
ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรนิทร 

************************************* 

 

ชื่อศูนย : ศพก.หลัก ตําบลหนองเมธี  อําเภอทาตูม    จงัหวัดสุรินทร 

ประเภทศูนย : ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

สินคาหลัก : เห็ด,ขาวโพดหวาน,กลวย,ขาวหอมมะลิ,ยางพารา 

สถานทีต้ั่ง : บานบุผาง หมูที ่๓  ตําบลหนองเมธี  อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 

พิกัด :  x 351196       y 1680661    zone 48 

เกษตรกรเจาของศนูย : นายธวัชชัย บุญมีชัย 

เรื่อง : ศูนยเรยีนรูการเพาะเห็ดแบบครบวงจร (One stop service) 

1. ประวัติความเปนมา 

 1.1 เกษตรกรตนแบบ 

บุญมีชัยฟารมเปนฟารมเล็กๆที่ต้ังขึ้นมาบนพ้ืนที่ 42 ไรเมื่อป พ.ศ.2554 จากพ้ืนที่เดิมที่เปนมรดกเปน

พ้ืนที่วางเปลาจึงไดเริ่มคิดปรึกษากันกับครอบครัววาจะตองทําอะไรสักอยางในผืนดินน้ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

และเมื่อมีโอกาสไดไปศึกษาดูงานที่โครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชดําริ จึงมีแรงผลักดันที่จะพัฒนาผืนดินน้ีจึง

เริ่มตนจากปลูกยางพาราและไดตัดไมมาสวนหน่ึง ไวสรางที่อยูอาศัยสรางบานไดจํานวน 3 หลังจึงคิดที่จะ

พัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรและทําโฮมสเตยไวคอยตอนรับคณะที่มาดูงานรวมทํากิจกรรม

ภายในฟารม และไดปรับพ้ืนที่แบงสัดสวนตามศาสตรของพระราชา เชนขุดสระเลี้ยงปลาเลี้ยงเปด,ไกปลูก

ขาวโพดหวานแบบ 5 ไรรอดปลูกขาวปลูกกลวยตางๆปลูกแตงโมหลังเก็บเก่ียวขาว ปลูกผักผลไมตามฤดูกาล

และการทําเห็ดนวัตกรรมใหม โดยใชฟางขาวจากทองนามาใชประโยชนในการผลิตเห็ดในตนทุนที่ตํ่าสุดแต

ผลผลิตสูงสุด และการทําเกษตรผสมผสานลองผิดลองถูกมาเปนระยะเวลากวา 7 ปมีเกษตรกรและผูที่สนใจ

เขามาศึกษาดูงานเรียนรูและลงมือปฏิบัติอยูเร่ือยๆจนไดออกขาวโทรทัศนหลายชองก็เริ่มมีหนวยงาน

สถานศึกษาตางๆเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในฟารมพรอมเปนวิทยากรใหความรูในเรื่องตางๆของการทํา

เกษตรนําผลผลิตมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาของผลผลิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 ศพก. 

ป 2561 สํานักงานเกษตรอําเภอทาตูม ไดคัดเลือก นายธวัชชัย บุญมีชัย เปนเกษตรกรตนแบบ ศพก. 

แทนนายสมโภชน สังขฮวด เน่ืองจากนายสมโภชน สังขฮวด มีอายุมากและมีปญหาดานสุขภาพ และเน่ืองจาก

นายธวัชชัย บุญมีชัย เปนเกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer) โดยหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

เพ่ือพัฒนาฟารมตนเองและบานเกิด โดยมีศักยภาพสามารถนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินคาเกษตร จนเปนผูนําทางการเกษตรในทองถิ่น 



และสรางเครือขายความรวมมือในทุกระดับ เพ่ือวางแผนการพัฒนาดานการเกษตรและแกปญหาตนทุนการ

ผลิตสูง และผลผลิตไมมีคุณภาพของเกษตรกรในอําเภอทาตูม จึงไดมีการกําหนดหลักสูตรในการเปนจุดเรียนรู

และถายทอดเทคโนโลยี โดยเนนหลักสูตรการลดตนทุนการผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

พอเพียง  พัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐาน และการทําการเกษตรแบบผสมผสาน โดยใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ ตอมายังไดมีการบูรณาการจากหนวยงานตางๆ ในการนํากิจกรรมมาจัดการถายถอดเทคโนโลยีที่ 

ศูนยเรียนรู ศพก. และยังสามารถสรางเครือขายเกษตรกรรุนใหมใหมีขีดความสามารถดานการเกษตร สามารถ

ทดแทนเกษตรกรผูสูงอายุ และสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป 

 

2. แรงจูงใจในการนํานวัตกรรม/เทคโนโลยีการเกษตรมาใชในการดําเนินงาน 

นายธวัชชัย บุญมีชัยไดเริ่มคิดปรึกษากันกับครอบครัววาจะตองทําอะไรสักอยางในผืนดินน้ีใหเกิดประโยชน

สูงสุด และเมื่อมีโอกาสไดไปศึกษาดูงานที่โครงการช่ังหัวมัน ตามพระราชดําริ จึงมีแรงผลักดันที่จะพัฒนาผืน

ดินน้ี จึงมองเห็นการทําการเกษตรที่มีเศษวัสดุการเกษตรเหลือใชจะทําอยางไรใหเกิดประโยชน โดยหลังจาก 

การวัสดุการเกษตรฟางขาวมาเปนวัสดุการผลิตกอนเช้ือเพาะขยายเห็ด ซึ่งมีการลองผิดลองถูกจนคนพบ

นวัตกรรมใหมในการผลิตเห็ดโดยไมใชขี้เลื่อย (ใชฟางขาว 100%) 

 

3. วิธีการดําเนินงาน (กระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินการทําเกษตรกรปลอดภัยของเกษตรกรตนแบบ) 

การผลิตเห็ดโดยไมใชขี้เลื่อย (ใชฟางขาว 100%) 

1) นําฟางขาวในมาสับในเครือ่งสับ  

2) ทําการหมักฟางขาวที่สับแลวดวยนํ้าหมักชีวภาพ เปนเวลา 3-7 วัน  

3) นําฟางขาวที่หมักแลว เขาเครื่องอัดขึ้นรูปเปนกอนเช้ือ 

4) นํากอนเช้ือที่อัดขึ้นรูปแลว มาน่ึงดวยเครื่องน่ึงแรงดัน อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ช่ัวโมง 

5) นํากอนเช้ือที่น่ึงเสร็จแลว พักใหอุณหภูมปิกติ เปดปากกอนเช้ือและนําหัวเช่ือที่ทําการขยายโดยไมเสียบ

ลูกช้ินยัดเขาไปกอนเช้ือ จากน้ันปดปากปกติ นําไปเพาะเลี้ยงในโรงเรือยที่มีการสเปรยนํ้าเพ่ือควบคุมความช้ืน

เพ่ือใหดอกเห็ดมีการเจริญเติบโต 

4. ปจจัยแหงความสําเร็จ 

 1) ความมุงมั่น ขยัน อดทน ใฝเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 

 2) มีองคความรูในเรื่องการผลิตพืชปลอดภัย การปองกันกําจัดศัตรูพืช การใชชีวภัณฑ การปรับปรุงบํารุง

ดิน และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 3) การรวมกลุมของเกษตรกร ทําใหเกษตรกรมีความเขมแข็ง เกิดการแลกเปลี่ยนความรูชวยเหลือซึง่กัน 

และกัน และรวมวางแผนในการผลิตและการตลาดรวมกัน 



5. ปญหา อุปสรรค และวิธีการแกไข (ถามี) 

 กอนเช้ือเห็ดที่ทางศูนยเรียนรูฯที่ผลิตไดเพ่ือเปดดอกเห็ด จะเปนเห็ดนางฟาดอกดํา(ภูฐาน)เห็ดนางรม

ฮังการี เห็ดโคนญี่ปุน เห็ดนางนวลสีชมพู เห็ดนางรมทอง โดยเปนเห็ดชอบอากาศเย็นช้ืน ปกติในการเปดดอก

เห็ด ทางศูนยเรียนรูฯจะใชโรงเรือนแบบใชสเปรยนํ้า กอนเช้ือที่ผลิตไดมีการเดินของเสนใยไดแตไมเติมที่ กอน

ที่มีการเปดดอก มีการใหผลผลิตแตอาจไมเต็มที่ ถาเปนโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิไดดีและคงที่สามารถ

ปรับอุณหภูมิตามความตองการของเห็ดแตละชนิดได หากมีการนําเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะมาปรับใช 

สามารถทําใหกอนเช้ือเห็ดมีการเดินของเสนใยที่ดีขึ้น อุณหภูมิมีความเหมาะสมในการเจริญเติมโต เมื่อกอน

เช้ือเห็ดไดอยูในโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมเสนใยเช้ือเห็ดมีการเจริญเติบโตเดินเต็มกอน อายุ

ของกอนเช้ือมีอายุที่เพ่ิมขึ้น การเปดดอกแตละครั้งก็นานขึ้น อุณหภูมิมีความเหมาะสมในการเจริญเติบโต

ขนาดและปริมาณของดอกเห็ด  ก็เพ่ิมมากขึ้นไปดวย 

6. ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรม (ตอตัวเกษตรกร รายได หรือคุณภาพชีวิต เปนตน) 

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตนทุนการผลิตลดลงจากเดิมและมีรายไดเพ่ิมขึ้นประมาณ 200,000 บาท

ตอป ทําใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น มีกําลังใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตอไป 

7. การขยายผลสูเกษตรกรอ่ืนๆ 

เปนศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรที่มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรบัใชให

มีความสอดคลองกับหลักสูตรเรียนรู เพ่ือที่จะเปนแหลงเรียนรูและศูนยกลางการใหบริการดานการเพาะเห็ด

แบบครบวงจร (One stop service) ใหแกเกษตรกรในชุมชน และการถายทอดความรูใหลูกหลานจากรุนสูรุน

ของชุมชนภายในอําเภอทาตูมตอไป 

หลักสูตรการเรียนรู 

  

ที่ ชื่อฐานเรียนรู หลักสูตร ผลทีค่าดจะไดรับ 

1. นวัตกรรมใหมในการผลิต

เห็ด โดยไมใชขี้เลื่อย (ใช

ฟางขาว 100%) 

อธิบายถึงวิธีการเตรียมวัสดุในการ

ผลิตกอนเช้ือเห็ด หัวเช้ือที่ผลิตขยาย

โดยใชเทคนิคการใชไมเสียบลูกช้ิน 

และสภาพพ้ืนที่ในการเพาะเห็ด 

ทราบถึงนวัตกรรมการผลิตเห็ด

ในรูปแบบใหม โดยการใชฟาง

ขาวที่มีอยูในชุมชนแทนขี้เลื่อย 

ซึ่งเปนกรรมวิธีที่มีการลด

ขั้นตอน และลดตนทุนการผลติ 

 

2. การผลิตขาวโพดหวานเพ่ือ

การจําหนายไดตลอดทั้งป 

ทราบถึงหลักการ วิธีการปฏิบัติ และ

องคความรูในดานพืช โรค และแมลง 

ของขาวโพด และการแปรรูปจาก

วัสดุเหลือใชของขาวโพด 

เกษตรกรสามารถผลิตขาวโพด

ใหมีประสทิธิภาพได โดยมีการ

วางแผนการผลิต การจัดการ

ผลผลิตในระหวางการเพาะปลูก 



และหลังเก็บเกี่ยวได 

 

3. การทําปุยหมักแบบไมพลิก

กลับกอง 

อธิบายถึงขั้นตอน และวิธีการทําปุย

หมักแบบไมพลิกกลับกองจากเศษ

วัสดุทางการเกษตร 

เกษตรกรทราบถึงวิธีการผลิตปุย

อินทรียแบบไมพลิกกลับกอง 

และสามารถนําไปใชไดจริงใน

พ้ืนที ่
 

4 การจัดการระบบนํ้า และ

การปรับสภาพนํ้าบาดาล

ดวยวิธีธรรมชาติ 

ทราบถึงการจัดการระบบน้ําในแปลงปลูก 

และวิธีการปฏิบัติในการปรับสภาพของน้ํา

บาดาล ใหมีความเหมาะสมตอการ

นําไปใชทางการเกษตร 

 

สามารถนําไปปรับใช โดยใชวัสดุ

ทางการการเกษตรที่เหลือใชใน

พ้ืนที่ 

5 การทําอาหารจากฟางขาว

และมูลสัตว และเทคนิคการ

ทําอาหารเปด-ไก สําหรับใช

เอง 

ทราบถึงวิธีการผลิตอาหารสตัวจาก

สวนของพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว 

เกษตรกรสามารถผลิตอาหาร

สัตวเอง และสามารถดัดแปลง

สูตรอาหารใหมีความเหมาะสม

กับสัตวที่เลี้ยงได ซึ่งเปนการชวย

ลดตนทุนการผลิต 

 

ฐานเรียนรู 

 

1. นวัตกรรมใหมการผลติเหด็โดยไมใชขีเ้ลือ่ย (ใชฟางขาว 100%)  

อธิบายถึงวิธีการเตรียมวัสดุในการผลิตกอนเช้ือเห็ด หัวเช้ือที่ผลติขยายโดยใชเทคนิคการใชไมเสียบ

ลูกช้ิน และสภาพพ้ืนที่ในการเพาะเห็ด 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. การผลิตขาวโพดหวานเพือ่การจําหนายไดตลอดทัง้ป 

 เปนสถานีเรียนรูหลักการ วิธีการปฏิบัติ และองคความรูในดานพืช โรค และแมลง ของขาวโพด และการ

แปรรูปจากวัสดุเหลือใชของขาวโพด  โดยเกษตรกรสามารถผลิตขาวโพดใหมีประสทิธิภาพได และสามารถวาง

แผนการผลิตใหขาวโพดจําหนายไดตลอดทั้งป 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. การทําปุยหมักแบบไมพลกิกลับกอง 

เปนสถานีเรียนรูการอธิบายถึงขั้นตอน และวิธีการทําปุยหมกัแบบไมพลกิกลับกองจากเศษวัสดุทางการเกษตร

เกษตรกรทราบถึงวิธีการผลิตปุยอินทรียแบบไมพลิกกลบักอง และสามารถนําไปใชไดจริงในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. การจัดการระบบน้าํ และการปรบัสภาพน้ําบาดาลดวยวิธีธรรมชาติ 

เปนสถานีเรียนรูการจัดการระบบนํ้าโดยการใชสายนํ้าหยด และรูวิธีการปฏิบัติในการปรบัสภาพของนํ้า

บาดาล ใหมคีวามเหมาะสมตอการนําไปใชทางการเกษตร 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. การทําอาหารสัตวสําหรับใชเองภายในฟารม 

  เปนสถานีเรียนรูวิธีการผลิตอาหารสัตวจากสวนของพืชที่เหลือจากการเก็บเก่ียว เกษตรกร

สามารถผลิตอาหารสัตวเอง และสามารถดัดแปลงสูตรอาหารใหมีความเหมาะสมกับสัตวที่เลี้ยงได ซึ่งเปนการ

ชวยลดตนทุนการผลิต 
 

 


