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โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกบนา เพื่อการค้าและอนุรักษ์พันธุ์กบนา
กบ เป็นสัตว์ที่นิยมนำมำบริโภคไม่ว่ำจะเป็นคนไทยหรือจะเป็นเพื่อนบ้ำนเรำ เช่น ลำว เวียดนำม และ
กัมพูชำ เป็นต้น แน่นอนควำมต้องกำรกบ ก็จะมีตลอดทั้งปี ซึ่งกำรเพำะขยำยพันธุ์ของกบนั้นตำมธรรมชำติแล้ว กบ
จะออกไข่ หรือผสมพันธุ์กันในช่วงฤดูฝน ซึ่งไม่เพียงพอต่อกำรบริโภคที่มีควำมต้องกำรมำกขึ้นทุกๆปี จึงเป็นเหตุ ผล
ให้เหล่ำบรรดำฟำร์มกบต่ำงๆ หำวิธีทำงในกำรเพำะกบให้ออกนอกฤดูเพื่อให้ทันต่อผู้บริโภค
ผศ.ดร.เหล็ กไหล จั น ทะบุ ตร ผู้ ช่ว ยอธิกำรบดี พร้อมด้ว ยบุคลำกรคณะเทคโนโลยี ก ำรเกษตร คณะ
วิทยำศำสตร์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะวิทยำกำรจัดกำร ได้ลงพื้นที่เพื่อสำธิตกำรสร้ำง พร้อมมอบ
โรงเรือนเพำะกบ ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ให้สำมำรถเพำะพันธุ์กบนอกฤดู ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ
สำหรับกลุ่มเกษตรกรเพำะเลี้ยงกบ เพื่อให้สำมำรถเพำะเลี้ยงกบได้ตลอดทั้งปี ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยง
กบนำ เพื่อกำรค้ำและอนุ รั กษ์ พัน ธุ์ กบนำ ภำยใต้ยุท ธศำสตร์เพื่ อ พัฒ นำท้ องถิ่น อย่ ำงยั่ งยื น แก่กลุ่ มเกษตรกร
เพำะเลี้ยงกบ ที่บ้ำนนำยกอบกุล นำธงชัย เกษตรกรผู้เลี้ยงกบนำ เลขที่ 81 ม.16 บ้ำนท่ำงำม ต.สงเปลือย อ.นำมน
จ.กำฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2564 ที่ผ่ำนมำ

ลดการใช้แรงงานในการรดน้้าผัก เพิ่มเวลาให้เกษตรกรจัดการกิจกรรมอื่นๆ
ปัจจุบันกำรเพำะปลูกทำงกำรเกษตรนั้น มีหลำยรูปแบบและหลำยกระบวนกำรในกำรเพำะปลูก แต่ปัจจัย
สำคัญในกำรเพำะปลูกทำงกำรเกษตรนั้น คือกำรรดน้ำให้กับพืชผักต่ำงๆ เนื่องจำกกำรรดน้ำแบบใช้แรงงำนคนรดน้ำ
กับระบบรดน้ำแบบสปริงเกอร์โดยไม่มีกำรควบคุม ทำให้กำรรดน้ำไม่มีควำมสม่ำเสมอ อำจทำให้น้ำไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
ในกำรเพำะปลูก และอำจทำให้มีน้ำเกินควำมจำเป็นของพืชผัก จึงทำให้น้ำที่เกินเกิดสูญเปล่ำโดยไม่เกิดประโยชน์
ผศ.ดร.เหล็ กไหล จั น ทะบุ ตร ผู้ ช่ว ยอธิกำรบดี พร้อมด้ว ยบุคลำกรคณะเทคโนโลยี ก ำรเกษตร คณะ
วิทยำศำสตร์ คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ และคณะวิทยำกำรจัดกำร ลงพื้นที่สำธิตกำรรดน้ำด้วยสปริงเกอร์ แบบ
อัตโนมัติ ที่พื้น ที่ทำกำรเกษตร ของนำยเมฆ เชำว์นำมน เกษตรกรผู้ ปลู กผั ก เลขที่ 40 ม.15 บ้ำนจันทร์เจริญ
ต.สงเปลือย อ.นำมน จ.กำฬสินธุ์ พร้อมสนับสนุนมอบระบบให้น้ำด้วยสปริงเกอร์ แบบอัตโนมัติ ลดกำรใช้แรงงำนใน
กำรรดน้ำผัก เพิ่มเวลำให้เกษตรกรจัดกำรกิจกรรมอื่นๆ ในกำรปลูกผักให้มำกขึ้น เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2564
ทีผ่ ่ำนมำ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ มรม. จัดประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี 2563
พร้อมเลือกตั้งกรรมการด้าเนินการ และเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการ
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม รศ.ดร.นิรุต ถึงนำค อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม เป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม จำกัด โดยมีอำจำรย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล ประธำนสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏมหำสำรคำม จำกัด ดำเนินกำรประชุมใหญ่ โดยในปีนี้มีกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 จึงมีกำร
จำกัดผู้เข้ำร่วมประชุมเพียง 100 คน และมีกำรถ่ำยทอดสดออนไลน์เพื่อให้สมำชิกรับชมได้พร้อมกัน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
จำกัด ประจำปี 2563 ให้สมำชิกได้รับทรำบข้อมูล กำรดำเนินงำนที่ ผ่ำนมำ และวำงแผนกำรดำเนิน งำนประจำปี
2564 ในกำรประชุมครั้งนีไ้ ด้รับเกียรติจำก ตัวแทนสหกรณ์จังหวัดมหำสำรคำม ตัวแทนจำกสำนักงำนกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์มหำสำรคำม ตัวแทนจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรมหำสำรคำม ผู้ตรวจสอบบัญชี
ภำคเอกชน เข้ำร่วมให้ข้อมูล
โดยผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563 ที่ผ่ำนมำสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม จำกัด
มีสมำชิก ณ สิ้นปี (ธันวำคม 2563) จำนวน 560 คน มีทุนเรือนหุ้น 110,600,780 บำท มีกำไรสุทธิ 11,109,694.56
บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2562 จำนวน 12,520,430 บำท
จำกนั้ น ได้มี กำรมอบทุน กำรศึกษำให้ แก่บุ ตรของสมำชิก ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนถึงระดับอุดมศึ ก ษำ
จำนวนทั้งสิ้น 40 ทุน รวมเป็นเงิน 50,000 บำท จำกนั้นมีกำรจั บสลำกของรำงวัลให้แก่สมำชิก อำทิ ทองคำ 1 สลึง
20 รำงวัล โทรทัศน์ เครื่องไมโครเวฟ เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร ประจำปี
2564 แทนคณะกรรมกำรชุดเดิมที่หมดวำระ จำนวน 6 คน และผู้ตรวจสอบกิจกำร จำนวน 3 คน ซึ่งจัดให้มีกำร
ลงคะแนนเลือกตั้ง ที่บริเวณชั้นล่ำงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ โดยได้รับกำรสนับสนุนเครื่องลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์แทนบัตรเลือกตั้ง จำกสำนักงำน กกต. มหำสำรคำม

ลงพื้นที่ ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั้งยืน ว่าด้วยอาชีพเลี้ยงกบ
ด้วยเทศบำลตำบลสงเปลือย ได้จัดทำโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอำชีพเลี้ยงกบ ประจำปี
งบประมำณ 2564 ขึ้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้เกษตรกรภำยในพื้นที่ตำบลสงเปลือย ได้เกิดกำร รวมกลุ่มเพื่อกำร
ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกรที่ประกอบอำชีพอยู่แล้ว ให้มีกำรพัฒนำมำก
ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ ประกอบกับเป็นกำรลดรำยจ่ำยและเพิ่มรำยได้ เข้ำสู่ครัวเรือน ตำม
แนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและตรงตำม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เทศบำลตำบลสงเปลือย จึงขอควำมอนุเครำะห์มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม โดยมี ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร
ผู้ช่วยอธิกำรบดี และว่ำที่ร้อยตรีวุฒิเมธี วรเสริม นัก วิทยำศำสตร์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม เพื่อเป็นวิทยำกรในกำรฝึกอบรมให้กับผู้เข้ำร่วม โครงกำรดังกล่ำว ซึ่งจัดอบรม วันที่ 27 เดือน มกรำคม
พ.ศ. 2564 ทีห่ ้องประชุมเทศบำลตำบลสงเปลือย อำเภอนำมน จังหวัดกำฬสินธุ์

