาหลายป ผลท่ีไดคือ ผลผลิตเร่ิมลดลง บางทีราคาไมดี เกษตรกรมีรายได
นอย และข้ึน ๆ ลง ๆ ตามผลผลิตและราคา ชวง 15 ปยอนหลัง มีลูกของเกษตรกรทานหน่ึง 

เรียนจบจากทางดานการเกษตร ไดมาลองปลูกมะมวง และทําการเปล่ียนยอดพันธุท่ีตลาด

ตองการ เชน เขียวเสวย น้ําดอกไมสีทอง ฟาล่ัน โชคอนันต หลังปลูกได 4-5 ป มะมวงเติบโต
ดีใหผลผลิตและมีความอรอย มีการทําเพิงขายตามถนนลาดยางท่ีผานหมูบาน ใครผานไป

ผานมาตองแวะซ้ือมะมวงปาปอ

  เม่ือมีการปลูกมะมวงมากข้ึน ขยายพ้ืนท่ีมากข้ึน ชวงการปลูกมะมวงใหม ๆ และ

ชวงใหปุยตองมีการใชน้ํา จึงไดมีการขอน้ําบาดาลสูบดวยพลังงานทดแทนจากหนวยงาน
ตาง ๆ จนปจจุบัน ในป 2564 ไดบอบาดาลสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตย และเคร่ืองปน
ไฟฟาใชกับเคร่ืองสูบน้ํา เกือบ 100 บอ นับเปนมูลคาหลายสิบลานบาท
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มะมวงเขียวเสวยใหญ สุดยอดมะมวงที่ตลาดเวียดนามตองภาพ

  ในปจจุบันป 2564 มีพ้ืนท่ีปลูกมะมวงท้ังตําบล 3,697.67 ไร มีเกษตรกรปลูก 412 
รายและมีพ้ืนท่ีบริวารปลูกมะมวง ในตําบลอ่ืน ๆ ท่ีนํามาขายท่ีปาปออีก 2,500 ไร จาก
การผลิตแบบใครมันเปนเอกเทศ จึงไดมีการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวง
สงออกปาปอ ในป 2563 มีสมาชิก 220 รายและไดข้ึนทะเบียนเปนมะมวงแปลงใหญ

ในปเดียวกัน

  จากคุณภาพมะมวงท่ีทางกายภาพและรสชาติท่ีดี อรอย กรอบ หวานอมเปร้ียว 
ตามลักษณะของแตละสายพันธุ ท่ีสําคัญเน้ือมะมวงแหง กรอบ ไมอมความช้ืน ซ่ึงท้ังรสชาติ 
และเอกลักษณอยางน้ี ผูรูหลายทานกลาววาเปนเพราะลักษณะของดินปนทราย และดินเอียด 

พรอมน้ีไดมี คุณแจก พอคามะมวงเวียดนามท่ีมารับมะมวงเขียวเสวยสงออกไปขายเวียดนาม

ทุกป กลาววา “..มะมวงปาปอกรอบ หวานอมเปร้ียวนิดๆ มัน เน้ือแหง และเน้ือตางจากท่ีอ่ืน 
ท่ีมีเน้ือฉ่ํา พอไปถึงเวียดนามปลายผลจะช้ืนและข้ึนราเสียไว…”
  จากรสชาติท่ีเยี่ยม ถูกปากถูกใจ ลูกคาท้ังไทยและตางประเทศท่ีอรอย ดวยลักษณะ

ของดินท่ีน่ีจึงเรียกวา “มะมวงดินเอียด” ท่ีหลายทานไปขอนแกนจึงมักบอกวา “ไปเมืองขอน 

ออนซอนมะมวงดินเอียดปาปอ” 
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  ตลาดมะมวงดินเอียดปาปอมีท้ังในประเทศ และตางประเทศ ในประเทศมีการต้ัง
เพิงขายตามถนนลาดยาง ตลาดเมืองขอนแกน ตลาดสุรนคร ตลาดไท สวนตลาดตางประเทศ 
ไดแก ตลาดเวียดนาม (เขียวเสวย) และตลาดมาเลเซีย (ทองดํา) ในฤดูมะมวงป 2564 
ทางบริษัท ขอนแกน โอทอปอินเตอรเทรดเดอร จํากัด หรือ OTOP ขอนแกน นําทีมโดย
คุณสิริพร จังตระกูล คุณนายผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดมาชิมและติดอกถูกใจในรสชาติ 
จึงทําการตลาดออนไลนบรรจุในกลองท่ีสวยงามและใหขอมูลท่ีเปนเร่ืองราวอันนาสนใจ 
และสงใหลูกคาโดยขนสงเอกชนภายใน 1-2 วัน ปรากฏวาไดรับการตอบรับเปนอยางดีมาก 
พรอมท้ังมีส่ือมวลชนใหความสนใจและเขามาขับเคล่ือนประชาสัมพันธเปนที่นาช่ืนชม 
คุณนายกลาววา..มะมวงปาปอ…ปลูกดวยรัก..คัดดวยใจ….

กลองบรรจุมะมวงปาปอ

มะมวงนํ้าดอกไมสีทอง 

คุณภาพเลิศรสของมะมวงดินเอียด

  นอกจากน้ีทาง OTOP จังหวัดขอนแกนโดยคุณนายผูวาราชการจังหวัดขอนแกน

ไดหารือกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยขอนแกน และนักสงเสริมการเกษตรจากสํานักงาน
เกษตรอําเภอบานไผ และแกนนําชุมชน วาควรจะมีการผลิตนอกฤดูโดยใหผลผลิตมะมวง
นอกฤดู ท่ีใหออกผลต้ังแตเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ ของปถัดไป เนนสายพันธุ
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น้ําดอกไมสีทอง ขนาดผลละ 500 กรัม ดวยชวงเวลาดังกลาวยังไมมีผลผลิตของสวนเกษตรกร
ท่ัวไปออกสูตลาด ท่ีสําคัญมะมวงดินเอียดเร่ิมติดตลาดและมีกลุมลูกคาท่ีชัดเจน ดังท่ีผานมา
มีลูกคาจากกรุงเทพมหานคร ส่ังออนไลนมะมวงน้ําดอกไมสีทองปาปอ คิดเปนรอยละ 83 
ของลูกคาท้ังหมด และลูกคาออนไลนดังกลาว คือ กลุมลูกคาท่ีชอบ ติดใจมะมวงดินเอียด 
แหงน้ี
  เกษตรกรท่ีมารวมโครงการผลิตมะมวงนอกฤดูคุณภาพสูงน้ี มีการสมัครและคัดเลือก 
10 รายปลูกมะมวงรายละ 35 ตนรวม 350 ตน คาดวาจะมีผลผลิตออกสูตลาด 2,000 
กิโลกรัมตอเดือน และเกษตรกรจะมีรายไดตลอดชวงการผลิต 20,000 บาท/ราย/เดือน 
ซ่ึงทางนักวิชาการนักสงเสริมไดรวมวางแผนกับเกษตรกรท่ีจะใหผลผลิตออกสูตลาดตามชวง
ดังกลาวตามเปาหมายท้ังปริมาณและคุณภาพ

มะมวงคุณภาพดีอยางนี้ มีที่ปาปอ “ปลูกดวยรัก คัดดวยใจ”

  แปลงมะมวงของเกษตรกรปาปอ บางรายไดมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน

การควบคุมการใหน้ําผาน Application บนมือถือ ท่ีสูบน้ําบาดาลดวยพลังงานแสงอาทิตย 
มีกลองใหดูสภาพสวนมะมวงไดตลอดเวลา ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรสามารถประหยัดแรงงาน
ในการใหน้ํา ประหยัดน้ํา ประหยัดเวลา ประหยัดเงิน และยังเปนแหลงเรียนรูของพ่ีนอง
เกษตรกรโดยท่ัวไปดวย
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  7. ท่ีผานมาสรุปเปนบทเรียน 
  จากการไดขับเคล่ือนงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรดวยบทบาทของอาจารย
มหาวิทยาลัยขอนแกน คือ การบริหารวิชาการ รวมถึงไดทําการวิจัยและพัฒนา โดยไดใช
พ้ืนท่ีตางๆท่ีมีปญหา และตองการจะแกไข มาทําการวิจัยและพัฒนามาเปน Social Lab 
ท่ีใครใครก็ลงไปเรียนรูตอยอดได
  จากการขับเคล่ือนท่ีผานมามีประเด็นท่ีสนใจท่ีสงผลใหหลายโครงการประสบผลสําเร็จ 
และขับเคล่ือนอยางตอเน่ือง คือ
  1) ความรวมมือของชุมชนท้ังเกษตรกรและแกนนํา
  2) การมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานตางๆ
  3) มีสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนแรงหนุนชวยขับเคล่ือน
  4) มีการทํางานของนักวิจัยแบบเคียงบาเคียงไหลกับชุมชน สรางศรัทธาใหเกิด 
ใหเกียรติเกษตร
  5) ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ใหเกิดความรวมมือมาชวยเหลือทางดาน
เทคโนโลยี งบประมาณ ตลาดและสรางเครือขาย
  6) ผูนําชุมชน ผูนําเกษตรกรกระตือรือรนท่ีจะขับเคล่ือน และทําเปนตัวอยางพรอม
กระหายท่ีตองการเรียนรู
  7) งบประมาณมาจากหลายหนวยงานท้ังรัฐและเอกชน พรอมเปนแกนกลางเช่ือมตอ

เสนอโครงการ
  8) มีระบบตลาดท่ีชัดเจน ทําไดท้ังออนไลนและออฟไลน เนนใหเกษตรกรพบกับ
ตลาด/ลูกคาเอง

  9) มีส่ือหลายสํานักไดชวยเผยแพรประชาสัมพันธ ขับเคล่ือนท่ีชุมชนไดประโยชน 

ใคร ๆ ก็อยากไปทําขาว
  10) มีบุคคลระดับรัฐมนตรีลงไปเย่ียมท้ัง 2 พ้ืนท่ี และไดหารือทางวาจาในการเสนอ
โครงการลงสูชุมชน

  11) มีการจัดต้ังกลุมโดยเกษตรกรดําเนินการเองสูการเปนวิสาหกิจชุมชนและแปลงใหญ

  12) เกษตรกรมีการทํากิจกรรมตอเน่ืองตลอดป และมีผลผลิตตลอดเวลา คุมคา

ท่ีหนวยงานตาง ๆ ลงทุนลงแรงชวย
  13) แสวงหาตลาด พรอมศึกษาพืชผลใหชัดเจน กอนนําไปสงเสริม หรือผลิตใหมี
คุณภาพแลวแจงแหลงตลาดใหมาเสนอราคา
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.......รูจักการให…สรางศรัทธาใหเกิด.......

.......ขับเคลอนดวยความจริงใจ…….

.......ทําเพอตนเอง….หมดไปยามส้ินลม...….

....ทําเพอสังคม....แมสิ้นลม..ไมหมดไป….
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ผลงานในเอกสารเลมนี้ ในนามของคณะผูวิจัยและจัดทํา ขอมอบใหสาธารณะ

ในการใชประโยชนเพื่อสรางคุณคาอุทิศแกสังคมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยขอสงวนสิทธิ์หามเผยแพร จําหนาย จายแจก ตอเติม ดัดแปลง 

เพื่อประโยชนการคาและพาณิชย 

“ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ โดยหนวยบริหารและจัดการทุน ดานการเพ่ิมความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ (บพข.)”rIS
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