โครงการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขนาดใหญเพื่อสนับสนุนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย
หัวขอเรื่อง เทคนิคการเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อกําจัดขยะอินทรียและผลิตปุยไสเดือนดิน”
ภายใตโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญเพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย
เจาของโครงการ
ศูนยวิจัยและพัฒนาไสเดือนดิน มหาวิทยาลัยแมโจ
แหลงงบประมาณสนับสนุนโครงการ
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม ปพ.ศ. 2560
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ปญหา
ขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพิ่ม
สูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัมตอคนตอวัน ในป 2553 เปน 1.11 กิโลกรัมตอคนตอวัน ในป 2557 สถานที่
กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ 19 และการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ
18ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มขึ้นถึง 19.9 ลานตันในป 2556 ของเสียอันตรายในป 2557 มี
ประมาณ 2.69 ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป เนื่องจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสีย
เหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะที่การจัดการของ
เสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนําของ
เสียอัน ตรายกลับ มาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้ นที่ อยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง
มหาวิทยาลัยแมโจ มีองคความรูและความพรอมในการดําเนินการตามกรอบแนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีโรงปุยอินทรียขนาดใหญที่มี
ศักยภาพรองรับการบริหารจัดการขยะตามกรอบการพัฒนาดังกลาว เพื่อเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมใน
สถานที่กําจัดในเขตเทศบาลตางๆ โดยการทํางานบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหาร
จัดการขยะ เพื่อนํามาแปรรูปเปนปุยอินทรียและปุยอินทรียที่ผลิตไดจะใชสงเสริมการผลิตพืชในระบบอินทรีย
อีกประการหนึ่ง ซึ่งโครงการนี้จะกอใหเกิดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ยั่งยืน และมีสวนรวมในการสราง
จิตสํานึกและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการขยะอินทรียในครัวเรือนดวยไสเดือนดินใหแกประชาชนในพื้นที่
ดําเนินงานเปาหมายตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขนาดใหญเพื่อสนับสนุนการผลิตระบบ
เกษตรอิ น ทรี ย โดยใช ต น แบบโรงงานผลิ ต ปุ ย อิ น ทรี ย ร ะดั บ อุ ต สาหกรรมของมหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ ให กั บ
กลุมเปาหมาย คือบุคลากร เกษตรกร นั กเรียน นักศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั่ วๆไป หนวยงาน
เทศบาลและองคการบริหารสวนจังหวัด รวม 14 แหงในเขตจังหวัดภาคเหนือ

2. เพื่อสรางพื้นที่นํารองในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน วัสดุเหลือทิ้งโรงงานแปรรูปผลผลิตเกษตร
และกากอุตสาหกรรม ในการแปรรูปขยะอินทรียสูปจจัยการผลิตพืชอินทรีย สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร
ในพืน้ ที่ดําเนินงานอยางถูกตองตามหลักวิชาการเกษตรอินทรียนานาชาติ
กลุมเปาหมาย จํานวน จํานวน 3,100 คน
- ประกอบด ว ย บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย แม โ จ ศิ ษ ย เ ก า และเกษตรกรรอบๆ
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม รวมจํานวน 600 คน (3 รอบ รอบละ 200 คน)
- ผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนจากเทศบาล 14
แหง ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ รวมจํานวน 1,400 คน
- ผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชนจากองคการบริหาร
สวนจังหวัด 15 แหง จํานวน 100 คน
- เกษตรกรและผูสนใจ จํานวน 1,000 คน
รูปแบบการจัดกิจกรรม
- ภาคทฤษฎี
- ภาคปฎิบัติ
ระยะเวลาดําเนินโครงการ เริ่มตนวันที่ 01 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560

กําหนดการจัดฝกอบรม
“การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขนาดใหญเพื่อสนับสนุนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย”
หัวขอเรื่อง เทคนิคการเลี้ยงไสเดือนดินเพื่อกําจัดขยะอินทรียและผลิตปุยไสเดือนดิน”
ภายใตโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญเพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย
วันจันทร ที่ 12 มิถุนายน 2560
ณ หองประชุมแคทลียาควีนสิริกิต(ชั้น5) อาคารศูนยกลวยไมและไมดอกไมประดับ
************************************************************************************************************************************

เวลา 8.๓๐ - 9.๐๐ น.
เวลา 9.๐๐ – 9.3๐ น.
เวลา 9.3๐ – ๑๐.3๐ น.

เวลา ๑๐.30 – ๑๐.45 น.
เวลา ๑๐.45 – ๑2.0๐ น.

เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

๑2.0๐ – ๑3.0๐ น.
๑3.00 – ๑3.30 น.
๑3.30 – ๑3.45 น.
๑3.50 – ๑7.๐๐ น.

ลงทะเบียน
พิธีเปดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
รับฟงการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขนาดใหญ
เพื่อสนับสนุนการผลิตระบบเกษตรอินทรีย หัวขอ เทคนิคการเลี้ยงไสเดือน
ดินเพื่อกําจัดขยะอินทรียและผลิตปุยไสเดือนดิน””
โดยรองศาสตราจารย ดร.อานัฐ ตันโช
พักรับประทานอาหารวาง
รับฟงการบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขนาดใหญ
เพื่อสนับสนุนการผลิตระบบเกษตรอินทรียหัวขอ เทคนิคการเลี้ยงไสเดือน
ดินเพื่อกําจัดขยะอินทรียและผลิตปุยไสเดือนดิน””
โดยรองศาสตราจารย ดร.อานัฐ ตันโช
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางไปยัง สํานักฟารม 907 ไร มหาวิทยาลัยแมโจ
แบงกลุมภาคปฏิบัติ
กิจกรรมภาคปฏิบัติ
- ฝกเตรียมบานหลังแรกใหไสเดือนดิน
- ฝกคัดแยกไสเดือนดิน
- ฝกปฏิบัติวิธีปองกันไสเดือนดินหนี

