
 

 

 

 

 

 

 

 

60-18 โครงการแกปญหาการเผาวัสดุเหลือใชฯ

โครงการ “การแกปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” การเผาวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเวลาเก็บเกี่ยวหรือหลังชวงฤดูการเก็บเกี่ยว อาทิ ตอซังขาว 

ฟาง จากการทํานา  ใบออยและวัชพืช จากการทําไรออย เปนวิธีการที่งาย รวดเร็วและมีตนทุนตํ่าที่สุดในการจัดการ แตเปนการ

ทําลายความอุดมสมบูรณของดิน สัตวหรือแมลงรวมทั้งพืชอื่นๆ ที่เปนประโยชนในระบบนิเวศนและความหลากหลายทางชีวภาพ

ของพื้นที่ เกิดมลพิษทางอากาศ ไฟปา ปรากฏการณเรือนกระจก ดินถูกทําลาย การตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ปญหาการใช

นํ้า ปญหาผลผลิตและคุณภาพนํ้าตาลที่ผลิตได  

แนวทางในการแกปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรดังกลาวน้ี  จําเปนตองมีความเขาใจและหาวิธีปรับความคิด 

ความเช่ือและพฤติกรรมของเกษตรกร การวางแผนและจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรแทนการเผาทั้งระดับตัวเกษตรกร กลุม

เกษตรกร เครือขาย ชุมชนรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ การคนหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการพัฒนาเทคโนโลยีแบบ

มีสวนรวมที่จะใชในการจัดการแทนการเผาฯ การใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในรูปแบบตางๆ 

ตลอดจนการเช่ือมโยงกับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

ตางๆ  จึงจะสามารถลดการเผาและแกปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรไดอยางเปนระบบ  และเกิดการจัดการและการใช

ประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนตอไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก internet 

กรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการ 

แบงออกเปน 3 ระยะ ที่เนน กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและทางออมของพื้นที่  

ระยะที่ 1  การสรางความรวมมือและกระตุนใหพื้นที่เปาหมายที่ไดรับการคัดเลือก เห็นความสําคัญและมีคณะทํางานใน

ระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบรวมกับคณะทํางานหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อเรียนรูและพัฒนาทักษะในกระบวนการในการ

ประเมินบริบทและสถานการณปญหาการเผาวัสดุเหลือใชจากการเกษตรที่จะสงผลกระทบตอเกษตรกรและชุมชน  

ระยะที่ 2  จะเปนการเรียนรูและพัฒนาทักษะเพื่อการแกปญหา การจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพและบริบทของพื้นที่ ผานการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่ไดกําหนดรวมกัน การสรุปบทเรียน การ

ถอดบทเรียนและการขยายผลในพื้นที่ตนเองและพื้นที่อื่น  

ระยะที่ 3 จะเปนการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เพื่อลดการเผาและเปลี่ยนเปนการนํา

วัสดุเหลือใชจากการเกษตรมาแปรรูปเพื่อการใชประโยชนและการเพิ่มมูลคาใหมากข้ึน  

ประโยชนท่ีจะไดรับ(ผลลัพธ) 

- ไดตนแบบในการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร แทนการเผาฯในระดับเกษตรกร กลุม

เกษตรกร และระดับชุมชน(พื้นที่เปาหมาย) 

update170601 

“สถาบันวิจัยและพัฒนา Research and Development Institute : RDI”  ไดปรับเปลี่ยนเปน  

“สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม Research for Social Development Institute : RSDI”  

ตามนโยบายการปรับโครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแกน มีผลต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 



 

- เกษตรกรกลุมเปาหมายและพื้นที่เปาหมาย นํากระบวนการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งรูปแบบกลไกในการจัดการ

และการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางเกษตรไปใชในการจัดการและการใชประโยชนฯในระยะตอไป 

- เกิดแหลงเรียนรูดานการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในระดับเกษตรกร กลุมเกษตรกร

และพื้นที่ สามารถขยายผลภายในชุมชนและขยายไปยังพื้นที่อื่นๆในระยะตอไป 

- ลดการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและสามารถเพิ่มมูลคาในเชิงเศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรโดยการใช

ประโยชนและการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆทั้งในระดับเกษตรกร กลุมวิสาหกิจชุมชน SME และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของไดอยาง

เปนระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปจากการประชุมครั้งท่ี 1/60 วันท่ี 9 พ.ค.60 (สุปราณี  วานมนตร ี สรุปการประชุม) 

ประธานที่ประชุม ไดกลาวถึงความเปนมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของโครงการแกปญหาการเผาวัสดุเหลือใช

ทางการเกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม เปนผูจัดการปฏิบัติการในลักษณะ  Technology Transfer   จึง

ตองขอความรวมมือกับคณะ ศูนยตางๆ มารวมกันทํางานเพื่อการลดปญหาดังกลาว การรณรงค การประชาสัมพันธ  ในระยะที่ 1 

ไปสูกระบวนการ เทคนิค  ใหเห็นชัด เปนสิ่งสําคัญ ตระหนัก แผนการสําคัญ เพื่อสรางความพรอม เพื่อหา Best practice ตอไป 

  การประชุมครั้งน้ี เพื่อขอความรวมมือของคณะทํางานในโครงการใหดําเนินการ 

1. Review  เอกสาร    เรื่อง ปจจัย  เงื่อนไข หรือขอจํากัด ที่สงผลใหเกิดการเผา ตนออยและขาว  มีสาเหตุดานใดบาง    

และผลงานที่เกี่ยวของ 

2. องคความรู เทคโนโลยี  กระบวนการ นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ  ที่ใชในการจัดการในการแกปญหา  การเผาหรือ การใช

ประโยชนจากวัสดุการเกษตรเหลือใช เพื่อเพิ่มมูลคา 

สรุปจากการประชุมครั้งท่ี 2/60 วันท่ี 25 พ.ค.60 (สุปราณี  วานมนตรี  สรุปการประชุม) 

ประธานที่ประชุม ไดกลาวถึง จากการประชุมครั้งที่ 1 ที่ผานมา โครงการแกปญหาการเผาวัสดุเหลือใชทางการเกษตรของ

เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษาบริบท ปญหาและขอจํากัด ขอเท็จจริง รวมทั้งปจจัยและเงื่อนไขทั้งระดับพื้นที่

เปาหมายและกลุมเปาหมาย ที่สงผลตอการเผาวัสดุเหลือใช ศึกษาแนวทางและประเด็นการแกปญหาและการพัฒนา รวมทั้ง

แผนงานและโครงการ/กิจกรรมในการแกปญหาและการพัฒนาเพื่อการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร  

และหากระบวนการ เทคโนโลยีที่เหมาะสม และกลไกในการจัดการและการใชประโยชนจากวัสดุเหลือใชจากการเกษตรเชิง

ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของกลุมเปาหมายและกลไกที่เกี่ยวของ  

ในการประชุมครั้งน้ี จะเปนการติดตามความกาวหนาในการ ทบทวนเอกสาร จากขอมูลที่สงมาเบื้องตน ใหผูประสานงาน

แลว ที่ประชุมมีความคิดเห็นวาจะขอความรวมมือ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนเอกสาร ประเด็นสําคัญ ตามตาราง 

ตอไปน้ี 

เกณฑในการคัดเลือกพื้นที่วิจัย  

1. พื้นที่ที่มีการปลูกหนาแนน 

2. พื้นที่ตามภูมินิเวศ   เชน  พื้นที่เชิงเขา  พื้นที่ที่ราบ 

3. พื้นที่ตามกลุมตําบล  (อยางละ 2 กลุม) 

4. ความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ / องคการปกครองสวนทองถ่ิน 

5. ความรวมมือของโรงงานอุตสาหกรรม  

 

ประเด็นการแกปญหา/พัฒนา/ การจัดการ กระบวนการ/เทคนิค/ เครื่องมือ/ วิธีการที่ใช/ 

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมที่ใช 

แหลงที่มา เจาของผลงาน 



 

คณะทํางาน ขาวและออย ดังน้ี 

คณะทํางาน ขาว คณะทํางาน ออย 

1.  ดร.จิรวัฒน  สนิทชน         

2.  รศ.ดร.ชุลีมาศ  บุญไทย อิวาย 

3.  ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน 

4.  นายจิตติ  กิจพงษประพันธ        

5.  นางวชิราพร  เกิดสุข 

1. ดร.พัชริน  สงศรี และคณะ            

2. ดร.ยศ  บริสุทธ์ิ   

3. ดร.วิเชียร  เกิดสุข               

4. นายประทีป  ชวยเกิด 

5. นายดิรก  สาระวดี 

ผูประสานงานคณะทํางาน  

- คณะทํางานขาว  คือ ปุณณภา  นามพิลา  ภายใน 42117    มือถือ  088-3083011 

- คณะทํางานออย คือ สุปราณี  วานมนตร ี ภายใน 42118    มือถือ  086 5791635 
 

60-19 โครงการประเมินผลฯ จัดทําแบบสมัภาษณและแบบสอบถามฯ เพ่ือทราบความคิดเห็น

ส ถ า บั น วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า สั ง ค ม   สํ า นั ก ง า น

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยขอนแกน  ไดรับทุนอุดหนุนจาก

สํานักงานประสานความรวมมือพัฒนาภาคตะวันออก เฉียง

เหนือ (สปพ. )  มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการ ติดตาม

ประเมินผลโครงการแกไขปญหาสาธารณสุขและการศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

ในระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนสิงหาคม  2560  ทั้งน้ี 

เพื่อสํานักงานประสานความรวมมือพัฒนาภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ (สปพ.) จะไดใชผลการติดตามประเมินผลฯ 

ประกอบการปรับปรุงการดําเนินโครงการและการบริหาร

จัดการ ตลอดจนการสนับสนุนการดําเนินโครงการฯในระยะ

ตอไป ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม โดยโครงการติดตาม

ประเมินผลโครงการแกไขปญหาสาธารณสุขและการศึกษาใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  จึงไดจัดทําแบบสอบถามและแบบประเมินความพึงพอใจข้ึนเพื่อ

ประกอบการติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยใช Google Forms และสงทาง email ใหกับหัวหนาโครงการและผูรวมโครงการ

หลักทั้ง 3 โครงการ คือ 

1. โครงการแกไขปญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

2. โครงการแกไขปญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ CASCAP 

3. โครงการพัฒนาการคิดข้ันสูงทางคณิตศาสตรของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

60-20 RSDI รับนักศึกษาฝกงาน

RSDI รับ นักศึกษา

ฝ ก ง า น จํ า น ว น  6 ค น 

หลั ก สู ต ร วิทย าศาส ตร

บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่ อส าร  มข .  ซึ่ ง ไ ด

มอบหมายใหชวยสนับสนุนในหลายๆ เรื่อง เชน การจัดการขอมูลสภาพอากาศโดยแยกขอมูลจากไฟลที่ขอมูลยอนหลังหลายป ไป

ยังไฟล ใหเปนขอมูลแตละป เพื่อนําไปใชในการรันโมเดล ออกแบบจัดทําฐานขอมูลระบบครุภัณฑ สืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยผู

สูงวัย เก็บขอมูลที่เกี่ยวของในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลักษณะงานฐานขอมูลอื่นๆ ซึ่งนักศึกษากลุมน้ีจะใชเวลาเพื่อเรียนรู

ลักษณะการทํางานในสถานการณจริงที่ RSDI 
 

 ติดตามขาวสารหรือขอมูลยอนหลังท่ี http://rsdi.kku.ac.th 


