
  ๑. ชื่อโครงการ ลดการเผา ลด PM2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  

 สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ช่ือหน่วยงานหลัก  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 ช่ือหน่วยงานร่วม  องค์การบริหารส่วนต าบลฆ้องชัยพัฒนา, ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ช่ือชุมชน  บ้านเขวา ต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ช่ือผู้รับผิดชอบ  อาจารย์ชมภู่  เหนือศรี 

 ท่ีอยู่ผู้รับผิดชอบ 80 ถนนนครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 

 การติดต่อ  chompooenvi@hotmail.com โทร 086-8571427  

 ช่ือผู้ร่วมโครงการ   

1. อาจารย์เมตตา  เก่งชูวงศ์  อาจารย์สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

2. อาจารย์รติกร  แสงห้าว อาจารย์สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

3. อาจารย์สิทธิโชค พรรค์พิทักษ์  อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 

๒.  พื้นที่ด าเนินงาน 

 จังหวัดกาฬสินธุ์  บ้านโนนเขวา หมู่ท่ี 4-5 ต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย 

     

 

๓.  รายละเอียดชุมชน 

 บ้านโนนเขวาประกอบไปด้วย 2 หมู่บ้าน คือ  หมู่ท่ี  4  โดยมีนายประมวล  พลอาจทันเป็นผู้ใหญ่บ้าน 

และหมู่ท่ี  5  มีนายไพโรจน ์ อินทะวรรณ เป็นก านันต าบลฆ้องชัยพัฒนา มีประชากรท้ังสองหมู่บ้านจ านวน 
1,233 คน 253 ครัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาท้ังนาปี และนาปรัง  

ข้อมูลศักยภาพ/ทรัพยากร 

ประชาชนในพืน้ที่ต าบลฆ้องชัยพัฒนาประกอบด้วยอาชีพ ดังนี้ 
อาชีพหลัก  ได้แก่  การท านา                              จ านวน            850         ครัวเรือน 
อาชีพรอง  ได้แก่ -  ท าไร่ ส่วนใหญ่ได้แก่  มันส าปะหลัง    จ านวน           50           ครัวเรือน 
                   - ท าสวน ส่วนใหญ่  ได้แก่ 1.  พืชผัก      จ านวน    23           ครัวเรือน 
                                          2.  ไม้ดอก ไม้ประดับ    จ านวน        3             ครัวเรือน 
                    - อาชีพเล้ียงสัตว์  ได้แก่ 
                      1.  โค -กระบือ                         จ านวน          290         ครัวเรือน 
                       2.  สุกร                                 จ านวน         60           ครัวเรือน 
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                       3.  เป็ด – ไก่                           จ านวน        150          ครัวเรือน 
- อาชีพค้าขาย 

ส่วนมากมีรายได้เฉล่ียครัวเรือนละ  20,000  บาท/ปี 

 

พื้นที่ต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

  สภาพทั่วไป  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
      ที่ต้ัง 
         เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  เป็นเขตการปกครองของอ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์   
 ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดกาฬสินธุ์  ประมาณ  26  กิโลเมตร  สภาพพื้นท่ีโดยท่ัวไปของเทศบาลต าบลฆ้องชัย
พัฒนามีเขตติดต่อพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังต่อไปนี ้

     ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตเทศบาลต าบลหนองแปน  อ าเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
                          ทิศใต้           ติดต่อกับต าบลล าชี             อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                          ทิศตะวัวนออก ติดต่อกับต าบลเหล่ากลาง   อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                          ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
     พื้นที่  
         เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  มีพื้นท่ีโดยประมาณ  29.52  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  47,232  ไร ่
         สภาพภูมิประเทศ 
         เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  มีภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงและท่ีราบลุ่ม  แบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น  11  หมู่บ้าน  โดยพื้นท่ีบางส่วนเป็นท่ีราบสูงนาดอน และบางส่วนเป็นท่ีราบลุ่มแอ่งกระทะ เทศบาล
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา  มี  3  ฤดูกาล  คือ 
          -  ฤดูร้อน     เริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม   ถึง เดือนพฤษภาคม อากาศร้อนมากในเดือนเมษายน 
          -  ฤดูฝน      เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน    ถึง เดือนกันยายน     มีฝนตกชุกมากเป็นบางช่วง 
          -  ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ถึง  เดือนกุมภาพันธ ์ อากาศหนาวมากในช่วงเดือนมกราคม 

 

ข้อมูลประเด็นปัญหา 

 เนื่องด้วยอาชีพหลักของประชาชนในพื้นท่ีเป็นอาชีพเกษตรกรรมโดยท านาเป็นหลัก และมีการท านา
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง จึงมีการเผาตอซังข้าวในช่วงฤดูหลังเก็บเกี่ยวเพื่อเตรียมพื้นท่ีเพาะปลูก  

 

ข้อมูลความต้องการเชิงพื้นที่ 



 ชุมชนต้องการองค์ความรู้ด้านการจัดการตอซังข้าวในกรณีท่ีไม่เผาจะสามารถด าเนินการได้อย่างไร 

และไม่ส่งผลกระทบต่อการท าการเกษตรของประชาชน 

๔.  ประเด็นปัญหาหลัก 

 ปัญหาความยากจน   ปัญหาความเหล่ือมล้ า   ปัญหาคุณภาพชีวิต 

๕.  ประเด็นที่เก่ียวข้อง 

 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

 อาหารและการแปรรูป – ฮาลาล 

 การท่องเท่ียวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 

 ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและ การจัดการภัยพิบัติ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
ทะเลสาบสงขลา ประมงและการเพาะเล้ียง 

 สังคมพหุวัฒนธรรม การศึกษา ภาษา 

 สุขภาพและการแพทย์ 

 Digital Smart city and Creative Economy 

 การจัดการพลังงาน 

 สังคมสูงวัย (Aging Society) 

 ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ภายใต้แผนปฏิรูปด้านสังคม 

๖.  องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

องค์ความรู้ 

ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ และการท าเกษตรท่ียั่งยืน 

 

นวัตกรรมที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 

ขับเคล่ือนกิจกรรมโดยการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้รู้ในท้องถิ่น ประชาชน อาจารย์ 

นักศึกษา ครู และนักเรียน  

๗.  วัตถุประสงค์ 



ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง     /     โครงการใหม่ 

กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องโปรดระบุผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีระบุไว้ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ค่าเป้าหมาย 

แผน ผล 

- - - 

   

2.1 เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการน าองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย

ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และกิจกรรมโดยการถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้

ของผู้รู้ในท้องถิ่น ประชาชน อาจารย์ นักศึกษา ครู นักเรียน มาบูรณาการในการแก้พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้เกิดความยั่งยืน 

2.2 เพื่อน าองค์ความรู้ เกี่ยวกับ การลดการเผาในท่ีโล่งมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกับ

นักเรียน นักศึกษา แก้ไขปัญหาการเผาตอซังข้าว เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในชุมชน 

2.3 เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง มีความสามารถในการค้นคว้า คิด 

วิเคราะห์ ประมวลผล มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบระบบงาน จนสามารถท าการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ได้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความใฝ่รู้อันจะ

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.4 เพื่อใหน้ักเรียนและนักศึกษา ได้ร่วมกันท างานการศึกษา วางแผนการส ารวจ ทดลอง จัดกระท า

ข้อมูล และน าเสนอผลการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีกับชุมชน ท าให้ได้กระบวนการได้มาซึ่งองค์ความรู้

โดยวิธีการส ารวจ ค้นคว้า ส่งผลให้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล 

นับต้ังแต่เริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศตะวันตกประมาณศตวรรษท่ี 19 ท าให้มี

ปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งถือว่าเป็นก๊าชเรือนกระจก (Green House Gas) ท่ีส าคัญท่ีออกสู่

บรรยากาศเหนือพื้นผิวโลก (วิสุทธิ์  ใบไม้, 2548) จึงเป็นสาเหตุท าให้องค์ประกอบของบรรยากาศท่ีห่อหุ้มโลก

เปล่ียนแปลงตามไปด้วย กล่าวคือ จะมีก๊าชต่างๆ ในบรรยากาศ ท้ังท่ีมีอยู่แล้วในธรรมชาติ และท่ีมนุษย์

สังเคราะห์ข้ึนเพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งช้ันบรรยากาศนี้เสมือนเป็น “ผ้าห่ม” ปกคลุมโลกไว้หรือท่ีเรียกว่า ช้ันเรือน

กระจก ท่ีปิดกั้นความร้อนของโลกเอาไว้ จึงท าให้อุณหภูมิท่ัวไปของโลกสูงขึ้นจนเกิดสภาวะท่ีเรียกว่า “ภาวะ

โลกร้อน” (Global Warming) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ” (Climate Change) 



การศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 4-5 

ปี ท่ีผ่านมานี้ ได้มีการจ าลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตขึ้น โดยศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรม

การเปล่ียนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA START RC) ได้ร่วมมือกับทางหน่วยงาน 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) ประเทศออสเตรเลีย 

ท าการศึกษาและจ าลองการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนล่างขึ้น อันรวมถึงประเทศ

ไทยท้ังหมดด้วย ทิศทางและแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยในอนาคตจะ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีมีฝนมากขึ้นในเกือบทุกภาคของประเทศไทย ส่วนอุณหภูมิสูงสุดและต่ าสุดในประเทศ

ไทยจะไม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนัก อาจเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง (ศุภกร  ชินวรรโณ, 2550) 

การเกษตรเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีท าให้ปริมาณก๊าชเรือนกระจกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะก๊าช

คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดจากการเผาวัสดุเหลือท้ิงจากการเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อย ท าให้ปริมาณก๊าชเรือน

กระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของโลก โดยเฉพาะกระบวนการผลิตข้าวของ

เกษตรกร ตอซังมักจะถูกเผาในช่วงฤดูแล้งก่อนท่ีจะมีการไถเตรียมดิน จึงเป็นการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีคุณค่า

ในนาอย่างยิ่งข้าวเหตุท่ีเกษตรกรเผาตอซังเพื่อความสะดวกในการจับสัตว์บางชนิดในนาช่วงฤดูแล้ง หรือ

สะดวกในการไถพรวนเพื่อลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากการเผาตอซังข้าวติดต่อกันหลายปีเกษตรกรบางรายพบ

ปัญหาหน้าดินแข็งไถพรวนและปักด ายาก อนุภาคดินจับตัวแน่นและท าให้เกิดการสูญเสียน้ าในดินในขณะท่ีเผา

ตอซัง และท่ีส าคัญจะเป็นการเพิ่มปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงมีความ

จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องหาแนวทางให้เกษตรกรคืนตอซังข้าวสู่ดินโดยการไถกลบฟางลงไปในดินหลังเก็บเกี่ยว

ข้าว เมื่อมีการคืนตอซังข้าวสู่ดินแล้วดินนาจะมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ความแข็งของดินลดลง การอุ้มน้ า

ของหน้าดินดีขึ้น และลดปัญหาวัชพืชลงเนื่องจากมีการตัดวงจรชีวิตวัชพืชในช่วงฤดูแล้งก่อนท่ีจะท านาในช่วง

ฤดูฝน 

มลพิษทางอากาศนับว่าเป็นปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญของประเทศไทย ซึ่งสังเกตได้จากระดับมลพิษ

ในฝุ่นละอองขนาดเล็กมากขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ท่ีมีระดับความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐานตามข้อแนะน า

ขององค์การอนามัยโลก (WHO guideline) และกระทรวงส่ิงแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกา (US EPA) 

และยังเกินค่ามาตรฐานของประเทศไทยท่ีอนุญาตให้ระดับมลพิษสูงกว่าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก

ถึง 2 เท่า จากภาพท่ี 1 จะพบว่าระดับมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครจะยิ่งมีค่าสูงมากในช่วงเดือน

ธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปี โดย Oanh (2007) ได้ท าการศึกษาแหล่งก าเนิดฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร

และพบว่าฝุ่น PM2.5 ท่ีเขตดินแดงมาจากไอเสียรถดีเซลร้อยละ 52 จากการเผาชีวมวลร้อยละ 35 ฝุ่นทุติยภูมิ

และอื่นๆ ร้อยละ 13 ขณะท่ี Oanh (2017) ได้ศึกษาแหล่งก าเนิดฝุ่น PM2.5 ในประเทศแถบเอเชียและพบว่า

ฝุ่น PM2.5 มาจากไอเสียรถดีเซลร้อยละ 20.8-29.2 จากการเผาชีวมวลร้อยละ 24.6-37.8 ฝุ่นทุติยภูมิร้อยละ 

15.8-20.7 และอื่นๆ ท้ังนี้ ในช่วงหน้าแล้งจะมีการเผาชีวมวลสูงกว่าในช่วงหน้าฝน   



บ้านโนนเขวา ต าบลฆ้องชัยพัฒนา อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพื้นท่ีท่ีประชาชนส่วนมากมี

อาชีพท านาซึ่งมีท้ังการท านาปีและนาปรัง เนื่องจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ าชีซึ่งการท านาของ

เกษตรกรส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้จะใช้เครื่องจักรกลมาช่วยในการท านา อีกท้ังยังมีการเผาตอซังข้าวเพื่อ

เตรียมการเพาะปลูกต่อไป จึงก่อให้เกิดปริมาณฝุ่นละออง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเกิดฝุ่นละอองขนาด

เล็ก (PM2.5) ท่ีปัจจุบันมีผลกระทบต้อสุขภาพของมนุษย์ ดังนัน้ คณะด าเนินการจึงมีความสนใจท่ีจะจัด

โครงการ ลดการเผา ลดPM2.5 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนขึ้น เพื่อร่วมกันจัดการตอซังข้าวด้วยวิธีการท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและเป็นการลดปัญหาฝุ่นละอง และปัญหาภาวะโลก

ร้อนจากการเผาตอซังข้าวของเกษตรกร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมถึงการบูรณาการกับการเรยีนรู้

ร่วมกันของกลุ่มนักศึกษา นักเรียน อาจารย์ และชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาแนวทางในการจัดการท่ี

เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 

 

๘.  กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน/ครู/ผู้รู้ท้องถิ่น จ านวน 125 คน นักเรียนหรือเยาวชน จ านวน 25 คน 

นักศึกษา 10 คน รวมจ านวน 160  คน 

 

๙  ระยะเวลา  ต้ังแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี  20 มิถุนายน 2563 

 

๑๐.  วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

 

        ๑๐.๑ กิจกรรม  

ช่ือกิจกรรม ศึกษาข้อมูลการจัดการตอซังข้าวของเกษตรในชุมชนและข้อมูลการเผาในท่ีโล่ง 
ระยะเวลาด าเนินงาน วันท่ี 16-31 มีนาคม 2563 
รายละเอียดกิจกรรม 1. ประชุมเพื่อสร้างความตระหนัก 

2. ขออาสาสมัครร่วมกิจกรรมส ารวจข้อมูลการจัดการตอซังข้าวของเกษตรใน
ชุมชนและข้อมูลการเผาในท่ีโล่ง 

ผลผลิต (Output) /  1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้และตระหนักถึงความส าคัญของการเผาในท่ีโล่ง 
2. ประชาชน ในพื้นท่ี จ านวน  253 หลังคาเรือน ให้ข้อมูลการจัดการตอซังข้าว

และการเผาในท่ีโล่ง 

3. นักเรียนและนักศึกษาท าการส ารวจว่าแต่ละครัวเรียนมีการจัดการตอซังข้าว

และการเผาในท่ีโล่งอย่างไร 



ผลลัพธ์ (Outcome) 1. ได้ข้อมูลการจัดการตอซังข้าวและการเผาในท่ีโล่ง 

2. นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกการส ารวจข้อมูลชุมชน 
จ านวนเงินงบประมาณ 
ของกิจกรรม (บาท) 

1. ค่าวิทยากร  3,600 บาท  
2. ค่าอาหาร/อาหารว่าง  24,000 บาท  
3. ค่าเอกสารแบบส ารวจข้อมูลจ านวน   759 บาท 
5. ค่าพาหนะ 9,300 บาท  

6. ค่าวัสดุท่ีใช้ในการจัดประชุมช้ีแจง  จ านวนเงิน 5,049 บาท 

7. เบ้ียเล้ียงนักศึกษาเก็บข้อมูลจ านวน 5 วันๆ ละ 180 บาท จ านวนเงิน 9,000 

บาท 

รวมทั้งส้ิน  51,708 บาท 

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 

ทรัพยากรอื่น ๆ  
ภาคีร่วมสนับสนุน องค์การบริหารส่วนต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

        ๑๐.๒ กิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม เวทีเสวนาการมีส่วนร่วมในการจัดการตอซังข้าว 
ระยะเวลาด าเนินงาน วันท่ี 1 เมษายน 2563 
รายละเอียดกิจกรรม 1. เสวนาแลกเปล่ียนประสบการณ์การจัดการตอซังข้าว 

2. ประชาชนในชุมชนจ านวน 150 คน และวิทยากรจ านวน 3 คน  

ผลผลิต (Output) /  1.ชาวบ้าน จ านวน 150 คน ได้แลกเปล่ียนแนวทางในการจัดการตอซังข้าว  
2. นักเรียน นักศึกษา ร่วมศึกษาแนวทางในการจัดการตอซังข้าว 



ผลลัพธ์ (Outcome) 1. ได้แนวทางในการจัดการตอซังข้าวโดยไม่ใช้วิธีการเผา 
 

จ านวนเงินงบประมาณ 
ของกิจกรรม (บาท) 

1. ค่าวิทยากร  10,800 บาท  
2. ค่าอาหาร/อาหารว่าง  24,000 บาท  
3. ค่าเอกสารประกอบการประชุมอบรม จ านวน   7,500 บาท 
4. ค่าพาหนะ 2,500 บาท  

5. ค่าวัสดุท่ีใช้ในการจัดประชุม  จ านวนเงิน 3,000 บาท 

6. เบ้ียเล้ียงนักศึกษาเก็บข้อมูลจ านวน 1 วันๆ ละ 180 บาท จ านวนเงิน 1,800 

บาท 

รวมทั้งส้ิน  49,600 บาท 

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 
ทรัพยากรอื่น ๆ  
ภาคีร่วมสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

        ๑๐.๓ กิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม การท าน้ าหมักส าหรับย่อยตอซังข้าว 
ระยะเวลาด าเนินงาน วันท่ี 2 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563 
รายละเอียดกิจกรรม 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการท าน้ าหมักส าหรับย่อยตอซังข้าวทดแทนการเผาตอซัง

ข้าว 
2. ขออาสาสมัครเป็นแกนน าในการท าน้ าหมักส าหรับย่อยตอซังข้าวจ านวน 15 

ครัวเรือน 

3. น าน้ าหมักไปทดลองใช้ และนักศึกษาท าการเก็บข้อมูลทางกายภาพ เคมีของ

ผลการทดลองใช้เป็นเวลา 30 วัน 

ผลผลิต (Output) /  1.ชาวบ้าน จ านวน 15 หลังคาเรือน ท าน้ าหมักไว้ใช้ย่อยตอซังข้าวทดแทนการ
เผาตอซังข้าว โดยความร่วมมือของนักเรียนและนกัศึกษา  
2. นักเรียน นักศึกษา ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้น้ าหมักย่อยตอซังข้าว

ทดแทนการเผาตอซังข้าว 

3. ได้กระบวนการในการศึกษาและท าวิจัยและน าไปท าโครงงานทาง

วิทยาศาสตร์ 



ผลลัพธ์ (Outcome) 1. ประชาชนสูงวัย ผู้ใหญ่ เยาวชน นักเรียนและนักศึกษาร่วมกันท ากิจกรรมการ
เตรียม การหมัก การน าไปใช้ 
2. นักเรียน นักศึกษา ได้ร่วมกันท างาน วางแผนการติดตามผลการใช้น้ าหมัก
ย่อยตอซังข้าว และน าเสนอข้อมูล 

จ านวนเงินงบประมาณ 
ของกิจกรรม (บาท) 

1. ค่าวิทยากร 14,400 บาท  
2. ค่าอาหาร/อาหารว่าง  24,000 บาท  
3. ค่าเอกสารประกอบการประชุมอบรม จ านวน   7,500 บาท 
4. ค่าพาหนะ 75,000 บาท 
5. ค่าวัสดุท่ีใช้ในการจัดอบรม  จ านวนเงิน 20,000 บาท 

6. เบ้ียเล้ียงนักศึกษาเก็บข้อมูลจ านวน 30 วันๆ ละ 180 บาท จ านวนเงิน 

54,000 บาท 

รวมทั้งส้ิน  194,900 บาท 

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 
ทรัพยากรอื่น ๆ  
ภาคีร่วมสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

         ๑๐.๔ กิจกรรม 
ช่ือกิจกรรม ขยายผลการใช้น้ าหมักย่อยตอซังข้าว 
ระยะเวลาด าเนินงาน วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
รายละเอียดกิจกรรม 1. น าเสนอผลการใช้น้ าหมักย่อยตอซังข้าว 

2. ส ารวจความต้องการของชุนและความพร้อมของวัตถุดิบในชุมชนในการผลิต

น้ าหมักใช้เอง 

3. เผยแพร่ข้อมูลและร่วมหาแนวทางการจัดการตอซังข้าวที่เหมาะสมการแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 

ผลผลิต (Output) /  1.ชาวบ้าน นักเรียนและนักศึกษา ได้ความรู้และร่วมเสนอแนวทางในการจัดการ
ตอซังข้าวที่เหมาะสม 



ผลลัพธ์ (Outcome) ได้แกนน าในการจัดการตอซังข้าวด้วยวิธีการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
จ านวนเงินงบประมาณ 
ของกิจกรรม (บาท) 

1. ค่าวิทยากร  3,600 บาท  
2. ค่าอาหาร/อาหารว่าง 24,000 บาท  
3. ค่าเอกสารประกอบการประชุมอบรม จ านวน   3,000 บาท 
4. ค่าพาหนะ 2,500 บาท 
5. ค่าวัสดุท่ีใช้ในการจัดอบรม  จ านวนเงิน 3,000 บาท 

6. เบ้ียเล้ียงนักศึกษาเก็บข้อมูลจ านวน 1 วันๆ ละ 180 บาท จ านวนเงิน 1,800 

บาท 

รวมทั้งส้ิน  37,900 บาท 

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 
ทรัพยากรอื่น ๆ  
ภาคีร่วมสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

             ๑๐.๕ กิจกรรม  
ช่ือกิจกรรม ติดตามและน าเสนอผลการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน วันท่ี 20 มิถุนายน 2563 
รายละเอียดกิจกรรม หลังจากด าเนินกิจกรรมท่ี 4 แล้ว ท าการติดตามผลโดยการส ารวจจ านวนผู้ท่ีเข้า

ร่วมโครงการสามารถน าไปขยายผลหรือถ่ายทอดได้มากน้อยเพียงใด โดยการ
ติดตามผลโดยนักศึกษา 

ผลผลิต (Output) /  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ (Outcome) จ านวนเกษตรกรท่ีลดการเผาตอซังข้าว 
จ านวนเงินงบประมาณ 
ของกิจกรรม (บาท) 

1. ค่าจัดท ารายงาน จ านวน 5,000 บาท 
2. ค่าพาหนะ 2,500 บาท  

3. ค่าวัสดุท่ีใช้ในการจัดท ารายงาน  จ านวนเงิน 5,000 บาท 

4. เบ้ียเล้ียงนักศึกษาเก็บข้อมูลจ านวน 1 วันๆ ละ 180 บาท จ านวนเงิน 1,800 

บาท 

รวมทั้งส้ิน  14,300 บาท 

(ถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ) 
ทรัพยากรอื่น ๆ  
ภาคีร่วมสนับสนุน เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 



 

ค าส าคัญเพื่อการค้นหา 
ลดการเผา  PM2.5  การมีส่วนร่วมของชุมชน 

  
กิจกรรมท่ี 1 2 3 4 5 

รวม 
จ านวนวัน 5 1 30 1 1 

ค่าตอบแทน       

-ค่าตอบแทนวิทยากร  3,600 10,800 14,400 3,600 - 32,400 

ค่าใช้สอย       

-   ค่าอาหาร/อาหารว่าง 160 บาท* 150 คน 24,000 24,000 24,000 24,000 - 96,000 

-   ค่าพาหนะ 9,300 2,500 75,000 2,500 2,500 91,800 

-  ค่าถ่ายเอกสาร และสิ่งพิมพ์  759 7,500 7,500 3,000  18,759 

- ค่าตอบแทนการประสานงาน นศ.10 คน*180 บ.  9,000 1,800 54,000 1,800 1,800 68,400 

ค่าวัสด ุ       

- วัสดุส านักงาน     5,000 5,000 

- วัสดุโครงการ 5,049 3,000 20,000 3,000  31,049 

ค่าพิมพ์/จัดท าเอกสาร     5,000 5,000 

รวม 51,708 49,600 194,900 37,900 14,300 348,408 

รวมทั้งสิ้น   จ านวนเงิน 348,408 บาท (สามแสนสี่หม่ืนแปดพนัสี่ร้อยแปดบาทถ้วน) 
*** หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

 

๑๒. การติดตามประเมินผล 

 ต่อชุมชน ต่อนักศึกษา 

ผลผลิต (Output) เกษตรกรในพื้นท่ีมีแนวทางการ
จัดการตอซังข้าวโดยไม่มีการเผา 
สามารถจัดการโดยใช้วิธีท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 

นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการการท างานร่วมกับ
ชุมชน การเรียนรู้องค์ความรู้จากชุมชน และ
การน าความรู้ทางวิชาการถ่ายทอดสู่ชุมชน 



ผลลัพธ ์(Outcome) ชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไม่มี
มลพิษจากฝุ่นละอองท่ีเกิดจากการ
เผาตอซังข้าว 

นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ท่ีเป็น
ระบบ 

ผลกระทบ (Impact) ชุมชนมีระบบการจัดท าการเกษตร
ท่ียั่งยืน 

นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ 

 


