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กำาหนดการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำาเนินเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีครั้งที่	๓๘

ณ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธาน	ีตำาบลหนองแก		

อำาเภอเมืองอุทัยธานี		จังหวัดอุทัยธานี

วันศุกร	์ที่		๓		กุมภาพันธ์		พ.ศ.	๒๕๖๐

--------------

เวลา	๐๘.๕๐	น.	 -	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง			จากบ้านอุทัย	

๙๐๕	อำาเภอเมืองอุทัยธานี	จังหวัดอุทัยธานีไปยังวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี		ตำาบลหนองแก		อำาเภอเมืองอุทัยธานี		

จังหวัดอุทัยธานี

เวลา	๐๙.๐๐	น.		 -	รถยนต์พระที่นั่งถึงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี	ตำาบลหนองแก	อำาเภอเมืองฯ	จังหวัดอุทัยธานี			

(วงดุริยางค์	บรรเลงเพลงมหาชัย)

-	ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี		รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี		ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่	๓๑

ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค	๖		เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประธานกรรมการอำานวยการ	อกท.	ระดับชาติ	ผู้อำานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

คณะกรรมการดำาเนินงาน	และครูที่ปรึกษา	อกท.	ระดับชาติ		เฝ้าฯ	รับเสด็จ

-	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี	นางมลฤดี	วรางกูร	และผู้แทนสมาชิก	อกท.	ทูลเกล้าฯ	ถวายพวงมาลัย

-	เสด็จเข้าหอประชุม	

(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)

-	ประทับพระราชอาสน์	(บนเวที)

-	รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	เข้าเฝ้าฯ	ทูลเกล้าฯ	ถวายสูจิบัตร

		การประชุมวิชาการและหนังสือที่ระลึก

-	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	กราบบังคมทูลรายงาน

-	เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	กราบบังคมทูลเบิก

-	สมาชิก	ผู้บริหารและผู้ทำาคุณประโยชน์แก่องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

		เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร	(จำานวน	๒๕	ราย)	

-	ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบมูลนิธิ	อกท.	เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก	(๑๓๐	ราย)

-	ประธานกรรมการดำาเนินการจัดประชุมฯ	เข้าเฝ้าฯ	ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบมูลนิธิ	อกท.	

และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึก

-	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงมีพระราชดำารัสเปิดการประชุม

-	จบพระราชดำารัส

-	เสด็จลงจากเวที

-	เสด็จออกจากหอประชุมไปยังศาลาชัยพฤกษ์

-	ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติองค์อุปถัมภ์องค์การ	ของดีเมืองอุทัย

/-เสด็จ...
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3
-	เสด็จฯ	ไปยังอาคารราชพฤกษ์	ทอดพระเนตร

-	นิทรรศการเพชรด	ี๔	องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

-	หน่วยดีเด่น	สมาชิกดีเด่น	สมาชิกศิษย์เก่าดีเด่น	สมาชิกพัฒนาสังคมและบริการชุมชนดีเด่น

-	นิทรรศการผลงานการแข่งขันทักษะศิลปเกษตร

-	นิทรรศการวิชาการเกษตร	ของหน่วย	อกท.	(จำานวน	๑๒	หน่วย)

-	นิทรรศการความร่วมมือโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

-	นิทรรศการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

												-	นิทรรศการความก้าวหน้าของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร	๔	ภาค

-	นิทรรศการกล้วย

												-	นิทรรศการอาชีวะเกษตรก้าวไกล	ขับเคลื่อนประเทศไทย	๔.๐

-	นิทรรศการวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

		มุมมองแปลก	/	ใหม่	/	ใหญ่	/	ดัง	ของดีเมืองอุทัยธานี

-	เสด็จเข้าอาคารทูลกระหม่อมแก้ว

-	ประทับพระราชอาสน์	(ด้านล่างหน้าเวที)

-	รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	เข้าเฝ้าฯ	ทูลเกล้าฯ	ถวายเอกสารทางวิชาการ

-	ทรงรับฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการ	๑	เรื่อง	(เวลาประมาณ	๑๕	นาที)

-	ทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการ	(ด้านข้างหน้าเวที)

-	เสด็จออกจากอาคารทูลกระหม่อมแก้ว	ไปยังอาคารศูนย์วิทยบริการ

-	เสด็จขึ้นบันไดไปยังบริเวณหน้าอาคารศูนย์วิทยบริการ

-	ทรงปลูกต้นแก้ว	(จำานวน	๑	ต้น)

-	เสด็จเข้าอาคารศูนย์วิทยบริการ

-	เสด็จขึ้นชั้น	๒	(ทางบันได)

-	เสด็จฯ	ไปยังบริเวณที่ฉายพระฉายาลักษณ์

-	ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่	ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	และคณะกรรมการ	อกท.	(จำานวน	๕	ชุด)

-	ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

-	เสด็จฯ	ไปยังห้องรับรอง	ประทับพักพระราชอิริยาบถ

-	เสด็จฯ	ไปประทับพระราชอาสน์	ณ	โต๊ะเสวย

-	เสวยพระกระยาหารกลางวัน

-	เสด็จฯ	ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง

(วงดุริยางค	์บรรเลงเพลงมหาชัย)

-	เสด็จพระราชดำาเนินกลับบ้านอุทัย	๙๐๕	อำาเภอเมืองอุทัยธานี	

จังหวัดอุทัยธานี

การแต่งกาย	-	ข้าราชการในพื้นที่	 แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข	์

																-	ข้าราชการในพระองค	์แต่งเครื่องแบบปกติกากีคอตั้ง	ไว้ทุกข์

----------------------------------------
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      เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 38 
 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี     
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      เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 38 
 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 
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นิทรรศการหน่วย	อกท.	12	หน่วย
1.หน่วยกำาแพงเพชร	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำาแพงเพชร

	 นวัตกรรมการผลิตปุ๋ยยูเรียน้ำาจากถั่วเหลือง	ถั่วเหลืองจัดเป็นพืชสำาคัญและมีประโยชน์มากมายหลายประการ	ใน

ปัจจุบันถั่วเหลืองเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกกันอย่างแพร่หลายในตำาบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล	อำาเภอเมือง	จังหวัดกำาแพงเพชร	ปลูกได้

ตลอดทั้งปี	และเป็นพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้ด้วยตนเองเพราะมีไรโซเบียมที่อยู่ในปมราก	ซึ่งในถั่วเหลืองน่าจะมีไนโตรเจน

ในประมาณมาก	ถ้านำามาการหมักและใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสม	น่าจะได้ปุ๋ยน้ำาที่มีไนโตรเจนสูง	และสามารถนำามาแทนปุ๋ยเคมีได้	

คณะวิจัยได้ทำาการทดลองหมักส่วนต่างๆ	ของถั่วเหลืองในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน	เพื่อหาสูตรที่ดีที่สุดที่สามารถนำามาใช้และ

ขยายผลในวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง

2.หน่วยอุดรธานี	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี

	 ข้าวเม่าพอเพียงเพื่อพ่อการทำานาเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาช้านาน	จนทำาให้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชส่งออกที่

สำาคัญของประเทศ	แต่ปัจจุบันชาวนาประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำา	การนำาข้าวมาทำา”ข้าวเม่า”	จึงเป็นทางหนึ่งที่เป็นแนวทาง

การเพิ่มมูลค่าของข้าว	เป็นการสนองพระราชดำาริ	“ใช้ภูมิปัญญาพึ่งพาตนเอง”	ข้าวเม่าเป็นผลผลิตจากการแปรูปข้าวเปลือก	

คำาว่า	“เม่า”	นี้	พระยาอนุมานราชธน	อธิบายว่าน่าจะเป็นคำาเดียวกับคำาว่า	“มาง”	ในภาษาอาหม	ที่แปลว่าทุบหรือตำาให้เป็น

แผ่นบาง	ข้าวเม่าก็น่าจะหมายถึง	ข้าวที่ทุบให้แบน	ข้าวเม่าได้จากรวงข้าวสีเขียวถึงสีเขียวออกเหลือง	การบริโภคข้าวเม่า	พบ

ในทุกประเทศที่ปลูกข้าว	ได้แก่	ไทย	ลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	ภูฐาณ	อินเดีย	ทิเบต	การทำาข้าวเม่ามักทำาในช่วงเดือนกันยายนถึง

ธันวาคมของทุกปี	และมักจะใช้ข้าวเหนียวอายุประมาณ	3	เดือน	พันธุ์ข้าวที่นิยมใช้ได้แก่	ข้าวพันธุ์อีเตี้ยลาย	ดวญวน	วนกลาง	

เหลืองมา	หางยี	สบาย	ธัญญะ	อินทร์แปลง	และพันธุ์บือสิม		
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3.หน่วยเพชรบุรี	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

	 TMR	–	PHETCH	4.0	TMR	Total	Mixed	Ration	หรือ	Complete	Ration	(CR)	เป็นอาหารโคที่มีทั้งอาหารหยาบ

และอาหารข้น	ผสมรวมกันนสัดส่วนที่เหมาะสม	และมีคุณภาพทางโภชนาการเพียงพอกับความต้องการตามชนิด	ประเภทและ

ลักษณะการให้ผลผลิตของโค	แล้วนำาไปเลี้ยงโคแทนการเลี้ยงแบบเดิมความเป็นกรด-ด่าง	(PH)	ในกระเพาะหมักมีความสำาคัญ

ต่อขบวนการย่อยของโค	ph	ที่เหมาะสม	6.0	–	6.5	ขณะที่โคได้รับอาหารข้น	กระเพาะหมักจะเป็นกรดมากขึ้น	ถ้าค่า	ph	ใน

กระเพาะหมักต่ำากว่า	5	ประสิทธิภาพการใช้อาหารลดลงได้ไขมันในน้ำานมก็จะต่ำาลง	และโคจะแสดงอาการป่วยได้	เมื่อโคได้กิน

อาหารหยาบค่า	ph	ในกระเพาะหมักจะสูงขึ้นจากการเคี้ยวเอื้อง	เกิดการหมุนเวียนของน้ำาลาย	ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่าง	กลับเข้าสู่

กระเพาะหมัก

ประโยชน์ของ	TMR	–	PHETCH	4.0	ค่า	ph	ในกระเพาะหมักคงที่และอยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์	

ระบบการย่อยและดูดซึมเอาไปใช้ประโยชน์ของโคมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ป้องกันการเกิดภาวะกระเพาะหมักเป็นกรดได้	โคมี

สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	โคสามารถให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่	ประหยัดแรงงานการจัดการอาหารหยาบ	และสะดวกในการจัดการ

การให้อาหาร
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4.หน่วยพังงา	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

ข้าวดอกข่า	สู่อาชีพ	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา	ได้สนองพระราชดำาริ	โดยเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรพืช		อันเนื่อง

มาจากพระราชดำาริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๗	จนถึงปัจจุบัน	ได้ดำาเนินโครงการโดย

ต่อยอดกิจกรรมที่	๔	กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรโดยได้นำาข้าวเจ้าดอกข่า	มาแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ	เช่น	คุกกี้ขี้มอด	

ข้าวดอกข่า	ทองพับข้าวดอกข่า	ข้าวตังข้าวดอกข่า	ซูชิข้าวดอกข่า	น้ำาข้าวกล้องงอก	เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน	ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.หน่วยสุโขทัย	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

น้องเดือน	มหัศจรรย์เพื่อนร่วมโลก	ประโยชน์ของไส้เดือนดิน	ช่วยปรับโครงสร้างทางกายภาพของดิน	การไซซอนของไส้เดือนในดิน

ทำาให้มีช่องระบายอากาศได้ดีขึ้น	ดินมีความพรุนและอ่อนตัวมากขึ้น	ขุยไส้เดือนสามารถดูดซับน้ำาได้เร็วกว่าดินปกติ	ช่วยในการเจริญ

เติบโตของพืชและทำาให้พืชแข็งแรง	ในขุยของไส้เดือนพบสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชประเภทออกซิน	ซึ่งมีคุณสมบัติในการก

ระตุ้นการเกิดราก	ทำาให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น	นอกจากนั้นยังแก้ปัญหาเรื่องขยะ	ซึ่งพบว่าสามารถย่อยสลายได้เร็วกว่าปกติ	และพบ

การเพิ่มจุลินทรีย์จำานวนมากในขุยไส้เดือนที่ได้จากการย่อยขยะ	

ช่วยลดปริมาณสารเคมีอันตรายในดินและสภาพแวดล้อมลงและเป็นตัวชี้วัดความเป็นอันตรายของสารพิษในสภาพแวดล้อมและใน

ดินเนื่องจากเนื้อเยื่อไส้เดือนสามารถสะสมสารเคมีไว้ในปริมาณมาก
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6.หน่วยนครราชสีมา	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

ไส้เดือน	พญาดิน	อินทรีย์วัตถุ		โครงการของการเปรียบเทียบชนิดอาหารในเบคดิ้งที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนพันธุ์	African	night	crawler

ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่ช่วยย่อยสลายอินทรียสารในดิน	ทำาให้ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความสำาคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศ	การเคลื่อนที่ในดิน

ของไส้เดือน	ถือเป็นการพรวนดิน	ทำาให้ดินมีช่องว่างมากขึ้น	เป็นผลต่อการเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้แก่ดิน	ซึ่งมีความสำาคัญต่อการ

ปลูกพืช	อีกทั้งยังใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักและน้ำาหมักชีวภาพจากไส้เดือน	ไส้เดือนดินที่พบได้ทั่วไปในทวีปเอเชีย	รวมทั้งในประเทศไทย	

มักจะมีลำาตัวกลมขนาดปานกลาง	สีของลำาตัวเป็นสีแดง	โดยพบนมูลวัวนม	และใต้เศษหญ้าที่ตัดทิ้งในนาข้าว	และอาศัยอยู่บริเวณ

ผิวดิน	ไม่ขุดรูอยู่ในดินที่ลึกเหมือนกับไส้เดือนพันธุ์สีเทา	ชาวบ้านมักจะนำามาใช้เป็นเหยื่อตกปลา	ลักษณะพิเศษของไส้เดือนดินสาย

พันธุ์นี้คือ	จะมีความตื่นตัว	(Active)	สูงมาก	เมื่อสัมผัสถูกตัวมันจะดิ้นอย่างรุนแรงและเคลื่อนที่หนีเร็วมากโครงการผลของการใช้ปุ๋ย

อินทรีย์อัดเม็ดและน้ำาหนักไส้เดือนในดินผสม	๒	สูตร	ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดเรดโอ๊คมูลไส้เดือนเป็นผลิตภัณฑ์

ที่กำาลังเป็นที่สนใจแก่เกษตรกรและผู้สนใจด้านการปลูกพืชผักต่างๆ	ทั้งที่เป็นดินปลูกหรือผสมกับปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นอาหาร	ให้กับ

พืชที่ปลูกแล้วมีแนวโน้มเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	มูลไส้เดือนต้องทำาการศึกษาค้นคว้าความรู้และนวัตกรรมรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ	

เข้าใช้	การนำามาใช้ในการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นรวมทั้งคิดค้นวิจัยและพัฒนาใหม่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต

ทางการเกษตรสู่ตลาดโลกเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ยิ่งต้องเร่งพัฒนามูลไส้เดือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
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7.หน่วยชัยนาท	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท	

เห็ดฟางไบโอเทค	(การเพาะเห็ดฟางโรงเรือนไม่อบไอน้ำา)

เห็ดฟางมีความสำาคัญคือใช้ปประกอบอาหารที่ทั่วโลกยอมรับ	มีคุณค่าทางอาหารสูง	เป็นเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทย	ใช้วัสดุเพาะ

จากผลิตภัณฑ์หรือทิ้งจากการเกษตร	เป็นอาชีพที่ทำารายได้ทั้งปี	ทำาง่ายให้ผลผลิตเร็ว	ต้นทุนต่ำา	ราคาสูง	เป็นมีคุณค่าทางสมุนไพรสูง	

เช่น	รักษาโรคภูมิแพ้	เป็นเห็ดที่ใช้แปรรูปในทางอุตสาหกรรม	

8.หน่วยสตูล	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

		 	ปลาของพ่อปลานิลได้ถูกนเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกโดยจักรพรรดิ์อากิฮิโต	เมื่อครั้งดำารงพระอิสริยยศมงกุฎราชกุมาร

แห่งประเทศญี่ปุ่น	ทรง	ทูลเกล้าฯ	ถวายแด่	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช	จำานวน	50	ตัว	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	

2508	ในระยะแรกได้ทรงปล่อยลงเลี้ยงในบ่อดิน	บริเวณสวนจิตรลดา	พระราชวังดุสิต	จากนั้นเมื่อวันที่	17	มีนาคม	2509	ได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่า	“ปลานิล”	และพระราชทานให้กรมประมงนำาไปเพาะเลี้ยง	ขยายพันธุ์ที่สถานี

ประมงต่างๆ	เพื่อเพาะเลี้ยง	ขยายพันธุ์	และให้แจกจ่ายราษฎรนำาไปเพาะเลี้ยงต่อไป

34



9.หน่วยลำาพูน	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำาพูน

ตะคร้อ...พอเพียงผลตะตร้อสุกสามารถนำามากินได้	ส่วนผลดิบสามารถนำามาทำาเป็นผลดอง	นอกจากน้ำาตะตร้อจะมีวิตามินซีและ

แคลเซียม	ซึ่งมาส่วนช่วยให้หลอดเลือกแข็งแรง	ช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ	มีส่วนช่วยในการสร้างเนื้อเยื้อคลอลาเจน	

และเนื้อเยื้อของเอ็นกระดูกอ่อน		ยังพยกรดอินทร์หลายชนิด	ได้แก่	ออกซาลิก	กรดทาร์ทิก	กรดฟอร์มิก	กรดแล็กติก	และกรดซิตริ

ก	เป็นต้น	ซึ่งกรดอินทร์ที่พบในผลไม้เหล่านี้	นิยมนำามาใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำาอางที่ช่วยในการผลัดเชลผิว	ผลสุกตะคร้อมีรส

เปรี้ยว	ฝาด	เหมาะกับแก่การมาทำาเครื่องดื่มดับกระหายในหน้าร้อน	รวมถึงมาปรุงอาหารประเภทยำา	และน้ำาตะคร้อสามารถนำามาใช้

ทดแทนน้ำามะนาวได้	ในฤดูร้อนซึ่งมะนาวมีราคาแพง

10.หน่วยบุรีรัมย์		วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

		แจ่วบองทันใจต้นกำาเนิดมาจากภาคอีสานของไทย	แจ่วหรือแก่นในภาษาอีสานหมายถึงน้ำาพริก	ส่วนคำาว่าบองหรือบ้องหมายถึง

บ้องไม้ไผ่หรือกระบอกไม้ไผ่รวมกันเป็นแจ่วบอง	ในสมัยก่อนแจ่วบองจะเก็บไว้ในกระบอกไม้ไผ่ทำาให้สามารถเก็บไว้ได้นาน	โดยไม่เน่า

เสียง่ายแจ่วบองทันใจเป็นแจ่วบองอบแห้งที่ได้จากการนำาปลาร้า	พริกป่น	หอมแดง	กระเทียม	ข่า	ตะไคร้	มาคั่วหรืออบพอหอมบด

ผสมให้เข้ากันเติมใบมะกรูด	ปรุงรสด้วยน้ำามะขามเปียก	น้ำาตาลทราย	ในอัตราส่วนที่เหมาะสม	อบให้แห้งในอุณภูมิที่พอเหมาะ	ก่อน

บริโภคต้องเติมน้ำาต้มสุกและคนให้เข้ากัน

11.หน่วยสมุทรสาคร	วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
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11.หน่วยสมุทรสาคร	วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

	 ปลัง	ปั๋ง	มั่งคั่ง	ยั่งยืนจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่ๆกำาลังเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศอย่างรวดเร็วจากการทำาโรงงาน

อุตสาหกรรม	บ้านจัดสรร	พื้นที่เกษตรกรรมมีการใช้สารเคมีในปริมาณมากทำาให้สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนปลงและเสื่อมโทรม

ลงอย่างรวดเร็ว	พันธุกรรมพืชต่างๆ	กำาลังจะสูญหายไป	วิทยาลัยประมงสมุทรสาครจึงได้จัดทำาโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ผักปลัง	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

สรรพคุณของผักปลัง	ทั้งต้น	ต้มดื่มแก้ขัดเบา	ลดไข้	แก้ท้องผูก	ใบ	ระบายท้อง	ขับปัสสาวะ	แก้บิด	แก้โรคกระเพาะปัสสาวะ

อักเสบ	ดอก	ใช้ทาแก้กรากเกลื้อน	แก้โรคเรื้อน	ดับพิษ	ต้น	แก้อึดอัดแน่นท้อง	ระบายท้อง	แก้พิษฝีดาษ	ราก	แก้มือเท้าด่าง	แก้

รังแค	แก้โรคผิดหนัง

12.หน่วยระนอง	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

		ผักปลาโซล่าเซล	Aquaponics	Aquaponics	มาจากคำาว่า	Aquacolture	หมายถึง	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำารวมถึงพืชน้ำา	

Hydroponics	หมายถึง	การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน	(ใช้น้ำา	Hydro	=	น้ำา	Ponic	=การปลูก)	Aquaponics	หมายถึง	การเอาน้ำา

จากการเลี้ยงสัตว์น้ำามาปลูกพืช	โดยส่วนใหญ่สัตว์น้ำาคือปลาและพืชคือผักทั่วไป	Aquaponics	เหมาะสำาหรับพืชกินใบ	เพราะใน

ระบบมักมีไนเตรทสูง	ระบบประกอบด้วย	3	ส่วนหลัก	คือ	บ่อปลา	แปลงปลูกผัก	และระบบกรองชีวภาพ	ระบบ	Aquaponics	

ทำาให้ปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ย	ปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้ดิน	ใช้พื้นที่น้อย	ผลิตพืช	ปลา	ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	ประหยัดน้ำา	ไม่ต้อง

กำาจัดวัชพืช	ปลูกพืชโดยไม่ต้องพวนดินและรดน้ำา	พืชปลอดภัยจากเชื่อโรคที่ติดมากับดิน	ราคาผลผลิตสูง	เพิ่มรอบการผลิตพืช
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สัมมนาหน้าพระพักต์

โครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย	“วิถีเพียงพอ		ตามพ่อสอน”

การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์	สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ที่มาและความสำาคัญของโครงการ

	 	“ทุกวันนี้	ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพร้อมมูล	ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคล	ซึ่งเราสามารถนำามาใช้เสริม

สร้างความอุดมสมบูรณ	์และเสถียรภาพอันถาวรของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี	ข้อสำาคัญ	เราต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาด	

คือไม่นำามาทุ่มเทใช้ให้เปลืองไปโดยไร้ประโยชน	์หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า	หากแต่การระมัดระวังใช้ด้วยความประหยัดรอบคอบ	

ประกอบด้วยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา	เหตุผล	และความถูกต้องเหมาะสม	โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศ

ชาติ	ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยืนยาว”	(พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ราชการที่	๙	ในการเสด็จออกมหา

สมาคม	ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	5	ธันวาคม	2529)	ปัจจุบันการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อมุ่งให้ประเทศไทย

เป็น	“ครัวของโลก”	จำาเป็นต้องเร่งให้มีการเพิ่มผลผลิต	เพื่อยกระดับสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่	ๆ	ให้มากขึ้น	เนื่องจากประชากรของ

ประเทศเพิ่มมากขึ้น	ปริมาณความต้องการอาหารจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว		ในบรรดาสัตว์น้ำาทุกชนิดนั้น	หอยขม

(Vivipara	sp.)	ซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจ	และกำาลังได้รับความนิยมในหมู่เกษตรกร	และผู้ที่สนใจทั่วไป	แต่ในปัจจุบันยังไม่มีการ

เลี้ยงที่หลากหลาย	เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้		และรูปแบบการเลี้ยงที่เป็นระบบ	ปลอดภัยต่อ	การนำามาบริโภค		เนื่องจาก

ปัจจุบันผลิตผลของหอยขมส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว	กอปรกับในธรรมชาติมีปริมาณสารพิษตกค้างอยู่มาก	

เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีการใช้สารเคมีป้องกันกำาจัดศัตรูพืช	ถึงแม้จะได้ผลผลิตปริมาณมากและมีคุณภาพดีในระยะแรก	แต่จะก่อ

ให้เกิดปัญหาดินและคุณภาพน้ำาเสื่อมโทรม	นอกจากนี้ยังมีการตกค้างของสารพิษในระยะยาว	และส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่

ในน้ำา	ได้แก่	กุ้ง	ปลา	ปู	และหอย		โดยเฉพาะสัตว์น้ำาจำาพวกหอย	ที่สำาคัญคือ	หอยขม	ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ช้า	จึงมีโอกาส

ได้รับสารพิษมาก		ดังนั้นจึงจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับรูปแบบการเลี้ยงเชิงการเกษตรอินทรีย์	เกษตรธรรมชาติ	และเกษตร

ปลอดสารพิษ		เพื่อความเป็นอยู่ที่พอเพียงและยั่งยืนในอนาคต	สอดคล้องกับ	“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	ซึ่งเป็น

ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงมีพระราชดำารัสชี้	แนวทางการดำาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย	“การพัฒนารูปแบบ

การเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน”	จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาด้านการเกษตรแบบธรรมชาติ		

หรือเกษตร	อินทรีย	์	เนื่องจากหอยขมสามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว	กินอาหารโดยการดูดซึม	ชอบอยู่ในที่ที่มีสารอินทรีย์สูง	

ๆ	ที่สำาคัญปัจจุบันยังไม่มี					การเลี้ยงหอยขมเป็นการค้า	ผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากธรรมชาติและผลพลอยได้จากการเลี้ยงปลา

เท่านั้น						หอยขมเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย	มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อม	สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว		

นอกจากนี้หอยขมยังมีคุณค่าทางอาหาร	ซึ่งประกอบด้วย	โปรตีน	12	เปอร์เซ็นต์	คาร์โบไฮเดรต	4	เปอร์เซ็นต์		
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ไขมัน	2	เปอร์เซ็นต์		และความชื้น	78	เปอร์เซ็นต์		ดังนั้นในอนาคตหอยขมน่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่		อีกชนิดหนึ่งที่

สามารถนำามาเลี้ยงในระบบฟาร์มแบบผสมผสาน		ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

วิธีการง่าย	ๆ	และลงทุนต่ำา	โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้หาแนวทางในการเลี้ยง	หอย

ขมโดยการใช้วิธีการลงหลักปัก		การเลี้ยงในกระชัง	การเลี้ยงโดยใช้กระเป๋าแขวน		ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่ม

ผลผลิตหอยขมให้เป็นสัตว์น้ำาเศรษฐกิจตัวใหม่

	ดังนั้น	สมาชิกกลุ่มไอคิวทะลุฟ้าเพื่อสัตว์น้ำาอินทรีย์”	จึงมีแนวคิดในการดำาเนินโครงการการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอย

ขมเชิงเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืนเนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำา	และให้ผลตอบแทนทางด้านการเกษตรที่ยั่งยืนใน

อนาคตดังนั้นทางกลุ่มสมาชิก	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี								ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	จึงได้การพัฒนารูปแบบการเลี้ยง

หอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน								โดยการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวมีผลต่อการเจริญเติบโตของหอย

ขม	เพื่อประโยชน์และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา	ของเกษตรกรอย่างยั่งยืนตามหลักคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

ภายใต้โครงการ	“วิถีเพียงพอตาม								พ่อสอน”	เพื่อการอยู่กินดีของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงหอยขมในอนาคตต่อ

ไป”

วัตถุประสงค์ของโครงการ		

การพัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน		มีวัตถุประสงค์	:	เพื่อ	

1. พัฒนารูปแบบการเลี้ยงหอยขมเชิงเกษตรอินทรีย์สู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

2. ยกระดับหอยขมให้เป็นสัตว์น้ำาเศรษฐกิจตัวใหม่	โดยการพัฒนาเทคนิค	วิธีการเลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยง	ปลอดภัยต่อผู้

บริโภคอย่างยั่งยืน

3. พัฒนาการเลี้ยงหอยขมสู่อาชีพ	(มีภูมิคุ้มกัน)	ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงหอยขมโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประโยชน์ต่อนักเรียน	นักศึกษา

1. เสริมสร้างความรู้ในการคิด	วิเคราะห์	และพัฒนารูปแบบ	การเลี้ยงหอยขม

2. พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประโยชน์ต่อเกษตรกร

1. เกษตรกรในชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืน	เสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวในการดำารงชีวิตในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

2. เกษตรกรพัฒนาการเลี้ยงหอยขมร่วมกับการเลี้ยงสัตว์น้ำา

38



39

อบรมความรู้ให้กับเกษตรกร

เลี้ยงหอยขมในกระชัง	ของเกษตรกร

ธกส.ให้การสนับสนุนการเลี้ยงหอยขม	กับเกษตรกร



นายก	อกท.ชาติ	ครั้งที่	39

นายศักดิ์มงคล			มีสุข			นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ปีที่	๑	

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น	อกท.	หน่วยขอนแก่น

บิดาชื่อ			นายสมบัติ		มีสุข					มารดาชื่อ				นางสุดใจ					มีสุข			

มีพี่น้อง	๒	คน		เป็นบุตรลำาดับที่	๒		อาศัยอยู่บ้านเลขที่	๔	

หมู่ที่	๙	ต.	ดงลาน	อ.สีขมพ	ูจ.	ขอนแก่น		๔๐๒๒๐	แนวทางในการ

ทำางาน

กระผมขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร	คณะครูอาจารย์และ

พี่น้องสมาชิก	อกท.	ทั้ง	๕๒	หน่วย	ที่ได้ไว้วางใจให้กระผมได้เข้ามา

ดำารงตำาแหน่ง	นายก	อกท.ระดับชาติ	ปีการศึกษา	๒๕๖๐	กระผมจะขอเข้ามานำาพาสมาชิกดำาเนินกิจกรรมของ	

อกท.ดังหลักการ	อกท.	ที่ว่า	“อกท.เป็นของสมาชิก	ดำาเนินงานโดยสมาชิก	และเพื่อสมาชิก”	เพื่อที่จะเป็นเวทีให้

สมาชิก	อกท.	ทั้ง	๕๒	หน่วยได้เข้ามาพัฒนาบุคลิกภาพ	และพัฒนาความเป็นผู้นำาเพื่อนำาเอาบุคลิกภาพและความ

เป็นผู้นำาไปพัฒนาใน	อกท.หน่วยทั้ง	๕๒	หน่วย	ให้อกท.เข้าสู่สากล
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คณะทำางานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

นายจักรภพ  มงคลสวัสดิ์   ประธานอนุกรรมการ
นายสมยงค์  จันทร์งาม  วษท.ชัยภูมิ
น.ส.อรทัย  ลังกากาศ  วษท.ตาก
นายสันติ   สิงห์อุบล   วษท.อุทัยธานี
นายประจักษ์  นาราช   วษท.ศรีสะเกษ
นายสรศักดิ์  เสน่ห์วงค์  วษท.ร้อยเอ็ด
นางจิพาวรรณ  มงคลสวัสดิ์  วษท.สงห์บุรี
นายณัฎฐกร  อุตรินทร์   วษท.ศรีสะเกษ
น.ส.ทิพรัตน์  ขุนรักษ์   วษท.อุทัยธานี
นางอรชดา  จิวโฮฮวด  ศพก.สอศ.
น.ส.สรัลกร  พุฒนวล   ศพก.สอศ.
น.ส.บุศรา  บุตอัง   ศพก. สอศ.
นางพิไลรัตน์  ต๊ะมา   ศพก.สอศ.
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