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ถอดบทเรียนการดําเนินงาน 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติสินคาเกษตรอําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา 

 
ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) คือ แหลงเรียนรูการผลิตสินคาเกษตรท่ีถูกตองและ

เหมาะสมสําหรับชุมชน และเปนศูนยกลางการบริการ และแลกเปลี่ยนความรูขอมูลขาวสารของหนวยงานตาง ๆ กับ

เกษตรกรในชุมชน โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีของเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ สามารถเปนแบบอยางใหกับเกษตรกรใน

ชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญของพ้ืนท่ี ตั้งแตการผลิต การบริหารจัดการ จนถึง

การตลาด มีองคประกอบท่ีสําคัญอยางนอย 4 องคประกอบ คือ เกษตรกรตนแบบ แปลงเรียนรู หลักสูตรการเรียนรู และ 

ฐานเรียนรู  มีหนาท่ีถายทอดความรู เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมกับชุมชน และใหบริการขอมูลขาวสาร ไปยัง

เกษตรกรในชุมชน เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน และสามารถนําความรูไปปรับใชในสภาพการผลิตของตนเอง 

รวมท้ังเปนจุดศูนยกลางในการพบปะของอาสาสมัครเกษตร กับนักสงเสริมการเกษตรและเจาหนาท่ีหนวยงานตาง ๆ ใน

พ้ืนท่ีหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาตาง ๆ สามารถเขาไปใหการสนับสนุนการดําเนินงาน

ของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ไดตามบทบาทหนาท่ีของแตละหนวยงาน ในการถายทอด

ความรูและเผยแพรขอมูลขาวสาร รวมท้ังใหการสนับสนุนปจจัยการผลิตตาง ๆ เชน เครื่องจักรกล วัสดุการเกษตร ชุด

ตรวจสอบดิน เมล็ดพันธุ สารชีวภัณฑตาง ๆ ฯลฯ เพ่ือรวมในการจัดทําฐานเรียนรู แปลงเรียนรู หรือรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

เชนการจัดงานวันถายทอดความรู (field day) 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ในพ้ืนท่ีภาคใตตอนลาง มีท้ังสิ้น  77 ศูนย ประกอบดวย

สินคาหลัก ขาว จํานวน 21 ศูนย พ้ืนท่ี 346,192 ไร เกษตรกร 39,392 ราย  ยางพารา 31 ศูนย พ้ืนท่ี 3,670,144 ไร 

เกษตรกร 181,246 ราย ปาลมน้ํามัน 8 ศูนย พ้ืนท่ี 153,451 ไร เกษตรกร 7,143 ราย มังคุด 6 ศูนย พ้ืนท่ี 14,253 ไร 

เกษตรกร 7,816 ราย ลองกอง 5 ศูนย พ้ืนท่ี 34,961 ไรเกษตรกร 20,086 ราย ทุเรียน 3 ศูนย พ้ืนท่ี 671,856 ไร 

เกษตรกร 11,221 ราย เศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย พ้ืนท่ี 4,781 ไร เกษตรกร 1,385 ราย สละ 1 ศูนย พ้ืนท่ี 360 ไร 

เกษตรกร 92 ราย จําปาดะ 1 ศูนย พ้ืนท่ี 604 ไร เกษตรกร 693 ราย เปนศูนยระดับดี จํานวน ๔๖ ศูนย และระดับปาน

กลาง จํานวน ๓๑ ศูนย 

ป ๒๕๖๐ กรมสงเสริมการเกษตร กําหนดใหสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๕ จังหวัดสงขลา 

ดําเนินการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) จํานวน ๑ ศูนย เพ่ือใชเปนตนแบบ

ในการพัฒนา ศพก. อ่ืน ๆ ซ่ึงสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๕ จังหวัดสงขลา ไดดําเนินการ      ถอดบทเรียน

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา    
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การดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอกระแสสินธุ 

จังหวัดสงขลา 
 

 
 

สถานการณ 

 อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา เปนอําเภอหนึ่งท่ีมีความอุดมสมบูรณในเรื่องของดินและน้ํา พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ี

ราบ ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานา แบงพ้ืนท่ีการปกครองออกเปน 4 ตําบล 22 หมูบาน ประกอบดวยตําบล

เกาะใหญ 9 หมูบาน ตําบลโรง 5 หมูบาน ตําบลเชิงแส 4 หมูบาน และตําบลกระแสสินธุ 4 หมูบาน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 

๑๙๗,๓๔๔ ไร เปนพ้ืนท่ีทําการเกษตร ๖๔,๖๐๗ ไร มีครัวเรือนท้ังหมด ๔,๘๗๐ ครัวเรือน เปนครัวเรือนเกษตรกร ๓,๒๓๒ 

ครัวเรือน ซ่ึงเปนครัวเรือนเกษตรกรผูปลูกขาว ๑,๓๒๓ ครัวเรือน พ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว เปนพ้ืนท่ี S1 จํานวน 

๔๐,๖๘๔ ไร S๒ จํานวน ๘๕๑ ไร S๓ จํานวน ๖๑๒ ไร และพ้ืนท่ี N จํานวน ๑๗,๘๖๗ ไร     พันธุขาวท่ีนิยมปลูกในอําเภอ

กระแสสินธุ ไดแก ขาวหอมประทุม ชัยนาท สุพรรณบุรี กข.๑๑ ขาวหอมแดง ขาวไอเฉ้ียง และขาวไรซเบอรรี่ เปนตน 
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เกษตรกรผูปลูกขาวประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง คือ ใชเมล็ดพันธุตอไรสูง เมล็ดพันธุในพ้ืนท่ีมีนอย ทําใหราคา

เมลด็พันธุในพ้ืนท่ีสูงและตองพ่ึงพาปจจัยการผลิตภายนอก อีกท้ังความไมแนนอนของราคาพืชผลทางการเกษตร จึงทําให

เกษตรกรขาดทุนหรือไดกําไรนอย ดังนั้นเพ่ือเปนการแกไขปญหาดังกลาวจึงไดจัดตั้งศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคาเกษตร อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา ข้ึน 

เปาหมาย 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา มีสินคาหลักคือ ขาว มี

พ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน 17,613 ไร เกษตรกรเปาหมาย จํานวน 1,335 ราย ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 3 ตําบลเชิงแส อําเภอกระแส

สินธุ จังหวัดสงขลา เกษตรกรผูปลูกขาวประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว 

ซ่ึงเกษตรกรใชตนทุนการผลิตขาว เฉลี่ยไรละ 4,552.64 บาท โดยมีเปาหมายลดตนทุนการผลิตขาวลงไรละ 390 บาท ผลิต

ขาวใหไดคุณภาพดี เพ่ิมผลผลิต 700 กก. ตอไร  

แผนที่ตั้ง ศพก. 
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เกษตรกรตนแบบ 

 

 
เกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรูคือนายปญญา แกวทอง อายุ 45 ป บานเลขท่ี  122/1 หมูท่ี 3  

ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย 90270 เบอรโทร 081- 4796552 ประกอบอาชีพทางการ

เกษตรสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ไดแก การทํานาขาว การเลี้ยงสัตว เชน วัว สุกร ไรนาสวนผสม ชวงแรกในการประกอบ

อาชีพการทํานาตอจากครอบครัวไดทําไปตามภูมิปญญาเดิม ไมไดศึกษาหาวิธีใหมๆ มาประกอบเพ่ิมเติมจากท่ีเปนอยู ทําให

อาชีพการทํานาไมไดพัฒนา และไมไดผลตามตองการ ทําใหคิดวาถายังทํานาในแบบเดิม ก็คงตองไดผลผลิตในแบบเดิมๆ 

และไมสามารถยึดเปนอาชีพหลักได  จึงเริ่มปรับวิธีคิดและเริ่มหาความรูใหมๆ ศึกษาแนวทางและทดลอง ปรับเปลี่ยนอยู

เรื่อยๆ จนสามารถพัฒนาการทํานาใหสําเร็จไดตามเปาหมายในระดับหนึ่ง ปจจุบันมีพ้ืนท่ีทํานาจํานวน 63 ไร เปนท่ีนาของ

ตนเองจํานวน 20 ไร นาเชา 43ไร และประสบความสําเร็จในอาชีพทํานา สามารถสรางฐานะทางครอบครัวใหมีกินมีใชอยู

ในชุมชนได มีความภูมิใจในอาชีพการทํานาของตนเอง และจากสถานการณในปจจุบัน ผูบริโภคใสใจสุขภาพตนเองโดยหัน

มาบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียมากข้ึนทําใหมองเห็นชองทางท่ีจะสรางรายไดใหแกเกษตรกรชาวนาเพ่ิมข้ึน จึงไดศึกษา

การผลิตระบบเกษตรอินทรียและปรับลดการใชสารเคมีในการผลิตมาอยางตอเนื่อง ในปการผลิต 2557/58 ทดลองใช

จุลินทรียในการหมักตอซัง (จุลินทรียชื่อการคาจามินา)  เพ่ือเปนการลดขาวดีด ขาวเดง ขาวเมาตอซัง จนกระท่ังรอบการ

ผลิตป 2558/59 ไดทดลองการผลิตขาวแบบพิถีพิถันลดการใชสารเคมีหรือก่ึงอินทรียอยางจริงจัง ซ่ึงจากพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด

ประมาณ 65 ไร ไดแบงท่ีนาสวนหนึ่งใชทํานาขาวแบบเกษตรอินทรียหรือก่ึงอินทรีย (หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีหรือสาร

สังเคราะหตางๆ สารควบคุมการเจริญเติบโต สารกําจัดวัชพืช สารปองกันโรค และแมลงในทุกข้ันตอนของการผลิต) ปลูก

ขาวไรซเบอรี่ จํานวน 5 ไร โดยกอนปลูกขาวหวานปอเทืองแลวไถกลบ ใชวิธีหวานน้ําตม ใชเมล็ดพันธุไรละ 10 กิโลกรัม ใช

มูลไกและปุยอินทรียท่ีผานการรับรอง       การเก็บเก่ียวผลผลิตจะแบงผลผลิตท่ีไดทําเปนเมล็ดพันธุดี และแปรรูปเปน

ขาวสาร ซ่ึงจะขายไดราคาดีกวาผานพอคาคนกลาง ผานโรงสี โดยสวนหนึ่งเก็บไวบริโภคภายในครัวเรือน และในอนาคต

ตั้งใจจะเพ่ิมจํานวนท่ีนาในการผลิตขาว ก่ึงอินทรียใหมากข้ึน เพราะเปนทางเลือกท่ีดี ตนทุนการผลิตต่ํา มีความปลอดภัย
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ตอผูผลิตและผูบริโภค และสิ่งแวดลอม เปนอีกทางเลือกเพ่ือลดตนทุนของการผลิตขาวและเพ่ิมมูลคาทําใหชาวนามีความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน และอาชีพทํานาอยูคูกับคนไทยตลอดไป และบรรลุเปาประสงคผูผลิตปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภัย 

 

แปลงเรียนรู 
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หลักสูตรการเรียนรู 

คณะกรรมการบริหารศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร

ประจําตําบล ไดรวมกันกําหนดหลักสูตรการเรียนรูของ ศพก. โดยแบงออกเปน 3 หลักสูตร คือ  

๑. การทําสารชีวภัณฑ ไดแก การทําเชื้อไตรโคเดอรมา 

๒. การเก็บตัวอยางดิน การวิเคราะหดิน และการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 

๓. การแปรรูปขาว การบรรจุภัณฑ 

ฐานเรียนรู 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอกระแสสินธุ มีฐานเรียนรูจํานวน ๔ ฐาน กําหนดโดย

คณะกรรมการบริหาร ศพก. และเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําตําบล เพ่ือเปนฐานสําหรับเกษตรกรเขามาเรียนรูและ

นําไปปรับใชในการทํานาของตนเองซ่ึงจําทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตขาวได ดังนี้ 

ฐานเรียนรูท่ี 1 การผลิตขาวคุณภาพเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุดีและแปรรูปเปนขาวสาร ประกอบดวย 

๑) การเตรียมพ้ืนท่ี โดยเลือกพ้ืนท่ี ท่ีมีประวัติแปลงดี ฤดูท่ีผานมา  ไมเปนแหลงโรคแมลง หรือขาววัชพืช 

ระบาด มีการเวนชวงระหวางฤดูปลูก เตรียมดินดี เทือกดี ระดับแปลงราบเรียบ สมํ่าเสมอ ระบบควบคุมน้ําดี 

๒) การเตรียมเมล็ดพันธุ โดยคัดเลือกเมล็ดพันธุ-พันธุดี และคุณภาพดี อัตราเมล็ดพันธุท่ีแนะนํา  

 นาหวาน 15-20 กิโลกรัมตอไร ปกดํา 5-7 กิโลกรัมตอไร การเตรียมเมล็ดพันธุกอนปลูก แชน้ํา 12-24 ชม. 

๓) การดูแลรักษา โดยรักษาระดับน้ําท่ี 5-10 ซม.  ตลอดระยะการเจริญเติบโต ใสปุยตามคาวิเคราะหดิน                 

(ถาเปนการผลิตเพ่ือแปรรูปใชปุยอินทรียแทนปุยเคมี) 

๔) การตรวจตัดขาวปน ควรทําอยางสมํ่าเสมอ ตามระยะการเจริญเติบโตของขาว 

1. ระยะกลา - สีใบ ความสูง โรค 

2. ระยะแตกกอ - ความสูง สีตน 

3. ระยะออกดอก - การออกดอก ความสูง 

4. ระยะโนมรวง - ลักษณะเมล็ด รวง 

5. ระยะกอนเก็บเก่ียว - ลักษณะเมล็ด ตรวจดูแปลงครั้งสุดทายกอนเก่ียว 

5) การเก็บเก่ียวขาว 7-10 วันกอนเก็บเก่ียว ควรระบายน้ําออกใหหมด เพ่ือสะดวกในการเก็บเก่ียว และชวยให

ขาวสุกสมํ่าเสมอ ระยะเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม 28-30 วันหลังออกดอก เปนระยะพลับพลึง ทําความสะอาดเครื่องเก่ียวนวด 

กอนทําการเก็บเก่ียว 

6) การลดความชื้น ลดความชื้นทันที หลังจากเก็บเก่ียว หรือนวด 

7) การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ เก็บในท่ีสะอาด ปลอดภัยจากนก หนู และแมลง ศัตรูในโรงเก็บ 
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ฐานเรียนรูท่ี 2 การทําสารชีวภัณฑ ไดแก การทําเช้ือราไตรโคเดอรมา  

เปนการผลิตอยางงายโดยไมตองนึ่งวัสดุเลี้ยงเชื้อ มีวิธีการคือ  

1) หุงขาว หรือปลายขาวดวยหมอหุงขาวไฟฟา ในอัตรา ขาว 3 สวนตอน้ํา 2 สวน (สําหรบัขาวแข็ง) หรือ  ขาว 5 

สวนตอน้ํา 3 สวน (สําหรับขาวใหม หรือขาวออน) ซ่ึงเม่ือหุงออกมาแลวจะไดขาวในลักษณะก่ึงสุกก่ึงดิบ  

2) เม่ือหมอหุงขาวดีดใหตักใสถุงขณะท่ียังรอน โดยใชถุงทนรอนขนาด ประมาณ 8 x 11 นิ้ว ใสถุงละประมาณ 

250 กรัม (ประมาณ 3 ทัพพี) แลวพับปากถุงท้ิงไวใหเย็น  

3) เม่ือขาวเย็น (เหลือความอุนเล็กนอย) นํามาใสหัวเชื้อไตรโคเดอรมา ถุงละ 2 – 3 กรัม (หรือประมาณเทาเมล็ด

ขาวโพด 1 เมล็ด) ตอถุง แลวเย็บปากถุงดวยลวดเย็บกระดาษ หรือใชยางวงรัดปากถุงใหแนน จากนั้นขยําหัวเชื้อคลุก

กับขาว แลวใชเข็มแทงถุงเพ่ือระบายอากาศ 30 – 40 รู การใสหัวเชื้อควรทําในท่ีท่ีไมมีลม เชนในหองท่ีปดมิดชิด  

4) นําถุงขาวท่ีใสเชื้อแลวไปวางในท่ีรม รอใหเชื้อเดิน การวางถุงใหวางราบกับพ้ืนและเกลี่ยขาวใหแบนบางๆ 

พรอมกับโหยงถุงดานบนข้ึน เพ่ือใหอากาศไหลเวียนไดท่ัวถุง วางท้ิงไวประมาณ 7 วัน เชื้อจะเดินเต็มถุง ก็นําไปใชได 
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ฐานการเรียนรู 3 การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน  

เปนฐานเรียนรูเก่ียวกับการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน โดยแนะนําวิธีการเก็บตัวอยางดิน การวิเคราะหดิน    และ

การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน การใชปุยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยเนนการใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ไดแก         การส

งดินตรวจหาผลการวิเคราะหดิน ใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอไรและใชปุยตามคาวิเคราะหดินตอแปลง  

ฐานการเรียนรูท่ี 4 การเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาว ประกอบดวย 

๑) ผลิตเปนเมล็ดขาวพันธุดีจําหนาย 

- ผลิตเมล็ดพันธุขาว เพ่ือสงใหกับศูนยเมล็ดพันธุขาวปตตานี ราคาตันละ 11,000 บาท 

     - จําหนายเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอกระแสสินธุและใกลเคียง ราคาตันละ 12,000 บาท 

๒) แปรรูปเปนขาวสาร จําหนายราคาตันละ 21,000 บาท 

๓) แปรรูปเปนขนมหวานพ้ืนเมือง จําหนายกิโลกรัมละ 60 บาท 

 

องคความรูการทํานาของนายปญญา แกวทอง 

1. การทํานา ศูนยขาวชุมชนตําบลเชิงแส 

     เม่ือป พ.ศ. 2554 นายปญญา แกวทอง ไดมีโอกาสฝกอบรมหลักสูตรเสริมสรางสมรรถนะการเปนวิทยากร

ประจําทองถ่ินจึงมีความคิดท่ีจะจัดตั้งศูนยขาวชุมชนของตําบลเชิงแส เพ่ือชวยเหลือพ่ีนองชาวนาในเขตอําเภอ    กระแส

สินธุ ในเรื่องของการทํานาและการสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว เครื่องมือ อุปกรณ รวมท้ังการฝกอบรมใหความรูแกสมาชิก 

และมีการศึกษาดูงานตามสถานท่ีตางๆ โดยรวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา และไดรับเลือกให

เปนประธานศูนยขาวชุมชนตําบลเชิงแส ซ่ึงไดศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุขาวตาง ๆ หลากหลายสายพันธุ เชน สุพรรณบุรี 1 

ดอกมะลิ 105 หอมนิล หอมปทุมธานี ไรซเบอรรี่ และ อ่ืนๆ สงเสริมใหสมาชิกผลิตขาวสารเพ่ือบริโภคเองในครัวเรือน และ

จําหนายแกบุคคลท่ัวไป เพ่ือเปนรายไดใหกับครอบครัว และลดรายจายจากการซ้ือขาวสารในตลาดมาบริโภค อีกท้ังยัง

ม่ันใจวาขาวสารท่ีผลิตเองปลอดสารพิษ ทําใหลดปญหาสุขภาพท่ีอาจตามมา  จากการสงเสริมและพัฒนาอยางจริงจัง ทํา

ใหสมาชิกมีรายไดจากการจําหนายขาวสารและเมล็ดพันธุ เพ่ิมมูลคาของขาวได เพ่ิมรายไดท่ีมากข้ึน พ่ึงตนเองไดในระดับ

หนึ่ง และในป 2559 สงเสริมใหสมาชิกศูนยขาวชุมชนและเกษตรกรใกลเคียง จํานวน       30 ราย เขารวมกิจกรรม

โครงการพัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน GAP และไดเขารวมกิจกรรมการอบรมเกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา กับทาง

สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา และไดรับการพัฒนาเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรพืชขาวของ

อําเภอกระแสสินธุ  ไดรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุปอเทือง จากสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดสงขลา โครงการสงเสริมการปลูก

พืชปุยพืชสดปรับปรุงบํารุงดิน นอกจากนี้ยังไดนําผลิตภัณฑขาวสารของกลุมไปแสดงสินคาในวันจัดทําแผนการจัดทํา

งบประมาณและแผนงานกิจกรรมการพัฒนาการทํานาขาวอินทรีย ของกลุมเครือขายชาวนา 5 อําเภอ จังหวัดสงขลาดวย 
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2. การทํานาขาวแบบกึ่งอินทรีย 

     จากสถานการณในปจจุบัน ผูบริโภคใสใจสุขภาพตนเองหันมาบริโภคผลิตภัณฑเกษตรอินทรียมากข้ึนทําให

มองเห็นชองทางท่ีจะสรางรายไดใหแกเกษตรกรชาวนาเพ่ิมข้ึน จึงไดศึกษาการผลิตระบบเกษตรอินทรียและปรับลดการใช

สารเคมีในการผลิตมาอยางตอเนื่อง ในปการผลิต 2557/58 ทดลองใชจุลินทรียในการหมักตอซัง (จุลินทรีย       ชื่อการคา

จามินา)  เพ่ือเปนการลดขาวดีด ขาวเดง ขาวเมาตอซัง จนกระท่ังรอบการผลิตป 2558/59 ไดทดลองการผลิตขาวแบบ

พิถีพิถันลดการใชสารเคมีหรือก่ึงอินทรียอยางจริงจัง ซ่ึงจากพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมดประมาณ 65 ไร ไดแบง   ท่ีนาสวนหนึ่งใช

ทํานาขาวแบบเกษตรอินทรียหรือก่ึงอินทรีย (หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีหรือสารสังเคราะหตางๆ        สารควบคุมการ

เจริญเติบโต สารกําจัดวัชพืช สารปองกันโรค และแมลงในทุกข้ันตอนของการผลิต) ปลูกขาวไรซเบอรี่ จํานวน 5 ไร โดย

กอนปลูกขาวหวานปอเทืองแลวไถกลบ ใชวิธีหวานน้ําตม ใชเมล็ดพันธุไรละ 10 กิโลกรัม ใชมูลไกและปุยอินทรียท่ีผานการ

รับรอง  การเก็บเก่ียวผลผลิตจะแบงผลผลิตท่ีไดทําเปนเมล็ดพันธุดี และแปรรูปเปนขาวสาร ซ่ึงจะขายไดราคาดีกวาผาน

พอคาคนกลาง ผานโรงสี โดยสวนหนึ่งเก็บไวบริโภคภายในครัวเรือน และในอนาคตตั้งใจจะเพ่ิมจํานวนท่ีนาในการผลิตขาว

ก่ึงอินทรียใหมากข้ึน เพราะเปนทางเลือกท่ีดี ตนทุนการผลิตต่ํา มีความปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค และสิ่งแวดลอม 

เปนอีกทางเลือกเพ่ือลดตนทุนของการผลิตขาวและเพ่ิมมูลคาทําใหชาวนามีความเปนอยูท่ีดีข้ึน และอาชีพทํานาอยูคูกับคน

ไทยตลอดไป และบรรลุเปาประสงคผูผลิตปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภัย 

3. การทํานาเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ 

     ไดรวบรวมสมาชิกท่ีทํานาในชุมชนไดประมาณ 30 คน ตั้งเปนกลุมหลักท่ีดําเนินการผลิตเมล็ดพันธุขาว เพ่ือสง

ใหกับศูนยเมล็ดพันธุขาวปตตานี  มีการฝกอบรมสมาชิกในการทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุ ศึกษาดูงานตามสถานท่ีตางๆ เพ่ือ

นํามาปรับใช และพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพอากาศ และพ้ืนท่ีตามภูมิประเทศของตนเอง ท้ังสายพันธุขาว และเครื่องมือ 

ท่ีเปนนวัตกรรมใหมในกระบวนการทํานายุคปจจุบัน พัฒนาใหสมาชิกกลุมผลิตเมล็ดพันธุมีความชํานาญในการทําแปลง

ผลิตเมล็ดพันธุดี มีความตองการพัฒนาในอาชีพของตัวเกษตรกรเอง เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว และรักในอาชีพของ

ตน  โดยเฉพาะตนเองท่ีตองนําความรูตางๆ ท่ีไดการศึกษาดูงาน จากการอบรม มาถายทอดใหกับสมาชิกจนมีความชํานาญ 

และสามารถพัฒนาการทํานาใหมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี และเพ่ิมผลผลิตในนาขาวไดมากข้ึน  ไมตองนําขาวไปขายโรงสีหรือ

พอคาคนกลาง จนขณะนี้ไดมีสมาชิกกลุมผลิตเมล็ดพันธุเพ่ิมข้ึน ทําใหตนเองและสมาชิกมีความม่ันคงในอาชีพการทํานา มี

ความม่ันคงในรายได จากการผลิตเมล็ดพันธุ สงใหกับศูนยเมล็ดพันธุปตตานี เปนความภูมิใจท่ีไดพัฒนาตนเอง พัฒนา

ชุมชน พัฒนาอาชีพของคนในชุมชน                

๔. การใชเทคโนโลยีในการปรับปรุงสภาพการผลิต 

     มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุงการผลิตอยางตอเนื่อง ท้ังจากภูมิปญญา การศึกษาคนควาทดลองและ

การนํามาประยุกตใช ดังนี้ 
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     ๔.๑ การปรับปรุงดิน โดยใชผักกระเฉด 

           จากการสังเกตการทํานาในท่ีลุมท่ีมีน้ําทวมนาขาว  ในระยะเวลาตั้งแตเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม

ของทุกป พบวาท่ีนาท่ีมีผักกระเฉดข้ึน ดินมีลักษณะสีดําปนไปดวยเศษตะกอน มีอินทรียวัตถุสูง มีความอุดมสมบูรณ ขาว

เจริญเติบโตดี ใชปุยนอยและไดผลผลิตมากกวาพ้ืนท่ีท่ีไมมีผักกระเฉด เม่ือศึกษาพบวา ผักกระเฉดมีระบบรากท่ีเกิดตามขอ

ท่ีทอดไปในน้ําเรียกวาหนวดซ่ึงจะขัดขวางการไหลของน้ําทําใหเกิดการตกตะกอนของอินทรียวัตถุท่ีไหลมากับน้ํา ประกอบ

กับระหวางขอลําตนมีปอดเปนฟองสีขาวหุมลําตน (ท่ีเรียกวานม) ชวยพยุงใหผักกระเฉดลอยน้ําไดและชวยดึงไนโตรเจน

จากอากาศไปเลี้ยงยอด เลยตัดสินใจหาตนผักกระเฉดมาปลูกใหท่ัวแปลงและพักการทํานาไว 2 ป คือ        2 ฤดูกาล 

หลังจากนั้นก็ทําการไถ ปลูกขาวปกติ มีข้ันตอนดําเนินการดังนี้  
 

1. ในสภาพนาน้ําทวมขังตัดผักกระเฉดใหเปนแผน นําไปปลูก โดยการปลอยลอยไวในน้ํา 

2. เอาไมปกกันไวไมใหผักกระเฉดลอยไปกับน้ํา ทําอยางนี้ใหท่ัวท้ังแปลง  

3. พักการทํานาไว 2 ป การผลิต ใหผักกระเฉดเจริญเติบโตเต็มแปลง 

4. ไถเตรียมดิน ปลูกขาวปกติ  

พบวา ขาวงอกงามอุดมสมบูรณดี  ใชปุยปริมาณนอยลงจากปกติ เปนการลดตนทุนการผลิตขาว  

และไดผลผลิตขาวมากกวาพ้ืนท่ีท่ีไมปลูกผักกระเฉด  เปนการปรับโครงสรางของดินใหดีข้ึน นอกจากนี้ระบบนิเวศน 

ของดินมีความอุดมสมบูรณข้ึนดวยโดยพบไสเดือน แมลงเล็กๆ ท่ีอาศัยอยูในดินหลายชนิดและเม่ือสงตัวอยางดินใหกับทาง

สํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุตรวจวิเคราะหดินอยางงายพบวาดินท่ีปลูกผักกระเฉดมีไนโตรเจนสูง 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีปลูกผักกระเฉด 
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                      เปรียบเทียบสีของดินระหวางพ้ืนท่ีท่ีปลูกผักกระเฉดและไมปลูกผักกระเฉด 

 

 

 

     ๔. 2 การประยุกตใชอุปกรณสําหรับกวาดดินหรือปรับพ้ืนท่ีนาใหสมํ่าเสมอ  

            ประยุกตใชอุปกรณสําหรับกวาดดินหรือปรับพ้ืนท่ีนาใหสมํ่าเสมอ จากพ้ืนท่ีอําเภอระโนด ตั้งแต  

ป 2556 และเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรรายอ่ืน โดยการแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมอุปกรณใหมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี    ท่ี

คํานึงถึงความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานเปนหลัก จากเดิมอุปกรณปรับดินกับลูกกลิ้งหรืออีขลุบเปนอุปกรณ 2 ชุด    แยก

สวนกัน ตองเสียเวลาและเสียคาใชจาย (คาน้ํามัน) เพ่ิมข้ึน ดังรูป 

        
 

 และนอกจากนี้ลูกกลิ้งหรืออีขลุบพบปญหาเกิดอุบัติเหตุท่ีเทาบอยครั้งเนื่องจากเม่ือรถลื่นไถลตัวลูกกลิ้งมาชนกับ

เทาเกษตรกร จึงไดทําการดัดแปลงอุปกรณใหม ท่ีลดเวลา ลดคาใชจายและลดอุบัติเหตุ สามารถถอดประกอบไดตาม

ตองการ ดังรูป 
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๕. การลดตนทุนการผลิตขาวของนายปญญา แกวทอง สามารถลดตนทุนรวมท้ังส้ิน 800 บาท/ไร 

มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

     ๕.๑ เมล็ดพันธุขาว 

- ใชเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดี มีความบริสุทธิ์ 

- เมล็ดพันธุมีความงอกสมํ่าเสมอ ไมนอยกวา 80% 

- อัตราเมล็ดพันธุท่ีใช  15 กก/ไร 

- สามารถลดตนทุนคาเมล็ดพันธุ 200 บาท 

      ๕.๒ การเตรียมดิน 

- ไมเผาฟาง ไถกลบตอซัง หมักซัง  2 สัปดาห 

- ปรับหนาดินใหเรียบสมํ่าเสมอ 

- ตั้งทอน้ําระบายอากาศ 

- สามารถลดตนทุนคากําจัดวัชพืช 150 บาท/ไร 

      ๕.๓ การจํากัดวัชพืช 

- ควบคุมระดับน้ํา ไมใชสารเคมี ในการกําจัดวัชพืช 

     ๕.๔ การใชปุยเคมี 

- ใสปุยเคมีอยางประหยัด ตามคาวิเคราะหดิน 

- ไมใสปุยใดๆ หลังทองออกดอก เพราะจะทําใหเกิดโรคแมลงระบาด 

- ลดตนทุนการใชปุย 250บาท/ไร ลดคาใชจายปองกันกําจัดโรค/แมลง 50บาท/ไร 
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      ๕.๕ การปองกันกําจัดศัตรูขาว 

- หม่ันลงตรวจพ้ืนท่ีนาสมํ่าเสมอ 

- การลดอัตราเมล็ดพันธุ เตรียมดิน พิถีพิถัน ลดปุยเคมี ชวยลดการระบาดของแมลง 

- ลดคาใชจายปองกันโรคแมลง 

      ๕.๖ การจัดการน้ําอยางเหมาะสม 

- ระยะกลารักษาระดับน้ํา 5 ซม.  

- ระยะแตกกอ รักษาระดับน้ํา 10 -15 ซม 

- การปรับหนาดินใหเรียบรอย สมํ่าเสมอสามารถลดระดับน้ําในนา ลดคาใชจายศูนย 

- ลดคาใชจายสูบน้ํา 50บาท/ไร 

     ๕.๗ การเก็บเก่ียว 

- เก็บเก่ียวท้ังระยะพลับพลึงเทานั้น (หลังออกดอก 30 วัน) 

- ระบายน้ําออกจากนา เม่ือขาวออกดอกแลว 15 วัน 

- ลดการสูญเสียผลผลิตจากขาวท่ีรวงระหวางการเก็บเก่ียว  

- เพ่ิมผลผลิตประมาณ 100 บาท/ไร 

     ๕.๘ การทําบัญชีฟารม 

- บันทึกบัญชีฟารมสมํ่าเสมอ 

- เปรียบเทียบบัญชีฟารมกอนปลูกขาวฤดูถัดไป 

กระบวนการเรียนรู 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอกระแสสินธุ มีการจัดกระบวนการเรียนรูโดยการ

สาธิต ฝกปฏิบัติ และบรรยายใหแกเกษตรกรท่ีเขามาเรียนรูในกิจกรรมการจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพ่ือ

เริ่มตนฤดูการผลิตใหม ป 2558 จํานวน 1 ครั้ง เกษตรกรเขารวม 216 ราย (เปาหมาย 200 ราย) ป 2559 จํานวน 2 ครั้ง 

เกษตรกรเขารวม ๒๒๒ ราย (เปาหมาย ๒00 ราย) ป ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ครั้ง เกษตรกรเขารวม ๒๐๐ ราย นอกจากนี้ 

ศพก.อําเภอกระแสสินธุ ยังเปน ศพก.หลัก ในการอบรมโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีไดรับ

ผลกระทบจากภัยแลงป 2558/59 และจากปญหาราคาสินคาเกษตร เปนจํานวน 2 รุน รุนละ 50 คน ระหวางวันท่ี 23 

กุมภาพันธ – 11 มีนาคม 2559 และระหวางวันท่ี 14 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 

 

 

 



14 
 

การบูรณาการการทํางาน 

ในการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอกระแสสินธุ ไดมีหนวยงาน

หลายหนวยงานใหการสนับสนุนและรวมดําเนินการ ไดแก ๑) กรมการขาว ใหความรู และสนับสนุนเมล็ดพันธุ         2) 

กรมพัฒนาท่ีดิน ใหความรูดานการปรับปรุงบํารุงดิน 3) กรมตรวจบัญชีสหกรณ ใหความรูดานการทําบัญชีครัวเรือน 

๔) ปราชญชาวบาน ใหความรูดานการเกษตร 5) วิทยากรในชุมชน ใหความรูดานการเกษตร และการแปรรูป และ    ๖) 

สํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุ สํานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา สนับสนุนองคความรู รวมวางแผนการดําเนินงาน และ

การดําเนินงานของ ศพก. ซ่ึงผลสําเร็จจากการบูรณาการการทางานรวมกันหนวยงานตางๆ สงผลให ศพก. มีการขับเคลื่อน

การดําเนินการไดอยางตอเนื่อง มีความเขมแข็ง และเห็นผลเปนรูปธรรม สามารถเปนแหลงเรียนรูและใหคําปรึกษาแก

เกษตรกรในพ้ืนท่ีได 

การมีสวนรวมของชุมชน 

 คณะกรรมการ ศพก. ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร เกษตรกรตนแบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เพ่ือ

จัดทําแผนการดําเนินงานของ ศพก. ตลอดจนรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศพก. ใหเปนไปตามเปาหมายดานการ

ลดตนทุนการผลิตขาว 

บทบาท/หนาที ่

1. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรประจําตําบล/อําเภอ วิทยากรใหความรู ประสานงานจัดหาวิทยากร อํานวยความ

สะดวก และกํากับดูแล 

2. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรระดับจังหวัด เชื่อมโยงเครือขายในจังหวัด สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิก สนับสนุนคาสาธารณูปโภค และการจัดทํา/ปรับปรุงแปลงสาธิต  

3. เขต จัดทําทําเนียบเครือขาย ศพก. ในภาคใต รวบรวมขอมูลองคความรู และสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยน

สินคากัน 

4. สวนกลาง กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนา กําหนดนโยบาย และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนา ศพก. 

5. ประธานศูนย เปนวิทยากรหลัก หาองคความรูใหมๆ และ รับผิดชอบพ้ืนท่ีศูนย เชน การตอนรับ การจัด/

ปรับปรุงสถานท่ี 

๖. คณะกรรมการ ศพก. จะตองมีการประชุมรวมกันเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานและแนวทางในการพัฒนาศูนย

เรียนรูฯ ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว ใหบริการขอมูลขาวสารดานการเกษตรแกสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป 

ถายทอดความรูใหแกสมาชิกและเกษตรกรท่ัวไป ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเพ่ือแกไขปญหาใหกับสมาชิกโดยตรง 

ประชาสัมพันธในการดําเนินงานของศูนยเรียนรูฯ เปดโอกาสใหหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาเขามาทําวิจัยในศูนยเรียนรู

ฯ 
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การสรางเครือขาย 

เครือขายศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอกระแสสินธุ มีดังนี้ 

๑. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลโรง (นายสมปอง  เพชรสงคราม) 

๒. ศูนยขาวชุมชนตําบลเชิงแส (นายปญญา    แกวทอง) 

๓. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานรัดปูน (นายสมใจ  วงศทอง) 

๔. ศูนยจัดการดินปุยชุมชนตําบลกระแสสินธุ (นายไพรัตน  พิทักษธรรม) 

๕. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเครือขายมหาลัยชีวิต (นายสุวรรณ  พุฒคง) 

๖. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลเกาะใหญ (นายเพชรคง นอยสําลี) 

๗. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานเชิงแส (หนํานายกมด) (นายทิวา  สังขบุญญา) 

๘. ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลเชิงแส (นายปญญา   แกวทอง) 

๙. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตําบลโรง (นายโหย  ธรรมชาติ) 

๑๐. ศูนยขาวชุมชนตําบลโรง (นายวิโรจน ทิพรองพล) 
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ปจจัยความสําเร็จ 

1. ประธานศูนยเปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับจากชุมชน เนื่องจากเปนผูท่ีไดรับการพัฒนาและนําความรูมาปฏิบัติ

จนสําเร็จแลวจึงถายทอดสูคนในชุมชน 

2. ความรวมมือกันของคนในชุมชน 

๓. ความเปนผูนําและการเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวมในดานตางๆ จนไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงตางๆ ไดแก 

     1) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเชิงแสและเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเชิงแส 

     2) ประธานศูนยขาวชุมชนตําบลเชิงแส 

     3) ประธานกลุมทํานาผลิตเมล็ดพันธุขาว ใหกับศูนยเมล็ดพันธุขาวปตตานี 

     4) ผูแทนเกษตรกรตําบลเชิงแสและคณะทํางานดานขาว จังหวัดสงขลา ( สภาเกษตร ) 

     5) ประธานกรรมการประจําคลองสงน้ํา ชลประทานเทศบาลตําบลเชิงแส 

     6) คณะกรรมการเครื่องสูบน้ํา ชลประทาน ตําบลเชิงแส  

     7) คณะกรรมการสมาคมเกษตรชาวนาไทย จังหวัดสงขลา 

     8) อาสาสมัครเศรษฐกิจเกษตรอาสา โดยเปนวิทยากรถายทอดความรูดานเศรษฐกิจเกษตรใหกับเกษตรกร

ผูเขารวมอบรมโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงป 2558/59 และจาก

ปญหาราคาสินคาเกษตร จํานวน 5 รุน เกษตรกรจํานวน 250 ราย และอําเภอระโนดจํานวน 1 รุน เกษตรกรจํานวน 50 

ราย 

     9) เปนเกษตรกร GAP อาสา และเปนผูประเมินและท่ีปรึกษาเกษตรกร ระบบการผลิตขาว Pre GAP ใหกับ

ศูนยขาวปตตานี 

     10) เปนคณะกรรมการเครือขายศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับประเทศ  

ประธานคณะกรรมการเครือขายศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับเขต และระดับจังหวัด 

     11) เปนคณะกรรมการอ่ืน ๆ เชน กรรมการวัด กรรมการของโรงเรียน 

๔. เกษตรกรมีความรู และสามารถนําเทคโนโลยีมาปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และสังคม 

๕. เกษตรกรเขาใจธรรมชาติของพ้ืนท่ี 

๖. เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตตามสภาพพ้ืนท่ี และการใชจายในครัวเรือน 

๗. เกษตรกรมีความใฝรู ยอมรับเทคโนโลยีใหมๆ และพัฒนาอยางตอเนื่อง 

๘. ศพก. เปนศูนยกลางการประชุม เรียนรูเรื่องอาชีพการเกษตร เชน เกษตรกรเก็บตัวอยางโรค แมลงศัตรูพืช 

หรือถายรูปสงมา เพ่ือหารือกันท่ี ศพก. กอนท่ีจะสอบถามไปยังเกษตรอําเภอ 
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ปญหา/อุปสรรค 

๑. เจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรมีเพียง 2 คน รับผิดชอบพ้ืนท่ี 4 ตําบล เกษตรอําเภอจําเปนตองลงพ้ืนท่ีดวย 

2. ประธาน ศพก. สวมหมวกหลายใบ มีเวลานอยลง 

๓. ราคาขาวไมแนนอน 

๔. เกิดอุทกภัย 

๕. ข้ันตอนการผลิตขาวอินทรียมีความยุงยาก 

๖. ขาวมีศัตรูและโรคเยอะ 

๗. คณะกรรมการศูนยระดับอําเภอยังไมมีความเหนียวแนน เนื่องจากพบปะกันนอย และสวนใหญมีภารกิจเยอะ

จึงไมคอยไดเขารวมประชุม พบปะกัน 

๘. คณะกรรมการระดับตําบลบางทานไมไดทําตามหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้ง เนื่องจากไมไดรูสึกมีสวนรวมในการ

พัฒนา ศพก. เพราะยังไมเขาใจบทบาทของ ศพก ประกอบกับ ศูนยตั้งอยูในพ้ืนท่ีสวนบุคคล 

แผนการดําเนินงานในอนาคต / เปาหมาย 

1.  เปนศูนยเรียนรูดานขาวอยางครบวงจร มีกิจกรรมหลากหลาย 

2.  เปนตัวอยางใหชุมชน โดยการจัดตั้ง โรงเรียนชาวนาเพ่ือถายทอดความรูใหแกเยาวชน 

3.  ลดตนทุนการผลิตโดยการลดการใชเมล็ดพันธุ 

4.  ปรับปรุงกิจกรรมในแปลงเพ่ือพ่ึงพาตนเองใหมากข้ึน โดยการเพ่ิมกิจกรรมภายในแปลง เชน การเลี้ยงปลา 

เลี้ยงเปด/ไก การปลูกขาวในปลองบอ โดยเฉพาะพันธุขาวมีสี และเปดดําเนินการทองเท่ียงเชิงเกษตร    

๕.  การปลูกขาวอินทรีย ปรับใชสารชีวภัณฑใหมากข้ึน ลดปริมาณการใชสารเคมี 
๖. หาตลาดขาวอินทรียท่ีม่ันคงและมีความตองการสูงเพ่ือรองรับผลผลิตของเกษตรกร 

ความยั่งยืน 

การพัฒนาการทํานาใหมีผลผลิตขาวท่ีมีคุณภาพดี และมีผลผลิตมากข้ึน สามารถกําหนดราคาจําหนายผลผลิตได

เอง ไมตองนําขาวไปขายโรงสีหรือพอคาคนกลาง และมีสมาชิกหลายรายท่ีหันมาแปรรูปผลผลิตเองและผลิต      เมล็ดพันธุ

เพ่ิมข้ึน ทําใหตนเองและสมาชิกมีความม่ันคงในอาชีพการทํานา มีรายไดท่ีม่ันคง เปนความภูมิใจท่ีไดพัฒนาตนเอง พัฒนา

ชุมชน และพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน และนอกจากนี้ยังมีการปลูกผัก เลี้ยงเปด เลี้ยงไก เพาะเห็ด  ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกทุกอยางท่ีกินและกินทุกอยางท่ีปลูกเพ่ือลดรายจาย เพ่ิมรายได มีการทําบัญชีครัวเรือน มีการ

บันทึกตนทุนการผลิตพรอมยึดหลักวิชาการเพ่ือลดตนทุนการดํารงชีพ ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงปฏิบัติตาม

แนวทาง 4 เสาหลักสูความพอเพียง ดังนี้  
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เสาหลักท่ี ๑ หัวใจพอเพียง คือ มีความตั้งใจ เปดใจเรียนรู พัฒนาตนเอง พัฒนาแปลงปลูกพืชและมีจิตอาสา 

เสาหลักท่ี 2 เกษตรผสมผสานพอเพียง คือมีการปลูกพืชผสมผสานแมมิไดอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันแตมีความหลากหลาย 

มีท้ังพืชอาหาร พืชรายได พืชสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ พืชใชสอย เลี้ยงสัตวเลี้ยงไกและเปดไข และทําน้ําหมักชีวภาพ 

เสาหลักท่ี 3 ภูมิปญญาภิวัติพอเพียง คือรูจักศึกษาคนควาทดลองเปรียบเทียบสิ่งใหมอยูเสมอเพ่ือเปนการพัฒนา

ความรู มีการถอดบทเรียนองคความรูและถายทอดสูบุคคลอ่ืนเพ่ือนําไปใชและพัฒนาตอไป 

เสาหลักท่ี 4 ดํารงชีพพอเพียง คือการนําเอาคําสอนของในหลวงมายึดถือปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ตามหลักความ

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน รอบรู รอบคอบและมีคุณธรรม ความเพียร 
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