
 

ประเด็นการถอดบทเรียนศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

จังหวัดนครสวรรค 

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

ประวัติความเปนมา 

- เกษตรกรตนแบบ  

 นางทองเม็ด พรมพิทักษ   เกษตรกรตนแบบ ศพก.อําเภอไพศาลี  

 ที่อยู 151 หมู 3 ต.วังนํ้าลัด อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค 

 โทร. 080-5055800 

ปาทองเม็ด พรมพิทักษ เปนเกษตรกรอยูที่บานเขาหินกลิ้ง  

หมูที่ 3 ตําบลวังนํ้าลัด อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค  

ชวยพอและแมทํานามาต้ังแตเด็ก มีนิสัยใฝหาความรู  

เมื่อยังเด็กจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา แตขาดโอกาสในการศึกษาตอ 

ในอดีต ปาทองเม็ด ทํานาแบบตนทุนตํ่า เน่ืองจากทํานาเอง ไมจางแรงงาน จึงมีตนทุนการผลิตตํ่า 

เมื่อมีครอบครัว จึงปรึกษาสามีวาขอทํางานเพ่ือสวนรวม และรวมทํางานกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหชาวบาน             

มีการพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น 

พ้ืนที่นาในเขต หมู 3 ตําบลวังนํ้าลัด เปนนาดอน อาศัยนํ้าฝนเปนหลัก จึงประสบปญหาภัย

ธรรมชาติ เชน นํ้าทวมและฝนทิ้งชวง อีกทั้งยังขาดผูนําในการพัฒนาดานการเกษตรแกเกษตรกรในพ้ืนที่ 

ชาวบานจึงคัดเลือกใหปาทองเม็ดเปนผูชวยผูใหญบาน เพ่ือเปนผูนําในการพัฒนาหมูบาน 

ปาทองเม็ด มีจิตอาสาในการทํางานเพ่ือชุมชน เมื่อเริ่มตนเปนผูชวยผูใหญบานไดรับเงินเดือน                 

เพียงเดือนละ 800 บาท ปาทองเม็ด กลาววา “ถึงแมเงินเดือนจะนอย แตถาเรารูจักเก็บออม และบริหารจัดการเงิน  

อยางมีวินัยก็สามารถอยูไดโดยไมขัดสน 

 

- ศพก.อําเภอไพศาล ี

ปาทองเม็ด เปนเกษตรกรที่มีประสบการณในการทําการเกษตรและมีความเพียรในการเรียนรู

วิทยาการใหม ศึกษาการทําเกษตรอินทรีย และความรูดานตางๆ โดยเริ่มตนจากการปฏิบัติเองกอน แลวเปน

วิทยากรถายทอดความรูและเปนสื่อกลางในการสงตอขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหแกเกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือให

เกษตรกรและผูที่สนใจนําความรูและขอมูลขาวสารตาง ๆ ไปประยุกตใช นอกจากน้ียังสงเสริมการรวมกลุม

เกษตรกร เพ่ือสงเสริมอาชีพ ซึ่งไดมีการนําผลิตภัณฑที่กลุมผลิตไปจําหนายในงานจําหนายสินคาตางๆ                   

ในจังหวัดและตางจังหวัด รวมถึงขายสงใหแกรานคา สํานักงานเกษตรอําเภอไพศาลี จึงไดจัดต้ังศูนยเรียนรู 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค โดยมี นางทองเม็ด  พรมพิทักษ 

เปนประธาน และมีการแตงต้ังคณะกรรมการ ศพก. จํานวน 19 คน กําหนดประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง/ป 

เทคโนโลยีเดนของศพก. : เทคโนโลยีการลดตนทุนการผลิตขาว การทําขาวปลอดสารพิษ และการแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร ไดแก ไขเค็มใบเตย นํ้าพริก ไมกวาด และตะกราเชือกฟาง 

การนําไปใชประโยชน : ลดตนทุนการผลิตขาว และเสริมสรางรายได 
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หลักสูตรเรียนรู 1. การลดตนทนุการผลิตขาว 

2. เศรษฐกิจพอเพียง 

3. การสงเสริมอาชีพ 

4. การทําบัญชีฟารม/ตนทุนอาชีพ 

 

ฐานการเรียนรู  

ฐานเรียนรูที่ 1 การผลิตขาวปลอดภัย และการแปรรูปขาว 

    
ฐานเรียนรูที ่2 การผลิตและใชสารชีวภัณฑ 

 
ฐานเรียนรูที ่3 การผลิตปุยหมกั 

 
ฐานเรียนรูที ่4 เศรษฐกิจพอเพียง 

  
 

ฐานเรียนรูที่ 5 การทําบัญชีฟารม/ตนทุนอาชีพ 

   
ฐานเรียนรูที่ 6 การสงเสริมอาชีพ 
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1. แรงจูงใจในการนาํนวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตรมาใชในการดําเนนิงาน  

เกษตรกรในพ้ืนที่อําเภอไพศาลี สวนใหญปลูกขาว เปนพ้ืนที่อาศัยนํ้าฝนในการเพาะปลูก              

เปนหลัก โดยปลูกขาวเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุไวจําหนาย แตประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ

คอนขางตํ่า ราคาปุยและสารเคมีแพง อีกทั้งบางฤดูกาลยังประสบปญหาโรคและแมลงระบาด 

ปาทองเม็ด จึงไดมีแนวคิดในการจัดทําแปลงเรียนรู “การผลิตขาวปลอดสารพิษ” เพ่ือทําเปน

ตัวอยางและแนะนําใหเกษตรกรรายอ่ืนทดลองทําตาม เมื่อทําแลวไดผลดีก็รวมกลุมเกษตรกรผูผลิตขาวปลอดภัย 

ซึ่งปจจุบันมีสมาชิกกลุม จํานวน 47 ราย และมีผูสนใจสมัครเขารวมอยางตอเน่ือง ทําใหสามารถนําไปปฏิบัติ                 

ไดอยางย่ังยืน 

2. วิธีการดําเนินงาน  

1) การจัดทําแปลงเรียนรู :   

- แปลงเรียนรูศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) พ้ืนที่ 5 ไร 

- แปลงเรียนรูการทํานาหยอด พ้ืนที่ 2 ไร 

- แหลงนํ้าที่ใชในการเกษตร อาศัยนํ้าฝนเปนหลัก 

2) การผลิตนํ้าหมักชีวภาพและฮอรโมนพืชใชเอง โดยใชวัตถุดิบที่หาไดในชุมชน เชน แหนแดง 

หนอกลวย จาวปลวก และนํ้าหมักขาวกลอง เปนตน 

3) การใชชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูขาว เชน สารสกัดจากสะเดา เพ่ือลดการ

ใชสารเคมี ใชชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช และใชนํ้าหมักชีวภาพ เชน นํ้าหมักแหนแดง 

ทดแทนการใชปุยเคมี เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

4) ดานเศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงไกพันธุไข เปดพันธุไข เลี้ยงปลา และปลูกผักสวนครัว              

เพ่ือไวบริโภค ชวยลดรายจายในครัวเรือน 

5) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา โดยการจัดต้ังกลุมผูผลิตขาวปลอดภัย               

เพ่ือผลิตขาวกลองและผลิตสินคาแปรรูปจากขาวจําหนาย รวมทั้งจัดต้ังกลุมแมบานเกษตรกรเพ่ือสงเสริมอาชีพ 

ไดแก กลุมผลิตไขเค็ม นํ้าพริกแกง ไมกวาดดอกหญา ไมกวาดทางมะพราว ตะกราเชือกฟาง และกลุมทอพรม

เช็ดเทาจําหนาย 
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3. ภาคีเครือขายที่สนับสนนุการทํางาน  

  ดวยความเปนคนใฝรูทําใหปาทองเม็ดมีความพยายามที่จะเรียนรูและศึกษาดูงาน

หลายแหง ซึ่งทําใหปาทองเม็ดไดรับความรูเรื่องการผลิตขาวปลอดสารพิษ และการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา

ผลผลิต จากหนวยงานตาง ๆ เชน 

- อบรมการทํานาแบบลดตนทุน โดย ศูนยเมล็ดพันธุขาวนครสวรรค กรมการขาว 

- อบรมการทําเกษตรแบบผสมผสาน และการผลิตขยายชีวภัณฑ โดย สํานักงานเกษตร

อําเภอและสํานักงานเกษตรจังหวัด 

- อบรมการจัดการดินและปุย  โดย สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค 

- อบรมการทําบัญชีฟารม โดย สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจงัหวัด กรมตรวจบัญชี 

- อบรมพัฒนาอาชีพ เชน การทําขนม, นํ้าพรกิเผา, ไมกวาดออน, ไมกวาดแข็ง และไขเคม็    

โดย สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน ภาค 8 นครสวรรค 

ผลิตภัณฑขาวและสินคาตาง ๆ ของปาทองเม็ดและกลุมอาชีพ ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก

อุตสาหกรรม และปาทองเม็ดยังสงเสริมอาชีพใหแกชาวบานในพ้ืนที่ใหมีอาชีพเสริม สรางรายไดใหกับ

ครอบครัว เปนที่ยอมรับของชาวบาน 

ปาทองเม็ดไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงทางสังคมจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก ประธานศูนย

เรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอไพศาลี, ประธานกลุมแมบานเกษตรกร, ครู

บัญชีอาสา, ประธานกลุมสงเสริมอาชีพบานเขาหินกลิ้ง และอาสาสาธารณสุขประจําตําบล เปนตน 

ปาทองเม็ดไดมีการปลูกขาวแบบปลอดสารพิษ โดยลดการใชสารเคมีแลวเปลี่ยนมาใชปุยหมัก 

และ ชีวภัณฑในการปลูกขาว เชน 

- นํ้าหมักขาวกลองและฮอรโมนไข ใชบํารุงขาวชวยใหรวงโต และเมล็ดขาวเต็ม 

- สารสกัดสะเดาใชไลแมลง 

- ใชเช้ือราไตรโคเดอมา, บิวเวอเรีย และเมตตาไรเซียม ปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูขาว 

 

4. ประโยชนทีไ่ดรับ 

 เกิดการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา โดยการจัดต้ังกลุมผูผลิตขาวปลอดภัย               

เพ่ือผลิตขาวกลองและผลิตสินคาแปรรูปจากขาวจําหนาย รวมทั้งจัดต้ังกลุมแมบานเกษตรกรเพ่ือสงเสริมอาชีพ 

ไดแก กลุมผลิตไขเค็ม นํ้าพริกแกง ไมกวาดดอกหญา ไมกวาดทางมะพราว ตะกราเชือกฟาง และกลุมทอพรม

เช็ดเทาจําหนาย เปนการสรางรายไดแกเกษตรกรและชุมชน สงเสริมอาชีพใหแกชาวบานในพ้ืนที่ใหมีอาชีพ

เสริม สรางรายไดใหกับครอบครัว เปนที่ยอมรับของชาวบาน 
 

5. เปาหมายการพัฒนาลําดับถัดไป 

แนวทางการพัฒนา  1) การทํานาหยอด การทําปุยหมักใชเอง การผลิตและใชชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูขาว                

เพ่ือลดตนทุนการผลิตขาว โดยมีเปาหมายลดตนทุนไรละ 500 บาท  
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2) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา และเพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร                

โดยการจัดต้ังกลุมขาวปลอดสาร ผลิตขาวกลองปลอดสารจําหนาย กลุมสงเสริมอาชีพและกลุมแมบานเกษตรกร

ผลิตไขเค็มใบเตย, นํ้าพริก, ไมกวาด, พรมเช็ดเทา และตะกราเชือกฟาง 

 

6. ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

จากความสําเร็จในอาชีพการทํานา  ปาทองเม็ดยึดหลักความซื่อตรง ยอมรับกติกาของกลุม 

มุงมั่นและมั่นใจในสมาชิกกลุม มีการอยูรวมกันในชุมชนแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมกันคิดรวมกันทํา 

เพ่ือขับเคลื่อนและประสบความสําเร็จไปดวยกัน นอกจากน้ีปาทองเม็ดยังยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ หากจะทําอะไรตองมีความพยายาม ตองทําอยางจริงจัง และมีจิตอาสา

ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชนทั้งกับตนเอง ผูอ่ืน และชุมชนดวย 

ปาทองเม็ด กลาววา “เกษตรกรตองมีความใฝรู เปดใจรับสิ่งใหม และฝกปฏิบัติหรือทดลองทํา 

เพ่ือพัฒนาความรูและสรางประสบการณที่จะนํามาพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น” 

 

7. สิ่งดีดีทีค่าดไมถึง 

  มีการอยูรวมกันในชุมชนแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน รวมกันคิดรวมกันทํา เพ่ือขับเคลื่อน

และประสบความสําเร็จไปดวยกัน ปาทองเม็ด มีหลักในการดําเนินชีวิตวา หากจะทําอะไรตองมีความพยายาม 

ตองทําอยางจริงจัง และมีจิตอาสาในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชนทั้งกับตนเอง ผูอ่ืน และชุมชนดวย 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

  ปญหาภัยธรรมชาติ เชน นํ้าทวมและฝนทิ้งชวงในพ้ืนที่ ทําใหตองวางแผนการเพาะปลูก            

และปรับรูปแบบการปลูกพืชตามสถานการณ 

 

9. การขยายผลสูพื้นทีใ่กลเคยีง  

 เกษตรกรที่เขามาเรียนรู ศพก.อ.ไพศาลี ไดเรียนรูจากแปลงเรียนรูของจริงทําใหเกิดความสนใจ

และตองการนํากลับไปทดลองใชในครัวเรือนของตนเอง รวมทั้ง ปาทองเม็ด เปนผูมีประสบการณในการทํา

การเกษตรและมีความเพียรในการเรียนรูวิทยาการใหม ศึกษาการทําเกษตรอินทรีย และความรูดานตาง ๆ                   

โดยเริ่มตนจากการปฏิบัติเองกอน สามารถเปนวิทยากรถายทอดความรูไดดีและเปนสื่อกลางในการสงตอขอมูล

ขาวสารตาง ๆ ใหแกเกษตรกรรายอ่ืน เพ่ือใหเกษตรกรและผูที่สนใจนําความรูตางๆ ไปปรับใชได 

 

 


