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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในโครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้าหมัน ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ล้าดับ โครงการ
ชื่อโครงการ
ที่
หมายเลข
1 610231008 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน
โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้าหมัน
ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ได้ประกาศให้ทุนโครงการวิจัย จ้านวน 2 โครงการ
และโครงการบริการวิชาการ จ้านวน 4 โครงการ
รวมทังสิน 6 โครงการ ดังนี
1. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณภาพลุ่มน้าหมัน
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน อ้าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย
หัวหน้าโครงการวิจัย : อาจารย์วัลลภ ทาทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ด้าเนินการ

ผลการด้าเนินงาน

- แต่งตังคณะกรรมการด้าเนินงานฯ ปีงบประมาณ 2561
- ประกาศให้ทุนโครงการวิจัย จ้านวน 2 โครงการ และโครงการบริการ
วิชาการ จ้านวน 4 โครงการ รวมทังสิน 6 โครงการ

- เก็บข้อมูลตัวอย่างน้า ดิน พืชผัก และสัตว์ ในพืนที่ลุ่มน้าหมัน อ้าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย จ้านวน 9 หมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์หาสารเคมีที่
ปนเปื้อนในดินและน้าพืนทีล่ ุ่มน้าหมัน ในวันที่ 11-14 ม.ค. 2561
- วิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างน้า ดิน พืชผัก และสัตว์ ในพืนที่ลุ่มน้าหมัน
อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
- ศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพืนที่ลุ่มน้าหมัน
- สร้างเครือข่ายชุมชนโดยการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายและสร้าง
ฐานข้อมูลเครือข่าย
- เก็บข้อมูลตัวอย่างน้า ดิน พืชผัก และสัตว์ ในพืนที่ลุ่มน้าหมัน อ้าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย จ้านวน 9 หมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์หาสารเคมีที่
ปนเปื้อนในดินและน้าพืนทีล่ ุ่มน้าหมัน ในวันที่ 24-25 ก.พ. 2561
- จัดอบรมให้ความรู้และคืนข้อมูลงานวิจัย วันที่ 28 พ.ค. 2561 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลกกสะทอน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.
เลย ผูเ้ ข้าร่วมอบรมจ้านวน 88 คน

1) ทราบถึงกายภาพ เคมี และชีวภาพของคุณภาพน้า
ผิวดินลุม่ น้าหมันโดยอาศัยการมีสว่ นร่วมของชุมชน
2) ทราบถึงพืนที่การปนเปื้อนโลหะหนักในพืชผักและ
สัตว์น้าบริเวณล้าน้าหมันตอนบนโดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
3) ทราบถึงพืนที่การสะสมโลหะหนักในดินตะกอน
และดินพืนที่เพาะปลูกบริเวณล้าน้าหมันตอนบนโดย
อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
4) ทราบถึงสภาพการใช้ประโยชน์ในพืนที่ลุ่มน้าหมัน
ตอนบนในรัศมี 5 กิโลเมตร
5) ทราบถึงพืนที่พืนที่เสี่ยงภัยการปนเปื้อนโลหะหนัก
ในพืนที่ลุ่มน้าหมันตอนบนโดยใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์
6) หน่วยภาครัฐและท้องถิ่นสามารถน้าข้อมูลไปใช้ใน
การจัดท้าแผนการจัดการหรือพัฒนาในพืนที่ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่มีอยู่อย่างแท้จริง
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ล้าดับ
ที่

โครงการ
หมายเลข

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่ด้าเนินการ

ผลการด้าเนินงาน

- ตรวจสอบคุณภาพน้าทางด้านแบคทีเรียและเก็บตัวอย่างน้า แมลงน้า
พืนที่ลุ่มน้าหมันต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อหา
การปนเปื้อนของสารพิษหลายชนิดที่มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงคุณภาพ
น้าในธรรมชาติ จ้านวน 12 ครัง ในเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2561 ได้แก่
- วันที่ 23 ม.ค. 2561 ลงพืนที่เก็บข้อมูลตัวอย่าง
- วันที่ 27-28 ม.ค. 2561 ลงพืนที่เก็บข้อมูลตัวอย่าง
- วันที่ 24-25 ก.พ. 2561 ลงพืนที่เก็บข้อมูลตัวอย่าง
- วันที่ 24-25 มี.ค. 2561 ลงพืนที่เก็บข้อมูลตัวอย่าง
- วันที่ 28-29 เม.ย. 2561 ลงพืนที่เก็บข้อมูลตัวอย่าง
- วันที่ 12-13 พ.ค. 2561 ลงพืนที่เก็บข้อมูลตัวอย่าง
- วันที่ 2-3 มิ.ย. 2561 ลงพืนที่เก็บข้อมูลตัวอย่าง
- จัดอบรมให้ความรู้โครงการวิจัยฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) บ้านวังน้าเย็น ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
มีผู้เข้าร่วมอบรมจ้านวน 30 คน

1) ด้านวิชาการ: สามารถน้าผลงานวิจัยไปเสนอและ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติได้
2) ด้านวิชาการ: ใช้เป็นข้อมูลพืนฐานส้าหรับต่อยอด
งานวิจัยต่อไป
3) ด้านสังคมและชุมชน: น้าข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่แก่
ประชาชนในหมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์จากลุ่มน้าหมัน
เพื่อให้ข้อมูลกลับสู่ชุมชนและประชาชนทราบถึง
คุณภาพของแหล่งน้า รวมถึงความปลอดภัยในการใช้
น้าอุปโภคบริโภค

ภาพกิจกรรม

2. โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพน้าโดยใช้
ตัวชีวัดทางชีวภาพในเขตลุ่มน้าหมัน อ้าเภอด่านซ้าย
จังหวัดเลย
หัวหน้าโครงการวิจัย : นางสาวเนตรนภา เกล็ดจีน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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โครงการ
หมายเลข

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่ด้าเนินการ

ผลการด้าเนินงาน

- อบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 25-26 ธ.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาสาขา รปศ. และนักเรียนบ้านห้วยมุ่น มีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์
ลุ่มน้าหมัน อ้าเภอด่านซ้าย มีผู้เข้าร่วมอบรมทังสิน 93 คน ได้แก่
นักศึกษาสาขา รปศ. จ้านวน 43 คน และนักเรียน รร.บ้านห้วยมุ่น
จ้านวน 50 คน

1) นักศึกษาและนักเรียนมีส่วนร่วมในอนุรักษ์น้าบ้าน
ห้วยมุ่น ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
2) สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดินของสถานศึกษาในจังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม

3. โครงการพี่น้าน้องรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ลุ่มน้าหมัน
ผู้รับทุน : ผศ.ดร.กัลยา ยศค้าลือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ล้าดับ
ที่

โครงการ
หมายเลข

ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่ด้าเนินการ

ผลการด้าเนินงาน

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 16 ม.ค. 2561 ณ บ้านกกจาน
ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้แก่ประชาชนในชุมชน
มีผู้เข้าร่วมอบรมทังสิน 60 คน

1) ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในด้านหลักการคัดแยกและจัดการขยะชุมชน
2) ประชาชนในชุมชนสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปปรับ
ประยุกต์ใช้สา้ หรับการจัดการขยะชุมชนในท้องถิ่นได้

ภาพกิจกรรม

4. โครงการอบรมการคัดแยกและจัดการขยะชุมชน
บริเวณพืนที่บ้านกกจาน ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย
ผู้รับทุน : ดร.อรทัย จิตไธสง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรม
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โครงการ
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ชื่อโครงการ

กิจกรรมที่ด้าเนินการ

ผลการด้าเนินงาน

5. โครงการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านหมันขาว
ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ผู้รับทุน : อาจารย์มณีรัตน์ สุตันตังใจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 9-11 ก.พ. 2561
ณ รร.ตชด.บ้านหมันขาว ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
มีผู้เข้าร่วมอบรมทังสิน 60 คน
ภาพกิจกรรม

1) ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ด
และไผ่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาหารและการ
อนุรักษ์
2) ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน้าความรู้ที่
ได้ไปใช้ในการต่อยอดทางด้านการค้า เพื่อให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืน
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ล้าดับ
ที่

โครงการ
หมายเลข

ชื่อโครงการ
6. โครงการการติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินงาน “โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการในโครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของ
แผ่นดิน ลุม่ น้าหมัน ต้าบลกกสะทอน
อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย”
ผู้รับทุน : สถาบันวิจยั และพัฒนา

กิจกรรมที่ด้าเนินการ

ผลการด้าเนินงาน

- ติดตามการด้าเนินโครงการฯ ครังที่ 1/2561 วันที่ 12-14 ม.ค. 2561 ได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และประโยชน์ระหว่าง
ณ ต้าบลกกสะทอน อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จ้านวน 9 หมู่บ้าน
ด้าเนินโครงการและเมื่อโครงการด้าเนินการเสร็จสิน
- ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานโครงการวิจัย จ้านวน 2
เพื่อปรับปรุงโครงการในปีงบประมาณต่อไป
โครงการ และโครงบริการวิชาการ จ้านวน 3 โครงการ ในวันที่ 28 พ.ค.
และ 16 มิ.ย. 2561 โดยจัดประชุมระดมความคิดเห็นและประเมินความ
คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 30 คน
ภาพกิจกรรม

