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การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     จัดทําโดย 

      

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 

กรมสงเสริมการเกษตร 

กรมสงเสริมการเกษตร 



ถอดบทเรียน เรื่อง เกษตรอินทรีย 

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 จังหวัดรอยเอ็ด 

 

1.ประวัติความเปนมา 

     เกษตรกรตนแบบ   

  

 

 

 

 

 

 

เกิดเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2514 ปจจุบันอายุ 50 ป  บานเลขที่ 2 หมู 17 ตําบลพนมไพร อําเภอพนมไพร 

จังหวัดรอยเอ็ด จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา                 

ตามอัธยาศัย (กศน.) อําเภอพนมไพร 

2. แรงจูงใจในการดําเนินการทําเกษตรปลอดภัย 

 การทําเกษตรอินทรีย มาจากแนวคิด การรักสุขภาพตนเอง  กอนที่จะหันมาประกอบอาชีพดานการเกษตร 

ทํางานอยูที่กรุงเทพมหานคร การใชชีวิตในกรุงเทพฯ ซื้ออาหารกินทุกอยาง ทําใหคิดวา จากอาหารที่เรากิน 

เราเอาสารพิษอะไรเขาไปในสูรางกายเราบาง จึงอยากปลูกพืชกินเองโดยไมใชสารเคมี จากการจุดประกาย

ความคิดการปลูกพืชไมใชสารเคมี ทําใหลงมือปลูกตนชะอม 200 ตน ตนผักหวาน 200 ตน ปลูกโดยไมมี

ความรูและประสบการณดานการปลูกพืชมากอน ทําใหประสบปญหาศัตรูพืชมากทําใหพืชตายหมด  

 ตอมานองชายไดแนะนําชักชวนใหลองปลูกไผ จึงสนใจปลูก กอนปลูกไดไปศึกษาดูงานที่วิสาหกิจ

ชุมชนกลุมปลูกไผเลี้ยงบานปลาอีด ตําบลนาแก อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร และไดซื้อพันธุไผเลี้ยง                

มาปลูกจํานวน 300 ก่ิงๆละ 30 บาท โดยยืมเงินมาลงทุนในการปลูกไผ 35,000 บาท  สองปแรกประสบ

ความสําเร็จจากการขายผลผลิต ไดทุนคืน และมีการขยายผลสูเกษตรกรขางเคียงจํานวน 4 ราย หลังจากน้ัน

ประสบปญหาการขายผลผลิตตัดราคากันระหวางผูปลูกดวยกันเอง จากเดิมเคยขายได กิโลกรัมละ 40 บาท 

ราคาจะลดตํ่าลงในชวงฤดูฝนเหลือตํ่าสุดที่เคยขายได กิโลกรัมละ 5 บาท และประสบปญหาไผออกดอก (ไผตายขี๋) 

ทําใหตนไผตาย ซึ่งจากประสบการณทําใหไดเรียนรูถึงความเสี่ยงของการปลูกพืชเชิงเด่ียว 

เกษตรกรตนแบบ 

นายกิตติชัย  กลาหาญ 

เกษตรกรตนแบบ ศูนยเครือขาย ศพก.อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 

ช่ือศูนยเครือขาย : ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 

                       นายกิตติชัย  กลาหาญ 



 ป พ.ศ.2552 นายฉัตรชัย  นาออม เกษตรตําบลพนมไพร ใหนายกิตติชัย  กลาหาญ เปนตัวแทน ของ

อําเภอพนมไพร ไปอบรมการทําเกษตรอินทรีย ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รังสิต กรุงเทพฯ อบรมหลักสูตร New 

Wave Farmer หลักสูตร 5 วัน 4 คืน ทําใหไดประสบการณจากการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 

จากการศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ และจากการประสบปญหาการปลูกพืชเชิงเด่ียว(ไผ)  จึงปรับเปลี่ยน

พ้ืนที่การปลูกไผบางสวน มาปลูกพริก จํานวน 400 ตน  แตไมประสบความสําเร็จ เพราะพริกมีปญหาเรื่องโรค

แมลงมาก  ประสบปญหาเรื่องดิน ปุย โรครากเนา โคนเนา  จึงโทรศัพทไปปรึกษาเรื่องดิน และการทํานํ้าหมัก                

กับอาจารยที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี  ประกอบกับสถานี

พัฒนาที่ดินใหเอกสารเรื่องการปรับปรุงดินมา จึงไดมาศึกษาเก่ียวกับการบํารุงดิน สอดคลองกับการคํานิยาม

ของเกษตรทฤษฎีใหม  3 หวง 2 เง่ือนไข ทําความเขาใจกับคํานิยามน้ัน และไดเขาใจถึงความหมาย สงผลใหใน

ป พ.ศ. 2555 ทําการหักดิบการไมใชสารเคมีและปุยเคมี เขาสูการทําเกษตรอินทรียอยางแทจริงและมุงม่ัน 

 

 

 

 

 

 

 ป พ.ศ.2553 สถานีพัฒนาที่ดินไดคัดเลือกใหเปนหมอดินอาสาประจําตําบลแทนคนเดิมที่ลาออกไดไป

ศึกษาดูงานที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 

 หลังการหักดิบไมใชสารเคมีและปุยเคมี  มีการปลูกพืช โดยเลือกปลูกพืชที่จําเปนตองกิน “กินทุก

อยางที่ปลูก ปลูกทุกอยางที่กิน”  ต้ังเปาหมาย 3 ป ที่จะตองเปนเกษตรอินทรียใหได   

 สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ดสนับสนุนวัสดุทํานํ้าหมัก และไดพบจุดหักเหในการเปนแหลงเรียนรู คือ 

สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด ต้ังเปนศูนยเรียนรูการพัฒนาที่ดิน ของสถานีพัฒนาที่ดิน ทําใหตองลงมือทําทุกอยาง

อยางจริงจัง ทําดวยตนเอง และทดลองใชดวยตนเอง  เริ่มหาความรูเกี่ยวกับการเกษตรจากสถานีวิทยุ  สื่อตางๆ 

หนังสือ โทรทัศน อินเตอรเน็ท  ทําใหมีความมั่นใจในการทําเกษตรอินทรียมากขึ้น 

 บุคคลที่ยึดเปนตนแบบ 

 1. อาจารยพัด  สันทัด  ถายทอดความรูเกษตรอินทรีย  คิดคนฮอรโมนหนอกลวย 

 2. อาจารยคํานึง นวลมณี  ศนูยเรียนรูนครศรีธรรมราช ถายทอดเรื่อง ปุย นํ้าหมัก ฮอรโมนไข 

 3. อาจารยอธิศพัฒน  วรรณสุทธ์ิ  ซึ่งเปนแพทยแลวลาออกจากราชการมาทําเกษตรอินทรียอยูที่

อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย เปนแรงบันดาลในในการตอยอดการทําฮอรโมนไข ฮอรโมนจากหนอกลวย และการ

เขาสูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางลึกซึ้ง 



 

 3 ป หลังจากหักดิบหันเขาสูการทําเกษตรอินทรียจากจริงจัง                                                                          

เมื่อป 2555 เขารับการตรวจรับรองพืช GAP เปนเบ้ืองตน และป 2558                                                                 

คิดวาประสบความสําเร็จในการทําเกษตรอินทรีย โดยดูจากสภาพของดิน 

ความสมบูรณของพืชที่ปลูก  การไดรับการรับรองเปนเกษตรอินทรีย  

จากกรมวิชาการเกษตร  และป 2561 ไดเขารับการอบรม PGS ของกรมพัฒนาที่ดิน  

3. วิธีการดําเนินงาน  

 จากการปลูกพืชเชิงเด่ียวจากการปลูกผักชะอม  มาปลูกผักหวาน และเปนตนไผ ตามลําดับ  ทําใหได

ประสบการณของความเสี่ยงในการปลูกพืชเชิงเด่ียว จึงหันมาปลูกพืชผักผสมผสานที่เปนพืชอินทรีย  ไดแก 

พริก มะเขือ ผักบุง หอม ผักชีจีน ผักชีลาว ผักชีฝรั่ง ตะนา ผักกาด  โดยใหภรรยาเปนผูจําหนายที่ตลาด 

 ปจจุ บันไดสงผลผลิตจําหนายที่  โรงพยาบาลอําเภอพนมไพร(สงโรงครัวของโรงพยาบาล)                            

ตลาด Greem Market (เริ่ม ป 2561) จําหนายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี  จําหนายที่ตลาดประชารัฐ                      

(เริ่ม ป 2561) ทุกวันอาทิตยและวันอังคาร  และจําหนายที่ตลาดสดอําเภอพนมไพร 

 การกาวเขามาสูการเปนกลุมผลิตพชือินทรีย                                                                                          

โดยสมัชชาสุขภาพอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข                                                        

โรงพยาบาลเปนเครือขายศูนยมะเร็งของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ                                                                            

(วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ) ที่จังหวัดรอยเอ็ด 

มีโรงพยาบาลเปนเครือขายอยู 2 แหง คือ โรงพยาบาลพนมไพร และโรงพยาบาลอําเภอเมืองรอยเอ็ด  

มีโครงการจะทําโรงครัวสีเขียวใหเกษตรกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย ทําใหไดเขารวมโครงการ 

โดยไดนําผลผลิตไปตรวจสารเคมี พบวาปลอดสารเคมีเจาหนาที่โรงพยาบาลจึงติดตอใหผลิตสงใหโรงพยาบาล 

แตกําลังการผลิตลําพังสวนตนเองไมพอ  จึงไดไปปรึกษานายธีรพันธ สนามพล ซึ่งเปนเกษตรตําบลขณะน้ัน  

หาขอมูลเกษตรกรที่ปลูกพืชปลอดภัย รวบรวมสมาชิก ได 9 คน แตอยูในพ้ืนที่คนละตําบลได จัดต้ังเปนกลุม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียอําเภอพนมไพร เมื่อ 14 กุมภาพันธ 2561 มีการเช่ือมโยงการตลาดกับ

โรงพยาบาลอยางเต็มตัว ปจจุบันมีสมาชิกเพ่ิมจากเดิม 9 คน เปน 75 คน สมาชิกกระจายอยูทุกตําบล สมาชิก

มีหลายกลุมอาชีพ ไดแก  เกษตรกร 53 คน ขาราชการบํานาญ 8 คน แพทย เจาหนาที่โรงพยาบาล 9 คน อาจารย 

5 คน 

ชนิดพืชที่ปลูก คือ พ้ืนที่ปลูกขาว  และพ้ืนที่ปลูกผัก ผลไม ( สมโอ  กระทอน  ลาํไย  มะมวง) 

จําแนกการผลิตเปน 2 ประเภท คือ กลุมที่ปลูกพืชอินทรีย 100 % โดยไดรับใบรับรองเกษตรอินทรีย                      

มีจํานวน 10 คน  กลุมผลิตพืช GAP จํานวน 3 คน และกําลังขอตรวจแปลง 3 คน และกลุมที่สนใจเปนสมาชิก

แตทําเพ่ือบริโภคและเหลือบริโภคก็จําหนายดวยตนเอง จํานวน 59 คน 



 

วิธีการปลูก มีหลายรูปแบบ ไดแก การปลูกบนดิน  ปลูกในโรงเรือน การปลูกผักยกแคร  มีการใช

ระบบการใหนํ้าแบบมินิสปริงเกลอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการการจําหนายผลผลิต โดยการต้ังไลนกลุม รับออเดอรผลผลิตโดยเหรัญญิก ซึ่งโรงพยาบาล จะ

มีออเดอรลวงหนากอน 2 เดือน หากออเดอรที่โรงพยาบาลตองการน้ันเปนพืชผักที่เกษตรกรผลิตไมไดเพราะ

ขึ้นอยูกับฤดูกาล ก็จะประสานโรงพยาบาลใหปรับเมนูอาหารของโรงพยาบาลใหสัมพันธกับพืชที่เกษตรกรปลูก 

กติกาขอบังคับของกลุม 

 - สมาชิกตองลงหุน หุนละ 100 บาท ไมเกนิ 10 หุน 

 - มีการประชุมสัญจร 2 เดือน/ครั้ง สวนไหนพรอมเปนเจาภาพ 

ประชุมก็จะมีการเสนอตัวเอง  สมาชิกจะสมทบคาอาหารคนละ 100 บาท 

 - การจําหนายสินคาที่โรงพยาบาล จะเก็บคาบํารุงกลุม คนละ 10 บาท เพ่ือเขากองกลางของ

กลุม 

 4. ภาคเีครือขายทีส่นบัสนนุการดําเนนิงาน 

 4.1 หนวยงานภาครัฐ 

  1) กรมสงเสรมิการเกษตร 

   - สงไปอบรม Young Smart Farmmer สิ่งที่ไดคือ การกลาพูด กลาแสดงออก      

การรูจักวางแผน การดําเนินงาน 

- ป 2561 สนับสนุนระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar cell)  

   - ป 2562 สนับสนุนงบพัฒนาศักยภาพ เครือขาย ศพก. ป 2562  



   - ป 2563 สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแกน สนับสนุน

อุปกรณระบบการใหนํ้าแกพืช  
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   - ป 2564 สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด สนับสนุนโรงเรือนปลูกผักอัจฉริยะ 

โครงการอาหารปลอดภัย 

  2) สถานีพัฒนาที่ดินรอยเอ็ด สนับสนุนสารเรง พด.  ถังหมัก  กากนํ้าตาล ปูนโดโลไมท                     

พืชปุยสด โดยใชทําเปนฐานเรียนรู 

 

 

 

 

 

  3) ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อําเภอพนมไพร  สนับสนุน

พันธุไกไข  มุงพลาสติกในการทําโรงเรือน  และจัดต้ังเปนเครือขายศูนยเรียนรูของอําเภอพนมไพร 

 

 

 

 

   

 

 

    4) พัฒนาชุมชน สนับสนุนเมล็ดพันธุผัก สนับสนุนใหมีการจําหนายสินคาของกลุมทุกวัน

อังคารและวันอาทิตย 

  5) โรงพยาบาลพนมไพร เปดตลาดนัดสินคาเกษตรอินทรีย ใหสมาชิกนําสินคาไปจําหนาย    

ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี พรอมสนับสนุนความรูทางวิชาการ แนวคิดการดําเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัย 

และสนับสนุนเครื่องซีนสูญญากาศ  

 

 

 



 

 

 

  6) กรมวิชาการเกษตร สนับสนุนเมล็ดพันธุ   

หัวเช้ือ PGRG  แหนแดง  

 

 

 

  7) ศูนยหมอนไหมเฉลมิพระเกียรติ ฯ รอยเอ็ด  

สนับสนุนตนพันธุหมอนมัลเบอรรี่  และต้ังเปนศูนยเครือขาย 

ของศูนยหมอนไหมเฉลมิพระเกียรติฯ รอยเอ็ด 

  8) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด  

ขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย และเปดโอกาสใหเขารวมประชุมดานการตลาดของอาหารปลอดภัย  

4.2 หนวยงานภาคเอกชน 

  1) สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISDA)  ใหการสนับสนุนออกแบบโลโก

และฉลากบรรจุภัณฑของกลุม  

 

 

 

 

 

  2) ธกส. ใชสถานที่สําหรับการอบรมเกษตรกรลูกคา ธกส. และเปดตลาดสินคาหนาสํานักงาน 

ธกส.ทุกวันจันทร ใหสมาชิกนําสินคาไปจําหนาย 

 

 

 

 

 

 

 4.3 สถาบันการศึกษา 



  1) มหาวิทยาลัยราชภัฎรอยเอ็ด ใชสถานที่สําหรับการอบรมเกษตรกร และพาไปศึกษาดูงาน

เมื่อป 2562 ทีจ่ังหวัดหนองบัวลําภู 

 4.4 เครือขาย ศพก. เกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุมและเปนเครือขาย ศพก.มีจํานวน 2 คน คือ                      

นายสุวิทย วงศสวางจิต  หมู 3 ตําบลโคกสวาง อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด  และนายวีระ กุชโร บานสระแกว                

หมู 4 ตําบลสระแกว อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด เปนศูนยเครือขายเกษตรผสมผสาน 

 4.5 YSF เช่ือมโยงกับ YSF โดยอยูในกลุมไลน YSF ของจงัหวัดทราบความเคลื่อนไหวการดําเนินงาน

ของ YSF และคัดเลือกสมาชิกที่สนใจดานการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเกษตรเขารับการอบรม 

 4.6 แปลงใหญ สถานที่ของศนูยเปนสถานที่ที่ใชอบรมเกษตรแปลงใหญ 

 

5. ประโยชนทีไ่ดรับ 

 - การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 - การเปนตัวอยางของการทําเกษตรอินทรีย 

 - เปนตนแบบในการสรางแรงบันดาลใจในการทําเกษตรอินทรีย 

 - เปนวิทยากรถายทอดความรูเกษตรอินทรีย 

 - การเขาถึงการพัฒนาตนเอง จากการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน 

 - ไดแลกเปลี่ยนองคความรู และนําความรูน้ันมาพัฒนาศูนยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. เปาหมายการพัฒนาลําดับถัดไป 

 - สงเสรมิการรวมกลุมเกษตรกรที่มีความมุงมั่นต้ังใจผลิตสนิคาตามแนวทางเกษตรปลอดภัย สูสินคา

เกษตรอินทรีย 

 - เปนศูนยกลางการเรียนรูแนวทางเกษตรอินทรียใหกับชุมชนทองถิ่น ภายใตการจัดการทรัพยากร                 

ในพ้ืนที่ใหเกิดความคุมคามากที่สุด  

 - สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมทางการเกษตรมุงเนนแนวทางเกษตรอินทรียใหกับหนวยงานภาครัฐ

และประชาชนที่สนใจ 

 - ยึดมั่นแนวทางการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืน 

- สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของการเกษตร ไดแก การลงแขกดํานา  ลงแขกเกี่ยวขาว 

 

 

 

 

 

 

 

7. ปจจัยความสําเร็จ 

 -  ความมุงมั่น และสรางความอดทนใหกับตนเองในการที่รอดูผลความสาํเร็จจากการทําเกษตร

อินทรีย 

 - การนําขอผิดพลาดจากประสบการณตรงจากการปฏิบัติมาเปนบทเรียนในการพัฒนา 

 - การเปนผูนําตองหนักแนน  

- การศึกษาหาความรูอยูสม่ําเสมอจากอินเตอรเน็ท หรือจากการแลกเปลีย่นเรียนรูกับบุคคลอ่ืน จะทํา

ใหเรามีวิสัยทัศนกวางขึ้น 

8. สิ่งดีดีทีค่าดไมถึง 

 - ไดรับการยอมรับและไดรับการคัดเลือกใหเปนศูนยเรียนรู เปนแหลงเรยีนรูใหกับเกษตรกร 

- สุขภาพดีขึ้น 

 - เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากสังคมในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

 

 

 



9. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

 ปญหา 

- เน่ืองจากเปนการทําการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย ทําใหเกิดศัตรูพืชตามฤดูกาล 

- การขยายพ้ืนที่ ทําใหบรหิารจัดการยาก เพราะเปนการต้ังกลุมระดับอําเภอ สมาชิกอยูตางตําบล 

- การเปนวิทยากรใหกับหนวยงานหลายๆหนวยงาน ทําใหเริ่มที่จะไมมีเวลาดําเนินกิจกรรมการเกษตร

ที่สวนตนเอง 

 วิธีการแกไข  

- โดยการปลูกพืชผักในโรงเรือน ซึ่งจะดําเนินการ 2 โรงเรอืน (ของเกษตรกรตนแบบ และเหรัญญิก) 

- ใหสมาชิกเครือขาย จํานวน 12 ราย ปลกูพืชผักในโรงเรือน (ผักกางมุง) จํานวน 12 จุด/12 ตําบล 

โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก ศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

- ใชระเบียบขอบังคับของกลุม โดยการทําผิดกติกาของกลุม(การไมใชสารเคมี/ปุยเคมี)  ครั้งที่ 1 และ 2           

จะเปนการตักเตือน หากทําผิดครั้งที่ 3 จะคดัช่ือออกจากกลุม 

- ปรับลดการรบังานเปนวิทยากรลงบางสวน 
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10. การขยายผลสูพืน้ที่ใกลเคียง 

 - เกิดการต้ังเปนกลุมปลูกพืชอินทรีย และสมาชิกกลุม จํานวน 12 ราย ปลูกพืชผักในโรงเรือน 

(ผักกางมุง) 

- การสรางเครือขายเปนจุดดูงาน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

1) นายอุทัย  วิฉายะโรจน เลขที่ 7 บานหนองแคน หมู 12 ตําบลโคกสวาง อําเภอพนมไพร 

จังหวัดรอยเอ็ด   



กิจกรรม ขาวปลอดภัยและผักอินทรีย 

       2) นายกองเกียรติภูมิ  แสงสาย เลขที ่215 บานหนองเหล็ก หมู 3 ตําบลโพธ์ิชัย อําเภอพนมไพร 

จังหวัดรอยเอ็ด 

กิจกรรม ขาวปลอดสารพิษและผักอินทรีย 

       3) นายสุดสาคร  อัตโน  เลขที่ 29 บานชาติ หมู 5 ตําบลนานวล อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 

กิจกรรม ผักปลอดภัย  OTOP นวัตวิถีกลุมปนเตา 

    4) นางจิรวรรณ  สาหินกอง  เลขที่ 78 บานหนองแคน หมู 2 ตําบลโพธ์ิใหญ อําเภอพนมไพร 

จังหวัดรอยเอ็ด 

กิจกรรม เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ 

5) นายทวี  ศรสีุดชา เลขที่ 40 บานหัวหนอง หมู 7 ตําบลวารีสวัสด์ิ อําเภอพนมไพร จังหวัด

รอยเอ็ด 

กิจกรรมทฤษฎีใหมไรนาสวนผสมเกษตรอินทรีย 

6) น.ส.พรชนิตว  ไพรินทร เลขที่ 189 บานทาลาด ตําบลแสนสุข อําเภอพนมไพร จังหวัด

รอยเอ็ด 

กิจกรรม เกษตรอินทรียผสมผสาน  เลี้ยงไสเดือน และปุยมลูไสเดือน 

7) น.ส.กมลลกัษณ  ศรีชุติโยทัย เลขที่ 122 บานชะโด หมู 11 ตําบลพนมไพร อําเภอพนมไพร 

จังหวัดรอยเอ็ด 

กิจกรรม  ฝรั่งกิมจูและขาวอินทรีย 
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8) นางกิตติยาพรรณ  บัวจันทร เลขที่ 143 บานโพธ์ิงาม หมู 4 ตําบลหนองทัพไทย อําเภอพนมไพร 

จังหวัดรอยเอ็ด 

กิจกรรมเกษตรอินทรียผสมผสาน 

9) นายวีระ  กชุโร  เลขที ่6 บานสระแกว หมู 4 ตําบลสระแกว อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 

กิจกรรม เกษตรผสมผสานปลอดสารพิษ 

 11. ความภาคภูมิใจ   

- สามารถเอาชนะใจตนเองได จากการ “หักดิบ” 

   การเลกิใชสารเคมีและปุยเคมีเขาสูการทาํเกษตรแบบอินทรีย 

 

 



............................................................................. 

 

สถานที่ถอดบทเรียน : ศูนยเครือขายอําเภอพนมไพร  จังหวัดรอยเอ็ด  

ช่ือศูนยเครือขาย  “ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  นายกิตติชัย  กลาหาญ” 

             เลขที่ 2 หมู 17 ตําบลพนมไพร อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 

ผูถอดบทเรียน  

1. นายยงยุทธ  ศรีนวล  หัวหนากลุมสงเสรมิและพัฒนาการผลิต  สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 

2. นางระวีวรรณ  ศรีรับขวา นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ   

                                สาํนักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 

3. นายเสนห  คงเจริญ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร  สํานักงานเกษตรจังหวัดรอยเอ็ด 

4. นางเสาวนีย  จําปาดี นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงานเกษตรอําเภอพนมไพร    

                                จงัหวัดรอยเอ็ด 

ผูรับการถอดบทเรียน 

 นายกิตติชัย  กลาหาญ เกษตรกรตนแบบ 

            ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  นายกิตติชัย  กลาหาญ 

 ศูนยเครอืขาย ศพก.อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด 

 

 

 


