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1. ประวัติความเป็นมา 

1.1 เกษตรกรต้นแบบ  

      ชื่อ - สกุล    นายคนางค์ บัวน่วม       

อาย ุ      64  ปี 
ที่อยู ่    บ้านเลขท่ี 121 ม.3 ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย     
เลขบัตรประจำตัวประชาชน  3-6403-00424-85-9 
เบอร์โทรศัพท์   099-0182182    
ระดับการศึกษา            มัธยมศึกษาตอนต้น       
แรงงานในภาคการเกษตร 3 คน 

การดำเนินกิจกรรมการเกษตร 
  -   การแก้ไขปัญหาด้านพ้ืนที่ ปรับเปลี่ยนพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งจากเดิมปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว 
ปรับเปลี่ยนมาปลูกไม้ผล ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะพร้าวน้ำหอม กล้วยหอมทอง มะนาวนอกฤดู และ 
การปลูกและเพาะผักหวานป่า 

-   ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ใช้พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์) ติดตั้งแผงโซล่าเซล 
บ่อบาดาล ใช้ในแปลงเกษตรทั้งหมด 
  -   เลี้ยงปลาน้ำจืดในร่องสวน เช่น ปลาช่อน สลิดตะเพียน 
  -   ทดลองปลูกอินทผาลัม พืชเศรษฐกิจ มูลค่าสูง จนประสบผลสำเร็จ มีรายได้จากอินทผาลัม 
มากกว่า 150,000 บาทต่อปี 

1.2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหนองจิก อำเภอคีรีมาศ 
           ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย แห่งนี้

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิต และการบริหารจัดการแปลงด้านการเกษตร 
เป็นพ้ืนที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่ และเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี
ด้านการเกษตรและพลังงานสะอาดจากเกษตรกรเจ้าของศูนย์ที่ประสบผลสำเร็จ   ด้วยสภาพพ้ืนที่ของอำเภอ  
คีรีมาศเป็นที่ราบลุ่ม เกษตรกรทำนาเป็นหลัก แต่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติเกือบทุกปี  นายคนางค์ บัวน่วม 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
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เกษตรกร ตำบลหนองจิก จึงคิดปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตรเป็นแบบผสมผสานทดแทนการทำนาเพียงอย่างเดียว 
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ในปี พ.ศ. 2559 นักส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ และเห็นว่านายคนางค์  

บัวน่วม เป็นเกษตรกรที่มีความใฝ่รู้ และมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชน เป็นที่ปรึกษาในด้านการทำ

เกษตร จึงได้จัดตั้งเป็นเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอำเภอ เนื่องจาก

สภาพพ้ืนที่มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้นแบบการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ และมีจุดเด่นในเรื่อง การใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ในการทำการเกษตร เพ่ือลดต้นทุนการผลิตด้วยพลังงานสะอาด ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง  ซึ่ง

หลังจากมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอคีรีมาศ ได้มีการคัดเลือก

คณะกรรมการจากชุมชนมาช่วยกันบริหารงาน ศพก. เครือข่าย โดยคัดเลือกจากลุ่มอาชีพหรือผู้นำในชุมชนที่มี

ความสมัครใจ และเสียสละ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะมีการแบ่งหน้าที่ตามถนัดของตนเอง และคณะกรรมการ

จะมีทุกช่วงวัยเพ่ือช่วยให้มีความคิดเห็นที่หลากหลาย และพัฒนาผู้ที่บริหาร ศพก. ให้ต่อเนื่อง  

2. แรงจูงใจในการทำเกษตร 

     นายคนางค์ บัวน่วม เกษตรกรต้นแบบ เดิมทำการเกษตรแบบเชิงเดียว ทำนาเพียงอย่างเดียว พ้ืนที่ไม่มี

ระบบชลประทาน ทำนาโดยอาศัยน้ำฝน ปีละ 1 ครั้ง    ปี พ.ศ.2539 เริ่มปรับเปลี่ยนการทำเกษตร โดยทดลอง

ปลูกลิ้นจี่ มังคุด และลำใย แบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งจากพ้ืนที่นา แต่ก็ตายเสียหายทั้งหมด เนื่องจากขาดแคลนน้ำ

ในช่วงฤดูแล้งน้ำ จึงมีแนวคิดที่จะสร้างแหล่งน้ำภายในสวน เป็นจุดเริ่มต้นของการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในสวน 

นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานการปลูกมะปรางที่จังหวัดกำแพงเพชร จึงทดลองปลูกมะปรางหวานเพ่ิม

อีก จำนวน 30 ต้น  

ต่อมาในปี 2548 ได้เริ่มขยายการปรับเปลี่ยนลดพ้ืนที่นาไปปลูกมะนาวและผักหวานในพ้ืนที่เดียวกับ

มะปรางหวาน ช่วงนั้นเพ่ือนเกษตรกรข้างเคียงต่างพูดดูถูกว่าบ้า เพราะการปลูกผักวานต้องปลูกคู่กับต้นแค     

ทำให้คนทั่วไปคิดว่านายคนางค์ปลูกแต่ต้นแค และในช่วง 3 ปีแรก ยังไม่มีผลผลิตและรายได้ ในขณะที่เพ่ือนบ้าน

ทำนามีรายได้ทุกปี จึงถูกถากถางว่าปลูกไปก็ขายไม่ได้  เกิดความท้อใจมาก แต่ก็ยังไม่ละความพยายาม   

3 ปี หลังจากนั้น เริ่มมีผลผลิตจากผักหวาน มะปราง และมะนาว และมีรายได้จากการจำหน่ายในพ้ืนที่

ละแวกบ้าน ชาวบ้านเริ่มให้ความสนใจและมาสอบถาม 

ขอความรู้ แ ละ เท ค โน โลยี ที่ ใช้ ป ลู ก ให้ ได้ ผ ลผลิ ต 

แรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ไม่ย่อท้อต่อการทำเกษตร

ในช่วงที่ล้มลุกคลุกคลาน คือ องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 

นายคนางค์ บัวน่วม ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาดำเนินชีวิตทั้งการประกอบอาชีพและการใช้
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ชีวิต ทำให้สิ่งที่สะสมมาเรื่อย ๆ เกิดผลเจริญงอกงามสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัว และยั งเผื่อแผ่

ความรู้ พืชพันธุ์ดีให้กับเพ่ือนบ้านอีกด้วย  

ในปี 2559 จึงได้เปิดสวนของตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นศูนย์

หลักของอำเภอคีรีมาศ ด้านเกษตรผสมผสาน 

3. วิธีการดำเนินงาน  

• การดำเนินกิจกรรมการเกษตรภายในศูนย์ 

นายคนางค์ บัวน่วม เกษตรกรต้นแบบของศูนย์ ได้เริ่มทำการเกษตรแบบจริงจัง ภายหลังเกษียณอายุ

จากงานประจำ เมื่อปี 2560 และเข้ามาเป็นเกษตรกรเต็มตัว ในพ้ืนที่ทำการเกษตรทั้งหมด 13 ไร่ 3 งาน ซึ่งในปี

นี้เองแปลงปลูกประสบอุทกภัย ทำให้ผักหวานที่ปลูกใหม่ จำนวน 1 ไร่ น้ำท่วมเสียหายทั้งหมด 

ปี 2561 - 2562  ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่น้ำท่วมและส่วนที่ปลูกข้าวที่เหลือมาปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง 

มะพร้าวน้ำหอม ผักหวานป่า กล้วยหอมทอง และอินทผาลัม โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากการแนะนำของ

บุตรชายสูบบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ และสูบน้ำจากบ่อบาดาลลงร่องสวน ผันน้ำจากร่องสวนไปยังต้นไม้โดยวาง

ระบบน้ำมินิสปริงเกอร์ทั่วทั้งแปลง  

พืชรายได้ของศูนย์ ได้แก่ ผักหวานป่า โดยปลูกต้นแคเป็นพืชพ่ีเลี้ยงในช่วงแรก เป็นพืชพ่ีเลี้ยงที่จะช่วย

ตรึงไนโตรเจนให้ผักหวานป่านำมาใช้ประโยชน์ได้ และยังสามารถอาศัยหาอาหารจากรากพืชพ่ีเลี้ยงได้ด้วย  

นอกจากนี้ยังมีการเพาะเมล็ดผักหวานป่า สร้างรายได้ให้กับศูนย์ ได้อีกทางหนึ่ง  
อินทผาลัม เน้นใช้ต้นพันธุ์ที่มีความบริสุทธิ์จึงใช้ต้นที่ขยายพันธุ์ด้วยเนื้อเยื่อ มีต้นพันธุ์ที่ขยายด้วยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จำนวน 40 ต้น รวมทั้งหมด 103 ต้นในระยะปลูก 7x7 เมตร จากการสังเกตลักษณะการ

เจริญเติบโตต้น พบว่าต้นที่เพาะเลี้ยงด้วยเนื้อเยี่อพืชจะให้ผลผลิตดีกว่าเพาะเมล็ด  โดยพันธุ์ที่ปลูกต้นเพศเมีย 

พันธุ์บาฮี ซึ่งมีลักษณะ หวาน กรอบ ฝาดเล็กน้อย  

• การบูรณาการการทํางาน 

ในการดําเนินงานของศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตรอําเภอคีรีมาศ ไดมีหนวยงาน 

ราชการใหการสนับสนุนและรวมดําเนินการ ไดแก  

1) กรมพัฒนาที่ดิน ใหความรูดานการปรับปรุงบํารุงดิน  

2) สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ใหความรูดาน

การทําบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนการผลิต 

3) วิทยากรในชุมชน ใหความรูดานการเกษตร และการแปรรูป   
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4) สํานักงานเกษตรอําเภอคีรีมาศ สํานักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย สนับสนุนองคความรูรวมวางแผนการ

ดําเนินงานของ ศพก. ซึ่งผลสําเร็จจากการบูรณาการการทำงานรวมกันหนวยงานตางๆ  สงผลให ศพก. มีการ

ขับเคลื่อนการดําเนินการไดอยางตอเนื่อง มีความเขมแข็ง และเห็นผลเปนรูปธรรม สามารถเปนแหลงเรียนรู

และใหคําปรึกษาแกเกษตรกรในพ้ืนที่ได 

 

• การมีสวนรวมของชุมชน 

คณะกรรมการ ศพก. ผูนําชุมชน เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เกษตรกรตนแบบ มีการแลกเปลี่ยนเรียน

รกูัน เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานของ ศพก. ตลอดจนรวมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานของ ศพก. ใหเปนไปตาม

เปาหมายดานการเป็นต้นแบบ ในการแก้ปัญหาด้านพ้ืนที่ การทำการเกษตรโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในพื้นที่ 

และผลิตพืชทางเลือกใหม่มีมูลค่าสูง ลดต้นทุนการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง   

4. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

    1) ผู้นำและชุมชนให้ความร่วมมือและช่วยกันดูแลพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ 

    2.) ความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งการสนับสนุนความรู้ เทคโนโลยี ปัจจัย

การผลิต และงบประมาณในการพัฒนา ศพก.แห่งนี้ 

    3) ความเสียสละและความทุ่มเทของเกษตรกรต้นแบบ รวมถึงการการใฝ่หาความรู้มใหม่ ๆ มาทดลอง นำร่อง

และเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ 

    4) การวางแผนที่ดีและบริหารจัดการที่ดีของคณะกรรมการ รวมถึงมีการทบทวน ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา 

และพัฒนางานให้ดีขึ้น  

5. ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไข  

    1. ขาดความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย ศพก.ภายในอำเภอ  

แนวทางแก้ไข : 1) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและสมาชิก สนับสนุน   

คาสาธารณูปโภค ให้ความสำคัญการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความร่วมมือพัฒนาแต่ละศูนย์ให้มีความพร้อมในการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ของอำเภอ  

         2) คณะกรรมการ ศพก. จะตองมีการประชุมรวมกันเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานและ 

แนวทางในการพัฒนาศูนยเรียนรูฯ ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนที่วางไว ใหบริการขอมูลขาวสารดาน

การเกษตรแกสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

         3) ประชาสัมพันธในการดําเนินงานของศูนยเรียนรูฯ เปดโอกาสใหหนวยงานหรือ 

สถาบันการศึกษาเขามาทําวิจัยในศูนยเรียนรู 

2. การพัฒนาฐานเรียนรู้ในแต่ละศูนย์เครือข่าย 

4 4 



ถอดบทเรียนศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 จังหวัดสุโขทัย 

 

แนวทางแก้ไข : ปรับหลักสูตรตามความเหมาะสม และปรับปรุงฐานเรียนรู้ให้มีความพร้อมสำหรับเป็น

แหล่งถ่ายทอดความรู้ โดยมีข้อมูลทางวิชาการ ชุดสาธิต หรือวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้ที่มาเรียนรู้สามารถฝึกปฏิบัติได้  

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม 

    1. ต้นทุนการผลิตลดลง รายได้เพ่ิมข้ึน ไม่มีความเสี่ยง 

    2. เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  

    3. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิต การบริหารจัดการแปลง  

    4. เป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไปปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่     

    5. เป็นพื้นที่ต้นแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการวางระบบน้ำเพ่ือใช้ในแปลงเกษตรทั้งหมด ตั้งแต่ระบบ

การสูบบ่อบาดาล การสูบน้ำจากบ่อบาดาลลงร่องสวน ผันน้ำจากร่องสวนไปยังต้นไม้โดยวางระบบน้ำมินิสปริง

เกอร์ทั่วทั้งแปลง 

7. การขยายผลสู่เกษตรกรอ่ืน ๆ  

    1. เกษตรกรต้นแบบเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องที่ทำ ( การทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การปลูกผักหวานป่า (ปลูกแคเป็นไม้พ่ีเลี้ยง) การปลูกและดูแลไม้ผล การปลูกอินทผาลัม ฯลฯ แก่ชุมชน 

หน่วยงานราชการ สถานศึกษา  

    2. มีเกษตรกรทั้งในชุมชน นอกชุมชน และต่างจังหวัดนำพันธุ์ไปปลูกขยาย สร้างรายได้ 

    3. มีเกษตรกรทั้งในและนอกพ้ืนที่มาศึกษาดูงานอยู่เป็นประจำ ชักชวนเกษตรกรในพ้ืนที่ที่ทำเกษตรเชิงเดี่ยว

ให้ปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรผสมผสาน 

******************************* 
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สถานที่ถอดบทเรียน 
ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

ทีมงานผู้ถอดบทเรียน 
1. นายโอวาท พัฒนชัยวงศ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 
2. นายไพรวัฒน์ อ่ินแก้ว  เกษตรอำเภอคีรีมาศ   สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 
4. นายไตรรงค์ ชาญพิชิต  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 
5. นางสาวจารุณี นครกัณฑ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 
6. นางสาวจิรัชญา แสนยะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย 
7. นางสาวศิรินภา อ้นบางเขน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 
8. นางสาวเนตรนพิศ ฟุกฟัก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ     
9. นางสาวมณีวรรณ จันทร์นาค  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ    

ผู้รับการถอดบทเรียน 
นายคนางค์ บัวน่วม 
ประธานคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 
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