โครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.)
ปงบประมาณ 2551
อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) เปนกิจกรรมที่ริเริ่มโดย สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เพื่อสรางความตระหนักและการรับรูขอมูลขาวสารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําไปสูการคิดแบบ
วิทยาศาสตร ในเชิงหาสาเหตุและอธิบายเหตูและผลได สรางสังคมที่มีแนวคิดในการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไป
ใชใหเกิดประโยชน เกิดสังคมการเรียนวิทยาศาสตรควบคูกับการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาและชวย
ใหสังคมกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยดําเนินงานคูขนานไปกับโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตั้งแตป พ.ศ.
2547 เปนตนมา
อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) หมายถึงบุคคลที่อาสามาทําหนาที่เปนสื่อกลางนําความรู
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปเผยแพรสูชุมชนและเปนสะพานนําความตองการของชุมชนมาสูคลินิกเทคโนโลยีที่เปน
เครื่อขาย อสวท.
คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. หมายถึง สถาบันการศึกษาที่เปนคลินิคเทคโนโลยีเขารวมโครงการ อสวท.
บทบาทของสมาชิก อสวท. เปนผูนําความรูความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทีช่ ุมชนในทองถิ่น
ตองการเพือ่ นําไปใชใหเปนประโยชนในชุมชน
หนาที่ของ สมาชิก อสวท.
1) ติดตามขาวสารความรูและใหความสนใจในงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
2) พบปะ/พูดคุย/แนะนํา เพื่อนบานในชุมชนและรับฟงความคิด ปญหาและความตองการของชุมชน แจงให
คลินิกเทคโนโลยีที่เปนเครือขาย อสวท.เพือ่ นําไปแกไขและใหคําตอบกับชุมชน
3) รับรูเรื่องราว ปญหาความตองการเทคโนโลยีของชุมชน ทีต่ องการไดรับความชวยเหลือ
4) จัดกิจกรรมการเผยแพรขาวสาร ขอมูลเพื่อกระตุนใหชุมชนไดรับประโยชน
5) เปนผูประสานเชื่อมโยง การสือ่ สารขอมูลระหวางชุมชน กับคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. และ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประโยชนที่มสี มาชิก อสวท. การมี อสวท. จะกอใหเกิดประโยชนในมิติตางๆ รวมถึงกลุมที่ไดรับผลประโยชน
คือ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1) ไดบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่อาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) ที่มีความพรอมจะปฏิบัติงาน
ทางดานการเผยแพรความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหชุมชนทองถิ่นที่กระจายตามพื้นที่ตาง ๆ
2) ไดมีการกระตุนใหสังคมไทยตระหนักถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันจะนําไป
สูการเรียนรูอยางมีเหตุผลของประชากรในทองถิ่นอยางตอเนื่องในอนาคต
3) ไดรับรูความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชุมชน ทําใหสามารถนํามาจัดทําแผนในการ
ดําเนินงาน
4) ไดประสานประโยชนระหวางคลินิกเทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตรและคลินิกเทคโนโลยีเครือขายทั่วประเทศ
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คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย
1) ไดชวยเหลือชุมชนในทองถิ่น ซึ่งเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยในทองถิ่น
2) ไดรับความรวมมือจากคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท.และสมาชิก อสวท.ในการทํางานในพื้นที่
3) ไดรับรูความตองการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชุมชนในพื้นที่ เพื่อจะไดประสานงานในหา
เทคโนโลยีและงบประมาณมาชวยเหลือชุมชน
4) เกิดกิจกรรมใหมรวมกับคลินิกเทคโนโลยีเครือขายอื่น ๆ
5) ไดรับการยกยองและไดรับความเชื่อถือจากชุมชนและหนวยงานในทองถิ่น
สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และชุมชนทองถิ่น
1) สามารถสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทองถิ่น โดยมีสมาชิก อสวท. เปนผูประสานงานกับคลินกิ เทคโนโลยี
เครือขาย อสวท.ในพื้นที่เพื่อรับทราบความตองการ/แกไขปญหาและถายทอดเทคโนโลยี ที่เปนประโยชน
ใหแกชุมชน
2) ชุมชนในทองถิน่ ไดรับความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากสือ่ ที่ไดรับเชน จดหมายขาว “อสวท. ขอ
บอก” ขอมูลทางอินเตอรเน็ตของเว็บไซด อสวท. และเสียงตามสายในชุมชน
3) มีโอกาสในการเพิ่มความรูและพัฒนาตัวเอง
4) มีโอกาสทําประโยชนใหแกสังคมสวนรวมในชุมชน
การดําเนินงาน ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนโครงการที่ผลักดันโดย อสวท. คือโครงการที่นําเสนอโดยสมาชิก อสวท. ซึ่งเปนความ
ตองการของ อสวท.และชุมชน โดยมีคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. ในพืน้ ที่เปนผูรับโครงการ และในปงบประมาณ 2551
ไดใหการสนับสนุนโครงการที่ผลักดันโดย สมาชิก อสวท. จํานวน 13 โครงการ
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนการสรรหา สมาชิก อสวท. โดยรวมกับคลินิกเทคโนโลยีที่เปนเครือขาย อสวท. 6 แหง
ไดสมาชิก อสวท. จํานวน 966 คน
การสรรหาสมาชิก อสวท. ใหมขึ้นทุกป เพื่อตองการหาสมาชิกมาทําหนาที่เผยแพรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ให
เขาถึงชุมชนมากที่สุด และใหสามารถนําวิทยาศาสตรไปแกปญหาในชุมชนได
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการจัดทําจดหมายขาว “อสวท. ขอบอก” เพื่อเปนชองทางสําหรับการแบงปนความรู
การเผยแพรผลงานของคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท. พรอมทั้งเปนการทํางานแบบบูรณาการรวมกัน
คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท.และจํานวนสมาชิก อสวท. ตั้งแตป 2547 – 2551

ตั้งแตป พ.ศ.2547 – พ.ศ. 2551 มีคลินกิ เทคโนโลยีเครือขาย อสวท. จํานวน 20 แหง และมีสมาชิก อสวท.
จํานวน 3,854 คน กระจายอยูในจังหวัดที่มีคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท.และจังหวัดใกลเคียงทั่วประเทศ
ประมาณ 54 จังหวัด
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ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คลินิกเทคโนโลยีเครือขาย อสวท.
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา
วิทยาเขตภาคพายัพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปที่เปน
เครือขาย
อสวท.
2547

จํานวนสมาชิก
อสวท. (คน)
321

2547

331

2548

180

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ านจอมบึง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (มธ.180คนรวมคนสมัครที่สส.สป.
37คน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง
(สถาบันวิจยั และฝกอบรมการเกษตรลําปาง)

2548
2549
2549
2549

185
113
126
185

2549

287

2549
2550
2550
2550
2550
2550
2551
2551
2551

193
178
272
126
137
217
110
131
186

2551

217

2551

186

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2551

173
3,854

รวม
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ปรับปรุงวันที่ 25 มิถุนายน 2551
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ปญหา / อุปสรรค
1. สมาชิก อสวท. ตองทํางานใหกับหลายหนวยงาน ทําใหการนัดหมายไมเปนไปตามนัด ประกอบกับไมมี
คาตอบแทน ทําใหสมาชิก อสวท. ตองตัดสินใจวาจะไดประโยชนจากหนวยงานไหนมากกวากัน
2. สมาชิก อสวท. มีการโยกยาย เปลี่ยนที่อยู/ที่ทํางาน ทําใหการติดตามผลไดไมเต็มที่ และการดําเนินงาน
เปนไปอยางไมตอเนื่อง
3. โครงการที่ สมาชิก อสวท. เสนอ จะตองนํามาจัดลําดับความเรงดวนเนื่องจากมีงบประมาณจํากัด
4. โครงการที่นําเสนอไวในตอนแรก เมื่อเวลาผานไป สมาชิก อสวท. ไมตองการทําโครงการที่เสนอไวตอไป
เนื่องจากมีปญหาดานเศรษฐกิจ หรือความจําเปนบางประการ
การรายงานผลตามตัวชี้วัดความสําเร็จ ในคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของ สป.วท. ป พ.ศ. 2551
- ตัวชี้วัดที่ 3.5 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ตัวชี้วัดที่ 4
ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ
- ตัวชี้วัดที่ 7
จํานวนโครงการถายทอดเทคโนโลยี ที่ผลักดันโดย อสวท.
- การบริหารความเสี่ยง
- การควบคุมภายใน
- การจัดการความรู (KM)
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สรุปโครงการที่ผลักดันโดยสมาชิก อสวท. 13 โครงการ (ป 2551)
ชิ่อคลินิก
เทคโนโลยี
เครือขาย อสวท.

ชื่อโครงการ /ชื่อสมาชิก อสวท.ที่
เสนอโครงการ

พื้นที่ดําเนินงาน/ผูเขารวม
กิจกรรม

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะ
เห็ดฟางในตะกรา และเห็ดในทอนไม”
นางมยุรี เซนักคา
นางสาวศิราลัย นวลอยู

ม.นเรศวร

มทร.ลานนา
วิทยาเขตภาค
พายัพ

มทร.พระนคร

ม.อุบลราชธานี

ม.ขอนแกน

ม.นเรศวร/กลุมแมบาน/อสวท./
อบต.หนองหัววัว อ.พราน
กระตาย จ.กําแพงเพชร/
ชาวบาน ต.หนองหัววัว และ
ชาวบาน ต.นาบัว
(จํานวน 30 คน)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยี ม.นเรศวร/กลุมแมบาน/
พลังงานแสงอาทิตยเพื่อการแปรรูปปลา อสวท.ต.บานบุง นร. รร.วัง
กรด จ.พิจิตร
แดดเดียว”
(จํานวน 50 คน)
นายวินัย หริ่มเทศ

3. อบรมเชิง ปฏิบัติการ“การผลิตแกส
ชีวภาพสําหรับใชในครัวเรือน
นางจุรีย สุนนั ตา

มทร.ลานนา (ดอยสะเก็ด)/
อสวท. ชาวบานสันทราย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
(จํานวน 65 คน)

4. การพั ฒ นาลายผ า ทอและ
บรรจุภัณฑ กลุมทอผาสันปูเลย
นางแจมจันทร คําดวงดาว

ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด
/ กลุมทอผาบานสันปูเลย
(จํานวน 75 คน)

5. การถายทอดเทคโนโลยีการ
ประดิ ษ ฐ เ พื่ อ พั ฒ นาอาชี พ ชุ ม ชนเขต
กรุงเทพฯ และ จ.นนทบุรี
นางจุฑามาศ เมืองมณี

กรุงเทพฯ และ จ.นนทบุรี
กลุมชุมชนบางพูด/กลุมชุมชน
ศรีบุญยืนพัฒนา
(จํานวน 30 คน)

อ.เมือง และ อ.กุดขาวปุน
เกษตรกรบานปลาดุกใต/
เกษตรกรบานแข็งขยัน
จ.อุบลราชธานี
(จํานวน 100 คน)
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพั ฒ นาสี
อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ/กลุมทอผา
ลวดลายและบรรจุ ภั ณ ฑ ผ า ฝ า ยยอม ยอมสีธรรมชาติบานทุงพระ อ.
คอนสาร จ.ชัยภูมิ
สีธรรมชาติ
นางบัวลา อินอิม่
(จํานวน 26 คน)

6. ถายทอดเทคโนโลยีการ.ผลิต ปุย
ชีวภาพคุณภาพสูง
นายวิรัช แสงชาติ
นายฤทธิณ
์ รงษ เรืองแสน

สรุปขอเสนอโครงการที่ผลักดัน โดย สมาชิก
อสวท.
หลังจากฤดูการทํานาของเกษตรกร จะมีฟางขาวที่ไมได
ใชประโยชน ซึง่ เกษตรกรในชุมชนเห็นวามีความเหมาะสม
ในการทําเห็ดฟาง จึงมีความสนใจใหมีการสอนการเพาะเห็ด
ฟางในตะกรา / เห็ดในทอนไม

การผลิตและจําหนายปลาแดดเดียวจะประสบปญหา
ในชวงฤดูฝน เนื่องจาก แสงแดดไม เ พี ย งพอในการทํา
ปลาแดดเดีย ว ทํา ให คุณ ภาพของปลาลดลง และไม
เพี ย งพอต อ การจํา หน า ย จึ ง ต อ งการความรู ใ นเรื่ อ ง
การนํา พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ม าใช ใ นการแปรรู ป ปลา
แดดเดี ย ว
ตองการทําบอแก สชีวภาพอยางงาย สําหรับผูเลี้ยงสัตว
รายยอย โดยการทํา บ อ หมักแกสชีวภาพดวยถุง PVC –
ขนาด 7-8 ลุกบาศกเมตรและไดแกสชีวภาพมาใชใ น
ครัวเรือน เพื่อลดรายจายในการซื้อแกสสําหรับหุงตม
การทอผ า ของกลุ ม สั น ปู เ ลย เปนการทอผาที่ใชลายขิด
พื้นฐานแบบดั้งเดิ ม และมีความตองการทําลายผาทอ
รูปแบบใหมๆ เชน ลายสอง สีตะกอ พรอมทั้งการออกแบบ
บรรจุ ภั ณ ฑ ท่ี มี เอกลักษณเปนของตัวเอง แทนการบรรจุ
ในถุงธรรมดา
กลุ ม ชุม ชนบางพู ด : ตองการทําพวงหรีดแหงในหลาย
รูปแบบ และรู จั ก การเลื อ กใช วั ส ดุ ที่ ค วามหลากหลาย
กลุมชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา : ตองการทําสมุนไพรแปรรูป
ใหมี ค วามหลากหลายและบรรจุ ภัณฑที่สวยงาม
การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยชีวภาพคุณภาพสูง
ใหกับกลุมเกษตรกร ในดานกระบวน การของการผลิตปุย
และพัฒนาคุณภาพปุย เนื่องจากเกษตรกรประสบปญหา
จากการใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช
การทอผาฝายดวยสีธรรมชาติ โดยสีทใี่ ช จะไดจากเปลือก
ไม ซึ่งมีโทนสีทบึ ตองการพัฒนาโทนสีที่ไดจากธรรมชาติ
ใหมีสีที่หลากหลายและพัฒนาลวดลายพรอมทั้งบรรจุ
ภัณฑ

7
คลินิกเทคโนโลยี

มรภ.อุดรธานี

ม. บูรพา
วิทยาเขต
สารสนเทศ จันทบุรี
มรภ. ยะลา

ม.วลัยลักษณ

ชื่อโครงการ /งบประมาณ

พื้นที่ดําเนินงาน/ผูเขารวม
กิจกรรม

8. อาสาสมัครวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (อสวท. นอย)
นางตะวันฉาย มาตยนอก

โรงเรียนเทศบาล 6 /ไไลออนส
อุทิศ อ.เมือง จอุดรธานี
นร. โรงเรียนเทศบาล 6
ไลออนสอุทิศ
(จํานวน 200 คน)

9. การยืดอายุไสกรอกหมูขาวให
ยาวนานขึ้น
ร.ต.กิตติศักดิ์ หุนมาตรา

ต.ทับมา จ.ระยอง/ชาวบาน
ต.ทับมา
(จํานวน 50 คน)

สรุปขอเสนอโครงการที่เสนอโดย อสวท.
ปจจุบันการสรางความรูดาน ว และ ท แกเยาวชน เปน
เรื่องที่ควรตระหนัก เพื่อใหสามารถนําองคความรูที่ไดรับ
ไปใชใหเกิดประโยชนและเผยแพรไปสูสังคมรอบขาง ตลอด
ถึงการเปนสื่อกลางเพื่อสรางกิจกรรมดาน ว และ ท ระหวาง
ชุมชนกับคลินิกเทคโนโลยี และ กระทรวง วิทยาศาสตรฯ
ปจจุบันไสกรอกหมูขาวที่จําหนายเก็บไดไมเกิน 3 วัน
ตองการเก็บไวใหนานมากกวา 3 วัน เพื่อลดตนทุนการผลิต
และสามารถเพิ่มแหลงจําหนาย
อบรมและถายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ การผลิตปุย
ชีวภาพ และการเพาะเลี้ ย งจุ ลิ น ทรี ย จ ากแหล ง ดิน ที่
สมบูรณในพื้นที่ เพื่อทดแทนการใชปุยเคมี

ม.ราชภัฏ ยะลา/ประชาชนใน
พื้นที่ จ.ยะลา จ.ปตตานี
จ.นราธิวาส
(จํานวน 38 คน)
ต.ทองเนียน อ.ขนอม
กะปคูครัว เป น กลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ด รั บ เครื่ อ งหมาย
11. การพั ฒ นารู ป แบบและ บรรจุ
ภัณฑ “กะปคูครัว”กลุมแมบานเกษตรกร จ.นครศรีธรรมราช/กลุมแมบาน มาตรฐานชุมชนเลขที่ มผช.61 / 2549 ขณะนี้ตองการ
ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสม สะดวก
เกษตรกรอาวหมอมวัง/กลุม
อาวหมอมวัง ต.ทองเนียน อ.ขนอม
กับการใชงาน พรอมรักษาคุณภาพและยืดอายุในการ
จ.นครศรีธรรมราช
อาหารทะเลแปรรูป
เก็บรักษา เพื่อสามารถขยายตลาดไปยังตางประเทศ
นางสดชืน่ เสนเรือง
(จํานวน 38 คน)
การทําขนมขาวพองน้ําแตงโมตองการแกปญหา ของ
12. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวน การ ต.ปากนคร อ.เมือง
กระบวน การผลิตในขั้นตอนการตาก เนื่องจากในฤดูฝน
ผลิ ต โดยใช พลัง งานแสงอาทิ ต ย และ จ.นครศรีธรรมราช
แสงแดดมีไมเพียงพอ และการจัดเก็บขาวพองกอนนําไป
การพัฒนารูปแบบ/บรรจุภัณฑขาวพอง กลุมขนมไทยพื้นบาน
ทอด ซึ่งจะเกิดการแตกหัก ทําใหไมนารับประทาน และ
น้ําแตงโม กลุมขนมไทยพื้นบาน
ต.ปากนคร
นางบุญจิตร กาละวิก
(จํานวน 27 คน)
ราคาตก
อ.ทาศาลาและ ม.วลัยลักษณ
เครื่ อ งป น ดิ น เผาบ า นมะยิ ง เปน การปนแบบดั้งเดิ ม
13. การพัฒนารูปแบบลวดลายของ
กลุมเครื่องปนดินเผาบานมะยิง
ซึ่งยังตองการใหมีการปนแบบดั้งเดิม แตตองการพัฒนา
เครื่องปนดินเผาบานมะยิง
นางจําเปน รักเมือง
(จํานวน 20 คน)
ลวดลายผลิตภัณฑ
10. การสงเสริมความรูและการ ผลิต
ปุยชีวภาพ
นายดือราเซะ ดือราเซะ

