
 
 
 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการสรางเด็กและเยาวชนตนแบบ รู รัก สามัคคี และสำนึกความเปนไทย 

 
๑. ชื่อทีม ทีมตนกลาอินทนิล จังหวัด แพร 
   โครงการ โครงการแมโจฮักแป (รักษปา รักษน้ำ รักษแผนดิน) 
 
๒. สถานท่ีดำเนินการ  พ้ืนท่ีตำบลแมทราย ตำบล แมทราย อำเภอ รองกวาง จังหวัด แพร 
 
๓. ผูรับผิดชอบโครงการ (สมาชิกในทีม) 
    (๑) นายภูมิกิจ กิจชระภูมิ 
    (๒) นายอภิชา พ่ึงแกว 
 
๔.วัตถุประสงคโครงการ 
(๑) เพ่ือถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจรวมกับการเพาะเห็ด ปา ไมคอรไรซา
กินไดในพ้ืนท่ีตำบลแมทราย อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร     
(๒) เพ่ือถายทอดเทคนิคในการเพาะกลาไม การใสเชื้อเห็ดปาไมคอรไรซากินไดในกลาไม การ ปลูก การบำรุง
และการดูแลตนไมในพ้ืนท่ีปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลแมทราย อำเภอรองกวาง 
จังหวัดแพร     
(๓) เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ำยม ใหเปนแหลงตนน้ำท่ีสมดุลธรรมชาติ สรางแหลงอาหาร พัฒนา เศรษฐกิจ-สังคม 
และสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน 
 
๕. เปาหมาย หรือผลลัพธของโครงการท่ีกำหนดไว 
(1) เกิดถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจรวมกับการเพาะเห็ด ปาไมคอรไรซา
กินไดในพ้ืนท่ีตำบลแมทราย อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร   
(2) เกิดการถายทอดเทคนิคในการเพาะกลาไม การใสเชื้อเห็ดปาไมคอรไรซากินไดในกลาไม การปลูก การ
บำรุงและการดูแลตนไมในพ้ืนท่ีปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจ ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีตำบลแม ทราย อำเภอรอง
กวาง จังหวัดแพร  
(3) ไดฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ำยม ใหเปนแหลงตนน้ำท่ีสมดุลธรรมชาติ สรางแหลงอาหาร พัฒนา เศรษฐกิจ-สังคม 
และสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน 
 
๖. ระยะเวลาดำเนินการ   ตั้งแตวันท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
    ถึง วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 



๗. ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน  
 

ลำดับท่ี ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลา 

1 ประสานงานกับผูนำชุมชนทั้ง 4 หมูของตำบลแมทราย อ.รองกวาง  

จ.แพร 

1-10 พ.ย.64 

2 ประสานงาน กับหมูบานบุญแจม ซึ่งเปนสถานที่ศึกษาดูงาน ในเรื่อง 

นวัตกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจรวมกับเห็ดปาไมคอรไรซา พื้นที่ตนแบบ 

จ.แพร 

11-15 พ.ย. 

3 กิจกรรมศึกษาดูงานในเรื่อง นวัตกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจรวมกับเห็ด

ปาไมคอรไรซา พื้นที่ตนแบบ จ.แพร ณ บานบุญแจม อ.รองกวาง     

จ.แพร 

24 พ.ย.64 

4 ประสานงาน และจัดเตรียมหองปฏิบัติการการเพาะเชื ้อเห็ด ณ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ  และติดประสานวิทยากร 

25-30 พ.ย.64 

5 อบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ การเพาะเช ื ้ อ เห ็ดป  า ไมคอร  ไรซา ใน

หองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรต ิ

18-19 ธ.ค..64 

6 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะพันธุกลาไมปาเศรษฐกิจรวมกับเหตุ

ปาไมคอรไรซา ณ มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 

29 ธ.ค.64 

7 จัดกิจกรรมปลูกกลาพันธุเปาเศรษฐกิจ ในพื้นที่ปาชุมชนที่เสื่อมโทรม

ของ ต.แมทราย อ.รองกวาง จ.แพร 

29-30 ม.ค.65 

8 ติดตามการเจริญเติบโตของตนไมท่ีปลูก 1-28 ก.พ.65 

 
๘. งบประมาณดำเนินการ   จำนวน ๓๐,๐๐๐  บาท   
    งบประมาณท่ีไดรบัของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ใชไปจำนวน 28,000บาท 
    คงเหลือ จำนวน 2,000 บาท   
     
โดยมีรายการคาใชจายตาง ๆ มีดังนี้ 
 

ลำดับท่ี รายการคาใชจาย (ระบุพอสังเขป) จำนวนเงิน (บาท) 

1 คาตอบแทน วิทยากรทองถ่ิน 3 ชม.ๆละ 600 บาท 1,800 

2 คาอาหารกลางวันสำหรับผูเขารวมโครงการ 40 คนx2 วันๆละ 
100 บาท  

1,1200 

3 คาวัสด ุ 12,000 

4 คาบริหารจัดการโครงการหรอืกิจกรรม 3,000 

5 เงินสำรองกรณีฉุกเฉิน 2,000 

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 30,000 

 



๙. บุคคล หนวยงาน หรือเครือขายท่ีใหความรวมมือและมีสวนรวมในการดำเนินการ 
(1) มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด แพร 
(2) องคการบริหารสวนตำบลแมทราย อำเภอ รองกวาง จังหวัด แพร  
(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณา มังกิตะ อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการปาไม                

มหาวิทยาลัยแม โจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ  
(4) อาจารย ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ อาจารยประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ  
(5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ อาจารยประจำสาขาวิชาการจัดการปาไม                

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 
 
 
๑๐. ผลสำเร็จและประโยชนของกลุมเปาหมายท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินโครงการ 
 
      ๑๐.๑ ประโยชนตอผูเขารวมโครงการ 
              (๑)โลกทัศนของตนเองกวางมากข้ึน เม่ือเราไดมีโอกาสทำงานรวมกับบุคคลอ่ืนจะทำใหเราไดรับ 
ความคิดแปลกใหมอันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธระหวางกันทำใหเราไดแงคิดหลากมุมมอง ซ่ึงเปน การ
พัฒนาสติปญญาของเราไปในตัว 
              (๒) ความสามารถในการบริหารเวลา ในยุคปจจุบัน เวลาถือวาเปนสิ่งท่ีมีคาเปนอยางมาก คนท่ี 
บริหารเวลาไดเกง ยอมไดรับสิ่งท่ีมีคาตอตนเองมากกวาผูอ่ืนท้ังท่ีในแตละวันเราทุกคนจะมีเวลา 24 ชั่วโมง 
เทากัน การเขารวมดำเนินโครงการจะทำใหเรารูจักแบงเวลาในแตละกิจกรรมของตนเองอยางเหมาะสม  
     
 ๑๐.๒ ประโยชนตอชุมชนและสังคม 

(๑) ดานเศรษฐกิจ เกษตรกรท่ีเขารับการถายทอดจากโครงการ ในระยะสั้น-ระยะกลาง เกษตรกรจะมี
ผลผลิตดานเกษตร เชน เห็ด และพืชผัก ผลไม ท่ีปลูกแบบผสมผสานในพ้ืนท่ีของเกษตรกร เอง ซ่ึงใชเปน
อาหารในครัวเรือนและขายไดเปนอาชีพเสริม ในระยะยาวตนไมปาท่ีปลูกสามารถตัดขาย เปนรายไดสำหรับ
เกษตรกร                

(๒) ดานสังคม เกษตรกรในชุมชนไดรับความรูและสามารถเขาถึงผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ไดอยางงาย ชุมชนมีความสามัคคี/เขมแข็งในการรวมกลุมดำเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการ 
สามารถผลิตอาหารปลอดภัย สรางอาชีพ สรางรายได สรางความเขมเข็งในชุมชน 

(3)ดานส่ิงแวดลอม เกษตรกรสามารถปลูกตนไม โดยใชระบบการปลูกแบบผสมผสาน (วนเกษตร) 
ระหวางปาไม เห็ดปา และพืชเกษตร เปนการใชประโยชนพ้ืนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ ลดการใชสารเคมีปราบ
ศัตรูพืช และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว (พ้ืนท่ีปาไม)  
- สามารถนำทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพมาใชประโยชนเพ่ือสรางอาหาร เพ่ิมพ้ืนท่ี ปาไมของ
ประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
- สามารถฟนฟูพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม/พ้ืนท่ีปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใหเปนพ้ืนท่ีปาแบบผสมผสาน (วน เกษตร) ซ่ึงมี
ตนไมชวยดูดซับ CO2 และกักเก็บคารบอน  
- ลดการเผาวัสดุเหลือท้ิงจากการเกษตรซ่ึงชวยลดปญหาหมอกควันและฝุนละอองในฤดูแลง 
 
 
 



 
๑๑. ผลงานหรือผลผลิตท่ีสามารถนำไปตอยอดหรือพัฒนาในระยะตอไป 

ผลงานเราสามารถที่จะถายทอดไปสูผูที่สนใจในการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษและทำเกษตรที่มีเชื้อ
เห็ดในการปลูกพืชรวมไปดวยและเปนชองทางในการขยายตลาดในระดับชุมชนซึ่งเห็ดตัวนี้มีประโยชนในทาง
เศรษฐกิจชุมชนและสุขภาพท่ีสามรถบำรุงโลหิตไดและเห็ดตัวนี้สามรถท่ีจะชวยในการเจริญเติบโตของตนไมใน
บางชนิดไดดวย 

 
๑๒. ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการท่ีใชในการแกไขปญหา 
รวมตัวกับสมาชิกทีม ไดยากเนื่องจากปญหาและอุปสรรคหลายๆอยางสงผลใหไมสามารถรวมตัวสมาชิกได 
วิธีแกไขปญหาคือ การประสานงานหรือติดตอผานทางออนไลน  
 
๑๓. ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการตอไป  
เราจะเรียนรูและทำการวิจัยในการพัฒนาเชื้อเห็ดและนำไปตอยอดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ์ผลมาก
ยิ่งขึ้นโดยที่ยังเปนการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษกับนำความรูที่ไดในการทำโครงการนี้ใหคนรุนตอๆไปไดสืบ
ตอกิจกรรมดีๆแบบนี้ 
 
๑๔. จัดทำสื่อเพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบตาง ๆ  

วีดีทัศน แนะนำ โครงการ แมโจ ฮัก แป  
https://youtu.be/CWbJ7l-2m3E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/CWbJ7l-2m3E


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  หัวหนาทีม 
(นายภูมิกิจ กิจชระภูมิ) 

วันท่ี 17  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 

(ลงชื่อ)   สมาชิกในทีม 
(นายอภิชา พ่ึงแกว) 

วันท่ี 17  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 

(ลงชื่อ)  ผูรับรอง  
(นายภิญโญ ผลงาม) 

ตำแหนง นักวชิาการศึกษา 
วันท่ี 17  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
หมายเหต ุ กรุณาสงขอมูลภายในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

 


