
ถอดบทเรียนหลักสูตรอบรมเกษตรกรผูนํา (30 ราย) 

ศพก.อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี  

 

เกร่ินนํา 

 ศพก.อ.บอพลอย สถานท่ีแลกเปลี่ยนความรูและเปนจุดนัดพบจริงๆ  กอนจะมาเปนศพก.บอพลอยในทุก

วันนี้  เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังของอําเภอบอพลอยเกิดเพลี้ยระบาดในป 2557 เกษตรกรในพ้ืนท่ีจึงรวมกลุม

กันเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนและอยูชวยกันจนหายไปจากตําบลนี้ หลังจากนั้น กลุมก็มีการพัฒามาเรื่อยๆ มีอะไรก็มา

ชวยกัน เพราะทุกคนอยูดวยกันมานานผานปญหาอุปสรรคและชวยกันแกไข จนเปนกลุมท่ีมีความเขมแข็ง  

วันนี้กลุมไมไดมองท่ีจะพัฒนาเฉพาะเกษตรกรท่ีอยูในพ้ืนท่ีของศพก. แตมองไปถึงเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลอ่ืน  

ท่ีตองการใหพ้ืนท่ีอ่ืนไดรับโอกาสและพัฒนาท่ัวถึงกันเหมือนกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีนี้ ดวยความเปนกันเองและจิตอาสา 

ของลุงนอย(เกษตรกรตนแบบศพก.)และทีมงานวิทยากรเกษตกร ท่ีพรอมจะใหและเปดรับแลกเปลี่ยนความรู 

กับเพ่ือนรวมอาชีพ ถึงแมท่ี ศพก.อ.บอพลอย จะไมมีไฟฟา หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนใด แตท่ีนี่ก็แสดงใหเห็นวา

สามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีทําใหทุกคนอยากมา ท่ีศูนยเปนแบบนี้ได ก็เพราะความความเปนกันเอง 

 

1. บริบทพ้ืนท่ี  

ตําบลหนองกุม อําเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี เกษตรกรในพ้ืนท่ีสวนใหญปลูกมันสําปะหลังรอยละ 21 

และพ้ืนท่ีปลูกมีความเหมาะสมมาก (S1) รอยละ 19 เหมาะสมปานกลาง (S2) รอยละ 32.4 และเหมาะสมเล็กนอย 

(S3) รอยละ 45.4 โดยปลูกมันสําปะหลังเพ่ือขายหัวมันสดใหกับลานมันในพ้ืนท่ีท้ังหมด 

ซ่ึงในการจัดทําหลักสูตรอบรมเกษตรกร 30 ราย ของศพก.อําเภอบอพลอย เริ่มจากท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด

ใหโจทยวา การอบรมเกษตรกรผูนํา 30 ราย ของศพก.ตองไมซํ้ารายเดิม สํานักงานเกษตรอําเภอบอพลอยจึงมี

แนวคิดและวิธีการในการจัดทําหลักสูตรและวางแผนการอบรมเกษตรกร ดังนี้ 

1) ขยายไปเครือขายของศพก. ในป 2562 ทางสํานักงานเกษตรอําเภอไดขยายไปท่ี ศจช.ชองดาน สวน

โครงการอ่ืนท่ีเก่ียวกับศพก. และไม Fix วาตองลง ศพก. ทางสํานักงานเกษตรอําเภอก็จะขยายออกเครือขายเชนกัน 

เหตุผลเพราะ 

o เกษตรกรในพ้ืนท่ีของศพก. เกษตรกรสวนใหญผานการอบรมบอยและมีความรูคอนขางเยอะ ไมตอง

เสริมอะไรเยอะ เกษตรกรคอนขางทันสมัย 

o เครือขายของศพก.อําเภอบอพลอยมีศักยภาพ เนื่องจากเปนศูนยเดน ๆ ของแตละชุมชน ซ่ึงมีเครือขาย 

14 เครือขาย สวนใหญเปน ศูนยเศรษฐกิจพอเพียง  

o ศพก.สวมหมวกหลายใบ ทุกหนวยงานจะลงมาทํางานท่ีศพก.กอนเปนลําดับแรก เชน แปลงใหญ ศจช. 

จึงควรขยายออกไปเพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืนไดมีโอกาสในการพัฒนามากข้ึน 

2) ผลักดันใหศูนยเครือขายเปนวิทยากรเองได โดยเริ่มแรกจะใหทาง ศพก.และเครือขายท่ีพอเปนวิทยากรได

ไปสอนใหกับศูนยเครือขายท่ีเราเพ่ิงผลักดัน เชน ลุงนอยเปนประธานศพก.สอนเรื่องมันสําปะหลัง และพ่ีติ๋วสอนเรื่อง

ดินปุย  



3) วิทยากรจะเปนเกษตรกรถายทอดเกษตรกรดวยกันเอง พอมีแนวคิดท่ีจะขยายออกขางนอกก็จะมี

เกษตรกรท่ีเปนวิทยากรจากศพก.อยางลุงนอย พ่ีติ๋ว ไปสอน จะไมใชวิทยากรขางนอก เนื่องจากการเชิญวิทยากรท่ี

เปนหนวยงานมาสอน เวลาเบิกจายทางจังหวัดจะใหถายประวัติของวิทยากรสงเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย 

ทางอําเภอจึงผลักดันเกษตรกรในพ้ืนท่ีเปนวิทยากรเอง ขอด ีทําใหเกษตรกรกลาพูดเยอะข้ึน เพราะเกษตรกรท่ีนี่ตก

มาตายท่ีไมพูดเวลามีประชุมในเวทีตาง ๆ ตัวอยางโครงการสรางมูลคาฯ ลุงนอยกับพ่ีติ๋วไปเปนวิทยากร เราไมได

เตรียมอะไรให แตเคาเริ่มเตรียมโทรโขง อธิบาย ยืนลอมทําปุย เกษตรกรท่ีมาอบรมhappy เพราะเกษตรกรสอน

กันเอง เกษตรกรเราก็พัฒนาเปนวิทยากร 

 

2. ท่ีมาของเนื้อหาและหลักสูตร 

การจัดทําหลักสูตร มีการทําแผนการอบรมแตละครั้งกวาง ๆ เนื่องจากการปลูกมันสําปะหลังของอําเภอบอ

พลอยจะทยอยปลูก ซ่ึงจะมีมันสําปะหลังทุกรุน เวลาอบรมจะแจงทาง สวพ. วาใหสอนตั้งแตเริ่มแรก ตั้งแตการ

คัดเลือกทอนพันธุ โดยหลักสูตร 3 หลักสูตร สํานักงานเกษตรอําเภอเปนคนกําหนด เพราะตองวางแผนกอนเขา

ประชุมเวที PW ซ่ึงตองกําหนดการอบรมท้ัง 3 ครั้งวามีวิชาอะไรบาง หลักสูตรครั้งแรกเปนวิชาบังคับเกษตรทฤษฎี

ใหม เศรษฐกิจพอเพียง และใชเวทีนี้ในการสํารวจความตองการของเกษตรกร  

ในสวนของเนื้อหาวิชาการ ทางหนวยงาน เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัดจะมาสอนใหกับศพก.

และกลุมกอน ศพก.ก็เปนนักเรียนของหนวยงาน หลังจากนั้นหนวยงานจะแบงใหศพก.เปนพ่ีเลี้ยง เพ่ือท่ีจะนํา

เกษตรกรมาอีกเปน 100 เปน 200 คน จากท้ังอําเภอมาแบงฐานกัน ทุกคนจะมีหัวขอท่ีพูดและไดเรียนมาแลว แรก ๆ 

จัดฐานเรียนรู 

เรื่อง การปรับสภาพดิน การดูแล  การคัดทอนพันธุ การลดตนทุน เพ่ิมผลผลิตใหมันสําปะหลัง จัดฐานใหทุกคนไดทํา

หนาท่ี พยายามใชเกษตรกรดวยกันท่ีสามารถพูดได ท่ีเคยพูดเปนวิทยากรเรื่องนั้นเรื่องนี้มากอนใหรับผิดชอบตาม

ประสบการณเคา ชวยกันคิดชวยกันทําเอานักเรียนเขาไป เรียนกันใหไดทุกฐานท่ีเราจัด การอบรมแบงเปน 3 ครั้ง 

ดังนี้ 

o ครั้งท่ี 1 เปนเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม ใชวิทยากรท่ีเปนปราชญชาวบาน  

o ครั้งท่ี 2 การบริหารจัดการศัตรูพืช ให Young Smart Farmer และวิทยากรจาก สวพ. สอนเรื่อง 

สารชีวภัณฑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง ๆ  และประธานดินปุย สอนเรื่องการ

จัดการดินปุย  

o ครั้งท่ี 3 บัญชีครัวเรือนและการจัดทําแผนตนทุนการผลิตรายบุคคล เปนครูบัญชีอาสาของบอพลอย  

 

3. ดานกระบวนการถายทอด 

ทางศพก.อําเภอบอพลอย ไดวางกระบวนการถายทอดทําใหเกษตรกรท่ีมาอบรมสนใจและนําไปปรับใช โดย

ไมไดพูดอยางเดียวเพราะเกษตรกรจะเบื่อ “อยางเจาหนาท่ีพูดเกษตรกรจะฟงสักครึ่งช่ัวโมง ถาเปนเกษตรกรดวย

กันเองฟงแค 10 นาที เคาจะรูสึกวาก็เปนเกษตรกรบานเดียวกันจะฟงอะไรเยอะแยะ” เราจะมีตัวอยางยกใหดู ไป

โฉบแมลง ลดความนาเบื่อและเพ่ิมความเชื่อถือได อยางทําปุยก็มีตัวอยาง เอาของใหเคาทํา หมักรวมไวท่ีศูนย แลวก็

มาเอาไปใชฟรี 



หลังจากอบรมกินขาวเสร็จก็จะมาสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูรวมกันกอนกลับ สวนมากไดประมาณบาย 2 โมง สวน

หนึ่งเพราะเกษตรกรท่ีนี่ใหความรวมมือดี  ถามีวิทยากรท่ีสนุกๆ เกษตกรจะอยูดวยตลอด เชน หมูเจาหนาท่ีอารักขา

พืชของจังหวัด เกษตรกรชอบและจะอยูเพราะหมูมีเทคนิคในการดึงความสนใจของเกษตรกร 

 

4. ทบทวนหลักสูตร (ตอบโจทยลูกคาหรือไม มีอะไรที่ตองเตมิเขามา มีอะไรที่ตองตัดออก)  

ลุงนอยประธาน ศพก. อยากรูเรื่องลดตนทุนมันสําปะหลังใหนอยท่ีสุด เพราะตอนนี้เราแนะนําเกษตรกรท่ีมา

อบรมใหเอาข้ีวัวข้ีควายรองพ้ืนกอนและทํารวมกับปุยวิทยาศาสตรจะลดตนทุนไดเยอะมาก ในสวนของการทํา

คุณภาพเกษตรกรของกลุมและสมาชิกสามารถทําได ซ่ึงเม่ือกอนตอนยังไมมีศูนยฯ เกษตรกรจะใชปุยเคมี สูตร 15-15 

รองพ้ืน ราคาลูกละ 700-800 บาท ตอนหลังใชข้ีวัวข้ีควายรองพ้ืนกอน รองพ้ืนครังนึงสามารถอยูได 1-2 ป 

 

5. ลูกคา (มีใครเอาไปทําบางหรือไม ตดิตามผลอยางไร เสียงสะทอนของลูกคา สะทอนยังไง ลูกคาอยากไดอะไร มกีารสะทอนจากลูกคา

หรือไม) 

สําหรับเกษตรกรของอําเภอบอพลอยท่ีมาอบรม มีการนําความรูไปใช เพราะไดมาดู มาลงมือทํา และแตละ

คนพอไดจดบัญชีตนทุนรายได วาปนี้ตอไรของเราไดเทาไหร เฉลี่ยเปนยังไง และพอปตอไปเราจะลดไดยังไง เราตอง

พยายามทําอะไรตอ ทําใหเคาเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากการจดบันทึกในสิ่งท่ีเคานํากลับไปทํา เชน และพอ

เปลี่ยนจากการใสปุยเคมีอยางเดียว หันมาใชปุยคอกรวมดวย ทําใหตนทุนลดลงจากการซ้ือปุยคอก 200 บาท ได 20 

กระสอบ ใสไดตั้งมากมาย แถมปุยคอกท่ีใสรองพ้ืนยังอยูไดนาน 1-2 ป 

ศพก.ท่ีนี่จะครอบกับแปลงใหญ และมีไลนแปลงใหญ เกษตรกรจะอวดกันทุกวัน เกษตรกรท่ีนี่หัวกาวหนา 

อวดกันเรื่องขุดมันสําปะหลังไดผลผลิตขนาดใหญ ก็ถายรูปลงไลนอวดกัน อวดกันวาวันนี้ไปดูแปลงของเพ่ือน แปลง

ของคนนีส้วย ขุดไดก่ีน้ําหนักตันตอไร อีกคนก็ตองพยายาม เคากระตือรือรน คนท่ีเลนไลนไมเปนก็พยายามเลนให

เปนเพ่ือจะไดมาอวดเพ่ือนบาง ศพก.นี้อวดกันเรื่องผลผลิตและบอกวิธีการทําใหไดผลผลิตดีๆ เกษตรกรท่ีนี่ดีแลวเราก็

พยายามขยายออกขางนอก 

 

6. การดําเนินงานโครงการ (30 คน 3 ครั้ง เหมาะสมหรือไม คิดอยางไรถาจะใหเปนโรงเรยีนเกษตรกรจริง ๆ) 

เก่ียวกับกิจกรรมในการดําเนินงานโครงการ ท่ีกําหนดมีการอบรม 3 ครั้ง เกษตรกร 30 รายตอครั้ง และความ

ซํ้าซอนของเนื้อหาวิชาของหนวยงานท่ีมารวมบูรณาการในมุมของเจาหนาท่ีมองวา 

1) เยอะเกินไป เนื่องจากการนัดเกษตรกรแตละครั้งคอนขางลําบาก โดยเฉพาะท่ีเครือขายท่ีเราพยายามจะ

พัฒนา ถามาครั้งแรกแลวไมไดอะไร ก็จะไมคอยมา ถึงตองแจงวาครั้งตอไปจะมีเจาหนาท่ีจากสวพ.มาจะเอาเรื่อง

อะไรม้ัย เคาถึงพูดมาวาตองการเรื่อง PGPR แตเกษตรกรบริเวณศพก.ไมมีปญหาเพราะชอบมาคุยกัน 

2) ซ่ึงจํานวนครั้งท่ีเหมาะสมไมควรเกิน 2 ครั้ง เพราะกิจกรรมการอบรมเกษตรกรไมไดมีหนวยงานของกรม

สงเสริมการเกษตรหนวยงานเดียวท่ีอบรม แตหนวยงานอ่ืนก็มีกิจกรรมการอบรมดวย ซ่ึงแตละหนวยงานก็จะมี

เปาหมายของตัวเองท่ีตองดําเนินการบางครั้งเปาหมายจะซํ้ากับของเรา  

3) เรื่องของเนื้อหาวิชา ของอําเภอบอพลอย ไมมองวาซํ้าซอน ยกตัวอยาง เชน กรมตรวจบัญชีสหกรณ จะมา

สอนบัญชีครัวเรือน บัญชีตนทุน พออีกปก็จะสอนวิชาเดียวกันแตเปนอีกหลักสูตรซ่ึงเปนหลักสูตรตอยอด 

ในมุมของเกษตรกรมองวา 



1) ถาจํานวนครั้งในการอบรมมากเกินไปก็เบื่อ นอยเกินก็อยากรูมาก ประมาณ 2-3 ครั้งถือวาเหมาะสม แต

ข้ึนกับเวลาของแตละคนแตละกลุม  

2) สําหรับจํานวน 30 คนท่ีมาอบรม ท้ังเจาหนาท่ีและเกษตรกรเห็นดวยวาเหมาะสม ซ่ึงการพูดบรรยายและ

ปฏิบัติสามารถทําไดท่ัวถึง ถาเยอะเกิน 100 คนพูดไมรูเรื่อง คนท่ีนั่งขางหลังคุยกัน 

เรื่องของจํานวนครั้งในการอบรม ข้ึนกับชนิดสินคาและเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ี อยางของท่ีนี่ตองการขยาย

ผลไปศูนยเครือขายถานัดอบรมเกษตรกรทางศูนยเครือขายเหมือนกับโรงเรียนเกษตรกรขาวจะลม  

 

7. ปญหาอุปสรรค 

ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาของศพก.บอพลอย คือ  

1) ศพก.ไมมีไฟฟา ตองลงทุนพลังงานแสงอาทิตยเอง ในสวนของเจาหนาท่ีอยากใหเปนศูนยครบวงจร มี

ไฟฟา มีจอ มีสื่อเรียนรูตาง ๆ เกษตรกรอยากเห็นภาพดวยสื่อ เวลามานั่งอยูรวมกันก็จะมีอะไรใหพูดคุยไดมากกวา 

ในสวนของเกษตรกรอยากใหกระทรวงพานิชยหาชองทางตลาดมาให และฝากเรื่องไฟฟา ถามีไฟฟา ทุกอยางจะ

ตามมา สามารถนําเสนอใหเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงของกลุม 

2) การทํางานรวมกันของหนวยงานยังไมเปนเปาหมายเดียวกัน ตอนนี้เราไปอบรม 30 รายท่ีศูนยเครือขาย 

แตหนวยงานอ่ืนก็ยังมาท่ีนี่ เพราะเคาจะไมรูวาเราขยายไปเครือขาย และหลักๆเคาจะมาลงกลุมนี้ พวกสหกรณ ตรวจ

บัญชี แตพัฒนาท่ีดินพอเห็นวาแปลงใหญของศพก.กลุมนี้ดีแลว เคาก็จะไปอีกกลุมนึง ปนี้เคาลงแปลงใหญอีกแปลงท่ี

เพ่ิงเริ่ม แตถาเปนสหกรณเคาจะยังมาแปลงใหญแปลงนี้อยูพยายามดันใหเปนสหกรณ  

 

8. ความสําเร็จ 

สําหรับความสําเร็จในการดําเนินงานของศพก.อ.บอพลอย คือ 

1) การจัดทีมวิทยากรเกษตรกร วนไปใหความรูเพ่ือพัฒนาศูนยเครือขาย มีขอดีดังนี้  

o เปนการประชาสัมพันธศพก. ใหคนในพ้ืนท่ีรูจัก เพราะคนในพ้ืนท่ีท่ีศพก.ตั้งอยู แคในตําบลเดียวกันก็ไม

รูจัก แตพอลุงนอยไปเปนวิทยากรวันรุงข้ึนก็มากรอกน้ําหมัก มาดูสวน  

o สิ่งท่ีไดก็ความเปนมิตรเปนเพ่ือนกัน และดึงเกษตรกรเขามารวมกลุมไดงายกวา เชน กลุมทําปุย  

o ทีมวิทยากรไดทําปฏิทินการผลิตตรงนั้นรวมกัน และก็ไปขอความรูจากผูเขาอบรมถือวาไดแลกเปลี่ยน

กัน ตรงนั้นทําปศุสัตวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก 

o ไมวุนวายในเรื่องการเบิกจายคาวิทยากร เนื่องจากการเบิกจายคาวิทยากรท่ีเปนเจาหนาท่ีจาก

หนวยงานจะตองแนบประวัติ บางครั้งเจาหนาท่ีท่ีตอบรับเราพอถึงเวลาเคาไมมา แตเกษตรกรจะไปใหเรา

ตลอดและมีความพรอม  

ลุงนอย ประธานศพก.บอกวา “ไดหรือไมไดก็ไมวาอะไร แตถือวาไดไปแลกเปล่ียนหาความรูกัน” 

2) เกษตรกรกลุมนี้อยูกันมานาน ตั้งแตมีปญหาเพลี้ยระบาดป 2557 อยูชวยกันจนหายไปจากตําบลนี้แลว 

พอชวงนี้มีอะไรก็มาชวยกัน 

3) ศพก.อําเภอบอพลอยเปนท่ีแลกเปลี่ยนนัดพบจริงๆ มาศูนยไดมาคุยกันไดมาแลกเปลี่ยนความรูกัน ได

เครือขาย ใครมีอะไรก็ใหเอามาขายกัน มันดูสนุก ท่ีศูนยเปนแบบนี้ไดท่ีทําใหทุกคนอยากมา เพราะมาแลวไดความรู 

หรือถาอยากไดสิ่งท่ีจะเอาไปใชงานก็ได อยากเด็ดอะไรไปกินก็ได นั่นคือ ความเปนกันเอง 



4) มีการเชื่อมโยงตลาด 

o มันสําปะหลังในพ้ืนท่ีนี้ไมมีปญหาเรื่องราคา ประธานมันสําปะหลังจะเขามาท่ีนี่ประจําอธิบายการซ้ือ

ขายใหพวกเรารู บางทีปาหมูก็พาเขามา ลานมันท่ีนี่จะไมซีเรียสกับเกษตรกรแถบนี้ เพราะไมคอยมีโรค ทํา

มันสะอาดใหเคาได ขอหามของกลุมคือ หามสับบนรถ เพราะจะมีกลิ่นมีดิน สวนมากสมาชิกจะปฏิบัติตาม 

แตคนท่ีไมไดเปนสมาชิกจะข้ึนไปสับบนรถเคาจะไมยอมเขามารับรูอะไร ทางกลุมก็ชวยกันดูใครทําก็

ชวยกันบอกเพราะจะเสียท้ังกลุม  

o มีผูประสานท่ีดี ทําใหแปลงใหญไดราคาพิเศษ พ่ีหมูคุยกับลานมันวาถาเปนเกษตรกรกลุมแปลงใหญจะ

ทํามันสะอาดให ขอราคามากกวาปกติตันละ 50 บาท แตไดปเดียวเพราะลานตองแบกรับภาระ เคาเปน

ลานรวบรวมในพ้ืนท่ีมีลานใหญลานเดียวแลวสงโรงงานเอทธานอล ตําบลอ่ืนเปนลานเล็กๆ  

5) มีการพูดคุยสงขาวสื่อสารกันผานชองทางตางๆ แมวาในกลุมแปลงใหญสมาชิกจะตางคนตางขาย แตเวลา

ขายจะถามกันในไลนวาราคาท่ีนี่เทาไหร เคาจะไดตัดสินใจไดวาวันนี้จะขุดดีม้ัยหรือชะลอไวกอน เคาจะดูราคาคนท่ี

ขุดไปกอน ใครอยูใกลจะรูกัน 

6) กลุมมีการจดบัญชีตนทุนและตั้งกองทุนของกลุม ซ่ึงปจจัยตนทุนท่ีจดแตละป สวนใหญเปนราคาปุยเคมีเรา

ควบคุมไมได กลุมนี้มีแปลงใหญๆไดงบมาก็จัดตั้งเปนกองทุนปุย เงินยังอยูปนี้เรียกคืนทางเจาหนาท่ีเปดกวางใหกลุม

คุยกันเองวาจะทํายังไงกับกองทุนปุย เราคุยกันตอนตนปบางคนไมมีเงินลงทุน ก็เปลี่ยนจากกองทุนปุยผันเปนเงินกู

ใหกับสมาชิกแปลงใหญ พอสิ้นปจะเรียกคืนกลับมาและจะถามอีกวาจะจัดการยังไง เกษตรกรอยากไดเงินลงทุน คาไถ 

คาปลูก บางคนก็ยังเอาเปนปุย 

 

สุดทาย ลุงนอย ประธานศพก. บอกวา “เกษตรกรท่ีนี่ชอบทํามันสําปะหลังเพราะเปนงานของเราเอง ไม

เหมือนออยตองรอโรงงานรอเฒาแก มันสําปะหลังถาไมมีเงินก็ไปขุดไปขายไดเลย เหมือนเอาตังสฝากไวในดิน 

พอตองการเงินก็ไปขุดขาย ถามราคาชวงนี้กี่บาท จะขุดดีม้ัยเอาไปเทานี้พอ” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 



ภาพกิจกรรม 

 

 





หลักสูตร  พัฒนาเกษตรกรผูนํา (30 ราย) 

จัดกระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา 30  ราย โดยเนน ขยายความรูใหกับเกษตรกรศูนยฯ เครือขาย ศพก. (ศจช.ตําบลชองดาน) เนนวิทยากรตนแบบ จากศูนยฯ 

เครือขาย ศพก. ,Young Smart Farmer ในพ้ืนท่ีอําเภอ, และหนวยงานภาคี  

ครั้งท่ี 1 ธ.ค. 61 

ครั้งท่ี 2 ม.ค. 62 

ครั้งท่ี 3 เม.ย. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ขดุ ธ.ค.-ก.พ. มี.ค. /บํารุงดิน ไถระเบิด/พรวน 

แช่ทอ่นพนัธุ์ 

PGPR 
ปลกู กําจดัวชัพืช ใสปุ่๋ ย กําจดัวชัพืช 

ปลูกชวงเวลา

เหมาะสม 

ทอนพันธุปลอดโรค 

พันธุเหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

(ระยอง5 , หวยบง60) 

เตรียมดินถูกวิธี  

(ไถระเบิดดินดาน ,  

ไถพรวน , บํารุงดิน) 

ดูแลรักษา

สม่ําเสมอ IPM 

ขุดอายุครบ 

มันสะอาด 

อําเภอบอพลอย 



ครั้งท่ี 1 เกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเกษตรกรตนแบบ ปรับทัศนคติใหเกษตรกรมีแนวความคิดปลูกพืชหลากหลายแทนพืชเชิงเดี่ยว สรางความม่ันคงในชีวิต โดย

ประสบการณจากเกษตรกรท่ีประสบความสาํเร็จ มีแหลงเรียนรู 

เชา  

 

 

 

 

 
 

บาย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง โดยเจาหนาท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* แหลงน้ําและระบบน้ํา (การบริหารจัดการน้ํา) ควรมีการวางแผนเพราะพ้ืนท่ีอําเภอขาดฝนหลายเดือน 

มั่นคงในอาชีพ 

ทัศนคติ ภูมิคุมกัน พืชหลากหลาย/อาชีพเสริม 

ผลิตมันสําปะหลงัอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 

การตลาด 
- ขุดเม่ืออายุครบ 
- การจัดการตลาด 
- วางแผนการผลิตท่ีดี 

 

เหมาะสม 
- ปลูกชวงท่ีมีความชื้นเหมาะสม/พอเหมาะ  
- ระบบน้ําท่ีเหมาะสม แดดฝนท้ิงชวงควรเนนระบบน้ํา 

 

การเตรียมดิน 
- ไถระเบิดดินดาน  
- ไถพรวน  
- พักดิน/พืชบํารุงดิน 

 

ลดตนทุนการผลิต 
- ปุยอินทรีย 
- ปุยเคมี คาวิเคราะห 
- ทอนพันธุดี/ปลอดโรค 
- พันธุเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

สํารวจแปลงอยางสมํ่าเสมอ 
- IPM  
- เฝาระวัง  
- กําจัดโรค/แมลง 

 

PGPR  
-  เสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิภาพ 

 



ครั้งท่ี 2 การบริหารจัดการศัตรูพืช และการใชสารชีวภัณฑ โดยเกษตรกรตนแบบ, young smart farmer 

เชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * ลงพ้ืนท่ีสํารวจ/เก็บตัวอยาง จําแนกแมลง/โรคพืช เฝาระวังใบดางมันสําปะหลัง 
 

บาย ดินปุยเพ่ือลดตนทุนการผลิต โดยเกษตรกรตนแบบ (ศดปช.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โครงการรวมพลังสรางมูลคาจากไรนาสูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล (เนนการใชวัสดุทางการเกษตรท่ีเหลือใชจากในชุมชน) 

รวมกับ ศพก อําเภอบอพลอย 

ดินที่ด ี

การเตรียมดิน 
- เหมาะสม  
- ตรวจวิเคราะห ประเมินสภาพ  
- พักดิน/ ไถระเบิด ไถพรวน 

 

ปุย 
- ตามคาวิเคราะห์   

- ปุ๋ ยอินทรีย์/ปุยชีวภาพ (เสริม) ปุยพืชสด 
 

สงเสริม 
- ใหคําแนะนํา 

มันสําปะหลัง 
 

แมลงดี 
- ตัวห้ํา  
- ตัวเบียน  
- ขยายพันธุตอ 

 

หม่ันสํารวจแปลงสมํ่าเสมอ 

แมลงราย/โรคพืช 
- การใชสารชีวภัณฑ ผลิต/ขยาย  
- ปองกันกําจัดโรค/ลักษณะโรค 



ครั้งท่ี 3  

เชา บัญชีตนทุนอาชีพ โดยครูบัญชีอาสาในพ้ืนท่ี 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

* การจัดทําบัญชีตนทุน บัญชีครัวเรือน ทําใหเราไดทราบยอดรายได ตนทุนการผลิต รายรับ เพ่ือใชในการประเมินสถานะการณของตนเองในรอบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลการเงินสถานะตนเอง วางแผน จดบันทึก / รายรับ-รายจาย บัญชีครัวเรือน สุทธ ิผลิต 

ขอมูลตนทุนอาชีพ 
- วัตถุดิบ 
- คาแรง 
- คาใชจายในการผลิต 

จดบันทึกวิเคราะห ขอมูล 
- ตนทุนการผลิต 
- รายรับ รายจาย  

 

รายได ผลิต ขาย 



บาย  แผนการผลิตรายบุคคล IFPP โดยเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอบอพลอย เปนการรวมแผนการผลิต/วิเคราะหแผนธุรกิจ (การเกษตร) ของตนเองอยางงาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

วิเคราะหสถานการณตนเอง 

กําหนดเปาหมาย / วัตถุประสงคของตนเอง  
ลดตนทุน / เพ่ิมผลผลิต 

 

จัดทําแผน 

การผลิต 
- ตามปฏิทนิเพาะปลูก 
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

- การบริหารจัดการ 

- การจัดการดินปุย 
- การจัดการน้ํา 

การจัดการดานการดําเนินการ 
- ตามหลัก IPM 
- การบริหารทรัพยากร คน-แรงงาน 
- การบริหารทรัพยากรดานอ่ืน ๆ 

ส่ิงแวดลอม 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการรวมพลังสรางมูลคาฯ 

การเงิน 
- การจัดทําบัญชีตนทุน 
- การทําบัญชีครัวเรือน 

แผนฉุกเฉิน 
- สถาบันการเงิน 
- การรวมกลุม 
- อาชีพเสริม 

การตลาด 
- ขุดมันเม่ืออายุครบ 
- คุณภาพ / ปราศจากโรค 
- ความรวมมือภายในพ้ืนท่ี  
- ลานมันในพ.ท.(ทรัพยเศรษฐพงค) 
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