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ถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
 

ประวัติความเป็นมา 

      
  เกษตรกรตน้แบบ 

       ชื่อ :   นายสมัย สีใส 

       วัน เดือน ปีเกิด :   10 มิถุนายน 2507 

       สถานท่ีตั้ง :   บ้านเลขที่ 185 หมู่ที่ 11          
       ต าบลพรเจรญิ อ าเภอพรเจรญิ  
       จังหวัดบึงกาฬ 
       เบอร์โทรศัพท์ : 080-1926722 หรือ       
                           095-2109518 
       พิกัด ศพก. :  

 

 

ต าแหน่ง 

- ประธานศูนย์เรียนรูก้ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอพรเจริญ 

- คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. จงัหวัดบงึกาฬ 

สินค้าหลัก : ข้าว 

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การลดต้นทุนการผลิต การท าปุ๋ยอนิทรีย์ การท าเกษตรอินทรีย์ การปศุสัตว์ 
 

แรกเริ่มได้ท าสวนผลไม้ ปลูกละมุด เงาะ ขนุน ฝรั่ง ในพื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่ แต่ผลไม้ที่ปลูกมากที่สุดคือ 
ละมุด โดยใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 6 ไร่ จ านวน 200 ต้น ปลูกได้ประมาณ 2 – 3 ปี ได้ผลผลิตดี แต่เนื่องจาก
ผลผลิตออกมาปริมาณมาก ปริมาณละมุดที่เก็บได้ต่อวันประมาณ 100 กิ โลกรัม แต่ขายได้วันละไม่เกิน          
30 กิโลกรัม จากปกติขายได้กิโลกรัมละ 30 บาท แต่เมื่อละมุดมีปริมาณมาก ลูกที่มีขนาดใหญ่ขายในราคา
กิโลกรัมละ 10 บาท ลูกขนาดกลางกิโลกรัมละ 7 บาท ลูกขนาดเล็กกิโลกรัมละ 5 บาท น าไปขายให้พ่อค้าคน
กลางก็ถูกกดราคา และ   ไม่สามารถขายลูกที่สุกงอมได้ เวลาที่สุกจะสุกงอมหมดทั้งแปลง ขายไม่ทัน ปัญหาที่
เกิดข้ึนคือ เราไม่สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้ ยังไม่รู้วิธีการบริหารจัดการทิศทางการเกษตร การบริหาร    
จัดทางด้านการเกษตรเป็นอย่างไร 
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ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนหมู่บ้าน เข้าไปอบรมเกษตรกรต้นแบบ ครัวเรือนต้นแบบ ในการ
อบรมได้น าเอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาปูพื้นฐานให้กับเกษตรกร จึงได้เรียนรู้การท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน ในพื้นที่ดินทั้งหมด 8 ไร่ ต้องปลูกพืชหลายๆอย่าง ละมุดไม่จ าเป็นต้องปลูกถึง 6 ไร่ ปลูกผสมผสาน
กับผลไม้ชนิดอื่น 

ต่อมาได้ท าการปลูกยางพารา ในตอนน้ันมีดินที่ว่างอยู่ 4 – 5 ไร่ เห็นว่ายางพารามีราคาดี จึงตัดสินใจ
โค่นสวนผลไม้เปลี่ยนมาเป็นสวนยางพาราแทน ปรากฏว่าหลังจากนั้นราคายางพาราตก เหลือกิโลกรัมละ         

30 – 40 บาท ลงมาจนเหลือกิโลกรัมละ 20 บาท 
ปัจจุบันพื้นที่ส่วนหนึ่งยังปลูกยางพารา ในช่วง
ยางพาราข้ึนราคาใหม่ๆ ได้รับโอกาสไปเรียนรู้รับ
ข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะองค์ความรู้ต่างๆ จาก     
กรมส่งเสริมการเกษตร ทางส านักงานเกษตร-
อ าเภอพรเจริญ ได้ส่งไปอบรมและสัมมนาร่วมกับ
หน่วยงานรัฐอื่นๆ หลายหน่วยงาน และได้เป็น
วิทยากรเรื่องการกรีดยาง  ได้เป็นหมอดินดีเด่น 
สาขาปุ๋ย ผู้ใช้และผลิตปุ๋ยดีเด่น น าองค์ความรู้
ต่างๆเหล่านั้นมาปูพื้นฐานให้กับเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา แก้ปัญหาดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนใน
การปลูกยางพารา 

 

 

จุดเริ่มต้นของ ศพก. 

ปี พ.ศ. 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย ให้หาจุดที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน
เป็นศูนย์เรียนรู้  แรกเริ่มสร้างโรงเรือนเลี้ยงวัว และได้รับโอกาสทางหน่วยงานราชการให้ไปอบรม                  
ซึ่งได้น าความรู้ที่ได้มาสร้างฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 

- ฐานการเรียนรู้การลดต้นทุนในการปลูกข้าว 

- ฐานการเรียนการท าปุ๋ยอนิทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ 

- ฐานการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร
และเครื่องมือทางการเกษตร 

- ฐานเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

- ฐานการเรียนรู้การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 
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แรงจูงใจในการด าเนินการท าการเกษตรปลอดภัย 

 

ที่มาของการปลูกข้าว รับโอกาสเป็นหมอดินดีเด่น 
ไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้หน่วยงานราชการ บ่มเพาะ
ความคิด แนวทางการปฏิบัติต่างๆในภาคการเกษตร 
ประเด็นส าคัญที่ได้จากการถ่ายทอดคือ การท าปุ๋ย     
สั่งตัดหรือการท าปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ของดิน โดยน า   
สิ่งที่เรียนรู้มาท าแปลงเรียนรู้ น าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ดินมาปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให้ต้นทุนในการ
ท านาต่อไร่ลดลง  

 

ต่อมาเริ่มมีระบบการส่งเสริมแปลงใหญ่ เริ่มมีคนสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้แปลงใหญ่ข้าว มีหน่วยงาน
ราชการหลายหน่วยมาช่วยบูรณาการในจุดที่ตั้งแปลงใหญ่ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน 
โดยน าองค์ความรู้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน ด้านการผลิต ด้านการลดต้นทุน         
สุดท้ายคือด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต การผลผลิตต้องมีมาตรฐานสินค้าเกษตร การน าผลผลิตที่ได้ไปแปรรูปเพือ่
เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางเกษตรให้มากกว่าเดิม  

 

 

 

 

การท าเกษตรในระบบก่อนๆไม่ค่อยเป็นปัญหาเพราะเราพึ่งพาระบบธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันมีปัจจัย
ภายนอก อย่างเช่น การท านา ก่อนจะท าต้องมีการไถหญ้า ต้องฉีดยาฆ่าหญ้า ยาปราบวัชพืช ยาคุมวัชพืช            
ใส่ปุ๋ยเคมี ซ้ าๆลงไป ปรากฏว่าคนที่ท าการเกษตรในรูปแบบนี้ ถ้าทนได้ก็ทนไป แต่ส่วนมากทนไม่ได้ ผ่านไป
ระยะหนึ่งเจ็บไข้เพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ จึงเริ่มมาท าเกษตรแบบอินทรีย์ 

ผลงาน 

- ครูบัญชีดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับจังหวัด 

- หมอดินดีเด่น สาขาการผลิตและการใช้ปุ๋ยหมัก 

- ปราชญ์เกษตรดีเด่น 

- ปราชญ์เรื่องความมั่นคง 

- รางวัลชมเชย การประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย 
ปีการเพาะปลูก 2562/63 (ครั้งที่38)  
ประเภท เกษตรกรรายบุคคล ของกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 

“การน าเกษตรกรที่มีความคิดคล้ายๆกันมารวมกลุม่กัน  

น าองคค์วามรู้ที่ได้มาบูรณาการในพืน้ที่ของตนเอง ลดตน้ทนุ เพิ่มมูลค่า” 
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วิธีการด าเนินงาน 

 1. การท านาแบบประณีตคือ การเตรียมดินไถกลบตอ
ซังข้าว  ใช้น้ าหมักชีวภาพราดหรือพ่นน้ าหมักชีวภาพไร่ละ      
50 ลิตร โดยอาศัยใส่น้ าที่เจือจาง 1:5 หรือ 1:10 สูตรน้ าหมักที่
ใ ช้ในการย่อยสลายซังข้าว คือ พด.2 ใช้เศษพืช เศษผัก           
ในการท าน้ าหมัก หว่านเมล็ดปุ๋ยพืชสดไร่ละ 10 กิโลกรัม       ไถ
กลบช่วงออกดอกระยะการเจริญเติบโตประมาณ 45 วัน    พันธ์ุ
เมล็ดปุ๋ยพืชสดที่ใช้คือ ปอเทือง ถ่ัวพร้า พักดินให้ปอเทืองย่อย
สลายประมาณ 7-10 วัน พัฒนาดินด้วยปุ๋ยหมัก-น้ าหมักชีวภาพ ใช้
วิธีการด านา เตรียมเมล็ดข้าวที่ดีอัตราความงอก 80% เมล็ดพันธ์ุที่ใช้ในนาด า 5-7 กิโลกรัมต่อไร่ ตลอดระยะ
การเจริญเติบโต สูตรดินเหนียว ใส่ปุ๋ย 16-20-0 อัตราไร่ละ 20  กิโลกรัม สูตรดินทราย  ใส่ปุ๋ย 16-16-8  อัตราไร่
ละ 20 กิโลกรัม รวมทั้งใส่ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยคอก 

  

2. การท าปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ จะใช้สูตร
น้ าหมักในการย่อยสลายซังข้าว คือ พด.2 ใช้เศษพืช เศษผัก       
เศษอาหาร ซึ่งเราจะไปเอาเศษพืชเศษผักตามหมู่บ้านหรือ
ในชุมชน มาใช้ในการท าน้ าหมัก เมื่อหมักเสร็จก็จะน าไป
แจกจ่ายตามกิจกรรมต่างๆ และน ามาใช้ในพื้นที่ 

 

 

3. การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรและเครื่องมือ
ทางการ เกษตร  มี เครื่องหยอดข้าว 4 ตัว เครื่ องสี ข้าว        
เครื่องสับหญ้าอเนกประสงค์ เครื่องผสมอาหาร  

4. การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า มีระบบน้ าใหญ่ ใช้น้ าควบคู่
กับการปลูกข้าว ใช้ระบบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ท าคลอง     
ไส้ไก่ โดยน้ ามาจากอ่างเก็บน้ าที่สร้างโดยกรมชลประทาน 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

  

ประโยชน์ที่ได้มีความสุขกับการช่วยเหลือชาวบ้าน ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ แนวทางที่เราจะ
ถ่ายทอดให้กับชาวบ้าน คือเรามีความรู้เขาต้องการให้เราให้ความรู้เขา ปริมาณเงินทองมันเปรียบเทียบกับ
ความรู้ไม่ได้ ที่เราได้กลับมาคือความสุขกับการให้ความรู้ผู้อื่น 

 

เป้าหมายการพัฒนาล าดับถัดไป 

  

ในอนาคตวางแผนพัฒนาพัฒนาเป็นเกษตรเชิงทอ่งเที่ยว มีระบบน้ าไว้ใช้ในหน้าแล้ง ติดตั้งสถานีสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ มีหน่วยงานมาเจาะน้ าบาดาลให้ 2 หลุม ท าแท่งบรรจุน้ าความจุประมาณ 40 คิว อยากให้
มีน้ าอยู่ในนาตลอดทั้งปี น าไม้ไผ่มาท าเป็นรั้ว น ากุ้ง หอย ปู ปลา ไปเลี้ยงในแปลงนา ปลูกกระต๊อบให้เป็นที่
ผ่อนคลายของชาวบ้านในพื้นที่ต าบลของตนเอง เพราะที่นี้สาธารณูปโภคมีพร้อมทุกอย่าง ถนน ระบบน้ าระบบ
ไฟ รวมถึงต้องการให้เป็นจุดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อยากจะส่งเสริมชาวบ้านให้ปลูกปลูกสมุนไพร 
ปลูกพริก อยากเป็นจุดรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร เป็นจุดควบคุมการผลิต ให้ชาวบ้านปลูกคนละงานหรือ
คนละสองงาน ท าควบคู่กับอาชีพอื่น สร้างโรงเรือนรับผลผลิตน ามาแปรรูป เช่น พริก ท าโรงอบพริก น าไปบด 
บรรจุใส่ซองจ าหน่าย หรือท าเป็นน้ าพริก เป็นต้น แต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าทิศทางที่เราจะเดินต้องเดินด้วยเกษตร
ระบบอินทรีย์ มีวิธีการจัดการคือท าอย่างไรไม่ให้สารเคมีต่างๆ ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีไม่ให้ตกอยู่ใน    
แปลงดินที่ท าการปลูก 
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ปัจจัยความส าเร็จ     

ต้องเป็นคนขยัน  มั่นหาความรู้ด้านต่างๆ  เช่น พัฒนาดิน  พัฒนาพันธ์พืช  วิธีการปลูก  วิธีเพิ่มมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลผลิตการแปรรูป การตลาด คุณภาพสินค้าที่ผลผลิตออกมาต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค มาตรฐาน  จี เอ พี  ต้นทุนต่ า  ได้ก าไรมากขึ้น การบริหารจัดการดินเป็นเรื่องเด่น ๆ  ของศูนย์เรา การ
ลดต้นทุนการปลูกข้าว ด้านปศุสัตว์ การบริหารจัดการดินคือการท าในพื้นที่น้อยๆ แต่ท ากิจกรรมหลายอย่าง 
คือการน าระบบด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านพืชสวน ด้านไร่นาสวนผสม มาท าในแปลงดินประมาณ    13 ไร่ 
บริหารจัดการกิจกรรมหลายๆ อย่างให้มาอยู่ร่วมกันได้ 

 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 

 1. ชาวบ้านไม่เข้าใจ ไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง การวางตัวคน สมมติว่าเราสร้างกลุ่มข้ึนมา            
ตั้งบุคลากรมอบหมายงาน ปรากฏว่ากลุ่มคนที่ตั้งไม่สามารถท างานได้นาน เป็นปัญหาเรื่องทีมงานที่ต้องพฒันา 
การแก้ปัญหาส่วนมากจะค่อยๆพัฒนาคน ถ่ายทอดองค์ความรู้ แนะน าสิ่งที่ดีๆให้ อยากให้เกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มกันให้เข้มแข็ง ร่วมกันผลิต ร่วมกันแปรรูป วางแผนการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต อยากให้เกษตรกรน า
ความรู้น าไปพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความก้าวหน้า โดยใช้ความรู้ด้านเทคนิคเทคโนโลยีใหม่ 

2. การบริหารจัดการด้านปศุสัตว์ยังไม่ส าเร็จเท่าที่ควร อาหารยังไม่เพียงพอ ปัจจุบันได้ท าการทดลอง
เลี้ยงวัวให้อยู่ในคอก มีอาหารให้กิน เราจะท าการสต๊อกอาหาร ไม่ว่าจะเป็นเศษฟาง มันส าปะหลัง          
หญ้าเนเปียร์ อย่างน้อยๆเราต้องบริหารจัดการผลผลิต น าเทคโนโลยีมาช่วยในการท าอาหาร ใช้เครื่องผสม
อาหาร MRT มาช่วยผสม สามารถใช้หญ้าเนเปียร์หรือหญ้าชนิดอื่นมาผสมได้ เติมวิตามินละลายน้ าหรือโปรตนี
ลงไปผสมในเครื่องผสมอาหาร 
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การขยายผลสูพ่ื้นที่ข้างเคียง 

  

ศูนย์การเรียนรู้นี้เป็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ มีบุคคลที่สนใจเข้ามาศึกษา ส่วนมากเป็นนักศึกษาจาก กศน.     
พานักศึกษามาศึกษาดูงาน เครือข่าย ศพก. ด้านข้าวที่ร่วมกลุ่มกัน คือต าบลหนองหัวช้างและต าบลวังชมพู 
และเกษตรกรในโครงการต่างๆ เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของจังหวัดบึงกาฬ         
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอ าเภอ รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง 

 

 

 


