
การถอดบทเรียน 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

************ 

 

1. ความเปนมา 
  จากนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหมีการจัดต้ังศูนยเรียนรูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เกษตรอําเภอ(นายวีระ  สมัตถะ) และเกษตรตําบล (นางจารุวรรณ  บุญนําพา)  
ไดเขาไปดูพ้ืนท่ีและขอใชพ้ืนท่ีของนายสุริยันต  พิเชษฐพงษวิมุติ เปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) ซ่ึงครั้งแรกท่ีไดยินนายสุริยันต หนักใจมาก เพราะตองกลายเปนบุคคลสาธารณะ อิสระภาพ
จะไมเหลือ แตอีกใจหนึ่งก็เปนขาฯของแผนดินตองการตอบแทนคุณแผนดินอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเกษียณอายุ
ราชการแลว แตก็ยังไมไดตอบตกลงกับเกษตรอําเภอและเกษตรตําบล เนื่องจากนายสุริยันต ตองการใหศูนยฯแหง
นี้เปนศูนยฯท่ีมีชีวิตตลอด มีเกษตรกรในชุมชนเขามาเรียนรู จึงขอไปปรึกษาหารือกับครอบครัวกอน ซ่ึงทุกคนตอบ
รับใหทําและยินดีใหการสนับสนุน แตก็ยังไมม่ันใจ จึงไดนําเรื่องไปหารือกับผูนําชุมชน ท้ังกํานัน ผูใหญบานทุก
หมูบานทุกตําบล ซ่ึงทุกคนเห็นพรองตองกันวาเห็นสมควรใชพ้ืนท่ีแหงนี้เปนศูนยเรียนรู นายสุริยันตจึงไดตอบรับ
กับทางเกษตรอําเภอและเกษตรตําบลท่ีจะเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 
ในชวงเปด Field Day ท่ีมีผูวาราชการจังหวัดขอนแกนในขณะนั้น (นายกําธร ถาวสรสถิตย) เปนประธาน ตองการ
สรางฐานเรียนรู 10 ฐาน คนในชุมชนท้ังผูใหญบาน กํานัน มาชวยกันคนละไมคนละมือสรางฐานเรียนรูจนแลว
เสร็จภายในวันเดียว 
 

2. องคประกอบของศพก. 
 2.1 เกษตรกรตนแบบ 
 

 
 

 

 

 

  นายสุริยันต  พิเชฐพงษวิมุติ อายุ 66 ป 

อยูบานเลขท่ี 89 หมู 3 บานโสกจาน ตําบลใน

เมือง อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน เบอร

โทรศัพท 086-242-8562  จบการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร จากวิทยาลัยครู

เลย อดีตขาราชการครู ตําแหนงครูชํานาญการ

พิเศษ โรงเรียนบานปาง้ิว หนองฮี สพป. ขอนแกน

เขต 2 สมรสกับนางบัวพัตร  พิเชฐพงษวิมุติ มีบุตร 

จํานวน 2 คน คือ นางสุวิยะดา ตันติกุล ทํางาน

ตําแหนงท่ีปรึกษาอาวุโส บริษัทไนก้ีประเทศไทย 

จํากัด และนายจารุวัฒน  พิเชษพงษวิมุติ ตําแหนง

ฝายขาย (ประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

บริษัทแฟมไลน โปรดักส จํากัด 
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  นายสุริยันต  พิเชฐพงษวิมุติ มีพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด 22 ไร มีการบริหารจัดการท่ีดิน ดังนี้ 

1) ทํานา 18 ไร เปนการทํานาแบบประณีต ไดผลผลิตท่ีมากกวา  

2) ท่ีอยูอาศัย ไมผล ผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว 4 ไร แบงเปน 

- มะนาว   จํานวน 140 ตน  

- มะมวง  จํานวน  40 ตน 

- กลวย  จํานวน 30 กอ 

- ฝรั่ง  จํานวน  6 ตน 

- ขนุน  จํานวน  4 ตน 

- ชมพู  จํานวน  2 ตน 

- ชะอม   จํานวน 100 ตน 

- พริก  จํานวน  40 ตน 

- มะเขือมวง  จํานวน  13 ตน 

- ไกพ้ืนเมือง   จํานวน 100 ตัว 

- วัว    จํานวน 3 ตัว 

 2.2 แปลงเรียนรู 
  ศพก.อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน พืชหลัก คือ ขาว เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีทีมีความเหมาะสม
สําหรับการปลูกขาว (S1) ซ่ึงเกษตรกรตนแบบ ศพก.อําเภอบานไผ ไดจัดทําแปลงเรียนรูเรื่องการทํานาแบบ
ประณีตดวยกลาตนเดียว (System of Rice Intensification) การไถกลบตอซัง การปลูกปอเทือง การใชปุยตาม
คาวิเคราะหดิน การทําเชื้อราไตรโคเดอมา เพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว  
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 2.3 หลักสูตรการเรียนรู ประกอบดวย 
 1. หลักสูตรหลัก เนื่องจากพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมกับการปลูกขาว (S1) หลักสูตรจึงเปน
หลักสูตรการลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว ประกอบดวย 2 หลักสูตร คือ 
  1.1 การทํานาแบบประณีต 
  1.2 การใชปุยใหเกิดประสิทธิภาพ (การไถกลบตอซัง การใชปุยพืชสด การใชปุยตามคาวิเคราะห
ดิน การทําปุยหมัก และการทําปุยน้ําหมัก) 
 2. หลักสูตรบังคับ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน ประกอบดวย 3 หลักสูตร คือ 
  2.1 ประมง (การเลี้ยงปลากินพืช การเลี้ยงปลากินเนื้อ การเลี้ยงกบ) 
  2.2 ปศุสัตว (การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง การเลี้ยงเปดไข การเลี้ยงวัว) 
  2.3 การปลูกผักและไมผล (มะนาว) 
 
 
 3. หลักสูตรเสริม ประกอบดวย 4 หลักสูตร คือ 
  3.1 การจัดทําบัญชีครัวเรือน ซ่ึงเกษตรกรตนแบบทําบัญชีมาตลอด กิจกรรมใดทําแลวขาดทุน
จะยกเลิกกิจกรรมนั้น 
  3.2 การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใชสารชีวภัณฑ 
  3.3 การใชน้ําอยางรูคุณคา 
  3.4 การเลี้ยงไสเดือนเพ่ือผลิตปุย 
 
 2.4 ฐานเรียนรู ประกอบดวย 
  ฐานท่ี 1 ฐานเรียนรูการใชปุยลดตนทุน (ไถกลบตอซัง ปุยพืชสด และการใชปุยตามคา
วิเคราะหดิน) 

หลังจากเก็บเก่ียวขาวเสร็จแลว เกษตรกรจะไถกลบตอซัง หลังจากน้ําแหงแลวจะหวานปอเทือง 

อัตรา 2 กิโลกรัมตอไร หวานไมเกินวันท่ี 15 ของเดือนธันวาคม เนื่องจากถาหวานชากวานี้ความชื้นในดินจะไม
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เพียงพอสําหรับการเจริญเติบโต หลังจากหวานปอเทืองได 45 วัน ปอเทืองจะออกดอกเหลืองอรามงามท่ัวทองทุงนา 

ซ่ึงถาจะทําเปนปุยพืชสด จะทําการไถกลบในชวงเวลาออกดอกหรือกอนออกดอกเล็กนอย ท่ีอายุประมาณ 50 วัน 

จะเพ่ิมไนโตรเจนใหแกดิน ถาเก็บเมล็ดพันธุ จะเก็บท่ีอายุ 120 - 150 วัน หากความชื้นในดินสูงอาจใชเวลา 150 - 

180 วัน ไดผลผลิต 200 – 250 กิโลกรัมตอไร ถาจําหนายใหเกษตรกรในพ้ืนท่ี จําหนายกิโลกรัมละ 20 บาท แตถา

จําหนายทาง Line และ Facebook จําหนายกิโลกรัมละ 30 บาท ไมรวมคาขนสง ซ่ึงเปนอีกหนึ่งวิธีในการ

ปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรจากการทํานาปรังมาเปนการปลูกปอเทืองเพ่ือเก็บเมล็ดขาย เกษตรกรมีรายไดดีกวา

การทํานาปรัง เนื่องจากไมตองดูแลรักษามากนัก ตนทุนการผลิตต่ํา และยังไดปรับปรุงบํารุงดินดวย นอกจากนั้น

ยังเปนการปลูกพืชหมุนเวียน ตัดวงจรชีวิตของศัตรูธรรมชาติ  และใชพ้ืนดินใหคุมคา ผลลัพธท่ีไดจากการไถกลบ

ตอซัง และปลูกพืชปุยสด ทําใหดินดีข้ึน ตนทุนการผลิตลดลง เนื่องจากไมตองซ้ือปุยเคมี ผลผลิตเพ่ิมข้ึน รายจาย

ลดลง  ซ่ึงหลังจากปลูกปอเทืองไปได 2 ป ขาวท่ีปลูกมีกลิ่นหอมมากข้ึน เนื่องจากไมใชสารเคมี จากเดิมเกษตรกร

ปลูกปอเทืองมี 5 คน และขยายเปน 30 คนในปจจุบัน 

 

 
 
  ฐานท่ี 2 การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยใชสารชีวภัณฑ (เช้ือราไตรโคเดอมา) 
   ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอบานไผ ไดจัด
อบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอรมา ใหแกเกษตรกร โดยมีหนวยงานภาคท่ีเก่ียวของท่ีเขามารวมดําเนินการ คือ 
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดขอนแกน และกลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัด
ขอนแกน เขามาอบรมถายทอดความรูให  
 
  ฐานท่ี 3 การปลูกขาวแบบประณีตดวยกลาตนเดียว (System of Rice Intensification) 
   เนื่องจากพืชหลัก คือ ขาว การปลูกขาวตนทุนสวนหนึ่งมาจากคาเมล็ดพันธุขาว ดังนั้น
การปลูกขาวแบบประณีตดวยกลาตนเดียวเปนอีกหนึ่งวิธีท่ีจะลดตนทุนการผลิตขาวลง ซ่ึงข้ันตอนในการปลูกขาว
แบบประณีตดวยกลาตนเดียว มีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
   1) การคัดเมล็ดพันธุขาว 
 - แชเมล็ดพันธุขาวในน้ํา 
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 - คัดเมล็ดท่ีลอยน้ําท้ิง 

- ใชเชื้อราไตรโคเดอมาแชเมล็ดขาว โดยนําเชื้อราไตรโคเดอมาไปขยี้กับน้ําผสมลงไป
ในน้ําแชไว 1 คืน 1 ถุง สามารถนําไปแชเมล็ดขาวได 10 ถัง 

- ตักเมล็ดขาวแยกใสกระสอบมัดปากกระสอบใหแนน นําข้ึนมาวางไวอีก 1 คืน 
 2) การเตรียมดินเพาะ 
  - ใชตะแกรงรอนดิน 
  - ผสมดินกับปุยอินทรียอัตราสวน ดิน 3 สวน ตอปุยอินทรีย 1 สวน 
  - ผสมคลุกเคลาใหเขากัน 
 3) การเพาะเมล็ดพันธุขาว 
  - เพาะในถาดเพาะกลาพีวีซีใสแบบหลุมกลม จํานวน 434 หลุมตอถาด 
  - นําเมล็ดพันธุขาวลงเพาะหลุมละ 1 เมล็ด 
  - นําดินท่ีเตรียมไวกลบหลุม ปาดดินใหเรียบเทากับปากหลุม 
  - นํามาเรียงไวในท่ีโลงใชตาขายพรางแสงคลุมไวจนกวาเมล็ดจะงอก  
   ประมาณ 3 – 5 วัน 
  พ้ืนท่ี 1 ไร ใชเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม ถาดเพาะกลา 50-55 ถาด 
 4) การเตรียมดินปลูกขาวตันเดี๋ยว 
  - ไถดะกลบตอซังหลังจากเก่ียวขาวเสร็จ 
  - ไถกลบพืชปุยสด 
  - ไถแปรกอนการทํานา ปลอยน้ําขังนาไว 1 สัปดาห รองพ้ืนดวยปุยอินทรีย อัตรา  
     200 กิโลกรัมตอไร 

- ปนดินใหละเอียดดวยโรตารี่ ปรับพ้ืนท่ีใหราบเสมอกัน เพ่ืองายตอการหยอนกลา
และสามารถควบคุมระดับน้ําได ในการปนดินไมควรใหเละจนเกินไปเพราะจะทําให
การทรงตัวของตนขาวไมดีเทาท่ีควร 

- ในสภาพดินรวนปนทราย ควรหยอนตุมกลาหลังจากเตรียมดินเสร็จ เนื่องจากดินจะ
รัดตัวกอนตนกลาจะไมตั้งตัว 

- สภาพดินเหนียวสามารถทําการหยอนกลาในวันถัดไป เพราะดินยังไมรัดตัวเร็ว
เหมือนดินทราย 

 5) ตีตารางแปลงนา 
  - หยอนตนกลาขาวตรงรอยจุดตัด 
  - 2-3 วันขาวตั้งตัวได 
  
 การปลูกแหนแดงเพ่ือเพ่ิมไนโตรเจน 
 1. เตรียมขยายพันธุแหนแดงในพ้ืนท่ี 20 – 25 ตารางเมตร เพ่ือใชสําหรับพ้ืนท่ี
เพาะปลูกขาว 1 ไร 
 2. รักษาระดับน้ําในนาขาวใหลึก 5 – 10 เซนติเมตร 
 3. ใชแหนแดงอัตรา 50 – 100 กิโลกรัมตอไร เม่ือตนขาวอายุ 40 – 50 วัน ปลอยน้ํา
ใหแหง แหนแดงจะสลายตัว ทดแทนปุยยเูรีย 4 – 6 กิโลกรัม 
 เทคนิคเปยกสลับแหง คือ การทํานาท่ีใชวิธีแกลงใหขาวอดน้ํา 2 ครั้ง คือ  
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 1. ระยะแตกกอ ครั้งรกตอนอายุกลา ประมาณ 40 – 50 วัน วัตถุประสงคเพ่ือใหตน
ขาวแตกรากแตกกอใหมใหมากท่ีสุด เนื่องจากขาวจะรูสึกอดอยากจึงพยายามสรางรากใหมเพ่ิมพ้ืนท่ีในการหา
อาหารใหมากข้ึน เกิดการแตกกอมากข้ึน 
 2. ขาวอายุประมาณ 50 – 60 วัน กระตุนใหตนขาวท่ีเกิดใหมกระชับผนังเซลลแข็งแรง 
ตานทานโรคแมลง และสรางผลผลิตไดอยางเต็มประสิทธิภาพ เปนการลดตนทุนท่ีดีท่ีสุด 
 ทอแกลงขาว ใชทอ PVC หนา 4 นิ้ว ความยาวทอนละ 25 เซนติเมตร (1 ไร ใช
ประมาณ 5 – 8 ทอน) นําไปเจาะรู จํานวน 40 รูตอทอน โดยแถวบนสุดหางจากขอบบน 5 เซนติเมตร และแถว
ถัดไปหางแถวละ 5 เซนติเมตร นําทอไปปกในนาตามแนวตั้ง กระจายใหท่ัวแปลงนา โดยใหขอบบนสูงจากดิน 5 
เซนติเมตร แลวใชมือควักข้ีเลนออกจากทอใหหมด ไวเพ่ือวัดระดับน้ําในแปลงนา วาระดับน้ําใตผิวดินแหงลงไป
เทาไหร 
 

 
  ฐานท่ี 4 ฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
   การทําเศรษฐกิจพอเพียงตองเริ่มจากการทําบัญชีครัวเรือน ถาเกษตรกรทําบัญชี
ครัวเรือนเกษตรกรจะรูวาวันหนึ่งๆ จายอะไรไปบาง ไปตลาดซ้ือหอม 5 บาท ถาจะลดรายจายจะตองปลูกหอม
เพ่ือลดรายจายในครัวเรือน เกษตรกรจะตองปลูกทุกอยางท่ีกิน กินทุกอยางท่ีปลูก   
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  ฐานท่ี 5 ฐานเรียนรูการเล้ียงไสเดือนเพ่ือผลิตปุย 
   ฐานเรียนรูการเลี้ยงไสเดือน มีการเลี้ยงไสเดือนเพ่ือผลิตปุยอินทรีย แตเนื่องจาก
ดําเนินการแลว ผลออกมาไมดี จึงยกเลิกฐานเรียนรูการเลี้ยงไสเดือนเพ่ือผลิตปุย  
 

ฐานท่ี 6 ฐานเรียนรูการแปรรูปผลผลิตเกษตร  
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 เดิมมีท่ีดินอยูแปลงหนึ่ง พ้ืนท่ี 13 ไร ปลูกมันสําปะหลัง แตทุกอยางตองจางแรงงาน
หมด หลังจากหักลบกลบหนี้แลวขาดทุน จึงไดปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชอ่ืน เชน มะมวง กลวย ไผกิมซุง และกําลัง
ทดลองปลูกลิ้นจี่ และมะนาว ซ่ึงในชวงฤดูกาลผลผลิตมะนาวออกมาก ราคาผลผลิตตกต่ํา จึงไดทําการแปรรูปเปน
น้ํามะนาวพรอมดื่ม และสบูมะนาว เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ซ่ึงแผนการผลิตในอนาคตจะแปรรูปเปนมะนาวผง สวน
ขาวนอกจากจะจําหนายเปนเมล็ดพันธุแลว ยังไดแปรรูปเปนขาวกลองจําหนายดวย 
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  ฐานท่ี 7 ฐานเรียนรูการเล้ียงสัตวน้ํา (การเล้ียงกบและปลา) 
   ฐานเรียนรูการเลี้ยงสัตวน้ํา มีการเลี้ยงกบ ปลา และปูในนา เพ่ือคืนความสมดุลให
ธรรมชาติ ซ่ึงธนาคารออมสินใหการสนับสนุนในการสรางธนาคารปนูา โดยปลอยแมปูลงสูธรรมชาติ เพ่ือเปนแหลง
อาหารใหคนในชุมชน ในชวงฤดูแลงหลังจากเก็บเก่ียวขาวเสร็จแลว ก็ปลอยใหเกษตรกรเขาไปหาขุดปูนาได แตจะ
มีพ้ืนท่ีหวงหามไวสวนหนึ่ง 
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ฐานท่ี 8 ฐานเรียนรูปศุสัตว (การเล้ียงโค ไก และเปด) 
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   ฐานเรียนรูปศุสัตว ประกอบดวย 

1) การเลี้ยงวัว เริ่มเลี้ยงตั้งแตอายุ 16 ป และเลี้ยงมาโดยตลอดจนเกษียณอายุราชการ 
เตรียมแมวัวไว 10 ตัว เพ่ือใหออกลูกปละ 10 ตัว และเตรียมแปลงหญาไว 4 ไร ตัดหญาใหวัวไดปเดียว สุขภาพ
ไมดี ปวดหลังเดินไมได เลยขายวัวออก เหลือไวเลี้ยงแค 2 ตัว ออกลูกเพ่ิม 1 ตัว รวมเหลือวัว 3 ตัว 

 

  
 

2) การเลี้ยงเปดอารมณดี ใหอาหารใหนอย ปลอยอิสระใหมาก เพ่ือใหหาอาหารกินตาม
ธรรมชาติ กําจัดวัชพืช และหอยเชอรี่  
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3) การเลี้ยงหาน เลี้ยงไวเพ่ือกําจัดวัชพืชและหอยเชอรี่ ซ่ึงคาดวาจะเปนสินคาอีกตัว
หนึ่งท่ีสรางรายไดใหแก ศพก. โดยไดประสานกับประธานเครือขาย ศพก.จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือนําพอพันธุหาน
ตางประเทศมาผสมกับพันธุท่ีมีอยูเพ่ือพัฒนาสายพันธุ  

 

 
 
 
 

4) การเลี้ยงไก มีท้ังไกพ้ืนเมือง และไกไข ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว  
ไกพ้ืนเมืองท่ีเลี้ยงจะเลี้ยงไกชนดวย และไกพ้ืนเมืองท่ัวไป สวนไกไข นอกจากจะไดบริโภคในครัวเรือนแลว ท่ีเหลือ
สามารถจําหนายใหคนในชุมชนไดบริโภค 
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+

 
 

3. วิธีการดําเนินงาน 
 3.1 การวิเคราะหศักยภาพศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

เดิมนั้นศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน เปน
ศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน คณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรูฯ และเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําตําบล 



15 
 
ไดรวมกันวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ีและชุมชน โดยสามารถสรุปผลไดดังนี้ เกษตรกรในอําเภอบานไผ ประมาณรอย
ละ 90 ปลูกขาว โดยในพ้ืนท่ีของบานโสกจาน เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการปลูกขาว (S1) มีระบบน้ําชลประทาน
สามารถทํานาไดปละ 2 ครั้ง เกษตรกรปลูกขาวไวเพ่ือบริโภคและจําหนายเปนเมล็ดพันธุสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่ง
จําหนายใหกับโรงสี แตเกษตรกรประสบปญหา คือ ตนทุนการผลิตสูง (3,381 บาทตอไร) เนื่องจากปจจัยการ
ผลิต เชน เมล็ดพันธุขาว ปุยเคมี ราคาสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ มีโรคแมลงระบาด ทําใหผลผลิตท่ีไดมีปริมาณ
นอยและไมมีคุณภาพ เนื่องจากการจัดการท่ีไมมีประสิทธิภาพ เกษตรกรเขาถึงองคความรูและเทคโนโลยีไดนอย  
 3.2 การจัดทําแนวทางพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

 จากการวิเคราะหศักยภาพพ้ืนท่ี คณะกรรมการศพก. และเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร จึงได
รวมกันกําหนดแนวทางพัฒนาศพก. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูใหกับเกษตรกรในชุมชน ดังนี้ 

 1) การลดตนทุนการผลิตขาว 
 2) การเพ่ิมผลผลิตขาวตอไรใหสูงข้ึน 

3) การผลิตขาวใหไดคุณภาพ 
 4) การเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว เชน การแปรรูปขาว 
 5) เปนแหลงเรียนรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 6) เปนแหลงเรียนรูเรื่องการทําเกษตรผสมผสาน   

 หลังจากดําเนินกิจกรรมในการลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตแลว ตนทุนการผลิตลดลงจากเดิม 3,381 บาท
ตอไร ลดลงเหลือ 2,741 บาทตอไร ลดลง 667 บาทตอไร คิดเปนรอยละ 19.72 
 3.3 การจัดตั้งคณะทํางานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  
  1) การแตงตั้งคณะกรรมการ ศพก.  

การแตงตั้งคณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 
(ศพก.) อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน เกษตรกรตนแบบ ศพก. คัดเลือกจาก เกษตรกรท่ีมีความตั้งใจในการเขา
อบรม มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง เปนผูมีจิตอาสามองเห็นประโยชนสวนรวม ใหการสนับสนุน ศพก.ทุก
กิจกรรมท่ีศพก.รองขอความชวยเหลือ ซ่ึงประกอบดวย 
 1.1) นายสุริยันต  พิเชษฐพงษวิมุติ   เกษตรกรตันแบบ   ประธาน 
 1.2) นายไพรัตน   ปสสาวะภา  เกษตรกรผูนํา   กรรมการ 
 1.3) นายธัชชัย     อัคฮาด  เกษตรกรเครือขาย ศพก.  กรรมการ 
 1.4) นางประภาพร  กุนะ  เกษตรกรเครือขาย ศพก.  กรรมการ 
 1.5) นางมาลัยพร   วันจงคํา  เกษตรกรเครือขาย ศพก.  กรรมการ 
 1.6) นางวรรณพร   บุญประสบ เกษตรกรเครือขาย ศพก.  กรรมการ 
 1.7) นายวุฒิชัย     มวงใหม  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 1.8) นายทองสุข    แอแป  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 1.9) นายมฤทธิ์      แอแป  ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 1.10 นางจารุวรรณ  บุญนําพา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ผูประสานงาน 
 
 
  2) บทบาทคณะกรรมการ ศพก. มีดังนี้ 
 2.1) ประชุมรวมกันเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานและแนวทางในการพัฒนา ศพก. 
 2.2) ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว 
 2.3) ถายทอดความรูใหแกสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป 
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 2.4) ใหบริการขอมูลขาวสารดานการเกษตรแกสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป 
 2.5) ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเพ่ือแกไขปญหาดานการเกษตรใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
 2.6) ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของ ศพก.  
  3) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 
 3.1) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัด 
  บทบาทของเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
ศพก. เจาหนาท่ีมีความเขาใจการดําเนินงานของศพก. และมีความพรอมในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. จึง
สงผลใหการดําเนินงาน ศพก. เปนไปตามเปาหมาย  
 3.2) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ 
  เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับอําเภอ ทําหนาท่ีในการประสานงานเพ่ือบูรณาการ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมการพัฒนา กรมพัฒนาท่ีดิน กรมประมง กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร ธนาคาร
ออมสิน ฯลฯ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก. ซ่ึงเทคนิคในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือมาชวย
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศพก.  คือ การคัดเลือก ศพก. ซ่ึงคัดเลือกจากเกษตรกรท่ีมีความพรอมในการดําเนินการ 
และมีการชี้แจงวัตถุประสงคของ ศพก. และผลลัพธท่ีตองการใหเกิดข้ึน เพ่ือใหเกษตรกรและหนวยงานทราบ
เปาหมายการดําเนินงาน และการมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และวุฒิภาวะผูนํา ทําใหไดรับการยอมรับและไดรับความ
รวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 3.3) เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับตําบล  
   เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับตําบล มีบทบาทในการบูรณาการการทํางานกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในกรมสงเสริมการเกษตร และภายนอกกรมสงเสริมการเกษตร เพ่ือมาชวยกัน
ขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในศพก. เชน การใหความรู และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณตางๆ ในฐานเรียนรู
ของ ศพก.ซ่ึงเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับตําบลจะทําหนาท่ีเปนผูกระตุนใหเกษตรกรรูจักคิด วิเคราะห เพ่ือ
แกปญหาดวยตนเอง และเขาไปพบปะพูดคุยกับเกษตรกรบอยๆ เพ่ือใหเกษตรกรมีความศรัทธาและเชื่อม่ันเห็น
ประโยชนของ ศพก. 
 
 3.4 แผนการถายทอดความรู 
 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน มีทีมวิทยากร
ประจําแตละฐาน ถาหากเกษตรกรตนแบบไมอยู วิทยากรแตละฐานสามารถถายทอดความรูใหแกเกษตรกรไดตาม
หลักสูตรท่ีกําหนด เชน หลักสูตรการไถกลบตอซัง การปลูกปอเทือง การตรวจวิเคราะหดิน การแปรรูปน้ํามะนาว
พรอมดื่ม ซ่ึงถาหากเกษตรกรตนแบบไดรับองคความรูมาใหม จะนําไปปฏิบัติในไรนาของตนเองกอน ถาไดผลเปน
ท่ีพึงพอใจแลว จะนําองคความรูนั้นไปขยายตอสูสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป  
 
 3.5 การขับเคล่ือนการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)  
 หลังจากกําหนดแนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแลว เจาหนาท่ีสงเสริม
การเกษตรรวมกับคณะกรรมการศพก. และผูนําชุมชนไดประชุมหารือกันวาใครจะทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร 
ระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินงาน แลวมอบหมายการดําเนินงานใหแตละคน เพ่ือใหการดําเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงคณะกรรมการศพก. ไดรวมกันกําหนดแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรไวดังนี้ 

1) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการศพก. อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  
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2) จัดทําแผนพัฒนา ศพก. และ ศพก.เครือขาย เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือพัฒนา ศพก.เครือขายใหมีความเขมแข็ง 

3) ประสานกับหนวยงานภาคีเพ่ือใหการสนับสนุนและแกไขปญหาใหกับเกษตรกรในพ้ืนท่ี 
4) คณะกรรมการ ศพก.พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีความสนใจและตั้งใจจริงในการเขารวม

โครงการฯ การอบรมถายทอดความรูดานตางๆ 
 

 3.6 การใหบริการของศพก. 
 กิจกรรมการใหบริการของศพก.ดานการเกษตร เชน การตรวจวิเคราะหดิน ใหความรูเก่ียวกับการใส
ปุยในนาขาวตามคาวิเคราะหดิน การทําเชื้อราไตรโคเดอรมา รวมท้ังการใหบริการขอมูลขาวสารตางๆ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของคนในชุมชน 
 
 3.7 การสรางเครือขาย 
 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน มีการ
เชื่อมโยงเครือขายภายในชุมชน ดังนี้ 
 1) ธนาคารหมูบาน (กองทุนหมูบาน) 
 2) ธนาคารความดี 
 3) กลุมเลี้ยงไกครบวงจร 
 4) ไรนาสวนผสมบานหนองแวงโอง 
 5) กลุมทอพรหมเช็ดเทา 
 6) ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 
 7) ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 
 8) เครือขายนาแปลงใหญ 
 
 3.8 การประชาสัมพันธการดําเนินงานศพก. 
 การประชาสัมพันธการดําเนินงาน ศพก. ดําเนินการโดย 
 1) ประชาสัมพันธผานทางหอกระจายขาวประจําหมูบาน 
 2) ประชาสัมพันธผานเครือขาย ศพก. 
 3) จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 
 4) ใหวิธีการเกษตรกรบอกตอ 
 
 3.9 การบูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี 
 1) หนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของมาใหการสนับสนุนวิชาการและปจจัยการผลิตทางดานการเกษตรทุกวัน
พฤหัสบดี 
 2) มีการประชุมรวมกันระหวางหนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมี
เกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกนเปนประธานคณะทํางาน เกษตรจังหวัดขอนแกนเปนเลขนุการคณะทํางาน 
 ซ่ึงคณะทํางานท่ีแตงตั้งข้ึนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคาเกษตร (ศพก.) ไดใหความรวมมือในการดําเนินงานเปนอยางดี ทุกหนวยงานชวยกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตั้งแตการวิเคราะหศักยภาพ ศพก. การกําหนดแนวทางการพัฒนา การใหบริการตางๆ นอกจากนี้ยังมีหนวยงาน
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ภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณมาบูรณาการการทํางาน เชน ธนาคารออมสิน การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
  
 3.10 การติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ี 
 การติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีแตละหนวยงานจะเขามาถายทอดความรู หรือเยี่ยม
เยียนเกษตรกรท่ี ศพก. ทุกวันพฤหัสบดี หรือถามีปญหาเรงดวนก็จะประสานงานผานทางโทรศัพท และไลน 
 
  
4. ประโยชนของ ศพก.ตอสวนรวม 

4.1 เปนแหลงเรียนรูใหแกเกษตรกรในชุมชน และใหคําปรึกษาแกเกษตรกรในพ้ืนท่ีโดยเกษตรกรสามารถ
เขาไปเรียนรูไดจากของจริงจากฐานการเรียนรูตางๆ ภายในศพก. ซ่ึงเกษตรกรสามารถนําไปประยุกตใชให
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีของตนเองได  

 4.2 สิ่งแวดลอม ระบบนิเวศนในแปลงนาดีข้ึน หลังจากท่ีเกษตรกรตนแบบไดดําเนินกิจกรรมการลด
ตนทุนการผลิตโดยการใชปุยอินทรียทดแทนปุยเคมี และเลิกใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืชตางๆ ทําใหสิ่งแวดลอม 
และระบบนิเวศในนาขาวดีข้ึน ธรรมชาติฟนกลับคืนมา 

4.3 เกษตรกรในชุมชนเลิกใชสารเคมี หันมาใชปุยหมัก ปุยคอก และน้ําหมักชีวภาพแทน 
4.4 คนในชุมชนรูจักการออม สรางวินัยทางการออมเงินใหแกเกษตรกร และบุตรหลาน  
4.5 เกษตรกรรูจักการทําประโยชนเพ่ือสังคมมากข้ึน 
4.6 เกษตรกรในชุมชนลดตนทุนการผลิตขาวลง ผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึน คุณภาพดีข้ึน ขาวมีความหอมมากข้ึน 
4.7 เกษตรกรสามารถเขาถึงแหลงการเงินในชุมชนได 
4.8 เปนแหลงบูรณาการของหนวยงานตางๆ  
 

5. ปจจัยความสําเร็จ 
 5.1 ความเสียสละ และการมีจิตอาสาของประธาน ศพก. 
 5.2 สมาชิกในครอบครัว และคนในชุมชน ใหการชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน 
 5.3 ประธาน ศพก. มีความรู และมีวิสัยทัศนในการพัฒนา โดยการดึงชุมชนเขามามีสวนรวม 
 5.4 มีการวิเคราะหปญหา และความตองการของคนในชุมชนกอนท่ีจะดําเนินการ 
 5.5 เครือขายชุมชนมีความเขมแข็ง  
 5.6 หนวยงานราชการ และหนวยงานภาคีตางๆ มีการบูรณาการการดําเนินงานในศพก. 
 5.7 การคัดเลือกเกษตรกรท่ีมีความสนใจและต้ังในจริงในการทําการเกษตรเขามาอบรม ทําใหเกิดเครือขายท่ี
เขมแข็ง 
 5.8 ชุมชนมีสถาบันการเงิน ซ่ึงเปนแหลงเงินออม และเงินกูใหแกสมาชิกในชุมชน ทําใหเกษตรกรเขาถึงแหลง
เงินทุนท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาการเกษตรของตนเองได  
 5.9 การจัดสวัสดิการใหแกคนในชุมชน  
 5.10 เกษตรกรในชุมชนใหความรวมมือ 
 
6. ปญหา/อุปสรรค 
 6.1 ดานงบประมาณ 
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  ขาดงบประมาณสนับสนุนคาใชจาย เชน คาน้ํา คาไฟ ซ่ึงเปนภาระของเกษตรกรตนแบบเจาของ ศพก. ท่ี
ตองใชเงินสวนตัวจายเอง 
 6.2  ดานเครือขาย ศพก. 
  เครือขาย ศพก. ท่ีจัดตั้งข้ึนบางรายยังไมมีศักยภาพเพียงพอในการถายทอดความรู และการสรางฐาน
เรียนรู และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู 
 
7. ขอเสนอแนะ 
 7.1 กรมสงเสริมการเกษตรควรจะพิจารณาหางบประมาณสนับสนุนคาน้ํา คาไฟ แกเกษตรกรตนแบบ 
 7.2 กรมสงเสริมการเกษตรควรพิจารณางบประมาณสนับสนุนเครือขาย ศพก. เพ่ือใหมีศักยภาพ และมีความ
พรอมในการเปนแหลงเรียนรู  
 7.3 กรมสงเสริมการเกษตร ควรประสานหนวยงานภาคี ในการพัฒนาดานการตลาด การสรางมูลคาเพ่ิม 
 
 
 
 


