
 
 

 
 

 

การถอดบทเรียน 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

 

ประจําป 2564 

“เครือขายเขมแข็ง” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมูที่ ๑๔  ตําบลสงเปลือย 

อําเภอนามน  จังหวัดกาฬสนิธุ 



 
 

 
 

 สถานการณ/ท่ีมาของ ศพก. 

  ป พ.ศ. ๒๕๕๖ เกษตรกรไดรวมกลุมกันจัดต้ังเปนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เพ่ือการ

แกไขปญหาของเกษตรกรและชุมชน จากภัยศัตรูพืช ที่ทําใหเกิดปญหาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการจัดการศัตรูพืชของเกษตรกรที่ผานมา ดําเนินการโดยการพ่ึงพาสารเคมีเปนหลัก การควบคุม

ศัตรูพืชยังอาศัยประสบการณและความเคยชิน ขาดความรูดานวิชาการเปนอยางมาก ดังน้ันการดําเนินการของ

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสงเปลือยจึงเนนการพัฒนาเกษตรกร ชุมชนใหสามารถจัดการศัตรูพืชในชุมชน

ไดดวยตนเองอยางครบวงจร โดยไดรับการถายทอดความรูจากเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร แลวนํา

ความรูไปดําเนินการจัดการศัตรูพืชดวยตนเอง ปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น ๓๐ ราย 

  ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดจัดต้ังศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ตําบลสงเปลือย โดยการรวมกลุม

เกษตรกรเพ่ือการแกไขปญหาของเกษตรกรและชุมชน จากปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณผลผลิตตกตํ่า ทําให

เกษตรกรตองใชปุยเคมีในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น และจากขอมูลการโซนน่ิงของตําบลสง

เปลือย อําเภอนามน ต้ังอยูในพ้ืนที่ระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) ในการปลูกขาว และเกษตรกรในตําบลสงเปลือย 

สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม โดยมีพ้ืนที่ปลูกขาว จํานวน ๑๒,๔๔๙.๕๐ ไร ปลูกมันสําปะหลัง จํานวน ๒๕๕  ไร ปลูก

ออยโรงงาน จํานวน ๖๒๔.๒๕  ไร และยางพารา  ๒๒๗.๒๕  ไร  ดังน้ัน เพ่ือยกระดับความรูดานดินและปุยใหแก

เกษตรกร อําเภอนามน และชวยเหลือใหเกษตรกรสามารถจัดการดินและใชปุยอยางถูกตอง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลด

ตนทุนการผลิตไดดวยตนเอง และเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนองคความรูการจัดการดินและการใชปุยที่ถูกตอง

ปจจุบันมีสมาชิก จํานวน ๓๐ ราย 

  ป ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายเรื่องการจัดต้ัง

ศูนยเรียนรู การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของ

ชุมชนและ เห็นวากลุมน้ีมีความเขมแข็ง จึงเลือกที่น่ีเปน ศพก. อําเภอนามน โดยกการวิเคราะหสถานการณ

ของคน พ้ืนที่ สินคา เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลสงเปลือย สวนใหญปลูกขาวรอยละ ๙๐ และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่

เหมาะสมปานกลางกับการปลูกขาว (S๒) ๘๐ โดยปลูกขาวเพ่ือเก็บไวบริโภค และเปนเมล็ดพันธุไวเพาะปลูกใน

ปตอไป แตประสบปญหาเรื่องคุณภาพของเมล็ดขาว ผลผลิตตอไรตํ่า ปจจัยการผลิตสูง และมีโรคแมลงระบาด 

จึงไดจัดต้ังศูนยฯ ขึ้นโดยใชหลักการของโซนน่ิงรวมกับความตองการของเกษตรกร เพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรู

ของเกษตรกร ไดเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่ทําอาชีพการเกษตรและประสบความสําเร็จ  เนนการผลิตที่

เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ลดตนทุนการผลิต พรอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ปจจุบัน มีสมาชิก ๕๐ ราย และมีศูนยเครือขาย ศพก. จํานวน ๑๖ ศูนย ภายในอําเภอนามน 

และไดจัดต้ังเปนนาแปลงใหญ ในป ๒๕๖๑ 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

     

 

 

 เกษตรกรเจาของ ศพก. 

เกษตรกรตนแบบ 

นายสุนันท อินทโชติ ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) 

อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

 

 

 

ประวัติเกษตรกรตนแบบ 

เกษตรกรตนแบบ : นายสุนันท อินทโชติ     อายุ ๕6 ป  

ที่อยู : บานเลขที่ ๑๓๕ หมูที่ ๑๔ ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ  

ประวัติการศึกษา : เรียนจบ ปวช. 

สถานภาพ : สมรสกับ นางประกอบ อินทโชติ  

บุตร : มีบุตร ๓ คน  



 
 

 
 

อาชีพหลักและอาชีพเสริม : ปจจุบันรับตําแหนงผูชวยผูใหญบาน  

กิจกรรมการเกษตร : และมอีาชีพทําการเกษตร มีพ้ืนทีท่ํานา ๒๐ ไร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศพก. 

ป พ.ศ. ๒๕๕๖ เกษตรกรไดรวมกลุมกันจัดต้ังเปนศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) เพ่ือการแกไข

ปญหาของเกษตรกรและชุมชน จากภัยศัตรูพืช ที่ทําใหเกิดปญหาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี

เน่ืองจากการจัดการศัตรูพืชของเกษตรกรที่ผานมา ดําเนินการโดยการพ่ึงพาสารเคมีเปนหลัก การควบคุม

ศัตรูพืชยังอาศัยประสบการณและความเคยชิน ขาดความรูดานวิชาการเปนอยางมาก ดังน้ันการดําเนินการของ

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสงเปลือยจึงเนนการพัฒนาเกษตรกร ชุมชนใหสามารถจัดการศัตรูพืชในชุมชน

ไดดวยตนเองอยางครบวงจร โดยไดรับการถายทอดความรูจากเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตร แลวนํา



 
 

 
 

ความรูไปดําเนินการจัดการศัตรูพืชดวยตนเอง ปจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น ๓๐ ราย 

ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดจัดต้ังศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) ตําบลสงเปลือย โดยการรวมกลุมเกษตรกร

เพ่ือการแกไขปญหาของเกษตรกรและชุมชน จากปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณผลผลิตตกตํ่า ทําใหเกษตรกรตอง

ใชปุยเคมีในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น และจากขอมูลการโซนน่ิงของตําบลสงเปลือย อําเภอ

นามน ต้ังอยูในพ้ืนที่ระดับความเหมาะสมปานกลาง (S2) ในการปลูกขาว และเกษตรกรในตําบลสงเปลือย สวนใหญมี

อาชีพเกษตรกรรม โดยมีพ้ืนที่ปลูกขาว จํานวน ๑๒,๔๔๙.๕๐ ไร ปลูกมันสําปะหลัง จํานวน ๒๕๕  ไร ปลูกออยโรงงาน 

จํานวน ๖๒๔.๒๕  ไร และยางพารา  ๒๒๗.๒๕  ไร  ดังน้ัน เพ่ือยกระดับความรูดานดินและปุยใหแกเกษตรกร อําเภอ

นามน และชวยเหลือใหเกษตรกรสามารถจัดการดินและใชปุยอยางถูกตอง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการผลิตไดดวย

ตนเอง และเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนองคความรูการจัดการดินและการใชปุยที่ถูกตองปจจุบันมีสมาชิก จํานวน 

๓๐ ราย 

ป ๒๕๕๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบายเรื่องการจัดต้ังศูนย

เรียนรู การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูดานการเกษตรของ

ชุมชนและ เห็นวากลุมน้ีมีความเขมแข็ง จึงเลือกที่น่ีเปน ศพก. อําเภอนามน โดยกการวิเคราะหสถานการณ

ของคน พ้ืนที่ สินคา เกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลสงเปลือย สวนใหญปลูกขาวรอยละ ๙๐ และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่

เหมาะสมปานกลางกับการปลูกขาว (S๒) ๘๐ โดยปลูกขาวเพ่ือเก็บไวบริโภค และเปนเมล็ดพันธุไวเพาะปลูกใน

ปตอไป แตประสบปญหาเรื่องคุณภาพของเมล็ดขาว ผลผลิตตอไรตํ่า ปจจัยการผลิตสูง และมีโรคแมลงระบาด 

จึงไดจัดต้ังศูนยฯ ขึ้นโดยใชหลักการของโซนน่ิงรวมกับความตองการของเกษตรกร เพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรู

ของเกษตรกร ไดเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบที่ทําอาชีพการเกษตรและประสบความสําเร็จ  เนนการผลิตที่

เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ ลดตนทุนการผลิต พรอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ปจจุบัน มีสมาชิก ๕๐ ราย และมีศูนยเครือขาย ศพก. จํานวน ๑1 ศูนย ภายในอําเภอนามน 

และไดจัดต้ังเปนนาแปลงใหญ ในป ๒๕๖๑ 

ประเด็นการถอดบทเรียน (จุดละ 1 เรื่อง) 

เกษตรปลอดภัย 
จากสภาวการณผลิตพืชอาหารทางการเกษตรของประเทศไทยในปจจุบัน เริ่มตระหนักถึงความสําคัญ

ในการผลิตพืชอาหารปลอดภัยสําหรับการบริโภคในประเทศและการสงออก เน่ืองจากปญหาดานสุขภาพของ

ประชากรในประเทศที่เพ่ิมสูงขึ้น และขอจํากัดทางดานการคาระหวางประเทศเก่ียวกับการสงผลิตผลทางการ

เกษตรไปจําหนายยังประเทศตาง ๆ ที่มีขอบังคับวาดวยสินคาทางการเกษตรที่จะนําเขาสูประเทศน้ันๆตองผาน

มาตรฐานการรับรองที่เปนสากล การทําเกษตรปลอดภัย คือระบบการเกษตรที่จะใหผลิตผลที่ปลอดภัยจาก

สารพิษ หรือปลอดภัยจากการปนเปอนของสารและโลหะที่จะมีผลตอผูบริโภค นอกจากน้ันระบบการผลิตน้ัน

จะตองปลอดภัยกับสิ่งแวดลอม และเกษตรกรผูผลิตดวย  

 

 



 
 

 
 

  แรงจูงใจในการดําเนินการทําเกษตรปลอดภัย 

นายสุนันท อินทโชติ อาศัยอยูบานเลขที่ ๑๓๕ หมูที่ ๑๔ ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัด

กาฬสินธุ ชีวิตที่ผานมาทํางานในกรุงเทพ  และยายตามภรรยามาอยูที่ ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน ทําแต

การเกษตรเชิงเด่ียว คือ นาขาวเพียงปละครั้ง แตผลผลิตตอไรตํ่า และกลับมีภาระหน้ีสินเพ่ิมขึ้น จากการที่มี

โอกาสไดไปอบรม ประชุม ศึกษาดูงานจึงเกิดแนวความคิดวา จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต หันมาทําการเกษตรที่มี

ความหลากหลาย โดยนําเทคโนโลยีมาใชเหมาะสมกับพ้ืนที่และไมทําลายสิ่งแวดลอม บนพ้ืนที่ ๒๐ ไร ที่ทํา

กิจกรรมไรนาสวนผสม ใชที่ดินตามหลักการทําเกษตรแบบผสมผสาน อาศัยการเกื้อกูลกันตามธรรมชาติของพืช

และสัตว มีการทําไรมันสําปะหลัง สวนยางพารา ปลูกขาวทั้งขาวเจาและเหนียว เพ่ือใชบริโภคและแปรรูป

จําหนาย ใชปุยคอกที่ไดจากการเลี้ยงโค เลี้ยงสุกร ไกพ้ืนเมือง ไกไข ในการเพ่ิมผลผลิตของพืชที่ปลูก การเพาะ

ขยายพันธุพืช เชน เพาะเมล็ด ชําก่ิง ตอนก่ิง ฯลฯ เพ่ือการขยายพันธุพืชในแปลงของตนเองและจําหนายเพ่ิม

รายได นอกจากน้ียังปลูก พืชผัก พืชสมุนไพร หญาเนเปยรปากชอง๑ และลดตนทุนการผลิตดวยการทําปุย

หมัก นํ้าหมักไวใช หลังจากเก็บเก่ียวนาขาวไดปลอยใหโคที่เลี้ยงไวลงไปกินฟาง จากน้ันมีการไถกลบตอซังกอน

ฤดูทํานาครั้งตอไป เปนการปรับปรุงบํารุงดินไมมีการทําลายสิ่งแวดลอม 

 ดวยความขยันหมั่นเพียร มีความต้ังใจจริง นายสุนันท อินทโชติ ประสบผลสําเร็จจากการทํา

การเกษตรแบบผสมผสาน ศพก.อําเภอนามน มุงเนนการลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว  

โดยเนนการเรียนรูจากเกษตรกรตนแบบ ในประเด็น การลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนา

คุณภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต โดยใชกระบวนการเรียนรูแบบ มีสวนรวมอยางตอเน่ืองตลอด

ฤดูการผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร ซึ่ง

การลดตนทุนการผลิตขาวไรละ ๑,๒๔๕ บาทตอไร และสามารถเพ่ิมผลผลิตขาวจาก ๔๐๐ กิโลกรัมตอไร เปน 

๖๐๐ กิโลกรัมตอไร อําเภอนามน จึงไดคัดเลือกใหจัดต้ังเปน ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

(ศพก.) ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ สินคาหลัก คือ ขาว นอกจากน้ียังเปนที่ยอมรับของหนวยงานตางๆ 

และชุมชน ดังน้ี 

๑) ประธานเครือขายศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับ

จังหวัดกาฬสินธุ 

๒) ประธานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 

๓) ประธานศูนยจัดการดินปุยชุมชน ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 

๔) ประธานศูนยนาแปลงใหญ ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ 
 

 - กิจกกรมแปลงเรียนรูของศูนย ฯ  

 ศูนยเรียนรูเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัด

กาฬสินธุ มีนายสุนันท อินทโชติ เปนเจาของแปลงเรียนรูและใหความรูเกี่ยวกับการผลิตขาว กรมสงเสริม

การเกษตร ไดใชประโยชนในการสาธิตวิธี และสาธิตผลใหกับเกษตรกรในตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัด

กาฬสินธุ รวมทั้งสถาบันการศึกษาตางๆ เขามาศึกษาเรียนรู 

 



 
 

 
 

ฐานเรียนรูที่ ๑ การจัดการดินปุย 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ ๒ การคัดเลือกเมล็ดพนัธุขาวและการทํานาหยอดแหง 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ฐานเรียนรูที่ ๓ การบริหารจัดการศัตรพูชื 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานเรียนรูที่ ๔ การเพิ่มมูลคาผลผลิต 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ฐานเรียนรูที่ ๕ เกษตรทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   
 

ฐานเรียนรูที่ ๖ การใชน้ําอยางรูคณุคา และเกษตรแปลงใหญ 

    

  
 

   
 



 
 

 
 

ฐานเรียนรูที่ ๗ การทําบัญชีครัวเรือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 - การวิเคราะหศักยภาพ ศพก.อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ  

 เดิมน้ันศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ เปนศูนย

จัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลสงเปลือย เปนสถานที่ใหบริการเกษตรกร คนในชุมชน ดําเนินงานอยางตอเน่ืองทั้ง

ดานการถายทอดความรูดานวิชาการ เพ่ือใหบริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชเบ้ืองตนใหแกเกษตรกรในชุมชนได 

พรอมมีการสํารวจติดตามสถานการณศัตรูพืชและศัตรูธรรมชาติที่พบในแปลงสํารวจ รายงานผลตาม

แบบฟอรมการสํารวจใหสํานักงานเกษตรอําเภอนามนอยางนอยสัปดาหละ ๑ ครั้ง ตลอดฤดูการเพาะปลูก 

ศูนยฯ ยังนําขอมูลในการติดตามมาวิเคราะหสถานการณศัตรูพืชเพ่ือแจงเตือนการระบาดในชุมชนไดทั้งสงเสริม

ใหชาวนา มีการผลิตและขยายสารชีวภัณฑไวใชในการปองกันกําจัดโรคและศัตรูขาว และยังสงเสริมใหชาวนา

ผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีไวใชเองอยางเพียงพอและตอเน่ือง และยังเปนศูนยกลาง ในการพัฒนาชาวนาใหมี

ความสามารถในการ เปนชาวนามืออาชีพ รวมทั้งการสรางเครือขายที่เขมแข็ง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ 

คือเกิดการบูรณาการในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ สูการขับเคลื่อนกลุมเปาหมายในพ้ืนที่ จนไดรับการพัฒนาอาชีพ

ใหแกชุมชนทั้งทางตรงและทางออม  

  นอกจากน้ียังไดรับการยกยองจากหนวยงานราชการตางๆ  และคนในชุมชนวาเปนบุคคลที่

ควรเอาเปนตัวอยางในเรื่อง การเกษตรแบบไรนาสวนผสม การเกษตรแบบผสมผสาน การเกษตรแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง ของอําเภอนามน 

 - การจัดทําแนวทางพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอ

นามน จังหวัดกาฬสินธุ  

 จากสถานการณดังกลาว คณะกรรมการศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอ

นามน และเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบล จึงไดรวมกันวิเคราะหสถานการณของพ้ืนที่วาเกษตรกรใน

พ้ืนที่ตําบลสงเปลือย สวนใหญปลูกขาวรอยละ ๙๐ และพ้ืนที่ปลูกเปนพ้ืนที่ที่เหมาะสมปานกลางกับการปลูก

ขาว (S๒) ๘๐ โดยปลูกขาวเพ่ือเก็บไวบริโภค และเปนเมล็ดพันธุไวเพาะปลูกในปตอไป แตประสบปญหาเรื่อง

คุณภาพของเมล็ดขาว ผลผลิตตอไรตํ่า ปจจัยการผลิตสูง และมีโรคแมลงระบาด จึงไดจัดต้ังศูนยฯ ขึ้นโดยใช

หลักการของโซนน่ิงรวมกับความตองการของเกษตรกร เพ่ือเปนแหลงศึกษาเรียนรูของเกษตรกร ไดเรียนรูจาก



 
 

 
 

เกษตรกรตนแบบที่ทําอาชีพการเกษตรและประสบความสําเร็จ เนนการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

ลดตนทุนการผลิต พรอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังน้ันจึงได

กําหนดแนวทางการพัฒนา ดังน้ี  

1) การลดตนทุนการผลิตขาว  

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 

๓) การผลิตพืชปลอดภัย 

 ขั้นตอนดําเนินการทําเกษตรปลอดภัย  

          - การเตรียมดิน หลังการเก็บเกี่ยวขาวนาปชวงเดือนพฤศจิกายนของทุกป จะทําการไถกลบตอ

ฟางขาว พรอมหวานเมล็ดพันธุปอเทือง ใชเปนปุยพืชสดในการปรับปรุงบํารุงดิน และจะไถกลบปอเทืองอายุ

ประมาณ 45 วัน ซึ่งเปนชวงที่ติดดอก ไมควรปลอยใหเมล็ดแก เพราะจะทําใหเมล็ดลวงลงดิน แลวจะงอกเปน

วัชพืชเมือปกดําขาว 

- การเตรียมเมล็ดพันธุขาว กอนถึงฤดูการเพราะปลูกขาว ศพก.อําเภอนามน จะใชเมล็ดพันธุ

ขาวจากการเก็บผลผลิตจากปที่ผานมา ซึ่งจะคัดจากแปลงปลูกที่ดีที่สุด ตรวจความบริสุทธ์ิของเมล็ดพันธุ 

พิจารณาวามีเมล็ดขาวพันธุอ่ืนหรือเมล็ดวัชพืชปนหรือไม ไมมีโรคหรือแมลงทําลาย รูปรางเมล็ดมีความ

สม่ําเสมอ ถาพบวามีเมล็ดขาวพันธุอ่ืนหรือเมล็ดวัชพืชปน หรือมีโรค แมลงทําลายก็ไมควรนํามาใชทําพันธุ คัด

เมล็ดพันธุใหไดเมล็ดที่แข็งแรง มีนํ้าหนักเมล็ดดีที่เรียกวาขาวเต็มเมล็ด จะไดตนขาวที่เจริญเติบโตแข็งแรง โดย 

นายสุนันท อินทโชติ ประธาน ศพก.อําเภอนามน ไดนําภูมิปญญาด้ังเดิมในการคัดแยกเมล็ดพันธุขาว คือ ใชนํ้า

ผสมเกลือ โดยทดสอบใชไขไกแชนํ้าผสมเกลือ ใหไขไกลอยเหนือนํ้า 1 ใน 3 ก็ใชได หลังจากน้ันนําเมล็ดพันธุ

ขาวที่เตรียมไวแชลงในนํ้า แลวตักเมล็ดพันธุขาวที่ลอยออกใหหมด คัดเอาเฉพาะเมล็ดที่จมในนํ้า ก็จะไดเมล็ด

พันธุขาวที่สมบูรณ กรณีน้ีจะใชกับวิธีการหยอดขาวแหงไมได ในการหยอดหรือหวานขาวแหง จะใชวิธีทดสอบ

ความงอก โดยการนําเมล็ดขาว จํานวน 100 เมล็ด มาเพาะเพ่ือดูเปอรเซ็นต ความงอก อาจทํา 3-4 ซ้ํา เพ่ือ

ความแนนอน เมื่อรูวาเมล็ดงอกกี่เปอรเซ็นตจะไดกะปริมาณพันธุขาวที่ใชไดถูกตอง 

- การปลูก นายสุนันท อินทโชติ ประธาน ศพก.อําเภอนามน จะใชปุยหมักที่ไดจากการหมัก

ฟางขาว ใบไม เศษวัชพืช ที่ใชใน ศพก.รองพ้ืนกอนไถกลบทิ้งไวประมาณ 1 อาทิตย เพ่ือใหดินช้ันลางขึ้นมาอยู

ดานบน เปนการฆาเช้ือโรคไปในตัว กอนการหวานหรือหยอดเมล็ดพันธุขาว จะนําเช้ือราไตรโคเดอรมา คลุกกับ

เมล็ดพันธุขาวที่เตรียมไว เพ่ือชวยปองกันเช้ือรา และเช้ือราไตรโคเดอรมายังชวยกระตุนรากของขาวดวย อัตรา

ที่ใชในการวานประมาณ ๑๐ - ๑๕ กิโลกรัมตอไร สวนการหยอดจะใช ๘ – ๙ กิโลกรัมตอไร  

- เทคโนโลยีที่นายสุนันท อินทโชติ ประธาน ศพก.อําเภอนามนนํามาปรับใช คือเครื่องหยอด

เมล็ดพันธุขาว ซึ่งสามารถยอดไดทั้งขาวแหง และเมล็ดขาวที่แชนํ้าแลว สามารถลดการใชเมล็ดพันธุขาวที่ใช

เพราะปลูกจากปกติใชวิธีวาน 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๓.๔) การดูแลรักษา หลังจากหวานขาวได 15 – ๓๐ วัน ใสปุยครั้งที่ 1 โดยนายสุนันท 

อินทโชติ จะใชปุยตามคาวิเคราะหดิน(ปุยสั่งตัด) เปนการลดตนทุนจากการใชปุยสูตรสําเร็จ ในการดูแลรักษา

โรคและแมลงศัตรูขาวน้ัน จะสํารวจแปลงขาวทุกๆ ๒ วัน ถาพบโรคใบไหมขาว จะใชเช้ือราไตรโคเดอมา ๒๕๐ 

กรัมผสมนํ้า ๕๐ ลิตร ฉีดพนตอนเย็นหลังพระอาทิตยตกดิน พนอาทิตยละ ๒ ครั้ง และใชวิธีปลอยลูกกบลงใน

แปลงนา เพ่ือใหกบกินแมลงในแปลงขาวชวยควบคุมเพลี้ยกระโดดได  

  การใสปุยจะแบงเปน 2 ครั้ง ใสครั้งที่ ๑ หลังขาวงอก 15 โดยใชปุยตามคาวิเคราะหดินครั้งที่ 

๒ ใสปุยแต งหนา ขาวนาป จะใสประมาณวันที่ ๒๐ กันยายน เปนชวงที่ขาวกําลังจะต้ังทอง 

                    วิธีการตรวจตัดขาวปน แปลงปลูกขาวควรทํารองทางเดินไวสําหรับการลงตรวจแปลงไวดวย 

การตรวจแปลงปลูกขาวจะตองลงตรวจแปลงอยางสม่ําเสมอ เมื่อพบวามีขาวพันธุอ่ืนปน จะตองตัดขาวที่ปนน้ัน

ออกทั้งตน หรือทั้งกอถาขาวแตกกอแลว การตัดขาวปนใหตัดถึงโคนตน หรือใชวิธีถอนทั้งกอ  

ขั้นตอนการตรวจขาวปน สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุขาว สมควรลงตรวจตัดขาวปน 4-5 ครั้ง ตามระยะการ

เจริญเติบโตของขาว ดังน้ี 

        1.ระยะกลา : ดูความแตกตางของสีใบ ความสูง หรือเปนโรค 

        2.ระยะแตกกอ : ดูความแตกตางของความสูง สีของตน และขาวแดง 

        3.ระยะออกดอก : ดูเวลาออกดอกกอน หรือหลังเปรียบเทียบกับพันธุขาวหลักที่ปลูก ดูสีของรวงที่ตาง

ออกไป ดูความสูงที่ตาง จากขาวที่ปลูก รวมทั้งทรงกอที่ตางกัน 

        4.ระยะโนมรวง : ดูสีของเมล็ด ดูหาง รวมทั้งลักษณะของเมล็ดและรวงขาวที่ตางกัน 

        5.ระยะกอนเก็บเกี่ยว : ตรวจดูตนขาวที่มีลักษณะแตกตางออกไปอีกครั้งกอนเก็บเกี่ยว 

                    เก็บเกี่ยว เมื่อขาวเริ่มออกดอก หมั่นเดินสํารวจแปลงนา ถาขาวทั้ งแปลงออกดอก

ประมาณ 80% ถือเปนวันออกดอก นับจากวันออกดอกไปอีก 28-30 วัน เปนกําหนดวันเก็บเกี่ยวขาวที่

เหมาะสม ระบายนํ้าออกจากแปลง กอนถึงกําหนดเก็บเก่ียว 7-10 วัน ควรระบายนํ้าออกจากแปลงนา เพ่ือให

ขาวสุกแกสม่ําเสมอ แปลงนาแหงสะดวกในการเก็บเก่ียวดวยคนหรือเครื่องเก่ียวขาวไมสกปรก และเปยกนํ้า 

เก็บเกี่ยวขาว เมื่อถึงระยะสุกแกเหมาะสมคือ 28-30 วันหลังออกดอก ใหทําการเก็บเก่ียวความช้ืนเมล็ดไมควร

ตํ่ากวา 20% การเก็บเกี่ยวขาวกอนหรือหลังจากระยะน้ีจะทําใหขาวสูญเสียนํ้าหนักและคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
 



 
 

 
 

  การนํานวตักรรมมาใชในการผลิตสนิคา “เกษตรปลอดภยั” 

ในอดีตวิธีการปลูกขาวที่ เกษตรกรนิยม คือ การทํานาหวาน  ซึ่งมีขอดีคือสะดวกและรวดเร็ว 

โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่ตองอาศัยนํ้าฝนในการทํานาเพียงอยางเดียว ดังน้ัน การทํานาหวานขาว

แหง จึงเปนวิธีปลูกขาวที่แพรหลายเปนอยางมาก แตอยางไรก็ตาม การหวานขาวแหงมีขอเสียดวย

เชนกัน  เน่ืองจากเกษตรกรมีการใชเมล็ดพันธุจํานวนมาก และการฝงเมล็ดไมมีความสม่ําเสมอ สงผลใหเกิดการ

สูญเสียความงอกจากความรอนและศัตรูพืช อีกทั้งพ้ืนที่ในการเพาะปลูกไมมีความเปนระเบียบ ทําใหกําจัด

วัชพืชและบํารุงรักษาแปลงนาไดยาก 

ในปจจุบัน ศพก. อําเภอนามน ทําการทดสอบและพัฒนาวิธีการปลูกขาวโดยวิธี “การหยอดขาว

แหง” ในพ้ืนที่ ศพก. ดวยการนําองคความรู  มาประยุกตใชในการทดสอบ โดยพบวา การหยอดขาวในอัตรา

การใชเมล็ดพันธุปริมาณ 8-9  กก./ไร  ดวยการใชเครื่องหยอดเมล็ด สามารถเพ่ิมผลผลิตได 5-7 % (เมื่อเทียบ

กับวิธีการหวานที่ใชเมล็ดพันธุในปริมาณ 20 กก./ไร)  ซึ่งชวยเกษตรกรลดตนทุนจากการใชเมล็ดพันธุไดถึง 50-

60% และยังชวยใหมีกําไรเพ่ิมขึ้น 24% อีกดวย 

๑. นวัตกรรมดานภูมิปญญาด้ังเดิม ที่นาํมาประยุกตใชในฟารม 

 1.๑) องคความรูดานการคัดเมล็ดพันธุขาวโดยใชนํ้าผสมเกลือ โดยใชไขไกทดสอบแชในนํ้า

ผสมเกลือ ไขไกจะตองลอยเหนือนํ้า 1 ใน 3 จึงจะใชได 

 1.๒) สิ่งประดิษฐ ใชวัสดุอุปกรณที่มใีนบานได เชน ถังนํ้า เปลผสมปูน เปนตน 

2. นวัตกรรมดานเทคโนโลยีใหมๆ ที่นาํมาประยุกตใชในฟารม 

 1.๑) องคความรูการใชปุยสัง่ตัด 

 1.๒) สิ่งประดิษฐ ไมมีสิ่งประดิษฐ 

3. นวัตกรรม ที่ประดิษฐคิดคนขึน้มาใหมดวยตัวเอง 

 3.๑) องคความรูเรื่องการใชเครื่องยอดเมล็ดพันธุขาว 

 3.๒) สิ่งประดิษฐ เครื่องยอดเมล็ดพันธุขาว 

ทักษะการจัดการเมล็ดพันธุและเตรยีมแปลง  

 - การจัดการเมล็ดพันธุ  

 - การคัดเลือกและใชเมล็ดพันธุดีบริสุทธ์ิมีความงอกไมตํ่ากวา 80%  

 - แนะนําอัตราการใชเมล็ดพันธุที่เหมาะสม นาหวาน 20 กก./ไร นาดํา 7 กก./ไร หวานนํ้าตม 20 กก./

ไร  นาโยน 5 กก./ไร  นาหยอด 7 กก./ไร   

 - การเตรียมแปลง แนะนําเกษตรกรไมใหเผาฟางขาว เพราะจะเปนเปนการทําลายสภาพดิน  

ควรใชวิธีการพลิกหนาดินกลบฟางขาว แลวระบายนํ้าเขานา ใชสารเรง พด. 2 ชวยเรงการยอยสลายฟางขาว 

และหมักฟางขาวอยางนอย 2 สัปดาห เพ่ือใหเปนปุยบํารุงดิน  

 - ปรับหนาดินเรียบสม่ําเสมอ กอนปลูก  

 - ถาเปนนาหวานนํ้าตมทํารองนํ้า ระบายอากาศ 

 - การใสปุยอินทรียเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหกับพืช ใชในอัตราประมาณ 500 กิโลกรัม/ไร 

 



 
 

 
 

ทักษะการปลกูขาวและการดูแลรักษา   

 - การปลูกขาวตองคลุกเมล็ดพันธุดวยเช้ือราไตรโคเดอรมา -หลังทําเทือกเสร็จ (ไถพ้ืนที่นาเพ่ือใหดินมี

ระดับเสมอกันทั้งแปลง) ใหระบายนํ้าออกจากแปลงใหดินแหงแบบหมาดๆ แลวจึงหวานขาวงอก  

 - ชวงขาวตนเล็กๆ ใหรักษาระดับนํ้า 5 ซม. -ชวงขาวแตกกอ สรางรวงออน และขาวออกดอก ใหรักษา

ระดับนํ้า = 10-15 ซม.  

 - การปรับหนาดินเรียบสม่ําเสมอ สามารถลดระดับนํ้าในนาโดย ลดระยะเวลาการสูบนํ้าเขานา   

 - การปรับหนาดินใหเรียบ ระดับนํ้าทําใหลดการเกิดวัชพืชรบกวน   

 - การดูแลรักษา  

ทักษะการใชปุยและจุลนิทรยีเพิ่มผลผลิต   

 - การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน ชนิดปุยที่ใส ใหใสปุยเคมทีี่ถุงบรรจุระบุสําหรับขาว เทาน้ัน โดยใสให

เมาะสมกับชนิดของดิน และชนิดขาว เชน ขาวที่ไมไวตอชวงแสง ใสปุย 3 ครั้ง ขาวที่ไวตอชวงแสง ใสปุย 2 

ครั้ง และยังใชจุลินทรียสังเคราะหแสง 1 ลติร ผสมนํ้าสะอาด 100 เทา  ฉีดพนขาวทุก ๓๐ วัน  

เทคโนโลยีการเก็บเก่ียว  

 - ระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม คือ 28-30 วัน หลังขาวออกดอก การเก็บเกี่ยวในระยะน้ีทําใหไดขาว

ที่มีคุณภาพการสีดี ถาเก็บเกี่ยวเร็ว หรือชาเกินไปมีผลตอคณุภาพเมล็ด   

 - เมื่อขาวออกดอก 15 วัน ใหระบายนํ้าออกจากนาขาว (ชวงเก็บเกี่ยวดินนาตองแหง ทําใหรถเก็บ

เกี่ยวลงนาได) 

 

 ภาคีเครือขายท่ีสนับสนุนการทํางาน 

 - หนวยงานภาครัฐ ไดแก  

 - กรมสงเสริมการเกษตร โดยสํานักงานเกษตรอําเภอนามน และสํานักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ ได

สนับสนุนความรูและงบประมาณในการในการพัฒนาฐานเรียนรูและแปลงเรียนรู สนับสนุนสารชีวภัณฑปองกัน

กําจัดโรคและแมลง 

 - สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ ใหการสนับสนุนความรูและวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน พันธุปอเทือง 

 - สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณสนับสนุนความรูดานการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 - ศูนยเมล็ดพันธุขาว สนับสนุนความรูในการผลิตขาวและเมล็ดพันธุขาวใหไดมาตรฐาน 

 - สํานักงานพานิชยจังหวัดกาฬสินธุ ใหการสนับสนุนดานการตลาด 

 - สํานักงานประมงจังหวัด สนับสนุนพันธุปลา พันธุกบ 

 - สํานักงานปศุสัตว สนับสนุนพันธุไกไข  

 - หนวยงานภาคเอกชน ไดแก บริษัท เบทาโกร จํากัด สนับสนุนดานการตลาด, CENTRON สนับสนุน

การตัดแตงพันธุกรรมพืช ,บริษัท คูโบตา สนันสนุนใหบริการเครื่องจักรกลการเกษตร 



 
 

 
 

 - สถาบันการศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดสนับสนุนองคความรูในการทําบรรจุภัณฑ และ

เช่ือมโยงตลาด สนันสนุนรางผักไฮโดรปรนิค และสนับสนุนมอบไกไขอารมณดี 

 - เครือขาย ศพก.  จํานวน 11 ศูนยเคือขาย สนับสนุนแหลงเรียนรูและสถานที่ศึกษาดูงานของ

เกษตรกร และใชเปนสถานที่ จัดงาน Field Day 

 - เทศบาลตําบลสงเปลือย สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมและปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรใน

พ้ืนที่ 

 - กลุมแปลงใหญผักนามน  รวมเช่ือมโยงเครือขายการตลาดนําการผลผลิต 

 - บริษัท คิงวิซ จํากัด สนับสนุนดานการตลาดและจัดซื้อสินคาของกลุม 

 

 ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินกิจกรรม 

 ตนทุนการผลิตลดลงจาก ๔,๔๕๓ บาท/ไร คงเหลือ ๓,๑๕๒ บาท/ไร ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจาก ๔๐๐ กก./ไร 

เพ่ิมเปน ๕๕๒ กก./ไร มีเกษตรกรประมาณ 1 ใน 3 ที่นําองคความรูไปใช และมีกิจกรรมทําปุยหมักใชเอง

ภายในกลุม โดยเกษตรกรจะนําวัตถุดิบมารวมทาปุยหมัก หากไมมีวัตถุดิบก็จะจายเปนเงิน ซึ่งเปนกฎระเบียบ

ของกลุมที่จะทําใหสามารถผลิตปุยหมักใชในชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไป 

 มีกิจกรรมในการใหบริการดานการเกษตรดวยเครื่องจักรกล เชน การปลูกขาวดวยเครื่องหยอดเมล็ด

พันธุขาว ซึ่งสมาชิกสามารถใชบริการในราคาที่ถูกกวาบุคคลภายนอก โดยจะมีคณะกรรมการ ศพก. ทําหนาที่

ในการใหบริการ รวมทั้งใหบริการในการตรวจวิเคราะหดิน ใหความรูเก่ียวกับการใสปุยนาขาวตามคาวิเคราะห

ดิน ใหบริการขอมูลขาวสาร และใหบริการแกปญหาและรับเรื่องรองเรียนของเกษตรกร รวมทั้งเปนจุด

ศูนยกลางในการพบปะของอาสาสมัครเกษตร กับนักสงเสริมการเกษตรและเจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของชุมชนและเกษตรกรในพ้ืนที่ 

บริการขอมูลขาวสารทางการเกษตรแกสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปสําหรับการใหบริการขอมูลขาวสาร

ทางการเกษตรน้ัน ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนามน ไดจัดทําแผนพับ

เผยแพรองคความรูใหกับสมาชิก และใชชองทางเครือขายของ ศพก. อําเภอนามน ที่มีทั้งหมด ๑1ศูนย และ

ของจังหวัดกาฬสินธุ ทั้งหมด ๑๘ ศูนย ในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารทางการเกษตร  

 

 เปาหมายการพัฒนาลาํดบัถัดไป 

 - การเช่ือมโยงการทํางานของศูนยเครือขายกับศพก.เครือขายเขมแข็ง มีการเช่ือมโยงกัน (รัฐ + 

เอกชน = แปลงใหญ YSF SF เอกชน และอ่ืนๆ )เพ่ือใหศูนยเครือขายมีความพรอมใกลเคียง ศพก. หลัก (ดาน

คนและสถานที่) พรอมกับพัฒนาและกําหนดหลักสูตรที่สอดคลองกับปญหาของชุมชนใหมากที่สุดเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของชุมชน โดยยึด คน พ้ืนที่ ชุมชน เปนหลัก จะไดตรงตามความตองการของชุมชน 

 

 



 
 

 
 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 การดําเนินงาน ศพก. อําเภอนามน ประสบความสําเร็จไดเพราะเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรและ

เกษตรกรตนแบบใหความสําคัญ จริงจัง และเสียสละเวลาสวนตัวในการทํางาน รวมถึงไดรับการสนับสนุนจาก

สํานักงานเกษตรจังหวัดเปนอยางดี นอกจากน้ีความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่ ผูนําชุมชน และหนวยงาน

ในพ้ืนที่ก็มีสวนสําคัญ โดยการดําเนินงาน ศพก. อําเภอนามน มีหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ ทั้งในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมพัฒนาที่ดิน กรมการขาว กรมปศุสัตว กรมประมง กรมชลประทาน ฯลฯ) 

และนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (องคการบริหารสวนตําบล ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ฯลฯ) มาทํางานรวมกัน ทั้งในดานการสนับสนุนวิชาการและการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทุก

หนวยงานใหความรวมมืออยางเต็มใจ ทําใหการดําเนินงาน ศพก. อําเภอนามน เปนไปอยางราบรื่น และ

ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะเกษตรกรตนแบบมีความรู ความสามารถ เปนผูที่เสียสละทั้งกําลังใจ กําลังกาย

และกําลังทรัพย มีจิตอาสาในการเปนวิทยากร และดําเนินงานใหชุมชนมีแหลงความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู

ซึ่งกันและกัน  

 ศพก. มีขอมูลฐานเรียนรู และองคความรู ตองตรงกับสภาพพ้ืนที่และความตองการของเกษตรกร มี

หลักสูตรการเรียนรูตองชัดเจนและถูกตองเกษตรกรสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ทําใหเกษตรกรตองเปนผูที่เปด

ใจยอมรับให ศพก. เปนแหลงเรียนรูที่สามารถนําไปปฏิบัติได  

 คณะกรรมการในการขับเคลือ่น เจาหนาที่ และเกษตรกร มีความพรอมและมีความเขมแข็งในการ

ขับเคลื่อน ศพก. มีหนวยงานภาคีในพ้ืนที่ที่ไมใชหนวยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหความรวมมือ

ในการขับเคลือ่น เกษตรกรในพ้ืนที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ศพก. อําเภอนามน มีความพรอมดานฐานการ

เรียนรู แปลงเรียนรู ซึ่งเปนแหลงเรียนรูสําหรับ เกษตรกรในพ้ืนที่ไดเปนอยางดี  

 สิ่งดีดีท่ีคาดไมถึง 

 - มีการใชศพก.เปนจุดเรียนรูดานการเกษตรของชุมชน 

  - ขยายผลความรูสูเกษตรกรผูนํา ทําใหเกิดการจัดต้ังศูนยเครือขายเพ่ิมมากขึ้น 

- เกิดการเรียนรูสิ่งใหมและขยายผลสูพืชอ่ืนๆ 

  - เกิดความสัมพันธที่ดีในชุมชน  

- มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นและ เทคโนโลยีใหม ๆ ในพ้ืนที่  

- การตอยอดผลผลิตทําใหเกดิผลิตภัณฑ 

- สรางโอกาสดานการตลาด และการศึกษาดูงาน 

- เกษตรกรเปดใจรับเทคโนโลยีใหม ๆ มาใชเพ่ิมขึ้น 

- เกิดการเช่ือมโยงการตลาด การวางแผนการผลิตในสินคาชนิดเดียวกัน 

 

 

 

 



 
 

 
 

  ปญหา/อุปสรรค 

 - ดานงบประมาณ กรมสงเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณให ศพก. จํานวน 5,000 บาท เพ่ือให

ปรับปรุงฐานเรียนรูภายใน ศพก. และเอกสารวิชาการเผยแพรความรูหลักสูตรของ ศพก เปนตน แต

งบประมาณไมเพียงพอตอการปรับปรุงใหแตละฐานเรียนรูใหมีความคงทนถาวร เปนภาระของเกษตรกร

ตนแบบเจาของศูนยที่ตองใชเงินสวนตัวจายเอง ขาดงบประมาณสนับสนุนเก่ียวกับสถานที่อํานวยความสะดวก

ใหผูมาใชบริการ เชน สัญญาณอินเตอรเน็ท คอมพิวเตอร หองนํ้า หองนํ้าสําหรับคนพิการ เปนตน 

- ดานอ่ืน ๆ  

     1) สมาชิกบางกลุมจะไมยอมรับและตอตานในบางเรื่อง เชน การอบรมแกไขสถานการณ  

ภัยแลง  

     2) สมาชิกและคณะกรรมการศูนยฯ จะพูดนอยยังขาดทักษะในการพูดเพ่ือเปนวิทยากร 

     3) ไมมีหองนํ้าใหกับเกษตรกรที่มาใชบริการศูนย ตองไปใชรวมกับเกษตรกรตนแบบ  

(เจาของศูนย)  

     4) หลักสูตรการเรียนรู บอรดไมไดมาตรฐาน  

         5) การจัดอบรมใหความรูใหแกเกษตรกรตนแบบ และคณะกรรมการใหมีความชํานาญ  

ดานการเกษตร และใหมสีิทธิพิเศษในดานการเกษตรและดานอ่ืนๆเทาที่จะควรได  

      6) ที่ต้ังศูนย อยูในจุดที่หางไกลจากตําบลอ่ืนๆ หากเกษตรกรจากตําบลอ่ืนๆ ตองการมาใชบริการ 

ตองเดินทางไกล (แตดวยจุดที่เลือกมีความพรอมที่สุดจึงเลือกจุดน้ี)  

      7) การประชาสัมพันธเรื่องการลดตนทุนการผลิตขาว ยังไมทั่วถึง สงผลใหเกษตรกรยังไมมั่นใจวา

ถาดําเนินการดังกลาวแลวจะสามารถลดตนทุนไดจริง  

      8) ยังไมมกีารติดตามที่ชัดเจนในการนําความรูที่ไดจากการอบรมไปดําเนินการจริง เน่ืองจาก

เจาหนาที่มีงานมาก จึงไมมีเวลาในการติดตาม  

      9) เกษตรกรเจาของศูนยบอกวาเปนภาระตอเกษตรกรเจาของศูนย เน่ืองจากทําใหไมมีเวลาในการ

ประกอบกิจกรรมในไรนาของตนเองไดอยางเต็มที่ ตองจางแรงงานในการดําเนินการ ศพก. เปนงานที่ตอง

เสียสละเวลาเพ่ือสวนรวมในการเปนวิทยากรใหความรูแกเกษตรกร และบุคคลทั่วไป  

     10) ไมมีความเปนสวนตัว เน่ืองจากมีเกษตรกร นักศึกษา มาใชบริการศูนย 

๘. การขยายผลสูเกษตรกรอ่ืน ๆ 

 - ศูนยจัดการดินปุยชุมชน หมู 13 ตําบลยอดแกง 

 - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ ๘ ตําบลหนองบัว 

 - กลุมผลิตปุยอินทรียชีวภาพโนนเที่ยง หมู 15 ตําบลนามน 

 - ศูนยเรียนรูชุมชนปลอดขยะ หมู 5 ตําบลหนองบัว 

 - ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน หมู 2 ตําบลยอดแกง 

 - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมู 13 ตําบลสงเปลือย 

 - ศูนยเรียนรูผลิตพืชผักปลอดภัย หมู 5 ตําบลหนองบัว 



 
 

 
 

 - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงผลิตพืชผักปลอดภัย หมู 15 ตําบลสงเปลือย 

 - ศูนยเรียนรูเทฤษฎีใหมบานโนนสามัคคี หมู 5 ตําบลนามน 

 - ศูนยเรียนรูเกษตรแบบผสมผสานบานหลักเหลี่ยม หมู 1 ตําบลหลักเหลี่ยม 

 - ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสาน ตําบลหลักเหลี่ยม หมู  8 ตําบลหลักเหลี่ยม



 
 

 
 

 

 

๒. เครือขายของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอนามน 

ศูนยเครือขาย ของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร อําเภอนามน จังหวัดกาฬสนิธุ ป ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อศูนยเครือขาย ประเภท 

/กิจกรรมหลัก 

ของศูนย

เครือขาย 

เทคโนโลยีเดน

ของ 

ศูนยเครือขาย 

ที่ต้ังศูนย พิกัดที่ต้ังศูนย ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจําตัว 

ประชาชน 

เบอรโทรศัพย 

ประธานศูนย 

เครือขาย 
หมู ตําบล X Y ประธานศูนยเครือขาย 

๑ ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

ตําบลยอดแกง 

จัดการดินปุย

ชุมชน 

การผลิตปุย

อินทรียชีวภาพใช

เอง 

13 ยอดแกง 364911 1841121 นายทองสา ภารรัศมี ๓๔๖๐๒๐๐๐๒๒๔๑๖ 080-0134763 

๒ ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

ตําบลสงเปลือย 

จัดการศัตรูพืช

ชุมชน 

การลดตนทุนและ 

การเพ่ิมผลผลิต

ขาว 

14 สงเปลือย 370556 1839115 นายสุนันท อินทโชต ิ ๓๑๘๐๒๐๐๒๐๑๕๒๖ 063-6739195 

๓ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง  

หมูท่ี ๘ ตําบลหนองบัว 

ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตร

ทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

การลดตนทุนการ

ผลิตและ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตพืชผัก 

8 หนองบัว 375266 1831651 นายสุเทพ จาบุญ 3460200232828 090-1245003 

๔ กลุมผลิตปุยอินทรียชีวภาพ

โนนเท่ียง 

ผลิตปุยอินทรีย การปลูกผัก

ปลอดภัยจาก 

สารพิษและการ

ผลิตปุยอินทรียื

15 นามน 367899 1831939 นายเหรียญทอง กุลกิจ ๓๔๕๐๑๐๑๐๐๑๑๕๑ 080-1859819 



 
 

 
 

ชีวภาพใชเอง 

๕ ศูนยเรียนรูชุมชนปลอด

ขยะ 

การกําจัดขยะใน

ชุมชน 

 และการผลิต

พืชผักปลอดภัย 

การผลิตพืชผัก

ปลอดภัย  

และการกําจัดขยะ

ในชุมชน 

5 หนองบัว 377692 1831782 นายพิชัย ไชยทองศรี ๓๔๖๐๒๐๐๓๐๓๐๓๒ 086-3573780 

๖ ศูนยสงเสริมและผลิตพันธุ

ขาวชุมชน 

ผลิตเมล็ดพันธุ 

ขาวชุมชน 

การลดตนทุนและ 

การเพ่ิมผลผลิต

ขาว 

2 ยอดแกง 364262 1836864 นายบุญชอบ ลีลานุช 3340600264078 095-2477421 

๗ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ตําบลสงเปลือย 

เกษตรผสมผสาน เกษตรผสมผสาน

และการผลิต 

ชีวภัณฑปองกัน

กําจัดศัตรูพืช  

๑๓ สงเปลือย 372002 1839307 นายจันทร สีอุดม ๓๔๔๐๕๐๐๗๕๘๗๑๐ 095-1850869 

๘ ศูนยเรียนรูผลิตพืชผัก

ปลอดภัย 

ตําบลหนองบัว 

การผลิตพืชผัก

ปลอดภัย 

การลดตนทุนการ

ผลิตและ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตพืชผัก 

๕ หนองบัว 378953 1831236 นายสุรพล ตาลพันธ ๓๔๖๐๒๐๐๓๐๑๘๗๑ ๐87-9002296 

๙ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ผลิตพืชผักปลอดภัยตําบล

สงเปลือย 

เศรษฐกิจพอเพียง

และ 

การผลิตพืชผัก

ปลอดภัย 

การลดตนทุนการ

ผลิตและ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตพืชผัก 

๑๕ สงเปลือย 370570 1837751 นายเมฆ เชาวนามน 5469990009837 090-3240925 



 
 

 
 

๑๐ ศูนยเรียนรูทฤษฎีใหม 

บานโนนสามัคค ี

ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตร

ทฤษฎีใหม 

/เกษตรผสมผสาน 

การลดตนทุนการ

ผลิตและ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตพืชผัก 

๕ นามน 371850 1830787 นายเขียว สุวรรณมณ ี 3461300028719 093-3321789 

๑๑ ศูนยเรียนรูเกษตรแบบ

ผสมผสานบานหลักเหลี่ยม 

หมู1 

ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตร

ทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

การลดตนทุนการ

ผลิตและ 

1 หลักเหลี่ยม 373930 1832533 นางประมวล อินทวงศ 3460200227735 084-5123581 

๑๒ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงเกษตรผสมผสาน 

ตําบลหลักเหลี่ยม หมู 8 

ศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง/เกษตร

ทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

การทําเกษตรผสม

ผสม  

และผลิตผัก

ปลอดภัย 

8 หลักเหลี่ยม 374324 1828497 นายเกรียงศักดิ์ ภารตะ

ศรี 

3460200231775 087-1480601 

 



 
 

 
 

๑๑. รูปภาพประกอบ 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 


