
 
โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร :  

 อบรมการผลิตสารก าจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา 
          ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓    

องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

 
๑.หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากหญ้าและวัชพืช นั้น เป็นปัญหาต่อเกษตรกรชาวไทยอย่างมาก เพราะคนไทยหรือ 
ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเพาะปลูก เช่น การปลูกยางพารา การปลูกปาล์ม
น้้ามัน การปลูกข้าว และการปลูกพืชผักผลไม้ต่าง ๆ อีกหลากหลายชนิด โดยการขึ้นของ วัชพืชนั้น เป็นตัวการ
ส้าคัญท่ีแย่งสารอาหาร และหยุดยั้งการเจริญเติบโตของพืชทีเ่กษตรปลูก เนื่องจากวัชพืชนั้น เป็นตัวการในการแย่ง
น้้า แร่ธาตุ และสารอาหารต่าง ๆ ที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโต โดยในอดีตที่ผ่านมาเกษตรกรไทยมักใช้ยาก้าจัด
วัชพืชซึ่งเป็นสารเคมีที่มีพิษต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ ในปัจจุบันองค์การสหประชาชาติได้ระบุว่าสารเคมี
ดังกล่าว เช่น ไกลโฟเซตหรือ พาราควอต อาจก่อให้เกิดมะเร็งได้ ดังนั้น ทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ควร
ท้าการศึกษาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงสารเคมี เพ่ือที่เราจะมีพืชผักบริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ท้าร้ายสุขภาพของ
ผู้บริโภค เกษตรกร และไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม  

 ขี้เถ้าไม้ยางพารา เป็นสิ่งที่หลงเหลือจากการเผาไม้ยาง มีลักษณะเป็นผง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
เราสามารถน้าข้ีเถาในส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ได้ หนึ่งในประโยชน์ของขี้เถ้าคือการน้ามาท้าเป็นสารป้องกันวัชพืชด้วย
วิธีแบบธรรมชาติ เนื่องจากในขี้เถ้ามีส่วนประกอบส้าคัญคือธาตุโปแตสเซียม เมื่อน้าขี้ เถ้ามาละลายน้้า จะได้
สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่าง และเมื่อน้ามาระเหยน้้าออกเพ่ือให้เข้มข้นขึ้น ก็จะสามารถน้าน้้าขี้เถ้าดังกล่าวมาใช้
ส้าหรับฉีดพ่นเพ่ือก้าจัดวัชพืชได้  นอกจากนี้จากการศึกษาปริมาณธาตุอาหารจากขี้เถ้าไม้ยาง พบว่ามีไนโตรเจน 
๑.๑๓%  ฟอสฟอรัส ๐.๐๖% และโปแตสเซียม ๑๓.๔๘%  นั่นเอง 

 ดังนั้นการอบรมการผลิตสารก้าจัดวัชพืชจากข้ีเถ้าไม้ยางพารา จึงเป็นสิ่งที่ควรมีการถ่ายทอดความรู้ 
เพ่ือยกระดับการผลิตพืชอย่างปลอดภัยจากสารพิษตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร และช่วยเหลือให้
เกษตรกรสามารถผลิตสารก้าจัดวัชพืชได้อย่างถูกต้อง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเอง 
ประกอบกับอ้านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล มาตรา ๖๗ (๗) มาตรา ๖๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจ
ให้ แก่ อ งค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  พ .ศ .๒๕๔๒ มาตรา๑๖ (๖ )  ทางองค์ การบริ ห ารส่ วนต้ าบล 
สุโสะ จึงจัดท้าโครงการอบรมการผลิตสารก้าจัดวัชพืชจากข้ีเถ้าไม้ยางพารา ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือยกระดับความรู้ด้านการท้าสารก้าจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพาราให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 ๒. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเพ่ิมผลผลิต โดยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓. เพ่ือให้เกิดการขยายผลการใช้สารก้าจัดวัชพืชซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน   

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส้านักปลัด องค์การบริหารส่วนต้าบลสุโสะ  อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 



๔. พื้นที่ด าเนินการ 
                ณ ศูนย์เรียนรู้ ครูขวัญศิษย์ เศรษฐกิจพอเพียง โดย เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 
ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์พิเศษแสวง ภูศิริ เลขท่ี ๑๒ หมู่ที่ ๑ ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง ๙๒๑๗๐  
๕. วิธีด าเนินการ  

๑. ส้ารวจกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 
๒. ติดต่อวิทยากรผู้ให้ความรู้เรือ่งการผลิตสารก้าจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพาราและผลิตปุ๋ยจากขี้เถ้าไม้ยางพารา 
๓. ด้าเนินการโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรสามารถผลิตสารก้าจัดวชัพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา  

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน  มกราคม – กันยายน  ๒๕๖๓                  
7. งบประมาณ 
            ตามงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบลสุโสะ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบด้าเนินงาน ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด – ปิด 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุส้านักงาน ค่าวัสดุที่จ้าเป็นในการฝึกอบรม 
ค่าป้ายโครงการ ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ้าเป็นในการด้าเนินโครงการ ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)หน้า ๑๐๓ ล้าดับที่ ๑ 

๑. งบด้าเนินการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร 
- ค่าป้ายโครงการ       เป็นเงิน    ๕๐๐  บาท 

      - ค่าอาหารกลางวัน ๖๐ คน คนละ ๕๐ บาท                 เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖๐ คน คนละ ๕๐ บาท (๒ มื้อ)   เป็นเงิน   ๓,๐๐๐  บาท 

     - ค่าวิทยากร ๕ ชั่วโมง ชัว่โมงละ ๖๐๐ บาท                            เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท 
     -  ค่าจ้างเหมารถตู้ จ้านวน ๔ คัน/คันละ  ๑,๕๐๐  บาท                       เป็นเงิน  ๖,๐๐๐  บาท 
๒.  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

      -  สารก้าจัดวัชพืชจากขี้เถ้าไม้ยางพารา(ส้าเร็จรูป)จ้านวน๖๐ขวดๆละ๓๐ บาท เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท  
               -  วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ้าเป็นในการด้าเนินโครงการ                                 เป็นเงิน ๒,๗๐๐ บาท 
                                  รวมทั้งสิ้น      เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐ บาท 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการตามความจ้าเป็น 

๘. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น นักเรียน เกษตรกรและประชาชนที่สนใจในพ้ืนที่ 
ต้าบลสุโสะ จ้านวน ๖๐ คน 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการผลิต การใช้น้้าขี้เถ้าก้าจัดวัชพืช 



๒. ผู้เข้าร่วมสามารถผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ 
๓. สามารถขยายผลการใช้สารก้าจัดวัชพืชซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน    

๑๐.  ผู้เขียนโครงการ  

      
(ลงชื่อ)………………………..……………………..  

  (นางอภิญญา อินทะมาระ) 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน              

  ๑๑.  ผู้เสนอโครงการ 

                                                       (ลงชื่อ)……………………………………………….……..  
                                                                  (นายณชัพล  รังสิปราการ) 

                             นิติกรปฏิบัติการ 

๑๒. ผู้พิจารณาโครงการ 

 
                                                        (ลงชื่อ)....................................................                        
                                                                       (นางศิริยศ  บิลดาวูด) 
                                                                        หัวหน้าส านักปลัด    
 
 
 

    (ลงชื่อ)....................................................                        
                  (นายธีรศักดิ์   ศรีโภคา) 

                                                                รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  

๑๓. ผู้เห็นขอบโครงการ            

                                   
                                                          (ลงชื่อ)....................................................  
                                                                        (นายเด่นทยา  วุ่นแก้ว)          
                                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ       
 

๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ   

            
                                                       
                                                         (ลงชื่อ) ....................................................  
                                                                        (นายสมคิด  รองเดช)    
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ 


