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Services, and Techonology Transfer)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

บรรณาธิการแถลง
จุลสารวิจัยบริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services, and Technology Transfer) ปที่ 4
ฉบับที่ 2 (ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม 2562) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด จัดพิมพเพ�อเปนส�อกลาง
ในการเผยแพรความรูแ ละวิทยาการตาง ๆ ในรูปแบบของจุลสาร มีวตั ถุประสงคเพ�อเผยแพรผลงานวิจยั กิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันวิจยั
และพัฒนา ซึง่ การพัฒนาดานการวิจยั และการบริการวิชาการถือเปนพันธกิจหลักทีท่ างสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ไดมกี ารขับเคล�อนใหเกิดการพัฒนาดานงานวิจยั การบริการวิชาการ และการถายทอดเทคโนโลยีของนักวิจยั ไปสูช มุ ชนทองถิน่ ประเทศชาติ
ตอไป
จุลสารฉบับนี้ ไดนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนางานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลาก
หลายรูปแบบ พรอมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการที่ผานมา เพ�อนําเสนอขอมูลและ
การประชาสัมพันธเผยแพรผลงานออกสูชุมชนและสาธารณะตอไป
สุดทายนี้ หากทานผูอ า นมีคาํ แนะนําเกีย่ วกับจุลสารวิจยั บริการถายทอดเทคโนโลยี (The Pamphlet of Research, Services,
and Technology Transfer) กรุณาสงคําแนะนําของทานมายังสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพ�อจะไดนาํ คําแนะนํา
ของทานไปปรับปรุงแก ไขเนื้อหาของจุลสาร ในฉบับตอไป
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- การศึกษาศิลปะภาพพิมพเทคนิคเพลทแมพิมพเจลลาตินดวยการใชสีธรรมชาติในทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
- ผลของโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานเพ�อลดผูปวยโรคเบาหวานรายใหม ในเขตพื้นที่ตําบลเมืองไพร
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
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การวิจัย.....เพ�อการพัฒนาทองถิ่น
- โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย”
- โครงการเครือขายการเรียนรูดานสิ่งแวดลอมเพ�อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
- งานมหกรรมวิจัยสวนภูมิภาค ประจําป 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
- โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย
- การศึกษาดูงานชุมชนตนแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น
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- ทําบุญถวายภัตตาหารเพล
- รวมกิจกรรม น้ําคือชีวิต : การสงเสริมวัฒนธรรมบุญกุมขาวใหญ
- การสรางคุณคาใหกับ Values ใหกับขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑเพิ่มคาดวยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพ�อการจัดการขาวโดยชุมชน
- การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรยุคใหมและสรางคุณคากับขาวหอมมะลิในพื้นที่ทุงกุลารองไห

กองบรรณาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ
ที่ปรึกษา
: ศาตราจารย ดร.อนันต พลธานี, ดร.ตวง อันทะไชย, ผูชวยศาตราจารย กร.พชรวิทย จันทรศิริสิร, ดร.รณวริริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
ควบคุมการผลิต : ผูชวยศาตราจารย กร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ
: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย, อาจารยนิธินาถ อุดมสันต,
อาจารยบุญชวง ศรีธรราษฏร, อาจารยสุภิมล บุญพอก
ผูผลิต
: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค วิเศษสัตย, อาจารยสุภิมล บุญพอก,
นางสาวณิชากมล ศรีอาราม, นางยุพเรศน ประทีป ณ ถลาง, นางสาวพรทิวา สารจันทร, นายประจิตร ประเสริฐสังข
และนางสาวลัดดา คุณหงส
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน�องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

เม�อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัญญรินทร สมพร และนางสาวณิชากมล ศรีอาราม ไดเขารวม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน�องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงคเพ�อสนอง
พระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน�องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.) อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย ภายใตแผนแมบท อพ.สธ.
ของมหาวิทยาลัย และขับเคล�อนงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ.ระหวางมหาวิทยาลัยที่เปนศูนยประสานงาน อพ.สธ. (ลูกขาย)
และหน�วยงานภายนอก (ภาครัฐ จังหวัด กรมตาง ๆ องคกรปกครองสวนทองถิน่ โรงเรียน สมาชิกสวนพฤกษศาสตร โรงเรียนฯลฯ
และภาคเอกชน) และวางแผนและปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการดํ า เนิ น งานตามแผนแม บ ท อพ.สธ. สนองพระราชดํ า ริ
โดยมหาวิทยาลัยและสามารถใชงาน สนองพระราชดํารินี้ ไปสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชนการเรียนการสอน
การวิจยั การบริการวิชาการ การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมโดยการอนุรกั ษและใชประโยชนทรัพยากรอยางยัง่ ยืนของชุมชนทองถิน่

ขาวประชาสัมพันธ
• เชิญชวนประกวดกรอบแนวคิดวิจัยดานยางพารา เพ�อสรางงานวิจัยตอยอดในเชิงพาณิชย หรือโครงรางงาน

วิจัยจากนักเรียน นักศึกษา และนักวิจัย สงใบสมัครเขารวมโครงการ 17 เมษายน - 10 มิถุนายน 2562 E-mail: rubberproject62
@gmail.com โทรศัพท 0-2579-1576 ตอ 308

• เชิญรวมงานการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ในวันศุกร ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ ณ หอประชุม
60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
• เชิญรวมงาน Thailand Tech Show 2019 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 สวทช. มีผลงานเทคโนโลยีเขารวม
โครงการกวา 200 ผลงาน เกิดโอกาสจับคูทางธุรกิจและแสดงความจํานงขอรับการถายทอดเทคโนโลยีภายในกวา 500 รายการ
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ผลงานวิจัยสูการใชประโยชน

การศึกษาศิลปะภาพพิมพเทคนิคเพลทแมพิมพเจลลาติน ดวยการใชสีธรรมชาติ
ในทองถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ชญตว อินทรชา
กระบวนการนี้คือการคนพบเทคนิคภาพพิมพที่พิมพดวยมือหรือ
จากน้ําหนักมือ จากการคนหาเทคนิคลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในตางประเทศ
ถูกนํามาปรับปรุงใหเกิดความงามทางดานสุนทรียศาสตรทเ่ี หมาะสมกับผลลัพธ
ทีเ่ กิดขึน้ นัน้ จากประสบการณ ในการสรางสรรคศลิ ปะภาพพิมพเทคนิคแทนพิมพ
เจลลาติน รวมถึงสีจากธรรมชาติที่ใช ในกระบวนพิมพ แสดงใหเห็นถึงทัศนธาตุ
เร�องเสนรูปราง รูปทรง น้ําหนัก พื้นผิว ดวยลวดลายจากแมพิมพนั้น ๆ
ซึง่ เกิดความงามในลักษณะเฉพาะของแตชนิดของใบไมทถี่ กู นํามาทําเปนแมพมิ พ
ผลิตและสรางสรรคเปนชิน้ งานจนเกิดเปน นิทรรศการ พิ:พิมพ การศึกษาเทคนิค
ภาพพิมพชิ้นเดียวโดยใชแทนพิมพเจลลาตินดวยสีและวัสดุธรรมจากชาติ
และในการวิจยั ครัง้ นี้ ไดบนั ทึกเร�องราวของกระบวนการรวมทัง้ เก็บเกีย่ วขอมูล
การสรางสรรคชนิ้ งาน ตลอดจนประกอบเปนผลงานสรางสรรค มีความทาทาย
ในเร�องการใชสจี ากธรรมชาติจากการใชวสั ดุทนี่ าํ มาทําเปนแมพมิ พ และทุกครัง้
ที่ ไดทดลองสรางสรรค โดยสรุปผลการสรางสรรคดวยการนําองคความรู
เผยแพรสูสาธารณะทั้งในและนอกสถานที่ จนเกิดเปนกิจกรรมที่บุคคลทั่วไป
สามารถเรียนรูวิธีการสรางสรรค ไดตามชวงวัยอยางมีความสุข

ระบบการผลิตผักพืน้ บาน ในรูปแบบเกษตรอินทรียท มี่ ศี กั ยภาพการผลิตเชิงพานิชย
ในพื้นที่บานมะหรี่ ตําบลภูเงิน อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด

พัชราวรรณ จันทรเพชร, เพชรัตน ศิริสุวรรณ, ฉัตรลดา ดีพรอม
การศึกษาครัง้ นี้ เปนการวิจยั แบบกึง่ ทดลอง (Quasi - Experimental
Research) เพ�อศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพกลุม เสีย่ งโรคเบาหวาน
เพ�อลดผูป ว ยโรคเบาหวานรายใหม ในเขตพืน้ ทีต่ าํ บล เมืองไพร อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด กลุมตัวอยางมีทั้งหมด 60 คน ผลการวิจัยพบวาหลัง
การทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยคะแนนความรูเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
และการปองกันการเกิดโรคเบาหวาน ตามหลัก 4อ. 3ส. ทัศนคติในการ
ปฏิบตั ติ วั เพ�อปองกันโรคเบาหวาน ตามหลัก 4อ. 3ส. พฤติกรรมการปฏิบตั ติ วั
ในการปองกันโรคเบาหวานตามหลัก 4อ. 3ส. มากกวากอนการทดลอง
และมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001)
และมีคาเฉลี่ยคะแนนการรับรู โอกาสเสี่ยงตอการเปนโรคเบาหวานมากกวา
กอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p-value < 0.001 และp-value < 0.05) ตามลําดับ โดยหลังการเขารวม
โปรแกรมของกลุมทดลอง พบวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยดัชนีมวลกาย
ลดลงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.110) มีคาเฉลี่ยรอบเอว
และระดับน้ําตาลในเลือดลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.001
และ p-value < 0.05) ตามลําดับ
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โครงการเครือขายการเรียนรู
่งแวดลอม เพ�อบริหารจัดการ
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย” ดทรัาพนสิ
ยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
ไดจดั โครงการการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย’’

ในวันที่ 14 มกราคม 2562 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.เฉลย ภูมิพันธุ
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร อ ยเอ็ ด กล า วเป ด โครงการฯ และได
รั บ เกี ย รติ จ าก ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.วิ รั ช วงศ ภิ นั น ท วั ฒ นา และ
อาจารย ดร.ชนกฤทัย ช�นอารมณ จากมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนวิทยากร
กิจกรรมการอบรมเปนกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การยกกรณี
ตัวอยาง และการอภิปรายกลุมยอย หลังการจัดอบรมผูเขารวมอบรม
ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย ขั้นตอนของการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จริยธรรม
การวิจัยในมนุษยดานสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดจดั โครงการ
เครือขายการเรียนรูด า นสิง่ แวดลอมเพ�อบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนทองถิน่ อยางยัง่ ยืน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนทองถิน่ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
ณ หองประดับดาว โรงแรมเพชรรัตนการเดน อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด
รอยเอ็ด โดย อาจารย ดร.การุณ พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ เปนประธานกลาวเปดโครงการ วิทยากร นางสาวณัฐอร ลือขุนทด
นักวิชาการสิง่ แวดลอมชํานาญการพิเศษ จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด และมีผเู ขารวมโครงการ จํานวน 174 คน
จากองคการบริหารสวนตําบลดงลาน องคการบริหารสวนตําบลคอใหญ
องคการบริหารสวนตําบลมวงลาด องคการบริหารสวนตําบลเกษตรวิสัย
องคการบริหารสวนตําบลวังสามัคคี องคการบริหารสวนตําบลหนองหิน
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลท า ม ว ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลทุ ง ทอง
องคการบริหารสวนตําบลรอบเมือง องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม
องคการบริหารสวนตําบลในเมือง ผูเขารวมจํานวน 174 คน
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งานมหกรรมวิจัยสวนภูมิภาค ประจําป 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
สถาบันวิจยั และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดเขารวมจัดบูทงานมหกรรมวิจยั สวนภูมภิ าค ประจําป 2562
ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ ถึง 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย โดยไดนํางานวิจัยไปเผยแพร จํานวน
5 เร�อง คือ 1.การขยายพันธุและการเก็บรักษาพันธุกลวยไมปากะเรกะรอน กลวยไมปาใกลสูญพันธุ ในกลุมปาชุมชน
ผูวิจัย จตุพร หงสทองคํา และ รชยา พรมวงศ 2.การศึกษาศิลปะภาพพิมพเทคนิคเพลทแมพิมพเจลลาตินดวยการใช
สีธรรมชาติในทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ผูวิจัย ชญตว อินทรชา 3.การยกระดับมาตรฐานการยอมผา
ดวยสีธรรมชาติ ตําบลทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ผูวิจัย กนกกรณ ศิริทิพยและ กชเกรียงไกร สนัย
4.การพัฒนารูปแบบการอนุรักษปาไม กรณีศึกษา : ปาดงหัน บานทามวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด โดยใช
กระบวนการทางสิ่งแวดลอมศึกษา ผูวิจัย ศักดิ์ศรี สืบสิงห, กชพร นํานาผล, นิธินาถ อุดมสันต และสุภิมล บุญพอก
5.ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของไมตน และการใชประโยชนจากพืชของชุมชนไทลาว ในเขตปาอนุรักษ
วัดปาพรหมประทาน บานน้ําคํา ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.รอยเอ็ด ผูวิจัย เอื้อมพร จันทรสองดวง, รัฐพล ศิริอรรถ,
ปยะนุช หอดี และพจมาน นันทสิทธิ์ และไดรับรางวัลชมเชยในการจัดบูทสวยงามน�าชมครั้งนี้ดวย

จุ(TheลPamphlet
สารวิจof ัยResearch,
บริการถ
ายทอดเทคโนโลยี
Services, and Techonology Transfer)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

7

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิ
ทุงกุลารองไห สูมาตรฐานเกษตรอินทรีย
เม�อวันที่ 4 มกราคม 2562 ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูชวยศาสตราจารยชาญณรงค วิเศษสัตย รองผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และเจาหนาที่ประจําสถาบันวิจัย
ไดรวมปรึกษาหารือ กับ รองศาสตราจารย ดร.ประสพสุข
ฤทธิเดช ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินโครงการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย

การศึกษาดูงานชุมชนตนแบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมของชุมชนทองถิน่
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดโครงการเครือขายการ
เรียนรูด า นสิง่ แวดลอมเพ�อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน ทองถิ่นอยางยั่งยืน กิจกรรม การศึกษาดูงาน
ชุมชนตนแบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่น ระหวางวันที่ 6 - 8 มีนาคม
2562 ณ บานสวายเจริญ ตําบลหวยราช อําเภอหวยราช
จังหวัดบุรรี มั ย ณ ชุมชนบานหนองโพรง ตําบลอิสาณ อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย ณ ชุมชนบานสวัสดี ตําบลกลันทา
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย โดยมีผูเขารวมจากสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัดรอยเอ็ด องคการ
บริหารสวนตําบลเกษตรวิสัย องคการบริหารสวนตําบล
คอใหญ องคการบริหารสวนตําบลมวงลาด องคการบริหาร
สวนตําบลดงลาน เทศบาลเมืองรอยเอ็ด องคการบริหาร
สวนตําบลรอบเมือง

ประมวลภาพขาว
ทําบุญถวายภัตตาหารเพล
เน�องในโอกาสครบรอบ 20 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ
เพ�อความเปนสิริมงคลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา
จึงจัดทําบุญถวายภัตตาหารเพล ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในวันศุกรที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นําโดยอาจารย ดร.การุณ
พงศศาสตร รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ ผูชวยศาสตราจารย
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจาหนาที่
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกันทําบุญถวายภัตตาหารเพล

รวมกิจกรรม นําคือชีวิต : การสงเสริมวัฒนธรรมบุญกุมขาวใหญ
เม�อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผูชวยศาสตราจารยชาญณรงค
วิเศษสัตย รองผูอ าํ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา ไดเขารวมกิจกรรม
น้ําคือชีวิต : การสงเสริมวัฒนธรรมบุญกุมขาวใหญ ภายใต โครงการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิทุงกุลารองไหสูมาตราฐานเกษตร
อินทรีย ณ ทีท่ าํ การวิสาหกิจชุมชนกลุม ผูผ ลิตเมล็ดพันธขา ว ดอกมะลิ
105 ทุง กุลารองไห บานเมืองเตา ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั
จังหวัดมหาสารคาม

การสรางคุณคาใหกับ Values ใหกับขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑ เพิ่มคาดวยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ�อการจัดการขาวโดยชุมชน
เม�อวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรม
เจ พี เอ็มเมอรัลด จังหวัดยโสธร นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห
ผู อํ า นวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และบุ ค ลากรประจํ า สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ไดเขารวมกิจกรรม การสรางคุณคาใหกบั Values ใหกบั ขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑเพิม่ คา
ดวยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพ�อการจัดการขาวโดยชุมชน พื้นที่ทุงกุลารองไห (G-Rice
Thung Kula) 5 จังหวัด การพัฒนาขาวหอมมะลิทุงกุลา ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จัดโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องคกร
มหาชน) : GISDA และประชุมขับเคล�อน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิ
ทุงกุลารองไหสูมาตรฐานเกษตรอินทรีย

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรยุคใหม และสรางคุณคากับขาวหอมมะลิในพื้นที่ทุงกุลารองไห
เม�อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ณ หองคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โดยมี นายทวี จงประเสริฐ รองผูว า ราชการ
จังหวัดรอยเอ็ด กลาวเปดงาน การฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกษตรกรยุคใหม
และสรางคุณคากับขาวหอมมะลิในพืน้ ทีท่ งุ กุลารองไห (จังหวัดมหาสารคาม
จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด สุ ริ น ทร จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ จั ง หวั ด ยโสธร)
ดวยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพ�อการจัดการขาว โดยชุมชน (G-Rice
Thung Kula) จัดโดยสํานักงานพัฒนาเทคโลโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
รวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

