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นายประดิษฐ์  ศิริธรรมจักร  เกิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2514  ปัจจุบันอายุ  49 ปี  เป็นบุตรชายของ
นายสมหมายศักดิ์เหิมและนางสมจิตต์  คำเบ้า   โดยเป็นพี่ชายคนโตจากพ่ีน้องทั้งหมด 3 คน อาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 29  
หมู่ที่ 6 บ้านโคกม่วง  ตำบลเมืองเก่าพัฒนา  อำเภอภูเวียง(ปัจจุบันคืออำเภอเวียงเก่า)  จังหวัดขอนแก่น โดยทาง
บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและมีฐานะค่อนข้างยากจน  จึงมีโอกาสได้รับการศึกษาแค่ระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายเท่านั้น แต่ด้วยความที่เป็นคนใฝ่ศึกษาหาความรู้จึงได้บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อเล่าเรียนจน
ได้รับนักธรรมชั้นเอกจึงลาสิกขา เมื่ออายุ 18 ปี 

ด้วยทางบ้านมีฐานะไม่ค่อยสู้ดีนักและตนเองเป็นพี่ชายคนโตเปรียบเสมือนเสาหลักของครอบครัว ตนเองจึง
ตัดสินใจเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อหางานทำ  เริ ่มต้นจากเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม บริกร                     
ในร้านอาหาร และลูกจ้างในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า และด้วยความที่เป็นคนที่ขยันหมั่นเพียร มานะบากบั่น ใฝ่เรียนรู้              
ไม่หยุดอยู่กับที่ จึงได้สมัครเรียนการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจนได้รับใบประกาศหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง จนเมื่ออายุ 
21 ปี ได้มีโอกาสพบรักกับนางสาวกฤษณา ศรีสม และได้สมรสกันจนมีบุตรธิดาด้วยกัน 2 คน คือ นางสาวสิริรัตน์  
ศิริธรรมจักร และนายศิรศักดิ์ ศิริธรรมจักร จากการที่เป็นลูกจ้างในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อมีความรู้และประสบการณ์
มากพอสมควรจึงออกมาเปิดกิจการเป็นของตนเองจนประสบความสำเร็จและมีรายได้ดี ประมาณสี่หมื่นกว่าบาท              
ต่อเดือน แต่ตลอดระยะเวลาที่ทำงานในกรุงเทพมหานครตนเองและภรรยามีความรู้สึกเป็นห่วงบุพการีที่นับวันมแีต่
อายุจะมากขึ้น ประกอบกับบุตรของตนเองทั้งสองคนที่ฝากไว้ตั้งแต่ยังเล็กเริ่มจะโตและเข้าสู่วัยเรียน ตนเองและ
ภรรยาจึงวางแผนจะกลับมาใช้ชีวิตทำการเกษตรที่บ้านเกิดโดยพยายามศึกษาหาความรู ้เกี ่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่ว่าจากทางตำรา สื่อวิทยุ โทรทัศน์ต่างๆ 
 จนเมื่อปี 2551 ตนและภรรยามีเงินเก็บประมาณ  7 แสนบาท  จึงตัดสินใจเลิกกิจการที่ทำอยู่เพื่อกลับมา
ดูแลบุพการีและบุตรธิดา โดยนำเงินส่วนหนึ่งที่เก็บออมมาลงทุนทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเองขนาดประมาณ                    
19 ไร่ 2 งาน (สวนธรรมจักร) ในระยะเริ่มแรกตนยอมรับว่าไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำการเกษตร                
มาก่อนเลยแต่พยายามศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยวิธ ีต่างๆ เช่น อ่านจากตำราวิชาการ สื ่อวิ ทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เมื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วตนเองพบว่า การทำการเกษตรสิ่งที่จำเป็นและเป็นพื้นฐาน   
ของการเกษตรคือน้ำ จึงลงทุนขุดบ่อน้ำในไร่นาเพื ่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในกิจกรรมการเกษตรต่างๆ โดยยึดหลัก                    
เกษตรทฤษฎีใหม่ คือการวางแผนผังฟาร์มเป็นสัดส่วนให้มีกิจกรรมที่หลายหลาย ได้แก่ พื้นที่นา พื้นที่สวน พื้นที่
แหล่งน้ำและประมง และพื้นที่อยู่อาศัยกับคอกปศุสัตว์ และเน้นให้แต่ละกิจกรรมมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และ              
มีการวางแผนในการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรม
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หลักที่สร้างรายได้ให้อย่างเป็นกอบเป็นกำคือการปลูกผักหวานป่าโดยวิถีธรรมชาติ  ซึ่งต่อมาตนได้มีโอกาสเข้าร่วม
โครงการของทางภาครัฐหลายหน่วยงาน ทำให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ
เกษตร  ปัจจัยการผลิต  ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ตนลงมือกระทำจริง เห็นผลสำเร็จได้จริงจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง 
 ปัจจุบันสวนธรรมจักรที ่ตนตั ้งใจปรับปรุงพัฒนาขึ ้นมาจนได้ร ับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์                         
ได้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด  
รวมทั้งการบริการทางการเกษตรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ  
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่   ในนามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) อำเภอเวียงเก่า  โดยมีตนเองเป็นเกษตรกรต้นแบบ ที ่ทำหน้าที ่ถ ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์                        
ด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ  โดยมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จากทุกภาคส่วน
ที่ขอความร่วมมือด้วยความยินดี  โดยตนเน้นในเรื่องการดำเนินชีวิ ตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำ
การเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่  การผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  การอนุรักษ์ดินและน้ำ  
การคิดค้นและนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาการเกษตรในพื้นที ่  ที ่สำคัญตนเองเป็นบุคคลต้นแบบ                    
ทางการเกษตรของคนในชุมชน ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ อยู่เสมอ เช่น  การปลูกแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและ
น้ำในพื้นที่สาธารณะ การแจกจ่ายพันธุ์ผักหวานป่า และหญ้าแฝกให้คนในชุมชน นับเป็นแบบอย่างของเกษตรกร                  
ผู้เดินตามรอยเท้าพ่ออย่างแท้จริง 
 ยังมีเป้าหมายสร้างทายาทเกษตรกรหรือเกษตรกรรุ่นใหม่  เพื่อสืบทอดและสานต่อเป็นผู้ประกอบการ                  
ด้านการเกษตร  โดยให้บุตรสารเรียนด้านการบริหารธุรกิจสาขาการตลาด  และบุตรชายเรียนด้านช่างยนต์ เพื่อให้
คนรุ่นใหม่เข้าถึงและนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาด้านการเกษตรให้เท่าทันสถานการณ์ ในยุคปัจจุบัน และยังเป็น
วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
การนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตร 
 

1. ความคิดริเริ่ม และความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน 
1.1 การคิดค้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นำมาใช้ในการพัฒนาการเกษตรของตนเองในการเพ่ิมผลผลิต ลด

ต้นทุน สร้างรายได้ 
1.1.1 นวัตกรรมในการลดต้นทุนการผลิตข้าวซึ่งเป็นพืชวัฒนธรรมของชาวไทย  โดยการประดิษฐ์

เครื่องมือในการหยอดข้าวที่สามารถลดขั้นตอนการปักดำและต้นทุนในเรื่องเมล็ดพันธุ์ลง
ได้  และอุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ดัดแปลงเองโดยใช้แรงงานคน ถึงแม้ว่าจะไม่สะดวก
และรวดเร็วเท่าเครื่องจักรกลที่ทันสมัย แต่สามารถร่นระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวและลด
ต้นทุนด้านแรงงานลงได้  นับเป็นการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง 
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 1.1.1 นวัตกรรมการแปรรูปหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื่อหญ้าแฝก ม่านมู่ลี่ ของชำร่วย ของ                   
ที่ระลึก โดยเน้นการใช้หญ้าแฝกของพ่อ และไหมของแม่ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานโดยที่
ปัจจุบันได้รับความสนใจเป็นอย่างมากและได้ออกเผยแพร่แสดงผลงานตามงานนิทรรศการต่างๆ  และยังขยายผลสู่
ชุมชนโดยการจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกข้ึน  นับเป็นการสร้างรายได้หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตหลัก
ให้กบัตนและชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 1.1.2 นวัตกรรมการการแปรรูปผักหวานป่า เป็นชาผงกึ่งสำเร็จรูป เป็นอีกกิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลผลิตสดที่มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ค่อนข้างจำกัด 
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1.2 การนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
1.2.1 การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  หญ้าแฝก มีรากยาว หยั่งลึก ที่แผ่กระจาย

ลงดินในแนวดิ่งจึงช่วยอุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง  และเมื่อนำมาปลูกเป็นแถวชิด
ติดกันอย่างแน่นหนาจะช่วยดักตะกอนดิน   รักษาหน้าดินได้ดี  คุณลักษณะสอง
ประการนี้ทำให้หญ้าแฝกไม่เพียงช่วยอนุรักษ์ดินเท่านั้น   แต่ยังช่วยฟื้นฟูโครงสร้างดิน
ที่สูญเสียธาตุอาหารให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์   เป็นการเพิ่มคุณภาพดินและอนุรักษ์
น้ำ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพาะปลูกเพ่ิมผลผลิตจากการเกษตรของประเทศ 
หญ้าแฝกจึงเป็น “หญ้ามหัศจรรย์” 

 

     
 

1.2.2 การจัดทำระบบน้ำในไร่นา เช่น ระบบน้ำหยด  ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ ไม่ได้หมายความถึง
เฉพาะแค่ระบบการให้น้ำในลักษณะเป็นหยดจากหัวหรือท่อน้ำหยด  แต่รวมไปถึงกรให้น้ำ
ด้วย Sprayer, Mini Spray หัวพ่นหมอก ฯลฯ และระบบการให้น้ำแบบน้ำหยดทั้งหมด  
ซึ่งข้อดีข้อหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากของระบบน้ำหยดหรือระบบให้น้ำแบบประหยัด  
นั้นก็คือติดตั้งงา่ย  ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีการขุด การเชื่อมต่อของท่อและข้อต่อไม่จำเป็นต้อง
ใช้เครื่องมือที่มีความประณีต  และไม่ต้องใช้น้ำยาเชื่อมต่อ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก่อน
ก็คือการกำหนดขนาดท่อ ชนิด ท่อ และหัวจ่ายน้ำ ที่เราจำเป็นจะต้องใช้ให้น้ำแก่พืชชนิด
ต่างๆ ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2.3 การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ  มีการผลิตโดยใช้สารพด.1  และพด.2 ที่
ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดินในการผลิต  เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน
และเป็นธาตุอาหารให้แก่พืชพันธุ์ที่ปลูก 

 

     
 

1.2.4 การไถกลบตอซังข้าวและปลูกพืชปุ๋ยสดเพ่ือปรับปรุงบำรุงดิน. การปลูกปอเทืองเพ่ือไถกลบ
เป็นพืชปุ๋ยในช่วงต้นฤดูฝน จะปลูกในช่วง 2 - 2.5 เดือน ก่อนปลูกพืชหลักคือข้าว ซึ่งจะ
ไถกลบเมื่อปอเทืองออกดอก ซึ่งจะมีอายุประมาณ 50 -60 วัน หลังเมล็ดงอก  เพื่อเพ่ิม
ธาตุอาหารให้แก่ดินโดยเฉพาะธาตุไนโตรเจน  ซึ ่งมักจะขาดในพื้นที ่ที่มีการปลูกพืช
ติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 
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1.3 เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและไร่นาสวนผสม 
1.3.1 การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงและไร่นาสวนผสม 

 

     
 

     
 

1.3.2 การเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงและไร่นาสวน
ผสม 

 

    

 
 

1.4 การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรด้านพื้นที่ ด้านวิชาการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง 
1.4.1 การแก้ปัญหาด้านพื้นที่  โดยมีการขุดบ่อเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและทำระบบสูบ

น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง  ทำการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
และปุ๋ยพืชสด  และการปลูกหญ้าแฝกพืชมหัศจรรย์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นปัจจัย
หลักในการทำการเกษตร 
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1.4.2 การแก้ปัญหาด้านวิชาการเกษตร  โดยการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรียนรู้จาก
ปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จ  อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีโอกาส
เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง 

 

     
 

     



9 
 

1.4.3 การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  การปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  และทำการประมง  ที่สร้างรายได้
เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน  คือการลดรายจ่ายในเรื่องอาหารโดยการปลูกพืชทุกอย่างที่กินและ
กินทุกอย่างที่ปลูก  หากมีมากก็ทำการแบ่งปัน  ทำบุญ  และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในด้านอื่นๆ 

 

     
 

     
 

1.5 แนวคิดในการทำงาน 
แนวคิดในการทำงานของนายประดิษฐ์  ศิริธรรมจักร ดำเนินชีวิตโดยน้อมนำแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กล่าวคือ  1.ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน  2.มีจุดเริ่มต้นโดยใจต้องนิ่งมุ่งม่ันไม่หวั่นไหว  3.ปฏิบัติอย่าง
มีขั้นตอนให้เวลาพิสูจน์ผลงาน  4.พึ่งพาตนเองและธรรมชาติเป็นหลักจะทำให้ไม่มีหนี้สิน  5.ยึดมั่นใน
หลักธรรมในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จคืออิทธิบาท4  ประกอบด้วย  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  
วิมังสา  โดยที่ข้อที่ 1 เป้าหมายที่ชัดเจนคือการทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน  ลงทุนครั้งเดียว
สามารถทำกินชั่วชีวิตและส่งมอบให้ทายาทสืบสานต่ออย่างยั่งยืน  ข้อที่ 2 จุดเริ่มต้นการนำหลักของเกษตร
ทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในพื้นที่ให้เหมาะสม  วางแผนพร้อมกับการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามไปด้วย  
เรียนรู้จากปราชญ์ผู้ประสบความสำเร็จและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขุดบ่อกักเก็บน้ำและบ่อบาดาลให้มีน้ ำไว้
ใช้สอยอย่างเพียงพอ  ปรับปรุงบำรุงดิน  การอนุรักษ์ดินและน้ำรวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  มีแนวคิดว่า “ยิ่งทำยิ่งเพ่ิม  ต้นทุนต่ำกำไรงาม” ปลูกพืชหลากหลายแบบผสมผสานทั้งไม้ผล  
ไม้ยืนต้น  และพืชผักสวนครัว  ปลูกข้าวไว้บริโภคและจำหน่าย  ด้านประมงเลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียน  
ด้านปศุสัตว์เลี้ยงวัวและเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง และอีกหลากหลาย  พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา  ต่อยอด  สู่
เป้าหมายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยภูมิปัญญาและความสามารถของตน  โดยเชื่อมั่นว่าเมื่อมี
ฐานภูมิคุ้มกันที่ดีหนุนส่งเป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จแน่นอน 
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2. ผลงานและความสำเร็จของผลงาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความ
ยั่งยืนในอาชีพ 
2.1 ผลงาน ได้แก่ 
 2.1.1 สภาพทั่วไปของฟาร์ม กิจกรรมการผลิตและองค์ประกอบในฟาร์ม  มีดังนี้ 
  (1) กิจกรรมที่ทำรายได้ ได้แก่  ข้าวอินทรีย์  ยอดผักหวานป่าและต้นกล้า  หน่อไม้  พุทรา  
ลูกโค  หัตถกรรมจากหญ้าแฝก 

 

      
 

     
 

     
 

  (2) กิจกรรมอาหาร  ได้แก่  ข้าว  ผักหวานป่า  หน่อไม้  พุทรา  มะละกอ  มะม่วง  
มะนาว  มะพร้าว  กล้วยน้ำหว้า  และพืชผักสวนครัว 
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  (3) กิจกรรมการใช้สอย  ได้แก่ ต้นไผ่ ยูคาลิปตัส ต้นสัก ประดู่ ยางนา แดง สะเดา  จิก 
 

     
 

  (4) อ่ืนๆ ได้แก่ การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ  และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
 

     
 

 2.1.2 ความสมบูรณ์ของแปลงพืช สัตว์ ประมง  ในแปลงของเกษตรกร มีระบบจัดการ  การผลิต
ด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลายหลายทางชีวภาพ  โดยเน้นใช้วัสดุ
จากธรรมชาติ  รักษาความอุดมสมบูรณ์ดินและน้ำด้วยอินทรียวัตถุ  หลีกเลี่ยงการใช้ปัจจัยการผลิตจากการ
สังเคราะห ์ซึ่งเป็นหลักการของระบบ “เกษตรอินทรีย์” 
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 2.1.3 การใช้วิชาการในการปรับปรุงสภาพการผลิต  การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิต
ปุ๋ยหมัก  น้ำหมัก  สารสกัดจากพืชและเชื้อจุลินทรีย์เพ่ือป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช 
 2.1.4 การนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่า  ได้แก่  การนำยอดผักหวานมาแปรรูปทำชา
ผักหวาน  การแปรรูปผลผลิตจากหน่อไม้  เช่น หน่อไม้ถุง  หน่อไม้ส้ม  
 2.1.5 การนำสิ่งที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ได้แก่  การใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกเพ่ือแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  การเผาถ่านใช้เองจากเศษไม้แห้งในไร่นา  การใช้เศษฝางข้าวมาปกคลุมหน้าดินที่มีการ
เพาะปลูกพืชเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน  การผลิตแก็สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนจากมูลและของเสียจาก
สัตว์  การทำปุ๋ยหมักจากซากเศษพืช เช่น ใบไผ่  เศษพืชผักที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว  เศษใบไม้ใบหญ้าที่ร่วง
หล่น 
2.2 การจัดการ ได้แก ่
 2.2.1 มีแผนผังฟาร์ม หรือ แผนงบประมาณ มีปฏิทินการเพาะปลูกพืช 
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ภาพถ่ายทางอากาศของสวนธรรมจักร 

 

 
ภาพถ่ายดาวเทียมของสวนธรรมจักร 
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แผนผังฟาร์มของสวนธรรมจักร 

 

ปฏิทินการผลิตภายในสวนธรรมจักร 
 

ที ่ กิจกรรม 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 ข้าว             
2 ผักหวานป่า             
3 หน่อไม้             
4 พุทรา             
5 มะม่วง             
6 มะนาว             
7 กล้วย             
8 พืชผัก             
9 มะละกอ             
10 โค             

 

 2.2.2 การจดบันทึกและบัญชีฟาร์ม 
 ในการประกอบอาชีพการเกษตรของเกษตรกรมีการจดบัญชีครัวเรือเรือนและบัญชีฟาร์มอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ เป็นประจำโดยจะเก็บรวมรวมข้อมูล สรุปรายรับรายจ่ายและนำมาวิเคราะห์กันเป็นรายปี 
 2.2.3 การจัดการผลผลิต การจำหน่าย การตลาด 
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ในส่วนของการจัดการผลิตในฟาร์มของเกษตร เมื่อมีผลผลิตออกมาจะใช้แรงงานในครัวเรือนในการ
เก็บเก่ียวผลผลิต และนำออกจำหน่ายภายในชุนชน และร้านค้าภายในชุนชน เพียงเท่านี้ผลผลิตที่ออกมายัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  การตลาดมีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายสังคมหรือชุมชน
ออนไลน์ เช่น Line ,Facebook   

 

     
 

     
2.2.4 การใช้แรงงานที่สอดคล้องกับกิจกรรมและขนาดของพ้ืนที่ 
ในครัวเรือนของเกษตรกรมีแรงงานหลักที่ทำอยู่ประจำ 2 คน คือตัวเกษตรกรเองและภรรยา  ส่วน

มารดาพอมีกำลังทำหัตถกรรมในครัวเรือนเล็กน้อยๆ พอมีรายได้เสริม  ส่วนบุตรทั้งสองคนที่กำลังศึกษาอยู่  
ในช่วงวันหยุดหรือพอมีเวลาว่าง  ก็มักจะมาช่วยแบ่งเบาภาระงานในสวนธรรมจักรอยู่อย่างสม่ำเสมอตาม
พละกำลังและความสามารถ เช่น บุตรสาวคนโตมีหน้าที่ช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิต  เพาะชำกล้าไม้ ปลูกผักสวน
ครัว ทำงานประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  ส่วนบุตรชายช่วยงานที่ใช้กำลังมากเช่น ไถนา 
หยอดข้าว  ต่อระบบน้ำ  ทำแก็สมูลสัตว์ เป็นต้น 
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2.2.5 การผสมผสาน ไม่จำเป็นต้องเกื้อกูลกัน 
ในพื้นที่ของสวนธรรมจักรมีการปลูกพืชผสมผสาน โดยมีการปลูกข้าวอินทรีย์เป็นหลัก  มีปลูกพืช

ต่างระดับแบบผสมผสานกันในพื้นที่เดียวกัน  มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและทำประมง  ส่วนของปศุ
สัตว์มีการเลี้ยงโคและแปลงหญ้าอาหารสัตว์อยู่ใกล้กับที่อยู่อาศัย  มีพื้นท่ีป่าไม้ตามหัวไร่ปลายนา เป็นป่า 3 
อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง 

2.2.6 ระยะเวลาที่ให้ผลผลิตและผลตอบแทน 
 (1) กิจกรรมที่มีอายุสั้น ได้แก่  พืชผักสวนครัว 
 (2) กิจกรรมที่มีอายุปานกลาง ได้แก่ ข้าว กล้วย มะละกอ 
 (3) กิจกรรมที่มีอายุยาว ได้แก่ ผักหวาน ไผ่ พุทรา มะม่วง มะนาว  โค ประมง 
2.2.7 วิธีการผลิต ปลูกเป็นแถว ปลูกแบบผสมผสานเต็มพื้นที่ ปลูกตามขอบบ่อเลี้ยงปลาหรือคัน

ดิน ผลิตเพ่ือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
วิธีการผลิตของสวนธรรมจักร  เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสานเต็มพ้ืนที่ และตามขอบบ่อเลี้ยงปลา

หรือคันดิน  โดยมีแนวคิดที่ว่าทำที่นา 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์มากกว่าการทำนาเพียงอย่างเดียว โดยข้อที่ 1.
เกาะกลางเอาไว้สำหรับปลูกข้าวพันธุ์ดีไว้ทำพันธุ์ข้าว  2.คูน้ำในแปลงปลูกข้าวเอาไว้สำหรับเป็นที่หากินของ
ปลากินพืช  3.คันดินที่ล้อมรอบเอาไว้สำหรับปลูกพืชผัก  ไม้ผล  ไม้ยืนต้น  ส่วนพื้นที่ริมคันดินแปลงนาใช้
ปลูกหญ้าแฝก  ซึ่งรากของหญ้าแฝกที่ยาวหยั่งลึกจะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  ส่วนใบของ
หญ้าแฝกใช้มุงหลังคา, ทอเสื่อ, จักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  บนคันดินเต็มไปด้วยพืชหลากหลายชนิด เช่น  
มะละกอ, พริก, ข่า, ผักหวานป่า, ชะอม, กระเจียว ฯลฯ ปลูกต้นไชยา(ต้นผงชูรส) รอบขอบบ่อทั้ง 4 ด้าน
เพ่ือเป็นแหล่งอาหารเสริมของปลากินพืชได้เป็นอย่างดี 
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2.2.8 ระบบการผลิต ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน เกษตรผสมผสาน 
ระบบการผลิตพืชหลักของสวนธรรมจักร ในส่วนของข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วจะทำการ

ไถกลับตอซังเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน  และหว่านเมล็ดพันธุ์
ปอเทืองในช่วงที่ดินยังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วทำการไถกลบในช่วงที่ปอเทืองเริ ่มออกเพ่ื อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดินและยังมีการปลูกถ่ัวลิสงหลังนาเพ่ือเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง  
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2.3 ผลตอบแทนและการลงทุน พิจารณาย้อนหลัง 3 ปี 
 2.3.1 ชนิดและกิจกรรมบอกปริมาณและผลผลิตต่อหน่วย 
 

ชนิดพืช/สัตว์ พ้ืนที/่จำนวน ผลผลิต/หน่วย หมายเหตุ 
ข้าว 8 ไร่ 375 กก.ต่อไร่  
ผักหวานป่า 5 ไร่, 2,000 ต้น 60 กก.ต่อไร่  
หน่อไม้ 2 ไร่, 200 กอ 375 กก.ต่อไร่  
พุทรา 2 งาน, 12 ต้น 10 กก.ต่อต้น  
มะม่วง 10 ต้น 100 กก.ต่อต้น  
มะนาว 6 ต้น 30 กก.ต่อต้น  
กล้วย 1 ไร่, 200 ต้น  *ปลูกใหม่ยังไม่ให้ผลผลิต 
พืชผักสวนครัว 1 งาน  *บริโภคในครัวเรือน 
มะละกอ 2 งาน, 100 ต้น  *ใช้ประโยชน์ในฟาร์ม 
โค(แม่พันธุ์) 4 ตัว คลอด 3 ตัวต่อปี  

 
 2.3.2 รายได้ รายจ่าย กำไรต่อไร่  ตามกิจกรรมหลัก อันได้แก่  ข้าวและผักหวานป่า 

 

รายได้ รายจ่าย กำไร่ต่อไร่ ของข้าว(พ้ืนที่ 8 ไร่) 
 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ปริมาณ บาท ปริมาณ บาท ปริมาณ บาท 
รายได ้       

-บริโภคในครัวเรือน 2,400 กก. 33,600 2,340 กก. 21,060 2,300 กก. 25,300 
รวมรายได้ 2,400 กก. 33,600 2,430 กก. 21,060 2,300 กก. 25,300 

หัก ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย       
ค่าพันธุ์ข้าว(กก.ละ 16 บาท) 30 กก. 480 30 กก. 480 40 640 
ค่าจ้างไถเตรียมดิน 2 รอบ 4,800 2 รอบ 3,900 2 รอบ 3,000 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูบน้ำ  1,000  3,000  2,000 
ค่าแรงงานถอนต้นกล้า/ดำนา  2,100  3,800  2,400 
ค่าแรงงานในครัวเรือน 2 คน  4,200  4,500  4,500 
ค่าจ้างรถสีข้าว  450  300  300 

รวมต้นทุนค่าใช้จ่าย  13,030  15,980  12,840 
กำไร  20,570  5,080  12,460 
ต้นทุนต่อไร่ 1,628.75 2,282.86 1,560.00 
ผลตอบแทน(กำไร)ต่อไร่ 2,571.25 725.71 1,557.50 

       ขาย กก.ละ 14 บาท         ขาย กก.ละ 9 บาท  ขาย กก.ละ 11 บาท 
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รายได้ รายจ่าย กำไร่ต่อไร่ ของผักหวานป่า(พ้ืนที่ 5 ไร่) 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ปริมาณ บาท ปริมาณ บาท ปริมาณ บาท 
รายได ้       
ขายยอดผักหวาน 142 35,500 240 60,000 300 75,000 
ขายต้นกล้าผักหวาน 2,000 40,000 1,900 38,000 1,750 35,000 

รวมรายได้  75,500  98,000  110,000 
หัก ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย       
ปุ๋ยคอก 10 กก./ต้น 2,000 20,000 1,900 19,000 2,000 20,000 
ค่าถุง  1,900  1,800  2,000 
ค่าแรงงานในครัวเรือน 2 คน  7,100  12,000  12,000 
ค่าเมลด็  6,000  5,700  5,000 
รวมต้นทุน/ค่าใช้จ่าย  35,000  38,500  39,000 

กำไร  40,500  59,500  71,000 
ต้นทุนต่อไร่ 7,000 7,700 7,800 
ผลตอบแทน(กำไร)ต่อไร่ 8,100 11,900 14,200 

* ราคาขายผักหวาน กก.ละ 250 บาท  
* ขายต้นกล้าผักหวาน ต้นละ 20 บาท 

* ซึ่งนอกเหนือจากตารางเกษตรกรมีรายได้ จากโค ประมาณ  100,000 บาทต่อปี, จากหน่อไม้ ประมาณ  
15,000 บาทต่อปี  และจากพุทรา  2,000 บาทต่อปี 
 

 2.3.3 รายได้ต่อเนื่องของกิจกรรม รายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี 
 เนื่องจากระบบการผลิตของเกษตรกรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือเน้นเอาไว้ให้เพียงพอต่อ

การบริโภคในครัวเรือน แบ่งปันเพื่อนบ้านญาติพี่น้อง  และทำบุญ  หากมีเหลือมากพอจึงจำหน่ายเพื่อเอาไว้เพื่อใช้
จ่ายในครัวเรือน  เป็นทุนประกัน และเงินออมของครัวเรือน  จึงไม่ได้เน้นเรื่องของรายได้เป็นรายวันรายเดือนมากนัก  
ซึ่งผลผลิตของฟาร์มจะออกมาเป็นฤดูกาลและจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ตามฤดูกาลเท่านั้น  แต่จะมีกิจกรรมที่สร้าง
รายได้หลัก ได้แก่ ข้าว ยอดและกล้าพันธุ์ผักหวานป่า  หนอไม้  พุทรา  และโค   

 2.3.4 การนำผลตอบแทนไปลงทุน หรือกิจกรรมในฟาร์ม เช่น ลงทุนต่อในไร่นา การดำรงชีพ การ
ออม การศึกษา การประชาสัมพันธ์ 
  นอกเหนือจากการใช้จ่ายในการดำรงชีพและการศึกษาของบุตรทั้ง 2 คนแล้ว  ในฟาร์มมีการนำ
ผลตอบแทนไปลงทุนในการขุดสระน้ำประจำไร่นาเพิ่มเติมเพื่อให้มีน้ำหน้าดินเพียงพอต่อการเพาะปลูกและทำการ
ประมงในช่วงฤดูแล้ง  การทำระบบน้ำโซล่าเซลล์เพื่อใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  การซื้อพันธุ์ปลามาปล่อย
เพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนในครอบครัวและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง 
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2.4 ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ ได้แก่ 
 2.4.1 สภาพการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ทำประมง ได้แก่ การเตรียมดิน การใช้สารป้องกันกำจัด

ศัตรูพืช ปุ๋ยพืชสด 
 

     
 

     
 

 2.4.2 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการหมุนเวียนใช้ปัจจัยการผลิตอย่างต่อเนื่อง  เมล็ดพันธุ์
ที่ใช้ในแปลงจะเก็บเองโดยนำมาใช้ปลูกใหม่เรื่อยๆ  และไม่มีการใช้พันธุ์ที่ตัดต่อพันธุกรรมตามระบบเกษตรอินทรยี์  
การใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ  ล้วนแล้วมาจากในฟาร์มทั้งนั้น  เรียกได้มาในฟาร์มแทบไม่มีการสูญเสียทรัพยากรต่างๆ 
ไปอย่างสูญเปล่าเลย (Zero waste) อาทิเช่น  พันธุ์พืชต่างๆ เก็บรวมรวมเอง  ปุ๋ยใช้เศษใบไม้ใบหญ้าและมูลสัตว์  
สารกำจัดศัตรูพืชในจากสมุนไพรในสวน  ใช้น้ำทั้งจากผิวดินและใต้ดินสำรอง  เศษซากพืชหลังการเก็บเกี่ยวใช้เป็น
การอาหารปลาและสัตว์ คลุมดิน เพาะเห็ด  เศษกิ่งไม้ที่หักใช้ในการทำฟืน เผาถ่าน  และน้ำส้มคันไม้  ของเสียที่
เหลือจากคอกสัตว์ใช้ทำแก็สชีวภาพ  และมีการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
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 2.4.3 ผลตอบแทน การลงทุนต่อเนื่องและเงินลงทุนหมุนเวียน (ตารางการปลูกผักหวาน) 
  ผลตอบแทนที่ได้จากการจำหน่ายผลผลิตในฟาร์ม จะนำไปใช้จ่ายในครัวเรือน  การศึกษาของบุตร
ทั้ง 2 คน  และค่าประกันชีวิต  ส่วนที่เหลือจะนำมาใช้ลงทุนในภาคการเกษตร  โดยไม่มีการไปกู้ยืมเงินทุนจาก
สถาบันการเงินทั้งในและนอกระบบ  จึงทำให้ไม่มีหนี้สิน  ลงทุนตามศักยภาพของตนเองตามแนวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 2.4.4 ชุมชนมีส่วนร่วมและสังคมยอมรับ  ได้แก่  การกระจายพันธ์แฝก,ผักหวานสู่ชุมชน  เป็น
แหล่งศึกษา เรียนรู้  ดูงานของชุมชน 
 

    
 

     
 

3. ความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านต่างๆ  
3.1 ความเป็นผู้นำเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

3.1.1 ประธานศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอเวียงเก่า 
3.1.2 ประธานวิสาหกิจชุนชนส่งเสริมการเกษตรบ้านโคกม่วง ม.6 ตำบลเมืองเก่าพัฒนา 
3.1.3 หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน 
3.1.4 กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองบัว(ประถม) 
3.1.5 กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม(มัธยม) 
3.1.6 กรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเก่า 
3.1.7 กรรมการเครือข่ายคนรักษ์แฝกเขต 5 
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3.2 การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยนำผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ  ร่วม
ทำบุญตามประเพณีต่างๆ ในชุมชน  และมีช่วยเหลือสังคมโดยการปลูกป่า  ผักหวานป่า  และหญ้าแฝกตามสถานที่
สาธารณะต่างๆ  เช่น สถานที่ราชการ  วัด โรงเรียน ฯลฯ 
 

     
 

 

 

 

 
 

 

 

    

 
 

3.3 ความสามารถในการสื่อสารและการทำความเข้าใจ 
 การเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำการเกษตรของตน ให้กับหน่วยงานต่างๆ 
จากทุกภาคส่วน  ตลอดจนเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในการทำการเกษตร 
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3.4 การขยายผล การมีผู้อ่ืนทำตาม มีผู้อ่ืนมาปรึกษาและยินดีถ่ายทอด 
 อันดับแรกมีการขยายผลเรื่องการทำการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่คนภายใน
ชุมชนก่อน  จากนั ้นขยายสู ่บ ุคคลทั ่วไปทั ้งชาวไทยและต่างชาติ  หน่วยงานราชการและเอกชน  รวมถึง
สถาบันการศึกษาต่างๆ  ทั้งในและนอกประเทศอย่างมากมาย 
 

     
 

     
 

 ซึ่งต่อมามีการขยายผลกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างรายได้ซึ่งได้แรงบันดาลใจในการนำแฝกของพ่อ  ไหมของแม่  
แปรรูปเป็นเกลียวแฝกแกมไหมกลายเป็นไดโนเสาร์  สร้างผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนคนเวียงเก่าซึ่งกำลังได้รับความ
สนใจจากคนทั่วไปเป็นจำนวนมาก  โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้คนในชุมชนรวมกลุ่มกันเพื่อปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็น
วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ และให้ความรู้ในการแปรรูปหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เช่น  ตับหญ้ามุงหลังคา  เสื่อ  ม่าน
มู่ลี่  ของชำร่วยและของที่ระลึกรูปไดโนเสาร์ เป็นต้น 
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4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนในการผลิตพืช สัตว์ ประมง หรือประเด็นสำคัญใน
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน 
 4.1 การปรับปรุงบำรุงดิน ประกอบด้วย การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอกจากมูลวัวและค้างคาว ปุ๋ยหมัก
จากใบไผ่  ปุ๋ยพืชสดจากปอเทือง 
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 4.2 การป้องกันและรักษาดิน  การปลูกพืชคลุมดิน การรักษาความชื้นของดินโดยใช้เศษวัสดุคลุมดิน ปลูก
หญ้าแฝก การปลูกพืชขวางแนวลาดชัน 
 

     
 
 4.3 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การใช้พันธุต์้านทาน  การเขตกรรม วิธีกล ไม่ใช้สารเคมี 

การใช้เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ในสวนธรรมจักร  จะใช้การเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง  เน้นใช้พันธุ์พ้ืนถิ่นที่สามารถ
ต้านทานต่อโรคแมลง  และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของท้องถิ่น  สารสกัดจากพืชเพ่ือ
ป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  และเน้นการใช้ศัตรูธรรมชาติ(ตัวห้ำตัวเบียน)ในการควบคุมศัตรูพืชกันเองใน
แปลงเพาะปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีเลย 
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 4.4 มีแหล่งกักเก็บ บำบัดของเสียจากมูลสัตว์ เศษอาหารหรือน้ำเสีย 
 มีการใช้ของเสียจากมูลโคทำแก็สชีวภาพเพ่ือใช้ในการหุงต้มในครัวเรือน  ส่วนกากใยที่เหลือนำมาใช้ทำปุ๋ย
หมักชีวภาพต่อไป 
 

     
 
 4.5 มีการจัดการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ บ่อปลา  
 การจัดการโรงเรือนเลี้ยงสัตว์มีการแยกออกมาจากที่อยู่อาศัย โดยมีการสร้างเป็นโรงเรือนถาวรมีการป้องกัน
แมลงโดยมีมุ้งกันโดยรอบ  มีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีการล้อมตาข่ายป้องกันการสูญเสีย 
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  4.5.1 มีความหลากหลายทางชีวภาพ ที่นำไปสู่นิเวศน์เกษตรของฟาร์มที่ดี 
  เนื่องจากสวนธรรมจักรมีระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์จึงทำให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ
มาก ไม่ว่าจะเป็นด้านพืช และด้านสัตว์  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากระบบการ
ผลิตเป็นเชิงอนุรักษ์ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
 

     
 

     
 
  4.5.2 มีการจัดการระบบการปลูกพืช และระบบรูปแบบฟาร์มที่เหมาะสม มีร่องระบายน้ำ แปลง
และคันดินไม่ขวางทางระบายน้ำ การปลูกพืชบังลมโดยมีการปลูกพืชให้เป็นแนวกันชนเพ่ือบังลม เช่น  ไผ่  ยางนา  
แคบ้าน  สะเดา เป็นต้น 
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  4.5.3 มีการพึ่งพาอาศัยกิจกรรม ทรัพยากรในไร่นา และปัจจัยการผลิตในลักษณะผสมผสาน 
พ่ึงพาอาศัยเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ได้แก่  การปลูกผักหวานโดยมีตะขบเป็นพืชพ่ีเลี้ยง  การใช้ฟางข้าวเป็นอาหารโค 
เพาะเห็ดและคลุมดินที่ใช้เพาะปลูกพืชต่างๆ  การใช้มูลโคในการผลิตปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้
ดิน 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
 
การที ่ศพก. อำเภอเวียงเก่า สามารถดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยสำคัญ คือ  
  1) เกษตรกรตันแบบ มีองค์ความรู้ ความสามารถ ความพร้อมในการถ่ายทอด และเสาะหาความรู้
เพื่อนำมาถ่ายทอดได้ดี แบ่งปันให้กับเกษตรกรและหน่วยงานราชการ มีจิตอาสาในการเป็นวิทยากร ให้คำปรึกษา
อย่างเต็มที ่ไม่หวงความรู้ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ จิตใจโอบอ้อมอารี ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ  
เข้ากับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ได้ดี เป็นผู้ที่เสียสละทั้งกำลังใจ  
  2) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ที่ให้ความสำคัญ จริงจัง และเสียสละเวลาส่วนตัวในการ ทำงาน 
รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นอย่างดี นอกจากนี้ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เจ้าหน้าที่ 
ผู้นำชุมชน  
  3) หน่วยงานภาคี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร เป็นต้น และนอกสังกัดกระทรวง เกษตร
และสหกรณ์ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น มาบูรณาการ
การทำงานร่วมกัน ทั้งด้านการสนับสนุนวิชาการและการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทุกหน่วยงาน ให้ความร่วมมืออย่าง
เต็มใจ ทำให้การดำเนินงาน ศพก. อำเภอเวียงเก่า  เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบ ความสำเร็จ  
  4) ชุมชนเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือ  
 
ปัญหา/อุปสรรค  
  1) ขาดไฟฟ้า ศพก. อำเภอเวียงเก่า เป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชน  ทำให้ไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึง เวลาจัดงาน
ต้องจ้างเครื่องปั่นไฟ  
  2) งบประมาณที่ได้รับน้อยมากในบางกิจกรรมเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องการ เช่น การจัดงาน 
Field Day  
  3) ด้านอื่น ๆ  
  3.1) เกษตรกรในพ้ืนที่บางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือ ความสนใจในการร่วมกิจกรรมกับ ศพก.  
  3.2) สมาชิกและคณะกรรมการศูนย์ฯ บางคนยังขาดทักษะในการพูด การเป็นวิทยากร และการ
สื่อสารที่ดี  
  3.3) การจัดอบรมให้ความรู้ให้แก่เกษตรกรต้นแบบและคณะกรรมการให้มีความชำนาญ  ด้าน
การเกษตร และให้มีสิทธิพิเศษในด้านการเกษตรยังไม่ดีเท่าที่จะควรได้  
  3.4) ที่ตั ้งศูนย์ อยู่ในจุดที่ห่างไกลจากจุดศูนย์กลางของตำบล และ อำเภอ หากเกษตรกร จาก
ตำบลอื่นๆ ต้องการมาใช้บริการ ต้องเดินทางไกล (แต่ด้วยจุดที่เลือกมีความพร้อมที่สุด และเกษตรกร ต้นแบบมีความ
ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงคัดเลือกจุดนี้)  
  3.5) ยังไม่มีการติดตามที่ชัดเจนในการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปดำเนินการจริง  เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่มีภารกิจมากทั้งภารกิจที่เป็นงานประจำและงานเร่งด่วน จึงไม่มีเวลาในการติดตาม  
  3..8 คณะกรรมการ ศพก.ทำหน้าที่หลายอย่าง (ส่วนใหญ่เป็นผู้นำชุมชน) ไม่มีเวลาประชุม/ทำงาน 
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แผนการดำเนินงานของ ศพก.  
  การดำเนินงานของ ศพก. ปี 2565 จะเชิญศูนย์เครือข่าย หน่วยงานท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้  
  1) ปรับปรุงคณะกรรมการ ศพก.  
  2) พัฒนา ศพก. และศูนย์เครือข่าย  
  3) เชื่อมโยง กับศูนย์เครือข่าย และแปลงใหญ ่ 
 
ความย่ังยืนของ ศพก.  
  การที ่จะทำให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการเกษตรของชุมชนที่สมบูรณ์  และยั ่งยืนมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
  1) ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในด้านวัสดุ อุปกรณ์ ประจำศาลาเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เช่น 
โต๊ะ เก้าอ้ี น้าดื่ม เครื่องเสียง และงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ และอุปกรณ์สาธิตประจำฐานเรยีนรู้ 
เป็นต้น  
  2) ควรพัฒนาศูนย์เครือข่าย ให้มีความสามารถถ่ายทอดความรู ้เหมือนศูนย์เรียนรู ้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่ดำเนินการเรื่องลดต้นทุนการผลิตข้าวเหมือนกัน  แต่อยู่คนละตำบล 
เพ่ือที่จะให้เกษตรกรตำบลอ่ืนๆ ที่อยู่ห่างไกลจาก ศพก.สามารถเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ได้ หรือพัฒนา ศูนย์เครือข่ายให้
สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้พืชอื่นๆ ตามความสำคัญของพ้ืนที่  
  3) ควรจัดอบรมให้ความรู ้ให้แก่เกษตรกรต้นแบบและคณะกรรมการให้มีความชำนาญด้าน
การเกษตร และทักษะการถ่ายทอดความรู้  
  4) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรประสานหน่วยงานภาคี ในการพัฒนาด้านการตลาด และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  
  5) ควรมีการวางแผนการดำเนินการขับเคลื ่อนของ  ศพก.ในระยะยาว 3 ปี/ 5 ปี ว่าแต่ละปี                      
มีทิศทางเป็นอย่างไร และแต่ละปีจะมีการสนับสนุนในเรื่องอะไรบ้าง  
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ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 

อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 


