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1.1   นายโพธิ์ทอง  โพธิราช 
1.2   อายุ  66  ป ี
1.3   การศึกษา ปริญญาตรี 
1.4   ที่อยู่ 138 หมูที่ 12 บ้านสุขเกษม ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  47160 
1.5   เบอร์โทร 0 8623 42441 
1.6   Facebook   สวนลุงโพธิ์ 
1.7   Line 0 8623 42441 
1.8   E – mail : Suan.lung.po@gmail.com  
 
 
 

 เดิม เคยรับราชการสังกัด กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลาออกจากราชการ   
เมื่อปี พ.ศ. 2550 เพ่ือประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยจัดท าเป็นแปลงไร่นาสวนผสมพื้นที่ 12 ไร่ และใช้ชื่อ
เรียกขานว่า “สวนลุงโพธิ์”   
 - ปี 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับจังหวัดและ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขต 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 

อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

เกษตรกรต้นแบบ   นายโพธิ์ทอง  โพธิราช 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติความเป็นมา 
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 - ปี 2553 ได้รับรางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่น สาขาปริญญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ จังหวัด  
หลังจากนั้น ได้รวบรวมเอาองค์กรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายองค์กร มารวมไว้ในสวนลุงโพธิ์ 

ได้แก่ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) ศูนย์ข้าวชุมชน (ศขช.) ศูนย์จัดการดิน
ปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และที่ท าการ อกม. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้รับรางวัล
มากมาย ทั้งในระดับจังหวัด และระดับเขต 

    ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาล คสช. มีนโยบายให้จัดตั้ง ศพก. ขึ้นเพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรใน
ชุมชน ส านักงานเกษตรจังหวัดสกลนครจึงได้คัดเลือก สวนลุงโพธิ์ เป็นศูนย์น าร่องของจังหวัดสกลนครและ      
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้คัดเลือก ศพก. จังหวัดสกลนคร เป็น ศพก. คัดเลือกของกรมส่งเสริมการเกษตร ด้วย 
ศพก. อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จัดตั้งเป็นทางการเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน ยังใช้เ ป็นที่
ท าการของกลุ่มนาแปลงใหญ่ และธนาคารชุมชน ด้วย 

 
 

 
 
 

 
 

   
ต าบลไฮหย่อง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่ท านา 

จ านวน  22,860  ไร่  สามารถรับน้ าชลประทานได้  ประมาณ  21,ooo  ไร่  จ านวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด  
1,989  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  85  ของครัวเรือนทั้งหมด เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพ
หลัก  มีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย  45,000  บาท / ครอบครัว / ป ี
 ปัญหาด้านการเกษตรของชาวนา 

1. ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง 
2. ราคาผลผลิตไม่แน่นอน 
3. ค่าจ้างแรงงานสูง 
4. เกษตรกรขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5. ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
6. ใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในอัตราที่สูง 
7. ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน 
8. การระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าว 
จากปัญหาดังกล่าว  จึงได้มีการรวบรวมเกษตรกรในชุมชนต าบลไฮหย่องที่มีปัญหาคล้ายคลึงกัน

และมี จุดประสงค์ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไป  จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไฮหย่อง   ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนต าบลไฮหย่อง  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลไฮหย่อง  และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต าบลไฮหย่อง  และแปลงใหญ่ข้าว ขึ้นมาตามล าดับ และมีการร่วมมือกับส่วนราชการและทางมหาวิทยาลัย 
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  คือ 

2. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและทดสอบสายพันธุ์ข้าว 

ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
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1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนการท านาที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ 
3. เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนของราคาผลผลิตเกษตร 
4. เพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตไม่มีคุณภาพ / ไม่ตรงตามความต้องการของตลาด 
5. เพ่ือปรับเปลี่ยนกิจกรรมของเกษตรกรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และความต้องการของตลาด    

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
6. เพ่ือสร้างเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  สามารถช่วยเหลือตนเองและชุมชนได้โดยไม่ต้องรอรับ

ความช่วยเหลือจากทางราชการดังเช่นเคย 
 

 
 

 
 

 1. ประชุม / ชี้แจง  และรวบรวมสมาชิกเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนต าบลไฮหย่องทั้ง  18  หมู่บ้าน   
 2. ยื่นขอจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพกับทางราชการ จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไฮหย่อง ศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนต าบลไฮหย่อง  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลไฮหย่อง  และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรต าบลไฮหย่อง  และแปลงใหญ่ข้าว (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
 3. ระดมหุ้นจากสมาชิกเพ่ือให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจกรรมในระยะเริ่มต้น 
 4. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 5. จัดท าแผนงาน / โครงการ / แผนปฏิบัติงาน  เสนอส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  เพ่ือขอรับการ  
              สนับสนุนด้านวิชาการและปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น 
 6. ด าเนินการตามแผน 
 
 

การด าเนินการ 
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1. ประสานงานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ได้แก่  กรมส่งเสริมการเกษตร,  กรมการข้าว,  กรมพัฒนา

ที่ดิน,  ธ.ก.ส. ฯลฯ  เพ่ือขอรับการสนับสนุนด้านวิชาการและปัจจัยการผลิต 
2. ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน  รณรงค์ไถกลบตอซัง,  หว่านปุ๋ยพืชสด,  จัดท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าหมักไว้ใช้เอง  

เป็นการลดต้นทุนในการท านา 
3. ร่วมกับกรมการข้าว  จัดท าแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชั้นพันธุ์หลัก และชั้นพันธุ์ขยาย  อนาคตจะผลิต

ชั้นพันธุ์คัดด้วย  จัดท าแปลงทดสอบพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ  จัดท าโครงการคลินิกข้าวเคลื่อนที่ทุกวันพุธเพ่ือบริการ
เกษตรกรในชุมชน จัดท าโครงการหมู่บ้านต้นแบบลดต้นทุนการผลิตข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวเปลือกคุณภาพ
ดีด้วยกระบวนการ  GAP,  ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ ๆ เพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิต,  จัดตั้งชมรมผู้ผลิตและจ าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสกลนคร เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว 

4. ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร  จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไฮหย่อง,  ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ต าบลไฮหย่อง,  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลไฮหย่อง และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต าบลไฮหย่อง,  มีการผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือใช้ในไร่นาของเกษตรกรเน้นการป้องกันก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
(I.P.M.)  ตรวจพยากรณ์ศัตรูข้าวทุกสัปดาห์,  ตรวจวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพ่ือลดต้นทุนการผลิต, 
รักษาระบบนิเวศวิทยาในนาข้าว,  อบรม / ศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ  เพ่ือน าความรู้มาถ่ายทอดสู่เกษตรกรใน
ชุมชน 

5. ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์  ด าเนินการผลิตข้าวคุณภาพดีตามข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ข้าวG.I.)  ได้แก่  
ข้าวขาวดอกมะลิ 105  และข้าว กข 6 

6. ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อีสาน  จัดท าแปลงผลิตข้าวอินทรีย์  
ส่งตลาดกลุ่มประเทศยุโรป 

7. ร่วมกับ ธ.ก.ส. / ส.ก.ต.  และกรมการข้าว  วางแผนการผลิตและการตลาด  เพ่ือแก้ไขปัญหาราคา
ผลผลิตข้าวที่ไม่แน่นอน 

8. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด าเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านพืช 
(ข้าว)  เพื่อให้เกษตรกรมีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 

ขั้นตอนการพัฒนาและ/หรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเกษตร 
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9. ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในการจัดท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีกิจกรรม
ฟาร์ม 
 10. ร่วมจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว   
 

 
 
 มีการด าเนินกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเริ่มจากผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
การเกษตรด้วยการขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ 3 ตัน  ด าเนินการ อบรมเพ่ิมความรู้สมาชิกและประสบผลส าเร็จใน 
การผลิตอย่างมาก มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการเกณฑ์กรมการข้าว 
 ประสบปัญหาการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ด้านการตลาด ศูนย์เมล็ดพันธุ์มีข้อจ ากัดในการรับซื้อ บางปีรับได้
น้อยท าให้เหลือค้างจ าหน่าย ด าเนินการหาช่องทางแก้ไขปัญหาการตลาด เนื่องจากกรมการข้าวผลิตจ าหน่าย
เช่นกันจึงท าให้เกษตรกรเชื่อมั่นในการซื้อจากกรมการข้าว และมีความต้องการมากจนกรมการข้าวจ าหน่ายหมดจึง
มาสั่งซื้อจากศูนย์   
 ด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ตรงกับของกรมการข้าวผลิต เพ่ือหาช่องทางการตลาดเพิ่มเติมและ
ใหม่ 

  ผลิตข้าวเปลือก ไปแปรรูป เพื่อจ าหน่าย และส่งเสริมการท่องเท่ียว วิถีชาวนาไฮหย่อง 
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ประสานงานกับส่วนราชการและเอกชนที่เก่ียวข้อง  ได้แก่   
กรมส่งเสริมการเกษตร 
 กรมการข้าว 
 กรมพัฒนาที่ดิน 
ธ.ก.ส.  
พานิชย์จังหวัด  
ตรวจบัญชีสหกรณ์   
ศพก.เครือข่าย 
แปลงใหญ่ 
Smart Farmer  
Young Smart Farmer 
แปลงใหญ่ 
สภาเกษตรกรจังหวัดสกลนครและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อีสาน    
มหาวิทยาลัย 
 

 
 

1. เกษตรกรในชุมชน  สามารถลดต้นทุนการท านาได้  โดยการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการไถกลบตอซัง,  
หว่านปุ๋ยพืชสด  ผลิตปุ๋ยหมัก / ปุ๋ยชีวภาพ ไว้ใช้เอง  ตรวจวิเคราะห์ดินและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  ใช้เครื่องมือ
ทางการเกษตรที่ไม่ใช่เครื่องจักรกลเพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้พลังงาน  รวมทั้งฟ้ืนฟูประเพณีลงแขกของ
ชุมชนด้วย 

2. เกษตรกรในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องราคาผลผลิตเกษตรไม่แน่นอนได้  โดยการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวพันธุ์ดีซึ่งมีราคาสูงและแน่นอนกว่าข้าวเปลือก วางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกัน  ธ.ก.ส. และ ส.ก.ต.  
เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวคุณภาพดีตามข้อบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (ข้าว G.I.)  

3. เกษตรกรในชุมชน  สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องผลผลิตข้าวไม่มีคุณภาพและไม่ตรงตามความต้องการ
ของตลาดได้ โดยการผลิตข้าวตามกระบวนการ  GAP จนได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP seed และ GAP grain  
ทั้งในรูปแบบกลุ่มและรายบุคคล   ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อแปรรูปและส่งขายต่างประเทศ 

4. เกษตรกรในชุมชน ปรับเปลี่ยนกิจกรรมจากการท านาอย่างเดียว ไปเป็นไร่นาสวนผสม เพ่ือเพ่ิม
รายได้แก่ครอบครัวและลดความเสี่ยงด้านการตลาด 

   5. มีกิจกรรมที่หลากหลาย ภายใต้หลักการบริการ “one  stop service” เช่น ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไฮ
หย่อง ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต าบลไฮหย่อง 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลไฮหย่อง ฯลฯ 

ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนุนการท างาน 

 

ผลที่ได้รับและการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
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6. การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกับส่วนราชการ (ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร) ทดสอบสายพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแหล่ง ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ไปสู่เกษตรกรใน
ท้องถิ่น  

7. น าผลผลิตข้าวเปลือก ไปแปรรูป เพื่อจ าหน่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชาวนา ไฮหย่อง 
 
ปัจจุบัน เกษตรกรในชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ไว้เพาะปลูกได้ด้วย

ตนเอง  เป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร  เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น   มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น  ในอนาคต 
นอกจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว  ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไฮหย่องยังมีโครงการแปรรูปข้าวคุณภาพดีออกจ าหน่าย
ด้วย  เป็นการรองรับผลผลิตจากเกษตรกรที่ร่วมโครงการข้าว  GAP  ข้าว  G.I.  และข้าวอินทรีย์  ซึ่งจะท าให้
เกษตรกรมีรายได้ท่ีดีและม่ันคงยิ่งข้ึน 

   
 
 
 

 มุ่งเน้นการผลิตข้าวอินทรีย์ เริ่มเข้าปีที่ 3   
- ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรใกล้เคียงและที่สนใจให้หันมาท าข้าวอินทรีย์  และเกษตรอินทรีย์ 
- สร้างเครือข่ายที่มีจุดเด่นและแตกต่างเพ่ือเกษตรกรได้เรียนรู้ได้หลากหลาย 
- จะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ที่ดี และเหมาสม ส าหรับเกษตรกร 
- ท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ 
- จะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการเกษตร เพ่ือน าพาเกษตรกร ก้าวเดินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 

จุดประสงค์หลัก เพ่ือให้เกษตรกรเกิดความรู้ หวงแหนผืนดินเกษตรกรรม เกษตรกรมีความ 
- ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร และมีอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

เป้าหมายการพัฒนาต่อไป 
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มุ่งม่ันและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการเกษตร 
เพ่ือน าพาเกษตรกร ก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง  
จุดประสงค์หลัก เพ่ือให้เกษตรกรเกิดความรู้  
หวงแหนผืนดินเกษตรกรรม  
เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร 
และมีอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 
 

 
 

 
1. รางวัลชนะเลิศเกษตรกรดีเด่นสาขาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ปี 2553 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสมระดับเขต ปี 2553 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2556 
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2557 
5. รางวัลชนะเลิศวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558 
6. เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดสกลนคร 
7. เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสกลนคร 
8. เป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร  (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
9. ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวเปลือกเพ่ือบริโภคและแปรรูป GAP เมล็ดพันธุ์ข้าว และGAP ฝรั่ง 
10. ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลไฮหย่อง  เป็นศูนย์ฯคัดเลือก    
     ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
11. เป็นประธาน ศพก. ระดับจังหวัดสกลนคร  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยความส าเร็จ 

 

สิ่งดีดีที่คาดไม่ถึง 
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1 ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร ศพก.อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ห่างจากคลองชลประทาน 300  
เมตร และอยู่ในเขตจัดรูปท่ีดินเป็นพื้นท่ี ในโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แต่ไม่มีคูส่งน้ าเข้าถึงแปลง ศพก. ท าให้การ
จัดท าแปลงเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ท าได้ไม่ครบถ้วน – สมบรูณ์ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง  
 2 ขาดการบรูณาการของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการฝึกอบรมเกษตรกร การขอใช้สถานท่ีของ 
ศพก. ท าให้เกษตรกรต้นแบบ และคณะกรรมการ ต้องมีภาระเพิ่มมากขึ้นโดยไม่จ าเป็น เกษตรกรรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการ
อบรม  
 3 ส่วนราชการบางหน่วยงาน/บางคน หาผลประโยชน์จาก ศพก. เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ในการอบรมเกษตรกร ค่าจัดสถานที่, ตลอดจน การจัดซื้อวัสดุ โครงการต่างๆ ท่ีสนับสนุนกิจกรรมของ ศพก. 

4 ส่วนราชการไม่สามารถสนับสนุน ครุภัณฑ์ ให้กับ ศพก. ได้โดยตรงเพราะติดระเบียบของทางราชการ     
จึงท าให้ ศพก. ยังขาดปัจจัยด้านนี้ 

 
 

 

 

 ด้วยเป็น ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มุ่งม่ันอบรมให้ความรู้เกษตรกรใน
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ลดต้นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์และรวมกันจัดตั้งเป็น “กลุ่มแปลงใหญ่” เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมไปในทางเดียวกัน ส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินการปลูกข้าวอินทรีย์เริ่มกิจกรรมเข้าปีที่ 3 

 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 

การขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง 

 



10 
 

  
 
 

 
     

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
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