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ความส าเร็จของเกษตรกรต้นแบบ เป็นอีกวิธีการส าคัญในการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการท างาน
ส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้งานในพ้ืนที่มีสมรรถนะและศักยภาพในการด าเนินงาน สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้กับเกษตรกรในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืนส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
ไดด้ าเนินการถอดบทเรียน ซ่ึงเป็นหนึ่งในกระบวนการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน   
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในพื้นที่ ต่อไป 
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โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ป ี256๔ 

กิจกรรมการถอดบทเรยีนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 

ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย ์

1. วัตถุประสงค์ในการถอดบทเรียน 

1. เพื่อเรียนรู้จากการถอดบทเรียนความส าเร็จของเกษตรกรต้นแบบ น าไปพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ
ในการท างานส่งเสริมการเกษตร 

2. เพ่ือหาปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

3. เพ่ือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
4. สร้างสมรรถนะและศักยภาพในการด าเนินงาน ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรใน

ชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยั่งยืน 

2. ขั้นตอนการด าเนินการ 
การถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ด าเนินการ    ณ ศูนย์

เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลชุมแสง (ศูนย์เครือข่าย) อ าเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นการน าความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรต้นแบบ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมเครือข่ายและ
คณะท างานถอดบทเรียน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ที่ใช้ส าหรับการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  โดยมี
แผนการด าเนินงานดังนี้ 

1. การเตรียมการ คณะท างานประชุมก าหนดแผนการด าเนินงานโดยมีการแบ่งกระบวนการท างาน 
ประกอบด้วย 

1.1 ก าหนดกรอบหัวข้อเรื่องท่ีจะท าการถอดบทเรียนที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสามารถขยายผลน าไปสู่
การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้ 

1.2 ก าหนดกรอบหน้าที่ของคณะท างาน และสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมงานและชี้แจงบทบาท
หน้าที่ ดังนี้ 

1) หัวหน้าทีมหรือผู้เอื้อ เป็นผู้ที่ท าให้การถอดบทเรียนด าเนินงานได้อย่างราบรื่น 

2) ผู้อ านวยการกระบวนการ เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ร่วมการถอดบทเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ 

3) ผู้จดบันทึก เป็นผู้จดบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
4) ผู้ประสานงาน เป็นผู้ช่วยให้ทีมงานถอดบทเรียนมีความสะดวกในการติดต่อระหว่างสมาชิก

ทีมงานถอดบทเรียน เ พ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างดีรวมทั้งประสานความร่วมมือ     จาก
บุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องกับการถอดบทเรียน 

1.3 วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่ด าเนินการและข้อมูลของ ศพก. อ าเภอกระสัง เพ่ือให้ทีมงาน   มีความเข้าใจ
ตรงกันในแต่ละหัวข้อเรื่องท่ีจะท าการถอดบทเรียน  
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2. การถอดบทเรียน เป็นขั้นตอนการปฏิบัติในการถอดบทเรียนด้วยการเชิญ  เกษตรกรต้นแบบและ
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. อ าเภอกระสัง ให้ข้อมูลร่วมกับคณะท างาน ถอดบทเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น       
2 ช่วงดังนี้ 

2.1 ช่วงเริ่มต้น เป็นการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการถอดบทเรียนมีความผ่อนคลายเป็นกันเอง 
มีสัมพันธภาพที่ดี  ด้วยการท ากิจกรรมและเกมละลายพฤติกรรม หลังจากนั้นให้ชี้แจงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน  

2.2 ช่วงเปิดประเด็นค าถาม เน้นการมีส่วนร่วม สิทธิและความเสมอภาคในการร่วม   แสดงความ
คิดเห็นของผู้เข้าร่วมการถอดบทเรียน ใช้การระดมความคิดเห็น เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไม่ให้โต้เถียง
หรือทะเลาะวิวาท หลีกเลี่ยงข้อความเชิงต าหนิ พร้อมทั้งจดบันทึกรายละเอียด ภาพประกอบ    ทุกขั้นตอน 

 2.3 วิเคราะห์ผล เป็นการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ท า วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ประเมินความพึง
พอใจผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

3. สรุปผลการด าเนินงานการถอดบทเรียน คณะท างานร่วมตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียน 
โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียน แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์  สรุปความ โดยการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง สิ่งที่ท าได้เป็นอย่างดีจากการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานที่น าไปสู่การ
พัฒนางานที่ดีต่อไป ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะในสิ่งควรปรับปรุงแก้ไข รวมไปถึงการประเมิน
ความพึงพอใจผลของการปฏิบัติงาน แล้วน าเสนอเป็นรูปแบบของรายงานเพื่อเสนอต่อคณะท างานอ านวยการ 

4. การน าบทเรียนไปใช้ประโยชน์ น าข้อมูลจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เรียบร้อยแล้ว ไปปรับปรุงใช้
ในงานส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ มีการนิเทศงานเพ่ือก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้  การปฏิบัติงานในพ้ืนที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

3.ระยะเวลาด าเนินการ 

ด าเนินการใน เดือน กุมภาพันธ์ ถึง สิงหาคม 256๔  

กิจกรรมด าเนินการ ช่วงเวลาด าเนินการ 
1. การเตรียมการ กุมภาพันธ์ 256๔ 
 1.1 ก าหนดกรอบหัวข้อเรื่อง   
 1.2 ก าหนดกรอบหน้าที่  
 1.3 วิเคราะห์พื้นที่  
2. การถอดบทเรียน มีนาคม 256๔ 
3. สรุปผลการด าเนินการถอดบทเรียน มิถุนายน 256๔ 
4. การน าบทเรียนไปใช้ประโยชน์ มิถุนายน ถึง สิงหาคม 256๔ 
 



ผลการด าเนินการถอดบทเรียน 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลชุมแสง (ศูนย์เครือข่าย)  
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ์

เกษตรกรต้นแบบด้านเกษตรผสมผสาน (เกษตรอินทรีย์) 
***************************** 

๑.ข้อมูลทั่วไป 
1.๑ ประวัติความเป็นมา 

๑.1.1 เกษตรกรต้นแบบ  
นางศิราพร คิดกล้า เกิดเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๔ ปัจจุบันอายุ ๕๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ 

๖๔ หมู่ที่ ๒ บ้านจาน ต าบลชุมแสง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สมรสกับ    
นายพงศกร คิดกล้า มีบุตรธิดา จ านวน ๒ คน ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ คิดกล้าและนางสาวพิมพ์นิภา คิดกล้า    
นางศิราพร เริ่มประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  บนพ้ืนที่ท าการเกษตร จ านวน 10 ไร่ โดย
เป็นการท านาทั้งหมด และมักจะประสบปัญหาผลผลิตต่ า แต่ใช้ต้นทุนสูง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ การพ่ึงพา
เกษตรแบบเชิงเดี่ยวที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ท าให้รู้สึกว่าไม่มีความยั่งยืน แต่ด้วยการที่นางศิราพรเป็นผู้
ชอบแสวงหาความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ จึงมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จแม้จะมีอุปสรรค
มากมาย หลังจากท่ีได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ การท าเกษตรผสมผสานยังสถานที่
ต่าง ๆ ได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในแนวเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นอย่างมาก จึงมีแนวความคิดที่จะน าหลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการท าการเกษตรของตนเอง โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน (พอกิน พอใช้) ตามหลักทฤษฎีบันใด 9 ขั้น โดยได้น ามาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์มาใช้ใน
กระบวนการผลิต ซึ่งในปีต่อมาผลผลิตข้าวมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยมากขึ้น มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เสริม
รายได้ให้แก่ครอบครัว ผลผลิตจากบริโภคก็แบ่งบันให้คนในชุมชนบริโภค เหลือจากนั้นก็น ามาแปรรูปเพ่ิมรายได้ 
ซึ่งจากการที่ได้เริ่มด าเนินทฤษฎีใหม่อย่างจริงจัง ท าให้ก่อเกิดรายได้ชัดเจนขึ้น จึงได้น าเงินที่เหลือบางส่วนมาจัด
โครงสร้างแปลง การพัฒนานาสภาพพ้ืนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และขุดสระเพ่ิมเติม ซึ่งมีความตั้งใจว่าจะ
จัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน และเผยแพร่แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ให้คงอยู่ชั่วรุ่นลูกหลานต่อไป 

๑.1.2 ศพก.ต าบลชุมแสง เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของ
ต าบลชุมแสง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางศิราพร คิดกล้า เป็นประธานศูนย์ฯ ได้รับการคัดเลือกจาก
คณะกรรมการ ศพก.ระดับอ าเภอกระสัง โดยคัดเลือกจากตัวเกษตรกรต้นแบบและพ้ืนที่ทางการเกษตรของ
เกษตรกรที่มีความพร้อมในการเป็นสถานที่ให้เกษตรกรที่มีความสนใจด้านการเกษตรเข้าเรียนรู้ศึกษาดูงาน โดยมี
แปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้ และฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 

๑. แปลงเรียนรู้ 
     แปลงเรียนรู้ เป็นแปลงของเกษตรกรต้นแบบ ที่อยู่ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ สถานที่มีความ

เหมาะสม มีความพร้อม สามารถใช้เป็นแปลงสาธิตให้กับเกษตรกรที่เข้ามาศึกษาได้โดยเกษตรกรต้นแบบ  ยึด
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการให้ผู้ที่เข้าศึกษาดูงานสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็น
สถานที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปทั้งในชุมชน ตลอดจนเกษตรกร
ภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่างมีความสุข 
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ภาพแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในแปลงเรียนรู้ของนางศิราพร คิดกล้า 

 
๒. หลักสูตรการเรียนรู้ 

หลักสูตรหลัก 
๑. การลดต้นทุนการผลิต 
๒. การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและผลิตสารชีวภัณฑ์ 
๓. การผลิตพืชปลอดภัย 

หลักสูตรภาคบังคับ 
1. เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน 

หลักสูตรเสริม 
1. บัญชีครัวเรือน 
๒. อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 

๓. ฐานเรียนรู้ 
ฐานการเรียนรู้ 1 : เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการน าแนวคิดท่ีจะเปลี่ยนรูปแบบท าการเกษตร 

โดย ยึดหลักและน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในครัวเรือน และใน
ชีวิตประจ าวัน ของตนเองก่อน 
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ฐานการเรียนรู้ 2 : การลดต้นทุนการผลิต เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก โดยการท าปุ๋ย
หมักชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์น้ า และการวิเคราะห์ดิน ร่วมไปถึงการใช้ปุ๋ยถูกชนิด ถูกอัตรา ถูกเวลา โดยเน้นการใช้
ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน ได้แก่ การส่งดินตรวจหาผลการวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์  

ฐานการเรียนรู้ 3 : การป้องกันก าจัดศัตรูพืชและผลิตสารชีวภัณฑ์ โดยการท าน้ าหมัก
ชีวภาพ เน้นการสาธิตวัสดุที่ใช้ วิธีท า และการน ามาผลิตใช้และประโยชน์ ในป้องกันจ ากัดแมลง และการท า
ฮอร์โมนส าหรับเร่งดอก เร่งผล เป็นต้น 

ฐานการเรียนรู้ 4 : การผลิตพืชผักปลอดภัย (อินทรีย์)/ข้าวอินทรีย์ โดยมีการเรียนรู้และ
สาธิตตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ซึ่งมีการเรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมพ้ืนที่จนถึงการเก็บเกี่ยว ดังนี้ 

1. การเตรียมแปลง/การเตรียมพันธุ์ 
๒. การจัดการแปลง/ การป้องกันก าจัดโรคแมลงและศัตรูพืช 
๓. การจัดการหลังการเก็บเก่ียว 
ฐานการเรียนรู้ 5 : การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า เป็นการเรียนรู้ในการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าในการ

ปลูกพืชผักระบบน้ าหยด  
 

๒. ประเด็นการถอดบทเรียน 
2.๑ แรงจูงใจในการด าเนินการท าเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 

๒.๑.๑ ควำมปลอดภัยที่เหนือกว่ำ นางศิราพร มองว่า หากท าสวนเกษตรอินทรีย์ ต้นทุนแฝงจะลด
น้อยลงไปจนแทบไม่มี ต้นทุนแฝงที่ว่า คือ ต้นทุนด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นตนเอง สมาชิกในครอบครัวหรือ
ผู้บริโภค ก็มีโอกาสได้รับสารเคมีที่ใช้ในกิจกรรมการเกษตรไม่ต่างกัน หากไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตแล้วความ
เสี่ยงด้านปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นนี่คือต้นทุนแฝงในอนาคตท่ีเรียกว่า "ค่ารักษา"  

๒.๑.๒ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคในกลุ่มรักษ์สุขภำพ กระแสความต้องการของประชากรของ
โลกและของไทย หันมาให้ความสนใจในการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารที่มีความปลอดภัย ผ่าน
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น 
ผู้บริโภคได้ให้ความสนใจ และพร้อมที่จะจ่ายเงินเพ่ิมขึ้นส าหรับการบริโภคสินค้าปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่จะ
ตอบสนองต่อการมีสุขภาพ  ที่ดี จึงเป็นโอกาสที่เกษตรกรต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
พัฒนามาตรฐานการปลูกให้ได้มาตรฐาน เพ่ือให้มีช่องทางการตลาดเพ่ิมข้ึน 

๒.๑.๓ ด้ำนรำยได้ การท าเกษตรอินทรีย์ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตได้มากขึ้น  ช่วยให้มี
รายได้ที่สูงขึ้นตามมา เนื่องจาก ทุกวันนี้ผู้บริโภคหันมาให้ความใส่ใจสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องอาหารที่
ต้องสะอาด ปราศจากสารเคมี ดังนั้น การเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตร ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อผลผลิตจากแปลง
เกษตรอินทรีย์มากกว่าการเกษตรในรูปแบบอ่ืนที่มีสารเคมีมาเกี่ยวข้อง นอกจากนั้น หากได้รับรองมาตรฐาน ก็
ย่อมสร้างความน่าเชื่อถือในผลผลิตมากขึ้น  ทั้งในรูปแบบเกษตรกรรายเดี่ยว กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงาน
ผู้ประกอบการ  รายได้ส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการขายสินค้าได้มากแล้ว ยังเป็นผลมาจากการประหยัดต้นทุนการ
ผลิต เนื่องจากรูปแบบเกษตรอินทรีย์ไม่มีความจ าเป็นต้องพ่ึงปัจจัยการผลิตจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี 
หรือสารก าจัดศัตรูพืช แต่จะใช้ทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่นแทน ซึ่งมีราคาถูกหรือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อาทิ ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยพืชสด สารสกัดจากพืชส าหรับฉีดป้องกันแมลง เป็นต้น 

๒.๑.๔ กำรท ำเกษตรอินทรีย์ช่วยท ำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เช่น  ช่วยสร้างสมดุลของทรัพยากรในระบบ
นิเวศโดยรอบ ช่วยสร้างความหลากหลายของชนิดทรัพยากรในพื้นที่โดยรอบแปลงของเกษตรกร  ไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อนของสารเคมีในดิน น้ า และพืช  
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๒.๒ วิธีการด าเนินงาน  
๒.๒.๑ หลักพ้ืนฐานของการท าเกษตรอินทรีย์ ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนกิจกรรมสู่การท าเกษตรอินทรีย์ ควร

ค านึงถึงหลักพ้ืนฐานของการท าเกษตรอินทรีย์ ดังนี้  
๑. ห้ามใช้สารเคมีสังเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาป้องกัน

ก าจัดศัตรูพืช และฮอร์โมน 
๒. เน้นการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ตลอดจนการปลูก

พืชหมุนเวียนเพื่อให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรคแมลง 
๓. รักษาความสมดุลของธาตุอาหารภายในฟาร์ม โดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมาหมุนเวียนให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  
๔. ป้องกันมิให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีจากภายนอกฟาร์ม ทั้งจากดิน น้ าและอากาศ โดยการ

สร้างแนวกันชน ด้วยการขุดคู หรือปลูกพืชยืนต้นและพืชล้มลุก 
๕. ใช้พันธุ์พืชที่มีความต้านทาน และมีหลากหลาย ห้ามใช้พันธุ์พืชที่ได้จากการตัดต่อสาร

พันธุกรรม 
๖. การก าจัดวัชพืชใช้การเตรียมดินที่ดี และแรงงานคนหรือเครื่องมือกลแทนการสารเคมีก าจัด

วัชพืช 
๗. การป้องกันก าจัดวัชพืชใช้สมุนไพรก าจัดศัตรูพืชแทนการใช้ยาเคมีก าจัดศัตรูพืช 
๘. ใช้ฮอร์โมนที่ได้จากธรรมชาติ เช่น จากน้ าสกัดชีวภาพแทนการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ 
๙. รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการรักษาไว้ซึ่งพันธุ์พืช หรือสัตว์ สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดที่มี

อยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนปลูกหรือเพาะเลี้ยงขึ้นมาใหม่ 
10. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปให้ใช้วิธีธรรมชาติและประหยัดพลังงาน 
11. ต้องเก็บบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย ๓ ปี เพื่อรอการตรวจสอบ  

๒.๒.๒ ขั้นตอนวิธีการท าการเกษตรอินทรีย์ นางศิราพร คิดกล้า มีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. เลือกพ้ืนที่ที่ไม่เคยท าการเกษตรเคมีมาไม่น้อยกว่า ๓  ปี 
๒. เป็นพ้ืนที่ที่ค่อนข้างดอนและโล่งแจ้ง 
๓. อยู่ห่างจากโรงงานอุตสาหกรรม 
๔. อยู่ห่างจากแปลงที่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี 
๕. ห่างจากถนนหลวงหลัก 
๖. มีแหล่งน้ าที่ปลอดสารพิษ 
ขั้นตอนการท าแปลง 
๑. เก็บตัวอย่างดิน ดินบนและดินล่างอย่างละ ๑ กิโลกรัม น าไปวิเคราะห์พร้อมกัน หาชนิดและ

ปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในดิน 
๒. แหล่งน้ าจะต้องเป็นแหล่งน้ าอิสระเก็บตัวอย่างน้ า ๑ ลิตร น าไปวิเคราะห์เพ่ือหาสารปนเปื้อน  

ที่ขัดต่อหลักการผลิตพืชอินทรีย์ 
๓. เมื่อทราบข้อมูลของดินและน้ าแล้วว่าไม่มีพิษต่อการปลูกพืชอินทรีย์ ก็เริ่มท าการวางรูปแบบ

แปลงผลิตพืชอินทรีย์ การวางแบบแปลงจะต้องท าการขูดร่องล้อมรอบแปลง เพ่ือเป็นการดักน้ าหรือป้องกันน้ าที่
มีสารปนเปื้อนไหลบ่ามาท่วมแปลงในฤดูฝน ร่องคูรอบแปลงควรกว้าง ๒ เมตร ลึก ๑ เมตร พร้อมกับท าการปลูก
หญ้าแฝกริมร่องโดยรอบทั้งด้านในและด้านนอก รากหญ้าแฝกจะเป็นก าแพงกรองน้ าเสียให้กลายเป็นน้ าดี ซึมเข้า
ไปในดินที่ปลูกพืชอินทรีย์ ส่วนใบของหญ้าแฝกก็ตัดไปใช้ปรับสภาพดินหรือใช้คลุมแปลงพืชผักอินทรีย์ต่อไป  
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๔. ในการเตรียมแปลงในครั้งแรกอาจใช้รถไถเดินตามก่อน แต่ถ้าหากใช้รถไถบ่อย ๆ แล้วมลพิษ
จากเครื่องยนต์จะตกค้างอยู่ในดิน และอาจจะมีปฏิกิริยาที่เป็นพิษต่อพืชจึงต้องระวัง ห้ามสูบบุหรี่ ในแปลงที่ท า
เกษตรอินทรีย์ ในการเตรียมแปลงจะต้องท าการไถพรวนให้พ้ืนที่โล่งแจ้ง พร้อมที่จะวางรูปแบบแปลงในการวาง
รูปแบบแปลงจะต้องวางไปตามตะวันเพ่ือให้พืชใช้แสงแดดปรุงอาหารและแสงแดดช่วยฆ่าเชื้อโรค แปลงที่ปลูก
ผัก ความกว้างไม่ควรเกิน ๑ เมตร ส่วนความยาวตามความเหมาะสมของพ้ืนที่  ส่วนพ้ืนที่ที่ยังไม่ท าแปลง อาจ
เอาพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วพร้า มาหว่านคลุมดินเพื่อท าเป็นปุ๋ยพืชสดเป็นการปรับปรุงดินไปพร้อมกับเป็น
การป้องกันแมลงวางไข่ในพงหญ้าด้วย    

๕. เมื่อเตรียมแปลงแล้วก็หันมาท าการปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลงก่อนที่จะปลูกพืชหลัก คือ พืชผักต่าง 
ๆ (เสริมกับการป้องกัน) ทางน้ า ทางอากาศ และทางพ้ืนดิน พืชสมุนไพรที่กับแมลงรอบนอก เช่น สะเดา ชะอม 
ตะไคร้ ข่า ปลูกห่างกัน ๒ เมตร โดยรอบพ้ืนที่ ส่วนต้นด้านในกันแมลงในระดับต่ า โดยปลูกพืชสมุนไพรเตี้ยลงมา 
เช่น ดาวเรือง กะเพรา โหระพา ตะไคร้หอม พริกต่าง ๆ ปลูกห่างกัน ๑ เมตร และที่จะลืมไม่ได้คือจะต้องปลูก
ตะไคร้หอมทุก ๆ ๓ เมตร แซมโดยรอบพ้ืนที่ด้านในด้วย 

๖. หลังจากปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือกันแมลงแล้วก็ท าการยกแปลงเพ่ือปลูกพืชผัก แต่ก่อนที่จะปลูก
จะต้องท าการปรับสภาพดินในแปลงปลูก โดยการใส่ปุ๋ยคอก (ขี้วัว) การใส่ปุ๋ยคอกนั้นจะใส่มากน้อยขึ้นอยู่กับ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินที่จะท าแปลงปลูกพืชอินทรีย์ (ข้ีวัวต้องเป็นวัวที่กินพืชตามธรรมชาติ) ท าการพรวนคลุก
กันให้ทั่วทิ้งไว้ ๗ วัน ก่อนปลูก การปลูกให้ปลูกพืชสมุนไพรกันแมลงที่ขอบแปลงก่อน เช่น ขึ้นฉ่าย และระหว่าง
แปลงก็ท าการปลูกกะเพรา โหระพา พริกต่าง ๆ เพ่ือป้องกันแมลงก่อนที่จะท าการปลูกพืชผัก พอครบก าหนด ๗ 
วัน พรวนดินอีกครั้งแล้วน าเมล็ดพันธุ์พืชมาหว่าน แต่เมล็ดพันธุ์พืชส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่คลุกสารเคมี จึงต้อง
น าเอาเมล็ดพันธุ์ผักมาล้าง โดยการน าน้ าที่มีความร้อน ๕๐ – ๕๕ องศาเซลเซียส วัดได้ด้วยความรู้สึกของตัวเรา
เองคือเอานิ้วจุ่มลงไปถ้าทนความร้อนได้ก็ให้น าเมล็ดพันธุ์พืชแช่ลงไป นาน ๓๐ นาทีแล้วจึงน าขึ้นมาคลุกกับกาก
สะเดา หรือสะเดาผงแล้วน าไปหว่านลงแปลงที่เตรียมไว้คลุมฟางและรดน้ า ก่อนรดน้ าทุกวันควรขย าขยี้ใบตะไคร้
หอมแล้วใช้ไม้เล็ก ๆ ตีใบกะเพราะ โหระพา ข่า ฯลฯ เพ่ือให้เกิดกลิ่นจากพืชสมุนไพรออกไล่แมลง ควรพ่นสาร
สะเดาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ๓ – ๗ วันกันก่อนแก้ ถ้าปล่อยให้โรคแมลงมาแล้วจะแก้ไขไม่ทันเพราะว่าไม่ได้ใช้
สารเคมี ควรดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดพอถึงอายุเก็บเก่ียวควรเก็บเกี่ยวผลผลิต ถ้าทิ้งไว้จะสิ้นเปลืองสารสมุนไพร
ในการปลูกพืชอินทรีย์ในระยะแรกผลผลิตจะได้น้อยกว่าพืชเคมีประมาณ ๓๐ – ๔๐% แต่ราคานั้นมากกว่าพืช
เคมี ๒๐ – ๕๐% ผลดีคือท าให้สุขภาพของผู้ผลิตดีขึ้นไม่ต้องเสียค่ายา (รักษาคน) สิ่งแวดล้อมก็ดีด้วย รายได้ก็
เพ่ิมกว่าพืชเคมีหากท าอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่องผลผลิตจะไม่ต่างกับการปลูกพืชเคมีเลย 

๗. หลักจากที่ท าเก็บเกี่ยวพืชแรกไปแล้วไม่ควรปลูกพืชชนิดเดียวกับพืชแรก เช่น ในแปลงที่ ๑ 
ปลูกผักกาดเขียวปลีได้ผลผลิตดี หลังเก็บผลผลิตไปแล้วปลูกซ้ าอีกจะไม่ได้อะไรเลย ควรปลูกสลับชนิดกัน เช่น 
ปลูกผักกาดเขียวปลี แล้วตามด้วยผักบุ้งจีนเก็บผักบุ้งจีนแล้วตามด้วยผักกาดหัว เก็บผักกาดหัวแล้วตามด้วยตั้งโอ๋ 
ท าเช่นนี้ทุก ๆ แปลงที่ปลูกแล้วจะได้ผลผลิตดี 

๘. การปลูกพืชอินทรีย์ ปลูกได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน แต่จะต้องปลูกพืชสมุนไพรก่อนและ
ต่อเนื่อง แล้วต้องปลูกพืชสลับลงไปในแปลงพืชผักเสมอ ต้องท าให้พืชสมุนไพรต่าง ๆ เกิดการช้ าจะได้มีกลิ่น 
ไม่ใช่ปลูกเอาไว้เฉย ๆ การปลูกพืชแนวตั้งคือพืชที่ขึ้นค้าง เช่น ถั่วฝักยาว มะระจีน ฯลฯ และแนวนอนคือ พืชผัก
ต่าง ๆ เช่น คะน้า กะหล่ าปลี ตั้งโอ๋ ฯลฯ ควรท าเช่นนี้ทุกครั้งที่ปลูกพืชในแปลงเกษตรอินทรีย์ 

๙. การปลูกพืชสมุนไพรในแปลงเพ่ือไล่แมลงยังสามารถน าเอาพืชสมุนไพรเหล่านี้ไปขายเพ่ิม
รายได้อีกทางหนึ่งด้วย หลังจากท าการเก็บเกี่ยวพืชผักแล้วควรรีบท าความสะอาดแปลงไม่ควรทิ้งเศษพืชที่มีโรค
แมลงไว้  ในแปลง ให้รีบน าไปท าลายนอกแปลงส่วนเศษพืชที่ไม่มีโรคแมลงก็ให้สับลงแปลงเป็นปุ๋ยต่อไป 
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๒.๓ ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนุนการท างาน 
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาระดับอ าเภอ 

  1) นายโสภณ พัวบัณฑิตกุล  เกษตรอ าเภอกระสัง 
  2) นางธัญพร โนนสิงห์   เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรช านาญงาน 
  3) นางกฤษณา  กุประดิษฐ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  4) นางสาวบังอร โฉมฉิน   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  5) นางสาวประยูร มาลีหวล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  ๖) นางสาวประภัสสร ประมูล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 

หน่วยงานประสานงาน 
  1) ส านักงานเกษตรอ าเภอกระสัง กรมส่งเสริมการเกษตร 
  2) ส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการเกษตร 
  3) สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ กรมพัฒนาที่ดิน 
  ๔) ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  ๕) ส านักงานประมงอ าเภอกระสัง กรมประมง 
  ๖) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกระสัง กรมปศุสัตว์ 
  ๗) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกระสัง กรมพัฒนาชุมชน 
  ๘) กศน.ต าบลชุมแสง กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๙) องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
 เครือข่ายความร่วมมืออ่ืนๆ 
  1) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอกระสัง (ศพก.หลัก) 
  ๒) เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอ าเภอกระสัง      
(เครือข่าย ศพก.) 
  ๓) เครือข่ายเกษตรกรปราชญ์ชาวบ้านอ าเภอกระสัง 
  ๔) เครือข่ายเกษตรกรนาแปลงใหญ่อ าเภอกระสัง 
  ๕) เครือข่ายเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ประสานอ าเภอกระสัง 
  ๖) เครือข่ายเกษตรปราดเปรื่อง Smart Farmer/Young Smart Farmer อ าเภอกระสัง 
  ๗) เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์อ าเภอกระสัง 

๒.๔ ประโยชน์ที่ได้รับ 
ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลชุมแสง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน มีเป้าหมายให้เกษตรกร

ประสบความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในประเด็นการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ซึ่งผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน มีดังนี ้

๒.๔.๑ ด้านการลดต้นทุน เกษตรกรกรในพ้ืนที่ตระหนักถึงการลดต้นทุนการผลิตโดยการลดใช้
สารเคมี ปุ๋ยเคมี ด้วยการปลูกปอเทืองใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเพ่ือเป็นการปรับปรุงบ ารุงดิน และท าปุ๋ยน้ าเ พ่ือใช้เองใน
กิจกรรมการเกษตร สามารถช่วยให้ลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยเคมีได้ การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต การใช้สารไตรโคเดอร์มาทดแทนการใช้สารก าจัดเชื้อราในนาข้าว ป้องกันการเกิดโรค จึงถือได้
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ว่าศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรกรในชุมชน 

2.๔.๒ ด้านการตลาด การผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานการผลิตตามระบบการรับรองอาทิ 
มาตรฐานข้าวอินทรีย์ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่สนใจอาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารที่มีความ
ปลอดภัย ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล โดยพร้อมที่จะจ่ายเงิน
เพ่ิมขึ้นส าหรับการบริโภคสินค้าปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่จะตอบสนองต่อการมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเกษตรกรในชุมชนมี
ระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานตามความต้องการ ถือว่าเป็นการสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

 

๒.๕ เป้าหมายการพัฒนาล าดับถัดไป 
 การพัฒนาองค์ความรู้การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์  ศูนย์เครือข่าย ศพก. ต าบลชุมแสง จัดตั้งขึ้น

เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีจุดเด่นที่การท าเกษตรผสมผสานและการผลิตพืชอินทรีย์  
ผลจากการที่เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ และน าองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพ้ืนที่ของตนเองในด้าน
การผลิตพืชอินทรีย์  พบว่าเกษตรกรยังประสบกับสภาพปัญหาทางการตลาดเกษตรอินทรีย์อยู่ ด้วยเหตุผลที่ว่า 
ไม่สามารถท่ีจะก าหนดราคาได้เอง ยังคงเน้นการขายส่งให้แก่พ่อค้าคนกลางโดยการมารับซื้อถึงหมู่บ้าน ซึ่งจะถูก
กดราคาพืชผลลงเกือบทุกชนิด เป็นผลกระทบในระยะยาว ดังจะเห็นได้จากการขาดอ านาจในการต่อรองราคา
จ าหน่าย ท าให้ได้ผลตอบแทนต่ าไม่คุ้มกับต้นทุนเท่าที่ควร จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาการจัดการความรู้ทางการ
ตลาดเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้และหาแนวทางในการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์
ในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องของตลาด โดยพึ่งพาระบบตลาดที่ผ่านพ่อค้าคนกลางให้น้อยที่สุด 

๒.๖ ปัจจัยความส าเร็จ 
 การด าเนินงาน ศูนย์เครือข่าย ศพก. ต าบลชุมแสง จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของ
ชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร 
โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในประเด็นการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนา
คุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เกษตรกร
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตส านึกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินการดังนี้ 

๒.๖.๑ การจัดการระบบการเรียนรู้ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ในการรู้จักตนเองเพ่ือให้ทราบ
ศักยภาพและขีดจ ากัดของชุมชน การเรียนรู้เพ่ิมเติมจากภายนอกอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สามารถก าหนดแผนการ
พัฒนาตนเองได้อย่างตรงตามศักยภาพ และแก้ไขปัญหาได้ตรงตามข้อมูลปัญหาที่แท้จริง ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษา เป็นผลให้เกิดการพัฒนาที่รอบด้านของชุมชน 

๒.๖.2 การจัดการพ้ืนที่ การบริหารจัดการพ้ืนที่ในทุกกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมี
กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนลดต้นทุนการใช้สารเคมี 
ปุ๋ยเคมี ด้วยการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยอินทรีย์ในกิจกรรมการเกษตรทดแทน ส่งเสริมให้เข้าสู่ระบบ
มาตรฐานสินค้าเป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่   
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๒.๖.๓ ความสามัคคีของชุมชนและผู้น าที่เข้มแข็ง ชุมชนมีผู้น าที่มีความคิดเป็นนักพัฒนา ที่ต้องการ
พัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนที่มี
แนวคิดเดียวกัน จึงก่อให้เกิดความสามัคคีส่งผลให้การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง 

๒.๖.๔ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ การด าเนินงาน ศูนย์เครือข่าย ศพก. ต าบล
ชุมแสง มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ให้การสนับสนุนวิชาการและงบประมาณ ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความร่วมมืออย่างเต็มก าลัง ท าให้การด าเนินงาน
ของ ศพก. เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความส าเร็จ  

 
๒.๗  สิ่งดีดีที่คาดไม่ถึง  

ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลชุมแสง นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน ที่มุ่งเน้นให้
เกษตรกรสามารถการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตแล้ว  ยัง
ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการที่เกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต ดังนี้ 

๒.๗.๑ ผลสืบเนื่องจากการท าเกษตรอินทรีย์น าไปสู่การสร้างอาหารที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค 
รวมถึงประชากรในพ้ืนที่ ได้บริโภคผลผลิตไม่มีสารตกค้างและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ไม่มีโรค ไม่มีแมลง เป็น
ต้น ทั้งนี้รวมถึงการท าเกษตรอินทรีย์ยังช่วยสร้างความยั่งยืนของการใช้ทรัพยากรที่มีผลต่อการผลิต ได้แก่ 
ทรัพยากรดินมีความสมบูรณ์ ทรัพยากรน้ าไม่เน่าเสียหรือไม่มีสารปนเปื้อน และสิ่งมีชีวิตมีความหลายหลาย และ
มีปริมาณที่สมดุลสร้างความหลากหลายของอาหาร ด้วยการปลูกพืชหลายชนิดตามฤดูกาล และตามปัจจัยที่มี
จ ากัด เช่น ในนาปลูกข้าว บริเวณคันนาปลูกกล้วย บ่อน้ าท าเป็นที่เลี้ยงปลา เป็นต้น 

๒.๗.๒ เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย ในการด าเนิน
กิจกรรม ทั้งด้านเป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า รวมถึงการการแบ่งปันปัจจัยการผลิตเพ่ือน าไปขยายผลต่อยัง
เครือข่ายอ่ืน ๆ ต่อไป  

๒.๘ ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข 
 ศูนย์เครือข่าย ศพก.ต าบลชุมแสง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นศูนย์บริการด้านการเกษตรของ

ชุมชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านเกษตรผสมผสาน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคสามารถแบ่งได้
ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 ปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ พบว่า เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลชุมแสง อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบปัญหามากท่ีสุดคือ ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร ในพ้ืนที่ไม่มีแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร การท านาปลูกข้าวต้องอาศัยน้ าฝน เกษตรกรต้องประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกัน  ซึ่งเป็นภัยแล้งที่เกิด
จากขาดฝนหรือฝนแล้ง ในช่วงฤดูฝนและเกิดฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือนกรกฎาคม มีผลกระทบต่อ
การท าการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่เป็นอันมาก ในปัจจุบันมีเกษตรกรบางรายมีการสูบน้ าใต้ดินมาใช้เพ่ือ
การเกษตรโดยใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นผลดีกับเกษตรกรในปัจจุบัน หากแต่ในอนาคต
เมื่อเกษตรกรสูบน้ าใต้ดินมาใช้มากขึ้น ต่างคนต่างสูบท าให้ทรัพยากรน้ าใต้ดินลดน้อยลงหรืออาจจะหมดไปใน
ที่สุด ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ควรสร้างการรับรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ าให้เกษตรกร เพ่ือให้
เกษตรกรเกิดองค์ความรู้และบริหารจัดการพ้ืนที่ได้ จัดหาแหล่งน้ าส ารองในพ้ืนที่และส่งเสริ มการปลูกต้นไม้
ทดแทน ช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติและปรับปรุงระบบนิเวศน์  

ประเด็นที่ 2 ปัญหาด้านการให้บริการ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) เป็นงานนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนการ
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ด าเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในพ้ืนที่ แต่เกษตรกรต้นแบบยังขาดองค์ความรู้อย่างถ่องแท้ในทุกแขนงวิชาของการเกษตร จึงไม่
สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในทุกด้านได้ 

๒.๙ การขยายผลสู่เกษตรกรอื่นๆ  
นางศิราพร คิดกล้า เกษตรกรต้นแบบ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ต าบลชุมแสง อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านการผลิตพืชปลอดภัย 
ด้วยการด าเนินกิจกรรมการเกษตรหลายๆ กิจกรรมแบบผสมผสานในแปลงเดียวกัน ได้แก่  การผลิตข้าวอินทรีย์ 
การผลิตผักอินทรีย์ การท าปศุสัตว์และการท าประมง ซึ่งนางศิราพร มีส่วนช่วยในการสร้างกลุ่มเพ่ือขยายผลใน
การพัฒนาด้านการเกษตร ดังนี้ 

ปี ๒๕๖๐ เป็นแกนน าในการรวมกลุ่มเกษตรกรด้วยการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร
รูปแบบแปลงใหญ่ ภายใต้ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรบ้านจาน มีสมาชิกจ านวน ๑๗๑ ราย พ้ืนที่ 
๑,๓๒๕ ไร่ โดยมีเป้าหมายให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ด้วยการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกเข้าสู่ระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และ
ยกระดับสู่การผลิตข้าวอินทรีย์ตามล าดับ   

ปี ๒๕๖๑ เป็นแกนน าในการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กรมการข้าว) โดย
ต าบลชุมแสง มีกลุ่มเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน ๙ กลุ่ม สมาชิก จ านวน ๑๑๔ ราย พ้ืนที่ 
๑,๒๑๐ ไร่  ซึ่งนางศิราพรได้รับเลือกให้เป็นประธานกลุ่ม มีบทบาทส าคัญในการเป็นศูนย์กลางถ่ายทอดการผลิต
ข้าวตามกระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน) ให้แก่สมาชิก เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา
ผลผลิตราคาต่ า ด้วยการสร้างและพัฒนาการผลิตให้ได้รับรองมาตรฐานตามความต้องการของตลาด  เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าของสินค้าให้มีราคาสูงขึ้น 
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