
 

 

แบบฟอรมขอเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

                                                                   

                      

 
ประจําปงบประมาณ 2551 

 

 
 

1. 

 

ช่ือคลินิกเทคโนโลยีเครือขายที่เสนอโครงการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  

2. ช่ือโครงการ : โครงการคาราวานเทคโนโลยีเคลื่อนท่ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ปท่ี 3) 
 

3. ผูรับผิดชอบและหรือ
ผูรวมรับผิดชอบ

(ระบุ ชื่อ – นามสกุล / ตําแหนง  /สถานท่ีติดตอ / หมายเลขโทรศัพท / โทรสาร / e-mail ใหครบถวน) 
รศ.ดร.ดาวรุง   กังวานพงศ 

 

ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ: 
รศ.ดร.บุญเสริม   ชีวะอิสระกุล 
งานบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
โทรศัพท 053-944088, โทรสาร 053-944088, 944666 
e-mail: agani009@chiangmai.ac.th 
 

4. ความสอดคลองกับแผนงาน/กิจกรรม โปรดใสเคร่ืองหมาย    ใน                  เพียงแผนงาน/กิจกรรมเดียว 

              4.1 การถายทอดเทคโนโลยี 

                4.2 การบริการใหคําปรึกษาและบริการขอมูลเทคโนโลยี 

                 4.3 การวิจัยและพัฒนาตอยอด 

                 4.4 การเผยแพรความรูความเขาใจทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                 4.5 กิจกรรมคาราวานเทคโนโลยีเคล่ือนที่  

 5.1  5. ลักษณะของโครงการ : 
โปรดใสเครื่องหมาย   ใน     

เปนโครงการตอเน่ือง (เริ่มดําเนินการป..2549...) 

 5.2  
      ที่ตองการและขอมูลให
ครบถวน 

เปนโครงการใหม  โดยเปนโครงการ 

 5.2.1  เปนความตองการของชุมชน วิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs หรือ  
ประชาชนโดยทั่วไป (โปรดแสดงเอกสาร / หลักฐานแนบมาดวย) 

 5.2.2  เปนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีตองการถายทอดฯ ไดรับทุนจาก................ 

 5.2.3  อื่น ๆ โปรดระบุ :……………………………………………… 

โครงการ

แบบ สส. 002-1 
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6. หลักการและเหตุผล : 
 

(ชี้แจงเหตุผลความจําเปนที่ตองมีโครงการดังกลาว  ระบุประเด็นปญหา ความตองการ และนําเสนอแนวคิดการ
แกไขหรือสนองความตองการ หากมีขอมูลวามีหนวยงานอื่นดําเนินการอยูแลว ผูเสนอโครงการ มีวิธีการท่ีดีกวา  
หรือสนับสนุนดําเนินการอยางไร) 

หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากเกษตรกรชุมชนบานปางน้ําถุและบานปางอ้ัน ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม มีอาชีพหลักคือ การปลูกเมี่ยงและเก็บเก่ียวสําหรับขาย สืบทอดมาเปนเวลานาน แต
ภายหลังพบวาความนิยมในการกินเมี่ยงไดลดลงไป   ปจจุบันกลุมที่นิยมรับประทานเมี่ยงจึงเปนเพียง
เฉพาะกลุมผูสูงอายุเทาน้ัน ดังน้ันในป พ.ศ. 2535 จึงไดเริ่มทําการเพาะเห็ดหอมเปนอาชีพเสริม 
เพราะสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกอยูในพ้ืนที่สูง สงผลใหสภาพภูมิอากาศคอนขางเย็นตลอดทั้งป จึงเปน
การเอื้อตอการทําอาชีพเสริมดานเพาะเห็ดเปนอยางยิ่ง อีกทั้งการเพาะเห็ดในระยะแรกน้ันมี
ขั้นตอนการทําที่ไมยุงยาก การดูแลจัดการใชระยะเวลาสั้นและยังเปนที่ตองการของตลาดเปน
อยางมาก  ปญหาของการผลิตเห็ดโดยใชพ้ืนที่เดิมซ้ํากันอยูหลายปน้ัน ไมวาจะเปนปญหาดานการ
จัดการโรงเรือนและปญหาดานเช้ือรา เปนตน สงผลใหปริมาณการผลิตนอยลงจึงเปนปญหาของ
เกษตรกรท่ีคอยตามแกอยูเรื่อยมาน้ัน  
 จนกระทั่ง ในป พ.ศ. 2549 ทางโครงการไดรับการติดตอขอความชวยเหลือจากกลุม
เกษตรกรท่ีมีประสบการณในการเพาะเห็ดหอมมาเปน เวลา 5 – 15 ป กลับประสบกับปญหาขาด
ความรูที่ถูกตองในเรื่องวิชาการ เกิดการปนเปอนของเช้ือรา ซึ่งเปนศัตรูที่สําคัญของเห็ดหอม
ไดแก ราดํา ราเขียว และราเมือกบนกอนเห็ดหอมเปนปริมาณมากกวา 50 เปอรเซ็นต สงผลให
ไดผลผลิตไมถึงครึ่ง ดังน้ัน ทางโครงการจึงไดออกไปใหความรู จัดฝกอบรม และเขาไปแกปญหา 
โดยการเยี่ยมชมสถานที่เพ่ือใหทราบถึงสาเหตุที่แทจริง พบวาโรงเรือนอับช้ืนมากเกินไป อากาศ
ถายเทไมสะดวก รวมทั้งขาดที่ปรึกษาในการแกปญหาการเพาะเห็ดหอมที่ถูกวิธี สงผลใหเสีย
ผลผลิตเปนจํานวนมาก เพ่ือลดความเสียหายจึงจัดเสวนากลุมเกษตรกร บริการใหคําปรึกษาแกไข 
สงผลใหเกษตรกรไดรูจักการทําความสะอาดโรงเรือนที่ถูกวิธีและ เกิดกลุมเกษตรกรผูผลิต
เห็ดหอมปางนํ้าถุ พรอมทั้งสงเสริมใหเกษตรกรในกลุมมีตัวแทนทําหัวเช้ือเห็ดหอมไดเอง 
 ขณะเดียวกันป พ.ศ. 2550 โครงการไดรับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกลุมเกษตรกรผู
เพาะเห็ดตอเน่ือง จากป 2549 และจากการเขาไปสงเสริมใหเกษตรกรสามารถทําหัวเช้ือเห็ดหอม
ไดเอง จนเกิดตัวแทนกลุมที่มีความเช่ียวชาญทางดานการการทําหัวเช้ือเห็ดหอม แตเพ่ือใหผลผลิต
สามารถแขงขันในทองตลาดได จึงไดทําการสงเสริมใหทําการทดลองคัดเลือกสายพันธุเห็ด สงผล
ใหไดสายพันธุที่ดี ไดผลผลิตสูง นํ้าหนักดี และสามารถเก็บผลผลิตไดยาวนานถึง 7 รุน พรอมทั้ง
ยังเหมาะสมกับพ้ืนที่และสภาพอากาศของบานปางนํ้าถุและบานปางอ้ัน อีกทั้งยังไดผูชํานาญการ
ใชเทคโนโลยีเก่ียวกับการเพาะเห็ดหอมเพ่ิมขึ้นอีกดวย สามารถเปนตัวแทนและแกนนําเพ่ือ
เผยแพรเทคโนโลยีแกสมาชิกในกลุมและผูสนใจในพ้ืนที่ใกลเคียง  
 ดังน้ันในป พ.ศ.2551 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและชุมชนเขมแข็ง เกิดการพัฒนาใน
ระดับรากหญา ทางโครงการไดกําหนดพ้ืนที่ ที่จะเขาไปสงเสริมความรูใหเกษตรกรในพื้นที่
ใกลเคียงและ ผูที่สนใจจากการประชาสัมพันธของโครงการที่ขาดที่ปรึกษากลุมดานการเพาะเห็ด 
ไดรับเทคโนโลยีการเพาะเห็ดหอมหรือเห็ดชนิดใหมที่เปนที่ตองการของตลาด  พรอมทั้งยังคง
สงเสริมใหเกษตรกรตําบลปาเมี่ยงมีความรูเรื่องเห็ดชนิดอื่นๆ ที่สามารถจะเพาะเสริมจากการเพาะ
เห็ดหอมเดิมอยูแลวและเห็ดชนิดใหมที่มีอายุการดูแลสั้นใหผลผลิตดี สามารถแขงขันใน
ทองตลาดได โดยอาศัยศักยภาพของสถานศึกษาในการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน และเกษตรกรไดมีโอกาสรวมกันในการแกปญหาในชุมชนไดอีกดวย 
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7. วัตถุประสงค :  (ระบุวาโครงการมุงหวังใหบรรลุอะไร หลัก ๆ ไมเกิน 3 ขอ) 

      1.  เพ่ือสรางผูเช่ียวชาญและผูชํานาญดานเทคโนโลยีการผลิตเห็ดในชุมชนสามารถจัดการองค
ความรูดานเทคโนโลยีตลอดจนการแกไขปญหาแกสมาชิกในกลุมและผูสนใจในพ้ืนที่ใกลเคียงได 
      2.  เพ่ือใหไดผลผลิตเห็ดที่มีคุณภาพสามารถสรางรายไดแกครอบครัวเพ่ือพัฒนาใหเกิดเปน
ชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืนตอไป 
      3. เพ่ือเปนการบริการทางวิชาการ ซึ่งจะนําผลจากการวิจัยของคณะเกษตรศาสตรและที่เก่ียวของไป
ถายทอด สาธิต รวมทั้งชวยแกปญหาของเกษตรกรในพ้ืนที่เปาหมายตามความตองการ 

8. กลุมเปาหมาย : เกษตรกรผูเพาะเห็ด ของเขตรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล  
ปาเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม และผูสนใจทั่วไปในพ้ืนที่ใกลเคียง (ระบุกลุมเปาหมายท่ีชัดเจน ที่ปรากฏอยูในเปาหมาย

ตัวชี้วัด)  
 

9. พ้ืนที่ดําเนินการ : พ้ืนที่ใหบริการองคการบริการสวนตําบลปาเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
จํานวนผูเขารับบริการ จํานวน 120 คน และพ้ืนที่เปาหมายตามที่แจงความ
จํานง โดยการประชาสัมพันธของโครงการ 

(ระบุหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ทีก่ลุมเปาหมาย
อาศัยอยู) 

 
10. ระยะเวลาดําเนินการ : (วันเร่ิมตน – สิ้นสุดโครงการตองอยูภายในปงบประมาณ 1 ตค.50- 30 กย. 51) 

ธันวาคม 2550 – กันยายน 2551 

11. การดําเนินโครงการ : 
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 11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน  ประกอบดวย  3  กิจกรรมหลัก 
การเตรียมการ 
            โครงการประสานงานไปยังผูนําเกษตรกร เพ่ือประชุมกลุมเกษตรกร (กลุมเดิม) และกลุมใหมที่อยูใน
พ้ืนที่ใกลเคียง โดยการประชาสัมพันธกิจกรรมทางสื่อทุกประเภท รวมทั้งจัดกิจกรรมฝกอบรมในชวงพิเศษ
รวมกับคณะเกษตรศาสตร อาทิ สัปดาหวันวิทยาศาสตรเกษตร (สัปดาหแรกของเดือนกรกฎาคม) และงาน
เกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 5 (3-10 ธันวาคม 2550) ผูสนใจสามารถเขารวมกิจกรรมไดฟรี  
 

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม 
1. เปนเกษตรกรที่มีความรู ต้ังแต ป.4 ขึ้นไป 
2. เปนเกษตรกรที่มีความสนใจในการเพาะเห็ด  
 

การดําเนินงานหรือใหบริการ 
         จัดอบรม การสาธิต การดูงานนอกสถานที่ โดยใชระยะเวลา 1-2 วัน/ครั้ง และติดตามผลการดําเนินงานอีก 
ประมาณ 3 ครั้ง 
 
เน้ือหาของหลักสูตรโดยสังเขป ประกอบดวย  

• การอบรมเชิงปฏิบัติการ/สาธิต 
- หลักการการพิจารณาเช้ือเห็ดที่มีคุณภาพ 
- วิธีการใช 
- การดูแลรักษาเช้ือเห็ด 
- หลักการจัดการฟารมเห็ด (กรณีเกษตรกรรายใหม) 
- การสงเสริมการตลาด 

• การดูงานนอกสถานที่ : ฟารมเห็ดที่ประสบความสําเร็จในเขตพ้ืนที่เชียงใหม-ลําพูน 
                       
วิทยากร 
     - อ.ประสิทธิ์   วัฒนวงควิจิตร อาจารยประจําภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
     - นักวิชาการ ผูเช่ียวชาญดานการเพาะเห็ด คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
     - วิทยากรจากองคกรอิสระที่มีประสบการณ 
 
การติดตามประเมินผล 

- หลังจากมีการจัดฝกอบรมแลวประเมินโดยใชแบบประเมินผล  
- ติดตามขยายผลสูชุมชนอื่นๆ  
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 11.2 แผนการดําเนินงาน ( ตามตารางดานลาง) 
(สอดคลองกับขอ 11.1) 

2550 2551 
รวมเงิน 

กิจกรรม 
(บาท) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงาน              

1. ต้ั ง ค ณ ะ ทํ า ง า น แ ล ะ
ประสานงานเกษตรกรผู นําใน
ท อ ง ถ่ิ น สํ า ร ว จ เ ก ษ ต ร ก ร ที่
ป ร ะส งค จ ะ ให โ ค ร งก า ร ไป
ดําเนินการ 
 

            5,000.- 

2. จัดทําแผนปฏิบัติงานเตรียม
เอกสารในการจัดสัมมนา 

            5,000 

3. ดําเนินการฝกอบรมใหความรู
แกเกษตรกรท่ีสํารวจในพ้ืนที่ที่
สํ า รวจในข อที่  1 /ดู ง านนอก
สถานท่ี 

            70,000.- 

4. ติดตามใหคําแนะนําแกปญหา
การขยายผลสูชุมชนใกลเคียง 

            8,000.- 

5. ติดตามประเมินผล             7,000.- 

6. สรุป/จัดทํารายงานเปนรูปเลม             5,000.- 

แผนเงิน (บอกจํานวนเงินที่มีแผน 

จะใชในแตละไตรมาส) 
30,000.- 10,000.- 48,000.- 12,000.- 100,000.- 
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ผลผลิตของโครงการ (อะไรคือผลงานที่เกิดจากการดําเนินโครงการ) ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 12. 
 (โปรดศึกษาในคูมือฯ ในสวนของเปาหมาย / ตัวชี้วัด ของโครงการคลินิกฯ) 
 

ผลผลิต / ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย (หนวยนับ) วิธีการจัดเก็บขอมูล 

300  คน 1 .  จํานวนผู เข ารับการอบรม  (กลุม
เกษตรกรท่ีสนใจ นักเรียน นักศึกษา ครู  
นักวิชาการเกษตร และผูสนใจทั่วไป) 

ประเมินผลโดยใชแบบสอบถามวัดความถึง
พอใจ 

3 คน 2 .  สร าง ผู เ ช่ียวชาญใหความรูด าน
เทคโนโลยีการเพาะเห็ดประจําศูนย
เทคโนโลยีการเพาะเห็ดแกจนประจํา
หมูบาน 

ติดตามใหคําปรึกษาเพ่ิมเติมและประเมินผล  

1,000 บาท/ราย 3.คาใชจายในครัวเรือนของเกษตรกร
เ พ่ิม /ลดค าใชจ ายจากการจํ าหนาย
ผลผลิตหรือคาใชจายที่ลดลงเน่ืองจาก
การบริโภคของครอบครัว 

ประเมินผลและวิเคราะหจากรายไดของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการตั้งแตระยะแรก
จนถึงระยะสุดทาย 

ผลลัพธ ( อะไรคอืผลลัพธหรือประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการนี้) 13. 
โปรดระบุคาเปาหมายรอยละของการนําไปใชประโยชนของผูรับบริการตามผลผลิตจากขอ 12. และผลทางเศรษฐกิจ หรือ
สังคม หรือคุณภาพชีวิต หากหามูลคาได มีมูลคาเทาไร  อยางไร พรอมคําอธิบาย 

1. เกษตรกรผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูที่ไดรับมาใชในการสรางอาชีพ ไดมากกวา 25% ของผูเขารับการ
อบรมทั้งหมด 

2. รายไดเพ่ิมขึ้นไมตํ่ากวา 1,000 บาท/เดือน 
วิเคราะห B/C ratio (จากงบประมาณ 100,000 บาท) โดยทั้งโครงการจะตองมีคา  ≥ 1 3. 

4. ปญหาหรืออุปสรรคดานการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่เปาหมายสามารถแกไขได โดยมีเปาหมายรอยละ 60 ของ
ปญหาทั้งหมด 

5. เกิดผูนําศูนยเพ่ิอถายทอดเทคโลโนโลยีดานการผลิตเห็ดครบวงจร 
 

14. งบประมาณ : (คาใชจายโดยละเอยีด  ตามระเบียบและอัตราของทางราชการและสอดคลองกับกิจกรรม/วิธีการทํางานในขอ 11.)  

 

    15. การรายงานผล : รายงานผลทุก  3  เดือน  โดยผานระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน และรายงานฉบับสมบูรณเมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

ผูอํานวยการคลินิกเทคโนโลยี 
 

ผูเสนอโครงการ 
 

………………………………. 

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

………………………………. 

(..นายบุญเสริม...ชีวะอิสระกุล.) 

 

 

 

 

 

 

 


