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ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

นายบาล บญุกํ้า 

วันเดือนป  14 มกราคม  2511  

เบอรโทรศัพท 082 895 7321 

ที่อยูปจจุบัน      บานเลขที่ 92 หมูที ่4 บานบัว ตําบลบานตุน   

              อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ขอมูลทั่วไปของศพก. 

1. ความเปนมา  

   นายบาล บุญก้ํา เกษตรกรตนแบบ ผูนําการเปลี่ยนแปลงทางความคิดปรับเปลี่ยนการผลิตขาวแบบ

สารเคมี ปรับเปลี่ยนเปนการผลิตขาวอินทรีย โดยกระบวนการมีสวนรวมของเกษตรกรโดยความเปนมาเมื่อป พ.ศ. 

2554     มีเกษตรกรในหมูบานเจ็บปวยรักษาตัวอยูโรงพยาบาล ซึ่งคนไขมีอาการเสียเลือดตองการเลือด กลุมญาติๆ

จึงไดชักชวนกันไปบริจาคโลหิตจํานวน 10 กวาราย ปรากฏวาสามารถบริจาคไดไมถึง 5 รายจึงทําให นายบาล บุญก้ํา 

กลับมาคิดวาในการทําการเกษตรปจจุบันใชสารเคมีในการเกษตรจํานวนมาก ทําใหสารพิษตางๆตกคางอยูในกระแส

โลหิต หรือการบริโภคอาหารที่ไมปลอดภัย  

  ตอมานายบาล บุญก้ํา ไดขอคําปรึกษาขอความรูตางๆจากหนวยงานราชในการปรับเปลี่ยนเกษตรกร

ในพ้ืนที่ จากเดิมที่เกษตรกรปลูกพืชเชิงเด่ียว มีการใชสารเคมีในการเกษตรจํานวนมาก ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเปน

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีที่เหมาะสม มีการปลูกพืชที่หลากหลายขึ้นทําใหเกษตรกรมีการลดรายจาย เพ่ิมรายไดใน

ครัวเรือน มีการสงเสริมการผลิตพืชแบบปลอดภัยมากขึ้น และมีการรณรงคลดละเลิกการใชสารเคมีในแหลงนํ้าตนทุน 

(อางเก็บนํ้าแมตุน) รวมถึงการเผยแพรหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญา และแนวคิดในการทําการเกษตรใหกับ

เกษตรกรในพ้ืนที่ใกลเคียงจนไดรับการแตงต้ังใหเปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรของอําเภอ

เมืองพะเยา 

  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองพะเยา ต้ังอยู ณ หมูที่ 2       

บานตุนกลาง ตําบลบานตุน อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พิกัดที่ต้ังศูนย  X = 587239 Y=2117299 สินคาหลัก 

ขาว                                                                          
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2. ประเด็นการถอดบทเรียน 

 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

  1. การผลิตเมล็ดพันธุขาวคุณภาพ มะลิ 105 ยึดหลักการทําเกษตรแบบประณีต ลดการใชสารเคมี 

ใชชีวภัณฑในการปองกันและกําจัดศัตรูพืช ใชปุยอินทรียและปุยพืชสด และพัฒนาสูตรนํ้าหมักชีวภาพสําหรับ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เนนการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที ่

  2. การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชและเผยแพรเนนการพ่ึงพาตนเอง มีการรวมกลุม

ทํากิจกรรมตางๆ ในชุมชนอยางเขมแข็ง มีการถายทอดความรูใหสมาชิกในชุมชนมีทัศนคติ พฤติกรรมและระบบ

การผลิตที่สอดคลองกับภูมิปญญา ทรัพยากร และแนวทางการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนไดอยางลงตัวผาน

กิจกรรมที่สอดคลองกับหลักการสามหวง สองเง่ือนไข คือชุมชนมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดีใน

ตัว ตลอดทั้งมีความรูคูคุณธรรม ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนหมูบานดอกบัวใหมีความเขมแข็งและสามารถ

ยืนหยัดไดดวยตนเอง จนไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนหมูบาน

ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงดีเดนระดับประเทศ เมื่อป 2553 

  3. การถายทอดทางบัญชีครัวเรือน บัญชีตนทุนทางการเกษตร เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรทําบัญชี

ตนทุนอาชีพ มีการคาดการณตนทุนการผลิต และวางแผนการประกอบอาชีพเกษตร นายบาล บุญกํ้า ไดรับ

คัดเลือกเปนครูบัญชีอาสา (กรมตรวจบัญชีสหกรณ) และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (สํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร) 

 ภาคีเครือขายที่สนับสนุนการดําเนินงาน 

  1. หนวยงานภาครัฐ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา/สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพะเยา และ 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ สนับสนุนงบประมาณและเครือขายในการดําเนินงาน หนวยงาน

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เชน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อําเภอ สนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชน ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ การตลาด สํานักงานพาณิชยจังหวัด ศูนยเมล็ดพันธุขาวพะเยา 

  2. สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีพะเยา สนับสนุนงบประมาณ และความรูในดานตางๆ เชนการบรรจุภัณฑ 

  3. young smart farmer (ysf) มีสวนรวมในการชวยประสานงานดานการตลาดใหกับ ศพก.และ

กลุมแปลงใหญตําบลบานตุน  

  4. นายบาล บุญกํ้าเปนสมาชิกกลุมแปลงใหญตําบลบานตุน ซึ่งเปนกลุมที่มีศักยภาพในการผลิตและ

กลุมมีความเขมแข็ง มีการบริหารจัดการกลุมที่ดี สามารถยื่นขอสินเช่ือในรูปแบบกลุมแปลงใหญกับ ธนาคารเพ่ือ
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การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เพ่ือนํามาใชในกลุมแปลงใหญ

และไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการเกษตร  โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(กลุมแปลงแปลงใหญขาว) 

 

 ผลสําเร็จทีเ่ปนรูปธรรม 

      การผลิตขาวปลอดภัย – ขาวอินทรีย ชุมชนไดรับประโยชน คือ   

  1.  มีพ้ืนที่ปลูกขาวอินทรีย 2 หมูบาน จาก 11 หมูบาน ทําใหมีอาหารปลอดภัยบริโภคในชุมชน 

  2. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิม จากการลดตนทุนการผลิต จากเดิมตนทุนในการผลิตขาววิธีเดิม          

ของเกษตรกรมีตนทุนการผลิต 4 ,325 บาท/ไร ผลผลิตขาวเฉลี่ย 500 กก./ไร เกษตรกรเปลี่ยนมาใชปุ ย              

ตามคาวิเคราะหดินและการประยุกตใชเทคโนโลยี สามารถลดตนทุนการผลิตลงเหลือเฉลี่ย 2,814 บาท/ไร ผลผลิต

ขาวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย  600 กก./ไร  

  3. มีผลิตภัณฑขาวอินทรียกลุมจําหนายให กับเกษตรกรที่มาศึกษาดูงาน และบุคคลทั่วไป         

สรางรายไดใหกับเกษตรกรในหมูบาน 
 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ 

  1. ความรัก ความมุงมั่น ในการประกอบอาชีพอาชีพ  

  2. การหมั่นศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม สรางเครือขาย เพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรู 

  3. ประยุกตใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับตนเอง และพ้ืนที่ 

  4. เปนผูเสียสละในการทํางาน ประสานสิบทิศ บูรณาการกับทุกหนวยงาน มีการประสานงาน

รวมกับหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ไดรับคัดเลือกใหเปนเลขานุการ ของ

คณะกรรมการ ศพก./แปลงใหญ ระดับเขต (เหนือบน) ในพ้ืนที่  
 

 แนวคิดในการทํางาน 

  การนอมนําหลกัเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 

ในการทําการเกษตรและการดําเนินชีวิต เสียสละ สรางเครือขายในการทํางาน 

 หลักคิดในการประกอบอาชพีการเกษตร 

  คิดวางแผน ลงมือทํา ขยายผลตอเน่ือง 
 

 ประโยชนที่เกิดขึ้นกับภาคการเกษตรในพื้นที่ คือ 

  1. เกษตรกรปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชสารเคมโีดยมีการลดละเลิก และหันมาใชปุยอินทรียมากขึ้น 

  2. เกษตรกรมกีารคิดคนนวัตกรรม การนําเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต 

  3. เกษตรกรกรปรับเปลี่ยนการผลิตเพ่ือขายเขาโรงสีเดิม เปนการแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลคา 
 

การขยายผลสูพื้นที่ใกลเคียง 
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  เกษตรกรตําบลบานตุน มีการรวมกลุมเพ่ือทําการเกษตรแบบแปลงใหญ โดยจัดต้ังแปลงใหญขาวขึ้น   

ในป 2562 สมาชิกเริ่มตนจํานวน 351 ราย พ้ืนที่ 3,800 ไร ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลบานตุนเกือบทุกหมูบาน 

ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 440 ราย พ้ืนที่มากกวา 4,000 ไร แสดงให เห็นถึงผลสําเร็จในการรวมกลุม             

ของเกษตรกร โดยมีการดําเนินงานแบบบูรณาการรวมกับศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

อําเภอเมืองพะเยา ที่มีนายบาล บุญก้ํา เปนประธานและเปนแหลงเรียนรูใหสมาชิกแปลงใหญ เพ่ือการ

พัฒนาการผลิตขาวอินทรีย โดยจุดเดนและความภาคภูมิใจของแปลงใหญบานตุน ไดแก การลดตนทุนการผลิต 

20 % เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 20 % โดยการบริหารจัดการนํ้าใหแกสมาชิกขุดสระขนมครกทุกราย         

เพ่ือเปนแหลงนํ้าพรอมทั้งนํานวัตกรรมและตอยอดการวิจัย ไดมีการพัฒนาคุณภาพสูการรับรองอินทรียและ 

GAP รอยละ 80 นําหลักการตลาด นําการผลิตมาวางแผนการผลิตใหแกสมาชิก และเช่ือมโยงการตลาดทุก

เครือขาย สรางแบรนดสินคาและเปลี่ยนจากผลผลิตวัตถุดิบ ไปสูสินคานวัตกรรม ลดความเสี่ยงการผลิตพืชเชิง 

เด่ียว พัฒนาไปสูการทองเที่ยวเชิงเกษตร มีการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม สุขภาพและคุณชีวิตของคนใน

ชุมชนดีขึ้น มีความรักสามัคคี มีรายไดอยางตอเน่ือง 
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แปลงใหญขาวหอมมะลิอินทรีย 

 

การทําบัญชีตนทุนอาชีพ 
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ดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
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ภาคผนวก 
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สถานที่ถอดบทเรียน 

ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองพะเยา ตําบลบานตุน จังหวัดพะเยา 

 

ทีมงานถอดบทเรียน 

1. นางสาวชิชานา จันทรปา  หัวหนากลุมยุทธศาสตร สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 

2. นางสาวกัลยาณ ีสมงาม  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 

3. นายอภิชัย หมูกอน  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 

4. นายอภิวิชญ ไชยคํา  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 

3. นายฤชากร ขุนออย   นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองพะเยา 

 

ผูรับการถอดบทเรียน 

นายบาล บุญก้าํ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

 


