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ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิการผลิตสินคาเกษตร เครือขายเศรษฐกิจพอเพียง  

ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ ประจําปงบประมาณ 2564 
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1. ขอมูลทั่วไป 

 ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิการผลิตสินคาเกษตร เครือขายเศรษฐกิจพอเพียง 

ต้ังอยูในพ้ืนที่ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน โดยมีนายสมนึก พิศจาร 

อายุ 47 ป อยูบานเลขที่ 138 หมูที่ 5 ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

55220 เบอรโทรติดตอ 063-7459326 เปนเกษตรกรที่ทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

โดยอาศัยแนวทาง โคก หนอง นา โมเดล 

บทบาททางสังคม : 1. ศูนยเครือขาย เศรษฐกิจพอเพียง 

     2. อาสาสมคัรเกษตร 

     3. สมาชิกสภาเกษตรกร 

     4. ปศุสัตวอาสา 

     5. ประมงอาสา 

     6. เกษตรทฤษฎีใหมตนแบบของสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด 

 1.2 พ้ืนทีท่ําการเกษตร ต้ังอยู ณ หมูที ่ 5 ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือจังหวัดนาน ในพ้ืนที่ 

 15 ไร กจิกรรมประกอบดวย การทํานา ปลูกผัก เลี้ยงไก เลี้ยงปลา เลี้ยงโค บรกิารที่พักแบบฟารมสเตย 
 

แผนที่ต้ังศูนยเรียนรู:  หมูที่ 5 ตําบลบอเกลือใต อําเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

 

พิกัด:  X 727508   Y 2110574  Zone 47 Q 

 

เทคโนโลยีเดน 

 การบริหารจัดการพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพ การทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีฐาน

เรียนรู ในศูนยจํ านวน 6 ฐาน คือ  การทํ านาใน พ้ืนที่ จํ ากัด  การทํ าปุ ย อินทรียและปุ ย นํ้ าชีวภาพ  

การเลี้ยงปลากินพืช  การเลี้ยงโค  การปลูกผักสวนครัว และการเลี้ยงสัตวปก (ไก เปด)   

 
 

ไป อ.เฉลิมพระเกียรติ 

ไป อ.สันติสุข 

วัดผักเฮือก 

ศาลาประชาคมบานนาขวาง 

ศูนยเครือขาย ศพก.อ.บอเกลือ ศูนยภฟูาฯ 



2. แรงจูงใจในการแรงจูงใจในการนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรมาใชในการดําเนินงาน 

เริ่มตนจากการมีที่ทํากิน แตเปนที่ลาดชัน มีขอจํากัดหลายดานในการประกอบอาชีพเกษตร เชน 

พ้ืนที่ลาดชัน ไมมีแหลงนํ้าในพ้ืนที่ จึงไดทําการเกษตรแบบวิธีด้ังเดิม คือการปลูกขาวไร เหมือนเกษตรกรราย

อ่ืนๆ แตดวยความใฝรู และความอดทน  เขารับการอบรม และศึกษาดูงาน ทั้งในพ้ืนที่ ตางจัดหวัด ทําใหเกิด

แนวความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินทําการเกษตร จากจุดเริ่มตนตนทุนเปนศูนย เชน การปรับพ้ืนที่ 
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โดยการใชจอบขุด ทําใหถูกมองวาบา แตดวยความต้ังใจ และกําลังใจจากครอบครัว ทําใหพ้ืนที่ลาดชัน

กลายเปนนาขึ้นมาได จากน้ันไดมีหลายหนวยงานเขามาสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีดานตางๆ มาใชในพ้ืนที่ 

3. วิธีการดําเนินงาน 

 การทําการเกษตรแบบผสมผสาน 

การเตรียมดิน 

- การปรับดินใหมีความเหมาสมกับการทําการเกษตร 

เชน การปรับพ้ืนที่ทํานาขั้นบันได 

- การปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการพังทลายของ 

หนาดิน 

การจัดการระบบน้ําในพื้นที่ 

- ตอระบบนํ้าจากแหลงตนทุนนํ้า (ลําหวย) โดยใช

ระบบประปาภูเขา มาใชในพ้ืนที่ทําการเกษตร 

- การเก็บกักนํ้าในพ้ืนที่ สําหรับใชหนาแลง (ใชในพ้ืนที่ตนเอง และพ้ืนที่ขางเคียง) 

การลดตนทุนการผลิตในพื้นที่ 

  1) การปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาวนาดํา มาเปนขาวนาโยน ทําใหเกษตรกรสามารถ 

ลดตนทุนการผลิตในดาน 

  - ดานการใชเมล็ดพันธุ จากการทํานาดําใชเมล็ดพันธุ 10 กิโลกรัม/ไร แตขาวนาโยนใชเพียง 

5 กิโลกรัม/ไร 

  - ดานแรงงาน การทําขาวนาโยนใชเวลาในการโยนกลาเร็วกวาการทํานาดํา ทําใหเกษตรกรมี

เวลาในการทําอยางอ่ืนเพ่ิม เชน การหารายไดเสริม หรือมีเวลาสําหรับกําจัดวัชพืชในนา ทําใหไมตองใชสาร

กําจัดวัชพืช 

  2) การปรับพ้ืนที่ลาดชันใหสามารถใชประโยชนในการดําเนินกิจกรรมดานการเกษตรได

หลากหลาย 

  3) การวางแผนการใชนํ้าในพ้ืนที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถเก็บนํ้าไวใชยามขาดแคลน 

  4) การลดตนทุนการใชปุย โดยการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ ปุยอินทรีย ใชเอง รวมทั้งนํ้าจาก 

บอเลี้ยงปลา 

การจัดการพื้นที่ทําการเกษตร เพื่อการสรางรายได 

- เปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงานของหนวยงานตางๆ 



- การสรางที่พักแบบฟารมสเตย โดยนําผลผลิตในพ้ืนที่เปนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 

- ผลผลิตที่ไดใชบริโภคในครัวเรือน เหลือจําหนายเปนรายได 
 

4. ภาคีเครือขายที่สนับสนุนการทํางาน  

 4.1 สํานักงานเกษตรอําเภอบอเกลือ 

 4.2 สํานักงานเกษตรจังหวัดนาน 

 4.3  สถานีพัฒนาที่ดินนาน 

 4.4 เกษตรและสหกรณจังหวัดนาน 

 4.5 ประมงจังหวัดนาน 

 4.6 ปศสุัตวอําเภอบอเกลือ 

 4.7 โครงการสรางปาสรางรายไดอําเภอบอเกลือ 

-3- 
 

5.ประโยชนที่ไดรับ 

 - การผลิตสินคาที่เนนความปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมปริมาณผลผลติ 

ใสใจสิ่งแวดลอม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 

 - เกษตรกรมีการจัดการกิจกรรมในพ้ืนที่ เพ่ือใหทุกกิจกรรมสามารถพ่ึงพาอาศัยกันและลดการพ่ึงพา

จากภายนอก 

 - ผลผลิตที่ไดจากพ้ืนที่ใชบริโภคในครัวเรือน เปนการลดคาใชจายในครัวเรือนและคนในครัวเรือน 

ไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ผลผลิตที่เหลือจําหนายใหคนในชุมชนและนอกชุมชน 
 

6. เปาหมายการพัฒนาลําดับถัดไป 

 การเปนเกษตรกรตนแบบ ในการปฏิบัติใหเห็น

ผลที่ชัดเจน และใหความรู คําแนะนําแกเกษตรกรที่มี

ความสนใจ 
 

7. ปจจัยความสําเร็จ 

 เข า ร ว ม รั บ ก ารถ าย ท อ ด ค วาม รู (อ บ รม 

การศึกษาดูงาน) ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมทั้งภายใน

อํ า เ ภ อ แ ล ะ ต า ง จั ง ห วั ด ทุ ก ค รั้ ง ที่ มี โ อ ก า ส  อี ก ทั้ ง 

ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูนําดานการเกษตร เชน อาสาสมัครเกษตรระดับหมูบานและอําเภอ ศพก.เครือขาย 

หมอดินอาสา ผูแทนเกษตรกรหมูบาน ตําบลและอําเภอ 
 

8. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

 - ปญหา พ้ืนที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิ ทําใหหนวยงานไมสามารถสนับสนุนงบประมาณในดานโครงสรางได 

- แนวทางแกไข คือ เกษตรกรใชทุนสวนตัวในการดําเนินงาน 

9. การขยายผลสูพื้นทีใ่กลเคยีง 



 เปนพ้ืนที่ในการใหบริการความรู ศึกษาดูงาน อบรมพัฒนาใหแกเกษตรกร กลุมเกษตรกร หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน ที่สนบุคคลใจในการพัฒนาความรูดานการเกษตร  
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