
 

 

 

 

 

๑. ช่ือทีม    ม่อนน้อย  

๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  ปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักองตามหลกัวศิวะกรรมแม่โจ้Plus  
ประเภทโครงการ/กจิกรรม ❑ ดา้นการสรา้งรายได ้❑ ดา้นวฒันธรรม 

❑ ดา้นการเกษตร ❑ ดา้นการศกึษา 
  ❑ ดา้นสาธารณสุข ❑ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
  ❑ ดา้นสงัคม ❑ อื่น ๆ (ระบุ   ) 

๓. พื้นท่ีด าเนินการ    โรงเรยีนเถนิวทิยาและชุมชนบ้านดอนไชย อ าเภอเถนิ จงัหวดัล าปาง   

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพื้นท่ีด าเนินโครงการ 
 จงัหวดัล าปางเป็นจงัหวดัหน่ึงทีม่กีารท าการเกษตรเป็นจ านวนมากทัง้เพื่อบรโิภคภายใน
ครวัเรอืนและน าผลผลติจ าหน่ายแปรรูปเป็นสนิคา้ ซึ่งชุมชนทีพ่วกเราอยู่อาศยัยงัมวีถิชีวีติกบัการ
ท าเกษตรแบบดัง้เดมิผสมผสานกบัการท าเกษตรทีม่กีารปรบัเปลีย่นอยู่เสมอจนปัจจุบนัมเีทคโนโลยี
และนวตักรรมต่างๆมากมายทีช่่วยส่งเสรมิการท าเกษตรแต่มขีอ้จ ากดัคอืไม่สามารถเขา้ถงึทุก
ครวัเรอืนที่ท าเกษตรได ้ซึ่งการท าเกษตรหลายรูปแบบในปัจจุบนัสรา้งมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม ไม่ว่าจะ
เป็น การไถกลบ การใชปุ้๋ ยเคมทีดแทนมูลสตัว ์อกีทัง้ยงัมคีวามเชื่อผดิๆในชุมชนเกี่ยวกบัการเผาป่า
เผื่อใหไ้ดผ้ลผลติ ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีเป็นเรื่องใกลต้วัและมผีลกระทบต่อการใชช้วีติประจ าวนัแมว้่า
ชุมชนของเราจะมกีารร่วมมอืกนัรณรงคด์า้นอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มมากมายแค่ไหนแต่พวกเรามองว่า
เป็นการแก้ปัญหาทีป่ลายเหตุทีช่่วยไดเ้พยีงแค่เลก็น้อยเท่านัน้ เพราะปัญหาทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่มี
สาเหตุมาจากการท าเกษตรในชุมชนเป็นปัญหาทีส่ะสมและเกดิขึน้เป็นประจ าทุกปี  ปัญหาทีเ่ห็นได้
ชดัคอืมกีารเผาเศษวชัพชืทัง้ใบไมต้้นหญ้าหรอืวชัพชืน ้าอย่างผกัตบชวา ขยะสดอย่างเปลอืกผลไม้
และอื่นๆทีม่าจากครวัเรอืนและตลาดกม็ปีรมิาณมากขึน้เรื่อยๆซึ่งขยะเหล่าน้ีไม่ไดถู้กน ามาแยกและ
ใชป้ระโยชน์อย่างเตม็ที ่การท าเกษตรดัง้เดมิทัง้หมดน้ีก่อใหเ้กดิปัญหาตา่งๆตามมาไม่ว่าจะเป็น ฝุ่น
หมอกควนัจากการเผาขยะ ดนิเสื่อมสภาพจากการใชส้ารเคม ีลว้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนใน
ชุมชนและคุณภาพของผลผลติอกีทัง้ภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วเชงิท่องถิน่ มลพษิของก๊าซคารบ์อน
ไดออกไซตแ์ละก๊าซมเีทนทีส่ะสมอยู่ในบรรยากาศของโลกน าไปสู่ปัญหาของไฟป่าฝุ่นควนัและภาวะ
เรอืนกระจกในปัจจุบนัอกีดว้ย ซึ่งปัจจยัทางภูมศิาสตรข์องอ าเภอเถนิมลีกัษณะเป็นแอ่งกระทะทีม่ี
ภูเขาลอ้มรอบท าใหอ้ากาศภายในถ่ายเทไม่สะดวกส่งผลใหม้อีุณหภูมสิูงภายในพืน้ทีแ่ละเคยตดิ

แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

เลขที ่ 
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อนัดบั1เมอืงทีม่อีุณหภูมสิูงทีสุ่ดในโลกซึ่งมแีนวโน้มจะสูงขึน้เรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงฤดูรอ้นส่งผล
ใหเ้กดิภาวะแหง้แลง้ขาดแคลนน ้าอย่างหนักและถ้าหากเราปล่อยใหปั้ญหาเหล่าน้ีสะสมยาวนานจะ
กระทบต่อคุณภาพชวีติคนในชุมชนและท าใหร้ะบบนิเวศเปลีย่นไป อกีทัง้สถานการณ์โควดิ-19ใน
ปัจจุบนัส่งผลใหผ้ลผลติทางการเกษตรมอีตัราการจ าหน่ายทีน้่อยลง ท าใหเ้กษตรกรต้องปรบัตวัลด
ต้นทุนในการผลติและหาหนทางในการจ าหน่ายผลผลติสนิคา้ในสถานการณ์ทีย่ากล าบากแบบน้ีอกี
ดว้ย 

๕. หลกัการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 
 Concept ของโครงการของเราคอื การสรา้งการท าเกษตรรูปแบบอนิทรยีร์่วมกบันวตักรรมที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (ORGAINC FARMING WITH INNOVATION OF ENVIRONMENTA) ซึ่ง
นวตักรรมแรกทีเ่ราจะเริม่ต้นคอืการท าปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักองตามหลกัวศิวกรรมแม่โจข้อ้ดี
คอืสามารถใชเ้ศษขยะวชัพชืทีเ่กดิขึน้ในชุมชนในการหมกัอย่างเดยีวหรอืจะผสมกบัมูลสตัวก์ไ็ดอ้กี
ทัง้ประหยดัเวลาและต้นทุนไม่ต้องคอยพลกิกองปุ๋ ยบ่อยครัง้และไดปุ้๋ ยหมกัคุณภาพด ี มขีอ้ดกีว่า
ปุ๋ ยเคมคีอืใหธ้าตุและสารอาหารไดด้กีว่าไม่ท าใหด้นิเสื่อมสภาพและปลอดภยักบัผลผลติทีใ่ชบ้รโิภค
อกีดว้ย โดยเรามหีลกัการในการด าเนินโครงการทัง้หมด4ส่วน ดงัน้ี 1.พฒันาคอกปุ๋ ยหมกัแบบไม่
พลกิกลบักองและแปลงเกษตรภายในโรงเรยีนเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรูท้ดลองทฤษฎที ากจิกรรม
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมวีทิยากรมาใหค้วามรูใ้หม่ๆหรอืการท าเกษตรปลูกผลผลติอนิทรยีเ์ป็นต้น
และพรอ้มส าหรบัการลงมอืปฏบิตัเิพื่อใชเ้ป็นแหล่งศกึษาสรา้งสรรคค์วามรูแ้ละนวตักรรมทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้มในการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ชุมชนโดยมแีนวคดิทีว่่านักเรยีนจะน าความรูสู้่ชุมชน
ผ่านการน าความรูท้ีไ่ดไ้ปปรบัใชใ้นครวัเรอืนของตนเอง 2.ลงพืน้ทีภ่าคสนามเพื่อเกบ็ขอ้มูลในการ
วางแผนระยะยาวผ่านการสมัภาษณ์พูดคุยและศกึษาวถิชีวีติการท าเกษตรของชาวบา้นในชุมชน
ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนัพรอ้มสอบถามเกี่ยวกบัปัญหาและผลกระทบทีพ่บจากการท าเกษตร เพื่อที่
เราจะมองเห็นสภาพปัญหาการท าเกษตรและขอ้จ ากดัทีอ่าจเกดิขึน้ในการด าเนินโครงการในชุมชน
ไดช้ดัเจนมากขึน้และน าขอ้มูลมาวางแผนการเปลีย่นแปลงการเกษตรในอนาคตอกีทัง้เป็นการสรา้ง
ความคุน้ชินและสรา้งเครอืข่ายก่อนน านวตักรรมสู่ชุมชน 3.น าปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักองที่
โรงเรยีนผลติเป็นรูปธรรมแลว้ไปเผยแพร่ในแหล่งท าเกษตรกรรมในชุมชนในแต่ล่ะครวัเรอืนโดย
ประชาสมัพนัธ์โครงการเกี่ยวกบัทีม่าและวธิกีารใชก้ารผลติปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักอง พรอ้มทัง้
ใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปเกี่ยวกบัขอ้ดขีองการท าเกษตรอนิทรยีแ์ละการบรโิภค
ผลผลติทีไ่ม่ใชส้ารเคมแีละเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มซึ่งเป็นกระแสสงัคมทีท่ัง้โลกก าลงัใหค้วามสนใจ
เป็นอย่างมากพรอ้มใหเ้หน็ขอ้เสยีหากเราปฏบิตัใินทางกลบักนัโดยกจิกรรมเหล่าน้ี พรอ้มมี
หน่วยงานเขา้มาช่วยเหลอืไม่ว่าจะเป็นแกนน าชุมชนแกนน าเกษตรกรหรอืหน่วยงานรฐั/เอกชนใน
การประชาสมัพนัธ์ตามช่องทางต่างๆตามความเหมาะสมแก่ผู้รบัสาร อาทเิช่น ผ่านเสยีงตามสาย
หมู่บา้น ตามแหล่งชุมชนอย่างตลาด ตามเพจหรอืกลุ่มบนโลกออนไลน์ การรวมตวัของเครอืข่าย
เกษตรกร เป็นต้น หลงัจากทีเ่ราไดน้ าปุ๋ ยไปใหใ้ชใ้นแต่ล่ะครวัเรอืนแลว้จะมกีารตดิตามผลอย่าง
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ต่อเน่ือง และหากผลการประเมนิของชาวบา้นมคีวามพงึพอใจจะมกีารสรา้งคอกปุ๋ ยประจ าชุมชน
เพื่อใหชุ้มชนไดม้สี่วนร่วมในการจดัสรรผลติแจกจ่ายปุ๋ ยของแต่ล่ะครวัเรอืนเพื่อสรา้งความสามารถ
ในการพึง่พาตวัเอง การสรา้งความสามคัคใีนชุมชนและการรูจ้กัการน ากลบัมาใชซ้ ้าใหเ้กดิประโยชน์ 
โดยในส่วนน้ีเราจะเน้นการพฒันาแบบยัง่ยนื หรอื SDGs ในส่วนของมติสิิง่แวดลอ้ม คอื 3.1มนี ้า
สะอาดใชอ้ย่างเพยีงพอและทัว่ถงึในพืน้ที ่ 3.2มรีะบบการผลติและบรโิภคทีเ่ป็นมติรต่อโลกกบั
สิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 3.3สภาพอากาศแปรปรวนน้อยลง 3.4ปัญหาโลกรอ้นจะสามารถแก้ไขใหด้ี
ขึน้ได ้3.5ทะเล ป่าไม ้ภูเขา สตัวป่์าจะกลบัมาอุดมสมบรูณ์ 4.จากผลลพัธ์ขา้งต้นชุมชนของเราจะได้
ผลผลติเกษตรอนิทรยีท์ี่เกดิจากการร่วมมอืกนัของคนในชุมชน เราสามารถน าเสนอภาพลกัษณ์
คุณภาพของผลผลติและสนิคา้จากการแปรรูปทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่นและเรื่องราวเหล่าน้ีในการสรา้ง
มูลค่าใหก้บัผลผลติสนิคา้มคุีณค่ามากขึน้ และเราจะน าเสนอบนช่องทางออนไลน์เพื่อใหรู้จ้กัเป็นวง
กวา้งมากขึน้เรื่อยๆจากการท าสื่อน าเสนอเรื่องราวของผลผลติและสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม
ปลอดภยัและดตี่อผูบ้รโิภคใหน่้าสนใจไม่ว่าจะเป็นบนFacebook Page, Youtube Channel และอื่นๆ 
เป็นต้น 
 หลงัจากท าขัน้ตอนขา้งต้นเสรจ็สิน้แลว้เครอืข่ายโครงการของเราจะมกีารตดิตามโครงการอย่าง
ใกลช้ดิและต่อเน่ืองมกีารลงพืน้ทีค่รวัเรอืนทีเ่ราไดด้ าเนินการอย่างสม ่าเสมอเพื่อเกบ็ขอ้มูลและแก้ไข
ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ สรา้งกจิกรรมพฒันาการเรยีนรูเ้ชงิเกษตร และหางบประมาณผ่านการ
จ าหน่ายสนิคา้และผลผลติภายในโครงการในการทีเ่ราจะวางแผนขยายโครงการสรา้งคอกปุ๋ ยและ
มอบความรูสู้่ชุมชนอื่นๆไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและ
ประเทศชาตติ่อไปเพราะเราเชื่อว่าเมื่อการเกษตรดแีละคนในชุมชนพึง่พาตวัเองไดส้ิง่แวดลอ้มและ
คุณภาพชวีติของทุกคนจะดขีึน้อย่างยัง่ยนื  

๖. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 
  ๑) สรา้งแหล่งเรยีนรูท้างเกษตรอนิทรยีใ์หเ้ขา้ถงึกบัชุมชนและสงัคม  
     
  ๒) ลดปัญหาการท าเกษตรทีเ่ป็นมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มและก่อใหเ้กดิภยัพบิตัทิีจ่ะส่งผล
กระทบต่อผูค้นในชุมชนและระบบนิเวศ 
     
  ๓) ลดต้นทุนผลผลติทางการเกษตรชุมชนแต่ยงัคงคุณภาพทางผลผลติ  
  ๔)  พฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชนและมรีะบบนิเวศทีย่ ัง่ยนืผ่านการท าเกษตรและ
การบรโิภคของคนในชุมชน  

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1.มปีุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักองไวใ้ชใ้นโรงเรยีนและชุมชน 
  2.ผลติภณัฑข์องเกษตรกรในชุมชนปลอดสารพษิและมตี้นทุนในการผลติลดลง 
  3.ประชากรในทอ้งถิน่มคีวามเชื่อมัน่และมคีวามรูใ้นการท าเกษตรอนิทรยีแ์ละสามารถน า
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นวตักรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมาปรบัใชพ้รอ้มใหค้วามส าคญักบัผลผลติทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม  
        4.มแีหล่งเรยีนรูท้ีเ่ป็นรูปธรรมส าหรบันักเรยีนชาวบา้นตลอดจนผูค้นทัว่ไป และมรีะบบ
เครอืข่ายในการต่อยอดโครงการ 
  5.สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศในพืน้ทีด่ขี ึน้อย่างต่อเน่ืองทัง้ปัญหามลพษิทางอากาศ 
เช่น ภยัพบิตัอิย่างไฟป่า และอื่นๆ 
   

๘. วิธีการด าเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขัน้ตอนการท างานโดยย่อ 
   1.พฒันาแหล่งเรยีนรูค้อกปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักองและทีท่ าเกษตร 
   2.ลงพืน้ทีภ่าคสนามเกบ็ขอ้มูลวถิชีวีติการท าเกษตรของชุมชน 
   3.น านวตักรรมและความรูต้่างๆเขา้ไปประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ 
   4.น าเสนอผลผลติและสนิคา้ในชุมชนบนโลกออนไลน์ให้เป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึ้น 
                   5.ประเมนิผลการด าเนินการจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน100คนและครวัเรอืนทีใ่ช้ 
                   ปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักองจ านวน50ครวัเรอืนโดยใชแ้บบสอบถามในการส ารวจ 
                   มเีกณฑใ์นการประเมนิดงัน้ี                                                                             
                      5.1 ความสะดวกในการใชปุ้๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักอง 
                      5.2 มกีารใชส้ารเคมใีนการท าเกษตรลดลง 
                      5.3 สามารถลดวธิกีารก าจดัขยะทีเ่ป็นมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างด ี
                      5.4 ท าให้คุณภาพชวีติและระบบนิเวศในชุมชนเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ 
                      5.5 สนิคา้ผลผลติเกษตรอนิทรยีใ์นชุมชนไดร้บัความสนใจมากขึน้ 
                   6.ท ากจิกรรมภายในเครอืข่ายอย่างต่อเน่ืองเพื่อวางแผนขยายโครงการสู่ชุมชนอื่น 
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๘.๒ แผนการด าเนินงาน  

ขัน้ตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 
๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1.พฒันาแหล่งเรยีนรูค้อกปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิ
กลบักองและทีท่ าเกษตร 

 

✓  

 
 

 
 

 
 

 

2.ลงพืน้ทีภ่าคสนามเกบ็ขอ้มูลวถิชีวีติการท า
เกษตรของชุมชน  

 

✓  

   

3.น านวตักรรมและความรูต้่างๆเขา้ไป
ประชาสมัพนัธ์เผยแพร่  

  

✓  

  

4.น าเสนอผลผลติและสนิคา้ในชุมชนบนโลก
ออนไลน์ใหเ้ป็นทีรู่้จกัมากยิง่ขึน้   

  
 

 

✓  

 

5.ประเมนิผลการด าเนินการ  
  

✓  
 

6.ท ากจิกรรมภายในเครอืข่ายอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
วางแผนขยายโครงการสู่ชุมชนอื่น   

    

✓  

๙. งบประมาณรวมทัง้โครงการ  จ านวน .................30,000...................... บาท 
  งบประมาณท่ีเสนอขอ  จ านวน .................30,000........................ บาท 
 

รายการการใช้งบประมาณในโครงการ 
ล าดบัท่ี รายการ งบท่ีใช้ 

1 พฒันาคอกปุ๋ ยและแหล่ง
เกษตรในโรงเรียน 

10,000 

2 เชิญวิทยากรและหาแหล่ง
ศึกษาเพ่ิมเติมความรู้ 

5,000 

3 งบประชาสมัพนัธ์เผยแพร่
ความรู้ 

2,500 

4. สร้างคอกปุ๋ ยประจ าชุมชน 10,000 
5. งบผลิตส่ือในการประ

สมัพนัธ์ 
2,500 
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  งบประมาณท่ีมีหน่วยงานอื่นร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จ านวน ..............-................ บาท 



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากการด าเนินโครงการ  
  1)  ตนเอง 
       คาดว่าจะส่งผลตนเองใหม้จีติส านึกทีด่ตี่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและสามารถส่งต่อ
ความรูท้ีถู่กต้องใหแ้ก่ผูอ้ื่น เพราะนอกจากการด าเนินโครงการทีเ่รามุ่งมัน่ใหเ้กดิความส าเรจ็ เรา
อยากทีจ่ะพฒันาการเรยีนรูแ้ละเพิม่ประสบการณ์ใหม่ๆของเราในดา้นต่างๆจากการทดลองท า
แลกเปลีย่นแนวคดิเรยีนรูก้บัคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆในทมี รุ่นพี ่ และเพื่อนๆโครงการอื่น 
สามารถสรา้งสรรคก์จิกรรมและร่วมกนัเป็นเครอืข่ายในการทีจ่ะร่วมมอืกนัพฒันาสงัคมและ
ภาคภูมใิจในสิง่ทีท่ า  
     

  ๒)  ชุมชน/ทอ้งถิ่น หรอืประเทศชาติ 
   คาดว่าทุกคนในชุมชนจะร่วมกนัอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มท าเกษตรอนิทรยีแ์ละไดบ้รโิภค
ผลผลติทีป่ลอดสารพษิไม่เผาไหมท้ าลายป่าหนัมาสนใจเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และน า
นวตักรรมทีไ่ดเ้รยีนรูม้าปรบัใช้น าขยะกบัการท าเกษตรใหเ้กดิผลประโยชน์สูงสุดที่ทุกคนในชุมชน
สามารถท าไดทุ้กครวัเรอืน ไม่ว่าจะเป็นคนในชุนชน ที่สามารถน าปุ๋ ยแบบไม่พลกิกลบักอง น าไปใช้
ในครวัเรอืน เช่น พชืผกัสวนครวั ไมผ้ล และไมป้ระดบั ส่วนของเกษตรกรในชุมชนสามารถน าในสวน
หรอืไร่ของตนเองได ้ ช่วยลดต้นทุนแต่ยงัคงคุณภาพของปุ๋ ยแทนทีจ่ะใชปุ้๋ ยเคมพีงึเป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้รโิภค ส่งผลใหคุ้ณภาพชวีติและระบบนิเวศในชุมชนดขีึน้และหวงัว่าจะไดข้ยายโครงการในการ
พฒันาสงัคมและประเทศชาตเิช่นเดยีวกนั 
    
     

๑๑. ปัจจยัท่ีจะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเรจ็ 
 ไดร้บัความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนคอื 
  1.ผูบ้รหิาร ครู บุคลากรในโรงเรยีน ช่วยสนับสนุนการด าเนินโครงการภายในโรงเรยีน
ผ่านการใหใ้ชส้ถานทีใ่นการด าเนินโครงการและการสนับสนุนการเรยีนรู้และการศกึษาทัง้ภายใน
และภายนอกโรงเรยีนพรอ้มส่งเสรมิกจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มใหนั้กเรยีนไดเ้ขา้ร่วม 
  2.หน่วยงานและความร่วมมอืจากชุมชนในการทีจ่ะร่วมมอืกบัทางโรงเรยีนสรา้งสรรค์
กจิกรรมการมอบความรูแ้ละส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาการท าเกษตรอนิทรยีใ์นทอ้งถิน่ใหด้ขีึน้และ
ยัง่ยนื             
              3.เครอืข่ายของโครงการทัง้นักเรยีนและผูค้นในชุมชนใหค้วามส าคญัและตระหนักถงึการ
ท าเกษตรอนิทรยีแ์ละการบรโิภคผลผลติทีไ่ดจ้ากเกษตรอนิทรยีแ์ละช่วยกนัส่งเสรมิซึ่งการและกนัให้
เกดิความสามคัคใีนชุมชน 
     



๒ 
 

 

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครฐั/เอกชน) ในพื้นท่ีท่ีอยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้
เกิดผลเป็นรปูธรรมย่ิงข้ึน พร้อมอธิบายเหตุผล 
 1.ส านักงานเกษตรอ าเภอเถนิ เพราะพวกเราอยากศกึษาพิม่เตมิเกี่ยวกบัการเกษตรภายในท่อง
ถิน่ในทุกๆดา้นไม่ว่าจะเป็นวถิชีวีติในการท าเกษตรของแต่ล่ะชุมชน สนิคา้แปรรูปหรอืผลผลติทีโ่ดด
เด่นของแต่ละชุมชน อุปสรรคและปัญหาและการช่วยเหลอืการท าการเกษตรในท่องถิน่เป็นต้น 
พรอ้มทัง้ขอความร่วมมอืในการผลกัดนัโครงการภายในชุมชน 
 2.คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ จงัหวดัเชยีงใหม่ ซึ่งเป็นต้นแบบ
ในการท าปุ๋ ยหมกัแบบไม่พลกิกลบักอง พวกเราอยากศกึษาและเรยีนรูใ้หม้ากขึย้เพื่อใหพ้รอ้มในการ
ลงพืน้ทีชุ่มชนและอยากไดค้วามรูเ้กี่ยวกบันวตักรรมอื่นๆเพื่อสรา้งสรรคแ์ละพฒันาสิง่ใหม่ๆให้
เหมาะสใและดยีิง่ขึน้  
     

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันท่ีคณุอยากพบ เพราะเหตุใด  
 คุณรฐัสริ ิ วชริปัญญานนท์ หรอื พีเ่บส วทิยากรรบัเชิญ หวัขอ้เรื่องสิง่แวดลอ้ม เพราะในวนั
กจิกรรมปฐมนิเทศ ไดร้บัฟังการบรรยายบอกเล่าถงึประสบการณ์ แนวทางการท างาน การลงมอื
ปฏบิตังิานในสถานทีจ่รงิ การเริม่ต้นลงพืน้ที ่ การสอนวางแผนการด าเนินงาน ใหค้วามรูก้บัต่างๆ
เกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้ม ท าใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ เกดิทกัษะ เกดิทศันคตเิกี่ยวกบัเรื่องสิง่แวดลอ้มซึ่ง
มปีระโยชน์แก่กลุ่มพวกเราเป็นอย่างมากรวมไปถงึเกดิการเรยีนรูแ้ละสามารถจุดประกายความคดิ
ใหม่ๆ ทีส่ามารถน าไปต่อยอดกบัผลงานของพวกเรา พวกเราทมีม่อนน้อยจงึเกดิความประทบัใจ 
และอยากจะพบปะปรกึษา ในผลงานชิ้นน้ีใหด้ยีิง่ๆขึน้ไป 
    
    
     

❑ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความทีไ่ดส้ าแดงไวข้า้งต้นเป็นความจรงิทุกประการ จงึไดล้งลายมอืชื่อที่
มุมขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกบัลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องในเอกสารและ
หลกัฐาน        ทีแ่นบทุกฉบบัไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 

             ผูเ้สนอโครงการ 
   ลงชื่อ     เบญญาภา รอดเสภยีร ผูส้มคัร (หวัหน้าทีม) 

    (นางสาวเบญญาภา รอดเสถยีร) 
วนั/เดอืน/ปี 29/กรกฏาคม/2564    

 
   ลงชื่อ      จรีะสทิธิ ์อนิทะญาต ิ     ผูส้มคัร (สมาชกิทมี) 

    (     นายจรีะสทิธิ ์อนิทะญาต ิ  ) 
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วนั/เดอืน/ปี    29/กรกฏาคม/2564  
 
   ลงชื่อ      ชนนี จนัตะมะ           ผูส้มคัร (สมาชกิทีม) 

    (    นางสาวชนนี จนัตะมะ       ) 
วนั/เดอืน/ปี 29/กรกฏาคม/2564  

 


	แบบเสนอโครงการ
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