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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ตลอดระยะเวลำ 7 ปีที่ผ่ำนมำ สถำบันฯ ได้น ำองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรพัฒนำสตูรปุ๋ยอนิทรยี์
โดยเริ่มจำกกำรคัดเลือกจุลินทรีย์ในท้องถ่ินมำใช้เป็นหัวเช้ือจุลินทรีย์และพัฒนำปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่ำง ๆ ให้
เหมำะสมกับพืชแต่ละชนิดเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้ชุมชนสำมำรถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง ผลปรำกฏว่ำทุก
ชุมชนยอมรับคุณภำพของปุ๋ยอินทรีย์ที่พัฒนำสูตรโดยสถำบันปฏิบัติกำรชุมชนฯ จึงได้มีกำรพัฒนำกลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ข้ึนเพื่อสนับสนุนกำรท ำเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มเครือข่ำยผลิตพืชอินทรีย์ที่สถำบันฯขับเคลื่อนเพื่อสร้ำง
ชุมชนให้เข้มแข็งและสำมำรถใช้เป็นฐำนกำรเรยีนรู้ใหน้ิสิต ประกอบด้วย 5 อ ำเภอในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้แก่ 1) 
กลุ่มผลิตข้ำวอินทรีย์และกลุ่มผลิตผักอินทรีย์ชุมชนตะโหมด อ ำเภอตะโหมด 2) กลุ่มผลิตผักอินทรีย์ชุมชนบ้ำน
ทุ่งยำว อ ำเภอเขำชัยสน 3) กลุ่มผลิตข้ำวอินทรีย์และกลุ่มผลิตเห็ดอินทรีย์ชุมชนดอนประดู่ อ ำเภอปำกพะยูน 4) 
กลุ่มผลิตข้ำวอินทรีย์ชุมชนโตนดด้วน อ ำเภอควนขนุน และ 5) กลุ่มกำรท ำเกษตรผสมผสำนระบบอินทรีย์ชุมชน
บ้ำนพร้ำว อ ำเภอป่ำพะยอม  

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรทั้ง 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตะโหมด ชุมชนทุ่งยำว ชุมชนดอนประดู่ ชุมชน
บ้ำนพร้ำว และชุมชนโตนดด้วน สำมำรถจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ได้ จ ำนวน 5 กลุ่ม และพัฒนำไปสู่
กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ได้ 1 กลุ่ม คือ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้ำนทุ่งยำวพัฒนำ สมำชิกเครือข่ำยกลุ่ม
ผลิตพืชอินทรีย์ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS จ ำนวน 137 ครัวเรือน กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดสำรเคมีตกค้ำงในน้ ำและ
ดิน ในพื้นที่เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งหมด 892.75 ไร่  สูตรปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS มีค่ำวิเครำะห์ธำตุอำหำรหลัก
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศกรมวิชำกำรเกษตร และอยู่ระหว่ำงข้ันตอนกำรยื่นขอข้ึน
ทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ตำมขั้นตอนค ำแนะน ำจำกกลุ่มควบคุมปุ๋ย ส ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำร
เกษตร  
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ส่วนท่ี 1 
ส่วนน า 

 

หลักการและเหตผุล 
กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง เป็นกรอบคิดและเครื่องมือที่สถำบันปฏิบัติกำรชุมชนเพื่อ

กำรศึกษำแบบบูรณำกำร น ำมำใช้เพื่อพัฒนำระบบกำรผลิตทำงกำรเกษตรในชุมชนเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งอย่ำง
ยั่งยืนให้กับชุมชน เนื่องจำกกำรผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นวิธีกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่หลีกเลี่ยงกำรใช้ปุ๋ยเคมี 
และสำรเคมีหรือสำรสังเครำะห์ต่ำง ๆ เป็นระบบกำรผลิตที่ให้ควำมส ำคัญกับธรรมชำติ ได้แก่ กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรใช้ประโยชน์จำกธรรมชำติเพื่อกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน เกษตรอินทรีย์จึงสำมำรถช่วย
พัฒนำคุณภำพชีวิต สิ่งแวดล้อม ดิน น้ ำ ป่ำ ท ำให้เกษตรกรปลอดภัยจำกพิษของสำรเคมี ลดต้นทุนกำรผลิต และ
ส่งผลดีต่อสุขภำพผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เป็นระบบที่สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ท ำ
ให้เกษตรกรยืนอยู่บนหลักเหตุและผล มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีภูมิคุ้มกันตำมหลักควำมพอเพียง 

แนวคิดน้ีได้พัฒนำต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินงำนของสถำบันฯ ในระยะที่ 1 ( 2550-2555) ซึ่งเป็นกำรปรับ
กระบวนทัศน์กำรท ำสวนยำงพำรำเชิงเดี่ยวสู่กำรท ำเกษตรผสมผสำน ท ำให้ชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรอยู่
ร่วมกันของคน ป่ำ ดิน และน้ ำ มีควำมตระหนักว่ำกำรท ำกำรเกษตรในระบบเสรีนิยม ที่ต้องพึ่งพำสำรเคมี และ
ปุ๋ยเคมี จะไม่ส่งผลดีในอนำคต จนด ำเนินกำรมำถึงในระยะที่ 2 (2556-ปัจจุบัน) มีกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกษตรกรในชุมชนท ำเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์จึงถือได้ว่ำเป็นปัจจัยกำรผลิตที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนระบบ
เกษตรอินทรีย์ให้ประสบควำมส ำเร็จ ตลอดระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ สถำบันฯ ได้น ำองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย
เกี่ยวกับกำรพัฒนำสูตรปุ๋ยอินทรีย์โดยเริ่มจำกกำรคัดเลือกจุลินทรีย์ในท้องถ่ินมำใช้เป็นหัวเช้ือจุลินทรี ย์และ
พัฒนำปุ๋ยอินทรีย์สูตรต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับพืชแต่ละชนิดเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้ชุมชนสำมำรถผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ไว้ใช้เอง ผลปรำกฏว่ำทุกชุมชนยอมรับคุณภำพของปุ๋ยอินทรีย์ที่พัฒนำสูตรโดยสถำบันปฏิบัติกำรชุมชนฯ 
จึงได้มีกำรพัฒนำกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ข้ึนเพื่อสนับสนุนกำรท ำเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มเครือข่ำยผลิตพืชอินทรีย์ที่
สถำบันฯขับเคลื่อนเพื่อสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็งและสำมำรถใช้เป็นฐำนกำรเรียนรู้ให้นิสิต ประกอบด้วย 5 อ ำเภอ
ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตข้ำวอินทรีย์และกลุ่มผลิตผักอินทรีย์ชุมชนตะโหมด อ ำเภอตะโหมด 2) 
กลุ่มผลิตผักอินทรีย์ชุมชนบ้ำนทุ่งยำว อ ำเภอเขำชัยสน 3) กลุ่มผลิตข้ำวอินทรีย์และกลุ่มผลิตเห็ดอินทรีย์ชุมชน
ดอนประดู่ อ ำเภอปำกพะยูน 4) กลุ่มผลิตข้ำวอินทรีย์ชุมชนโตนดด้วน อ ำเภอควนขนุน และ 5) กลุ่มกำรท ำ
เกษตรผสมผสำนระบบอนิทรีย์ชุมชนบ้ำนพร้ำว อ ำเภอป่ำพะยอม ผลจำกกำรด ำเนินกำรจะเห็นได้ว่ำเกษตรกรใน
ชุมชนได้เห็นควำมส ำคัญและกลับมำท ำเกษตรอนิทรยี์เพิ่มข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง คุณภำพของปุ๋ยอินทรีย์เป็นที่ยอมรับ
และต้องกำรของสมำชิกกลุ่มเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ที่มีจ ำนวนมำกกว่ำ 100 ครัวเรือน จำกกำรส ำรวจกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั้ง 5 กลุ่ม พบว่ำสมำชิกส่วนใหญ่ไม่นิยมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แต่มีควำมต้องกำร
ซื้อปุ๋ยอินทรีย์มำใช้แทนปุ๋ยเคมี กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จึงประสบปัญหำไม่สำมำรถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรได้ ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้มำตรฐำนและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
สมำชิกในชุมชนและขยำยผลไปสู่ชุมชนอื่น ๆ จึงจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กำรบริหำร
จัดกำรกลุ่ม และกำรวำงแผนธุรกิจ เพื่อยกระดับกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์สู่วิสำหกิจชุมชนให้สำมำรถผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อกำรค้ำ และส่งเสริมให้ชุมชนท ำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
ค่า

เป้าหมาย 
1. เพื่อพฒันำกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียส์ู่วิสำหกจิ
ชุมชน 

เกิดวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ กลุ่ม 1 

2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท ำเกษตรอินทรยี์วิถี
พอเพียง 

จ ำนวนพื้นที่ท ำเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ไม่น้อยกว่ำ 

ไร่ 300 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

ผลกระทบ รายละเอียด 
[ ]  มิติเชิงสังคม 1.มหำวิทยำลัยและชุมชนมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
[  ]  มิติเชิงเศรษฐกจิ 1.กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำมำรถช่วยลดต้นทุนกำรผลิต สร้ำงมลูค่ำ 

เพิ่มรำยได้ให้กับเกษตรกร 
[ ]  มิติเชิงสิ่งแวดล้อม 1.กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดสำรเคมีตกค้ำงในน้ ำและดิน 
[ ]  มิติทำงสุขภำวะ/สำธำรณสุข 1.เกิดประโยชน์ด้ำนเสรมิสร้ำงสุขภำวะทั้งกบัผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและ

สิ่งแวดล้อมจำกกำรท ำเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
 
ผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย 
ระดับผลผลิต   
เชิงปริมำณ จ ำนวนผู้รบับริกำร คน 87 
 จ ำนวนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ กลุ่ม 5 
 สูตรปุ๋ยอินทรีย์ทีผ่่ำนมำตรฐำนส ำหรับกำรค้ำ สูตร 1 
 เกิดวิสำหกิจกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ กลุ่ม 1 
    
เชิงคุณภำพ ควำมพึงพอใจของผูร้ับบริกำรในกระบวนกำรใหบ้ริกำร ร้อยละ 80 
เชิงเวลำ โครงกำรบริกำรวิชำกำรแล้วเสรจ็ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  ร้อยละ 80 
เชิงต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยของกำรใหบ้รกิำรวิชำกำรตำมงบประมำณที่ได้รบัจดัสรร บำท 98,000 
ระดับผลลัพธ์   
เชิงปริมำณ ผู้เข้ำรบับริกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภำพ ควำมพึงพอใจของผูร้ับบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพต่อประโยชน์

จำกกำรบริกำร 
ร้อยละ 80 

 จ ำนวนพื้นที่ท ำเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่น้อยกว่ำ ไร่ 300 
 จ ำนวนสมำชิกเครือข่ำยกลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ คน 100 
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ส่วนท่ี 2 
วิธีการพัฒนาชุมชน 

พื้นที่/สถานที่/ระยะเวลาด าเนนิการ 
  พื้นท่ี/สถำนท่ีด ำเนินโครงกำร 

1. ชุมชนตะโหมด (เน้นหมู่ที่ 12) ต ำบลตะโหมด อ ำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  
2. ชุมชนดอนประดู่ (เน้นหมู่ที่ 4 และ 5) ต ำบลดอนประดู่ อ ำเภอปำกพะยูน จังหวัดพัทลุง  
3. ชุมชนบ้ำนทุ่งยำว (เน้นหมู่ที่ 11) ต ำบลโคกม่วง อ ำเภอเขำชัยสน จังหวัดพัทลุง 
4. ชุมชนโตนดด้วน (เน้นหมู่ที่ 6 และ 7) ต ำบลโตนดด้วน อ ำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  
5. ชุมชนบ้ำนพร้ำว (เน้นหมู่ที่ 3 และ 8) ต ำบลบ้ำนพร้ำว อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 
วันเริ่มต้นโครงกำรเดือนตลุำคม 2561 วันสิ้นสุดโครงกำร เดอืนกันยำยน 2562 

กลุ่มเป้าหมาย 
ภำยนอก 

[]   เกษตรกร     .......77....... คน 
 -กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนตะโหมด 24 คน 
 -กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้ำนทุ่งยำว 10 คน 
 -กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนดอนประดู ่ 27 คน 
 -กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้ำนพร้ำว 6 คน 
 -กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนโตนดด้วน 10 คน 

  รวมทั้งสิ้น     ........77...... คน 
[ ]  ภำคี/องค์กรเครือข่ำยภำยนอก จ ำนวน 14 เครือข่ำย (โปรดระบุช่ือเครือข่ำย) 

1) มูลนิธิรำกแก้ว 
2) บริษัท ยูนิวำนิชน้ ำมันปำลม์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำป่ำบอน จ.พัทลุง 
3) ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ (อ.ตะโหมด อ.ปำกพะยูน อ.ควนขนนุ อ.เขำชัยสน และอ.ป่ำพะยอม) 
4) ก ำนันและผู้ใหญบ่้ำนต ำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ  
5) สภำลำนวัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ 
6) กลุ่มเกษตรกรท ำนำตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
7) เทศบำลต ำบลดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลงุ 
8) ก ำนันและผู้ใหญบ่้ำนต ำบลดอนประดู ่อ.ปำกพะยูน จ.พัทลงุ 
9) เทศบำลต ำบลโตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
10) ก ำนันและผู้ใหญบ่้ำนต ำบลโตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลงุ 
11) เทศบำลต ำบลโคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พทัลงุ 
12) ก ำนันและผู้ใหญบ่้ำนต ำบลโคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พทัลงุ 
13) เทศบำลต ำบลบ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พทัลงุ 
14) ก ำนันและผู้ใหญบ่้ำนต ำบลบ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พทัลงุ 

ภำยใน 
[]  นิสิต      .......10....... คน 



7 

 วิธีการพฒันาชุมชน/ผลการพฒันาชุมชน 

สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
ตลอดระยะเวลำ 6 ปี (พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน) สถำบันปฏิบัติกำรชุมชนฯ มีกำรสนับสนุนและส่งเสริม

ให้เกษตรกรในชุมชนเป้ำหมำยท ำเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์จึงถือได้ว่ำเป็นปัจจัยกำรผลิตที่ส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรีย์ให้ประสบควำมส ำเร็จ   

เริ่มต้นจำก 1) ชุมชนตะโหมด หมู่ท่ี 12 ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จำกกำรเข้ำ
ไปรับฟังควำมเห็นของคนในชุมชนเมื่อปี พ.ศ. 2556 ท ำให้ทรำบว่ำ คนในชุมชนตะโหมดส่วนใหญ่ประกอบ
อำชีพทำงกำรเกษตรโดยมีรำยได้หลักมำจำกกำรท ำสวนยำงพำรำ และมีรำยได้เสริมจำกสวนผลไม้ พืชไร่ และ
ท ำนำ แต่กำรท ำนำส่วนใหญ่เพื่อกำรบริโภคมีเหลือขำยบ้ำงเพียงเล็กน้อย มีกำรท ำนำปีเป็นหลัก ท ำนำปรัง
บ้ำงในบำงปีหรือบำงพื้นที่เท่ำนั้น  มีกำรใช้ปุ๋ยเคมี ยำก ำจัดวัชพืชและโรคพืชกันอย่ำงกว้ำงขวำง  ทุกคนมี
ควำมเห็นเหมือนกันคือกำรใช้ปุ๋ยเคมีท ำให้ดินเสื่อม ต้นทุนสูง  กำรใช้ยำฆ่ำหญ้ำ ยำเคมีก ำจัดโรคและแมลง
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม เป็นสำเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดกำรเจ็บป่วยของผู้คนในชุมชน แต่ที่ยังคง
ท ำอยู่เพรำะมีควำมสะดวกสบำย  และมีควำมเข้ำใจว่ำปุ๋ยเคมีท ำให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตสูงกว่ำปุ๋ย
อินทรีย์  คุณภำพปุ๋ยอินทรีย์ที่วำงขำยในท้องตลำดไม่แน่นอน  ถ้ำมีทำงเลือกที่ดีกว่ำน้ีก็อยำกจะเปลี่ยนแปลง 
อย่ำงไรก็ตำมยังมีผู้ที่เข้ำร่วมพูดคุยในครั้งนั้นจ ำนวน 4 คน ท ำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองส ำหรับใส่นำข้ำวและพืชผัก 
และยอมรับว่ำไม่สะดวก แต่ผลที่ได้รับมีควำมคุ้มค่ำ มีควำมสุขมำกกว่ำกำรท ำเกษตรในระบบเคมี  จำกกำร
รับฟังควำมคิดของชุมชนท ำให้ได้ข้อสรุปว่ำ คนในชุมชนเข้ำใจและเห็นปัญหำของกำรท ำเกษตรเคมี แต่ยังมี
ส่วนน้อยที่ท ำเกษตรอินทรีย์  ทีมงำนสถำบันปฏิบัติกำรชุมชนฯ จึงได้เริ่มต้นจำกทุนเดิมที่ชุมชนมีคือผู้ที่ท ำ
เกษตรอินทรีย์ 4 คน จึงได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบกำรณ์กัน พบว่ำแต่ละคนมีกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์ด้วย
วิธีกำรที่แตกต่ำงกัน ในที่สุดได้ข้อสรุปร่วมกันในกำรพัฒนำวิธีกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์ข้ึนมำใหม่ให้ดีข้ึนกว่ำเดิม  
โดยเริ่มจำกกำรคัดเลือกจุลินทรีย์ในท้องถ่ินมำใช้เป็นหัวเช้ือจุลินทรีย์  พัฒนำสูตรปุ๋ยและวิธีกำรท ำให้สะดวก
ข้ึนกว่ำเดิม หลังจำกนั้นจึงด ำเนินกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์เปรียบเทียบกันระหว่ำงวิธีเดิมกับวิธีใหม่  ผลปรำกฏว่ำวิธี
ที่พัฒนำข้ึนใหม่ดีกว่ำวิธีเดิมและเป็นที่พอใจของทุกคน  จึงร่วมกันคิดถึงแนวทำงกำรขยำยผลไปยังคนอื่น  ๆ 
ในชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2560 ชุมชนตะโหมดได้จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ม.12 มีจ ำนวนสมำชิก 24 คน มี
ต้นทุนของกลุ่ม ดังนี้ โรงเรือนผลิตปุ๋ย เครื่องย่อยเศษพืช องค์ควำมรู้ในกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์สูตรข้ำว ยำงพำรำ 
ผักและผลไม้ มีเงินหมุนเวียนของกลุ่ม ส ำหรับซื้อวัสดุผลิตปุ๋ย 14 ,000 บำท (จำกโครงกำร 9101 และ
โครงกำรเสริมสร้ำงทักษะและส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตร) และในปี พ.ศ. 2562 ทำงกลุ่มได้ท ำกำรผลิตปุ๋ย
เพื่อจ ำหน่ำยให้กับสมำชิกและผู้ที่สนใจในชุมชน จ ำนวน 32 คน เผยแพร่สูตรปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ให้กับคณะผู้
ที่สนใจมำศึกษำดูงำน จ ำนวน 11 ครั้ง (ภำพภำคผนวกที่ 1-2) ดังนี้ 

1) วันที่ 29 มีนำคม 2562 คณะผู้น ำทั้ง 11 ต ำบล จำก กศน. อ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ  
2) วันที่ 7 พฤษภำคม 2562 คณะกลุ่มผลิตข้ำวอินทรีย์จำกจังหวัดปัตตำนี บ้ำนปักปรือ อ ำเภอเมือง 

จังหวัดปัตตำนี 
3) วันที่ 22 กันยำยน 2562 คณะเกษตรกรจำกต ำบลกระหวะ อ ำเภอมำยอ จังหวัดปัตตำนี  
4) วันที่ 8 – 13 ตุลำคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอรุณ กทม. จ ำนวน 24 คน  
5) วันที่ 5 ธันวำคม 2562 นักเรียน ม.4 โปรแกรมวิทย์ คณิต โรงเรียนตะโหมด 
6) วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563  ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอตะโหมด ฝึกอบรมกำรท ำปุ๋ยอินทรีย์กับ

สมำชิกโครงกำรเพิ่มทักษะวิชำชีพ  
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7) วันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563  กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ ก.พำนิชย์ถ่ำยท ำวิดิโอ 
กำรจัดนิทรรศกำรเชิงวิชำกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
8) โครงกำรเกษตรพอเพียงวิถียั่งยืน  ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอตะโหมด 
9) โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดตะโหมด 
10) โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำของส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ ณ วัดตะโหมด 
11) งำนเกษตรแฟร์ ระหว่ำงวันที่ 23 สิงหำคม -1 กันยำยน 2562 ณ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขต

พัทลุง 
2) ชุมชนบ้านทุ่งยาว หมู่ท่ี11 ต าบลโคกม่วง อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำกเดิมเกษตรกร

ประกอบอำชีพกำรท ำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวด้วยระบบเคมี โดยกำรปลูกยำงพำรำเป็นส่วนใหญ่ ประสบปัญหำ
รำคำยำงพำรำตกต่ ำ เมื่อถึงฤดูฝนกรีดยำงไม่ได้รำยได้ลดลงเพรำะมีรำยได้จำกกำรกรดียำงเพียงอย่ำงเดียว จน
เมื่อสถำบันปฏิบัติกำรชุมชนฯ เข้ำไปให้บริกำรวิชำกำรถ่ำยทอดกรอบคิดกำรท ำเกษตรแบบผสมผสำนบน
ฐำนเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นจำกกำรพัฒนำครัวเรือนต้นแบบ คือ นำยสมมิตร ปำนเพชร ที่ได้รับกรอบคิด
สร้ำงโมเดลต้นแบบสวนยำงพำรำเพิ่มป่ำรักษ์น้ ำ และมีกำรปลูกพืชในระบบโรงเรือนต้นทุนต่ ำ ควบคู่กับกำร
ทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ที่ทำงสถำบันได้พัฒนำสูตรปุ๋ยร่วมกับชุมชนตะโหมด จึงได้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
จำกกำรท ำวิจัยคัดเลือกหัวเช้ือจุลินทรีย์ท้องถ่ินมำขยำยผลให้กับชุมชนบ้ำนทุ่งยำว จึงเป็นจุดเริ่มต้น เมื่อวันที่ 
17 มีนำคม 2560 นักวิชำกำรของสถำบันฯ ร่วมกับทีมจำกชุมชนตะโหมดและชุมชนบ้ำนทุ่งยำว เดินป่ำ
เทือกเขำบรรทัด ต ำบลตะโหมด อ ำเภอตะโหมด เพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ท้องถ่ินจำกป่ำเขำบรรทัดเพื่อผลิตหัว
เช้ือจุลินทรีย์ท้องถ่ินส ำหรับใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หลังจำกนั้นก็จัดอบรมให้ควำมรู้แก่สมำชิกชุมชนบ้ำนทุ่งยำวที่
สนใจ เริ่มต้นจำกครูชุมชนบ้ำนทุ่งยำว จ ำนวน 11 ครัวเรือน หลังจำกประเมินติดตำมผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ 
มีครัวเรือนที่น ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์จริง โดยกำรทดลองท ำและใช้ในกำรผลิตผักอินทรีย์ทั้งในและนอก
ระบบโรงเรือน จ ำนวน 11 ครัวเรือน ปัจจุบันสำมำรถจัดต้ังกลุ่มวิสำหกิจเกษตรอินทรีย์บ้ำนทุ่งยำวพัฒนำ อีก
ทั้งเป็นวิทยำกรในกำรเผยแพร่และขยำยผลกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ให้กับหน่วยงำนและผู้ที่สนใจเป็นวง
กว้ำง ซึ่งในปี 2562 ใหบริกำรจ ำนวนมำกกว่ำ 50 ครั้ง (ภำพภำคผนวกที่ 3-4) ยกตัวอย่ำงเช่น  

1) กศน.อ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 50 คน 
2) เทศบำลต ำบลสำมต ำบล อ ำเภอจุฬำภรณ์ จ.นครศรีธรรมรำช จ ำนวน 40 คน  
3) เทศบำลต ำบลชะรัด อ ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง จ ำนวน 20 คน 
4) กลุ่มแม่บ้ำนจำก 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 60 คน 
5) โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลำ อ ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลำ จ ำนวน 60 คน 
ฯลฯ 
3) ชุมชนดอนประดู่ ต าบลดอนประดู่ อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง  
สถำบันปฏิบัติกำรชุมชนฯ ได้ร่วมกับเทศบำลดอนประดู่ ส ำนักงำนเขตในพื้นที่ศึกษำประถมศึกษำ

พัทลุงเขต 2 และโรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร ได้ร่วมกันจัดโครงกำรดอนประดู่นำวำน สืบสำนข้ำวสังข์หยด
อินทรีย์ เป็นครั้งที่ 14 เป็นระยะเวลำ 7 ปี โดยมีชำวนำในชุมชนดอนประดู่ท ำหน้ำที่เป็นครูชำวนำในกำร
ถ่ำยทอดวิถีชีวิตชำวนำให้กับนักเรียนและนิสิต ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2560 มีกำรจัดกิจกรรมของโครงกำรดังกลำ่ว
ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้ำนกล้วยเภำ มีนำยพนม อินทร์ศรี ด ำรงต ำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกำรประกอบ
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อำชีพท ำนำเป็นหลัก เดิมชำวนำมีกำรรวมกลุ่มผลิตข้ำว ผ่ำนระบบ GAP จนในปี พ.ศ. 2560 สถำบันฯ ได้เชิญ
ชวนชำวนำหันมำท ำนำอินทรีย์  ได้จ ำนวน 9 ครัวเรือน เป็นพื้นที่นำอินทรีย์ทั้งหมด 35 ไร่  โดยใช้พื้นที่นำ
ทั้งหมดนี้เป็นแปลงนำสำธิตกำรท ำนำอินทรีย์ให้กับชุมชนควบคู่กับใช้เป็นฐำนกำรเรียนรู้วิถีชีวิตชำวนำให้กับ
นิสิตรำยวิชำวิถีชุมชนท้องถ่ิน กำรท ำนำในครั้งนี้ทำงสถำบันฯ ได้สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์  ICOFIS สูตรนำข้ำว 
พร้อมทั้งอบรมให้ควำมรู้ให้กับเจ้ำของแปลงนำทั้ง 9 ครัวเรือน เพื่อน ำไปใช้จริง ผลจำกกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ท ำ
ให้เจ้ำของแปลงนำพึงพอใจในผลผลิตที่ได้ สำมำรถได้ผลผลิตข้ำวที่สูงกว่ำเดิมและมองเห็นกำรเปลี่ยนแปลง
ของแปลงนำทั้งคุณภำพดินที่ดีข้ึนและศัตรูพืชที่ลดลงเพรำะมีกำรควบคุมด้วยศัตรูธรรมชำติเพิ่มมำกขึ้น จนใน
ปี พ.ศ.2561 สถำบันปฏิบัติกำรชุมชนฯ ได้น ำประสบกำรณ์จำกกำรพัฒนำกลุ่มท ำนำอินทรีย์ตะโหมดมำใช้
ขับเคลื่อนขยำยผลสู่ชำวนำในชุมชนดอนประดู่โดยกำรรวบรวมชำวนำในพื้นที่ชุมชนดอนประดู่ที่ท ำนำในพื้นที่
ติดต่อกันในหมู่ที่ 4 และ 5 ร่วมสมัครโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ ประจ ำปี 2561 มีสมำชิกชำวนำ
เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 49 คน พื้นที่นำติดต่อกันระหว่ำงหมู่ที่ 4 และ 5 ต.ดอนประดู่ จ ำนวน 257.5 ไร่ 
สำมำรถพัฒนำกลุ่มเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ในระบบเกษตรอินทรีย์ตำมมำตรฐำนของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand) จ ำนวน 43 คน พื้นที่นำ 233.5 ไร่ และได้ขยำยผลกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ ICOFIS ให้กับกลุ่มผลิตข้ำวอินทรีย์ ปัจจุบันชุมชนมีกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์อย่ำงต่อเนื่องและมีสมำชิก
ร่วม 37 คน สำมำรถเป็นแหล่งศึกษำดูงำนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยในวันที่ 20 มิ.ย. 62 ได้เป็นแหล่งศึกษำดู
งำนให้กับคณะอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรำษฎร์ธำนีได้น ำกลุ่มวิสำหกิจกลุ่มข้ำวหอมพันธ์ุไชยำ 
จ ำนวน 21 คน มำแลกเปลี่ยนควำมรู้กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ส ำหรับนำข้ำว (ภำพภำคผนวกที่ 7-9) 

4) ชุมชนบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ส ำหรับเกษตรกรชุมชนหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 
ต ำบลบ้ำนพร้ำว อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบรั้วมหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
พบว่ำ ยังประสบปัญหำและยังขำดภูมิคุ้มกันในกำรประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร ยังยึดหลักกำรท ำเกษตร
เชิงเดี่ยวที่ใช้ระบบเคมี ท ำให้มีต้นทุนกำรผลิตที่สูงเพรำะยังพึ่งปัจจัยกำรผลิตจำกภำยนอกเป็นส่วนใหญ่ จำก
ผลกำรส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนบ้ำนพร้ำว ในปีงบประมำณ 2561 สถำบันปฏิบัติกำรชุมชน
เพื่อกำรศึกษำแบบบูรณำกำร จึงมีเป้ำประสงค์ที่จะด ำเนินกำรโครงกำรถ่ำยทอดระบบกำรท ำเกษตรอินทรีย์
วิถีพอเพียงชุมชนเครือข่ำยขยำยผลสู่ชุมชนบ้ำนพร้ำว โดยพัฒนำชุมชนเครือข่ำย ได้แก่ ชุมชนตะโหมดและ
ชุมชนดอนประดู่ เป็นต้นแบบในกำรขับเคลื่อนกลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ชุมชนบ้ำนพร้ำว (เน้น ม.3 และ ม.8) เป็น
กำรถ่ำยทอดกรอบคิดและเทคโนโลยีกำรผลิตพืชระบบอินทรีย์ที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน 
มุ่งเน้นให้ชุมชนเกิดกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนได้อย่ำงยั่งยืน ด ำเนินกำรภำยใต้ชุด
โครงกำร “บ้ำนพร้ำว ปั้นฝัน ปันสุข” โดยกำรข้ำไปให้บริกำรวิชำกำรถ่ำยทอดกรอบคิดกำรท ำเกษตรแบบ
ผสมผสำนบนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มต้นจำกกำรพัฒนำครัวเรือนต้นแบบเพื่อพัฒนำเป็นครูชุมชนต่อไป 
จำกกำรลงพื้นที่เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของปีงบประมำณ 2561 มคีรัวเรือนต้นแบบจ ำนวน 3 ครัวเรือน 
ได้ท ำเกษตรในระบบอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองอย่ำงต่อเนื่องและคุณภำพปุ๋ยเป็นที่ยอมรับเพรำะเมื่อ
น ำไปใช้แล้วได้ผลผลิตที่มีคุณภำพ และในปี 2562 มีครัวเรือนเพิ่มข้ึนเป็น 8 ครัวเรือน ยกระดับครัวเรือนเป็น
ครูชุมชนท ำหน้ำที่พัฒนำนิสิตรำยวิชำวิถีชุมชนท้องถ่ิน (ภำพภำคผนวกที่ 10-11) 
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5) ชุมชนโตนดด้วน อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง สถำบันปฏิบัติกำรชุมชนเพื่อกำรศึกษำแบบบูรณำกำร 
มหำวิทยำลัยทักษิณ ร่วมกับมูลนิธิรำกแก้ว ร่วมกันจัดต้ังกลุม่ผลิตข้ำวอินทรีย์ในชุมชนโตนดด้วนเพื่อสมัครเข้ำ
ร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ ประจ ำปี 2561 จนกลุ่มผลิตข้ำวอินทรีย์จ ำนวน 2 กลุ่ม ได้ผ่ำนกำร
ประเมินและได้รับเงินอุดหนุนจำกกำรท ำนำข้ำวอินทรีย์ในปทีี่ 1 จำกกรมกำรข้ำว โดยสำมำรถส่งเสริมให้
ชำวนำมีกำรปลกูข้ำวอินทรีย์ในพื้นที่นำต่อเนื่องกันในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้ำนหนกักุน จ ำนวน 25 ครัวเรือน พื้นที่
ปลูกข้ำวรวม 119.25 ไร่  และหมู่ที่ 7 บ้ำนโคกโพธ์ิ จ ำนวน 64 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้ำวรวม 365.75 ไร่ และ
ในปี 2562 ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำเข้ำสู่กำรผลิตข้ำวอินทรียป์ีที ่2 สถำบันได้มีกำรพัฒนำกลุม่อย่ำงต่อเนื่อง ซึง่
กิจกรรมที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ คือ กำรถ่ำยทอดกรอบคิดกำรผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พื่อใช้ในกำร
ปลูกข้ำวและปลูกผกัในครัวเรือน โดยทำงสถำบันฯ ได้ให้ควำมรู้กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ตั้งแต่ ปี 2561 มี
ครัวเรือนที่น ำสูตรปุ๋ยไปใช้ จ ำนวน 10 ครัวเรือน และในปี 2562 ได้ท ำกำรขยำยผลใหก้ับสมำชิกทุกครัวเรอืน
ที่ต้องกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง โดยอบรมให้ควำมรูก้ำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กบักำรสร้ำงแปลงสำธิตกำร
ปลูกข้ำวสงัข์หยดอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS พื้นที่นำ 3 ไร่ ผลกำรด ำเนินงำน ท ำใหม้ีครัวเรือนทัง้ ม.6 
และ ม.7 ชุมชนโตนดด้วน ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ไว้ใช้เองในครัวเรือน จ ำนวน 45 ครัวเรือน และมีกำรขยำย
ผลให้กับชุมชนใกล้เคียง (ภำพภำคผนวกที่ 12) 
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การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย 

ส่วนงำนมีกำรด ำเนินกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วน ด้วยกำรร่วมคิดร่วมท ำกับผู้น ำชุมชน 
(พระ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน) องค์กรชุมชน (สภำลำนวัดตะโหมด กลุ่มเกษตรกรท ำนำตะโหมด กลุ่มสหกรณ์
กำรเกษตรแม่บ้ำนพักดีร่วมใจ จ ำกัด) องค์กรท้องถ่ิน (เทศบำลต ำบลตะโหมด เทศบำลต ำบลดอนประดู่ และ
เทศบำลต ำบลโตนดด้วน) รวมทั้งส่วนงำนรำชกำร (เกษตรอ ำเภอตะโหมด โรงเรียนระดับประถมและ
มัธยมศึกษำ ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนดอนประดู่ โรงเรียนวัดควนเผย่อ โรงเรียนวัดหัวควน โรงเรียนวัดไทรพอน 
และโรงเรียนปำกพะยูนพิทยำคำร ) และนักวิชำกำรภำยในมหำวิทยำลัย โดยกำรจัดกิจกรรมประชุมเสวนำ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรส ำรวจปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน และกำรท ำข้อตกลงควำมร่วมมือ 
(MOU) ระหว่ำงชุมชนเป้ำหมำย เพื่อน ำไปสู่กำรร่วมมือในกำรขับเคลื่อนกรอบคิดกำรพัฒนำกลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์  

ผลจำกกำรด ำเนินงำนมีคณะและส่วนงำนภำยในมหำวิทยำลัย และส่วนงำนอื่น  ๆ ภำยนอก
มหำวิทยำลัย ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรและเข้ำร่วมกิจกรรมในโครงกำร ดังนี้ 

หน่วยงำนร่วมภำยนอก : 
1) มูลนิธิรำกแก้ว  
2) บริษัท ยูนิวำนิชน้ ำมันปำล์ม จ ำกัด (มหำชน) สำขำป่ำบอน จ.พัทลุง 
3) ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ (อ.ตะโหมด อ.ปำกพะยูน อ.ควนขนุน อ.เขำชัยสน และอ.ป่ำ

พะยอม) 
4) ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนต ำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
5) สภำลำนวัดตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
6) กลุ่มเกษตรกรท ำนำตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
7) เทศบำลต ำบลดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง 
8) ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนต ำบลดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง 
9) เทศบำลต ำบลโตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
10) ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนต ำบลโตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
11) เทศบำลต ำบลโคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 
12) ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำนต ำบลโคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 
13) เทศบำลต ำบลบ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 
14) ก ำนันและผู้ใหญบ่้ำนต ำบลบ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พทัลงุ 
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ความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้ัน 
ผลงำนวิจัย ดังนี ้
1.เรื่องกำรคัดเลือกจลุินทรีย์ท้องถ่ินเป็นหัวเช้ือในกำรผลิตปุย๋อินทรีย์ชีวภำพ  
2.เรื่องกำรเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต และคุณค่ำทำงโภชนำกำรของข้ำวไรซ์เบอรร์ี่ทีม่ีกำรใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ภำยใต้ระยะปลูก 2 ระยะ อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ  
3.เรื่องผลของระยะปลกูและคุณภำพของปุ๋ยอินทรีย์ต่อกำรเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้ำวไรซ์
เบอร์รี่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง  
4.เรื่องผลของปุ๋ย ICOFIS สูตร 5 และธำตุอำหำรรองต่ออำกำรเปลือกแหง้ในยำงพำรำสำยพันธ์ุ RRIM600 
5. เรื่องผลของปุ๋ย ICOFIS สูตร 5 และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและคุณสมบัติดินในสวนยำงพำรำสำยพันธ์ุ BPM24 
กรณีศึกษำพื้นที่ชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ 
การคาดการณ์สิ่งท่ีจะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว 

ผลกระทบเชิงสังคม   มหำวิทยำลัยและชุมชนมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ  กำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำมำรถช่วยลดต้นทุนกำรผลิต สร้ำงมูลค่ำ เพิ่มรำยได้ให้กับเกษตรกร  

ผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม   กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลด
สำรเคมีตกค้ำงในน้ ำและดิน 

ผลกระทบเชิงสุขภำวะ/สำธำรณสุข   เกิดประโยชน์ด้ำนเสริมสร้ำงสุขภำวะทั้งกับผู้ผลิต ผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อมจำกกำรท ำเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

โดยประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมวัตถุประสงค์ และผลที่คำดว่ำจะได้รับของโครงกำรผ่ำน
กระบวนกำรประเมินผล ได้แก่ กำรท ำแบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์จำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร กำรวิเครำะห์เชิง
ปริมำณและเชิงคุณภำพผ่ำนกิจกรรมกำรจัดต้ังกลุ่ม กิจกรรมส ำรวจพื้นที่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมคืนควำมรู้สู่ชุมชน 

-ติดตำมและประเมินผลตำมไตรมำส 
ติดตำมและประเมินผลตำมไตรมำสด้วยวิธีกำรให้แต่ละชุมชนท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ/ไม่

พอใจ ผลกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจไตรมำสที่ 1-3 มีค่ำเท่ำกับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 และผลกำร
ประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงกำรไปแล้ว 6 เดือน มีค่ำเท่ำกับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20  ผู้รับบริกำรมีควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรตรงกับควำมต้องกำรของชุมชนและสำมำรถ
ช่วยแก้ปัญหำของชุมชนได้ (ภำคผนวก 3) 

-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนควำมรู้สู่ชุมชน 
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62 ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมควำมพรอ้มกำรจัดกจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรูคื้นควำมรู้

สู่ชุมชน โดยจะจัดข้ึนในวันที่ 23 ส.ค. -1 ก.ย. 62 ในงำนเกษตรแฟร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ เพื่อให้ชุมชน
เครือข่ำย ได้น ำควำมรู้และผลผลิตจำกกำรได้รับบริกำรวิชำกำรมำจัดแสดงและจ ำหน่ำย โดยมีตัวแทนจำก
ชุมชนเข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 16 คน  โดยให้มีรูปแบบกำรจัดนิทรรศกำรเชิงวิชำกำร มีชีวิต แบ่งปัน
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดข้ึนจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร ทั้งหมด 7 ฐำน ดังนี้ 1) ฐำนปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS 2) ฐำนเพำะ
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เห็ดอินทรีย์ 3) ฐำนข้ำวอินทรีย์ 4) ฐำนปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน 5) ฐำนกำรจัดกำรน้ ำโดยใช้ฝำยชะลอน้ ำ
ไหล 6) ฐำนกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร  7) ฐำนกำรท ำเกษตรผสมผสำน ผลกำรด ำเนินงำนท ำให้ผู้เข้ำ
ชมนิทรรศกำรมีควำมสนใจและต้องกำรซื้อปุ๋ยไปทดลองใช้ เกิดกำรขยำยผลและเครือข่ำยในกลุ่มเกษตรกร  
(ภำพภำคผนวกที่ 2 ) 
แนวทางการติดตามและธ ารงรักษา 

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อสร้ำงปัจจัยกำรผลิตระบบ
เกษตรอินทรีย์ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภำพ ลดต้นทุนกำรผลิต ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนและสร้ำงรำยได้ให้กับคน
ในชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนระบบเกษตรอินทรีย์เกษตรกรสำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

ปัจจุบันสำมำรถสร้ำงกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทั้ง 5 ชุมชน และกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนตะโหมดกับ
ชุมชนบ้ำนทุ่งยำวสำมำรถเป็นแหล่งศึกษำดูงำนและผู้น ำกลุ่มสำมำรถเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ขยำยผล
และเผยแพร่สูตรปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ให้กับผู้ที่สนใจทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกของรัฐ ซึ่งในปี 2562 มี
จ ำนวนครั้งในกำรขยำยผลประมำณ 60 ครั้ง   
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สรุปผลการด าเนินการ 
 

สรุปผลการด าเนนิการในภาพรวม 
ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรทั้ง 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนตะโหมด ชุมชนทุ่งยำว ชุมชนดอนประดู่ ชุมชน

บ้ำนพร้ำว และชุมชนโตนดด้วน สำมำรถจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ICOFIS ได้ จ ำนวน 5 กลุ่ม โดยสำมำรถ
พัฒนำไปสู่กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ได้ 1 กลุ่ม คือ วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้ำนทุ่งยำวพัฒนำ สมำชิก
เครือข่ำยกลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ICOFIS จ ำนวน 137 ครัวเรือน (ภำคผนวก 2) สูตรปุ๋ยอินทรีย์ 
ICOFIS มีค่ำวิเครำะห์ธำตุอำหำรหลักผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนปุ๋ยอินทรีย์ที่ก ำหนดไว้ในประกำศกรมวิชำกำรเกษตร 
และอยู่ระหว่ำงขั้นตอนกำรยื่นขอข้ึนทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ตำมข้ันตอนค ำแนะน ำจำกกลุ่มควบคุมปุ๋ย ส ำนักควบคุม
พืชและวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร  
 

สรุปผลการด าเนนิการตามตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ/ตัวชี้วัด หน่วย ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ระดับผลผลิต    
เชิงปริมำณ จ ำนวนผู้รบับริกำร คน 87 330 
 จ ำนวนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ กลุ่ม 5 5 
 สูตรปุ๋ยอินทรีย์ทีผ่่ำนมำตรฐำนส ำหรับกำรค้ำ สูตร 1 1 
 เกิดวิสำหกิจกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ กลุ่ม 1 1 
     
เชิงคุณภำพ ควำมพึงพอใจของผูร้ับบริกำรในกระบวนกำรใหบ้ริกำร ร้อยละ 80 86.40 
     
เชิงเวลำ โครงกำรบริกำรวิชำกำรแล้วเสรจ็ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  ร้อยละ 80  
เชิงต้นทุน ค่ำใช้จ่ำยของกำรใหบ้รกิำรวิชำกำรตำมงบประมำณที่ได้รบั

จัดสรร 
บำท 98,000 98,000 

ระดับผลลัพธ์    
เชิงปริมำณ ผู้เข้ำรบับริกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 80 89.20 
เชิงคุณภำพ ควำมพึงพอใจของผูร้ับบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพต่อ

ประโยชนจ์ำกกำรบริกำร 
ร้อยละ 80 89.20 

 จ ำนวนพื้นที่ท ำเกษตรอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่น้อยกว่ำ ไร่ 300 892.75 
 จ ำนวนสมำชิกเครือข่ำยกลุ่มผลิตพืชอินทรีย์ที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์ คน 100 137 
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องคค์วามรู้ที่ได้รับจากการบรกิารวิชาการ 
สูตรปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS  
กำรท ำปุ๋ยอินทรีย์ของสถำบันปฏิบัตกิำรชุมชนฯ จะใช้หัวเช้ือน้ ำหมักจุลินทรียท์ี่สถำบันคัดเลอืกข้ึนมำ

เองประกอบด้วยสองข้ันตอนคือ กำรขยำยหัวเช้ือน้ ำหมกัจลุนิทรีย์และกำรน ำหัวเช้ือน้ ำหมักจลุินทรีย์ไปท ำปุ๋ย
อินทรีย์ กำรขยำยหัวเช้ือน้ ำหมักจลุินทรีย์ สถำบันปฏิบัติกำรชุมชนฯ ได้คัดเลือกจลุินทรีย์ท้องถ่ินในชุมชนตะ
โหมด มำพฒันำเป็นหัวเช้ือน้ ำหมักจุลินทรีย์ ส ำหรบัใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมำะสมกับพืชต่ำงๆ สำมำรถน ำไป
ขยำยเพิ่มจ ำนวนให้ได้ปริมำณมำกตำมควำมต้องกำร ตัวอย่ำงเช่น   ถ้ำต้องกำรเตรียมหัวเช้ือน้ ำหมักจุลินทรีย์ใน
ถังหมัก 200 ลิตร จะมสี่วนผสม ดังนี ้

หัวเช้ือน้ ำหมกัจลุินทรีย์  2-5 ลิตร 
ร ำละเอียด   2-3 กิโลกรัม  
กำกน้ ำตำล  8-10 กิโลกรัม  
น้ ำ   150 ลิตร 
วิธีท ำ 
ใส่น้ ำสะอำดลงในถังให้ได้ปรมิำตรประมำณ 150 ลิตร เติมกำกน้ ำตำลลงไป 8-10 กิโลกรัม ใช้ไม้กวนให้

กำกน้ ำตำลละลำยน้ ำ  เติมหัวเช้ือน้ ำหมักจลุินทรีย์ปริมำตร 3-5 ลิตร ใช้ไม้กวนให้เข้ำกัน จำกนั้นจึงเติมร ำ
ละเอียดจ ำนวน 2-3 กิโลกรัมลงไป ใช้ไม้กวนให้ส่วนผสมต่ำง ๆ เข้ำกันอย่ำงดี ปิดฝำถังใหส้นิทและเจำะรูใสส่ำย
ยำงโดยให้ปลำยข้ำงหนึ่งอยู่ในถังบรเิวณที่เป็นอำกำศ (อย่ำให้จมลงในน้ ำหมัก) ส่วนปลำยสำยยำงอีกข้ำงหนึ่งใส่
ลงในขวดน้ ำให้สำยยำงจมอยู่ในน้ ำ ประมำณ 7-15 วัน จะสังเกตเห็นกลุ่มจุลินทรียป์กคลมุเตม็ผิวหน้ำ แสดงว่ำ
สำมำรถน ำหัวเช้ือน้ ำหมกัจลุินทรีย์ไปใช้ได้ 

กำรท ำปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้หัวเช้ือน้ ำหมักจลุินทรีย ์
1. สูตรบ ำรุงล ำต้นและใบ  สูตรนี้ต้องมีธำตุไนโตรเจนสูง ใช้เสรมิสร้ำงกำรเจรญิเติบโตทำงด้ำนล ำต้น

และใบ วัสดุและปริมำณที่ใช้ในกำรผลิตปุ๋ย 1,000 กิโลกรัมตำมตำรำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ วัสดุ 
จ านวน 

(กิโลกรัม) 

1 มูลสัตว์ 400 

2 ร ำละเอียด 50 

3 โดโลไมท์/ดินภูเขำ 10 

4 แกลบด ำ 10 

5 เศษพืช 400 

6 หยวกกล้วย 50 

7 ดินจำกแปลงพืช 50-100 

8 น้ ำหมักปลำ 50 

9 หัวเชื้อน้ ำหมักจุลินทรีย์ 50 (ลิตร) 
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ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อชุมชนหรือสังคม 
ผลกระทบเชิงสังคม   มหำวิทยำลัยและชุมชนมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยผลจำกกำรถ่ำยทอดองค์

ควำมรู้สูตรปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ผ่ำนกำรบริกำรวิชำกำร จนแต่ละชุมชนเป้ำหมำยได้น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และ
ได้ผลเป็นรูปธรรม ท ำให้ชุมชนเช่ือถือและเช่ือมั่นในกำรท ำงำนของสถำบันปฏิบัติกำรชุมชนฯ ส่งผลให้ได้รับควำม
ร่วมมือที่ดีในทุก ๆ เรื่อง เช่น เป็นครูชุมชนเพื่อพัฒนำนิสิตรำยวิชำวิถีชุมชนท้องถ่ิน   

ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ  กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำมำรถช่วยลดต้นทุนกำรผลิต สร้ำงมูลค่ำ เพิ่มรำยได้
ให้กับเกษตรกร สำมำรถจ ำหน่ำยผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในรำคำที่สูงกว่ำรำคำกลำงตำมท้องตลำด เช่น ผักคะน้ำ 
กะหล่ ำปลี จ ำหน่ำยในรำคำ 100 บำทต่อกิโลกรัม ผักสลัด 150 บำทต่อกิโลกรัม เป็นต้น ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน
และสร้ำงรำยได้ให้กับคนในชุมชนกับวิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้ำนทุ่งยำวพัฒนำ และกลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชุมชนตะโหมด ในกำรผลิตปุ๋ยเพื่อจ ำหน่ำยให้กับเครือข่ำยชุมชนใกล้เคียงด้วยรำคำที่เป็นธรรม (จ ำหน่ำย
ปุ๋ยอินทรีย์รำคำตันละ 5,000 บำท) 

ผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม   กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยลดสำรเคมีตกค้ำงในน้ ำและดิน ในพื้นที่เกษตรกรที่
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งหมด 892.75 ไร่  

ผลกระทบเชิงสุขภำวะ/สำธำรณสุข   เกิดประโยชน์ด้ำนเสริมสร้ำงสุขภำวะทั้งกับผู้ผลิต ผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อมจำกกำรท ำเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง โดยมีครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี 137 
ครัวเรือน  
 

การบรูณาการกบัพนัธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน : หมวดวิชำศึกษำทั่วไป รำยวิชำ 0000263 วิถีชุมชนท้องถ่ิน มีกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนที่น ำกิจกรรมของโครงกำรบริกำรวิชำกำรเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในรำยวิชำวิถีชุมชนท้องถ่ิน โดยใช้
พลังนิสิตในกำรขับเคลื่อนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์โดยกำรบูรณำกำรเป็นฐำนกำรเรียนรู้รำยวิชำวิถีชุมชนท้องถ่ิน 
เทอม 1/61 นิสิตจ ำนวน 247 คน และ เทอม 2/61 นิสิตจ ำนวน 309 คน เรียนรู้ฐำนกำรเรียนรู้เกษตร
ผสมผสำนบนหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS โดยครูชุมชนบ้ำน
ทุ่งยำว 
 

ปัญหาอุปสรรค 
ข้ันตอนกำรยื่นขอข้ึนทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ตำมข้ันตอนค ำแนะน ำจำกกลุ่มควบคุมปุ๋ย ส ำนักควบคุมพืช

และวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร จ ำเป็นต้องใหก้ลุม่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มกีำรควบคุมกำรผลิต มีอปุกรณ์ที่ใช้
ในกำรผลิตปุ๋ย เช่น เครือ่งย่อยวัสดุพืช เครื่องผสมปุ๋ย  กำรสร้ำงโรงเรือนที่ได้มำตรฐำน แต่ด้วยปัจจบุันทำงกลุ่ม
ผลิตปุ๋ยอินทรียยังขำดอุปกรณ์ดังกล่ำว ยังมกีำรใช้แรงงำนคนในกำรหั่นหยวกกล้วย และกำรผสมปุ๋ย ท ำให้ฐำน
กำรผลิตยังไมเ่ข้มแข็งพอที่จะเปิดตลำดเพื่อจ ำหน่ำยปุ๋ยในวงกว้ำง เพียงแตผ่ลิตจ ำหน่ำยตำมที่ลกูค้ำสั่ง 
 

ข้อเสนอแนะ 
จัดหำเครื่องมือในกำรผลิตปุ๋ยเพื่อน ำมำใช้แทนแรงงำนคน เพิ่มก ำลงักำรผลิตปุ๋ยให้ได้ปรมิำณที่มำกและ

มีคุณภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนได้อย่ำงพอเพยีง สร้ำงรำยได้ใหเ้กิดในชุมชน และ สร้ำงควำม
เข้มแข็งให้กบัชุมชนต่อไป  
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ส ำหรับสูตรปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ควรพฒันำสูตรปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ให้เหมำะสมกับพืชแต่ชนิด เช่น ข้ำว 
ผลไม้ ผกั และยำงพำรำ เพื่อตอบสนองกำรใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน และควรมีกำรวิเครำะห์ธำตุอำหำรในแต่
ละสูตรปุ๋ย เพื่อเป็นแนวทำงในกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
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ภาคผนวก 
 ภำพกิจกรรม  
 รำยช่ือครัวเรอืนที่ได้รบัประโยชน์จำกโครงกำรพฒันำกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พื่อขับเคลื่อนเกษตร

อินทรีย์วิถีพอเพียง 
 แบบสอบถำมหรือแบบประเมินโครงกำรและผลกำรประเมินโครงกำร  
 ส ำเนำหนงัสือขออนุมัติด ำเนินโครงกำรพร้อมโครงกำรที่ได้รบัอนุมัติ 
 สรปุค่ำใช้จ่ำยพร้อมส ำเนำหลักฐำนกำรใช้เงินตำมจริง 
 ส ำเนำหนงัสือประสำนหรือขอควำมอนุเครำะหจ์ำกหน่วยงำนภำยนอก 
 ส ำเนำใบเซ็นช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
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ภาคผนวก 1 
ภาพกิจกรรม 
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ภำพที่ 1 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย ์ม.12 ชุมชนตะโหมดเป็นแหลง่ศึกษำดูงำนให้กบัผูท้ี่สนใจทั้งองค์กรหรือหน่วยงำน

ภำยในและภำยนอกจังหวัดพัทลงุ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนควำมรูสู้่ชุมชน ในงำนเกษตรแฟร์ ระหว่ำงวันที่ 23 ส.ค.-1 ก.ย. 2562 
ณ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
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ภำพที่ 3 วิสำหกิจชุมชนกลุม่เกษตรอินทรีย์บ้ำนทุ่งยำวพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 4 กลุ่มวิสำหกจิชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้ำนทุ่งยำวพัฒนำเป็นแหล่งเรียนรู้และวิทยำกรให้ควำมรู้กำรผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ ICOFIS แก่คณะองค์กรณ์หรอืหน่วยงำนต่ำง ๆ 
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ภำพที่ 5 ส่งตัวอย่ำงปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS สูตร 1 ที่ผลิตจำกกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนตะโหมดและชุมชนบ้ำนทุ่ง

ยำว ณ ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 12 
 

ภำพที่ 6 ผลกำรวิเครำะห์คุณสมบัตปิุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS สูตร 1 ที่ผลิตจำกกลุม่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนตะโหมดและ
ชุมชนบ้ำนทุ่งยำว 
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ภำพที่ 7 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ณ ชุมชนดอนประดู่ เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2562 

ภำพที่ 8 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ณ ชุมชนดอนประดู่ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2562 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 
 
ภำพที่ 9 อำจำรย์ บุคลำกรส่วนงำนบรกิำรวิชำกำรและสมำชิกกลุ่มวิสำหกจิชุมชนกลุม่ข้ำวหอมไชยำ มำเรียนรู้

และแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนดอนปะดู่ ณ ฐำนเรียนรู้วิถีชีวิตชำวนำ 
หมู่ที่ 5 บ้ำนกล้วยเภำ ต.ดอนประดู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 10 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ณ ชุมชนบ้ำนพร้ำว เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2562  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
ภำพที่ 11 ติดตำมผลครัวเรอืนต้นแบบที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ณ ชุมชนบ้ำนพร้ำว  
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ภำพที่ 12 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ICOFIS ณ ชุมชนโตนดด้วน เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม 2562 
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ภาคผนวก 2 
รายช่ือครัวเรือนที่ได้รบัประโยชน์จากโครงการพฒันากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขบัเคลือ่นเกษตร

อินทรยี์วิถีพอเพียง 
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ครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์จากกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง  
จ านวน 137 ครัวเรือน 

ตำรำงที่ 1 ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จำกกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรยี์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง จ ำนวน 
137 ครัวเรือน 

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์
1 นำยวิรัตน์ ช่วยชุมชำติ 221/1 ม.9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 089-7352098 
2 นำยชนะ ไชยลึก ม.6 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ 089-2959639 
3 นำงไพเรำะ แก้ววิจิตร 137 ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 084-968860 
4 นำยสุพัตร เขียวจีน 85 ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ 080-1384924 
5 นำยศักดิ ์เพชรสุข 93/1 ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 089-7320121 

6 นำยสมนึก มณีรัตน์ 129 ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 089-7352098 
7 นำงนิยม-นำยเขือง คุ่มเค่ียม  23 ม.3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ 083-6580837 
8 นำงจงจินต์ นวลสกุล 92 ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ 098-0100689 

9 นำงภำณี ไชยลึก 206 ม.9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ 093-3740567 
10 นำงสำวผกำรัตน์ เพชรสุข 202 ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 093-3719701 
11 นำยอุทัย คุ่มเค่ียม  ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 074-632434 

12 นำยสมใจ รำมแก้ว 155 ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 086-9654642 
13 นำยภิรมย์ ไชยลึก 217/1 ม.9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 099-4835403 
14 นำยสมนึก เขียวจีน 10/1 ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 085-6721453 

15 นำงสมสินธ์ ชนะสิทธ์ิ 47 ม.3 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 081-0951277 
16 นำงส ำรวย เขียวจีน 152 ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 087-3935853 
17 นำยโอฬำร ช่วยชุมชำติ 261 ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 064-6873725 

18 นำยถนอม ชนะสิทธ์ิ 7110 ม.3 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 083-6587590 

19 
นำงสำวอ ำนวย ช่วย
รำชกำร 

305 ม.9 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พทัลงุ 094-2019970 

20 นำงเสริม ช่วยรำชกำร 256 ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 084-9632383 

21 นำงจุไร นวลแก้ว 126 ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 082-7335420 
22 นำยแดง ชนะสิทธ์ิ  ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ   
23 นำงสมคิด พลเพชร  ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ   

24 นำงหนูทมิ ช่วยรำชกำร  ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ   
25 นำงพียะภรณ์ ชูทอง  ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ   
26 น.ส.รมย์สริำ เพชรหน ู  ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ   
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ) 
ล ำดับ ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์

27 นำงมำลี มนต์ทอง  ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ   
28 นำงอุไร แก้ววิจิตร   ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ   
29 นำงสำวดวงใจ ไพช ำนำญ  ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ   

30 นำงจุฑำ ขุนจันทร ์  ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ   
31 นำงกำนต์สินี ขุนจันทร ์  ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ   
32 นำงสำวนงเยำว์ ขุนจันทร ์  ม.12 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลงุ   

33 นำยมนูญ  สุขรัตน์ 321 ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 095-7311080 
34 นำยสมมิตร  ปำนเพชร 210 ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 081-2754042 
35 นำยสมชำย  เรืองพุทธ 326 ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 096-2652927 
36 นำยจ ำลอง  เหตุทอง 94 ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 087-8994203 
37 นำยณรงค์  ปิ่นมณี 93 ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 084-8622761 
38 นำยสมพงษ์  เรืองพทุธ 229 ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 090-2491374 
39 นำยอำทร  เพชรรัตน์ 65/1 ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 081-0947691 
40 นำยบุญรัตน์  สุวรรณโณ ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 065-4489673 
41 นำยพันธ์  นุ่นด้วง 12 ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 083-3972827 
42 นำยสุริยำ  นุ่นด้วง 250 ม.11 ต.โคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 086-2783759 
43 นำยทวี จันทร์ขำว 344 ม.13 ต.โคกม่วง อ.เขำชัยสน จ.พัทลุง 098-7454323 
44 นำงเคลื้อม 136 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พทัลงุ   
45 นำงสมพร เสนกลับ  72 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
46 นำงชิต ทองรอด  31/1 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
47 นำงสมผิว แมวขำว  6 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พทัลงุ 095-7896844 
48 นำยวิวัฒน์ คงทรัพย ์  78ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พทัลงุ 090-1805117 
49 นำยเคียน นวลชำย  66 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
50 นำงสุภักดี ณ ชำตรี  67 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
51 นำยแดง โยกห้วย 113 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พทัลงุ   
52 นำงสงวน รำชพลสทิธ์ิ  36 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง 098-5339217 
53 นำงก้อย รำชพลสิทธ์  36/3 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
54 นำยไข ไหมขำว  ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
55 นำยรุ่ง เช้ำจันทร ์  4/1 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง 081-7676753 
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ) 
ล ำดับ ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์
56 นำงอุทัย คงเนียม  76 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   

57 นำงนันท์ นวลแสง  63/2 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
58 นำงสำวยุพำ นวลลอย  58 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
59 นำงประทุม หนเุอียด 34/7 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พทัลงุ 097-2859558 
60 นำงพัว หนูเอียด  75 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
61 นำงแข แก้วส ำล ี  23/1 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
62 นำงสมจิต พรหมแดง  89 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
63 นำงประกอบ มำกแก้ว  3 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พทัลงุ   
64 นำงอำรมณ์ ครูอ้น  66 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
65 นำยนิพล ครูอ้น  66/1 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง 089-5955891 
66 นำงสำวเปลง่............ 134 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พทัลงุ   
67 นำยนิวัต ิหนูชู     101 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
68 นำงอ ำมร หนูชู  2 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พทัลงุ   

69 นำงกรรยำ บัวศร ี  117 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง 087-2953325 
70 นำงจ ำเริญ หนูชู  30 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
71 นำงคอง อ ำพะสุโร  31 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง 086-3178029 
72 นำงหนูพิน ยิ้มแก้ว  32 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
73 นำงประภำ เสนกลับ  29 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
74 นำงจิต  ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
75 นำงสรินดำ มณรีัตน์  34 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
76 นำงนม เพ็งเพ็ชร  ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง   
77 นำงรัตน์ ทองรัตน์ 9/1 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พทัลงุ   
78 นำยสมคิด  ทองศร ี 120/2 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พทัลงุ 081-7674263 
79 นำงหฤทัย ไชยคีรี  1 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พทัลงุ 098-0204282 
80 นำงนงลกัษณ์  มำกแก้ว 3 ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปำกพะยูน จ.พัทลุง 089-2973328 
81 นำยขรรค์ชัย  ปำนแก้ว 108 ม.8 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 086-2913703 
82 นำงจุรีย์  พรมแก้ว 21 ม.8 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พทัลงุ 064-4944970 
83 นำงบุญธิดำ  ชุมทองมำ 235 ม.8 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 080-8732655 
84 นำงทิพย์วิมล  พรมแทนสุด 171 ม.3 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 086-9569548 
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ) 
ล ำดับ ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์
85 นำยคณิตย์ แท่นจันทร ์ 79 ม.8 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พทัลงุ 082-2644397 
86 นำงหนูอัด นุ่นยัง 63 ม.8 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พทัลงุ 081-1071109 
87 นำยบุญทัน นุ่นยัง 63 ม.8 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พทัลงุ   
88 นำงอ ำพำ อินทองแก้ว 210 ม.8 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 097-2256667 
89 นำยสมคศักดิ์ บุญทอง 259 ม.8 ต.เขำย่ำ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 080-2578925 
90 นำงวำสนำ ยอดพูล 357 ม.8 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 083-1938219 
91 นำยทวี เขียวแต้ม 235 ม.8 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 084-8989819 
92 นำงจวบ ปำนแก้ว 291 ม.8 ต.บ้ำนพร้ำว อ.ป่ำพะยอม จ.พัทลุง 084-8624981 
93 นำงสำวสุวรรณำ สงขำว 5/1 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 081-1769593 
94 นำงประดับ ภักดิ์ช่วย 84 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 089-4629421 
95 นำงเจนจิต นุ่นด้วง 68 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 080-1371118 
96 นำงละม้ำย คงรอด 3 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลงุ   
97 นำงำสำวนันทนำ กำลศร ี 91 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 096-9379390 
98 นำยจ ำนงค์ สำยแก้ว 10 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 094-5810492 
99 นำงเฉลำ อุ้ยด ำ 64 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 094-5958796 
100 นำยส ำรำญ ขุนพินิต 55 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 086-2871034 
101 นำยปรำรถ เจ้ยแก้ว 195 ม.1 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 089-4650513 
102 นำงหนูเรียง เทพหน ู 7 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลงุ 064-0365553 
103 นำงจินดำ จันทร์จบ 212 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 087-2956474 
104 นำงปรำณี ชุมวงศ์ 59 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   
105 นำงกำนต์สินี สมผุด 73 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 093-6313169 
106 นำงสมเกียรต ิขุนทอง 19 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 061-2153933 
107 นำงประดับ รักช่วย 14 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 091-4591383 
108 นำงบุญเสริม จลุพูน 152 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 086-9687006 
109 นำงเลี่ยม คงอินพำน 8 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลงุ 087-8290663 
110 นำงเพียร เกิดแก้ว 68/1 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง   
111 นำงเพ็ญศรี ดวงจันทร ์ 161 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 081-4914134 
112 นำงอรพิน บุตรโท 225 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 083-6567505 
113 นำงวรรณำ ชูด ำ 167 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 080-7084562 
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ตำรำงที่ 1 (ต่อ) 
ล ำดับ ช่ือ-สกุล ที่อยู ่ เบอร์โทรศัพท ์

114 นำยผล ฤทธ์ิทอง 92 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 083-5963984 
115 นำยวิสุทธ์ิ ไชยเพ็ชร 264 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 087-2683252 
116 นำงสวำยจิต คงทองสงัข์ 198 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 089-9775474 
117 นำงสำวแสนฤดี ฤทธ์ิทอง 181/1 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 094-4369955 
118 นำงยุพิน เทพเกลี้ยง 144 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 085-6403827 
119 นำงละมุน สังข์สนิท 39 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 081-9708730 
120 นำงสมหมำย ทองด ำ 108 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 085-0776530 
121 นำยจบ ขุนทอง 91 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 081-1892477 
122 นำงล ำยอง บุญคงแก้ว 166 ม.11 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 091-2406676 
123 นำงสมจิต รักชุม 65 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 087-2937814 
124 นำงประกอบ เพ็งบูรณ์ 78 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 086-9656304 
125 นำงววรณดี เรืองใหม ่ 99 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 082-8176520 
126 นำงพัชรี เรอืงสุก 89 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 081-4792306 
127 นำงดำรุณี ฤทธ์ิทอง 120 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 083-5352270 
128 นำงประจวบ เรืองช่วย 160 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 082-4341928 
129 นำยวีรยุทธ เกตุจันทร ์ 297 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 086-2871524 
130 นำงสุจิน เรืองฤทธ์ิ 236 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 086-2885146 
131 นำยสำโรจน์ สำยแก้ว 218 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 096-8087521 
132 นำงแจ้ว ดวงจันทร ์ 232 ม.11 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 081-2778220 
133 นำงโชคด ีพันธ์ุฤทธ์ิด ำ 58 ม.6 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 089-6595223 
134 นำยวิจิตร ยิ่งด ำนุ่น 131 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 074-682206 
135 นำยนัด เพ็งบรูณ์ 93 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 082-2772530 
136 นำงอำรีย ์ยอดรำช 181 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 086-9596800 
137 นำงประกอบ นุ่นด้วง 3 ม.7 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลงุ 085-9905918 
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ภาคผนวก 3 
แบบสอบถามหรือแบบประเมินโครงการและผลการประเมินโครงการ 
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แบบประเมินความพึงพอใจ / ความไม่พึงพอใจ  
และแบบสอบถามความคิดเห็นการใหบ้รกิารวิชาการ  

โดย สถาบนัปฏบิตัิการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทกัษณิ 
 

โครงการพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอนิทรีย์เพ่ือขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 
*************************************************************************************** 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องสี่เหลี่ยม () หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 
 

1. เพศ   ชำย   หญงิ 
2. อำยุ  18-24 ปี  25-35 ปี  36-45 ปี  46-55 ปี  56 ปีข้ึนไป (ระบุ........ป)ี 
3. ชุมชนเป้ำหมำย 

 ชุมชนตะโหมด  ชุมชนบ้ำนทุ่งยำว  ชุมชนอ่ืน ระบุ..............................  
 ชุมชนดอนประดู ่   ชุมชนบ้ำนพร้ำว 
 

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมายถูก () ลงในช่องสี่เหลี่ยม () ท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจหรือระดับ

ความไม่พึงพอใจของท่านมากท่ีสุด 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

ไม่พอใจ 
0 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 
1.1 กำรประสำนงำนกับสถำบันฯ       
1.2 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจัดโครงกำร       
1.3 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ในกำรจัดโครงกำร       
1.4 ควำมพร้อมของวัสดุ/อปุกรณ์ในกำรจัดโครงกำร       

2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
2.1 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร       
2.2 ช้ีแจง/ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรให้บริกำรที่ชัดเจน       
2.3 ควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดของ

วิทยำกร 
      

2.4 ใช้ภำษำที่เหมำะสมและเข้ำใจง่ำย       
3. ด้านผลจากการให้บริการ 
3.1 ควำมรู้ที่ท่ำนได้รับจำกกำรเข้ำโครงกำรนี ้       
3.2 หลังกำรเข้ำร่วมโครงกำรท่ำนมีแนวทำงในกำรน ำ       
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ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

ไม่พอใจ 
0 

ควำมรู้ไปใช้ในครัวเรือนและชุมชนของท่ำนได ้
4. ด้านบทบาทของสถาบัน / มหาวิทยาลัย 
4.1 กำรตอบสนองควำมต้องกำรของสงัคม/ชุมชน       
4.2 โครงกำรนี้มีผลต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำม

เข้มแข็งต่อสังคม/ชุมชน 
      

 

ตอนท่ี 3  ข้อคิดเห็น 
 

สิ่งที่ท่ำนมีควำมประทับใจ  3  ล ำดับแรกของกำรเข้ำร่วมโครงกำรในครั้งนี้ คือ 
 

1. ............................................................................................ ............................................................................ 
2. .............................................................................................................. .......................................................... 
3. ........................................................................................................................................................................ 
 
สิ่งที่ท่ำนคิดว่ำควรปรับปรุงในกำรด ำเนินโครงกำรครั้งนี้ 3 ล ำดับแรก คือ 
 

1. ........................................................................................................................................................................ 
2. .................................................................................................... .................................................................... 
3. .............................................................................................................. .......................................................... 
 
ข้อเสนอแนะในภำพรวมต่อโครงกำร 
........................................................................................................... ......................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................... ..................................................................... 
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ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจของผูร้ับบรกิาร 
โครงการพัฒนากลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง 

***************************************************************************************************************** 
 

1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล  
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรท ำแบบประเมินคือ ชุมชนตะโหมด จ ำนวน 1 คน ชุมชนดอนประดู่ จ ำนวน 14 คน 

ชุมชนโตนดด้วน จ ำนวน 56 คน ชุมชนบ้ำนพร้ำว จ ำนวน 1 คน และชุมชนบ้ำนทุ่งยำว จ ำนวน 7 คน รวมผู้ท ำ
แบบประเมินทัง้หมด 68 คน โดยมีข้อมูลของผูท้ ำแบบประเมิน ดังนี้ 

1. เพศ 
ผู้ท ำแบบประเมิน จ ำนวน 78 คน  เป็นเพศหญิงมำกทีสุ่ด จ ำนวน 46 คน คิดเป็น 58.97% และเพศ

ชำย จ ำนวน 26 คน คิดเป็น 33.33% และไม่ระบเุพศ จ ำนวน 6 คน คิดเป็น 7.70% แสดงดังตำรำงที่ 1 
ตำรำงที่ 1 ควำมถ่ีและร้อยละของเพศของผู้ให้ข้อมูล 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

หญิง 46 58.97 

ชำย  26 33.33 

ไม่ระบเุพศ 6 7.70 

รวม 78 100 

 
2. อำยุ  
ผู้ให้ข้อมลู ส่วนใหญ่มีอำยุอยู่ในช่วง 56 ปีข้ึนเป็น จ ำนวน 44 คน คิดเป็น 56.41% (ตำรำงที่ 2) 

ตำรำงที่ 2 ควำมถ่ีและร้อยละช่วงอำยุของผู้ให้ข้อมูล 
ช่วงอายุ ความถี ่ ร้อยละ 

18-24 ปี 0 0 

25-35 ปี 4 5.13 

36-45 ปี 6 7.69 

46-55 ปี 20 25.64 

56 ปีข้ึนไป 44 56.41 

ไม่ระบุอำยุ 4 5.13 

รวม 66 100 
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2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหลังเสรจ็สิ้นโครงกา 
ตำรำงที่ 3 ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ/ไม่พอใจของผูร้ับบรกิำร 

 

ประเด็นความคิดเห็น ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  
1.1 กำรประสำนงำนกับสถำบันฯ 4.45 

1.2 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจัดโครงกำร 4.30 

1.3 ควำมเหมำะสมของสถำนที่ในกำรจัดโครงกำร 4.36 

1.4 ควำมพร้อมของวัสดุ/อุปกรณ์ในกำรจัดโครงกำร 4.20 

เฉลี่ย 4.33 

2. ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ  
2.1 ให้บริกำรด้วยควำมสุภำพ เป็นมิตร 4.68 

2.2 ชี้แจง/ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรให้บริกำรที่ชัดเจน 4.59 

2.3 ควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดของวิทยำกร 4.59 

2.4 ใช้ภำษำที่เหมำะสมและเข้ำใจง่ำย 4.51 

เฉลี่ย 4.59 

3. ด้านผลจากการให้บริการ  
3.1 ควำมรู้ที่ท่ำนได้รับจำกกำรเข้ำโครงกำรน้ี 4.42 

3.2 หลังกำรเข้ำร่วมโครงกำรท่ำนมีแนวทำงในกำรน ำควำมรู้ไปใช้ในครัวเรือนและชุมชนของท่ำนได้ 4.46 

เฉลี่ย 4.44 

4. ด้านบทบาทของสถาบัน / มหาวิทยาลัย  
4.1 กำรตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม/ชุมชน 4.40 

4.2 โครงกำรน้ีมีผลต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งต่อสังคม/ชุมชน 4.57 

เฉลี่ย 4.49 

เฉลี่ยภาพรวม 4.46 
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ภาคผนวก 4 
ส าเนาหนังสือขออนุมัติด าเนนิโครงการพร้อมโครงการที่ได้รบัอนุมัติ 
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ภาคผนวก 5 
สรุปค่าใช้จ่ายพรอ้มส าเนาหลกัฐานการใช้เงนิตามจริง 
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ภาคผนวก 6 
ส าเนาหนังสือประสานหรอืขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก 
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ภาคผนวก 7 
ส าเนาใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


