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ช่ือโครงการ ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว

ชุมชน บานทรายขาว ม.1 ต.เขาขาว อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

รหัสโครงการ 58-03922 เลขท่ีขอตกลง 58-00-2023

ระยะเวลาดําเนินงาน ตั้งแต 15 กันยายน 2558 ถึง 15 ตุลาคม 2559



คํานํา

ชุมชน/ทองถ่ินเปนฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและทองถิ่นใหเขมแข็ง นาอยู ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืน ท้ังดานสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม จะสงผลใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี และหากทุกชุมชน/
ทองถ่ินมุงม่ันดําเนินการอยางกวางขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอยางมีทิศทาง เปนประเทศที่นาอยูที่สุด

ชุมชนจะเขมแข็ง นาอยู และพึ่งตนเองได ตองอาศัยความรับผิดชอบ การเรียนรู รวมคิดรวมทํา ตลอดจนอาศัยความรวมมือและขอมูลทาง
วิชาการจากหนวยงานในทองถ่ินไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน เพ่ือปรับเปล่ียนวิธีคิด ปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาส่ิงแวดลอม เนนการพึ่งตนเอง เปนสังคมเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกันได และไมทอดทิ้งกัน

รายงานฉบับสมบูรณ โครงการ " ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว " จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงใหเห็นถึงกระบวนการชุมชนที่ผสมผสานการ
ทํางานและใชแนวคิดหลักการขางตนเพื่อพัฒนาทุนปรับปรุงปจจัยที่สงผลกระทบตอชุมชน ในการมุงใหประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะครบ
4 มิติ ท้ังทางกาย ใจ สังคม และ ปญญา

ทางคณะทํางานโครงการหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะมีประโยชนตอผูเกี่ยวของตั้งแต สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุข
ภาพ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มอ. คณะทํางาน ตลอดจนสมาชิกในชุมชน และผูที่สนใจในการขับเคลื่อนงานชุมชนสุขภาวะ

คณะทํางานโครงการ " ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว "

วันที่ 15 ตุลาคม 2559



กิตติกรรมประกาศ

โครงการ " ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว " สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความรวมมือรวมใจของ สมาชิกในชุมชน บานทรายขาว
ม.1 ต.เขาขาว อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

ทางคณะทํางานโครงการขอขอบคุณ นายยงยุทธ สุขพิทักษ พี่เล้ียงโครงการท่ีไดใหขอเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนชวยแกไขขอบกพรอง
การดําเนินงานมาโดยตลอด สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรที่ไดใหคําปรึกษาและจัดกระบวนการ
พบปะพูดคุยแลกเปล่ียนท้ังภายในและระหวางพ้ืนท่ี โดยเฉพาะขอขอบคุณสํานักสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน สุดทายขอขอบคุณผูเกี่ยวของที่มิไดระบุชื่อไวในที่น้ีซ่ึงมี
สวนสําคัญทําใหการดําเนินงานขับเคล่ือนไปสูชุมชนสุขภาวะเปนไปอยางราบรื่น

คณะทํางานโครงการ " ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว "



บทสรุปคัดยอการดําเนินงาน

โครงการ " ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว " ดําเนินการในพื้นท่ี บานทรายขาว ม.1 ต.เขาขาว อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช รหัส
โครงการ 58-03922 ระยะเวลาการดําเนินงาน 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจํานวน
209,100.00 บาท จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เพ่ือใชในการดําเนินกิจกรรมโครงการ โดยมีกลุมเปาหมายเปน
สมาชิกในชุมชนจํานวน 310 คน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานปรากฏดังน้ี

การดําเนินงานครั้งน้ีเปนการสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน มีวัตถุประสงค ขอที่ 1 มีสภาผูนําท่ีเขมแข็ง ตัวชี้วัดประกอบดวย (1.1)
สภาผูนํามีการประชุมทุกเดือน จํานวน 12 ครั้ง (1.2) การประชุมสภาผูนําแตละครั้ง มีผูเขารวมประชุมมากวารอยละ 100(1.3) การ
ประชุมทุกคร้ังมีการปรึกษาเรื่องการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมูบาน วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อใหครัวเรือนเปาหมายลดราย
จายในครัวเรือน ตัวช้ีวัดประกอบดวย (2.1) มีครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม 40 ครัวเรือน (เปาหมาย 40ครัวเรือน) คิดเปนรอยละ 100 (2.2)
ครัวเรือนเปาหมายเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง รอยละ 85 (2.3) ครัวเรือนเปาหมายลดรายจาย ครัวเรือนละ 500 บาทตอเดือน ปละ 4,800
บาท (เปาหมายครัวเรือนละ 400 บาท) จํานวน 40 ครัว x 500 บาท =20,000 บาทตอเดือน ปละ 24,000 บาท)(2.4) มีฐานเรียนรูดาน
เกษตรชีวภาพ1 แหง น้ํายาอเนกประสงค 1 แหง

กิจกรรมการพัฒนาทําใหมีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตในชุมชน ดังนี้

1. มีฐานการเรียนรูและมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง ไดแก การทํานํ้ายาเอนกประสงคสบูกอน สบูเหลวและแชมพูสระผมสมุนไพร
2. เกิดความภาคภูมิใจท่ีไดปลูกผักไวกินเอง ไวบริโภคในครัวเรือน เปนผักปลอดสารพิษ ปลอดภัยตอรางกายและสุขภาพของคนใน

ชุมชน
3. ลดรายจายครัวเรือน เนื่องจากมีการแปรรูปสมุนไพรไดแก ยาสระผมอัญชัน ทําสบูมะขาม เปนการประหยัดรายจาย และนําเอา

ผลิตภัณฑไปจําหนายเปนการสรางมูลคา สรางรายไดในชุมชน
4. ลดความขัดแยง การทํากิจกรรมเปนการสรางความรวมมือ ความสามัคคี ถึงแมชวงแรกจะไมเขาใจกัน ตอมาประชาชนที่เขารวม

กิจกรรมไดพูดคุยกันทําใหสมาชิกไดพูดคุย จากเดิมไดไมเปล่ียนความคิด ตอมามีการเปลี่ยนความคิด ไมเห็นดวยกับการพัฒนา ตอน
น้ีเห็นดวย ทุกวันนี้พี่นองประชาชนเปล่ียนความคิด คิดบวก มีการแลกเปล่ียนความคิดระหวางกัน

5. การเปล่ียนคนในหมูบาน จากเดิมตางคนตางอยู ตอนนี้เริ่มพูดคุย สามารถเอาปญหามาแลกเปลี่ยนกันได พูดคุยเชิงลึกกันมากขึ้น
6. กลไกในชุมชนเปล่ียน จากเดิม ผูใหญเชิญมาประชุมมาบาง ไมมาบางมาประชุมรีบกลับ ตอนน้ีทุกคนน่ังรอ มีการพูดคุยและแสวงหา

ควารู กันมากขึ้น
7. นวัตกรรม ที่เกิดขึ้นและเห็นชัด คือ 1. มีการผลิตสบูสมุนไพร ยาสระผมสมุนไพร 2.ปุยและน้ําหมักชีวภาพ



สารบัญ

คํานํา
กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปคัดยอการดําเนินงาน
   ความเปนมา/หลักการเหตุผล
   วัตถุประสงคโครงการ
   กิจกรรม/การดําเนินงาน
   กลุมเปาหมาย
   ผลลัพธท่ีได
   การประเมินผล
   ปญหาและอุปสรรค
   ขอเสนอแนะ
   เอกสารประกอบอื่นๆ ไดแก เอกสาร สิ่งพิมพ หรือสื่อท่ีใชในกิจกรรมโครงการ รวมท้ังภาพถายกิจกรรม ไมเกิน 10 ภาพ พรอมทั้งคํา
บรรยายใตภาพ



ความเปนมา/หลักการเหตุผล

สถานการณ

สถานการณสุขภาวะ
ชุมชนเลือกปญหา หน้ีนอกระบบและหน้ีสินครัวเรือน เดิมชุมชนบานทรายขาว เปนชุมชนที่มีการจัดต้ังมาชานานชุมชนมีความรัก เพราะ
อยูกันแบบเครือญาติ ตอมาชุมชนเริ่มมีการเจริญขึ้นความสะดวก สบาย ถนนก็เริ่มพัฒนา ประชาชนจากนอกพื้นที่เขามาอาศํัยปจจุบันบาน
เชาเกิดข้ึนหลายหลังจากเดิมมีอาชีพทํางานที่บาน ทําสวน ปจจุบันรอยละ 80 ตองออกไปทํางานนอกบานทุกวันน้ี ประชาชนในหมูบาน
รอยละ 20 เทาน้ันที่มีการพบปะกันเปนประจํา อีกรอยละ 80 มีภารกิจไปทํางานนอกบาน หรือไมมีเวลาทํากิจกรรมรวมกับชุมชน มีการใช
จายอยางฟุมเฟอย ใชจายตามวัตถุนิยมไมมีเงินเก็บทําใหมีหนี้สินและตองไปกูยืมมาเพ่ือใชจาย ราคาผลผลิตทางดานเกษตรตกตํา การ
ศึกษาของบุตรหลาน หน้ีนอกระบบและหน้ีสินครัวเรือน เปนตนเหตุของปญหาที่เกิดในชุมชน มีหน้ีสินและหนี้ครัวเรือน หนี้ในระบบบาง
คนก็สรางทรัพยโดยการนําเอกสารสิทธิ์ท่ีดินไปจํานอง บางก็นํานอกระบบมา ใชจายในครัวเรือน และการดํารงชีวิตของครอบครัว การ
ศึกษาของบุตร รายไดไมพอรายจาย เงินทุนในการประกอบอาชีพ ราคาผลผลิตตกตํ่า คาครองชีพสูง จึงตองนําปญาหานี้มาแกไขโดยดวน
เพิ่มใหคนในชุมชนมีรายไดเสริมจากการทําสวนยางพารา สวนปาลม ลดรายจายที่ฟุมเฟอย และหันมาทําเกษตรผสมผสานมีพืชหลาก
หลายมากข้ึน

ปจจัยท่ีเปนสาเหตุท่ีเก่ียวของกับ
คน:
1.คนมีความรูแตไมไดนําออกมาใชเทาที่ควร 2.มีการใชจายในสิ่งที่ไมจําเปน อยากจะมีเหมือนคนอื่น 3.มีแนวคิดตอชุมชนดีแตไม
อยากรวมกิจกรรมในการพัฒนาหมูบาน

สภาพแวดลอม:
เศรษฐกิจดี ในชวงของยางพาราพืชการเกษตรราคาสูง ทําใหประชาชน ใชจายอยางฟุมเฟอย และเมื่อเศรษฐกิจตกต่ํา ทําใหเกิด
ปญหากันทุกครัวเรือน สงผลเกิดหนี้สินเกินความจําเปน วัฒนธรรม ยังรักษาสืบตอกันมาจากรุนสูรุน วันพระมีประชาชนไปทําบุญกัน
เปนกิจวัต มีโรงเรียนประถมในชุมชน โรงเรียนมัธยมประจําตําบล เด็กจบการศึกษาตามภาคบังคับ90 เปอรเซนตมีความรูดาน
การเมือง รอยละ 90 ของประชากร มีการเขาถึงสื่อ เทคโนโลยีทุกครัวเรือน มีบานเรือนเปนของตัวเองรอยละ 90 สิ่งแวดลอมชุมชน
มีการเปล่ียนแปลงชุมชมชุนเมืองมากขึ้น ทําใหสังคมเมืองเขามาใชชุมชนมากขึ้น วีถีคนในชุมนก็เปลี่ยนแปลงปตามสภาพ

กลไก:
ในชุมชนมีเครือยขายหลากหลายเครือขายทั้งกิจกรรมจากแมบาน อสม. อพปร. กลุมเยาวชน กลุมผูนํา และหนาวยงานสหกรณ
ตลอดจนหนวยงานเกษตร สาธารณสุข ที่เขามาสงเสริม แนะนํา การจัดตั้งกลุมตางๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้ง
ประสานงานจากหนวยงานตางๆ ใหเขามารวมกัน เชนการจัดงานเกษตรแฟรที่โรงเรียนสหกรณที่ผานมาเปนงานที่จัดงานใหคนใน
ชุมชนไดเขารวม มีทั้งพืชพันธผลิตภัณฑของในชุมชนไดจัดแสดงโชว และการตรวจสุขภาพในงาน เปนตัวอยางในการเชื่อมโยงเครือ
ขายตางๆในชุมชนท่ีมีหนาที่และบริบทตางๆเขามารวมมือกันในชุมชน

จุดหมาย/วัตถุประสงค/เปาหมาย:
1. มีสภาผูนําท่ีเขมแข็ง
2. เพื่อใหครัวเรือนเปาหมายลดรายจาย
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทํางานของโครงการ

ปจจัยสําคัญท่ีเอื้อตอความสําเร็จ/ตัวชี้วัด:
1.สภาผูนํามีการประชุมทุกเดือน
2.การประชุมสภาผูนําแตละครั้ง มีผูเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 85 3.การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดําเนินงาน
โครงการและกิจกรรมพัฒนาหมูบานประเด็นอื่นๆ อยางนอย1 ประเด็น 1.มีครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม 40 ครัวเรือน (ทั้งหมด 380
ครัวเรือน) 2.ครัวเรือนเปาหมายเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง รอยละ 85 3.ครัวเรือนเปาหมายลดรายจาย ครัวเรือนละ 400 บาทตอเดือน
ปละ 4,800 บาท
(จํานวน 40 ครัว x 400 บาท =16,000 บาทตอเดือน ปละ 19,2000 บาท) 4.มีฐานเรียนรูดานเกษตรชีวภาพ 1 แหง 1. มีการเขา
รวมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนครั้งที่จัด 2. มีการจัดทําปาย "สถานที่น้ีปลอดบุหร่ี" ติดต้ังใน
สถานท่ีจัดกิจกรรม 3. มีการถายภาพการดําเนินงานทุกกิจกรรม 4. มีการจัดทํารายงานสง สสส. ตามระยะเวลาที่กําหนด

วิธีการสําคัญ:

่ ่



กลวิธีท่ีเกี่ยวของกับคน กลุมคน

สงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน
สงเสริมวิถีพอเพียง การพึ่งตนเองแตละครัวเรือน
ทําแผนครัวเรือน ลดรายจาย เพ่ิมรายได ลดหนี้
สงเสริมความรู กับการประกอบอาชีพตางๆ

กลวิธีท่ีเกี่ยวของกับการปรับสภาพแวดลอม

ประชุมแลกเปล่ียนทัศนคติของคนในชุมชน
จัดทําฐานการเรียนรูภูมิปญญาของชุมชน

กลวิธีท่ีเกี่ยวของกับการสรางและปรับปรุงกลไก

1.เชิญปราชญ ผูนําชมชนเขารวมกิจกรรมตางๆ 2.ใชคนในชุมชนเปนแรงขับเคล่ือนกลยุทธในการแกปญหา

ปจจัยนําเขา

ทุนของชุมชน
คน

1. อาจารยณรงครัตนณี ครูกศน. ตําบลเขาขาว มีความรูดานอาชีพ สงเสริมอาชีพ ในกลุม นร. กศน เปนวิทยากรในหมูบาน สงเสริม
กลุมอาชีพตางๆ

2. นาย กิตติพงษ สุขอนันตมโนราห (ปราชญชาวบาน)สืบทอดวัฒนธรรมทางดานมโนราห เปนวิทยาการดานโรคเอดส เพศศึกษา มี
ความรูดานสมุนไพร

3. นาย ท้ิงรัตนบุรีเกษตรกรดีเดนเปนเกษตรกรดีเดน วิทยากรทางการเกษตร

กลุม องคกร หนวยงานและเครือขาย

กลุมสหกรณ มีสมาชิก92 ครัวเรือนเปนแหลงสนับสนุน ทุน ปจจัยการผลิตทางการเกษตร ความรูทางการเกษตร กลุมอสม. มีสมาชิก 32
คน ดูแล 10-15 ครัวเรือน ดูแลดานสุขภาพ สงเสริมปองกันโรคในชุมชน อบต.ต.เขาขาวดูแลพัฒนาชุมชน เปนแหแลงสนับสนุนงบ
ประมาณ กลุมแมบานสรางกลุมอาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑหนึ่งตําบล รพ.สต.บานสหกรณดูแลสุขภาพประชาชนองครวม สนับสุนนวิชาการ
ทางดานสุขภาพ

วัฒนธรรม

วันสงกรานต มีการสรงน้ําพระ อาบน้ําดําหัวผูใหญและทําขนมตม รํามโนราห ตามความเชื่อที่เชื่อถือกันมาจากบรรพษุรุษ

วิถีชีวิต ภูมิปญญาและเศรษฐกิจชุมชน

ยาสมุนไพรมีภูมิปญญาและมีปรารณชุมชนสงเสริมการใชภูมิปญญาทองถิ่น หมอสอนนวดแผนไทยสงเสริมการนวดแผนไทย กลุมอาหาร
OTOP สรางกลุมอาชีพ กลุมปลูกพืชผักแนะนําการเพาะปลูกการดูแลรักษา กลุมเกษตรผสมผสานใหความรูเรืองเศรษกิจพอเพียงสงเสริม
การเกษตร

งบประมาณ
209100.00

บุคลากร
1. นาง เยาวภา คําแหง
2. นาย สมศักด์ิ รมเย็น
3. นาง ณัฐชยา รัตนพันธ
4. นาย ประจวบ รักบาน
5. นาย ประพันธ คงสอง
6. นาง สุนียรัตน รัตนบุรี



แกนนําในชุมขน

7. นาย ท้ิง รัตนบุรี เกษตรกรดีเดน

8. นาย สุชาติหนูแกวประธานศูนยถายทอดเทคโนโลยีตําบลเขาขาว
9. นาย เดโช ชิตรัตน อบต.

10. นาย เกษม สังขแกวนายกอบต.
11. อาจารย นรงค รัตนมณีครู กศน. ตําบลเขาขาว
12. นาย วิรัช ทองแปน ประธานกองทุนเงินลาน
13. นาย สหพัฒน สุขอนันต ผูใหญบาน
14. นาย ผาด สุขใส ผูนําดานศาสนา

ทรัพยากรอ่ืน
ศูนยเรียนรู หรือกระบวนการเรียนรู หรือการจัดการความรู ในชุมชน

เวทีชาวบาน รวมพูดคุยปญหาท่ีมีและรวมกันหาทางแกไขพรอมทั้งแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน การวิจัยชุมชนทองถิ่น เพื่อวิเคราะห
ปญหา สาเหตุตางๆและเก็บขอมูลบันทึกผลเพ่ือไดนํามาเปนบทเรียนรู

การทํางานรวมกัน หรือกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน

มีการทํางานเปนกลุมและเวทีชาวบาน  มีการประชุม อสม.ทุกเดือน

เครือขายเศรษฐกิจชุมชน

มีกลุมตางๆ ท่ีพัฒนาชุมชนได เชน กองทุนหมูบาน  กลุมสหกรณ กลุมสหกรณ กลุมสวัสดิการชุมชน
กลุมอสม.  กลุมอนุรักษสมุนไพร กลุมไมดอกไมประดับ กลุมแมบาน และกลุมแปรรูปอาหาร

ข้ันตอนทํางาน
1. สภาผูนําบานทรายขาว
2. สํารวจขอมูลครัวเรือน
3. จัดทําบัญชีครัวเรือน
4. วิเคราะหหน้ีครัวเรือน
5. จัดทําแผนครัวเรือนลดหนี้
6. รวมกลุมสงเสริมอาชีพ แกปญหาหน้ีสิน
7. เรียนรู ผังฟารม
8. กลุมเรียนรูตามหลักสูตร
9. แลกเปลี่ยนเรียนรู

10. ถอดบทเรียน
11. ประเมินผล
12. การประชุมรวมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพ่ีเล้ียงผูติดตาม
13. ทําปายสัญลักษณเขตปลอดบุหรี่ ถายภาพกิจกรรม และจัดทํารายงาน

ผลผลิต
1.สภาผูนํามีการประชุมทุกเดือน จํานวน 12 ครั้ง

2.การประชุมสภาผูนําแตละครั้ง มีผูเขารวมประชุมมากวารอยละ100

3.การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมูบาน

4.มีครัวเรือนท่ีเขารวมกิจกรรม 40 ครัวเรือน(เปาหมาย 40ครัวเรือน)คิดเปนรอยละ 100

5.ครัวเรือนเปาหมายเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง รอยละ 85

6.ครัวเรือนเปาหมายลดรายจาย ครัวเรือนละ 500 บาทตอเดือน ปละ 4,800 บาท (เปาหมายครัวเรือนละ 400 บาท) จํานวน 40 ครัว x
500 บาท =20,000 บาทตอเดือน ปละ 24,000 บาท

้



7.มีฐานเรียนรูดานเกษตรชีวภาพ 1 แหง นํ้ายาอเนกประสงค 1 แหง

ผลลัพท
1.มีฐานการเรียนรูและมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง ไดแก การทํานํ้ายาเอนกประสงคสบูกอน สบูเหลวและแชมพูสระผมสมุนไพร

2.เกิดความภาคภูมิใจท่ีไดปลูกผักไวกินเอง ไวบริโภคในครัวเรือน เปนผักปลอดสารพิษ ปลอดภัยตอรางกายและสุขภาพของคนในชุมชน

3.ลดรายจายครัวเรือน เน่ืองจากมีการแปรรูปสมุนไพรไดแก ยาสระผมอัญชัน ทําสบูมะขาม เปนการประหยัดรายจาย และนําเอา
ผลิตภัณฑไปจําหนายเปนการสรางมูลคา สรางรายไดในชุมชน

4.ลดความขัดแยง การทํากิจกรรมเปนการสรางความรวมมือ ความสามัคคี ถึงแมชวงแรกจะไมเขาใจกัน ตอมาประชาชนที่เขารวมกิจกรรม
ไดพูดคุยกันทําใหสมาชิกไดพูดคุย จากเดิมไดไมเปล่ียนความคิด ตอมามีการเปล่ียนความคิด ไมเห็นดวยกับการพัฒนา ตอนนี้เห็นดวย ทุก
วันน้ีพี่นองประชาชนเปล่ียนความคิด คิดบวก มีการแลกเปล่ียนความคิดระหวางกัน

5.การเปล่ียนคนในหมูบาน จากเดิมตางคนตางอยู ตอนนี้เริ่มพูดคุย สามารถเอาปญหามาแลกเปลี่ยนกันได พูดคุยเชิงลึกกันมากขึ้น

6.กลไกในชุมชนเปล่ียน จากเดิม ผูใหญเชิญมาประชุมมาบาง ไมมาบางมาประชุมรีบกลับ ตอนนี้ทุกคนน่ังรอ มีการพูดคุยและแสวงหาควา
รู กันมากข้ึน

7.นวัตกรรม ท่ีเกิดขึ้นและเห็นชัดคือ1.มีการผลิตสบูสมุนไพร ยาสระผมสมุนไพร2.ปุยและนํ้าหมักชีวภาพ

ผลกระทบ
การเปล่ียนของคนและกลุมคนในชุมชน

มีการเปล่ียนแปลงในชุมชน ประชากรในชุมชนจะตองมีหนี้สินลดลง เพ่ิมรายได และมีกิจกรรมกลุมมีการประชุมปรึกษาหารือ ประชุม
ปญหาและสรุปผลงาน ของแตละกลุมท่ีจัดตั้ง และประชาชนอยูดีกินดีขึ้น รูจักการนําเอาความรูที่อบรบมาประยุกตใชในชีวิตประจําวันของ
ตนเเองตลอดจนการทําอาชีพ ประชาชนมีแรงกระตุนใหเกิดการจัดตั้งกลุมที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น(และลดหน้ี)

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมในชุมชนท่ีเอื้อตอชุมชนนาอยู

สภาพแวดลอมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน ประชาชนรูจักการใชพื้นท่ีใหคุมคายิ่งขึ้น มีการปลูกพืชผักสมุนไพรที่ เปนประโยนชตามบริเวณ
บานท่ีลดรายจายเล็กๆนอยๆ และรูจักหวงแหนพื้นท่ีของตน มีการอนุรักษพ้ืนท่ีปาและนํ้าใหธรรมชาติมีความอุดมสมบูณมากยิ่งขึ้น (คืน
ชีวิตใหแผนดิน) ประชาชนหันมาดูแลส่ิงแวดลอม ไมทิ้งขยะตามขางถนน ประชาชนเปล่ียนจากตางคนตางอยูมาเปนระบบการพึ่งพาซ่ึงกัน
และกัน คอยชวยเหลือ แบงปนท้ังความรูนําใจและสินทรัพย เพิ่มขึ้น

การเปล่ียนแปลงของกลไกในชุมชน

เกิดการเขาใจซ่ึงกันและกัน ในปญหาชุมชน และรวมกันแกไขปญหา ใหสําเร็จเกิดการยอมรับความคิดเห็นของแตละบุคคลของคนในชุมชน
ชุมชนมีความเขมแข็ง มีหนวยงานเขามาสงเสริม เชนศูนยถายทอดเทคโนโลยีตําบลเขาขาว เกษตรอําภําทุงสง พัฒนาชุมชนอําเภอทุงสง
ธกส.สาขาทุงสง สกย. กองทุนสวนยางอําเภอทุงสง สหกรณนิคมทุงสงกําจัด อบต.เขาขาว สาธารณสุข ทั้งหนวยงานรัฐตางๆเขามาสงเสริม
ใหคําแนะนํามากยิ่งขึ้น ทําใหเครือขายตางๆมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ทั้งการประสานงานท่ีดี การพูดคุยท่ีเขาใจ ตลอดจนการสนับสนุนที่ดี

กลไกและวิธีการติดตามของชุมชน
ในการประชุมหมูบานเดือนละครั้ง โดยจะจัดประชุมประมาณตนเดือน เดือนละครั้ง มีการติดตามผลโดยใหครูพี่เลี้ยงโครงการรวมประชุม
ประเมินผลและติดตาม การเยี่ยมชมบาน โดยจะมีทีมหรือกลุมตางๆ ท้ังกลุมปุยหมักชีวภาพ เกษตรพื้นบาน กลุมแปรูปอาหาร กลุมผักป
ลออดสารพิษ ในการรวมกลุมน้ีทําใหเกิดอุปสรรคมากมายทั้งการรวมรวบชาวบานเขามา การชี้แจงใหเขาใจถึงโครงการการเปลี่ยนแปลง
ชุมชน ตลอดจนถึงฤดูกาลตางๆ ท่ีไมเปนไมตามฤดูกาล ทําใหผลผลิตเปนผลชา และเมื่อคนในชุมชนมีความสามัคคีมากขึ้นอยูรวมกันเปนก
ลุม ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ที่สําคัญสามารถลดหนี้สินเพ่ิมรายไดใหมากขึ้น ทําใหสังคมเกิดการเอื้อเฟอเผื่อแผมากยิ่งขึ้น มีความรักใน
ชุมชนปกปองชุมชน ใหชุมชนเขมแข็ง โดยการประเมินนี้มีการเยี่ยมชม ติดตามผลที่ชัดเจน และสมํ่าเสมอ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป

กลไกและวิธีการประเมินผลของชุมชน
ในการประชุมหมูบานเดือนละครั้ง โดยจะจัดประชุมประมาณตนเดือน เดือนละครั้ง มีการติดตามผลโดยใหครูพี่เลี้ยงโครงการรวมประชุม
ประเมินผลและติดตาม การเยี่ยมชมบาน โดยจะมีทีมหรือกลุมตางๆ ท้ังกลุมปุยหมักชีวภาพ เกษตรพื้นบาน กลุมแปรูปอาหาร กลุมผักป
ลออดสารพิษ ในการรวมกลุมน้ีทําใหเกิดอุปสรรคมากมายทั้งการรวมรวบชาวบานเขามา การชี้แจงใหเขาใจถึงโครงการการเปลี่ยนแปลง
ชุมชน ตลอดจนถึงฤดูกาลตางๆ ท่ีไมเปนไมตามฤดูกาล ทําใหผลผลิตเปนผลชา และเมื่อคนในชุมชนมีความสามัคคีมากขึ้นอยูรวมกันเปนก
ลุม ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ที่สําคัญสามารถลดหนี้สินเพ่ิมรายไดใหมากขึ้น ทําใหสังคมเกิดการเอื้อเฟอเผื่อแผมากยิ่งขึ้น มีความรักใน
ชุมชนปกปองชุมชน ใหชุมชนเขมแข็ง โดยการประเมินนี้มีการเยี่ยมชม ติดตามผลที่ชัดเจน และสมํ่าเสมอ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป



วัตถุประสงคโครงการ

1. มีสภาผูนําที่เขมแข็ง
2. เพื่อใหครัวเรือนเปาหมายลดรายจาย
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทํางานของโครงการ

กิจกรรม/การดําเนินงาน

1. สภาผูนําบานทรายขาว
2. สํารวจขอมูลครัวเรือน
3. จัดทําบัญชีครัวเรือน
4. วิเคราะหหน้ีครัวเรือน
5. จัดทําแผนครัวเรือนลดหนี้
6. รวมกลุมสงเสริมอาชีพ แกปญหาหน้ีสิน
7. เรียนรู ผังฟารม
8. กลุมเรียนรูตามหลักสูตร
9. แลกเปลี่ยนเรียนรู

10. ถอดบทเรียน
11. 
12. การประชุมรวมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพ่ีเล้ียงผูติดตาม
13. ทําปายสัญลักษณเขตปลอดบุหรี่ ถายภาพกิจกรรม และจัดทํารายงาน

กลุมเปาหมาย

กลุมเปาหมายหลัก

กลุมวัยทํางานและสมาชิกในครอบครัว 50 คน กลุมเยาวชน 30 คน
กลุมผุสูงอายุ 20 คน

กลุมเปาหมายรอง

กลุม อสม. 10 กลุม แปรรูป 50 และกลุมประชาชนผูสนใจ150

สวนท่ี 1 ผลการดําเนินโครงการ (แสดงผลการดําเนินงานรายกิจกรรมที่แสดงผลผลิตและผลลัพทที่เกิดขึ้น
จริง

1. สภาผูนําบานทรายขาว

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.1 สภาผูนําบานทรายขาวครั้งท่ี 1

วันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 13:00-15:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหประชนชนเกิดความรูความเขาใจและรวมมือทํากิจกรรมกับสสส.

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีแผนการทํางานชัดเจน 2.มีโครงสรางการทํางาน

30 30



ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต 1.ผูเขารวมกิจกรรม 30คน 2.มีสภาผูนําและคณะทํางาน 1 ชุด

ผลลัพธ 1.คนในชุมชนไดทราบถึงการจัดทําโครงการ สสส.
2.ไดทราบถึงการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการใหคณะทํางานและผูเขารวมกิจกรรมรับทราบถึงกิจกรรม
ท่ีจะทําในโครงการ 3.มีการพบปะพูดคุยกันในชุมชนมีการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นกันในชุมชนมีการ
เสนอความคิดเห็นในการเลือกสภาผูนํา 4.มีการยอมรับมากขึ้นกันในกลุมคือการไดทํากิจกรรมรวมกัน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
วันน้ีเปนกิจกรรมการประชุมสภาครั้งท่ี 1
วาระท่ี 1 แจงเพื่อทราบ นายสหพันธ สุขอนันต ผูใหญบาน หมูที่ 1 ตําบลเขาขาว ประธานในท่ีประชุม แจง
เพื่อใหรูถึงขาวสาร ในท่ีประชุมท่ีทางหนวยงานราชการใหชาวบานรูเพื่อใหประชาชนรูถึงขาวสารและดําเนิน
งานพัฒนาหมูบานชุมชน มติรับทราบ วาระที่ 2 ชี้แจงรายละเอียดโครงการสสส.
นายสหพันธ สุขอนันต ผูใหญบาน หมูท่ี 1 ไดเชิญ นาง เยาวภา คําแหง ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการ ชี้แจงใน
ท่ีประชุม ไดทราบถึงโครงการ สสส. ภายใตชื่อโครงการ "ผังฟารมลดรายจายที่บานเขาขาว" เพ่ือเปนการ
พัฒนาการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการรวมพัฒนาหมูบานซึ่งจะมีกิจกรรมในโครงการดังนี้

1.1 มีการคัดเลือกผูนํา และคณะทํางาน เพื่อจัดตั้งสภาผูนําและคณะทํางาน โดยคัดเลือกตัวแทนจากกลุม
ตางๆและสภาชุมชนจะมีการประชุมทุกเดือน เพ่ือนําเสนอแนวทางการดําเนินงานและแนวทางการพัฒนา
หมูบาน ซ่ึงจะนํามาพูดคุยกันและหาขอสรุปการทํางานรวมท้ังวางแผนการทํางานอยางตอเนื่องและติดตาม
ความกาวหนาการพัฒนาหมูบานวางแผนการทําโครงการติดตามความกาวหนาของกิจกรรมในโครงการและ
สภาชุมชนจะเปนกลไกขับเคล่ือนในการแกไขปญหาหมูบานและเกิดแนวทางการพัฒนาตางๆของชุมชน จาก
การไดพูดคุยกันในท่ีประชุม

1.2มีการออกแบบสํารวจขอมูล ซึ่งขอมูลจะประกอบดวย -ขอมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน –ขอมูลเกี่ยวกับรายได
รายรับ -ขอมูลเกี่ยวกับหน้ีสินครัวเรือน -ขอมูลสถานะสุขภาพ ทีมงานรวมทําการเก็บแบบสํารวจ โดยแบง
ออกเปนกลุมในการสํารวจ ซึ่งทุกคนจะสอบถามขอมูลจากครัวเรือน โดยสอบถามใหมากที่สุด เปนการ
สอบถามท่ีใกลเคียงกับวิถีความเปนอยูของคนในชุมชน เพ่ือเปนการสรางความสามัคคีและรวมมือของคนใน
ชุมชน และหลังจากการสํารวจขอมูลในชุมชน เปนท่ีเรียบรอยแลว ก็จะนําขอมูลที่เก็บจากการสํารวจ วมาวิ
เคาระหขอมูล และจะนําขอมูลคืนสูชุมชน

1.3มีการเรียนรูการทําบัญชีครัวเรือน โดยมีวิทยากร ผูที่มีความรูดานการทําบัญชีครัวเรือนมาอบรบการทํา
บัญชีครัวเรือน ทั้งรายรับรายจาย เพื่อใหเห็นภาพรวมการใชจายประจําวันและหลังจากไดเรียนรูการทําบัญชี
ครัวเรือนแลวใหแตละครัวเรือนไปจัดทําการทําบัญชีเองที่บานและสรุปบัญชีของครัวเรือนของแตละครัวเรือน
มาแลกเปล่ียนการทําบัญชีท่ีได

1.4จะมีการวิเคราะหหน้ีสินครัวเรือน เชิญกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมวิเคราะหชุมชนและวิเคราะหครัว
เรือนของตนเอง เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดหนี้สิน วิธีการลดหนี้สินครัวเรือน และแนวทางของชุมชนในการลด
หน้ีสิน ใครเปนหน้ีสินเทาไหร มีดานอะไรบาง หนี้ท่ีเราเปนเกิดจากอะไรหนี้ท่ีเราเปนนี้สามารถลดไดหรือไมมี
ความจําเปนหรือไมที่จะกอหน้ีเพิ่ม หรือตัดหนี้นี้ออกไป

1.5จัดทําแผนครัวเรือนลดหน้ี ทุกครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมตองรวมกันประเมินตนเอง โดยมานั่งจัดทําแผน
ครัวเรือนเพื่อลดหน้ี โดยครัวเรือนรวมกันวางแผนวาครัวเรือนตนเองจะลดหนี้ไดอยางไร อะไรคือปญหาความ
ฟุมเฟอยในครัวเรือน และครัวเรือนจะมีลําดับขั้นตอนลดหนี้ไดอยางไร

1.6 รวมกลุมสงเสริมอาชีพ แกปญหาหน้ีสิน โดยใหมาเรียนรูอบรบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหรูจักพึ่งพา
ตนเอง โดยจัดตั้งเปนกลุมตางๆ เชน -กลุมสมุนไพร ซึ่งจะมีปราชญชาวบานคือ นายทิ้ง รัตนบุรีและ นายกิตติ
พงศ สุขอนันต มาใหความรูเรื่องสมุนไพร กับกลุมที่มีความสนใจ
- กลุมเกษตรผสมผสาน โดยมีอยูแลวในวิถีชุมชนรวบรวมมาเปนกลุม มาแลกเปล่ียนเรียนรู และถามความคิด
เห็น และศึกษาดูงานรวมกัน โดยประชุมเดือนละครั้ง -นวดแผนไทย มีปราชญดานการนวดคือ นางสาวอร
วัลย สกุลแกวมาใหความรูผูท่ีสนใจดานการนวด
-การแปรรูปอาหาร รวบรวมผูท่ีสนใจดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยูในชุมชน เพื่อใหคนใน
ชุมชนตระหนักถึงการแปรรูปอาหาร
-ไมดอกไมประดับ รวบรวมกลุมผูท่ีมีความชอบไมดอกไมประดับที่มีอยูแลวในชุมชน

้



1.7เรียนรูการทํา ผังฟารมโดยเรียนรูเกษตรพื้นบานจากปราชญชุมชน จัดทําเวทีโดยใหปราชญชาวบานผูนํา
ชุมชน เขามาแนะนําความรูของตนเองใหคนในชุมชนรับทราบ พูดคุยปญหาภายในหมูบาน และนํากลุมตางๆ
ท่ีจัดตั้งข้ึน มาแลกเปล่ียนความรูในดานตางๆ ใหมีความรูเพ่ิมขึ้น จัดเวทีพูดคุยในชุมชน ในการทําผังฟารม
ของหมูบานโดยการจัดสรรพื้นที่ในหมูบานใหครอบคลุมและเหมาะแกสภาพพ้ืนที่ ในชุมชนมีการประกอบ
อาชีพทําสวนยางพาราและสวนปาลมเปนสวนใหญ โดยในผังฟารมนี้จะเปนการทําผังเกี่ยวกับอาชีพเสริมนอก
เหนือจากการทําอาชีพหลัก โดยจะแบงผังฟารมในหมูบานจากการที่มีคนในชุมชนไดทําจริงอยูแลว แตใน
ชุมชนยังมีการตางคนตางทําไมไดมีการรวมกลุมไมไดมีการแลกเปล่ียนความรูประสบการณแตอยางใด ซ่ึงการ
ทําผังฟารมนี้ก็จะใหบานท่ีมีการทําอยูแลวใหเปนบานตัวอยางในการศึกษาเรียนรูและใหมีจัดตั้งกลุมขึ้นใครที่
สนใจอยากทําอะไรเปนอาชีพเสริมก็สามารถเขารวมกลุมนั้นๆได เพ่ือพัฒนาศักยภาพของแตละกลุมน้ันๆใหดี
ย่ิงข้ึน ใหคนในชุมชนไดเรียนรูและลงมือทําท่ัวหมูบาน

1.8 แลกเปล่ียนการเรียนรูโดยนําบทเรียนแตละกลุม นําความรูและผลที่ได และปญหาตางๆของแตละกลุม
จากการทํากิจกรรมในโครงการนํามาคุยแลกเปล่ียนในสภาองคกรตางๆ พรอมทั้งมาประสานงานตางๆ สูการ
พัฒนาท่ีเพิ่มศักยภาพใหมากยิ่งขึ้น

วาระท่ี3 ประธานเงินลานมาช้ีแจงเรื่องกองทุนหมูบาน นายสหพันธ สุขอนันต เปนประธานในท่ีประชุมเชิญ
นายสวาท มะลิวัลย ประธานเงินลานมาช้ีแจงผลดําเนินงานของกองทุนใหประชาชนในท่ีประชุมทราบ ใน
เรื่องของกองทุนเงินลาน

กิจกรรมท่ีทําจริง
วาระท่ี1 แจงเพื่อทราบ นายสหพัฒน สุขอนันต ผูใหญบานหมูที่1 ต.เขาขาว อ.ทุงสง ประธานในที่ประชุม
แจงเพื่อใหรูถึงขาวสารใหท่ีประชุมท่ีทางหนวยงานราชการใหชาวบานรับรูเพื่อใหประชาชนไดรับรูถึงขาวสาร
และดําเนินงานในการพัฒนาหมูบานและชุมชน มติที่ประชุม รับทราบ วาระที่2 ชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการ สสส นายสหพัฒน สุขอนันต ผูใหญบานหมูท่ี1 ต.เขาขาว อ.ทุงสง ใหนําชี้แจงโครงการโดย นาง
เยาวภา คําแหง ช้ีแจงในท่ีประชุมใหทราบถึงโครงการของ สสส ภายใตชื่อโครงการ ผังฟารมลดรายจายที่
บานทรายขาว เพื่อที่จะชวยใหประชาขนมีการดํารงชีพที่ดีขึ้น ในสถานการณปจจุบันเพ่ือการอยูรอดของ
ประชาชนดวยการจัดการตามแบบที่เขียนไวในโครงการ สสส ใหมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น เรียนรู พัฒนา ตนเองและ
ครอบครัวในชุมชนใหมีภูมิปองกัน มติที่ประชุม รับทราบ

   

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.2 สภาผูนําบานทรายขาวครั้งท่ี 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00-16:oo น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อวางแผนการทํางานติดตามการดําเนินโครงการและประชาสัมพันธโครงการ

30 30



ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีแผนการทํางานชัดเจน 2.มีโครงสรางการทํางาน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
1. มีผูเขารวมโครงการ30คน
2. คนในชุมชนไดทราบถึงการช้ีแจงกิจกรรมโครงการและกิจกรรมในโครงการ ที่จะมีกิจกรรมในชุมชน
3. พี่เลี้ยงไดพบปะประชาชนและชี้แจงกิจกรรมที่จะเกิดของโครงการใหคนในชุมชนไดรับทราบ ถึงกิจกรรมที่

จะทําในชุมชน
4. คนในชุมชนมีความต้ังใจที่จะรวมกิจกรรมโดยการชวยในการประชาสัมพันธโครงการและชักชวนคนใน

ชุมชนมาเขารวมโครงการ

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
มีการจัดประชุมข้ึนพรอมทั้งการพูดคุยเรื่องตางๆในชีวิตประจําวัน พรอมทั้งเชิญพี่เล่ียงของโครงการมารวม
พูดคุยถึงโครงการสสส. ทั้งประวัติความเปนมาท่ีมาของงบประมาณ การดําเนินงานตางๆ ของโคงการผัง
ฟารมลดรายจายท่ีบานทรายขาวแหงนี้ โดนใหประชาชนมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น และมีสวนรวมมือดดย
ประชาชนในหมูบานใหความรวมมือเปนอยางมาก

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมครั้งท่ี 2
วาระท่ี1 แจงเพื่อทราบ นายสหพัฒน สุขอนันต ผูใหญบานหมูที่1 ต.เขาขาว อ.ทุงสง ประธานท่ีประชุมแจง
เพื่อใหรูขาวสาร ของทางราชการใหประชาชนในหมูบานและชุมชนไดรับรูถึงขาวสารของทางราชการ มติที่
ประชุม รับทราบ

วาระท่ี2 พี่เล้ียงโครงการลงพื้นท่ีเพื่อช้ีแจงโครงการ นายสหพัฒน สุขอนันต ผูใหญบานหมูที่1 ต.เขาขาว
อ.ทุงสง ประธานท่ีประชุม แจงใหผูเขารวมทราบ เรื่องโครงการผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว โดย
สนับสนุนงบประมาณโครงการจาก สสส. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางสุขภาพ) โดยใหนางเยาวภา
คําแหง ผูรับผิดชอบโครงการและวันนี้ นายยงยุทธ สุขพิทักษพ่ีเล้ียงโครงการไดมาชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการ -โครงการผังฟารมลดรายจายท่ีบานทรายขาว โดยสนับสนุนงบประมาณโครงการจาก สสส.
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางสุขภาพ)ซึ่งคณะทีมงานไดรวมกลุมกันเพ่ือของบประมาณจากสสส.เพื่อ
มาพัฒนาหมูบานซึ่งคณะทํางานไดเขารวมประชุมกับ สจรส.มอ.ท่ีโรงแรมลิกอร เพื่อรับฟงแนวทางการพัฒนา
โครงการ ตามแนวคิดทองถ่ินชุมชนนาอยูหลังจากนั้นก็ไดพบพ่ีเล้ียง โดยพี่เลี้ยงไปแนะนําวิธีการเขียน
โครงการ และวิเคราะหรวมกับพี่เล้ียง ที่ รพ.สต.บานสกรณนิคม เพื่อขึ้นรูปโครงการแลวนํากิจกรรมโครงการ
ท่ีข้ึนรูปแลว มาปรึกษากับกลุมสมาชิกและตัวแทนชุมชนเพื่อปรับปรุงกิจกรรม และสงใหพ่ีเล้ียงดูกิจกรรม
แลวก็ไดพบพี่เลี้ยงและ สจรส.มอ.ท่ีหองประชุมศาลากลาง เพื่อเรียนรูวิธีการบันทึกขอมูลและก็ไดไป
ปฐมนิเทศโครงการที่ ม.วลัยลักษณและในวันนี้ก็จะมาชี้แจงถึงรายละเอียดกิจกรรมโครงที่จะมีขึ้น

1) จะมีการคัดเลือกผูนํา และคณะทํางาน เพ่ือจัดตั้งสภาผูนําและคณะทํางาน โดยคัดเลือกตัวแทนจากกลุม
ตางๆซ่ึงสภาชุมชนจะมีการประชุมทุกเดือนเพ่ือเปนการวางแผนการทํากิจกรรมการติดตามกิจกรรมติดตาม
ความคืบหนาของโครงการและเพื่อเปนการพูดคุย และรวมกันหาทางแกไขปญหา และหาทางพัฒนาชุมชน

2) มีการออกแบบแบบสํารวจขอมูล ซึ่งขอมูลจะประกอบดวย -ขอมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน –ขอมูลเกี่ยวกับ
รายไดรายรับ -ขอมูลเกี่ยวกับหน้ีสินครัวเรือน -ขอมูลสถานะสุขภาพโดยคนในชุมชนจะมารวมกันออกแแบบ
สอบถามเพื่อใชสํารวจขอมูลในชุมชนแลวก็จะใหทีมงานรวมทําการเก็บแบบสํารวจ โดยแบงออกเปนกลุมใน
การสํารวจ ซ่ึงทุกคนจะสอบถามขอมูลจากครัวเรือน โดยสอบถามใหมากที่สุด เพ่ือจะไดขอมุลตามท่ีตองการ
ตามแบบสอบถาม และหลังจากการสํารวจขอมูลในชุมชน เปนท่ีเรียบรอยแลว ก็จะนําขอมูลที่เก็บจากการ
สํารวจ นํามาวิเคาระหขอมูล และจะนําขอมูลคืนสูชุมชนตอไป

3) มีการเรียนรูการทําบัญชีครัวเรือน โดยมีวิทยากรผูที่มีความรูดานการทําบัญชีครัวเรือน มาอบรบการทํา
บัญชีครัวเรือนเพื่อใหเห็นภาพรวมการใชจายประจําวันและหลังจากไดเรียนรูการทําบัญชีครัวเรือนแลวให
แตละครัวเรือนไปจัดทําการทําบัญชีเองท่ีบานและสรุปบัญชีของครัวเรือนของแตละครัวเรือนมาแลกเปลี่ยน

่ ่ ่ ่ ่ ่



การทําบัญชีท่ีไดวาในแตละครัวเรือนมีการใชจายสิ่งไหนบางที่ฟุมเฟอยสิ่งไหนท่ีไมจําเปนเพ่ือจะใหลดการใช
จายในสิ่งท่ีไมจําเปน

4)จะมีการวิเคราะหหน้ีสินครัวเรือน เชิญกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมวิเคราะหชุมชนและวิเคราะหครัวเรือน
ของตนเอง เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดหน้ีสิน วิธีการลดหนี้สินครัวเรือน และแนวทางของชุมชนในการลดหน้ีสิน
ใครเปนหนี้สินเทาไหร มีดานอะไรบาง หนี้ท่ีเราเปนเกิดจากอะไรหนี้ท่ีเราเปนนี้สามารถลดไดหรือไมมีความ
จําเปนหรือไมท่ีจะกอหน้ีเพิ่ม

1.5จัดทําแผนครัวเรือนลดหน้ี ทุกครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมตองรวมกันประเมินตนเอง โดยมานั่งจัดทําแผน
ครัวเรือนเพื่อลดหน้ี โดยครัวเรือนรวมกันวางแผนวาครัวเรือนตนเองจะลดหนี้ไดอยางไร อะไรคือปญหาความ
ฟุมเฟอยในครัวเรือน และครัวเรือนจะมีลําดับขั้นตอนลดหนี้ไดอยางไร

1.6 รวมกลุมสงเสริมอาชีพ แกปญหาหน้ีสิน โดยใหมาเรียนรูอบรบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหรูจักพึ่งพา
ตนเอง โดยจัดตั้งเปนกลุมตางๆ
เชน
-กลุมสมุนไพร ซึ่งจะมีปราชญชาวบาน มาใหความรูเรื่องสมุนไพร กับกลุมที่มีความสนใจ
- กลุมเกษตรผสมผสาน โดยมีอยูแลวในวิถีชุมชนรวบรวมมาเปนกลุม มาแลกเปล่ียนเรียนรู และถามความคิด
เห็น และศึกษาดูงานรวมกัน
-นวดแผนไทย มีปราชญดานการนวดมาใหความรูผูที่สนใจดานการนวด
-การแปรรูปอาหาร รวบรวมผูท่ีสนใจดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยูในชุมชน เพื่อใหคนใน
ชุมชนไดแปรรูปอาหารจากในชุมชน
-ไมดอกไมประดับ รวบรวมกลุมผูท่ีมีความชอบไมดอกไมประดับที่มีอยูแลวในชุมชน

1.7เรียนรูการทํา ผังฟารมโดยเรียนรูเกษตรพื้นบานจากปราชญชุมชน จัดทําเวทีโดยใหปราชญชาวบานผูนํา
ชุมชน เขามาแนะนําความรูของตนเองใหคนในชุมชนรับทราบ พูดคุยปญหาภายในหมูบาน และนํากลุมตางๆ
ท่ีจัดตั้งข้ึน มาแลกเปล่ียนความรูในดานตางๆ ใหมีความรูเพ่ิมขึ้น จัดเวทีพูดคุยในชุมชน ในการทําผังฟารม
ของหมูบานโดยการจัดสรรพื้นที่ในหมูบานใหครอบคลุมและเหมาะแกสภาพพ้ืนที่ ในชุมชนมีการประกอบ
อาชีพทําสวนยางพาราและสวนปาลมเปนสวนใหญ โดยในผังฟารมนี้จะเปนการทําผังเกี่ยวกับอาชีพเสริมนอก
เหนือจากการทําอาชีพหลัก โดยจะแบงผังฟารมในหมูบานจากการที่มีคนในชุมชนไดทําจริงอยูแลว แตใน
ชุมชนยังมีการตางคนตางทําไมไดมีการรวมกลุมไมไดมีการแลกเปล่ียนความรูประสบการณแตอยางใด ซ่ึงการ
ทําผังฟารมนี้ก็จะใหบานท่ีมีการทําอยูแลวใหเปนบานตัวอยางในการศึกษาเรียนรูและใหมีจัดตั้งกลุมขึ้นใครที่
สนใจอยากทําอะไรเปนอาชีพเสริมก็สามารถเขารวมกลุมนั้นๆได เพ่ือพัฒนาศักยภาพของแตละกลุมน้ันๆใหดี
ย่ิงข้ึน และใหคนในชุมชนมรีสวนรวมในกิจกรรมท่ัวหมูบาน

1.8 แลกเปล่ียนการเรียนรูโดยนําบทเรียนของแตละกลุมที่ไดศึกษามา แลวนําความรูและผลที่ไดจาการทํา
กิจกรรม และปญหาตางๆของแตละกลุมจากการทํากิจกรรมในโครงการนํามาคุยแลกเปล่ียนกันในกลุม ใน
ชุมชน เพื่อจะมีการปรับปรุงและแกไข พรอมทั้งมาประสานงานตางๆ สูการพัฒนาท่ีเพ่ิมศักยภาพใหมากยิ่ง
ข้ึน ซึ่งขอฝากใหคนในชุมชนไดประชาสัมพันธใหคนในชุมชนไดรับทราบ พรอมชักชวน เขารวมกิจกรรมเพื่อที่
จะเปนการพัฒนาชุมชนของบานทรายขาวเอง หลังจากนั้นนายสหพัฒน สุขอนันต ผูใหญบานหมูที่ 1กลาว
ขอบคุณพี่เลี้ยงที่ไดมาพบปะและช้ีแจงกิจกรรมใหคนในรชุมชนไดรับทราบ ขอขอบคุณครับ

นางเยาวภา คําแหงผูรับผิดชอบโครงการ ได ชี้แจงกิจกรรมตอไปคือการประชุมสภาผูนําครั้งที่3

    

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว



ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ
ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.3 สภาผูนําบานทรายขาว ครั้งท่ี 3

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00-15:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อวางแผนการทํากิจกรรมและติดตามการดําเนินกิจกรรม

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีแผนการทํางานชัดเจน 2.มีโครงสรางการทํางาน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต

1.มีสมาชิกเขารวม30คน 2.มีการแบงกลุมลงสํารวจขอมูลเปน 5 กลุม

ผลลัพธ

1. มีการแบงงาน กันโดยการแบงเปนกลุมๆในการสํารวจเพ่ือความรวดเร็วในการสํารวจขอมูล
2. การกําหนดและชวยกันออกแบบแบบสอบถาม เพื่อสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน
3. มีการยอมรับกันมากขึ้นจากการไดรวมกันแสดงความเห็นเห็นในเรื่องของขอมูลที่จะทําการเก็บขอมูล เพื่อ

ใหไดขอมูลนํามาพัฒนาชุมชน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
1.คณะทํางานประชุม กลุมเปาหมาย 20 คน(แกนนํา) เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง โดยผูนําชุมชน
ปราชญชาวบาน ครูกศน. กลุมหนวยงานตางๆ มาประชุมเปนการกําหนดแนวทางการทํางาน ติดตามการ
ทํางาน รับฟงขอเสนอแนะจากทีมงาน ใชศาลาประชุมของหมูบาน(วัดนิคมคีรี) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การพัฒนางาน

กิจกรรมท่ีทําจริง
วาระท่ี1 นายสหพัฒน สุขอนันต ผูใหญบานหมูที่1 ต.เขาขาว อ.ทุงสง เปดประชุม ชี้แจงติดตามงานในครั้งที่
ผานมา มติท่ีประชุม รับทราบ วาระท่ี2 การับสมัครสมาชิกใหม นายสหพัฒน สุขอนันต ผูใหญบานไดชี้แจง
รายละเอียดการทํางานในโครงการ และเปดรับสมาชิกเขารวมโครงการ 60คน มติท่ีประชุม รับทราบ วาระ
ท่ี3 กําหนดหนาที่รับผิดชอบ นายสหพัฒน สุขอนันต ไดกําหนดหนาที่ใหกับแกนนํา แบงทีมลงสํารวจขอมูล
ตามบานเรือนตางๆ ในชุมชน โดยแบงเปน 5 กลุมๆละ 2คน มติท่ีประชุม รับทราบ วาระที่4 การกําหนด
แบบสอบถาม คณะทํางานรวมกันคุยกันเพื่อออกแบบแบบสํารวจขอมูล ที่จะใชสํารวจขอมูลในชุมชน โดย
การแสดงความคิดเห็นมาวาจะเก็บขอมูลเกี่ยวกับอะไรบาง ซึ่งจากการไดพูดคุยกัน ขอมูลที่จะสํารวจก็จะ
ประกอบดวย -ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน –ขอมูลเกี่ยวกับรายไดรายรับ -และจะขอความรวมมือจากเจา
หนาท่ีสหกรณในการสํารวจหน้ีสินของครัวเรือน -ขอมูลสถานะสุขภาพ
คณะทํางานรวมทําการเก็บแบบสํารวจ โดยแบงออกเปนกลุมๆ ในการออกสํารวจขอมูลในชุมชนและหลังจาก
ไดขอมูลแลวก็จะนํามาวิเคราะหซึ่งการวิเคราะหขอมูลจะนําขอมูลที่เก็บจากการสํารวจ มานั่งวิเคราะหแยก
เปนรายขอหนี้สินอะไรมากท่ีสุด อะไรนอย มีการฟุมเฟอยมากแคไหน แยกเปนรายได ทําใหไดทราบสถานะ
สุขภาพ ภาพรวมของหมูบานและขอมูลท่ีเปนปญหาหนี้สินเมื่อไดวิเคราะหขอมูลก็จะนําขอมูลมานําเสนอเปน
แผนพับ เพื่อแจกจายขอมูลใหกับทุกครัวเรือน ไดรับทราบสถานะสุขภาพของชุมชนตนเอง เปนการสราง
ความตระหนักรวม และกิจกรรมครั้งตอไปคือ คณะทํางานจะไปทําปายประชาสัมพันธโครงการ และปายเขต
ปลอกบุหร่ีพเื่อมาติดไวท่ีศาลาเอนกประสงคเพ่ือเปนกรณรรงคการเลิกสูบบุหรี่
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.4 สภาผูนําบานทรายขาว ครั้งท่ี 4

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
ไดสภาผูนําท่ีเข็มแข็ง

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีแผนการทํางานชัดเจน 2.มีโครงสรางการทํางาน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
1. มีผูเขารวมกิจกรรม30คน
2. การกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบในแตละคน
3. ไดกําหนดกิจกรรม 1)การติดตามโครงการจาก สจรส.มอ.และพ่ีเล้ียงที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในวัน

ท่ี7ธันวาคม2558 2)กิจกรรมการวิเคราะหหนี้ครัวเรือน ครั้งที่ 1ในวันท่ี 17ธันวาคม 2558 มติที่ประชุม
รับทราบ 3) กิจกรรมการเรียนรูการทําบัญชีครัวเรือนครั้งที่ 1ในวันที่23ธันวาคม2558

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
1.คณะทํางานประชุม กลุมเปาหมาย 20 คน(แกนนํา) เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง โดยผูนําชุมชน
ปราชญชาวบาน ครูกศน. กลุมหนวยงานตางๆ มาประชุมเปนการกําหนดแนวทางการทํางาน ติดตามการ
ทํางาน รับฟงขอเสนอแนะจากทีมงาน ใชศาลาประชุมของหมูบาน(วัดนิคมคีรี) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การพัฒนางาน

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมประชุมสภาครั้งท่ี4
วาระท่ี1 แจงเพื่อทราบ นายสหพัฒน สุขอนันต ไดกลาวชี้แจงในที่ประชุมติดตามกิจกรรมในครั้งที่ผานมา คือ
ไดจัดทําปายโครงการ ผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาวเพ่ือใชปายในการประชาสัมพันธโครงการและไดจัด
ทําปายเขตปลอดบุหรี่เพื่อใชติดในท่ีประชุมเพ่ือเปนการรณรงคการงดสูบบุหรี่และกิจกรรมสํารวจขอมูลครัว
เรือนและหน้ีสินของครัวเรือนซึ่งคณะทํางานก็ไดสํารวจไปแลวจํานวน 266หลังคิดเปนรอยละ 75 % และยัง
เหลืออีก 114ครัวเรือนมติท่ีประชุม รับทราบ วาระที่2 กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ นายสหพัฒน สุขอนันต ได
กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ 1.นายประจวบ รักบาน รับผิดชอบสถานท่ีประชุมสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 2.นาย
สหพัฒน สุขอนันต รับผิดชอบประชาสัมพันธโครงการ ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆที่จะทํา
3.นางเยาวภา คําแหง รับผิดชอบติดตอและประสานงานกับวิทยากรในการมาอบรมใหความรู ในเร่ืองตางๆ

่
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ในโครงการ 4.นางสําเร็จ สุชาติพงศ รับผิดชอบเอกสาร เอกสารในการลงทะเบียนรายชื่อเอกสารดานการเงิน
เอกสารท่ีจะตองใชในกิจกรรมตางๆ 5.นส.วีรศยา รัตนบุรี รับผิดชอบอาหารในการจัดการแระชุมการทํา
กิจกรรมตางๆในโครงการ มติท่ีประชุม รับทราบ วาระที่3 แจงเพ่ือทราบกิจกรรมในครั้งตอไป นายสหพัฒน
สุขอนันต ช้ีแจงใหทราบกิจกรรมในครั้งตอไปคือกิจกรรมการติดตามดครงการจาก สจรส.มอ.และพี่เลี้ยงที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อใหเขาใจในการทําบัญชีและเอกสารกิจกรรมแตละครั้งเพ่ือสงกลับสจรส.มอ.รวม
ถึงการติดตามความกาวหนาของโครงการ ในวันท่ี7ธันวาคม2558กิจกรรมการวิเคราะหหนี้ครัวเรือน ครั้งที่
1ในวันท่ี 17ธันวาคม 2558 มติท่ีประชุม รับทราบ กิจกรรมการเรียนรูการทําบัญชีครัวเรือนครั้งที่ 1ในวัน
ท่ี23ธันวาคม2558และยังฝากใหผูท่ีไดรับผิดชอบหนาท่ีตามที่ไดรับมอบหมายใหชวยทําหนาท่ีอยางเต็มที่และ
ทุกคนก็สามารถชวยกันในแตฝายได

    

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.5 สภาผูนําบานทรายขาวครั้งท่ี 5

วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อมีสภาผูนําที่เข็มแข็ง

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีแผนการทํางานชัดเจน 2.มีโครงสรางการทํางาน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
1. ผูเขารวมกิจกรรม 30คน
2. ติดตามกิจกรรมท่ีไดทําผานมา คือ 1)การติดตาม สจรส.มอ.และพ่ีเล้ียงที่ ม.วลัยลักษณไดเรียนรู การเขียน

รายงาน และการเงินการบันทึก รายงานลงโปรแกรม ออนไลนการประเมินผล คุณภาพกิจกรรมการหัก
ภาษีณท่ีจาย 2)วิเคราะหหนี้ครัวเรือนครั้งที่ 1 โดยการรวมกันวิเคาระหหนี้สินในแตละครัวเรือนและรวม
กันแสดงความคิดเห็นในการวมกันหาทางเพ่ือลดคาใชจายท่ีไมจําเปน 3)จัดทําบัญชีครัวเรือน ครั้งที่ 1 โดย
มีวิทยากรมาใหความรูในการทําบัญชีครัวเรือนและไดฝกหัดการทําบัญชีครัวเรือนและไดใหกลับไปทําที่
บาน 4) จัดทําแผนครัวเรือนลดหน้ี ครั้งท่ี 1ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม โดยครัวเรือนรวมกันวางแผนวา
ครัวเรือนตนเองจะลดหนี้ไดอยางไร อะไรคือปญหาความฟุมเฟอยในครัวเรือนเพ่ือจะไดลดในสิ่งที่ไมจําเปน

3. การช้ีแจงการปดงบประมาณงวดที่1 ใหแกนนํารับทราบคือจะปดวงดท่ี 1ในวันที่ 13-14ก.พ.2559 ที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน

้ ้
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1.คณะทํางานประชุม กลุมเปาหมาย 20 คน(แกนนํา) เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง โดยผูนําชุมชน
ปราชญชาวบาน ครูกศน. กลุมหนวยงานตางๆ มาประชุมเปนการกําหนดแนวทางการทํางาน ติดตามการ
ทํางาน รับฟงขอเสนอแนะจากทีมงาน ใชศาลาประชุมของหมูบาน(วัดนิคมคีรี) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การพัฒนางาน

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรม ประชุมสภาชุมชนครั้งท่ี 5
วาระท่ี1 ประชุมคณะทํางาน นางเยาวภา คําแหง ผูรับผิดชอบโครงการผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว
ช้ีแจงถึงการดําเนินกิจกรรมท่ีผานมา
วาระท่ี2 เรื่องเพื่อพิจารณา -เรื่องมอบหมายใหคณะทํางาน ผูนําชุมชนติดตามการทําบัญชีครัวเรือนที่บานเพื่อ
จะไดทราบวามีการไดทําบัญชีครัวเรือนกันไหมเพ่ือเปนการกระตุนใหครัวเรือนไดทําบัญชีครัวเรือนกัน วาระ
ท่ี3 เรื่องอ่ืนๆ นัดประชุมครั้งตอไป วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2559

    

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.6 สภาผูนําบานทรายขาว ครั้งท่ี 6

วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อชี้แจงการปดกิจกรรมในงวดแรกของโครงการใหประชาชนเขารวมไดรับทราบ

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีแผนการทํางานชัดเจน 2.มีโครงสรางการทํางาน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
1. มีผูเขารวมกิจกรรม 30 คน
2. การชีแจงการปดงบประมาณงวดที่1 ใหแกนนํารับทราบคือจะปดวงดท่ี 1ในวันที่ 13-14ก.พ.2559 ที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
3. ไดชี้แจงกิจกรรมท่ีทําตอไปคือ กิจกรรมพบพ้ีเล้ียงเพ่ือปดวงดรายงานที่ 1 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559ที่

รพ.สต.เขาพระบาท และ 2)กิจกรรมปดงวดรายงานท่ี 1 รวมกับสจรส.มอ.และพ่ีเล้ียงในวันท่ี 13-
14กุมภาพันธ 2559ที ม.วลัยวลัยลักษณ

4. คณะทํางานไดไปแกไขเกี่ยวกับรายงานการเงินท่ียังผิดอยูและไดบันทึกกิจกรรมและบันทึกภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
1.คณะทํางานประชุม กลุมเปาหมาย 20 คน(แกนนํา) เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง โดยผูนําชุมชน
ปราชญชาวบาน ครูกศน. กลุมหนวยงานตางๆ มาประชุมเปนการกําหนดแนวทางการทํางาน ติดตามการ
ทํางาน รับฟงขอเสนอแนะจากทีมงาน ใชศาลาประชุมของหมูบาน(วัดนิคมคีรี) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การพัฒนางาน

30 30



กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมประชุมสภาผูนําครั้งท่ี 6 วันนี้เปนกิจกรรม ประชุมสภาชุมชนครั้งที่ 5
วาระท่ี1 ประชุมคณะทํางาน นางเยาวภา คําแหง ผูรับผิดชอบโครงการผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว
ช้ีแจงถึงการดําเนินกิจกรรมท่ีผานมา คือ กิจกรรมปดงวดรายงานรวมกับพ่ีเล้ียง ในวันที่ 30ม.ค. 2559ที่
สํานักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุขเขต 11 นครศรีธรรมราชไดไปพบพี่เลี้ยงเพ่ือติดตาม ผลงานของ
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมให สจรส.มอ. และตรวจหลักฐาน
และไดเรียนรูการบันทึกกิจกรรม บันทึกผลิต ผลลัพธที่เกิดใหแตละกิจกรรมใหโหลดรูปภาพใหเรียบรอยได
ตรวจสอบหลักฐานการเงิน ตรวจสอบหลังฐาน สมุดบัญชีธนาคาร ตองดําเนินกิจกรรมใชเงินมากกวารอยละ
60ตรวจสอบหลักฐานประกอบการดําเนินงาน ลายมือชื่อผูเขารวมประชุม หลักฐานการเบิกจายเงินและก็จะ
ใหคณะทํางานบันทึกขอมูลในเว็บไซตเพิ่มเติมและบันทึกรูปภาพเพ่ิมเติมใหครบทุกกิจกรรม สวนใบเสร็จรับ
เงินก็จะใหฝายการเงินดําเนินการใหเรียบรอยดวย เพ่ือจะไดไปปดรายงานรวมกับพ่ีเล้ียงอีกและจะไดเสร็จ
กอนปดงวดท่ี 1 วาระท่ี2ช้ีแจงกิจกรรมคร้ังตอ 1)กิจกรรมพบพ้ีเล้ียงเพ่ือปดวงดรายงานท่ี 1และตรวจสอบ
เอกสารในวันท่ี 10กุมภาพันธ 2559ท่ีรพ.สต.เขาพระบาทต.เขาพระบาทอ.เชียรใหญและ2)กิจกรรมปดงวด
รายงานท่ี 1 รวมกับสจรส.มอ.และพี่เล้ียงในวันท่ี 13-14กุมภาพันธ 2559ที ม.วลัยวลัยลักษณเพื่อเปนการ
ตรวจสอบเอกสารและจะไดปดงวดรายงานที่ 1มติประชุมรับทราบ

    

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.7 สภาผูนําบานทรายขาวครั้งท่ี 7

วันที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อวางแผนการทํางานติดตามการดําเนินโครงการ

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีแผนการทํางานชัดเจน 2.มีโครงสรางการทํางาน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : มีผูเขารวมกิจกรรม 30 คน

ผลลัพท :

วาระท่ี 1 นายสหพัฒน สุขอน้ันต ผูใหญบานหมูที่1 ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง จังหัวดนครศรีธรรมราช
แจงใหรูขาวสารของราชการ คุยคุยปรึกษาเรื่องอาบนํ้าผูสุงอายุ วันที่ 13 เมษายน โดยแจกหนังสือใหกับ
ครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุในชุมชนทราย เพื่อเขารวมกิจกรรมทําบุญวันสงกรานต วางแผนกันหลังทําบุญเสร็จ
ทางศาสนากจะเปนกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสวูงอายุ ที่วัดนิคมศีรี

วาระท่ี 2 คุยกันเรื่องดําเนินโครงการ สสส.แจงชี้โครงการสสส. ใหหมูบานเริ่มมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น
ประชาขนในหมูบานเไดมีการพบปพพูดคุยกัน และผูเขารวมโครงการท่ีทําโครงการอยูกสามารถมาแลก
เปล่ียนเรียนรูและนําไปปฏิบัติมากยิ่งข้ึน พรอมทั้งการวางแผนแนนวทางตามเปาหมายตอไปเพื่อใหมอง
เห็นเปนรูปเปนรางมากยิ่ง จากนั้นแจงเรื่องทํากิจกรรมการปลูกขาวไรฤดูกาลตนฝนใหม โดยการจัด

้ ้ ้ ่
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กิจกรรมคร้ังตอไปน้ันกไดสํารวจการทําขาวไรในชุมชน จากนั้นติดตอหาเมล็ดพันธผูที่สนใจจะปกขาว
พรอมท้ังเร่ืองตางๆในการจัดกิจกรรมท้ังเรื่องสถานที่ อาหารและเวลาการจัดกิจกรรมตางๆ

มีการช้ีแจงกิจกรรมในครั้งตอไปคือเรียนรูผังฟารมครั้งที่ 3และประชุมสภาผูนําครั้งที่ 8ในวันที่6 พ.ค.2559

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
1.คณะทํางานประชุม กลุมเปาหมาย 20 คน(แกนนํา) เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง โดยผูนําชุมชน
ปราชญชาวบาน ครูกศน. กลุมหนวยงานตางๆ มาประชุมเปนการกําหนดแนวทางการทํางาน ติดตามการ
ทํางาน รับฟงขอเสนอแนะจากทีมงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนางาน

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมประชุมสภาผูนําครั้งท่ี 7 มีประชุม 2 วาระ คือ เรื่องการรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต
และการติดตามโครงการ

   

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.8 สภาผูนําบานทรายขาว ครั้งท่ี 8

วันที่ 6 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อติดตาม และวางแผนการดําเนินงานโครงการ

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีแผนการทํางานชัดเจน 2.มีโครงสรางการทํางาน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : มีผูเขารวมโครงการ 30 คน

ผลลัพท : วาระที่1 นายสหพัฒน สุขอน้ันต ผูใหญบานหมูที่1 ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมาพูดคุยเรื่องผูสุงอายุท่ีไมสารถเขารวมกิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุไดนั้นทางผูใหญท่ี
ไดมีของท่ีระลึกนั้นกนําไปใหกับผูสูงอายุท่ีไมสารถมาได โดยเปนการสวัสดีปใหมไทยซึ่งเปนท่ีทราบซ้ึงแกผูสูง
อายุและลูกๆเปนอยางมากจึงไดนํามาบอกกลาวกันในที่ประชุม

วาระท่ี 2 ประชุมคณะทํางาน นางเยาวภา คําแหง ผูรับผิดชอบโครงการผังฟารมลดรายจายที่บานทรายขาว
ช้ีแจงถึงการดําเนินกิจกรรมครั้งท่ีผานมาพรอมท้ังปญหาที่เกิดไมวาจะเปนเรื่องที่คนอยากปลูกขาวไรแตไมมี
ท่ีดินมาพูดคุยพรอมหาแนวทางแกไขกันวาจะทําอยางไร วึ่งถือวาโดยรวมแลวผลอบรับเปนท่ีนาพอใจ และพูด

้ ่ ่
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การทํากิจกรรมคั้รงตอไปท่ีจะเรียนรูการผสมผสาน ติดตอผุชํานาญการเกษตร เพ่ือมาใหความรูดาน
การเกษตร และเตรียมตนกลาท่ีไดมาจากสถานี่เพาะชําไมกลาทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใชในการทํา
กิจกรรมครั้งตอไป

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
1.คณะทํางานประชุม กลุมเปาหมาย 20 คน(แกนนํา) เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง โดยผูนําชุมชน
ปราชญชาวบาน ครูกศน. กลุมหนวยงานตางๆ มาประชุมเปนการกําหนดแนวทางการทํางาน ติดตามการ
ทํางาน รับฟงขอเสนอแนะจากทีมงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การพัฒนางาน

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมประชุมสภาผูนําครั้งท่ี 8 มีวาระประชุม 2 วาระ คือ เรื่องผูสูงอายุ และ เรื่องติดตาม
โครงการ

   

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.9 สภาผูนําบานทรายขาว ครั้งท่ี 9

วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อติดตามและวางแผนการดําเนินโครงการ

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีแผนการทํางานชัดเจน 2.มีโครงสรางการทํางาน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต:1.มีผูเขารวมกิจกรรม30คน

ผลลัพท:1.ไดมีการช้ีแจงกิจกรรมในครั้งตอไป คือแลกเปล่ียนเรียนรูครั้งที่ 1 ไดจัดตั้งกลุมขึ้นในชุมชนบาน
ทรายขาวเพื่อสงเสริมอาชีกของแมบาน เพื่อจะทํากิจกรรมเวลาวางเหลือจากทํางานการเกษตร เพื่อลดราย
จายเพิ่มรายได จากน้ันเตรีมพรอมเพื่อทํากิจกรรมครั้งตอไปในการนัดหมายมาแลกเปลี่ยน จากน้ันกไดพูดคุย
เสริมเลกนอยในเรื่องของการใชจายลดหนีสินในการ ใหของที่มีในชุมชนเพ่ือใหหลดรายจาย การใชวัตถุดิบใน
ชุมชนใหไดมากท่ีสุดเพื่อลดการนําเขาจากตางที่ในครั้งตอไป

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
1.คณะทํางานประชุม กลุมเปาหมาย 20 คน(แกนนํา) เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง โดยผูนําชุมชน
ปราชญชาวบาน ครูกศน. กลุมหนวยงานตางๆ มาประชุมเปนการกําหนดแนวทางการทํางาน ติดตามการ
ทํางาน รับฟงขอเสนอแนะจากทีมงาน ใชศาลาประชุมของหมูบาน(วัดนิคมคีรี) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การพัฒนางาน

30 30



กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมประชุมสภาผูนําครั้งท่ี 9 วาระที่ 1 นายสหพัฒน สุขอนั้นต ผูใหญบานหมูที่1 ตําบลเขาขาว
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แจงประชุมการเขารวมกลุมของกลุมแมบาน 

   

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.10 สภาผูนําบานทรายขาว ครั้งท่ี 10

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อติดตามและวางแผนการดําเนินงานโครงการ

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีแผนการทํางานชัดเจน 2.มีโครงสรางการทํางาน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : มีผูเขารวมกิจกรรม 30 คน

ผลลัพท : ไดมีการชี้แจงกิจกรรมตอไปคือการประชุมสภาผูนําบานทรายขาว ทั้งเรื่องขาวไรท่ีผูเขารวมไดทํา
พรอมท้ังกลุมแตกลุมที่จัดต้ังมา และการประสานงานกับกลุมอื่นๆที่เปนหมูบานใกลเคียงเพ่ือหาพันธขาว
ใหมๆ มาทดลองปลูกขาวไร ท้ังการหาพันธไมตางๆเพ่ือมาพัฒนาชุมชนใหดียิ่งขึ้น อีกท้ังการพูดแนวทางการ
เชิญชวนมาวาทําอยางไรคนในชุมชนจะเขามารวมมากยิ่งขึ้นโดยความสมัครใจ 100 % เพ่ือเขามาเรียนรูจริงๆ
นําไปพัฒนาปรับใชในชีวิตประจําวัน และใหผูเขารวมสารถทํากิจกรมไดทุกกิจกรรม เพราะบางคนวันเวลาก็ไม
ไดตรงกันทุกคน ครั้งน้ีเขามารวมชุมแตครั้งหนาอาจมีธุระทําใหไมสามารถเขาประชุมได ปรึกษาเพื่อใหผูที่เขา
รวมมาประชุมสมํ่าเสมอ

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
1.คณะทํางานประชุม กลุมเปาหมาย 20 คน(แกนนํา) เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน 12 ครั้ง โดยผูนําชุมชน
ปราชญชาวบาน ครูกศน. กลุมหนวยงานตางๆ มาประชุมเปนการกําหนดแนวทางการทํางาน ติดตามการ
ทํางาน รับฟงขอเสนอแนะจากทีมงาน ใชศาลาประชุมของหมูบาน(วัดนิคมคีรี) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
การพัฒนางาน

กิจกรรมท่ีทําจริง

้ ้ ่ ่ ้ ่
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วันน้ีเปนกิจกรรมประชุมสภาผูนําครั้งท่ี 10 วาระที่1 นายสหพัฒน สุขอนั้นต ผูใหญบานหมูที่1 ตําบลเขาขาว
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปการดําเนินที่ผานมา

   

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.11 สภาผูนําบานทรายขาว ครั้งที่ 11

วันที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อสรุปผลการดําเนินงานและรายงานความคืบหนาจากการทําโครงการ วางแผนงานในกิจกรรมครั้งตอไป

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีแผนการทํางานชัดเจน 2.มีโครงสรางการทํางาน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
สภาผูประชุมตางๆ รับรูการดําเนินงานตางพรอมทั้งพูดคุยถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีตองการจะจัดใหเกิดขึ้น ชี้แจง
ตางๆท่ีเกิดข้ึนพรองทั้งวางแผนดําเนินงานครั้งตอไป พูดคุยเนนการทําอาชีพเสริมเพื่อมีรายไดเพ่ิม รูหลักการ
ทํากิจกรรมการรวมกลุม พุดคุยถึงเรื่องสามัคคีในกลุม และพูดถึงความตองการอยากใหชุมชนรวมเปนรวมที่
เขมแข็งเพื่อไดมีกิจกรรมอ่ืนๆเขามาในชุมชนมากยิ่งขึ้นที่นอกเหนือจากโครงการ สสส. และใหคนในชุมชนไดมี
ความสุขผูคนสามมารถพูดคุยกันอยางเขาใจ โดยเนนหลักฌศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเพราะในชุมชนไมได
มีเพียงอาชีพเกษตรกรเทาน้ันยังมีขาราชการ หรืออาชีพคาขายตางๆที่ไมไดทําสวนยางพารา อยากใหรูวา
เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเพียงแคการปลุกผักเทานั้น แตยังรวมไปถึงการใชชีวิตท่ีมีเหตุผล พอประมาท ไม
ประมาทตางๆ การมีจิตใจเอ้ืออารีตอกัน เก้ือกลูกันในสังคมมากยิ่งขึ้นและการทํากิจกรรมครั้งตอไปกอยากให
เรียนรูไดมากยิ่งข้ึน พรอมท้ังการจัดเตรียมอุปกรณในการทํากิจกรรมครั้งตอไป

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
คณะทํางาน 30 คน

กิจกรรมท่ีทําจริง
วาระท่ี 1 นายสหพัฒน สุขอน้ันต ผูใหญบานหมูที่1 ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
การประชุมของสภาผูแทนรวมกัน

30 30



   

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

1.12 สภาผูนําบานทรายขาว ครั้งที่ 12

วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
พูดถึงกิจกรรมของโครงการ สสส.

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีแผนการทํางานชัดเจน 2.มีโครงสรางการทํางาน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : ผูเขารวม 30 คน

ผลลัพท : ไดความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุม โดยแจงสรุปวาที่ผานมานั้นสามรถมีการเปล่ียนแปลงอยางไร
บาง ไมวากิจกรรมตางๆท่ีจัดข้ึนเพื่อใหไมไดท้ิงไปและมีการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ โดยไมวาจะเร่ืองการ
แปรูป สมุนไพรตางๆ หรือการมีการมีปุยใชในครัวเรือน หรือการท่ีคนในชุมเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการเปน
อยูท้ังการหันมากินผักปลอดสารพิษท่ีปลูกเองในชุมชนมากยิ่งขึ้น การหาพืชพันธุไมมาปลูกเสริมแซมในสวน
ยางพารา และการดําเนินงานในครั้งตอไปเพ่ือใหทุกคนที่เขารวมไดมีความรูและนําไปปฏิบัติใชไดทุกคน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
พบปะพูดคุย ช้ีแจง เงื่อนไข รายละเอียด ในการดําเนินกิจกรรมโครงการ สสส. ชวยใหกอเกิดความรัก
ความสามัคคีใหกอเกิดในสังคมไดอยางไรท่ีผานมามีผูเขารวมใหการตอบรับเปนอยางไร

กิจกรรมท่ีทําจริง
นายสหพัฒน สุขอนันต ผูใหญบานหมูท่ี1 ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประชุม
ของสภาผูแทน พบปะพูดคุย ชี้แจง เงื่อนไข รายละเอียด ในการดําเนินกิจกรรมโครงการ สสส.
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2. สํารวจขอมูลครัวเรือน

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

2.1 สํารวจขอมูลครัวเรือน(หน้ีสิน)

วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-15:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อประชาชนลดรายจาย

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.เกิดการจัดต้ังกลุมท่ีเปนรูปราง มีการแบงงานกันทํา 2. เกิดงาน เกิดรายไดเสริม ลดหนี้ เกิดสภาองคกร
ชุมชน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
1. มีการแบงกลุมสํารวจเปน 5กลุม
2. มีฐานขอมูลในชุมชนเพื่อจะใชเปนขอมูลในการพัฒนาตอไป
3. คณะทํางานมีความสามัคคีชวยเหลือกันในการทํางาน เชนในเวลาลงสํารวจขอมูลก็จะชวยกันสอบถามใน

แตละครัวเรือน
4. คณะทํางานยังตองทําความเขาใจกับชาวถึงการสํารวจขอมูลจะเกี่ยวของอยางไรกับการลดรายจายแกไข

โดยตองทําความเขาใจประชาชนใหทราบถึงการสํารวจขอมูลเพ่ือจะไดนําขอมูลไปสรุปเปนภาพรวมของ
หมูบานและก็จะคืนขอมูลใหชุมชนทราบตอไป

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
2.1 คณะทํางานรวมกับ อสม.และกลุมเยาวชน ลอมวงคุยกันเพ่ือออกแบบสํารวจขอมูล ขอมูลประกอบดวย
-ขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน –ขอมูลเกี่ยวกับรายไดรายรับ -ขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีสหกรณ สํารวจหนี้
สินครัวเรือน -ขอมูลสถานะสุขภาพ ทีมงานรวมทําการเก็บแบบสํารวจ โดยแบงออกเปนกลุม กลุมละ 5 คน
สมาชิกกลุมประกอบดวยเยาวชนวัยทํางานและ อสม. (ประมาณ 1 เดือน) 2.2 ทุกคนสอบถามขอมูลจากครัว
เรือน โดยสอบถามใหมากที่สุด เปนการสอบถามที่ใกลเคียงกับวิถีความเปนอยูของคนในชุมชน โดยให
เยาวชน 5 คนรวมมือทํางานกับ อสม.ประมาณ 10 คน และผูสูงอายุ 5 คน เปนการสรางความสามัคคีและ
รวมมือของคนในชุมชน ทําแบบสอบถาม (ประมาณ 1 เดือน) 2.3 การวิเคราะหขอมูลนําขอมูลที่เก็บจากการ
สํารวจ มาน่ังวิเคราะหแยกเปนรายขอหนี้สินอะไรมากที่สุด อะไรนอย มีการฟุมเฟอยมากแคไหน แยกเปน
รายได ทําใหไดทราบสถานะสุขภาพ ภาพรวมของหมูบานและขอมูลที่เปนปญหาหนี้สิน
(ประมาณ 1 เดือน)

่
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2.4 จัดทําขอมูลนําเสนอเปนแผนพับ เพื่อแจกจายขอมูลใหกับทุกครัวเรือน ไดรับทราบสถานะสุขภาพของ
ชุมชนตนเอง เปนการสรางความตระหนักรวม โดยใชมโนราหที่ชาวบานมีความศรัทธาและมีความเชื่อและ
สนใจในการขับรองบทกลอนมโนราหใชการประสานงานเพ่ือใหเกิดความเชื่อและความความศรัทธาให
ประชาชนทราบ (ประมาณ 2 เดือน)

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมสํารวจขอมูลหน้ีสินครัวเรือนในชุมชนโดยไดนัดพบเพื่อเตรียมความพรอมและชี้แจงกันอีก
คร้ังกอนลงสํารวจจริง โดยนําแบบสอบถามที่ไดรวมกันออกแบบมาสํารวจ ซึ่งไดแบงกลุมคณะทํางานออก
เปนกลุมกลุมละ5คน ในการสํารวจทําการสํารวจขอมูล 380ครัวเรือน ซึ่งจะใชเวลา1เดือน ในการสํารวจ
ขอมูลซ่ึงในแตละกลุมก็จะชวยกันสํารวจขอมูลและจะนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการวิเคราะหแยกออก
เปนหมวดหมู เพื่อสรุปทําเปนขอมูลคืนใหกับชุมชนตอไป และหลังจากนั้นนางเยาวภาคําแหงผูรับผิดชอบ
โครงการก็ไดใหกําลังใจกับคณะทํางานทุกคนใหมีความมุงมั่นตั้งใจในการทํางานเพ่ือจะเปนสวนหน่ึงในการ
รวมกันพัฒนาชุมชนซึ่งจะทําใหพวกเรามีความภาคภูมิใจในการทํางานและพัฒนาชุมชนพัฒนาบานเกิดของ
ตนเอง หลังจากน้ันก็ไดออกไปสํารวจแบงตามโซนท่ีไดแบงไวใหสํารวจใหเสร็จในเวลา1เดือน และก็นัด
กิจกรรมครั้งตอไปในวันที่ 14 พ.ย. 2558 กิจกรรมสภาผูนําบานทรายขาว ครั้งที่ 4

    

 

3. จัดทําบัญชีครัวเรือน

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

3.1 จัดทําบัญชีครัวเรือน ครั้งท่ี 1

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00-15:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อมีความรูความเขาใจในการทําบัญชี

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.ทําใหรูรายรับ รายจายในชีวิตประจําวัน วาวันหนึ่งเราไดมาเทาไหรจายไปแคไหน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
1. ผูเขารวมกิจกรรม150คน
2. ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูถึงประโยชนในการทําบัญชีครัวเรือนเพราะจะไดรูรายรับรายจายของครัวเรือน
3. ผูเขารวมกิจกรรมไดฝกหัดการทําบัญชีครัวเรือนของแตละบาน
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4. ผูเขารวมกิจกรรมมีความสนใจท่ีจะทําบัญชีครัวเรือนเพราะจะไดรู การใชจายเงินในครัวเรือนสิ่งไหนที่ไม
จําเปนหรือจําเปนท่ีจะใชจายและจะไดมีเงินออมเก็บไวดวย

การทําบัญชีครัวเรือนน้ัน ทําใหเรารูการใชจายของเราในแตละเดือน ชวยใหสามารถตัดรายจายที่ไมจําเปนใน
ออกไปไดทําใหมีเงินเหลือมากข้ึน เชน คาบุหรี่คาซื้อหวยคาโทรศัพท เปนตันและทําใหรูจักคิดใหรอบคอบ
กอนจะใชจายอะไร จะไดรูวาอะไรท่ีไมจําเปนหรือจําเปนท่ีจะตองใช และจะไดมีเงินเหลือ เก็บไวเปนเงินออม
เก็บไวใชจายยามจําเปนอีกดวย

หลักการทําบัญชีรับ-จาย

จัดทําแบบฟอรมบัญชีรับจายอยางงาย ใหสะดวกตอการจดบันทึก - จดบันทึกรายการเรียงลําดับตาม
เหตุการณท่ีเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในแตละอยาง ในแตละวัน
สรุปยอดเงินรายรับรายจาย ประจําวัน เปรียบเทียบผลการดําเนินกิจการประจําวัน
ยอดเงินคงเหลือจะไดเปนเงินออมสวนหนึ่งเพ่ือเก็บไวใชจายในยามจําเปน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
เรียกประชุมหมูบาน โดยกลุมครัวเรือนเปาหมายมาเรียนรูการทําบัญชีครัวเรือน โดยวิทยากร เชนครูที่เกษียณ
หรือครูกศน. เจาหนาท่ีสหกรณท่ีมีความรูดานการทําบีญชีครัวเรือนมาอบรบการทําบัญชีครัวเรือน ทั้งรายรับ
รายจาย เพื่อใหเห็นภาพรวมการใชจายประจําวัน โดยดําเนินการ

1. จัดกลุมการทําบัญชีครัวเรือนโดยใหผูมีความรูมาทําการทําบัญชี ท่ีบานผูใหญ
2. ใหแตละครัวเรือนไปจัดทําการทําบัญชีเองที่บาน
3. สรุปบัญชีของครัวเรือนของแตละครัวเรือนมาแลกเปล่ียนการทําบัญชีที่ได
4. ใหบัญชีครัวเรือนเปนกลไกในการขับเคล่ือนในการธุรกรรมกับสหกรณ
5. ทําบัญชีครัวเรือนไปเรื่อยๆพรอมกับการจัดตั้งกลุมเพ่ือใหดูการเปล่ียนแปลงของรายรับรายจาย

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมจัดทําบัญชีครัวเรือนครั้งที่ 1
09.00-09.30น. ลงทะเบียน 09.40-12.00น. นางสาวสุธสา จันทรปรุง นักวิชาการเกษตรชํานาญการวิทยากร
ผูจะมาใหความรูการทําบัญชีครัวเรือน มาทําความเขาใจกับผูเรียนรู และสอนใหเห็นความสําคัญของการทํา
บัญชีครัวเรือนการทําบัญชี คือ การจดบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการใชจายเงินในการดํารงชีวิตของตัวเอง และ
ภายในครอบครัวขอมูลท่ีไดจากการบันทึกจะเปนตัวคาใชจายท่ีจายไปในแตละวันแตละ สัปดาหแตละเดือน
จะเปนประโยชนตอการวางแผนชีวิตและกิจกรรมตางๆในชีวิต ในครอบครัวจะเปนการการจดบันทึกรายการ
เกี่ยวกับการเงินทุกรายการ ท้ังท่ีไดรับเขามาและที่ตองจายออกไปในแตละวัน

การทําบัญชีบันทึกรายรับ – รายจาย เปนการบันทึกรายรับรายจายของแตละวัน เปรียบเสมือนเปนการ
วางแผนการเงินใชจายใหถูกวิธี และทําใหตัวเราเองเปนคนท่ีมีระเบียบวินัยเพ่ิมมากขึ้น จะไดงดรายจายที่ไม
จําเปน และสอนใหรูถึงประโยชนของการทําบัญชี

การทําบัญชีบันทึกรายรับ-รายจาย ประจําวัน ทานสามารถแบงแยกเปนตารางที่มีสวนประกอบ ไดดังน้ี
รายรับ คือรายรับท่ีเราไดรับมาเชนเงินเดือน คาขายของไดพอแมใหเงินมาจายคาขายผลผลิตทางการเกษตร
ไดเงินท่ีไดจากการขายสินคาเงินทีได จากการทํางาน เปนตนสวนรายจายคือสิ่งที่เราตองจายออกไปทั้งหมด
เชน คาอาหาร คาเช้ือเพลิงรถคาปุย คาเทอมใหลูก คาโทรศัพทคาเสื้อผา คานําคาไฟ เปนตน สวนประโยชน
ของการทําบัญชีครัวเรือน 1.เพื่อจดบันทึกรายการการดําเนินกิจการเรียงลําดับกอนหลัง ในเรื่องของการใช
จายเงินในแตละวัน 2.งายตอการตรวจสอบการจายเงิน ก็คือเราไดรูวาเงินของเราไดจายอะไรไปบางไดรับจาก
สวนไหนบางรับมาเทาไหรถือวา 3. เพื่อควบคุมคาใชจายภายในครัวเรือน 4. เพ่ือรูรับ-รูจาย-รูเก็บ..ไมอด “จด
แลวไมจน” จะไดมีเงินออมไวดวย 5. เพื่อรับรูรายไดและรายจายท่ีแนนอน รวมทั้งทราบคาใชจาย ที่ฟุมเฟอย
คาใชจายท่ีไมจําเปน จะไดรูและจะไดลดในสิ่งที่ไมจําเปน และหยุดพักรับประธาน0อาหารวางหลังจากน้ันก็
เปนบทเรียนและสอนบัญชีการทําเกษตรแยกบัญชีครัวเรือน คณะวิทยากรสอนใหผูเรียนรูทําบัญชีงายๆ ของผู
เขาเรียนรู และมาเรียนรูถึงหลักการทําบัญชีรับ-จาย

12.00น. พักรับประทานอาหาร 13.00น.ภาคบาย ผูเขารวมกิจกรรมไดฝกการทําบัญชีครัวเรือน อยางาย ทํา
บัญชีจริง โดยคณะวิทยากรใหทําบัญชีครัวเรือนใน วันท่ีผานมาหรือใครอาจจะทําในสัปดาหที่ผานมาและก็ได
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ฝกกันทําทุกคน หลังจากท่ีทุกคนเขาใจ และไดลองฝกหัดทําแลว วิทยากรก็ฝากใหทุกคนไดกลับไปทําที่บาน
แลวคอยมาเรียนรูกันวาไปทํามาแลวมาสรุปกันแตละครัวเรือนนั้นมีการใชจายเปนไงบางส่ิงไหนเปนสิ่งที่
ฟุมเฟอยไมจําเปนหรือสิ่งไหนเปนส่ิงที่จําเปนและหลังจากนั้นผูเขารวมกิจกรรมไดรวมกันถายรูปกับวิทยากร
15.00น. ปดประชุม

    

    

 

4. วิเคราะหหน้ีครัวเรือน

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

4.1 วิเคราะหหน้ีครัวเรือน ครั้งท่ี 1

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00-15:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหผูเขารวมทราบถึงสาเหตุที่มีหน้ีสินและวิธีการลดหนี้สินครัวเรือน

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีการวิเคราะหขอมูลหน้ีสิน 2.เกิดการรับรูเพ่ือสรางตระหนัก

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลการวิเเคราะหหนี้ครัวเรือน จากการพูดคุยกับประชาชนถึง สาเหตุสําคัญของการกอหนี้สินคือ

1. ความอยากมี อยากได เกิดกิเลส รสนิยมสูงเกินกวารายได คือการกอหนี้สินท่ีไมกอใหเกิดรายได กับวัตถุ
และคานิยม กับกระแสทางการตลาดที่คอย ออกผลิตภัณฑ สินคาใหมๆ ทําใหเกิดความอยากสุดทายตอง
กอหน้ีสินเพื่อสนองความตองการความอยากของตนเอง

2. อีกสาเหตุคือคานิยมทางสังคมท่ีผิดๆ เขาทํานองเห็นชางขี้แลวอยากขี้ตามบาง เห็นคนอื่นเขา ซ้ือทรัพยสิน
ใหมๆ ก็อยากซื้อตามเขาโดยไมดูตัวเองวา เขาซื้อเพราะพ้ืนฐานครอบครัวท่ีดี หรือคนรวย สามารถซ้ือ
ทรัพยสินตางๆไดดวยเงินสดไมตองเสียดอกเบ้ีย แตการซื้อตามเขาตองกอหนี้สิน กูยืมเงินมาซื้อซ่ึงตองมี
ภาระการจายดอกเบ้ียและผอนชําระเปนชวงระยะเวลาหนึ่งกวาจะหมด

3. การไมรูจักตัวเองรายไดต่ํา รสนิยมสูง เพราะอยากได-อยากมีเกินตัวคือ อยากไมรูจบ อันนั้นก็อยากมี อันน้ี
ก็อยากไดวิธีแกก็คือ พยายามลดความตองการ ใชความอดทนมากๆ

4. หลายคนยอมเปนหน้ีเพราะสามารถเห็นโอกาสในอนาคตคือ เมื่อมีการลงทุนแลวคํานวณ คาดวาหากขยาย
กิจการยอมเปนหนี้ในวันน้ี แตสามารถคืนเงินไดแนแลวท่ีเหลือก็จะกําไรลวนๆตอไปในอนาคต เมื่อ
เศรษฐกิจไมดีทําใหเปนหน้ีเพิ่มเติม

5. เปนหน้ีภาคบังคับ เห็นบอยและมีเยอะ ในกลุมเกษตรกรหรือนักเรียน นักศึกษา รัฐมักจะบังคับใหกูเงิน
เพื่อนํามาลงทุนเวลาเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อฟนฟู ไร นา สวน และทําใหเปนหนี้ตอๆ กันไปเรื่อย
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วิธีการแก

1. ปญหาความอยากมีอยากได และคานิยมทางสังคมที่ผิดๆ ใหเรียนรูความเพียงพอ ทําบัญชีครัวเรือน ลด
รายจาย

2. การแกภาวะท่ีตกอยูในปญหาหน้ีสิน วิธีการแกไขปญหาหนี้สินที่ดี คือการปองกันไมใหเกิดหนี้หรือกอหน้ี
โดยหยุดความอยาก มีอยากได และหยุดคานิยมทางสังคมท่ีผิดๆ

3. ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงดีท่ีสุด

สรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการ สรุปวา

1. ชุมชนเขารวมกิจกรรมวิเคราะหหน้ี 80 คน และไดรวมกันสรุปแนวทางการเกิดหนี้ในระดับครัวเรือน
2. ไดรวมกันกําหนดแนวทางการลดหน้ีระดับครัวเรือน
3. กลุมเปาหมายไดเรียนรุและเขาใจเสนทางการเกิดหนี้ครัวเรือน
4. จากการเชิญครัวเรือนเขารวมโครงการฯ ไดมีการแบงกลุมแลกเปลี่ยนขอมูลเหตุของการเกิดหน้ี โดยชาว

บานใหความรวมมือเปนอยางดี

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
เชิญญกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมวิเคราะหชุมชนและวิเคราะหครัวเรือนของตนเอง เกี่ยวกับสาเหตุการ
เกิดหน้ีสิน วิธีการลดหนี้สินครัวเรือน และแนวทางของชุมชนในการลดหนี้สิน

1. ใครเปนหน้ีสินเทาไหร มีดานอะไรบาง หนี้ท่ีเราเปนเกิดจากอะไร
2. หน้ีท่ีเราเปนน้ีสามารถลดไดหรือไมมีความจําเปนหรือไมที่จะกอหนี้เพ่ิม หรือตัดหนี้นี้ออกไป

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเรียนรูการวิเคราะหหน้ีครัวเรือน โดยเริ่มเวลา 9.30-10.30น. ชาวบานลงทะเบียนที่บานผูใหญ จากนั้นก็
แบงกลุมชวยกันวิเคราะหการเกิดหนี้ของแตละคนในชาวบานท่ีเขารวมประชุม และแลกเปล่ียนขอมูลที่ไดไป
สํารวจมาแตละครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการฯ เพ่ือเปนตัวอยางในชุมชนตอไป

    

 

5. จัดทําแผนครัวเรือนลดหน้ี

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

5.1 จัดทําแผนครัวเรือนลดหน้ี ครั้งที่ 1

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
แกปญหาของตนเอง(ผูเขารวมโครงการ)

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 2.ทราบสถานะตนเองเกี่ยวกับรายรับ รายจาย 3.เกิดภูมิคุมกันระดับครัวเรือน
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ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
1. ผูเขารวมโครงการ80คน
2. มีการยอมรับกันมากขึ้นเพราะผูเขารวมกิจกรรม กลาบอกหนี้สินของตนเอง กลาเปดเผยปญหาซึ่งกันและ

กัน โดยจะใหคนอ่ืนรวมวางแผนในการลดคาใชจายท่ีเกินความจําเปนที่ฟุมเฟอย
3. มีการรวมกันแลกเปล่ียน และหาทางออกในการลดคาใชจายในครัวเรือน เชน คาเส้ือผา คาโทรศัพท คา

บุหรี่ คาหวย ก็ใหลดในการจาย เพราะเปนสิ่งที่ไมจําเปนมากเทาไหร
4. มีแนวทางการบริหารจัดการหน้ีระดับครัวเรือน

แนวทางการลดหนี้และบริหารจัดการหน้ีครัวเรือน
จากการพูดคุย ประชาชนใหความเห็นตรงกัน วา เราควรบริหารจัดการหนี้ มีแนวคิดดังนี้

1) หาแหลงรายไดท่ีหลากหลาย เปนการลดการพ่ึงพารายไดเพียงแหลงเดียว การมีรายไดท่ีหลากหลาย
เปนการกระจายความเส่ียงจากการสูญเสียรายไดจากแหลงใดแหลงหนึ่ง และทําใหครัวเรือนยังคงมีความ
สามารถในการชาระหน้ีไดดี
2) การลดคาใชจายท่ีไมจําเปน เปนการสรางวินัยทางการเงิน โดยเริ่มตนจากการทําบัญชีครัวเรือน ซ่ึงทําให
สามารถลดทอนคาใชจายฟุมเฟอยและนําเงินสวนท่ีเหลือมาชําระหนี้สินของครอบครัวได
3) การสรางวินัยในการออม หากครัวเรือนมีการออมและสะสมความมั่งคั่งเพียงพอตอการใชจายในยาม
จําเปนจะสามารถลดการพึ่งพาการกูยืมได

4) การไตรตรองกอนกอหน้ี โดยพิจารณาถึงความจําเปนในการกอหนี้ และไตรตรองใหรอบคอบวาหน้ีใดกอ
ใหเกิดประโยชนในอนาคต และลําดับความสาคัญของการกอหนี้กอนการกูยืม ซึ่งทําใหครัวเรือนสามารถ
บริหารหน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
จัดทําแผนครัวเรือนลดหนี้ ทุกครัวเรือนท่ีเขารวมกิจกรรมตองรวมกันประเมินตนเอง โดยมานั่งจัดทําแผนครัว
เรือนเพื่อลดหน้ี โดยครัวเรือนรวมกันวางแผนวาครัวเรือนตนเองจะลดหนี้ไดอยางไร อะไรคือปญหาความ
ฟุมเฟอยในครัวเรือน และครัวเรือนจะมีลําดับขั้นตอนลดหนี้ไดอยางไร

กิจกรรมท่ีทําจริง
09.30น.-10.00น. ลงทะเบียน

10.00น. อาหารพรอม และมาชี้แจงกิจกรรมที่จะทํากันครั้งนี้ โดยคณะทํางานโครงการ และผูเขารวม
โครงการชวยกัน เรื่องหน้ีสินและจัดการแกปญหาหนี้สินเพ่ือสงเสริมและคุยกันจะจัดกิจกรรมเรียนรู การนํา
วัสดุในครัวเรือนแลผลผลิตทีมีในชุมชน มาเพ่ิมมูลคาใหครัวเรือน

12.00น. พักรับประทานอาหาร

13.00น. หนี้การศึกษาของบุตร เชน สงลูกเรียนเอกชน หนี้จากผลผลิตตกตํ่า เกิดจากสภาพดินฟาอากาศ หนี้
ใชจายฟุมเฟอย เชน ซื้อโทรศัพท ซื้อรถยนต และหนี้การพนัน หนี้ที่เกิดจากการใชในครัวเรือน เชน การที่
ราคาผลผลิตตกตํ่า รายจายมากกวารายได

บันทึกผลการพูดคุยวันนี้ผูรับผิดชอบโครงการและเจาหนาท่ีจากสหกรณ ไดเลาใหฟงสถานการณหน้ีสินของ
คนไทยและภาคใต ดังน้ี
ในชวงป 2557 – 2558 ระยะเวลา 2ปท่ีผานมา ระดับหนี้ครัวเรือนของไทยปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง จนกอ
ใหเกิดความกังวลวาหน้ีที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วอาจจะสรางปญหาตอระบบเศรษฐกิจได โดยพบวาระดับหนี้ครัว
เรือนของไทยเพิ่มข้ึนจากป 2554 ท่ีรอยละ 70.4 ตอ GDP เปนรอยละ 82.3 ตอ GDP ในป 2556 และหาก
พิจารณาในมิติของแตละครัวเรือนแลว ก็มีแนวโนมสูงขึ้นอยางสอดคลองกัน อยางไรก็ตาม การวิเคราะห
ฐานะการเงินของครัวเรือนไมสามารถพิจารณาดานหนี้สินเพียงอยางเดียว แตจะตองวิเคราะหดานรายได การ
ออม สินทรัพย สาเหตุการกอหน้ี และความสามารถในการชาระหนี้ประกอบดวย จึงจะสามารถวิเคราะหได
วาปญหาหน้ีครัวเรือนไทยเขาข้ันวิกฤติหรือไมทั้งนี้ หนี้ครัวเรือนที่มีแนวโนมสูงขึ้นเปนปจจัยเส่ียงตอ
เสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงินได โดยเฉพาะในชวงเศรษฐกิจชะลอตัวอยางในปจจุบันยอมกระทบตอรายได
ของภาคครัวเรือน ทาใหการบริโภคและความสามารถในการชาระหนี้ลดลง จนอาจกลายเปนหน้ีที่ไมกอให
เกิดรายได และสงผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและเศรษฐกิจมหภาคไดในที่สุดดังนั้น
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จะเห็นวาปญหาหนี้ครัวเรือนเปนปญหาสาคัญท่ีไมควรมองขามตั้งแตป 2554 สัดสวนครัวเรือนที่เปนหน้ีของ
ภาคใตอยูท่ีระดับรอยละ 47.3 ลดลงจากรอยละ 54.8 ในป 2552 เนื่องจากราคาสินคาเกษตรสาคัญของภาค
ใตอยางยางพารา และปาลมนามัน ปรับตัวสูงขึ้นมาก สงผลใหรายไดเกษตรกรเพ่ิมสูงขึ้นอยางชัดเจนตอมาป
2556 สัดสวนครัวเรือนที่มีหน้ีกลับปรับเพิ่มขึ้นอีกครั้งมาอยูท่ีระดับรอยละ 48.1 เปนผลจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ และสงผลตอพวกเราโดยตรงคือ ราคายางพาราตกตํ่า ทําใหมีหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึง
ระดับ 134,893 บาท

    

 

6. รวมกลุมสงเสริมอาชีพ แกปญหาหนี้สิน

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

6.1 รวมกลุมสงเสริมอาชีพ แกปญหาหนี้สิน

วันที่ 28 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อเปนการรวมกลุม สรางอาชีพ

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.เกิดการจัดต้ังกลุมท่ีเขมแข็งข้ึน 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : มีผูเขารวมกิจกรรม 80 คน 
ผลลัพท : มีผูเขารวมท่ีสนใจการปลุกพืชไรดินอยางมากและการนําวัสดุมาประยุกตเปนชนะอีกท้ังไดรูวิธีการ
ทําเชื้อรา

ปญหาท่ีพบ :

1. พืชเสริมบางชนิดท่ีเรียนรูมาไมมีพันธุ เชน กระวาน ดาหลาตองจัดหาแลวแบงพืชพันธฺ
2. มีผูสนใจท่ีอยากปลูกพืชไรดินเปนจํานวนมากแตยังขาดตนทุนในการเตรียมทอภาชนะตางๆ จึงทําใหผุเขา

รวมไมสารถทําไดอาจตอไปภายหนาใหมีการรวมกองทุนพรอมทําแปลงสาธิตในการทดลองปลูกกอน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
จัดต้ังกลุมแกนนํา โดยใหมาเรียนรูอบรบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหรูจักพึ่งพาตนเอง โดยจัดต้ังเปนกลุม
ตางๆ เชน

กลุมสมุนไพร มีปราชญชาวบานคือ นายทิ้ง รัตนบุรีและ นายกิตพงศ สุขอนันต มาใหความรูเรื่องสมุนไพร
กับกลุมท่ีมีความสนใจ โดยมาประชุมอาทิตยละ 1 ครั้ง

่
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กลุมเกษตรผสมผสาน โดยมีอยูแลวในวิถีชุมชนรวบรวมมาเปนกลุม มาแลกเปล่ียนเรียนรู และถามความ
คิดเห็น และศึกษาดูงานรวมกัน โดยประชุมเดือนละครั้ง
นวดแผนไทย มีปราชญดานการนวดคือ นางสาวอรวัลย สกุลแกวมาใหความรูผูที่สนใจดานการนวด โดย
ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง
แปรรูปอาหาร รวบรวมผูท่ีสนใจดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยูในชุมชน ใหคนในชุมชน
ตระหนักถึงการแปรรูปอาหาร ถาตองศึกษาเพ่ิมเติมศักยภาพ เชิญวิทยาการดานการแปรรูปอาหารมาให
ความรูเพิ่มเติม โดยประชุมเดือนละ 2 ครั้ง -ไมดอกไมประดับ รวบรวมกลุมผูที่มีความชอบไมดอกไม
ประดับท่ีมีอยูแลวในชุมชน มาจัดเปนกลุมเปนองคกร เปนสภากลุมไมดอกไมประดับ โดยประชุมเดือนละ
ครั้ง

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีไดเชิญนักวิชาการเกษตรชํานาญการ นายสนชัย เมียงเมิน มาใหความรูดานการเกษตร ความรูดาน
สมุนไพรตางๆอีกหลายชนิดที่เรายังไมรู และการปลุกพืชแบบสมัยใหมที่ไมเพียงแคปลุกเปนแปลงสวนเทานั้น
สามารถนําวัสดุขาวของท่ีไมใชแลวภายในบานสามารถนํามาทําเปนภาชนะสําหรับการใสปลูกพืชผักได เชน
กระปอง กระสอบ ใสกระถาง ลอรถยนต แลวอธิบายถึงการปลุดพืชไรดินหรือปลูดผักไฮดรอโปนิกส การ
เพาะปลูกผักระบบไฮโดรโปนิกส คือระบบการปลูกพืชในนํ้าที่มีสารละลายอาหารพืชอยูครบถวน ทําใหพืช
เจริญเติบโตไดอยางปกติ พืชไมมีความเครียดจากการขาดนํ้าและธาตุอาหาร ขอไดเปรียบของการปลูกพืช
ระบบไฮโดรโปนิกสคือ

1. ควบคุมการใชธาตุอาหารของพืชไดงายกวาการปลูกพืชในดิน
2. ลดคาแรงงานในการเตรียมพื้นท่ีปลูกไดมาก
3. ประหยัดน้ํากวาการใหน้ํากับพืชท่ีปลูกทางดิน ไมนอยกวา 10 เทา
4. ควบคุมโรคในดินไดงายกวาการปลูกพืชในดินตามปกติ
5. สามารถปลูกพืชไดในพื้นท่ีท่ีไมสามารถปลูกพืชในดินได เชน ดินไมดี หรือบนพื้นปูน
6. ไดผลผลิตคอนขางสม่ําเสมอ และมีคุณภาพดีกวาการปลูกในดิน
7. ใหผลตอบแทนสูงกวาการปลูกพืชในดิน
8. ประหยัดเมล็ดพันธุมากกวาการปลูกแบบใชดิน แตการปลูกผักในระบบนี้ก็มีขอดอยอยูบาง คือตองลงทุน

สูงในเร่ืองอุปกรณตางๆ ผูปลูกตองมีความรูดานการจัดการ และเทคโนโลยีที่ใชในระบบปลูกตองมีระบบ
น้ําและระบบไฟฟาท่ีพรอม ขณะเดียวกันตองยอมรับวา มีขอจํากัดของชนิดพืช ไมสามารถปลูกพืชทุกชนิด
ท่ีสามารถปลูกในดินได นอกจากน้ี ยังมีการแพรกระจายของเชื้อโรคทางนํ้าในระบบไดเร็วและยากตอการ
ควบคุม หากอุณหภูมิของสารละลายเกิน 29 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจน ในสารละลายจะลดต่ํา
อาจสงผลเสียตอการปลูกผักไดจึงเปนการแนะสําหรับหรับผูที่มีทุนหรือปลูกเลกนอยเพียงเพื่อตองการ
บริโภคไวในครัวเรือนแตท้ังนี้ก็ใหความรูถึงการปลุกพืชสมัยใหมเพ่ือใหหผูที่เขารวมเกิดประกายไอเดีย
วาการปลุกพืชผักนั้นไมใชเพียงแคการปลูกกับดินเทานั้นจากนั้นใหความรูกับผูที่เขารวมไดสอบถามหรือ
ถามคําถามท่ีอยากรูคําตอบจากผูชํานายการทางเกษตร ถึงพืชผักที่ปลูก โดยพืชผักสวนมากนั้นจะดดยเชื้อ
รากินทําใหผลผลิตเสียเนาและตายในท่ีสุด ผูชํานายการจึงแนะนําวิธีการทําเชื้อซาเชื้อแบบงาย (ไตรโคเด
อรมา) โดยอุปกรณท่ีตองใชในการขยายเชื้อสดหัวเชื้อราไตรโคเดอรมา 1 ขวด 20 กรัมผลิตเช้ือสดได 15-
20 กิโลกรัม วิธีการหุงขาวเพื่อขยายเช้ือราทําไดโดย

หุงปลายขาวดวยหมอหุงขาวไฟฟา ใชขาว 3 สวน นํ้า 2 สวน หรือ ขาว 2 สวน นํ้า 1 สวน
ปลายขาว 600 กรัม ใสน้ํา 0.5 ลิตรจะไดขาวสุกประมาณ 1 กก.
ตักปลายขาวสุกขณะรอน ประมาณ 2 ทัพพีใสถุงพลาสติกทนรอนขนาด 6*12 นิ้ว หรือประมาณถุงละ
250 กรัม รอใหขาวเย็นจึงใสเช้ือ ใสหัวเชื้อราไตรโคเดอรมา
เหยาะหัวเช้ือ 1-2 เหยาะ ลงในถุงขาวท่ีเย็นแลว บริเวณที่สะอาดและลมสงบเพื่อลดการปนเปอน
ใชยางรัดปากถุง ใหแนน หรือใชลวดเย็บกระดาษ แลวเขยาใหเชื้อกระจายทั่วทั้งถุง -ใชเข็มแทงไมนอยกวา
30 รู กระจายขาวในถุง ไมวางซอนกัน ดึงกลางถุงไมใหพลาสติกแนบขาว

การบมเช้ือราไตรโคเดอรมา วางถุงเช้ือในหองที่สะอาด ปลอดจากมด ไร และสัตวอื่นๆ อากาศไมรอน ไมตาก
แดด แตมีแสงสวาง บมไว 5-7 วัน ภาพนี้หลังจากบมแลว 2 วัน เชื้อราชนิดสดที่เจริญเต็มที่จะสรางสปอรสี
เขียวเขม ภาพน้ีหลังจากบมแลว 5-7 วัน ควรนําไปใชทันที หรือเก็บไวในตูเย็นชองธรรมดา ไดไมเกิน 1 เดือน

้ ่ ้



จากน้ันชวงบายเรียนรูการทําปุยหมักจากพืชในชุมชนโดยจะเนนเรื่องคุณสมบัติของสมุนไพรหรือพืชน้ัน เชน
ผลไมรสเปร้ียวจะใหทําหมักสยางในจอกไดดี สมุนไพรเผดรอนเรื่องไลแมลง ผลไมทีมีความหวานบํารุงผล
ถ่ัวฝกยาวผักบุงยืดขอ เปนตน โดยท้ังเปนการรพุดคุยแลกเปล่ียนความรูกีบผูที่เขารวมประชุมหลังจากนั้นได
นําผูรวมประชุมกับทั้งคระไปปลูกตนไมยืนตนตางๆ พรอมบอกถึงการปลูกตนไมวาตนนี้เนื้อออน เน้ือแข็งนิยม
ไปทําบานหรือทําเครื่องโตะตางๆ วึ่งตนไมเหลานี้มาราคแพง เปนตนท่ีโตเร็วสามารถปลูกแซมในสวนยางสวน
ปาลมได จากน้ันก็สามรถท้ิงไวประมาณ 3-4 ปก็สามารถตัดขาดตนไมได

   

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

6.2 รวมกลุมสงเสริมอาชีพ แกปญหาหนี้สิน

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
ลดตนทุนดานเกษตร

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.เกิดการจัดต้ังกลุมท่ีเขมแข็งข้ึน 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : ผูเขารวมโครงการ 80 คน

ผลลัพท : ไดเรียนรูการผลิตทดแทนหรือแปรรูปผลผลิตกรเกษตร นํ้ามันมะพราวและเรียนรูเองเชื้อเห็ดแบบ
ทํางายๆเอาจาวปลวกหรือรังของแมปลวก ขาวสุก นํ้ามาหมักรวมกัน 7-10 วัน ก็ทําเห็ดได และยังแนะนําเชื้อ
เห็ดมาเปนน้ําหมักปุยดิะรวนเร็วกวาน้ําหมักปกติ (สลายเร็ว) ไดเกร็ดความรูกันหลายอยาง และเรียนรูเร่ืองดิน
การมีดินท่ีเหมาะสมกับพืช และปุยวัดคา ph ของดิน การลดตนทุน ปุยในดิน การหมักปุยใสดินเพื่อเสริมธาตุ
อาหารการใชปูนขาว การใชโดโลไมท การวัดคา ผูเรียนรูนําดินมาวัดคา ph ซึ่งทําใหผูเขารวมเขาใจ ปจจัย
สําคัญทําผลผลิตนอย หรือตาย หรือปาลมไมติดผล

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
นางสาวสุธิษา จันทรปรุง นักวิชาการเกษตรชํานาาญกร กลาวเปดและแนะนํา นายโชติพันธ นักวิชาการ
ชํานาญเกษตรอําเภอทุงสง มาเรียนรูกันเรื่องเชื้อเห็ดโคน หรือเห็ดปลวก และการผลิตทดแทนหรือแปรรูป
ผลผลิตกรเกษตร น้ํามันมะพราวและเรียนรูเองเชื้อเห็ดแบบทํางายๆเอาจาวปลวกหรือรังของแมปลวก
ขาวสุก น้ํามาหมักรวมกัน 7-10 วัน ก็ทําเห็ดได และยังแนะนําเชื้อเห็ดมาเปนนํ้าหมักปุยดิะรวนเร็วกวานํ้า
หมักปกติ(สลายเร็ว)ไดเกร็ดความรูกันหลายอยาง
พักเท่ียง
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เรียนรูเร่ืองดินการมีดินท่ีเหมาะสมกับพืช และปุยวัดคา ph ของดิน การลดตนทุน ปุยในดิน การหมักปุย
ใสดินเพื่อเสริมธาตุอาหารการใชปูนขาว การใชโดโลไมท การวัดคา ผูเรียนรูนําดินมาวัดคา ph ซ่ึงทําใหผู
เขารวมเขาใจ ปจจัยสําคัญทําผลผลิตนอย หรือตาย หรือปาลมไมติดผล

กิจกรรมท่ีทําจริง
นางสาวสุธิษา จันทรปรุง นักวิชาการเกษตรชํานาาญกร กลาวเปดและแนะนํา นายโชติพันธ นักวิชาการ
ชํานาญเกษตรอําเภอทุงสง ใหความรูเร่ืองการเพาะเห็ดโคน หรือเห็ดปลวก

    

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

6.3 รวมกลุมอาชีพเพ่ือแกปญหาหน้ีสิน ครั้งท่ี 2

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09:30-10.00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อครัวเรือนผูเขารวมโครงการและครัวเรือนในชุมชน

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.เกิดการจัดต้ังกลุมท่ีเขมแข็งข้ึน 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : ผูเขารวมโครงการ 80 คน

ผลลัพท :

1. ไดนําไปบริโภคในครัวเรือน
2. สามารถพัฒนาเปนอาชีพเสริมได
3. เรียนรูการนํามาดุกมาแปรรูปคือ เปนกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุดิบ ใหเปนผลิตภัณฑ

อาหารอยูใน สภาพท่ีเหมาะสม สะดวก และปลอภัยตอการบริโภค เปนการถนอมอาหาร เพ่ือยืดอายุการ
เก็บรักษา ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหม ท่ีมีความหลากหลาย เพิ่มทางเลือก และเพิ่มมูลคาใหกับวัตถุดิบ
แปรรูป ปลาดุกรัสเซียเหมาะแกการนํามาทําปลาใสอวน หรือ ปลาเค็มเพราะตองเติมเกลือใหเค็มกอนแลว
คอยทําการถนอมเปนอยางอ่ืน ที่เรียกวาปลาใสอวนนี้ก็คืออวนในท่ีนี้คือ การเอาขาวสารมาคั่วใหเหลืองสุก
หอมแลวปนใหละเอียดแลวจึงจะนํามาโรงที่ปลาเเลวเรียกวา ปลาใสอวน การทําประเภทนี้เรียกวาการ
ถนอมอาหารก็ไดเพราะจะไดเก็บไวกินไดนานๆ เปนการดอง ซึ่งจะใชปลาไดสารพัดปลา

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
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เรียนรูการนํามาดุกมาแปรรูป ปลาดุกรัสเซียเหมาะแกการนํามาทําปลาใสอวน ปลาดุกบิ๊กอุยเหมาะกับ
การนํามาทํารา และเรียนรูขนาดของปลาเพ่ือนําขายทอดตลาดอยางเหมาะสม
พักเท่ียง
ชวงบาย เร่ิมปฏิบัติการทําปลาดุกตามขั้นตอน การลางปลา การใชสวนผสมในการทํา วิธีผาปลา จากที่
วิทยากรสอน สามารถนําไปแปรรูป เพื่อการจําหนาย สรางรายไดใหเกิดในครัวเรือน พัฒนาเปนอาชีพ
เสริมได

กิจกรรมท่ีทําจริง
ชวงเชาเรียนรุการนําปลาดุกมาแปรรูปเปนปลาดุกรา เพ่ือเสริมรายได
ชวงบาย เร่ิมปฏิบัติการทําปลาดุกตามขั้นตอน การลางปลา การใชสวนผสมในการทํา วิธีผาปลา จากที่
วิทยากรสอน สามารถนําไปแปรรูป เพื่อการจําหนาย สรางรายไดใหเกิดในครัวเรือน พัฒนาเปนอาชีพ
เสริมได

    

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

6.4 รวมกลุมอาชีพเพ่ือแกปญหาหน้ีสิน ครั้งท่ี 3

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09:30-10.00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อลดรายจาย เพิ่มรายได นําสมุนไพรมาใชในชุมชน มาแปรรูป

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.เกิดการจัดต้ังกลุมท่ีเขมแข็งข้ึน 2.เกิดความสามัคคีในชุมชน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : ผูเขารวม 80 คน

ผลลัพท : ไดนํามาใชในครัวเรือน และนําไปจําหนายสรางเปนรายได ไดนําสมุนไพรที่ดีตอสุขภาพมาใชในการ
ทําสบูยาสระผม

ปญหาท่ีพบ : ขาดตนทุน และคนไมม่ันใจในผลิตภัณฑ ยิดติดกับยี่หอสินคา แกไขโดยใหูผูเชียวชาญ หรืเจา
หนาท่ีดดานความปลอดภัย หรือ อย. เขามาชี้แนะวาปลดดดภัยไมเปนอันตรายตอรางกายสามารถใชไดจริง

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
คณะวิทยากรสอนข้ันตอนการทํา วิธีทํา และสรรพคุณของสมุนไพรท่ีนํามาผสมในสบูกอน สบูเหลว ยา
สระผม เคล็ดลับการดัดแปรงสมุนไพรใชแบบสด หมัก แหง เพ่ือไวเปนสวนผสม
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พักเท่ียง
ชวงบาย วิทยากรใหฏิบัติจริง การทําสบูเหลว ครีมอาบนํ้า(สบูเหลว) แชมพูสระผม

วิธีทํา การเตรียมอุปกรณ อุปกรณ ซึ้งวันนี้ทําสบูกอนจากถานและขมิ้นนํ้าผึ้ง ครีบอาบนํ้าจากขม้ินหมักและ
มะขามเปยกใชไพลแหง อาบน้ําสบายตัว ยาสระผมจากอัญชัญและนํ้ามันมะพราว

กิจกรรมท่ีทําจริง
คณะวิทยากรสอนข้ันตอนการทํา วิธีทํา และสรรพคุณของสมุนไพรท่ีนํามาผสมในสบูกอน สบูเหลว ยา
สระผม เคล็ดลับการดัดแปรงสมุนไพรใชแบบสด หมัก แหง เพ่ือไวเปนสวนผสม การทําสบู ใชกลีเซอรรีน
ซ้ือมาจาก ธกศ หรือศุนยเรียนรูกสิกรรมทุงสง นํ้าผ้ึง มะขามเปยก ผงขมิ้น ถานไฟ ฝกขาว แอลกอออล
และน้ําหอม
วิธีทํา ตั้งไฟออนๆใสกลีเวอรีนใหละลายจากนั้นเมื่ออยากไดสบูแบบไหนกใสสมุนไพรท่ีตองการลงไปเล
กนอย เชนใสาผงขมิ้นลงไปเลกนอย จากนั้นใสนํ้าหอมตามกลิ่นท่ีชอบเพ่ือเพ่ิมความหอม จากน้ันเอาแอล
กอออลไปฉีดที่แมพิมจากน้ันเคียวสวนผสมใหเขากันจากนั้นจึงเทใสแมพิมพืที่เตรียมไว ทิ้งไวใหเย็นจะแขง
เปนกอนจากน้ันก็สามารถนไปถูตัวไดเหมือนสบูทั่วไป นํ้ายาลางจานหรือนํายาซักผา สิ่งที่ตองเตรียม น้ําส
สะอาด F24 N70 เกลือ 1 กโลกรัม ผงขมิ้น หรือดอกอันชัญ นํ้าหมักรสเปรี้ยว วัฃิะทํา สิ่งแรกละลายนํ้า
เกลือแยกไวกอนแลวแตปริมาณ กวนN70ใหเปนครีมขุนขาวจากนันเติม F24จากนั้นเมื่อกวนแลวเมื่อหนืด
ทําใหกวนไดยากขึ้นก็ใสน้ําเกลือท่ีเตรียมไวคอยๆเต็มไปเมื่อกวนแลวหนืดกคอยๆเเติมนํ้าเกลือลงไปอีกจน
ใสน้ําเกลือจนหมด จากนั้นเติมน้ําหมักเปรี้ยวลงไปแลวกวนสวนผสมใหเขากันดดยการกวนนั้นตองกวน
เปนทางเดียวกัน เม่ือสวนเขากันแลวกเตืฃิมนํ้าเปลาสะอาดลงไป คอยๆเติมแลวกวนใหเขากอนจากน้ันกใส
ทีละนิดและกวนอีกทําอยางน้ีไปเรื่อยๆจนไดปริมาณนํ้าท้ังหมด 18 ลิตร สามารถนําไปลางจาน ลางรถ ซัก
ผา ขัดพื้นซ่ึงเปนน้ํายาอเนกประสงคืเลยที่เดียว
ชวงบาย การทําสบูเหลว ครีมอาบนํ้า(สบูเหลว) เตรียมวัถตุดิบ หัวเชื้อวบูเหลว1ฃุด เกลือ2 ขีด ใชผงถาน
เปลือกมังคุด น้ําผ้ึง น้ํามะขาม ขม้ิน
วิธีการทํา กวนหัวเช้ือแลวคอยๆเติมน้ําเกลือลงไปจากน้ันเติมสมนุไพรที่ตองการลงไปตามความตองการ
เชนใสนํ้าผ้ึงผสมมะขามเปยกแลวขิมน กวนเรื่อยๆ จากนั้นเติมหัวไพลลงไปนิดหนอย คอยๆเติมน้ําลงไป
เม่ือกวนใกลเสร็จแลวนั้นสามารถเติมนํ้าหอมท่ีตองการลงไป เมื่อเบดเสร็จแลวทั้งหมดจะมีสบูเหลว 3 ลิตร
ใชอาบน้ําได

   

 

 

7. เรียนรู ผังฟารม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

7.1 เรียนรู ผังฟารม ครั้งท่ี 1

วันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น. 100 100



วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับผังฟารม

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.เกิดการถายทอดความรูแลกเปล่ียนแนวทางของแตละกลุมโดยแตละกลุมอาชีพรวมกันศึกษา
2.เกิดความใช และความรูนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ลดรายจายดานตางๆ

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต :

1. มีผูเขารวมกิจกรรม 100คน
2. ปราญชชาวบานไดมาพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดทําผังฟารมมีการพูดแนะนําถึงขอดีตางๆและขอ

เสียท่ีจะเกิดข้ึนแตสวนมากไดรูถึงขอดีมากวาวึ้งใหใหชาวบานสนใจมากยิ่งขึ้น

ผลลัพท : มีบานตัวอยางในการทําเกษตร ทั้งดานปศุสัตว ดานการเกษตรผสมผสานตางๆอยูแลวน้ัน แตมีการ
ทําท่ีเล็กนอย ทําเรื่อยๆไมไดต้ังใจที่จะเปนอาชีพเสริมหรือมาลดรายไดแตอยางใดเมื่อผูที่เขารวมกิจกรรมไดมา
ฟงทําใหจุดประกายหรือเปนแนวทางในการท่ีคิดอยากจะพัในาใหเปนรุปเปนรางที่ดีกวาเดิม เพ่ือสามารถลด
รายไดและเปนอาชีพเสริมไดดียิ่งขึ้น

ปญหาท่ีพบ :

1. ปญหาเกิดจากการขาดตนทุนในการทําถึงแมบางครอบครัวจะมีการเลี้ยงหรือปลูกผักอยูบางแลวแตยังมี
การจัดการท่ีมีประสิทธินอย การดูแลไมครบวงจรทําใหผลผลิตท่ีออกมานอย วางแนวทางแกไขโดยใหผูมีค
วาามรูและมีประสบการณของการเล้ียงสัตวหรือปลูกผักนั้นๆมาแนะนํารายละเอียดพรอมทั้งใหแมพันธที่
ชาวบานสนใจคนละอยางเพื่อนําไปเพาะขยายพันธตอไป

2. ปญหาท่ีบานชาวสวนใหญท่ีปลุกพืชคือทุกบานมีกาารปลูกบางไมปลูกบางเมื่อนําไปจําหนวยแลวไม
สามารถไปจําหนายไดดีเมาที่ควร จึงเกืดในเรื่องของการตลาดท่ีมีสินคามากเกินไป จึงแนะนําใหผูที่ปลูกผัก
น้ันๆมารวมกลุมและมีการปลูกท่ีตอเนื่อง เพ่ือไดหาพอคานอกพ้ืนท่ีมารับการซื้อ

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
เปนการเรียนรูผังฟารมครั้งท่ี 1ซึ่งเปนการเรียนรูเกษตรพื้นบานจากปราชญชุมชน จะจัดทําเวทีโดยใหปราชญ
ชาวบานผูนําชุมชน เขามาแนะนําความรูของตนเองใหคนในชุมชนรับทราบ พูดคุยปญหาภายในหมูบาน และ
นํากลุมตางๆท่ีจัดต้ังข้ึน มาแลกเปล่ียนความรูในดานตางๆ ใหมีความรูเพิ่มขึ้น จัดเวทีพูดคุยในชุมชน ในการ
ทําผังฟารมของหมูบานโดยการจัดสรรพื้นท่ีในหมูบานใหครอบคลุมและเหมาะแกสภาพพื้นท่ี ในชุมชนมีการ
ประกอบอาชีพทําสวนยางพาราและสวนปาลมเปนสวนใหญ โดยในผังฟารมนี้จะเปนการทําผังเกี่ยวกับอาชีพ
เสริมนอกเหนือจากการทําอาชีพหลัก โดยจะแบงผังฟารมในหมูบานจากการที่มีคนในชุมชนไดทําจริงอยูแลว
แตในชุมชนยังมีการตางคนตางทําไมไดมีการรวมกลุมไมไดมีการแลกเปล่ียนความรูประสบการณีแตอยางใด
ซ่ึงการทําผังฟารมน้ีก็จากใหบานที่มีการทําอยูแลวใหเปนบานตัวอยางในการศึกษาเรียนรูและใหมีจัดต้ังกลุม
ข้ึนใครท่ีสนใจอยากทําอะไรเปนอาชีพเสริมก็สามารถเขารวมกลุมนั้นๆได เพื่อพัฒนาศักยภาพของแตละกลุม
นั้นๆใหดียิ่งข้ึน ใหคนในชุมชนไดเรียนรูและลงมือทําทั่วหมูบานโดยในหมูบานที่จะใหเปนบานตัวอยาง ดาน
ปศุสัตว 1.ฟารมไกไข: นางจิตรติมา หนูไพยันต 2.ปลาในบอ : นายปรีชาทิมกลับ 3.วัว : นายอุดร รัตนบุรีและ
นายสมภาส เจยทอง 4.ไกบานพื้นเมือง : ประพันธ คงสอง 5.เปดไก : นางสาคร รัตนบุรี ดานการเกษตรผสม
ผสาน มี 1.นายประจวบ รักบาน วรรณละภา ไทยเกื้อ นางปรีดา รัตนพันธ ปลูกผักผสมผสาน 2.นางณัฐชยา
รัตนธ ทําฟารมเห็ด 3.นางออง รัตบุรี ทําขาวไร โดยทั้งหมดนี้อยูหมูบานโดยพื้นท่ีการทําเกษตรตางๆจะมีอยู
ใกลแมนํ้าคลองมิน หรือเรียกวามาบชิงเปนที่ลุมจึงมีนํ้าในการทําเกษตรจึงใหบริเวณนี้ผังฟารมเกี่ยวกับการทํา
เกษตรผสมผสานสวนพื้นที่ท่ีไมไดอยูใกลนํ้าแตก็มีปศุสัตวจะอยูบริเวณทรายขาว โดยศูนยรวมชุมชนจะอยูท่ี
วัดนอคมคีรีใชในการประชุมแลกเปลี่ยนความรู เรียนรูเกษตรพ้ืนบานจากปราชญชุมชน จัดทําเวทีโดยให
ปราญนชาวบานผูนําชุมชน เขามาแนะนําความรูของตนเองใหคนในชุมชนรับทราบ พูดคุยปญหาภายใน
หมูบาน และนํากลุมตางๆท่ีจัดต้ังข้ึน มาแลกเปล่ียนความรูในดานตางๆ ใหมีความรูเพิ่มขึ้น จัดเวทีพูดคุยใน
ชุมชน



กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ี ในการทําผังฟารมของหมูบานโดยการจัดสรรดพื้นที่ในหมูบานใหครอบคลุมและเหมาะแกสภาพพื้นที่
ในชุมชนมีการประกอบอาชีพทําวสวนยางพาราและสวนปาลมเปนสวนใหญ โดยในผังฟารมนี้จะเปนการทํา
ผังเกี่ยวกับอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทําอาชีพหลัก โดยจะแบงผังฟารมในหมูบานจากการที่มีคนในชุมชน
ไดทําจริงอยูแลว แตในชุมชนยังมีการตางคนตางทําไมไดมีการรวมกลุมไมไดมีการแลกเปล่ียนความรู
ประสบการณแตอยางใด ซึ่งการทําผังฟารมนี้ก็จากใหบานที่มีการทําอยูแลวใหเปนบานตัวอยางในการศึกษา
เรียนรูและใหมีจัดต้ังกลุมข้ึนใครท่ีสนใจอยากทําอะไรเปนอาชีพเสริมก็สามารถเขารวมกลุมนั้นๆได เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของแตละกลุมน้ันๆใหดียิ่งข้ึน ใหคนในชุมชนไดเรียนรูและลงมือทําทั่วหมูบานโดยในหมูบานที่จะให
เปนบานตัวอยาง ดานปศุสัตว 1.ฟารมไกไข: นางจิตรติมา หนูไพยันต เปนการเล้ียงแบบฟารมเปดมีประมาณ
500-700 ตัว เล้ียงเองขายเองมีรานคาประจํา มีรายไดเมื่อหักจากการใชจายดานอาหารและตางๆแลว จะมี
เดือนละ 5000-6000 บาทเปนรายไดเสริมจากอาชีพหลักจากการทําสวยยางพารา 2.ปลาในบอ : นายปรีชา
ทิมกลับ เล้ียงปลาทัมทิบ ปลาดุก ครอบครัวทําอาชีพขาราชการทั้งคู มีบอเล้ียง 2 บอ บอละ 3000-5000 ตัว
เปนรายไดเสริมในครัวเรือน เม่ือจับปลาไดจะขายหนาบานใหคนในชุมชนไดซื้อกัน 3.วัว : นายอุดร รัตนบุรี
และนายสมภาส เจยทอง นายอุดรรับจางกรีดยางและเล้ียงวัวไวในสวน ประมาณ 10 ตัว สวยนายสมภาสจะ
มีสวยยางเปนของตัวเองและจะปลุกหยาใหวัวกินในพื้นท่ีสวนตนเอง มีมูลวัวไวขายและหมักใชปุยรวมทั้งเศษ
หญาท่ีเหลือจากวัวกินสามารถนํามาหมักเปนปุยได เปนพันธืพื้นบานเล้ียงไว 30 ตัวปจจุบันนายสมภาสได
เล้ียงแพะ 30 ตัว เพราะแพะเปนสัตวท่ีกินงายกินพืชเกือบทุกชนิด 4.ไกบานพื้นเมือง : ประพันธ คงสอง เลี้ยง
ไกบานเล้ียงไวขายเน้ือไก และมีไกแจปะปนไปดวยเพราะเปนท่ีตองการของตลาด และทําใหมีการเลี้ยงขยายๆ
ไปหลายบานเพราะไกมีราคาดี เชนนางสมสวน ศรีสุข นายกนกพล รันตบุรี นายประเสริฐ หนูเล็ก นางปรีดา
วัญ รัตนบุรี นายประคอง สมศักด์ิ ซึ่งเปนการเล้ียงแบบพ้ืนบานไมไดมีการจัดการท่ีครบวงจรเทาที่ควร
5.เปด : นางสาคร รัตนบุรี เล้ียงเปดประมาร 50 ตัวเล้ียงเพื่อกินไขและตัวใหชาวบานใกลเคียงเพื่อเปนอาชีพ
เสรืม เปนการเล้ียงแบบชีวภาพใหเปดกินหยวก รําขาวเปลือกเพ่ือใหไขโตแดงดี
ดานการเกษตรผสมผสาน มี
1.นายประจวบ รักบาน วรรณละภา ไทยเกื้อ และนางปรีดา รัตนพันธ ปลูกผักผสมผสาน ปลุกมะเขือ
ถ่ัวฝกยาว มันสําปะหล่ัวง ในสวยฃน ปลุกมะนาว ปลุกขาวโพดสลับสับเปล่ียนไปในฟดูตางๆ ปลูกเขรียงแวม
ไวในสวน เปนการจัดพื้นท่ีในสวนและบริเวรบานใหมีผักชนิดตางๆดดยหมุนเวียนไปและใชพื่นท่ีใหคุมคามาก
ท่ีสุด 3.นางออง รัตบุรี ทําขาวไร เปนอาหารหลักไวกินในบาน ปลูกขาวโพดปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกผักพืชใบ
ออน ปลุกตนกลวย นําไปขายท่ีตลาดนัดเปนรายไดเสริม โดยท้ังหมดนี้อยูหมูบานโดยพื้นที่การทําเกษตรตางๆ
จะมีอยูใกลแมน้ําคลองมิน หรือเรียกวามาบชิงเปนท่ีลุมจึงมีนํ้าในการทําเกษตรจึงใหบริเวณนี้ผังฟารมเกี่ยวกับ
การทําเกษตรผสมผสาสวนพื้นที่ท่ีไมไดอยูใกลนํ้าแตกมีปศุสัตวจะอยูบริเวณทรายขาว โดยศูนยรวมชุมชนจะ
อยูท่ีวัดนิคมคีรีใชในการประชุมแลกเปล่ียนความรู รวมทั้งการมาทําบุญวัดรวมมือจัดงานตามแตละประเพณีที่
สือบทอดกันมา โดยการจัดผังฟารมนี้จะจัดจากบานที่เราคัดสรรมาแลวมาเหมาะแกการเปนแบบอยางแลวจะ
ใหเปนสถานท่ีจากนั้นใหคนท่ีอยูพื้นท่ีใกลรวมกลุมกันเรียนรู ตามสภาพของพ้ืนท่ีในชุมชนเขาขาว ซ่ึงการจัด
แบงเปนกลุมน้ีทําใหผูท่ีเขารวมท่ีสนใจและพาสํารวจรอบๆบิเวณพ้ืนท่ีใหดูถึงการปลูกพืชผักการนําแนวคิด
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลฯ การปลุกปาสามอยางประโยชนส่ีอยางมาใชปลุกพื้นท่ี อยากจะทํา
อะไรหรือถนัดดานไหนก็สามารถเขามาสอบถามถึงรายละเอียดตางๆ ท้ังปญหาการทํากิจกรรม การดูแลตางๆ

   

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว ผลผลิต*

่ ้ ่



ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

7.2 เรียนรู ผังฟารม ครั้งท่ี 2

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับผังฟารม

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.เกิดการถายทอดความรูแลกเปล่ียนแนวทางของแตละกลุมโดยแตละกลุมอาชีพรวมกันศึกษา
2.เกิดความใช และความรูนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ลดรายจายดานตางๆ

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต 1.มีผูเขารวมกิจกรรม 100 คน

ผลลัพธ 1.ไดเรียนรูจากสถานท่ีจริงซึ่งเปนบานตัวอยางท่ีไดทําอยูแลว และไดแลกเปล่ียนเรียนรูกันในดาน
การกรีดยางพาราท้ังตนเลกและตนท่ีมีขนาดสูงใหญตองใชไมตอในการกรีกยางไปแลพทําใหไดมีนํ้ายางที่ไหล
มากท่ีสุด 2.ผุเขารวมมีความนุกสนามในการทํากิจกรรมครั้งนี้เพราะมีกิจกรรมนันทนาการแตกใชวิถีเพื่อบาน
ท่ีชาวบานท่ัวไปทําอยูแลวน้ันมาแขงกัน เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะและการไดรับประโยชนความ
รูมากมายจากกลวยนั้น อีกทั้งการแปรรูปกลวยที่มีอยูในชุมชนนั้น ซึ่งเปนท่ีชื่นชอบของแมบานเปนอยางมาก
ไดเรียนรูเทคนิคการทําขนมหวานจากกลวย และการทํากลวยฉาบเพื่อเปนแนวทางในการทําอาชีพเสริมได

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
เรียนรูเกษตรพื้นบานจากปราชญชุมชน จัดทําเวทีโดยใหปราญนชาวบานผูนําชุมชน เขามาแนะนําความรูของ
ตนเองใหคนในชุมชนรับทราบ พูดคุยปญหาภายในหมูบาน และนํากลุมตางๆที่จัดตั้งขึ้น มาแลกเปลี่ยนความ
รูในดานตางๆ ใหมีความรูเพิ่มข้ึน จัดเวทีพูดคุยในชุมชน ในการทําผังฟารมของหมูบานโดยการจัดสรรดพื้นที่
ในหมูบานใหครอบคลุมและเหมาะแกสภาพพ้ืนท่ี ในชุมชนมีการประกอบอาชีพทําวสวนยางพาราและสวน
ปาลมเปนสวนใหญ โดยในผังฟารมน้ีจะเปนการทําผังเกี่ยวกับอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทําอาชีพหลัก
โดยจะแบงผังฟารมในหมูบานจากการท่ีมีคนในชุมชนไดทําจริงอยูแลว แตในชุมชนยังมีการตางคนตางทําไม
ไดมีการรวมกลุมไมไดมีการแลกเปล่ียนความรูประสบการณืแตอยางใด ซึ่งการทําผังฟารมนี้ก็จากใหบานที่มี
การทําอยูแลวใหเปนบานตัวอยางในการศึกษาเรียนรูและใหมีจัดตั้งกลุมขึ้นใครที่สนใจอยากทําอะไรเปน
อาชีพเสริมก็สามารถเขารวมกลุมน้ันๆได เพ่ือพัฒนาศักยภาพของแตละกลุมนั้นๆใหดียิ่งขึ้น ใหคนในชุมชนได
เรียนรูและลงมือทําท่ัวหมูบานโดยในหมูบานท่ีจะใหเปนบานการนําวัตถุดิบที่มีอยุแลวในชุใชนมาใหใหเกิด
ประโยชนสูงสุดท้ังการปลุก การมาแปรรุปมาเปนขนมตางๆ และมีความรูตางๆของการแปรรุปและใหวัตถุดิบ
นั้นท่ีจะมาแปรุปวามีโยชนอยางไร โดยพื้นที่การทําเกษตรตางๆจะมีอยูใกลแมนํ้าคลองมิน หรือเรียกวามาบชิง
เปนท่ีลุมจึงมีนํ้าในการทําเกษตรจึงใหบริเวณนี้ผังฟารมเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสาสวนพื้นที่ที่ไมไดอยูใกล
นํ้าแตกมีปศุสัตวจะอยูบริเวณทรายขาว โดยศูนยรวมชุมชนจะอยูที่วัดนอคมคีรีใชในการประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู รวมท้ังการมาทําบุญวัดรวมมือจัดงานตามแตละประเพณีที่สือบทอดกันมา โดยการจัดผังฟารมน้ีจะ
จัดจากบานท่ีเราคัดสรรมาแลวมาเหมาะแกการเปนแบบอยางแลวจะใหเปนสถานท่ีจากนั้นใหคนท่ีอยูพื้นที่
ใกลรวมกลุมกันเรียนรู ตามสภาพของพื้นที่ในชุมชนเขาขาว

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมเรียนรูผังฟารมครั้งที่ 2 ซ่ึงชวงเชาจะเปนการเรียนรูท่ีเสริมจากความรูทีมีอยูกอนแลวนั้นใน
ตอนเชาจะมีปราชญความรูการกรีดยางท่ีทําใหหนายางสวยไมเสียและทําใหนํ้ายางไหลดีมีนํ้ายางออกเยอะมา
แนะนําวิธีการวาทําอยาไรนํ้ายางที่ออกมาถึงมีประสิทธิภาพดีที่สุด พรองทั้งวิธีลับมีดกรีกยางแนะนําการใชหิน
เพื่อใหมีความคมและลองใหผูท่ีเขารวมไดลองกรีดยางดู ซึ่งแตละคนก็มีเทคนิคท่ีแตกตางกันไป จากนั้นเพื่อไม
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ใหผูท่ีเขารวมมีความเบ่ือหนายจึงจัดการแขงขึันเลกเปนการแขงการปลอกมะพราวและขุดมะพราวแขงขึันวา
ทีมไหนสามารถทําไดเร็วกวากัน และมีรางวัลเลกนอยๆใหไป เมื่อเสร็จจากกินกรรมนันทนาการแลวนั้น กไกมี
การใหความรูเรื่องการแปรรูปอาหารตางอธิบายหารแปรูรุปจากชุมชนตางๆ ท่ีมีอยูมากมาย โดยวันน้ีจะเนน
เรื่องกลวย มาทําการแปรรูป ซึ่งการจะทําการแปรูนั้นกไดบอกปรโยชนของกลวยซึ่งมีมากมายดวยกัน เพราะ
กลวยตามท่ีมีในชุมชนน้ันกมีหลายชนิด ท้ังกลวยนํ้าวา กลวยไช กลวยหอม เปนตน โดยไดรับความรูวาการ
ทานกลวยแค 2 ลูกนั้นจะเพิ่มพลังงานในรางกายไดเทียบกับการออกกําลังกายถึง 90 นาทีเลย เพราะใน
กลวยนั้นมีน้ําตาลธรรมชาติอยุ และกลวยยังมีเสนใยและกากอาหารวิตามินแระาตุตางๆที่มีประโยชนตอ
รางกาย เชน ะาตุเหล็ก ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโพแทสเซียม ธาตุแมดนีเซียม คารโบไฮเดรต โปรตีน วิตตามินเอ
วิตตามินบี6 เปนตน และบอกเทคนิคประดยชนของกลวยที่เราไมรูมากอน 1.กลวยสามารถลดกลิ่นปากไดดี
ในรดับหน่ึงยิ่งเปนกลวยน้ําวายิ่งลดไดดี 2.กลวยชวยเพิ่มพลังใหสมองของเรา มีสารที่ทําใหเกิดสมาธิและมี
การต่ืนตัวตลอดเวลา 3.กลวยมีสารตานอนุมูลอิสระอยูเหมือนกันซึ่งสามารถชะลอการแกของรางกายได
4.กลวยมีสวนชวยในการลดความอวนไดเพราะ ชวยปรับระดับนํ้าตาลในเลือดชวยลดใหอาการอยากกินของ
จุกจิกไดพอสมควร 6.กลวยสามารถทําใหผูที่มีอาการนอนไมหลับไดและยังลดอาการหงุดหงิดไดอีกดวย
นอกจากนี้สวนอืนๆของกลวยกสามารถนํามาทําประโยชนืได เชน ยางกลวยสามารถนํามาหามเลือดได ใบ
ออนของกลวยหากนําไปอังไฟใหนิ่ม ก็ใชประคบแกอาการเคล็ดขัดยอกได นําผลดิบมาบดใหละเอียดทั้ง
ลูกผสมกับนํ้าสะอาด รับประทานแกอาการทองเสีย เปนตน และในสวนของการแปรุปรูปคือการถนอนม
อาหารใหสามารถเกบไดนานกวาเดิน เพื่อเปล่ียนแปลงรสชาติใหมีความอรอยเพ่ิมขึ้น ดดยไดนํากระทิที่ผูเขา
รวมปอกนั้นมาทํากลวยบวชชีท่ีหลายคยอาจจะพอทําเปน และการทํากลวยไขเชื่อมโดยบอกเทคนิคการเลือก
กลวยท่ีมีลักษณะหามๆ และขนมกลวย ซึ่งกจัดเปนการแปรรูปอยางหนึ่งเหมือนกันการนํากลวยมาปรุงแตงให
มีรสชาติอรอย และการทําแบบลักษณะแหงคือการนํากลวยไปตากแดดวึ่งเปนการถนอนมดวยความรอน
หรือการทํากลวยฉาบซึ่งเปนการทอดซุงมีท้ังสูตรหวานและสูตรเค็มตามความชื่นชอบของแตละคน มาสอน
ข้ึนตอนการทําตางๆ ซึ่งสามารถเก็บไดนานหลายเดือนถาใสใยภาชนะบรรจุที่ปองกันอากาศและสําหรับผูที่
ถนัดดานการแปรูปสามารถทําเปนอาชีพเสริมได ซึ่งจะเห็นไดวาแคกลวยนั้นก็สามาถนํามาทําเปนเมนูขนม
หวานไดหลายเมนูหรือจะเปนอาหารคาวก็ไก โดยการปลูกกลวยนั้นก็สามารถปลูกไดงาย ไมวาจะปลูกแซม
ขางๆบาน พื้นท่ีสวนตางๆ

    

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

7.3 เรียนรู ผังฟารม ครั้งท่ี 3

วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับผังฟารม  ในการทําเกษตรผสมผสาน

ผลลัพทที่ตั้งไว

่

100 100



1.เกิดการถายทอดความรูแลกเปล่ียนแนวทางของแตละกลุมโดยแตละกลุมอาชีพรวมกันศึกษา
2.เกิดความใช และความรูนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ลดรายจายดานตางๆ

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : มีผูเขารวมกิจกรรม 100 คน

ผลลัพท :

1. ไดเรียนรูจากสถานท่ีจริงซึ่งเปนบานตัวอยางที่ไดทําอยูแลว และไดแลกเปล่ียนเรียนรูกัน
2. ไดเรียนรูจากบานตัวอยางในการทําเกษตรแบบผสมผสาน คือ นายประจวบ รักบาน วรรณละภา ไทยเกื้อ

นางปรีดา รัตนพันธ ปลูกผักผสมผสานนางณัฐชยา รัตนธ นางออง รัตบุรี ทําขาวไร

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
เรียนรูเกษตรพื้นบานจากปราชญชุมชน จัดทําเวทีโดยใหปราญนชาวบานผูนําชุมชน เขามาแนะนําความรูของ
ตนเองใหคนในชุมชนรับทราบ พูดคุยปญหาภายในหมูบาน และนํากลุมตางๆที่จัดตั้งขึ้น มาแลกเปลี่ยนความ
รูในดานตางๆ ใหมีความรูเพิ่มข้ึน จัดเวทีพูดคุยในชุมชน ในการทําผังฟารมของหมูบานโดยการจัดสรรดพื้นที่
ในหมูบานใหครอบคลุมและเหมาะแกสภาพพ้ืนท่ี ในชุมชนมีการประกอบอาชีพทําวสนยางพาราและสวน
ปาลมเปนสวนใหญ โดยในผังฟารมน้ีจะเปนการทําผังเกี่ยวกับอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทําอาชีพหลัก
โดยจะแบงผังฟารมในหมูบานจากการท่ีมีคนในชุมชนไดทําจริงอยูแลว แตในชุมชนยังมีการตางคนตางทําไม
ไดมีการรวมกลุมไมไดมีการแลกเปล่ียนความรูประสบการณืแตอยางใด ซึ่งการทําผังฟารมนี้ก็จากใหบานที่มี
การทําอยูแลวใหเปนบานตัวอยางในการศึกษาเรียนรูและใหมีจัดตั้งกลุมขึ้นใครที่สนใจอยากทําอะไรเปน
อาชีพเสริมก็สามารถเขารวมกลุมน้ันๆได เพ่ือพัฒนาศักยภาพของแตละกลุมนั้นๆใหดียิ่งขึ้น ใหคนในชุมชนได
เรียนรูและลงมือทําท่ัวหมูบานโดยในหมูบานท่ีจะใหเปนบานตัวอยาง ดานปศุสัตว 1.ฟารมไกไข: นางจิตรติมา
หนูไพยันต
2.ปลาในบอ : นายปรีชาทิมกลับ 3.วัว : นายอุดร รัตนบุรีและนายสมภาส เจยทอง 4.ไกบานพื้นเมือง :
ประพันธ คงสอง 5.เปดไก : นางสาคร รัตนบุรี
ดานการเกษตรผสมผสาน มี
1.นายประจวบ รักบาน วรรณละภา ไทยเกื้อ นางปรีดา รัตนพันธ ปลูกผักผสมผสาน
2.นางณัฐชยา รัตนธ ทําฟารมเห็ด
3.นางออง รัตบุรี ทําขาวไร โดยท้ังหมดน้ีอยูหมูบานโดยพื้นที่การทําเกษตรตางๆจะมีอยูใกลแมนํ้าคลองมิน
หรือเรียกวามาบชิงเปนท่ีลุมจึงมีนํ้าในการทําเกษตรจึงใหบริเวณนี้ผังฟารมเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสาสวน
พื้นท่ีท่ีไมไดอยูใกลน้ําแตกมีปศุสัตวจะอยูบริเวณทรายขาว โดยศูนยรวมชุมชนจะอยูท่ีวัดนอคมคีรีใชในการ
ประชุมแลกเปล่ียนความรู รวมท้ังการมาทําบุญวัดรวมมือจัดงานตามแตละประเพณีที่สือบทอดกันมา โดย
การจัดผังฟารมน้ีจะจัดจากบานที่เราคัดสรรมาแลวมาเหมาะแกการเปนแบบอยางแลวจะใหเปนสถานที่จาก
นั้นใหคนท่ีอยูพื้นที่ใกลรวมกลุมกันเรียนรู ตามสภาพของพ้ืนที่ในชุมชนเขาขาว

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมเรียนรูผังฟารมครั้งที่ 3 ซ่ึงวันนี้จะเปนการเรียนรูที่บานตัวอยาง ดานการเกษตรผสมผสาน มี

1. นายประจวบ รักบาน วรรณละภา ไทยเกื้อ นางปรีดา รัตนพันธ ปลูกผักผสมผสานท่ีมีอยูในชุมชนมาแนะ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอพียงของในหลวงวึ่งในแตละครัวเรือนสามรถทําไดอยูแลวนั้นแตวันนี้จะเนน
เปนการนําแนวคิดตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกตพื้นท่ีใหเขากับสภาพแวดลอม ในดานการ
เกี่ยวกับการเกษตร ไดรวมเอาเทคนิค และวิธีการในการทําการเกษตร ไมวาจะเปน ทั้งในดานการปลูกพืช
และดานการเล้ียงสัตว ยกตัวอยาง เชน การเล้ียงปลาดุกในบอซีเมนต การเล้ียงหมูหลุม การเลี้ยงเปด การ
เล้ียงไก การเล้ียงหมู การเล้ียงสัตวเศรษฐกิจตางๆ การปลูกผักหวานปา การปลูกกลวย การปลูกไผหวาน
การปลูกพืชเศรษฐกิจตางๆ รวมถึง วิธีการดูแลจัดการตางๆ ท่ีไดรับการถายทอดมาจากเกษตรกรที่ได
ทดลองแลวไดผล หรือท่ีเรียกวา ปราชญชาวบาน เชน การทําปุยหมักชีวภาพ ไวใชเอง เพื่อลดตนทุน การ
ทําจุลินทรียในการปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดตนทุนในการทําการเกษตร รวมทั้งการใชวิธีธรรมชาติ
ในการจัดการกับโรค แมลง เพื่อความสมดุลย วึงเรื่องบางเรื่องเรากไดเรียนรูตามผังฟารมไปบางแลว โดย
วันน้ีจะเนนเรื่องสิ่งสําคัญในการบริโภคส่ิงที่คนไทยเราบรืโภคทุกวันนั่นก็คือขาวนั้นเองโดยสภาพเมื่อกอน้ัน
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ตลอดทุกชุมชนมีการปลูกขาวทํานาอยูทุกครัวเรือน เมื่อเวลาผานไปการเปล่ียนแปลงดานอาชีพกมีมากขึ้น
ตลอดจนท่ีดินทํากินท่ีเคยเปนนาก็มาการเปล่ียนเปนสวยยางพารา สวนปาลม หรือกระทั่งบานเรือนตางๆ
จึงจะเห็นไดวาตอนน้ีในชุมชนแทบจะไมมีการทํานาเลยก็วาได เพราะขาวนั้นเปนสิ่งสําคัญจึงอยากสงเสริม
ใหผูท่ีเขารวมโครงการน้ัน ไดปลูกขาวไวกินในครัวเรือน เพราะขาวสารปจจุบันมีราคาคอนขางสูง และใน
ขาวนั้นอาจมีการใชสารเคมีท่ีมีปริมารเยอะและสารเคมีกําจัดแมลงตางๆ จึงอยากสงเสริมใหคนในพื้นที่มา
ปลูกขาวกันเยอะข้ึนแตกไมไดหมายถึงจะใหผูที่เขารวมทุกคนไมบริโภคขาวตามตลาดท่ัวไปเพียงแตสง
เสริมสําหรับคนท่ีมีพื้นที่วางจากการปลูกสวนยางพาราสวนปาลมหรือแมไมรูจะปลูกพืชอะไรดี น้ีก็เปน
เพียงตัวเลือกหนุงใหไดมารับความรู โดยหวังผุที่เขารวมชุมชนจะหันมาปลูกไรกันเยอะขึ้น โดยสายพันะ
ขาวท่ีสงเสริมคือ ดอกพยอม เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่ปลูกเปนขาวไรหลายทองที่ในภาคใต ปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมไดดี ทนแลง เหมาะสําหรับปลูกเปนพืชแซมสวนยางหรือสวนปาลมที่มีอายุไมเยอะ เมล็ดมี
คุณภาพดี มีรสชาติอรอย เปนขาวไวตอชวงแสงอยางออน มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 145-150 วันและ
ผลผลิตเฉล่ียประมาณ 250 กิโลกรัมตอไร โดยประโยชนจากการปลุกขาวไรครั้งนี้ทําใหเราไดขาวที่มีคุณคา
อาหารเพราะเราจะไดขาวท่ีไมขัดสีรวมทั้งจมูกขาวซึ่งมีสารตางๆที่มีประโยชน และลดสารเคมีจากขาว
โดยการปลก สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ดินท่ีเหมาะสมตอการปลูกขาว ควรมีความสามารถในการอุมน้ํา
ไดดี มีคาความเปนกรด -ดางของดิน (pH) ประมาณ 5.0-6.5 การปลูกขาวไรตองอาศัยความชื้นจากน้ําฝน
มักปลูกชวงตนฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ขึ้นอยูกับสภาพพ้ืนท่ีและการเริ่มตนของฤดูฝน
ในพื้นท่ีนั้นๆ พบวาขาวไรจะใหผลผลิตสูงสุดถาปลูกในชวงปลายเดือนพฤษภาคมถึงตนเดือนมิถุนายน

การเตรียมดิน ในการปลูกขาวไรบนท่ีสูงท่ีมีความลาดชัน ถาสามารถหลีกเล่ียงการขุดพลิกดินและยอยดินได
จะเกิดผลดีในแงของการอนุรักษดินและน้ํา ควรทํารองระบายนํ้าเพ่ือกันไมใหนํ้าไหลบาลงในแปลง ในการเตรี
ยมดินไมควรทําไวแตเนิ่นๆ แลวท้ิงพื้นท่ีไวนานเกินไปกอนที่จะปลูกเพราะจะทําใหเกิดปญหาวัชพืชมาก การ
ปลูก ในสภาพไรทําไดดังน้ี

1. หยอดเปนหลุม โดยทั่วไปมักใชจอบขุดเปนหลุมหรือใชดามจอบปกลงไปในดินลึก 3-5 เซนติเมตร หางกัน
15-20 เซนติเมตร หยอดเมล็ดขาวหลุมละ 3-5 เมล็ดแลวกลบ การปลูกวิธีนี้ใชเมล็ดพันธุ 12-15 กิโลกรัม
ตอไร

2. โรยในรอง หลังจากคราดดินจนรวนซุย ใชเครื่องวนซุยหรือใชเครื่องปลูกตัววี โดยมี ระยะหางระหวางรอง
25-30 เซนติเมตร โรยเมล็ดแลวกลบ วิธีนี้ใชเมล็ดพันธุ 15-20 กิโลกรัม การใสปุย ในพื้นท่ีที่ทําการเพาะ
ปลูกมานานดินมักจะเส่ือมโทรมทําใหผลผลิตของพืชปลูกลดนอยลง ตองปรับปรุงบํารุงดิน ซึ่งอาจทําได
หลายรูปแบบ ไดแก การปลูกขาวไรหมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่วบํารุงดินตางๆ การใสปุยบํารุงดิน ซ่ึงอาจ
เปนปุยคอก ปุยคอก ปุยพืชสดหรือปุยเคมี ซึ่งปุยเคมีที่แนะนําใหใชกับขาวไรคือ ปุย 16-20-0 อัตรา 20-
25 กิโลกรัมตอไร ใสระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาหหลังหยอดเมล็ด เมื่อขาวเริ่มตั้งทองควรใสปุย
แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร โดยหวานใหสมํ่าเสมอท่ัวแปลง ซึ่งในวันน้ีกจะใหผู
เขารวมกิจกรรมไดศึกษาจากสถานท่ีจริงที่เปนบานตัวอยางในการทําการเกษตรโดยจะใหผูเขารวม
กิจกรรมไดเรียนรูในเรื่อง ของการปลูกผักและพืชจากนายประจวบ รักบาน วรรณละภา ไทยเกื้อ นาง
ปรีดา รันตพันธ และนางออง รันตบุรีในการทําขาวไร

   

 

 

8. กลุมเรียนรูตามหลักสูตร

วัตถุประสงคที่ตั้งไว ผลผลิต*
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ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

8.1 กลุมเรียนรูตามหลักสูตร ครั้งท่ี 1

วันที่ 17 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการทําการเกษตร

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสาน
2.เกิดกระบวนการถายทอด 3.เกิดภาคีเครือขายรวมทํางาน 4.ใหคนในชุมชนหันมาสนใจแลวอยากเขามารวม
มากยิ่งข้ึน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต:1.มีผูเขารวมกิจกรรม 100คน 2.มีการพูดคุย และเสนอความคิดเห็นในเรื่องที่จะเรียนรูกัน

ผลลัพท:1.ไดเสนอกลุมตางๆ คือ กลุมสมุนไพร กลุมเกษตรผสมผสานนวดแผนไทย แปรรูปอาหาร ทําดอกไม
ประดับ

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
จัดทําศูนยการเรียนรู ท่ีไดจากแกนนํา และกลุมตางๆ มาสอนใหมีสมาชิกเกิดศักยภาพมากขึ้น มีความเขาใจ
และบอกตอๆกันใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมทั้งเยาวชน ผูสูงอายุ และวัยทํางานตางๆ โดยผลัดเปลี่ยน
สถานท่ีในการประชุมที่มีการทํางานเปนตัวอยางใหสามารถศึกษาและเรียนรูได

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตรครั้งที่ 1ซึ่งวันนี้คณะทํางาน แกนนําชุมชน และผูเขารวมโครงการ
มาพูดคุยเพื่อจะจัดต้ังกลุมแกนนํา โดยใหมาเรียนรูอบรบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหรูจักพึ่งพาตนเอง
1.การมีความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 2.ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึง
ผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ันๆ อยางรอบคอบ 3.ภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่
คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งในท่ีประชุม เสนอใหจัดตั้งเปนกลุมตางๆ คือ -กลุมสมุนไพร มีปราชญชาวบาน
คือ นายท้ิง รัตนบุรีและ นายกิตติพงศ สุขอนันต มาใหความรูเรื่องสมุนไพรท่ีมีอยูตามชุมชนพรอมทั้ง
สรรพคุณการปรุงเพื่อบํารุงรักษารางกาย เชนเมื่อเรามีไขเลกนอยไอ เปนเสมหะ โดยสามาถนํามะนาว ขิง
กระเทียม ดีปลี มะขามปอม มะแวง เปนตนมารัปประทานแกไอเสมหะเหลานี้เปนตน โดยแนะนําความรูกับ
กลุมท่ีมีความสนใจ ประชุมอาทิตยละครั้ง
- กลุมเกษตรผสมผสานคือการทําการเกาตรท่ีมีการเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตวหลายๆชนิดอยูพื้นท่ีเดียวกัน มี
การนําวัสดุเหลือใชจากจากการผลิตหน่ึงมาใชประโยชนตออีกตอหนึ่งเพ่ือใหเกิดการครบวงจร โดยเนนการใช
พื้นท่ีใหคุมคาท่ีสุดซึ่งตามวิถีตามชุมชนทุกบานจะเปนแบบนี้อยูแลวเพียงแตชนิดการปลูกพืชผักหรือการเลี้ยง
สัตวืน้ันชาวบานยังไมมีการนํามาใชแบบเปนวงจรหรืออกจะเปนการปลูกพืชเชิงเดียวซะมากกวา เชนชาวบาน
ปลูกสวนยางก็จะปลูกสวนยางเปนแถวเรียงแนวอยางเดียว ซึ่งสวนยางอาจมีพื้นท่ีปลูกสละระหวางแถวหรือ
พืชผลไมตางๆไดมากกวาปลูกแคตนยางพาราเทานั้น ในชุมชนกจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และถามความคิด
เห็น และศึกษาดูงานรวมกัน โดยประชุมเดือนละครั้ง -นวดแผนไทย มีปราชญดานการนวดคือ นางสาวอร
วัลย สกุลแกวมาใหความรูผูท่ีสนใจดานการนวด โดยประชุมเดือนละ 2 ครั้ง
-แปรรูปอาหารหมายถึงการนําผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยุในชุมชนมาถนอมอาหารเพื่อเก็บรักษาไวใหนาน

้ ่ ่ ่
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ข้ึน โดยผานกระบวนการตางๆท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของอาหารไปแลวหรือผสมสวนอื่นๆ
เขาไป เชนการนําผลไมท่ีสุกงอมมาทําการกวน หรือการนําผักมาดอง ซึ่งทําใหอาการสามารถเกบไดนานยิ่ง
ข้ึนและยังเปนการเพิ่มมุลคาของผลผลิตทางการเกษตรไดอีกดวย รวบรวมผูที่สนใจดานการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีมีอยูในชุมชน ใหคนในชุมชนตระหนักถึงการแปรรูปอาหาร ถาตองศึกษาเพ่ิมเติมศักยภาพ
เชิญวิทยาการดานการแปรรูปอาหารมาใหความรูเพ่ิมเติม โดยประชุมเดือนละ 2 ครั้ง -ไมดอกไมประดับ ผูที่
สนใจดานการตกแตงไมดอกไมประดับและชอบปลูกไมดอกเหลานี้ รวบรวมกลุมผูที่มีความชอบไมดอกไม
ประดับท่ีมีอยูแลวในชุมชน มาจัดเปนกลุมเปนองคกร เปนสภากลุมไมดอกไมประดับ โดยประชุมเดือนละครั้ง

   

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

8.2 กลุมเรียนรูตามหลักสูตร ครั้งท่ี 2

วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการทําปุยนํ้าชีวภาพ ปุยหมัก

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสาน
2.เกิดกระบวนการถายทอด 3.เกิดภาคีเครือขายรวมทํางาน 4.ใหคนในชุมชนหันมาสนใจแลวอยากเขามารวม
มากยิ่งข้ึน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต 1.มีผูเขารวมโครงการ100คน

ผลลัพธ

1. ผูท่ีเขารวมสามารถเขาใจหลักการทํางานของจุลทรียอยางคราวๆวาทําไมกองปุยถึงรอนขึ้นจะไดไมไปหาวิธี
ตางๆทําท่ีไปขัดขวางการทํางานของจุลินทียเหลานี้ทําใหปุยไมสามารถเจรืยไดเต็มที่

2. ไดรูสูตรตางๆของการทําปุยท้ังการนําวัสดุเหลือใชตางๆ หรือมูลสัตว มาหมักทําปุยชีวภาพ ใหผูเขารวมได
ใชปรโยชนสูงสุดของวัสดุจากธรรมชาติท่ีมีอยูในชุมชนและเพ่ือเปนการลดการลดตนทุนลดการใชสารเคมีที่
สงผลอันตรายตอธรรมชาติและผูบริโภค

ปญหาท่ีพบ : ผูเขารวมโครงการขาดความรูในการหมักปุยเพราะเขาใจวาแคผสมสวนตางๆแลวทิ้งไวไมนานก
นําไปใชไดแตกลับสงผลใหพืชพันธเนาเสียเปนผลมาการการที่ปุยหมักยังหมักไมเขาท่ีตัวปุยมีอุฯหภูมิสูงและ
ยังมีเช้ือโรคตางๆ เม่ือนําไปใชเชื้อโรคเหลานี้กไปลํารายระบบราก หรือตินออนใหเนาเสียและตายในที่สุดและ
ใหมองวาการใชปุยหมักชีวภาพนี้ไมไดประสิทธิภาพ เมื่อผูเขารวมไดมีความเขาใจในเรื่องนี้แลวกสามารถตรวจ
เชคเวลาหรืออุณหภูมิของกองปุยไดและสามารถนําปุยที่ปลอดภัยและมีคุรภาพดีเหลานี้ไปใชงานไดจริง
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กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
จัดทําศูนยการเรียนรู ท่ีไดจากแกนนํา และกลุมตางๆ มาสอนใหมีสมาชิกเกิดศักยภาพมากขึ้น มีความเขาใจ
และบอกตอๆกันใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมทั้งเยาวชน ผูสูงอายุ และวัยทํางานตางๆ โดยผลัดเปลี่ยน
สถานท่ีในการประชุมที่มีการทํางานเปนตัวอยางใหสามารถศึกษาและเรียนรูได

กิจกรรมท่ีทําจริง
ภาคเชา เรียนรูทฤษฏีจากอาจารย จาก มทล.ศรีวิไชย (ไสใหญ) โดยผูชวยศาสตรราจารย สมคิด อินชวย การ
ทําปุยหมักตางๆและน้ําหมักปุยชีวภาพและประชนในการนําไปใชท้ังใหตนไมโตไว เรงดอก ไลแมลง ตางๆ
กระบวนการหมักทีีเกิดข้ึนภายในท่ีเกิดจากจุลินทรียท่ีมีอยูในธรรมชาตินั้นมาใชใหเกิดประโยชนโดยยอาศัย
การหมัก ซ่ึงในระยะแรกจุลินทรียจะใชน้ําตาลหรือกากนํ้าตาลเปนตัวที่ใหจุลินทรียเหลานั้นกินเปนอาหารแลว
จุลินทรียจะยอยสารอาหารอยางรวดเร็ว จึงทําใหอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นกวา 40 องศาเซลเซียส จากนั้นระยะที่สอง
เกิดไมกี่วันถัดมาชวงระยะน้ีจะเกิดอุรหภูมิสุงขึ้น 50-75 องศาเซลเซียส วึ่งทําใหดารยอยสลายยาดขึ้นกวาเดิม
จึงตองกลับกองปุยเปนครั้งคราว เพื่อเพื่มอากาสถายเทและกองปุยมีการถายเทความรอนกระจายสมํ่าเสมอ
และควรกลับเอาวัสดุที่อยุภายนอกใหเขามาไดรับความรอนภานในกองดวย โดนอาจารยบอกวาระยะมีการ
สังเคราะหคลายฮิวมัสหรือการเกิดในดินที่มีแรธาตุสมบุรณืทั่วๆไป หลังจากนั้นระยยะที่สาม เปนระยะดารบม
มีอุณหภูมิปานกลาง แหลงอาหารท่ีใชไดงายตอจุลินทรียกจะนอยลง กิจกรรมของจุลินทรียก็จะลดต่ําลงดวย
อุรหภูมิจะใกลเคียงกับอากาศรอบกองปุย วึ่งทําใหจุลินทรียเจริยเติบโตเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนุง ระยะน้ีอาจกิน
เวลา 3-5 สัปดาหืหรือยืดเปนเวลาหลายเดือน ขึ้นอยูกับวัสดุท่ีใชและสถาพแวดลอมภานในกองปุย วิ่งอาจารยื
ไดอะิบายคราวๆวาในการหมักน้ันมีแบคทีเรียนตางๆเขามาดวย หรือเชื้อราตางๆหรือเชื้อโรคตางๆนั้นแตไม
ตองกังวลเพราะเม่ือเกืดการหมักท่ีมีอุณหภูมิสูงพวกเชื้อโรถพวกนี้จะตายไป เพราะทนความรอนไมได สวน
แบคทีเรียท่ีทนควาามรอนไดกจะมีไมมากและไมทําอันตรายตอพืชผักตนไม
ภาคบาย ลงมือปฏิบัติเรียนรูการทําปุยหมัก โดยมีสวนผสมคือผัก ผลไม หรือเศษอาหารเหลือท้ิง 1 สวน +
กากน้ําตาล หรือน้ําตาลทรายแดง 1 สวนวิธีผสม : ผสมสวนผสมเขาดวยกันท้ิงไว 7 วัน (นํ้าหมักจะเริ่มเปนสี
นํ้าตาลไหม มีกล่ินหอมอมเปรี้ยว ถาน้ําหมัก มีสีนํ้าตาลออน และกล่ินบูดแสดงวาใสนํ้าตาลไมพอใหเพิ่มกาก
นํ้าตาลลงไปอีก กล่ินบูดจะคอยๆ หายไปหมักตอไปเรื่อยๆ) ตวงนํ้าหมักใสขวดหรือภาชนะเก็บในที่มืด ในหอง
ธรรมดาจะเก็บไวไดนาน 6 เดือน ถึง 1 ปหรือใสในถังหมักไว การทําปุยแหง สวนผสม : เศษวัสดุจากพืช 10
ปบ + แกลบ 10 ปบ + มูลสัตว 10 ปบ + รําออน 1 ปบ + นํ้าหมักพืช 1 ชอนแกง + กากนํ้าตาล 4 ชอนแกง
+ น้ํา 1 ถังฝกบัว (18 ลิตร)
วิธีผสม : นําสวนผสมแหงท้ังหมดคลุกใหเขากันนํานํ้าผสมนํ้าหมักพืชและกากนํ้าตาล รดใหทั่ว ตรวจสอบ
ความช้ืนของปุย โดยกําไวในมือ เมื่อปลอยมือออกจะจับเปนกอนหลอมๆ พอแตะกอนแลวแตกเปนใชได แลว
เกล่ียกองปุยใหเสมอกันใหสูงจากพื้นไมเกิน 30 ซ.ม. คลุมดวยกระสอบปานใหมิดชิด ถาผสมปุยในชวงเชา
ตอนเย็นใหทดสอบดู โดยสอดมือเขาไปในกองปุยจะรอนมาก และในวันรุงขึ้นจะเริ่มมีเสนใยขาวๆ ปรากฏบน
ผิวกองปุยแสดงวา จุลินทรียเริ่มทํางานทิ้งไว 3 วัน แลวเปดกระสอบปานออกคลุกกับปุยใหทั่วอีกครั้งหน่ึง
แลวปดกระสอบไวตามเดิม อีก 3 - 4 วันตอมา ใหทดสอบดูอีก ถาปุยมีความเย็นถือวา ใชได ถายังมีความ
รอนอยูใหท้ิงไวตอไปอีกจนกวาจะเย็นจึงสามารถนําไปใชได
การทําปุยหมักชีวภาพแบบไลแมลงแบบสูตรทั่วไป สวนผสม : นํานํ้าหมักพืช กากนํ้าตาล เหลาขาว น้ําสม
สายชู อยางละ 1 ขวด (ขวดกลม) และน้ําสะอาด 10 ขวด
วิธีทํา : ผสมสวนผสมใหเขากันแลวหมักท้ิงไว 15 วัน (ควรมีฝาปดมิดชิด) ระหวางการหมัก (ชวง 15 วันแรก)
ใหเปดฝาคนทุกวันเชา - เย็น เพื่อไมใหเปนตะกอนนอนกนและเพ่ือระบายแกสออกครบกําหนดใหนําไปใชได
หัวเช้ือนี้สามารถเก็บไดนาน 3 เดือน โดยไมตองเปดฝาระบายแกสเปนครั้งคราว
การใชประโยชน : นําหัวเช้ือยาขับไลแมลงนี้ไปผสมกับนํ้าในอัตราสวน 5 ชอนแกง กากนํ้าตาล 5 ชอนแกง
ผสมกับน้ํา 10 ลิตร จากน้ันนําสวนผสมไปฉีดพนตนไมสัปดาหละ 1 - 2 ครั้ง หรือตามความจําเปน (ใชบอยๆ
ไดโดยไมเปนอันตรายตอพืชและคน) โดยฉีดพนในชวงเย็น สําหรับพืชท่ีกําลังแตกใบออนใหใชในอัตราสวนที่
เจือจางลงโดยหัวเช้ือท่ีผสมน้ําแลวหากใชรวมกับพืชสมุนไพรตางๆ เชน สะเดา ขา ตระไครหอม ยาสูบโดยนํา
หัวเช้ือยาขับไลแมลงใสเพิ่มลงไปอีก 5 ชอนแกง (ตอนํ้า 10 ลิตร) จะทําใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ปุยคอกหมัก
แบบท่ัวไป วิธีทํา : นํามูลสัตว แกลบเผา และรําละเอียดมาผสม เขาดวยกัน นํานํ้าหมักพืช และกากนํ้าตาล
ผสมนํ้ารดกองปุยท่ีผสมคลุกใหท่ัวใหมีความชื้นระดับเดียวกับการทําปุยชีวภาพ (ปุยแหง) เกล่ียกองปุยบนพื้น

้ ่



ใหหนาไมเกิน 15 ซ.ม. คลุมดวยกระสอบปาน ท้ิงไว 3 - 5 วัน โดยไมตองกลับเมื่อปุยเย็นลงนําไปใชได โดย
ท้ังหมดสามรถนําไปประยุกตใชโโยอาจะใหมูลสัตวตามท่ีมีอยูในชุมชนมาใชได

   

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

8.3 กลุมเรียนรูตามหลักสูตร ครั้งท่ี 3

วันที่ 23 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อเรียนรูตามหลักสูตร ในการนวดแผนไทยและสมุนไพรไทย

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสาน
2.เกิดกระบวนการถายทอด 3.เกิดภาคีเครือขายรวมทํางาน 4.ใหคนในชุมชนหันมาสนใจแลวอยากเขามารวม
มากยิ่งข้ึน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลิตผลิต : มีผูเขารวมกิจกรรม 100 คน

ผลลัพท : มีการเรียนรูเกี่ยวการทํายาหมองที่สามารถนําไปใหไดและการนวดเทาที่ปวดเมื่อยจากการทํางาน
ใหผอนไดเปนความรูกันในตอนเชาเรียนรูเรื่องเอ็น กระดุก การหมุนเวียนของเลือด การนวดๆเสนไหนที่
สามารถนวดไดและเสนไหนท่ีอันตรายพรอมทั้งสมุนไพรพิ้นบานที่สามารถนํามากิน มานวดได เปนการเรียนรู
เบ้ืองตน ท้ังการตม การทา การกินรักษาเชน การทํายาหมอง การเตรียมตํารับยาหมองไพลประกอบดวยตัว
ยา ดังตอไปนี้

1. สารท่ีชวยใหยาหมองแข็งตัว ไดแก วาสลีน (White soft paraffin) พาราฟนแข็ง (Hard paraffin) จะใส
ในอัตราสวนเทา ๆกัน สวนท่ีทําใหยาหมองแข็ง จะมีปริมาณ 30% ของตํารับ ถาตองการใหยาหมองเหลว
มาก ไมแข็งเกินไป จะใชวาสลินมากกวาพาราฟนแข็ง

2. สารท่ีชวยเพิ่มการดูดซึมผิว ไดแก ลาโนลิน(Lanolinพวกนี้จะใชในตํารับประมาณ 5% w/w ของตํารับ
สารพวกน้ีทําใหยาหมองถูกดูดซึมเขาสูผิวไดเร็ว เมื่อทาจะรูสึกรอนเร็ว

3. สารท่ีทําใหรอน หรือใชทาถูนวดใหรอนแดง ไดแก นํ้ามันระกํา เมนทอล การบูร พวกนี้จะใชรวมกันถึง
70% w/wของตํารับ

4. สารแตงกล่ินในยาหมอง จะใชสารท่ีชวยแตงกล่ินท่ีมีกล่ินคลายเมนทอล ไดแก นํ้ามันสะระแหน เปนตน
5. ตัวยาสําคัญ คือ ไพล ใชทาถูนวด ถาตองการสมุนไพรชนิดอื่น ก็อาจใชสมุนไพรเหลานั้น แชในแอลกอฮอล

95% แลวระเหยใหแหง หรือสูตรตํารับหมอพื้นบาน อาจใชสมุนไพรหลายชนิด เจียวกับนํ้ามันมะพราว
แลวเอาน้ํามันมะพราว ท่ีมีสวนของสมุนไพรนั้น มาทําเปนยาหมอง ใชแทนนํ้ามันไพลได

้
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สูตรตํารับยาหมองไพล 1. พาราฟนแข็ง วาสลิน 30 กรัม 2.ลาโนลิน 5 กรัม 3.นํ้ามันระกํา เมนทอล การบูร
70 กรัม 4.น้ํามันสะระแหน 2 กรัม 5.น้ํามันไพล 10%ของตํารับ วิธีทํายาหมองไพล

1. นําพาราฟนขาว วาสลินแข็ง มาหลอมละลายใหเปนเนื้อเดียวกัน
2. ช่ังเมนทอล 20 กรัม การบูร 20 กรัม นํ้ามันระกํา 30 กรัม นําเมนทอลและการบูรผสมรวมกันรอจน

ละลายเปนเน้ือเดียวกัน แลวนํามาผสมกับนํ้ามันระกําที่เตรียมไว
3. จากนั้นนําสวนผสมในขอท่ี 2 ผสมลงไปในสวนผสมขอท่ี 1 จนเปนเนื้อเดียวกัน
4. เติมน้ํามันไพล น้ํามันสะระแหน คนใหเขากันแลวเทใสขวด สรรพคุณและวิธีใชใชทาถูวันละ 2 ครั้ง เชา-

เย็น แกเคล็ด ขัดยอก และปวดเม่ือยตามกลามเนื้อ ลูบเทา ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อเทา ลด
อาการเคล็ดขัดยอกขอน้ิวเทา ขอเทา สนเทา

และสอนการนวดเบื้องตนใหผอนคลายปบี้ยงตน โดยสอนวิธีการนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพื้นหรือ
ท่ีนอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ เหยียดขาตรงปลอยขาตามสบาย หรืออาจจะใชหมอนรองใตหัวเขาเพิ่มก็ได ผู
นวดใชมือท้ังสองประสานกันไว โดยใหมือซายอยูบนปลายนิ้วเทาดานบนใกลขอเทาขวาของผูถูกนวด มือขวา
อยูใตปลายน้ิวเทาดานลางใกลสนเทา ลูบขึ้นไปอยางชา ๆ ออกแรงกดและลูบสมํ่าเสมอ ลูบจากสนเทาและ
ขอเทาไลข้ึนมาจนถึงปลายนิ้วเทา ทําสลับไปมาแลวจึงเปล่ียนเปนทาตอไป คลึงเทา ชวยลดอาการปวดเมื่อย
กลามเน้ือฝาเทา ลดอาการเคล็ดขัดยอกขอนิ้วเทา

วิธีการนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพ้ืนหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ เหยียดขาตรงปลอยขาตาม
สบาย หรืออาจจะใชหมอนรองใตหัวเขาเพิ่มก็ได ผูนวดใชนิ้วหัวแมมือทั้งสองลูบไลลงมาตามรองกระดูกเทา
ดานขวาของผูถูกนวด ท่ีอยูระหวางน้ิวกอยกับนิ้วนางและนิ้วหัวแมเทากับนิ้วชี้ โดยลูบขึ้นไปจนถึงขอเทา
ออกแรงกดสมํ่าเสมอ แลวใหคลึงกลับลงมาถึงโคนนิ้วเทา ลูบขึ้นไปแลวคลึงลงมาใหม ทําสลับไปมาแลวจึง
เปล่ียนเปนทาตอไป คลึงขอเทา ชวยลดอาการเคล็ดขัดยอกขอเทา

วิธีการนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพ้ืนหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ เหยียดขาตรงปลอยขาตาม
สบาย หรืออาจจะใชหมอนรองใตหัวเขาเพิ่มก็ได ผูนวดใชนิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วกอยทั้งสองมือวางไวใต
ตาตุมเทาขวาของผูถูกนวด ใหมือซายอยูที่ตาตุมดานนอก มือขวาอยูตาตุมดานใน โดยคลึงรอบ ๆ ตาตุมให
ออกแรงคลึงสม่ําเสมอ คลึงสักครูแลวจึงเปลี่ยนเปนทาตอไป บิดเทา ชวยลดอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อเทา
ลดอาการปวดตึงเอ็นรอยหวาย

วิธีการนวด ใหผูถูกนวดนอนหงายราบกับพ้ืนหรือที่นอน ใชหมอนหนุนรองศีรษะ เหยียดขาตรงปลอยขาตาม
สบาย หรืออาจจะใชหมอนรองใตหัวเขาเพิ่มก็ได ผูนวดใชมือจับที่เทาขวาของผูถูกนวดหมุนขอเทาออก ใชมือ
ซายออมสนเทามาจับท่ีเอ็นรอยหวาย มือขวาจับเอ็นรอยหวายขางฝาเทา ใชนิ้วหัวแมมือซายกดลง น้ิวหัวแม
มือขวาดันข้ึน ดันข้ึนลง แลวเล่ือนมือบิดไปตลอดแนวของเสนเอ็น ทําสลับไปมาแลวจึงเปลี่ยนเปนทาตอไป

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
จัดทําศูนยการเรียนรู ท่ีไดจากแกนนํา และกลุมตางๆ มาสอนใหมีสมาชิกเกิดศักยภาพมากขึ้น มีความเขาใจ
และบอกตอๆกันใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมทั้งเยาวชน ผูสูงอายุ และวัยทํางานตางๆ โดยผลัดเปลี่ยน
สถานท่ีในการประชุมที่มีการทํางานเปนตัวอยางใหสามารถศึกษาและเรียนรูได

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมเรียนรูตามหลักสูตรครั้งที่ 3 ซึ่งวันนี้จัดเปนการเรียนรูเกี่ยวสมุนไพรและการนวดแผน
โบราณ 

    



 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

8.4 เรียนรูตามหลักสูตร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อเปนอาชีพเสริม

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.ไดเรียนรูและฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการทําเกษตรผสมผสาน
2.เกิดกระบวนการถายทอด 3.เกิดภาคีเครือขายรวมทํางาน 4.ใหคนในชุมชนหันมาสนใจแลวอยากเขามารวม
มากยิ่งข้ึน

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : ผูเขารวมโครงการ 100 คน

ผลลัพท :

1. ไดเรียนรูประโยชนของผ้ึงวามีผ้ึงชวยผสมเกสรดอกไม ผลไม อีกทั้งไมตงลงทุนสูงมากก็สามารถมีน้ําผึ่งไป
ขายหรือมาใชในครัวเรือนก็สามารถมีรายได

2. ไดรูเทคนิควิธีเม่ือเขาใกลผ้ึงวา ลักษณะนี้ไมตอย หรือลักษณะแบบนี้ตอยหรือการรักษาการบาดเจ็บ
3. ไดเรียนรูเทคนิคการปลูกตนกลวยแบบการเพาะเล้ียงเนื้เยื่อท่ีแตกตางจากแบบหนอทั่วไป

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
09.30น.ลงทะเบียน
เจาหนาท่ีแนะนําเกี่ยวกับศูนยเพาะเน้ือเยื่อ และเรียนรูใหเขาใจเรื่อง กลวยเนื้อเยื่อ กลวยหอม กลวยน้ําวา
มะละกอพันธุปกไมลาย
พักเท่ียง
ภาคบายสอนใหรูเรื่องผ้ึง ชนิดของผ้ึง การทํางานของผึ้ง ที่ผ้ึงแตละชนิดตองอยู และสอนวิธีจับผึ้ง อุปกรณ
และเครื่องมือจับผ้ึงผูเรียนรูหลากหลาย

กิจกรรมท่ีทําจริง
ชวงเชา เจาหนาท่ีแนะนําเกี่ยวกับศูนยเพาะเนื้อเยื่อคือ การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช เปนวิธีการขยายพันธุพืชวิธี
หน่ึง แตมีการปฏิบัติภายใตสภาพท่ีควบคุม เรื่องความสะอาดแบบปลอดเชื้อ อุณหภูมิ และแสง ดวยการนํา
ช้ินสวนของพืชท่ียังมีชีวิต เชน ลําตน ยอด ตาขางกานชอดอก ใบ กานใบ อับละอองเกสร เปนตน มาเพาะ
เล้ียงบนอาหารสังเคราะห และช้ินสวนน้ันสามารถเจริญและพัฒนาเปนตนพืชท่ีสมบูรณ มีทั้งสวนใบ ลําตน
และรากท่ีสามารถนําออกปลูกในสภาพธรรมชาติได และเรียนรูใหเขาใจเรื่อง กลวยเนื้อเยื่อ กลวยหอม กลวย
นํ้าวาพรอมท้ังวิธีการปลูก โดยการปลูกและการดูแลรักษา

1. ควรเตรียมหลุมปลูก กวางxยาวxลึก ขนาด 50x50x50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอกอัตรา 1
กิโลกรัมตอตน

2. ระยะการปลูก กลวยน้ําวาใชระยะ 3x3 เมตร จะปลูกได 200 ตนตอไร แตกลวยหอมทองใชระยะ 2x2
เมตร ปลูกได 400 ตนตอไร

3. การใหน้ําในระยะแรกควรใหน้ําวันเวนวัน หลังจากกลวยสามารถตั้งตัวไดแลวจึงเปลี่ยนเปนสัปดาหละ 1
ครั้ง
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4. การใสปุย ในระยะแรกนิยมใชปุยคอกและหลังจากการปลูกได 2 เดือน จึงใสปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 60
กรัมตอตน ทุกเดือนหลังจากกลวยออกปลีแลว จะใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 500 กรัมตอตน โดยแบงใส
2 ครั้ง หลังจากครั้งแรก 1 เดือน

5. การกําจัดวัชพืช สามารถกาจัดไดหลายวิธี คือ

วิธีกล ไดแกการถอน ตายหรือการถากดวยจอบ ควรทาการกาจัดกอนที่วัชพืชจะออกดอก
วิธีเขตกรรม โดยการปลูกพืชแซมที่มีระบบรากตื้นและสามารถ ใชลําตนเปนปุยได เชนพืชตระกูลถั่ว
ใชวิธีคลุมดินโดยคลุมหนาดินดวยใบกลวยหลังการตัดแตงใบ ใชฟางขาวคลุมตั้งแตเริ่มปลูก

6.การตัดแตงหนอ หลังจากการปลูกกลวยได 3-4 เดือนใหตัดหนอทิ้งจนกวากลวยจะเริ่มออกปลีหลังจาก
กลวยมีอายุ 7 เดือน จึงเริ่มไวหนอทดแทน 1-2 หนอ โดยหนอที่1 และที่ 2 ควรมีอายุหางกัน 4 เดือน เพื่อให
ผลกลวยมีความอุดมสมบูรณ โดยเลือกหนอที่อยูตรงขามกัน หากหนอที่ตัดมีขนาดใหญมาก ใหใชวิธีการ
ทําลายโดยหยอดน้ํามันกาดลงบนหยอดประมาณ 1/2 ชอนชา

7.การตัดแตงใบจะเริ่มตัดแตงใบ ในชวงกลวยอายุประมาณ 5 เดือน หลังจากการปลูกโดยเลือก ตัดใบที่แก
เปนโรคออกใหเหลือ 9-12 ใบ/ตน

8.การตัดปลี ใหทาการตัดปลีกลวยท้ิงหลังจากปลีบานตอไป จนหวีตีนเตาอีก 2 ชั้น เพ่ือสะดวกตอการเก็บ
เกี่ยว

9.การคากลวย นิยมคาในกลวยหอมเปนสวนใหญ เพ่ือปองกันการหักกลางลาตน หลังจากการตกเครือ ควร
ค้ํา บริเวณเครือหรือใชไมดามลาตนโดยตรง

ภาคบายสอนใหรูเรื่องผึ้ง ชนิดของผึ้ง การทํางานของผ้ึง ท่ีผ้ึงแตละชนิดตองอยู และสอนวิธีจับผึ้ง อุปกรณ
และเคร่ืองมือจับผ้ึงผูเรียนรูหลากหลาย

     

 

9. แลกเปลี่ยนเรียนรู

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

9.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 1

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00-14.00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีไดดําเนินการผานมา

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.คนในชุมชนมีความเขาใจในการจัดต้ังกลุมมากขึ้นและใหความรวมมือจนนําไปสูชุมชนเขมแข็งนาอยู 2.ทุก
คนในชุมชนมีความรูดานตางๆมากข้ึนแลวนํามาเปนอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดมากยิ่งขึ้น อีกท้ังการรูจักลดหน้ีสิน
ไมกอหนี้สินเพิ่ม อยูอยางพอเพียง

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : มีผูเขารวมกิจกรรม 50 คน

่ ่ ่
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ผลลัพท : ไดมาแลกเปล่ียนเรียนรูในกิจกรรมตางที่ผานมา โดยผูเขารวมกิจกรรมไดแลกเปล่ียนเรียนรูกัน เชน
ในเร่ืองการทําเกษตรแบบผสมผสานการเลี้ยงปลาการเล้ียงไก และประโยชนของสมุนไพร

ปญหา : เสียดายโอกาสของคนท่ีไมไดเขารวมโครงการวาดครงการมีแรงขับเคล่ือนใหปญหาที่มีอยูนั้นลดลงไป
โดยการเปดทัศนะคติใหกวางขึ้นเพื่อเรียนรูการพอเพียงพออยูพอกิน และการเนนอยูกับะรรมชาติ โดยแมผูที่
เขารวมโครงการนี้ก็ยังมาอยูหลายคนท่ีไมสามารถเขาใจและนําสิ่งที่เรียนรูนั้นไปปฏับติจิงในครัวเรือน โดยตอง
เชิญชวนและลงมือทําใหเปนผลเปนรูปธรรมชาวบานจึงมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
-บทเรียนแตละกลุม นําความรูผลที่ได และปญหาตางๆของแตละกลุม นํามาคุยแลกเปลี่ยนในสภาองคกร
ตางๆ พรอมท้ังมาประสานงานตางๆ สูการพัฒนาท่ีเพ่ิมศักยภาพใหมากยิ่งขึ้น
แลวนําความรูท่ีไดมาปรับเปล่ียนเปนส่ือ โดยใชมโนราหที่ชาวบานนับถือ มาขับรองบทเพลงมโนราหเปนสื่อ
กลางของการกระจายขอมูล

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูครั้งท่ี 1 โดยจะเปนการเรียนรูเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆที่ไดทํามาในโครงการ
ท่ีผานมามาเรียนรูกันวาใครไดเรียนรู็เกี่ยวกิจกรรมอะไรไปบาง

ดานปศุสัตวการเล้ียงไกไข ไดรูวิธีการเลี้ยงไกไขการดูแลไกใหไขการใหอาหาร ปลาในบอ ไดรูต้ังแตการเตรี
ยมบอการคัดเลือกพันธปลาการดูแลการใหอาหารปลา
ดานการเกษตรผสมผสานมีไอเดียท่ีจะปลุกพืชใหมๆใหใชประโยชนในพนท่ีมากที่สุด การปลูกผักแบบผสม
ผสานไดรูเกี่ยวกับารเตรียมพื้นที่เตรียมดินอยางไรการเลือกผักที่จะปลูกวาจะปลุกพืชผักนี้ในชวงฤดูไหน
อีกท้ังมีการเรียนรูการทําปุยหมักชนิดตางๆไดอยางมาย และการทําขาวไรท่ีมีนางออง รัตบุรี ทําใหผูที่เขา
รวมสนใจไปศึกษานอกดู
ซ่ึงแตละกลุม แตละคนที่ไดไปเรียนรูมาก็มาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน และมาพูดคุยถึงกิจกรรมที่ผานมานั้นมี
บางเร่ืองท่ีผูเขารวมสนใจและสนุกสนานอยยากมีความรูเรื่องนั้นใหมากขึ้นไปอีก จึงไดเสนอใหมีการ
แนะนําเร่ืองน้ันๆ และปยหาของการดําเนินการโดยแตละกลุมี่จัดตั้งขึ้นผูที่สนใจในการเรวมทํานั้นเมื่อกลับ
บานไปกนําสิ่งท่ีเรียนไปน้ันมาปฏิบัติจริงจึงสามรถเปนผลหรือมีความรูสึกวาการเขารมกลุมนี้สารมารถลด
หน้ีไดแตบางคนท่ีเขารวมกไมไดนําไปปฏิบัติจริงจึงไมรูวามันสงผลอยางไรทําใหหมดกําลังใจที่จะมาเรียนรู
จึงวางแนวทางการแกไขชวนเชิยใหคนในชุมชนเหลานี้ลงมือทําและเขารวมโดยแผนครั้งๆตอไปจะตอง
ทําใหเห็นภาพชัดกวาน้ี นําส่ิงที่สามารถมาเปรียบเทียบไดจริง และส่ิงที่เรียนรุตองมีความแปลกใหมที่ใน
ชุมชนยังไมไดมีมากนักผูเขารวมจะมีความสนใจและอยากเขารวมมากยิ่งขึ้น

   

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

9.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 2

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00-16:oo น. 50 50



วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อพบปะพูดคุยกับผูเขารวมโครงการ

ผลลัพทที่ตั้งไว
1.คนในชุมชนมีความเขาใจในการจัดต้ังกลุมมากขึ้นและใหความรวมมือจนนําไปสูชุมชนเขมแข็งนาอยู 2.ทุก
คนในชุมชนมีความรูดานตางๆมากข้ึนแลวนํามาเปนอาชีพเสริม เพ่ิมรายไดมากยิ่งขึ้น อีกท้ังการรูจักลดหน้ีสิน
ไมกอหนี้สินเพิ่ม อยูอยางพอเพียง

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : มีผูเขารวมกิจกรรม 50 คน

ผลลัพท : ไดแลกเปล่ียนเรียนรูกันแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดของการรวมกลุมสมาชิก และประโยชนที่ไดรับ
จากการเปดโครงการ วาท่ีผานมาแลวน้ันเราไดดําเนินถึงจุดไหนบางมีสวนไหนที่อยากเพิ่มหรือเนนเร่ืองของ
อะไรบาง แลวรับประทานอาหารจากน้ันมาพูดคุยกันตอซึ่งในที่ประชุมสวนใหญจะพูดถึงสมุนไพรมากยิ่งขึ้น
เพราะชวงน้ีการดูแลสุขภาพกําลังมาแรง ผูคนใหความสนใจกับการดูแลสุขภาพมากยิ้งขึ้น ทั้งการบริโภคผัก
ปลอดสารพิษและการรับประทานผักหรือสมุนไพรเหลานี้ที่มีสรรพคุณเปนยาท้ังรางการ การลดความดัน
โลหิต ตางเปนท่ีช่ืนชอบของแมบาน คือ การใชผักผลไมพืชสมุนไพรในการเสริมความงาน เชน การนํา
มะละกอมาหมักผม การนําวานหางจระเขมาลบรอยสิวรอย และ การใชมะเขือเทศ หอมแดงในการดูแลผิว
หนา ตางๆท่ีมีอยูในครัวหรือชุมชนมาใชดูแลความงามของรางกาย

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
ผูใหญสหพัฒ สุขอนันต เปดพูดคุย และ เกษตรอําเภอประจําตําบลเขาขาว น.ส.สุธิษา จันทรปรุง มารวมพูด
คุยเสวนาถามความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรูความคิดของการรวมกลุมสมาชิก และประโยชนที่ไดรับจากการ
เปดโครงการ และรับประทานน้ําและอาหารวาง แลวพูดคุยกันตอกับการดําเนินการโครงงาน

กิจกรรมท่ีทําจริง
ผูใหญสหฟฒ สุขอนันต เปดพูดคุย และ เกษตรอําเภอประจําตําบลเขาขาว น.ส.สุธิษา จันทรปรุง มารวมพูด
คุยเสวนาถามความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรูการทําโครงการรวมกัน

    

 

10. ถอดบทเรียน

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

10.1 ถอดบทเรียน

วันที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อรูการปฏิบัติกิจกรรมโครงการ สสส.
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ผลลัพทที่ตั้งไว
1.ทุกครัวเรือนมีความเขาใจมากยิ่งข้ึนในการจัดตั้งกลุมและดําเนินงาน.

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : ผูเขารวม 50 คน

ผลลัพท:

1. เกิดการรวมกลุม
2. ลดรายจายเพิ่มรายไดไดเรียนรูการใชจายและเทคนิคประหยัดในแตละการ การใชทรัพยากรยางคุมคาที่สุด
3. ชาวบานมีความตระหนักมากขึ้นถึงแมตัวเองจะประหยัดพอสมควรแลวแตบางบานก็มีการประหยัด

มากกวาซ่ึงชวยลดหนี้สินทําใหรูศักยภาพวาครบครัวตนสามารถลดสิ่งตางๆมากกวานี้

ปญหา : แมบางครบครัวจะดําเนินตามแผนนี้จริงแตก็มีบางบานท่ีรายจายท่ีมีรายจายเยอะอยูเศรษฐกิจที่
ผันผวน ทําใหรายรับท่ีไดไมเพียงตอรายจาย จึงตองชี้แนะวากลับกันถาตองจายคาเลาเรียนของลูกๆแลวมา
ตองเสียขงจุกจิกในบานอีกก็ยิ่งจะทําใหเสียคาใชจาย นี้เปนวิธีงายๆที่จะสามารถลดใหไมจายไปมากกวาน้ี

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
ถอดบทเรียนการพัฒนา พูดคุยวงลอมเสวนากันวาใครมีการลดรายจายหรือไม มีรายรับหรือไม มาประชุมกัน
ถาใครท่ีลดรายจายเพิ่มรายไดก็มาแะนําวิธีการใครคนอื่นรับทราบ ใครที่ยังมีรายจายมากกวารายรับ ก็ชวยกัน
หาทางแกไข วาสาเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน มาปรึกษาหารือกัน และแกไขใหตรงจุดนั้น

กิจกรรมท่ีทําจริง
ถอดบทเรียนการพัฒนา พูดคุยวงลอมเสวนากันวาใครมีการลดรายจายหรือไม มีรายรับหรือไม มาประชุมกัน
ถาใครท่ีลดรายจายเพิ่มรายไดก็มาแะนําวิธีการใครคนอื่นรับทราบ ใครที่ยังมีรายจายมากกวารายรับ ก็ชวยกัน
หาทางแกไข วาสาเหตุใดจึงเปนเชนน้ัน มาปรึกษาหารือกัน และแกไขใหตรงจุดนั้นตั้งแตเริ่มโครงการน้ีมามีผู
เขารวมใหการไมมากนักเพราะผูคนยังไมเชื่อวาโครงการนี้จะทําใหตนเปล่ียนแปลงอยางไรเมื่อจัดกิจกรรม
ตางๆเชิยชวนพี่นองารวมฟงมากยิ่งข้ึน ผูที่เขารวมกไดรีบความรูจากการจัดกิจกรมทุกครั้ง ไมวาจะความรู
ใหมใๆ เทคนิคการทําการเกษตรการรวมกลุมกันชวยกันพรอมทั้งเรียนรู และนําไปใชปฏัิบติท่ีบานของตนเอง
การจดบันทึกรายรับรายจายการใชนํ้าหมักปุยชีวภาพแทนสารเคมีที่ทําใหไมเปนอันตรายตอรางกาย การกวน
สบูน้ํายาลางจานเองที่ประหยัดคาใชจายลงไปเยอะ อีกทั้งหันมาปลุกผักกินเองแมหนี้สินจะไมสามารถลดลง
อยางเห็นไดชัดแตผูท่ีเขารวมสวนใหยท่ีลงมือทําตางกใหความเห็นท่ีวาสามารทําใหตนเองพออยูพอกินได ไม
เพิ่มคาใชจายอยางใด กลับทําใหมีความสุขในการทํางาานมากยิ่งขึ้น อยากเรียนรูสิ่งใหมๆมาตอยอดและทํา
เปนรายไดเสริมมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมไมเพียงแตใหความรูเทานั้นยังเปนการพบปะกับเพื่อนบานไดถาม
สาระทุกขสุขดิบความเปนอยูซึ่งกันและกันเปนการสรางเสริมสัมพันธไมตรีตอกันมากยิ่งขึ้น ทําใหคนในชุมชน
หันหนามาพูดคุยมากยิ่งข้ึนสังคมสามัคคีเขมแข็งขึ้น

   

  

 

11.



ไมมีกิจกรรม

12. การประชุมรวมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เล้ียงผูติดตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

12.1 ปฐมนิเทศโครงการใหม

วันที่ 3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อปฐมนิเทศโครงการใหม

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
1. ไดเรียนรูวิธีการดําเนินงานตามโครงการในการทํากิจกรรมจะตองมีการเก็บภาพถาย บันทึกกิจกรรมใน

เว็บไซตเตรียมเอกสารดานการเงินใหถูกตอง
2. เรียนรูวิธีดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. ไดวางแผนการดําเนินงานตามโครงการ ในการกําหนดกิจกรรมในปฏิทินโครงการ วากิจกรรมจะทําในวัน

ไหน ชวงเดือนไหนและไดกําหนดการประชุมสภาผูนําทุกเดือน
4. ไดเรียนรูความเส่ียง ตอการดําเนินงาน อยางเชนการเบิกจายเงินตอง 2 ใน 3 คน ใหเบิกจายตามราย

กิจกรรม

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
วันน้ีปฐมนิเทศโครงการใหม โดย สจรส.มอ. รวมกับพ่ีเล้ียงจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ี สจรส.มอ.ไดจัดปฐมนิเทศโครงการใหมที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
โดย อ.พงศเทพ ไดชี้แจงแนวทางการทําโครงการ วัตถุประสงคการดําเนินงาน อ.กําไล ไดแนะนําแนวคิดการ
ทําโครงการ และข้ันตอนการทําโครง3 ระยะ ชวงกอนดําเนินงาน ระหวางดําเนินงานและหลังดําเนินงาน
อ.สุดา ไดแนะนําเรืองเกี่ยวกับเอกสารเงินในการเขียนบิลในการเขียนใบสําคัญรับเงินตองมีรายละเอียดใหครบ
ถวนตามท่ีกําหนด อ.ถนอม ไดแนะนําเกี่ยวกับการถายรูปในการทํากิจกรรม วาจะตองถายกิจกรรมใหเปน
กิจกรรมท่ีมีชีวิตและสามารถมองออกไดวาเปนกิจกรรมอะไรกําลังทํากิจกรรมอะไรเพ่ือเปนการสื่อใหคนที่ดู
ภาพไดเห็นถึงกิจกรรมท่ีไดทําไปรวมถึงการบันทึกขอมุลลงในเวปไซด และการบันทุกรูปในภาพในเว็บไซต
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**
ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง ผลผลิตที่เกิด

้



กิจกรรมของโครงการ ไว ขึ้นจริง

12.2 การติดตาม สจรส.มอ. ครั้งที่ 2

วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อใหเขาใจในการทําบัญชีและเอกสารกิจกรรมแตละครั้งเพ่ือสงกลับสจรส.มอ.

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
สรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมโครงการ สรุปวา ผลผลิต

1. ตัวแทนโครงการเขารวมกิจกรรม 2 คน
2. ไดฝกการบันทึกลงเวปไซด 1 กิจกรรม
3. ไดฝกทําบัญชีเงินสดและการจายภาษี ณ ที่จาย 1 ชุด

ผลลัพธ

1. มีความรูและเขาใจมากข้ึนเกี่ยวกับการเขียนผลลัพธ ผลผลิตจากการทํากิจกรรม
2. มึความรูและเขาใจเรื่องภาษีและสามารถบันทึกขอมูลภาษีได
3. มีความรูความเขาใจมากข้ึนในการบันทึกกิจกรรมเขาเว็บไซตและบันทึกภาพในเว็บไซต

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
รวมรับฟงและเรียนรูการทําบัญชีและการทํารายงายสงกลับของสจรส.มอ.

กิจกรรมท่ีทําจริง
ไปพบ สจรส.มอ. ท่ีมหาวิทยาลัยทวลัยลักษณ ตึกรวม 5 ไดเรียนรู 1.การเขียนรายงาน และการเงิน -การ
บันทึก รายงานลงโปรแกรม ออนไลน -การประเมินผล คุณภาพกิจกรรม 2.การเก็บรวบรวม รายงานใน
1กิจกรรม เอกสาร: -รายช่ือ ผูเขารวมโครงการฯ -ใบสําคัญรับเงิน 1ใบ จากทางราน -สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน ผูรับเหมา 1คน 2.2เอกสารทางภาษี 2.3รายงาน(บันทึกการทํากิจกรรม) 3.การหักภาษีหัก ณ ที่
จาย -การหักภาษี ณ ท่ีจาย -ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ท่ีจาย -ออกรายงานยืนแบบ ภงด.3
-นําสง ภงด.3 ภายในวันท่ี 7ของเดือนถัดไป

   

 

2 2

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

12.3 ปดงวดรายงานรวมกับพ่ีเลี้ยง ครั้งท่ี 3

วันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น. 2 2



วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อความเขาใจ และการเรียนรูในการจัดเก็บเอกสาร

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
1. มีผูเขารวมโครงากร 2 คน
2. ไดตรวจความพรอมของเอกสารได เขาใจในการสรุปปดงวดโครงการคือการไดตรวจเช็ค เงินในการจาย

แตละกิจกรรมและเอกสารดานการเงินของแตละกิจกรรม
3. ไดเขาใจการลงบันทึกบัญชี ไดเขาใจวิธีการบันทึกขอมูลออนไลน
4. ไดตรวจสอบความถูกตองของเอกสารดานการเงิน และมีความเขาใจในดานการเงินมากขึ้น ในการเขียนบิล

คือตองเขียนรายละเอียดใหครบตามกําหนด

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
รวมรับฟงและเรียนรูการทําบัญชีและการทํารายงายสงกลับของสจรส.มอ.

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมพี่เลี้ยงโครงการ เพื่อติดตามความคืบหนาของโครงและการทํารายงานเพื่อปดงวดที่ 1
09.30น. ไดไปพบพี่เลี้ยงเพื่อติดตาม ผลงานของกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมให สจรส.มอ. ตรวจหลักฐาน
1.มีการบันทึกกิจกรรม แบบบันทึกผลกิจกรรม สิ่งที่เกิดขึ้น ผลลัพธ ผลกระทบ รายงานกิจกรรม เพื่อบันทึก
ขอมูลในเอกสารเรียบรอย ใหพิมพเขาโปรแกรมออนไลน แตละกิจกรรมใหโหลดรูปภาพใหเรียบรอย 2.หลัก
ฐานการเงิน -ดําเนินตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน -ตรวจสอบยอดเงินโครงการฯ และบันทึกออนไลน
-ตรวตสอบการเขียนเงินสด -ตรวจสอบหลังฐาน สมุดบัญชีธนาคาร ตองดําเนินกิจกรรมใชเงินมากกวารอยละ
60 3.หลักฐานประกอบการดําเนินงาน -ลายมือชื่อผูเขารวมประชุม -หลักฐานการเบิกจายเงิน 4.บันทึกชวย
จํา -บันทึกขอมูลเขาโปรแกรมออนไลนใหเรียบรอย -หลักฐานการเงินตองถูกตอง ครบถวน -ปดงวดสง
เอกสาร

   

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

12.4 ปดรายงาน งวด 1 กับพ่ีเลี้ยงพ้ืนท่ี ครั้งที่ 4

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09:00 น. 2 2



วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อตรวจสอบเอกสารปดงวด

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
1. มีผูเขารวมกิจกรรม 2 คน
2. ไดรวบรวมกิจกรรมไดทุกกิจกรรม และไดแกไขในบางกิจกรรมได เชน ในเรื่องของรูปภาพและเน้ือหาบาง

กิจกรรมท่ียังขาดรายละเอียด
3. ไดเรียนรูเพิ่มเติมในการบันทึกกิจกรรมเขาเว็บไซต และการบันทึกรายละเอียดใหชัดเจนเชนผลลัพธที่ไดรับ

จากการทํากิจกรรม แตละกิจกรรม
4. เรียนรูการทําบัญชีทางการเงิน
5. จัดทําเอกสารการปดงวดงบประมาณ การจัดเรียงเอกสารสําคัญทางเงิน การจัดเก็บเอกสาร โดยไดรูถึงการ

ปดงวดงบประมาณการทํากิจกรรม ไดรูถึงความสําคัญทางการเงินไดรูถึงนํ้าใจของเพ่ือรวมงาน ความมี
น้ําใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผ ความสามัคคีในทีมงาน ในการชวยกันบันทึกกิจกรรมในเว็บไซต และการตรวจสอบ
เอกสาร วากิจกรรมไหนบางท่ีครบหรือขาดไป

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
รวมรับฟงและเรียนรูการทําบัญชีและการทํารายงายสงกลับของสจรส.มอ.

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมติดตามของพี่เล้ียงโครงการ เพ่ือปดงวดครั้ง ท่ี 1 โดยเดินทางมาพบพ่ีเล้ียงที่ รพ.สต. เขา
พระบาท เวลา 10.30 น. มาถึง ไดเรียนรูในเรื่อง: -การตรวจหลักฐานการทํางายงานโดยพี่เลี้ยงไดตรวจดู
เอกสารดานการเงินและไดแนะนําในเรื่องเตรียมเอกสารดานการเงินในเรื่องของบิลการเสียภาษี -การลง
บันทึกโปรแกรมออนไลนโดยไดแนะนําในการบันทึกในโปรแกรมออนไลนวาใหเขียนรายละเอียดในแตละ
กิจกรรมใหมากกวาน้ีและผลลัพธท่ีไดจากการทํากิจ วาไดอะไรบางไดอยางไรสวนรูปใหใสขึ้นเว็บไซตไดเลย
-การลงบันทึกรายรับรายจายใหลงใหครบและใหลองคิดคํานวนรายจายออกมาดูวาถูกตองและตรงกับเอกสาร
ไหม การทําบัญชีการเงินและการเตรียมเอกสารเพ่ือการตรวจของ สจรส.มอ. ตรวจเอกสารทางการเงินเปนใบ
สําคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงินผิดตองแกไข เขียนรายงานการประชุมที่พบปะพ่ีเล้ียงในแตละครั้ง 22.30นง เดิน
ทางกลับบาน

   

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

12.5 การประชุมจัดทํารายงานงวดที่ 1

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว

่ ่

2 2



เพื่อปดงวดรายงาน งวดท่ี 1

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
1. มีผูเขารวมกิจกรรม 2 คน
2. การประชุมจัดทํารายงานงวดท่ี 1 กับ สจรส.มอ.และพี่เล้ียงและคืนเงินเปดบัญชี 500 บาท
3. ไดทราบถึงส่ิงท่ีตองแกไขจากการตรวจรายงานและการตรวจเอกสาร ดังนี้

คาถายเอกสารบิลรานไมถูกตอง และลงไมถูกหมวดแกไขโดย ตองไปขอบิลจากรานมาใหมและในการ
บันทึกใหบันทึกในคาใชสอย
ขาดใบสําคัญรับเงินของผูประสานงานในบางกิจกรรมกไขโดยการตองไปขอใบเสร็จรับเงินมา
การเขียนกิจกรรมไมตรงกันแกไขโดยการไปบันทึกใหม และดูกิจกรรมใหสอดคลองกัน
รูปถายกับกิจกรรม ไมสัมพันธ กับจํานวนกิจกรรมเปาหมายแกไข โดยเก็บกิจกรรมเสริม
การเขียนผลลัพธกวางเกินไป การเขียนผลลัพธยังไมสัมพันธแกไขโดยการบันทึกใหม

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
การประชุมจัดทํารายงานงวดท่ี 1 กับ สจรส.มอ.และพี่เล้ียง 

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมการติดตามและ พบพี่เล้ียงพ้ืนท่ีและ สจรส.มอโดยตัวแทนโครงการ 2 คน เขารวมกิจกรรม
เพื่อปดรายงานงวดท่ี 1 ท่ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดนําเอกสารให สจรส.มอ.ตรวจสอบเอกสาร รายงานผล
การดําเนินงาน และพี่เลี้ยงไดแนะนํามาใหปรับปรุง

  

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

12.6 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ

วันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
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ผลผลิต:1ผูเขารวมกิจกรรม 2 คน
ผลลัพท1.ไดทบทวนโครงการวาไดทําอะไรไปแลวบาง และจะทําอะไรตอไปบาง 2.ไดกลับไปดูกิจกรรมของ
ตนเองวา ตองเพิ่มเติมอะไรอีกบางเพราะรายละเอียดกิจกรรมในเวปไซต และรูป ยังไมครบถวน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
การพบพี่เล้ียงเพื่อดูความเปนไปของโครงการท่ังงบประมาณและกิจกรรมตางๆ

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรมติดตามโครงการรวมกับพี่เล้ียงเพ่ือติดตามความคืบหนาของโครงการที่ ม.วลัยลักษณ
อ.กําไลไดใหความรูเรื่องการจัดทําโครงการ ไดใหผูเขารวมประชุมนั่งสมาธิกอนเริ่มการประชุม ใหหลับตา
นึกถึงโครงการท่ีไดทํามาในระยะเวลา 6 เดือน วาจากที่ทําไปแลว มีใครท่ีมีพฤติกรรมเปล่ียนไปบาง เกิดการ
รวมกลุมอยางไรบาง ส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนไปในชุมชนมีอะไรบาง แลวระยะเวลาที่เหลือเราจะทําอะไรตอไป
บางแลวใหเขียนลงในกระดาษสงพี่เล้ียง และเรียนรูการจดบันทึกรายงานบันทุกการรับรายจาย บันทึกการเงิน
เอกสารตฃางๆ กับพี่เล้ียงและสจรส และการทํากับชุมชน

   

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

12.7 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ

วันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อประชุมรวมกับพี่เล้ียงติดตามโครงการงวดที่ 2

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : มีผูเขารวมกิจกรรม 2 คน

ผลลัพท : ไดตรวจสอบเอกสารแลวตองกลับไปแกไขในเรื่องของใบเสร็จและใหไปบันทึกขอมูลในเวปไซตให
เรียบรอย กอนสงใหพี่เล้ียงตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือดําเนินการปดโครงการในงวดที่ 2

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
พบปะพี่เล้ียงท่ี ม.วลัยลักษณ ไปเรียนรูเพ่ือสรุปปดโครงการ

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีเปนกิจกรรม มาตรวจเอกสาร และติดตามความคืบหนาของโครงการโดยวันนี้ไดตรวจเช็คเอกสารดาน
การเงินและการบันทึกในเวปไซต ของกิจกรรมตางๆที่ทํามาทั้งหมดบันทึกรายละเอียดดังกลาวลงไป
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วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

12.8 รวมงานสรางสุขคนใต

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อรวมงานสรางสุขคนใต

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ขอเสนอเพิ่มเติมจากการประชุมหองยอย สานพลังขับเคล่ือนชุมชนนาอยูสูนโยบายสาธารณะ

1. การสื่อสารใหเขาถึงพื้นท่ี รูจัก สสส.
2. สสส.ควรทํางานรวมกับโรงเรียนใหมากขึ้น ถาเขาถึง เยาวชนไดมาก เขาจะรูจัก สสส.ตั้งแตยังเล็ก ปลูกฝง

ความคิด จิตสาธารณะ ตอนน้ีทางโรงเรียนตองการคนช้ีนําสสส.คิดอะไรเพ่ือเด็กและเยาวชนหลายอยาง
เขาไมรุวาใครทําอยางไรใหถึงโรงเรียนและทําใหไดสมาชิกคนใหม และเด็กๆ ท่ีจะสืบทอด

3. การลงไปประชาสัมพันธ ลงไปยังพื้นท่ี องคกรเชื่อวาหลายหมูบาน ชุมชน ยังมีความตองการวันน้ีเปนนิมิต
หลายอันดี ท่ี สสส.ซึ่งเปนองคกรอิสระ และวันนี้สําคัญถาเราทํางานเชิงรุก ประชาสัมพันธ ทําใหประชาชน
ไดรุจัก สสส. (การสรางคนรุนใหม คนรุนเยาวเปนการปลูกฝงตั้งแตเด็ก)

4. อยากเติมเต็มโครงการ สสส. ทําภายใตเทคโนโลยี ไอทีหลายหมูบานอยากทําเพราะเปนโครงการที่ดี เขา
ทําได แตปญหาเขาขาดผูเช่ียวชาญดานไอทีอาจจะใหเขาไดเขามาเสนอ และหาคนรุนใหม มาอบรม เติม
เต็มทางดานน้ี เพื่อใชในการทําเครื่องมือรายงาน การวัดผล

สรุปขอเสนอเพื่อการขับเคล่ือนการสรางเสริมสุขภาพของภาคใต 3 ขอเสนอจากหองสานพลังขับเคลื่อน
ชุมชนนาอยูสูนโยบายสาธารณะ

ขอเสนอ สสส.

สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกลไก ขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาศักยภาพผูนาชุมชนเพ่ือสรางชุมชนนาอยู
เชน สนับสนุนใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูของผูนาชุมชนและองคกรในทองถิ่น ใหสามารถขับเคลื่อนงาน
ชุมชนนาอยูไดอยางตอเน่ือง
เพิ่มการส่ือสารและชองทางการประชาสัมพันธใหชุมชนไดเขาถึงแหลงทุนใหมากขึ้น - สนับสนุนใหเกิดการ
สรางกลไกพี่เลี้ยงเพื่อหนุนเสริมใหชุมชนมีศักยภาพนาไปสูการสรางชุมชนเขมแข็ง
สสส. เปนองคกรกลางประสานความรวมมือระหวางเครือขาย เพ่ือใหเกิดการขยายผลในระดับนโยบาย
เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานชุมชนนาอยู

สช.

เปดโอกาสใหชุมชนที่ดาเนินงานชุมชนนาอยู ไดเขามารวมในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อ
สุขภาพแบบมีสวนรวม

่
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นาบทเรียนและขอมูล องคความรู และคณะทางานจากโครงการชุมชนนาอยู มายกระดับสูการขับเคลื่อน
เชิงนโยบายสาธารณะ ในประเด็นท่ีสอดคลองกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน สปสช.
ใหกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จัดสรรงบประมาณใหกับชุมชนท่ีดาเนินงานตามแนวทางของ
ชุมชนนาอยูเพื่อพัฒนายกระดับจากพื้นที่สูตําบล
กําหนดสัดสวนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นใหมีตัวแทนของผูนาชุมชนที่ขับ
เคล่ือนงานชุมชนนาอยูไดสําเร็จ
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาโครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนใหมีแนวทาง เพ่ือพัฒนาและรวมเปน
ภาคีเครือขายไดมากข้ึน กระทรวงสาธารณสุข
กําหนดใหหนวยบริการสุขภาพ ดาเนินงานสรางเสริมสุขภาพรวมกับชุมชนมากขึ้น โดยกําหนดตัวชี้วัด
ชุมชนนาอยูในมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรสาขาสุขภาพมีความเขาใจ และ มีความรวมมือกับชุมชน ในการขับเคลื่อน
งาน สถานีโทรทัศน ไทยพีบีเอส
สนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธ แนวทางการดาเนินงานชุมชนนาอยูใหทั่วถึงในระดับชุมชนทองถิ่น
นําเสนอบทเรียนพื้นท่ีตัวอยาง ดําเนินงานชุมชนนาอยู เพ่ือกระตุนใหเกิดการเรียนรู การพัฒนา กลุมผูนา
ชุมชนใหมีกลไกการดาเนินงานสรางชุมชนเขมแข็ง
สนับสนุนใหเกิดชองทางการส่ือสาร เพื่อประชาสัมพันธนวัตกรรมส่ือสรางสรรคชุมชนนาอยู ใหถึงทั่วถึงใน
ระดับทองถ่ิน และส่ือสารใหสังคมไดเห็นกระบวนการขับเคล่ือนชุมชนอยางเปนระบบ

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
การเขารวมเพื่อดําเนินการตามแผนการพํฒนาวัตกรรมการสงเสริมสุขตางๆในชุมชน

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันจันทร ท่ี 3  ตุลาคม ๒๕๕๙ 12.00 - 13.00  น. การแสดงโขน ตอน ศึกพรหมาสตร ศูนยสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พิธีเปด การรวมกันรองเพลงชาติไทย 13.00 - 13.10  น. กลาว
ตอนรับ โดย นายทรงพลสวาสด์ิธรรม ผูวาราชการจังหวัดสงขลา 13.10- 13.30  น. กลาวเปดโดย นาย
แพทยวีระพันธสุพรรณไชยมาตร รองประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 13.30 -
15.00  น. ปาฐกถา เรื่อง “บทบาทของประเทศไทยในการเปนผูนําการพัฒนานวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพใน
ภูมิภาคอาเซียน”โดย นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี 15.00 - 15.30  น. รายงานสุขภาวะคนใต
สรุปภาพรวมการดําเนินงานสรางสุขภาคใตปที่ผานมา โดย ผศ.ดร.ภก.พงคเทพสุธีรวุฒิ ผูอํานวยการสถาบัน
การจัดการระบบสุขภาพ (สจรส.ม.อ.) 15.30-17.00  น. เสวนา “มุมมองใหมในการพัฒนาระบบสุขภาพใน
อนาคต” โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี นายพงษศักดิ์ยิ่งชนมเจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา นายทวีวัตรเครือสาย ตัวแทนภาคประชาสังคมจังหวัดชุมพร นายแพทยยอรนจิระ
นครสาธารณสุขนิเทศก เขตสุขภาพท่ี 12  ผูดําเนินรายการเสวนา : นายแพทยบัญชาพงษพานิช 18.00 -
20.00  น. ลานปญญาสรางสุข แลกเปลี่ยนความรู นวัตกรรม วันอังคาร ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 08.00 -
09.00  น. ลานปญญาสรางสุข แลกเปลี่ยนความรู นวัตกรรม 09.00 - 12.00  น.การประชุมหองยอย 1. การ
พัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีสวนรวม พื้นท่ี 14 จังหวัดภาคใต 2. การทองเที่ยว
ชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 4. สานพลังขับเคลื่อน
ชุมชนนาอยู สูนโยบายสาธารณะ 5. ความมั่นคงทางมนุษย : การลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ • 09.00 -12.00 
น.การนําเสนอผลงานวิชาการ หองนําเสนอผลงานวิชาการกลุม 1  หองนําเสนอผลงานวิชาการของชุมชน
เรื่องเลาเราพลังลานส่ือสรางสุข 12.00 -14.00  น. ลานปญญาเสวนา แลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรม ลานศาลา
เรือนไทย 14.00-17.00  น. การประชุมหองยอย 1. การพัฒนาและขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีสวนรวม พื้นท่ี 14 จังหวัดภาคใต (ตอ) 2. ความมั่นคงทางอาหาร 3. กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถ่ิน (ตอ) 4. สานพลังขับเคล่ือนชุมชนนาอยู สูนโยบายสาธารณะ (ตอ) 6.การพัฒนาเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว 7.ระบบสุขภาพการแพทยพหุวัฒนธรรม 14.00-17.00 น. การนําเสนอผลงานวิชาการ หองนํา
เสนอผลงานวิชาการกลุม 1 (ตอ) หองนําเสนอผลงานวิชาการกลุม 2 (ตอ) หองนําเสนอผลงานวิชาการของ
ชุมชน เร่ืองเลาเราพลัง (ตอ) 18.00 -20.00  น. ลานปญญาเสวนา แลกเปล่ียนเรียนรูนวัตกรรม ซ่ึงในวันน้ี
ก็ไดเขารวม การประชุมหองยอย สานพลังขับเคล่ือนชุมชนนาอยูสูนโยบายสาธารณะ โดยในเวลา 09.00 น.
เริ่มกิจกรรม เร่ิมดวยการรวมสนุกเตนเพลงchicken dance รวมกันกอน และหลังจากนั้น ก็ไดมีการเสวนา
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ในหัวขอเร่ือง สานพลังชุมชนนาอยูสูนโยบายสาธารณะ โครงการสรางคนรักษส่ิงแวดลอมท่ีบานทุงยาวตําบล
โคกมวงอําเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงซึ่งจากปญหาในหมูบานในเรื่องวิกฤติภัยแลงทําฝาย ปลูกปา ขยะ ไฟ
ไหมปาซึ่งจะใชฐานขอมูลพื้นท่ีกําหนดทิศทางในการทํางาน ซึ่งคนในชุมชนมีสวนรวมกัน มีการแบงภาระงาน
เปนหุนสวน รวมกันทํางานในชุมชน ซึ่งมีโครงการจาก สสส เปนฐานโดยมีอบต. สนับสนุนงบ ประมาณและ
นักวิชาการ ชวยเสริม หัวหนาสํานักปลัด นวก.สาธารณสุขจนท.อนุรักษส่ิงแวดลอม (ทสจ.) ราชการชวย
จัดการขยะซ่ึงจะทําใหต่ืนตัวมากข้ึนซึ่งมีปจจัยแหงความสําเร็จโดยการมีผูนํา ซึ่งนําแบบมีสวนรวม ใชความรู
เกิดความรวมมือ แบงภารกิจ และการหนุนเสริมขอมูลเดนเฉพาะชุมชน คือ มีพ้ืนท่ีปาสงวนเต็มพื้นที่ โดยการ
กําหนดกติกาชุมชน คือ ใชพื้นที่แลวตองปลูกปาเพ่ิม กันเขตพ้ืนที่ เปนพื้นที่ฟนฟูมีการเชื่อมโยงเครือขาย จาก
ทสม. (อาสาจัดการทรัพยากรและอนุรักษส่ิงแวดลอม) ภาควิชาการ (มอ.ปตตานี ม.ทักษิณ) หลังจากจบการ
เสวนาก็ ชม การแสดงโขนคนตอน เชิดพระอิศวร 10.10 น. นําเสนอกรณีศึกษาประเด็นการคัดแยกขยะ
โครงการรวมสรางชุมชนใหนาอยูบานหวยลึกจัดการขยะชุมชนตําบลทรายขาวอําเภอคลองทอมจังหวัดกระบี่
10.30น. นําเสนอกรณีศึกษาประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงโครงการแหลมยางนาพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียงตําบล
ตะโกอําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร 11.50น.นําเสนอกรณีศึกษาประเด็นเด็กและเยาวชนโครงการปนตงสราง
สุขบานสี่แยกวัดโหนดตําบลโพธิ์ทอง อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 11.20 น. ผูทรงคุณวุฒิใหคํา
แนะนําการขับเคล่ือนชุมชนสูขอเสนอเชิงนโยบาย 14.00 น. นําเสนอกรณีศึกษาประเด็นการจัดการ
ทรัพยากรและการทองเท่ียวโครงการการจัดการทองเท่ียววิถีชุมชน บานทาฉัตรชัยตําบลนาทอม ตําบลไมขาว
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 14.20 น.นําเสนอกรณีศึกษาประเด็นการจัดการสุขภาพและอาหารปลอดภัย
โครงการชุมชนหูยานบานนาอยูสูการจัดการตนเองตําบลนาทอมอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุง 14.40 น. ผูทรง
คุณวุฒิใหคําแนะนําการขับเคล่ือนชุมชนสูขอเสนอเชิงนโยบาย 15.30 แลกเปล่ียนเรียนรู การขับเคลื่อนงาน
ชุมชนนาอยู สูการยกระดับเชิงนโยบายโดย อ.กําไล สารักษ และ อ.สุวิทย เมื่อเสร็จกิจกรรมการเสวนาแลก
เปล่ียนกันก็คนที่เขารวมกิจกรรมในหองประชุมยอยก็ไดมาจับมือรวมกันเปนวงกลม และรองเพลงศรัทธารวม
กัน วันพุธท่ี 5  ตุลาคม 2559    08.00 - 09.00  น. ลานสรางสุข แลกเปลี่ยนความรู นวัตกรรม ลานศาลา
เรือนไทย 09.00-10.30  น. สรุปขอเสนอเพ่ือการขับเคล่ือนการสรางเสริมสุขภาพของภาคใต 10.30 11.45 
น. เสวนาเรื่อง “การขับเคล่ือนระบบสุขภาพของประเทศไทยสูการเปนผูนําภูมิภาคอาเซียน”โดย  นาย
แพทยศักด์ิชัยกาญจนวัฒนารักษาการเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ดร.สุปรีดา อดุล
ยานนทผูจัดการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  นายแพทยพลเดชปนประทีป
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  รศ.ดร.วิลาสินีพิพิธกุล รองผูอํานวยการองคการ
กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทยสถานีโทรทัศน (TPBS)ผูดําเนินการอภิปราย นางสาว
ณาตยา แวววีรคุปต 11.45 -12.00  น. พิธีปด

   

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

12.9 เยี่ยมติดตามโครงการ งวดที่ 3

วันที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว

่ ่
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เพื่อเยี่ยมโครงานดุความเปนไป

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ประชนชนไดรับความรูจากการทํากิจกรรมครั้งนี้ และมีการเขาใจเกี่ยวกับโคงการนี้มากยิ่งขึ้น แตปญหาที่พบ
คือ คนในชุมชนยังไมเขาใจในสวนของโครงการนี้ สวนคนท่ีเขาารวมโครงการนี้ยังไมเขาใจกระบวนการทํางาน
เพราะมีความเขาใจวาโครงการน้ีท่ีเขามานั้นเพ่ือนําเงินหรือส่ิงของตางๆมาแจกใหผุที่เขารวมกลุม แตตาม
ความเปนจริงน้ันเปนการนําความรูมาให แนวทางในการปฏับตตางๆ  โดยใหความเขาใจไปเรื่อยๆ เพื่อ
เปนการพัฒนาตนเอง

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
พี่เล้ียงติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ งวดท่ี 2

กิจกรรมท่ีทําจริง
พี่เล้ียงโครงการสอบถามรายละเอียดของโครงการ ถามถึงความพอใจของกาตทํากิจกรรมครั้งนี้ ไดรับความรู
อะไรบางทําแลวไดอะไรบาง โดยสอบถามผูเขารวมโครงการ

   

 

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

12.10 การจัดทําเพ่ือทํารายงาน งวดท่ี 2 และรายงานปดโครงการ

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อจัดทํารายงาน  และเตรียมเอกสารการเงิน

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต : มีผูเขารวมกิจกรรม 2 คน
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ผลลัพท : ไดรายงานผลการดําเนินกิจกรรมบันทึกขอมูลในเว็บไซต เอกสารการเงินถูกตอง สามารถสงรายงาน
ให สจรส.ม.อ.ได

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
พบปะพี่เล้ียงเพื่อสรุปรายงานปดโครงการ สสส.

กิจกรรมท่ีทําจริง
วันน้ีคณะทํางานไดเดินทางมา ท่ี รพ.สต.เขาพระบาท เพ่ือมาทํารายงานกิจกรรมเอกสารดานการเงิน และ
ตรวจสอบเอกสารดานการเงินพรอมทั้งตรวจสอบการบันทึกการขอมูลในเว็บไซต

   

 

13. ทําปายสัญลักษณเขตปลอดบุหรี่ ถายภาพกิจกรรม และจัดทํารายงาน

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

13.1 จัดทําปายปลอดบุหรี่

วันที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อไวสําหรับประชาสัมพันธโครงการและรณรงคการงดสูบบุหรี่

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
ผลผลิต

1. มีปายช่ือโครงการ1ปาย
2. ปายเขตปลอดสุรา1ปาย
3. ปายเขตปลอดบุหรี่ 1ปาย

ผลลัพธ

1. มีปายสําหรับใชประชาสัมพันธโครงการ
2. มีปายเขตปลอดบุหรี่ และเขตปลอดสุรา เพ่ือเปนการรณรงคการงดเหลาและบุหรี่

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
จัดทําปายกิจกรรมปลอดบุหรี่เพื่อใหประชาชนทราบวาโครงการนี้เปนโครงการสนับสนุนดานสุขภาพดวย ดัง
นั้นในการประชุมหรือทํากิจกรรมใดในโครงงานนี้ เปนสถานที่ปลอดบุหรี่ถึงทําใหบรรยากาศในการประชุมทุก
คร้ังเปบบรรยากาศเหมาะสม

2 2



กิจกรรมท่ีทําจริง
คณะทํางาน ผังฟารมลดรายจายท่ีบานทรายขาว นางเยาวภา คําแหง ผูรับผิดชอบโครงการ ไดไป ทําปาย
กิจกรรมโครงการ 1 ปาย ปายเขตปลอดบุหรี่ 1 ปาย ปายปลอดสุรา 1 ปาย เพ่ือใชในการประชาสัมพัฯธ
โครงการและเปนการรณรงคการงดสูปเหลาและบุหรี่

    

 

วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ผลลัพทและตัวชี้วัดผลลัพท**

กิจกรรมของโครงการ

ผลผลิต*

ผลผลิตที่ตั้ง
ไว

ผลผลิตที่เกิด
ขึ้นจริง

13.2 ถายภาพกิจกรรม และจัดทํารายงาน

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว
เพื่อจัดทํารายงานและเตรียมเอกสารปดโครงการ

ผลลัพทที่ตั้งไว
 

ผลลัพทที่เกิดขึ้นจริง
1. มีผูเขารวมกิจกรรม 5 คน
2. มีภาพกิจกรรมเพื่อเปนสื่อในการเผยแพรกิจกรรม 1 ชุด
3. จัดทํารายงานตางๆท่ีดําเนินโครงการท่ีผานมา เพ่ือจัดทําเผยแพรตอไป มีรายงานฉบับสมบูรณ 1 เลม และ

สามารถสงรายงานไดทันในเวลา

กิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน
ถายภาพกิจกรรม และจัดทํารายงาน จัดทํารายงานการทํากิจกรมท่ีผานมา

กิจกรรมท่ีทําจริง
กิจกรรมในวันน้ี เปนกิจกรรม ภาพกิจกรรม และจัดทํารายงานโดยเขียนรายละเอียดของกิจกรรมจางๆ
ท้ังหมดท่ีโครงการไดดําเนินมารูปท้ังรวมรูปภาพของกิจกรรมตางๆเพ่ือจัดทําเผยแพรตอไป
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* ผลผลิต หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนเชิงปริมาณจากการทํากิจกรรม เชน จํานวนผูเขารวมประชุม จํานวนผูผานการอบรม จํานวนครัวเรือนที่
ปลูกผักสวนครัว เปนตน
** ผลลัพท หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีนําไปสูการแกปญหา เชน หลังอบรมมีผูปรับเปล่ียนพฤติกรรมจํานวนกี่คน มีขอบังคับหรือ
มาตรการของชุมชนท่ีนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมหรือสภาพแวดลอม เปนตน ทั้งนี้ตองมีขอมูลอางอิงประกอบการรายงาน เชน
ขอมูลรายช่ือแกนนํา , แบบสรุปการประเมินความรู , รูปภาพกิจกรรมพรอมคําอธิบายใตภาพ เปนตน

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนอกเหนือวัตถุประสงค
 



สวนท่ี 2 ประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการและปญหา/อุปสรรคในการดําเนินโครงการ

ประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการ
การดําเนินงานเมื่อเทียบกับการดําเนิน

งานทั้งโครงการ
ทั้งหมด ทําแลว 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

การทํากิจกรรม 41 42                    
การใชจายงบประมาณ 209,100.00 209,100.00                   ✔
คุณภาพกิจกรรม 168 140                 ✔  

ปญหาอุปสรรคสําคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ปญหาและอุปสรรค สาเหตุเพราะ แนวทางแกไขของผูรับทุน

1.ประชาชนหลายคนยังไมเขาใจ
กระบวนการทํางานของ สสส.เพราะหนวย
งานอ่ืนใหงบประมาณแลวไมตองทําเอกสาร
เบิกจายแลวเสร็จกิจกรรม

งบประมาณจากหนวยงานทําไดงาย ไมยุง
ยาก เมื่อโครงการ สสส.ตองทําเอกสาร ตอง
ใชหลักฐาน ทําใหประชาชนไมเขาใจ และ
คิดวาทํายากเกินไป

1.คอยๆช้ีแจงและรวมกันเรียนรูในการทํา
กิจกรรมและการทําเอกสาร 2.มีการ
ประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 3.เอกสารมีหลัก
ฐาน โปรงใส ตรวจสอบได

การประเมินผลตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด การประเมินผลตามตัวชี้วัด

1.สภาผูนํามีการประชุมทุกเดือน
2.การประชุมสภาผูนําแตละครั้ง มีผูเขารวมประชุมไมนอยกวารอย
ละ 85 3.การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดําเนินงาน
โครงการและกิจกรรมพัฒนาหมูบานประเด็นอื่นๆ อยางนอย1
ประเด็น

1.สภาผูนํามีการประชุมทุกเดือนจํานวน 12 ครั้ง

2.การประชุมสภาผูนําแตละครั้ง มีผูเขารวมประชุมมากวารอยละ
100

3.การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดําเนินงานโครงการและ
กิจกรรมพัฒนาหมูบาน 1 ประเด็น

1.มีครัวเรือนท่ีเขารวมกิจกรรม 40 ครัวเรือน (ทั้งหมด 380 ครัว
เรือน) 2.ครัวเรือนเปาหมายเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง รอยละ 85
3.ครัวเรือนเปาหมายลดรายจาย ครัวเรือนละ 400 บาทตอเดือน
ปละ 4,800 บาท
(จํานวน 40 ครัว x 400 บาท =16,000 บาทตอเดือน ปละ
19,2000 บาท) 4.มีฐานเรียนรูดานเกษตรชีวภาพ 1 แหง

1.ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรม 40 ครัวเรือน (เปาหมาย 40ครัว
เรือน) คิดเปนรอยละ 100

2.ครัวเรือนเปาหมายเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง รอยละ 85

3.ครัวเรือนเปาหมายลดรายจาย ครัวเรือนละ 500 บาทตอเดือน
ปละ 4,800 บาท (เปาหมายครัวเรือนละ 400 บาท) จํานวน 40
ครัว x 500 บาท =20,000 บาทตอเดือน ปละ 24,000 บาท)

4.มีฐานเรียนรูดานเกษตรชีวภาพ1 แหง น้ํายาอเนกประสงค 1 แหง

1. มีการเขารวมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไมนอยกวา
รอยละ 75 ของจํานวนครั้งท่ีจัด

2. มีการจัดทําปาย "สถานท่ีน้ีปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัด
กิจกรรม

3. มีการถายภาพการดําเนินงานทุกกิจกรรม
4. มีการจัดทํารายงานสง สสส. ตามระยะเวลาที่กําหนด

1.คณะทํางานเขารวมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ทุกครั้ง คิด
เปนรอยละ 100 (เปาหมายไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนครั้ง
ที่จัด)

2.จัดทําปายโครงการและปาย "สถานที่น้ีปลอดบุหร่ี" ติดต้ังใน
สถานท่ีจัดกิจกรรม ทุกครั้ง

3.มีการถายภาพการดําเนินงานทุกกิจกรรม รอยละ 100

4.จัดทํารายงานสง สสส. ตามระยะเวลาที่กําหนด

สวนท่ี 3 ผลลัพทของโครงการท่ีสอดคลองเปาหมายตัวชี้วัดของแผนสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรมสุข
ภาวะ



แกนนําดานการสรางเสริมสุขภาพในประเด็นตาง ๆ
(แกนนําดานการสรางเสริมสุขภาพ หมายถึง ผูผลักดันหรือผูทําใหเกิดการสรางเสริมสุขภาพ ชักชวนผูอ่ืนมารวมทํากิจกรรมที่ทําใหมี
สุขภาพดียิ่งข้ึน เชน แกนนําเลิกเหลา บุหรี่)

เกิดแกนนํา จํานวน 2 คน

ชื่อ-สกุล ที่อยูติดตอไดสะดวก บทบาทแกนนํา

นาง เยาวภา คําแหง 6/1 หมูท่ี 1 ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียง

นาย สหพัฒน สุขอนันต 287 หมูท่ี 1 ตําบลเขาขาว อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวนผูไดรับประโยชนจากโครงการนี้
(ผูไดรับประโยชนโดยตรง หมายถึง ผูท่ีมีสวนรวมในโครงการ/ผูปฏิบัติ/ผูลงมือทํา/กลุมเปาหมายหลักของโครงการ
ผูไดรับประโยชนทางออม หมายถึง ผูที่ไมไดเปนกลุมเปาหมายที่ลงมือทําแตไดรับผลประโยชนจากที่มีโครงการดังกลาว)

ผูไดรับ
ประโยชน

(คน)

จํานวนผู
ไดรับ

ประโยชน
(คน)

(ไมนับ
รายชื่อ
ซ้ํา)

พฤติกรรมที่สงเสริมสุขภาพ

ทางตรง 100 ครัวเรือนเปาหมาย 40 ครัวเรือนท่ีเขารวมกิจกรรม 1.ผูเขารวมโครงการไดมีกิจกรรมปลูกพืชผักกินเอง เปนการลด
ใชสารเคมี ทําใหสุขภาพแข็งแรง เปนการสงเสริมสุขภาพดานกาย 2.ผูเขารวมโครงการไดบันทึกรายรับรายจาย มี
การลดรายจายครัวเรือนและเรียนรูสาเหตุการเกิดหนี้สินครัวเรือน ทําใหเกิดความสุขในครัวเรือน เปนการสง
เสริมสุขภาพดานจิตใจและสังคม 3.ครัวเรือนเปาหมาย ไดเรียนรูวิธีลดหนี้โดยการเรียนรุหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียง ทําใหเกิดความสุขในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนการสงเสริมสุขภาพดานสังคม และดานปญญา เกิดองค
รวม 4 ครอบครัวท่ีเขารวมโคงการมีการทําบัญชีครัวเรือน ลดรายจายดวยการปลูกผักไวกินเอง ทําใหเกิดความสุข
ในครัวเรือน เปนการสงเสริมสุขภาพพดานองครวม

ทางออม 110 1.ประชาชนในชุมชน ใหความรวมมือและเขารวมใจตามโครงการ ทําใหมีสุขภาพดี เกิดสุขภาวะที่ดีในระดับครัว
เรือน เปนการสงเสริมสุขภาพดานจิตใจและสังคม 2.ประชาชนท่ีสนใจ เขารวมกิจกรรมปลูกผัก ไดกินพืชผักที่
ปลอดภัย ไดเปนการออกกําลังกาย มีจิตใจที่ดีขึ้นไดเห็นผลประโยชนที่ดีของการทํากิจกรรมของโครงการ เปนการ
สงเสริมสุขภาพแบบองครวม ไดทังดานกาย จิตใจ สังคมและปญญา

เกิดสภาพแวดลอมและปจจัยทางสังคมท่ีเอื้อตอสุขภาพ
(สภาพแวดลอมหรือปจจัยทางสังคมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ เชน 1) เกิดกฎ กติกา ระเบียบ หรือมาตรการชุมชน เชน มาตรการลดละเลิกเหลาใน
งานศพ/งานบุญ ขอตกลงการจัดการขยะ ขยายพ้ืนท่ีปลอดบุหรี่ 2) เกิดกลไก ระบบ หรือโครงสรางชุมชนที่พัฒนาขึ้นใหม เชน กลไกสภา
ผูนํา, เกิดกองทุนของชุมชน, ระบบเตือนภัย/เฝาระวังภัยในชุมชน, การัดพ้ืนท่ีเรียนรูในชุมชน, การจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการใช
จักรยานในชุมน, เกิดกลุมแกนนําอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน 3) เกิดตนแบบ พนท่ีเรียนรู หรือแหลงเรียนรูในระดับชุมชน)

ประเภท รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

1) เกิดกฏ
กติกา
ระเบียบ
หรือ
มาตรการ
ชุมชน

1.มีการรับสมัครผูสนใจเขารวมกิจกรรม
2.กลุมเปาหมายตองเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง 3.มีการเรียนรูเรื่องหนี้สิน การทําบัญชีครัวเรือน วิธีลดคาใชจายในครัว
เรือน เรียนรูการทําน้ํายาอเนกประสงค การทําปุยหมักนํ้า-แหง เพ่ือลดคาใชจายในครัวเรือน 4.ทุกคนตองปฏิบัติและ
เปล่ียนวิถีการดําเนินชีวิตตามฐานการเรียนรุ



................................
( นาง เยาวภา คําแหง )
ผูรับผิดชอบโครงการ

................................
(................................)

ทีมสนับสนุนวิชาการ ส.น. 6
......./............/.......

 

ประเภท รายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้น (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ)

2) เกิดกลไก
ระบบ หรือ
โครงสราง
ชุมชนท่ี
พัฒนาข้ึน
ใหม

1.การเรียนรูจะทํากันเปนกลุมสมาชิก ในกลมสมาชิกจะมีทั้งเยาวชน ประชาชน แกนนําชุมชน โดยเรียนรูรวมกัน แลว
ทําอยางตอเน่ือง เชน การทํานํ้ายาอเนกประสงค ปุยหมักชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพ การทําบัญชีครัวเรือน โดยใชทุนใน
ชุมชน และมีการแลกเปล่ียนเรียนรุ เริ่มแรกใหมีการทําฐานเรียนรูที่บานแกนนํา 2.มีหนวยวงานราชการ เขามารวม
เปนพี่เลี้ยง ไดแก รพสต.เขาขาวสหกรณเขาขาวสหกรณนิคม สหกรณที่ดิน พัฒนาการอําเภอ มหาวิทยาลัยราชมงคง
ศรีวิชัย

3) เกิดตนแบบ
พื้นท่ีเรียนรู
หรือแหลง
เรียนรูใน
ระดับชุมชน

นางเยาวภา คําแหง เปนตนแบบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
คุณลุงวัยเปนตนแบบเศรษฐพอเพียงเรื่องดิน
ครู กศน. อ.ณรงค รัตนมณี เปนตนแบบเรื่องบัญชีครัวเรือน นส.สุธิศา จันตง เปนตนแบบเร่ืองเกษตร

นวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพ
นวัตกรรมสรางเสริมสุขภาพระดับพื้นท่ี หมายถึง การจัดการความคิด กลไก หรือกระบวนการ และ/หรือ เทคโนโลยีที่เหมาะสม นํามาใช
ประโยชนในการดําเนินงานโครงการหรือใชในการจัดการปญหาสุขภาพของพ้ืนท่ีแลวไดผลดีกวาเดิม

ชื่อ
นวัตกรรม

การพัฒนา
ความรูใหม
จากการวิจัย
และพัฒนา

การนําส่ิงที่มี
อยูในชุมชนอื่น
มาปรับใชใน
ชุมชนตนเอง

การนําส่ิงที่มีอยู
มาปรับกระบวน
ทัศนใหมหรือทํา

ดวยวิธีใหม

การรื้อฟนสิ่งดีๆ ที่เคย
มีในชุมชนมาปรับให

สอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน

การนํานวัตกรรมไปใชประโยชน
(แสดงใหเห็นวานวัตกรรมตามที่ระบุมานั้นไดนํา
ไปใชในการดําเนินงานโครงการแลวทําใหเกิด
การจัดการปญหาของพื้นที่แลวไดผลดีกวาเดิม

อยางไร)

บัญชีครัว
เรือน

1.เปนการเรียนรูบัญชีครัวเรือน โดยประยุกตมา
จากสหกรณบานเขาขาว
2.ทุกครัวเรือนมีสวนรวมในการลงบัญชี และทุก
คนกลายอมรับ กระบวนการเกิดหนี้สินและ
จํานวนหน้ีสินของตนเอง 3.ทุกครัวเรือนรูจัก
ประหยัด และลดหนี้สินครัวเรือน

ปุยหมัก
จากไขไก
นม จาก
สมุนไพร

สามารถนํามาใชประโยชนกับพืชผัก และผลผลิต
ขายในชุมชนทั้งพืชผักและปุย 
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