
การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

(สําหรบัถอดบทเรียนศนูยเรยีนรูปลูกผักอินทรียบานหนองมวง – ชมพูทอง) 

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

1. ประวัติความเปนมา 

 

 
 

1.1 เกษตรกรตนแบบ (นายอนิวรรตน พานอย) 

ขอมูลสวนบุคคล : นายอนิวรรตน พานอย  เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2515 อายุ 49 ป ที่อยู

บานเลขที่ 130 หมูที่ 4 บานหนองมวง ตําบลเมืองใหม อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

ตําแหนงทางสังคม : เปนผูชวยผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุข ประธานศูนยเรียนรูปลูกผักอินทรยี

บานหนองมวง – ชมพูทอง (ศพก.เครือขาย) ครูบัญชีอาสา ประธานแปลงใหญอําเภอศรีบุญเรือง และที่ปรึกษา

สภาเด็กตําบล 

การประกอบอาชีพ : ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 4 บานหนองมวง ตําบลเมืองใหม อําเภอศรบุีญเรือง 

จังหวัดหนองบัวลําภู และประกอบอาชีพเกษตรกร  



 
- ลักษณะการทําการเกษตรของเกษตรกรตนแบบ : มีพ้ืนที่ทําการเกษตร 20 ไร กิจกรรมดาน

การเกษตร ประกอบดวย 1) แหลงนํ้า จํานวน 5 ไร  2) พ้ืนที่นา จํานวน 4 ไร 3) ปลูกผัก จํานวน 3 ไร 

ประกอบดวย พริก มะเขือ กระเทียม กะหล่ําปลี แครอท ขึ้นฉาย มะละกอ 4) ปลูกพืชผสมผสาน จํานวน 7.2 

ไร คือ ฝรั่ง มะมวง มะพราว กลวยนํ้าหวา กลวยหอมทอง และ 5) ที่อยูอาศัย จํานวน 2 งาน 

 

1.2 ขอมูลกลุม : ศพก.เครือขาย(ศูนยเรียนรูปลูกผักอินทรยีบานหนองมวง – ชมพูทอง)  

 
- ที่ต้ังแปลง บานชมพูทอง หมูที่ 5 ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรอืง จ.หนองบัวลําภู 

เอกสารสิทธ์ิ หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง เลขที่ 43202  

สาธารณะประโยชนพลเมืองใชรวมกัน พ้ืนที่ทั้งหมด 38 ไร 

จํานวน สมาชิก 41 ราย  พ้ืนที่ปลูก 10.25 ไร 

- ที่มาของกลุม คนในหมูบานหนองมวง-ชมพูทอง เปนหมูบานปลูกผัก ปลูกดอกไมเปนอาชีพมากอน 

มีคนในหมูบานเปนพอคาแมคารับผักไปขายในตลาดศรีบุญเรือง ประมาณ 50 % เปนคนบานหนองมวง-ชมพู

ทอง ป 2559 เริ่มตนจากกลุมปลูกผักหมูบานสีเขียว พ้ืนที่ 5 ไร ไดรับงบประมาณในการเจาะนํ้าจากสํานักงาน

พลังงานจังหวัด โดยสนับสนุนแผงกับปม และหอถังสูง กลุมมีการขอความอนุเคราะหจากองคการบริหารสวน

จังหวัดเจาะบอบาดาลเพ่ิมเติม กลุมมีการสมทบเงิน 11,000 บาท และเก็บเงินจากสมาชิก รื้อตนไม ไถบุกเบิก 

ไถพรวน แลวจดัสรรแปลงคนละ 1 งาน ในโครงการของพลังงานจังหวัดไมมีระบบนํ้ามีเฉพาะหอสง  รวบรวม



เงินจัดซื้อระบบนํ้าวางระบบนํ้า  ป 2562 รวบรวมเงินคนละ 1,000 บาท มีการเจาะนํ้าบาดาล ตอปมเปน

ระบบไฟฟาเพ่ิมเติม มีการขอใชพ้ืนที่สาธารณะ (นสร.)  10 ไร ในป 2560 เริ่มปลูกผักโดยปลูกผักตามฤดูกาล 

เพราะยังไมมีโรงเรือน เริ่มตนของการกําเนิดกลุม ขายในตลาดชุมชน หมูบานมีพอคาแมคาในชุมชนไปน่ัง

ตลาดนัด กับตลาดคลองถม ตลาดสดชูเดด (ประมาณ 5 เจา) กลุมจะปลกูผักตามความตองการของแมคา 

- การรวมกลุมของคณะกรรมการ ศพก. ป 2561 มีการกอต้ังกลุมปลูกผกัอินทรียหนองมวง-ชมพูทอง 

และจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มีเงินทุนหมนุเวียน 51,000 บาท 

- ป 2561 เปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร OTOP นวัตวิถี ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

หนองบัวลําภู 

 

- ลักษณะการทําการเกษตรหรือกิจกรรมของสมาชิกกลุมโดยรวม : แบงพ้ืนที่คนละ 1 งาน โดยชนิด

ผักที่กลุมปลูก ผักบุง กะหล่ําปลี คะนาผักชีไทย ตนหอม กระเทียม กวางตุง ฮองเต สลัดตางๆ กรีนโอก เรด

โอก กรีนครอส พริก ขา ตะไคร  มะเขือเปราะ แครอก กลวยนํ้าหวา กิจกรรมรวมกันของสมาชิกกลุม คือ การ

พัฒนาแปลง เชน ตัดหญา 3 เดือน/ครั้ง 



 

  
 



  
 

   
 

 

- กิจกรรมของกลุม : ป 2563 ยกระดับมากอต้ังเปนแปลงใหญ และยกระดับเปนกลุมเกษตรกรเพ่ือ

ขอรับสนับสนุนงบประมาณภายใตโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเช่ือมโยงตลาด 

- กลุมมี ระเบียบ ขอกําหนด ของกลุม ดังน้ี 

1. ถาคณะกรรมการกลุมเรียกประชุมผูใดขาดประชุมหรือมาประชุมไมได  โดนปรับ 1,000 บาท 

2. ถาคณะกรรมการแจงทํากจิกรรมในกลุม แลวผูใดขาดการทํากิจกรรมหรือสงตัวแทนมาไมได ปรับ 

200 บาท 

3. หามผูใดหรอืสมาชิกภายในกลุมนํายาฆาแมลงสารเคมอัีนตราย ปุยเคมีและเคมีภัณทอ่ืนๆ มาใชใน

สวนโดยเด็ดขาด 

4. ผูใดกอใหเกดิความแตกแยกหรือสรางปญหาใหกลุมคณะกรรมการจะมีการตักเตือนสามครั้ง 

5. ขอกําหนดทั้งหมดหากผูใดฝาฝนหรือไดรับการตักเตือนเกินสามครั้งถือวาพนสภาพสมาชิกกลุม 

และไมสามารถเรียกรองคาใชจายที่ผานมาได 

 

ขอมูลกลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรียบานหนองมวง - ชมพูทอง 

 

กลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักอินทรียบานหนองมวง - ชมพูทอง  

เอกสารสิทธิ ์หนังสือสาํคัญสําหรบัที่หลวง เลขที่ 43202 พื้นที่ 38 ไร สาธารณะประโยชนพลเมืองใชรวมกัน 

ที่ต้ังแปลง พิกัด X = 210857          Y = 1880501         หมูที่ 5 ต.เมืองใหม อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวลําภู 

         

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล 
เลขที่บัตรประจําตัว 

อายุ 
ที่อยู พื้นที่

ปลูก  

ผลผลิตที่คาดวา 

ประชาชน บานเลขที ่ หมู ตําบล จะไดรับ/ป 

1 นายอนิวรรตน พานอย  3411300043122 47 103 4 เมืองใหม 1 งาน 200 กก. 

2 นายเข็มพินิจ ปานภูมิ 3411300101084 56 51 5 เมืองใหม 1 งาน 200 กก. 



3 นางหวานใจ สาริยา 3411300097117 59 11 5 เมืองใหม 1 งาน 300 กก. 

4 นางครสวรรค สุพรรณิช 2411300027617 39 48/1 4 เมืองใหม 1 งาน 100 กก. 

5 นางอนงค ปานภูม ิ 3411300097656 59 12 5 เมืองใหม 1 งาน 150 กก. 

6 นางธนาภา ลาดบัวขาว 3411300091861 55 95 4 เมืองใหม 1 งาน 500 กก. 

7 นางรัศมี กวางขวาง 3601101536879 50 38/1 5 เมืองใหม 1 งาน 300 กก. 

8 นายสุพรรณ มดุไธสง 5310900002831 59 74/2 4 เมืองใหม 1 งาน 500 กก. 

9 นายกานต บึงใสย 3411300092069 55 21/1 4 เมืองใหม 1 งาน 400 กก. 

10 นางบัวสี มีนา 3411300162552 37 88 5 เมืองใหม 1 งาน 300 กก. 

11 นายมิ่ง ผะวาผักแวน 3411300092816 68 85 5 เมืองใหม 1 งาน 200 กก. 

12 นายใจ วรรณมูล 3411300175398 65 89/1 4 เมืองใหม 1 งาน 250 กก. 

13 น.ส.สิริรัตน ไชยยะ 3411300094509 45 19 4 เมืองใหม 1 งาน 270 กก. 

14 นายประดิษฐ สีหาพรม 3411300102269 69 16 4 เมืองใหม 1 งาน 600 กก. 

15 น.ส.อุบล กองหิน 3411300097800 43 138 4 เมืองใหม 1 งาน 900 กก. 

16 นางระเบียบ ปานภูมิ 3411400097770 67 70 4 เมืองใหม 1 งาน 350 กก. 

17 นางจังกร ปานภูม ิ 3411300094720 50 71 5 เมืองใหม 1 งาน 250 กก. 

18 นางทองมา สีหะเดช 3411300098296 66 81 4 เมืองใหม 1 งาน 100 กก. 

19 นายเหรยีญทอง บุญศร ี 3460800270852 46 186 5 เมืองใหม 1 งาน 400 กก. 

20 นางนิตยา จเรรัชต 3411300093677 61 8 4 เมืองใหม 1 งาน 250 กก. 

21 นางจันเพ็ง เมฆวัน 3411300092158 50 20 4 เมืองใหม 1 งาน 300 กก. 

22 นางประสงค ไวยคํา 3411300097648 63 59 4 เมืองใหม 1 งาน 650 กก. 

23 นางบุญลอม โพธืสาราช 3411300092140 54 20/1 4 เมืองใหม 1 งาน 550 กก. 

24 นางบุญกิ้ง จันทหาร 3411300098318 58 91 4 เมืองใหม 1 งาน 350 กก. 

25 นายทวนทอง เข็มแกวมะลี 3411200446331 45 74/1 4 เมืองใหม 1 งาน 350 กก. 

26 นายประยูร วันสุทธะ 3411300094304 64 42 4 เมืองใหม 1 งาน 350 กก. 

27 น.ส.อรัญญา ทปุีง 3411300095581 46 63 4 เมืองใหม 1 งาน 300 กก. 

28 น.ส.วิมล วิชัย 3411300091046 56 30 5 เมืองใหม 1 งาน 250 กก. 

ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล 
เลขที่บัตรประจําตัว 

อายุ 
ที่อยู พื้นที่

ปลูก 

ผลผลิตที่คาดวา 

ประชาชน บานเลขที ่ หมู ตําบล จะไดรับ/ป 

29 นางหฤทัย ชาตชนะ 3411300091071 48 30/2 5 เมืองใหม 1 งาน 250 กก. 

30 นายประสาท ปานภูมิ 3411300094703 54 119 5 เมืองใหม 1 งาน 260 กก. 

31 นายทองเลื่อน ขุนภูมิ 3411300577542 61 108 5 เมืองใหม 1 งาน 700 กก. 

32 น.ส.ลัดดา มูลเสนา 5390400004460 36 61 4 เมืองใหม 1 งาน 350 กก. 

33 นางบุษดี เขียวกลม 3411300101114 48 125 5 เมืองใหม 1 งาน 230 กก. 

34 นางไพรทูลย บุญแจม 3411300101173 45 50 5 เมืองใหม 1 งาน 420 กก. 

35 นางพิกุล ศรีกุลฮาด 3411300101165 47 136 5 เมืองใหม 1 งาน 430 กก. 

36 นางสมัย ถาวรมงคล 3470300289295 45 7 5 เมืองใหม 1 งาน 300 กก. 



37 น.ส.กัญญา ธนูเล็ก 3411300098181 48 45 4 เมืองใหม 1 งาน 350 กก. 

38 นางแอ็ด อยูถาวร 3411300098148 58 45/1 4 เมืองใหม 1 งาน 200 กก. 

39 นางบุญโฮม วิชัย 3411300091062 51 30/1 5 เมืองใหม 1 งาน 180 กก. 

40 นายสมบูรณ ขนัตีกลม 3411600055584 67 100 5 เมืองใหม 1 งาน 500 กก. 

41 นางอุดม ใจดี 3411300095157 71 56 4 เมืองใหม 1 งาน 200 กก. 

  

อายุเฉลี่ยของ

เกษตรกร 55 ป รวมพื้นที ่

10.25 

ไร 13,990 กก. 

 

 

การจัดการดานการผลิต 

  1) มีการวางแผนการผลิตรายพืช เชน พืชที่เปนความตองการของตลาด มีราคาดี ขายงาย และบาง

ชนิดพืชที่หายากบางฤดูกาล เชน  ดอกมะล ิผักคึ่นฉาย ผกัสลัด เปนความตองการของตลาดตลอดป ทําใหมี

ราคาสูง  

 

 

 

 

 

   2) การวางระบบน้ําภายในแปลง โดย ตอทอนํ้า จากระบบสูบนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย กระจาย

ไปทุกแปลง ผานตรงเขาแตละแปลง โดยใชแอรปมเพ่ือเพ่ิมแรงดันนํ้า และมีอางสําหรับสํารองนํ้าทุกแปลง เพ่ือ

แกไขปญหา ในกรณีระบบนํ้าขัดของ (กลุมมีการประชาคม และรวมทุน เพ่ือใชในการตอระบบนํ้าและซื้ออาง

สํารองนํ้า) และระบบการสูบนํ้าจากบอบาดาลอีกแหงดวยระบบไฟฟา ในกรณีปริมาณนํ้าจากระบบโซลาเซลล

ไมเพียงพอตอการใช 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

            3) ใชปุยคอก ปุยหมัก อยางเหมาะสม โดยกลุมชวยกันทําและแบงปนกันใช ไดรับสนับสนุนวัสดุ

บางสวนจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู 

 

 

 

 

 

               4) ใชสารชีวภัณฑ(ผลิตเอง) ในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ไดรับสนับสนุนหัวเช้ือจากสํานักงาน

เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 

                    - เช้ือราไตรโคเดอรมา ในการปองกัน กําจัด โรคที่เกิดจากเช้ือราในพืช ใชแชเมล็ดกอนปลูก 

ใชผสมดินกอนปลูก และฉีดพนในชวงการเจริญเติบโตของผัก โดยเฉพาะฤดูฝน 
 

                    - เช้ือราเมตตาไรเซี่ยม ใชในการปองกัน กําจัด แมลงในดิน เชน ดวงหมัดกระโดด ปลวก เปน

ต น 

                    - เช้ือราบิวเวอรเรีย ใชปองกันกําจัด แมลงศัตรูพืชผัก เชน เพลี้ยออน เพลี้ยแปง หนอนกระทู

ผัก เตาแตง เปนตน 
 

                    - สารไลแมลง ที่สกัดจากพืชสมุนไพร เพ่ือฉีดพน ไลแมลงศัตรูพืชในแปลง เชน ยาสูบ หางไหล 

ตะไครหอม เปนตน 

 

 

 

 
 

 

 

             

 

5) ศึกษาชองทางการตลาด 

                - ประสานหนวยงานราชการ เชน สํานักงานพาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู เพ่ือขยายตลาดใหกวาง



ขึ้น เชน ตลาดชุมชน ตลาดโรงพยาบาล ตลาดตางจังหวัด เปนตน 

                - ประสานเครือขายเกษตรกร 

 

องคความรู : การผลิตปุยหมัก ปุยอินทรียใชเองในกลุม การทํานํ้าหมักจากถั่วเหลืองสูตร Dr.A การ

ผลิต  

  
 

 
 

 
 

 

- การบริหารจดัการภายใน ศพก. กลุมเครือขายภายในและภายนอกชุมชน  

1) กลุมปลูกผกับานคลองเจริญ ตําบลกุดสะเทียน อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 



2) เกษตรกรที่ปลูกผักในพ้ืนที่นอกแปลงใหญ 7 ราย 

 

- หนวยงานรวมบูรณาการ  

1) องคการบรหิารสวนจังหวัด สนับสนุนขีห้มอกรองออย 3 รถ รวมเงินกันซื้อปุยขี้ไกเพ่ือนํามาผสมปุยใช

เอง 

2) สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลําภู สนับสนุนเรื่องการทํานํ้าหมัก กากนํ้าตาลกับถังหมัก วัสดุในการทํานํ้า

หมัก ปละ 2-3 ครั้ง 

3) สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอศรีบุญเรือง รวมกลุมจัดต้ังเปนกลุมแปลงใหญผัก ในป 

2563 อบรมใหความรูวิชาการ การผลิตสารชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูพืช สนับสนุนวัสดุในการทําปุยอินทรีย 

การทํานํ้าหมักจากถั่วเหลือ ในการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตผัก 

4) สํานักงานพาณิชยจังหวัดหนองบัวลําภู 

5) กรมวิชาการเกษตร ใหความรูการทําเกษตรปลอดภัย GAP เกษตรอินทรีย การทําเหด็เรืองแสงสิรินทร 

เช้ือบีที เช้ือบีเอส การทําไสเดือนฝอย เมตาแลกเซียม มีการนํามาใชในการผลิตผักในกลุม โดยดูจากชนิดพืชที่

เหมาะกับพืชน้ันๆ 

 

2. แรงจูงใจในการดําเนนิการทําเกษตรปลอดภัย 

ป 2560 เริ่มทาํ GAP ในกระเทียม เพราะมคีนบริโภคมาก ตลาดตองการ แตไมมีการตออายุ 

ป 2564 เริ่มขอการรับรอง GAP ในหลายชนิดพืช เพ่ือสรางคุณภาพมาตรฐานสินคาสรางความเช่ือถือใหกับ

ลูกคาผัก มองเรื่องการตลาด เชนตลาดที่จังหวัดอุดรธานี รวมกับ สํานักงานพาณิชย เจาะตลาดตามรานใน

จังหวัดอุดรธานี สงถึงราน มองถึงตลาดออนไลน 

 

3. วิธีการดําเนินงาน  

การขอการรับรองมาตรฐาน GAP พืชผัก ดําเนินการดังน้ี 

1.รับสมัคร รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ 

2.ไดรับการกระตุน แนะนํา อบรมใหความรูการทํา GAP จากเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด

หนองบัวลําภู สํานักงานเกษตรอําเภอศรีบุญเรือง  

    
3. ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเรื่องมาตรฐาน 

4. เตรียมความพรอมแปลง แหลงนํ้า การจดัการแปลง การดูแลรักษา การจัดการผลผลิต การจัดการตลาด 

เปนตน ปฏิบัติตามขอกําหนดของเกษตรอินทรีย 



5.ยื่นเสนอขอการรับรองผานเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานเกษตรอําเภอศรีบุญ

เรือง 

6. กรมวิชาการตรวจใหการรบัรอง 

   
 

 
 

กิจกรรมพัฒนาจากการไดรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและ

เช่ือมโยงตลาด   

1) การสรางโรงเรือนมุงแสลนพรางแสง จํานวน 51 โรงเรอืน กวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ระบบนํ้าแบบ

ต้ังเวลาทุกแปลง อนาคตวางแผนจะตอยอดมุงพลาสติก คาดวาปริมาณผลผลิตผักจะออกมาก 

2) รถพรวนดินแบบเดินตามและน่ังขับได จํานวน 3 คัน เพราะปญหาดินแข็งขึ้นแปลงยาก เปนรถพรวนดิน

เอนกประสงค สามารถพรวนดินทําแปลงผักได สามารถรับจางปนทํานาได 

3) เครื่องตัดหญา จํานวน 4 เครื่อง ใชตัดหญาในแปลงของสมาชิก รอบแปลง 

4) ปมพนยา 4 เครื่อง ใชประโยชนในการฉีดพนใหเกษตรกรทุกแปลงทั่วแปลงรวมแบบปูพรม แตตองมีการ

ประเมินติดตามสถานการณการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชประกอบดวย 

การตลาดผลผลิตผักของกลุม : จําหนายในตลาดชุมชน ตลาดในอําเภอ ตลาดสีเขียว ตลาดคลองถม ขายสง

ในพอคาคนกลางที่มารับซื้อในแปลงปลูก โดยมีแผนจะพัฒนาผักใหมคีณุภาพไดรับมาตรฐาน สรางสตอรี่ สราง

แบรนดสินคา พัฒนาบรรจุภัณฑ สรางโรงคัดบรรจุ (ป 2565) สรางเพจกลุมขายออนไลนประชาสัมพันธกลุม 

รวบรวมผักจากสมาชิกรวมจาํหนาย แลวหกัเงินจากสมาชิก 10 % ของพืชผักที่เกษตรกรขาย เพ่ือหักเงินไว

จายภาษี และมองกลุมลูกคารักสุขภาพ  



 

4. ปจจัยแหงความสาํเร็จ  

ตัวเกษตรกร: การทําเกษตรสวนใหญไมใชสารเคมีอยูแลว เกษตรกรมีความพรอม 

นํ้า : ใชแหลงนํ้าจากบอบาดาลไมมีความเสีย่ง 

เจาหนาที่ : เจาหนาที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอศรีบุญเรือง สํานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแกน ใหความรู ติดตามประเมินแปลงเบ้ืองตน ตรวจใหการรับรอง 

คณะกรรมการ : การบริหารจดัการในรูปคณะกรรมการ มีกฎระเบียบชัดเจน คณะกรรมการมีความเขมแข็ง 

 

5. ปญหา อุปสรรค และวิธกีารแกไข  

 

ปญหา/อุปสรรค วิธีแกไขปญหา 

ผลิตไมไดตลอดฤดูกาล เพราสภาพอากาศไม

เหมาะสม 

พัฒนาระบบปลูกผักโดยการสรางโรงเรือนพรางแสง 

ตลาดไมชัดเจน ขาดจุดรับซือ้ ผลิตผักใหผานมาตรฐาน GAP สรางแบรนด สราง

สตอรี่ พัฒนาบรรจุภัณฑ สรางโรงคัดบรรจุ รถสงผัก

ของกลุมแบบเดลิเวอรีกระจายไปตามพ้ืนที่ในอําเภอ 

เพ่ิมตลาดออนไลนเสริม 

 

6. ประโยชนทีไ่ดรับจากการดําเนนิกิจกรรม (ตอตัวเกษตรกร รายได หรือคุณภาพชีวิต ตอชุมชน/สังคม  

ตอสิ่งแวดลอม  เปนตน) 

ประโยชนตอตัวเกษตร เกษตรกรเกิดความรักในอาชีพทําการเกษตร เกิดรายได โดยสมาชิก ขายผัก ได

ประมาณ วันละ 200 - 300 บาทตอคน คุณภาพชีวิตดีขึ้น เกิดความสามัคคี  

- ประโยชนตอชุมชน/สังคม : ประชาชนในชุมชนไดรับประทานผักที่ปลอดภัย ซื้อผักสดจากสวน สราง

ความสัมพันธที่ดีในชุมชน เปนจุดเรียนรูและศึกษาดูงานของชุมชน/สังคม ผูสนใจทั่วไป 

 

7. การขยายผลสูเกษตรกรอ่ืนๆ (ถามี) 

- เมื่อเกิดความชัดเจนเรืองกาตลาด กลุมมแีผนจะขยายผลสูเกษตรกรรายอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ 

- นายอนิวรรตน พานอย (ตําแหนง เลขานุการกลุม) เกษตรกรตนแบบเกษตรอินทรีย Organic Thailand 

(พืชผสมผสาน) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยมีแหลงจําหนายในระดับ Modern 

Trade  

- การทองเที่ยวเชิงเกษตร OTOP นวัตวิถี 

- กลุมผูปลูกผกั ภายใตโครงการระบบกระจายนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย จํานวน 10 กลุม ในพ้ืนที ่        

อ.ศรีบุญเรือง 

- Young Smart Farmer อ.ศรีบุญเรือง จํานวน 31 ราย 

 



 

ประเด็นการถอดบทเรยีนศนูยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

(สําหรบัถอดบทเรียนเกษตรกรตนแบบ นายอนิวรรตน พานอย) 

 

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

1. ประวัติความเปนมา 

1.1 เกษตรกรตนแบบ (นายอนิวรรตน พานอย)  

ขอมูลสวนบุคคล : นายอนิวรรตน พานอย  เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2515 อายุ 49 ป  

      ที่อยู 130 หมูที่ 4 บานหนองมวง ตําบลเมืองใหม อําเภอศรีบุญเรือง จงัหวัด

หนองบัวลําภู 

ตําแหนงทางสังคม : เปนผูชวยผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุข ประธานศูนยเรียนรูปลูกผักอินทรยี

บานหนองมวง – ชมพูทอง (ศพก.เครือขาย) ครูบัญชีอาสา ประธานแปลงใหญอําเภอศรบุีญเรือง และที่ปรึกษา

สภาเด็กตําบล 

การประกอบอาชีพ : ผูชวยผูใหญบาน หมูที่ 4 บานหนองมวง ตําบลเมืองใหม อําเภอศรบุีญเรือง 

จังหวัดหนองบัวลําภู และประกอบอาชีพเกษตรกร  

- ลักษณะการทําการเกษตรของเกษตรกรตนแบบ : มีพ้ืนที่ทําการเกษตร 20 ไร กิจกรรมดาน

การเกษตร ประกอบดวย 1) แหลงนํ้า จํานวน 5 ไร  2) พ้ืนที่นา จํานวน 4 ไร 3) ปลูกผัก จํานวน 3 ไร 

ประกอบดวย พริก มะเขือ กระเทียม กะหล่ําปลี แครอท ขึ้นฉาย มะละกอ 4) ปลูกพืชผสมผสาน จํานวน 7.2 

ไร คือ ฝรั่ง มะมวง มะพราว กลวยนํ้าหวา กลวยหอมทอง และ 5) ที่อยูอาศัย จํานวน 2 งาน 

    
 

 
 

- องคความรูเดน : การทําเกษตรอินทรีย การทําปุยอินทรีย การผลิตสารชีวภัณฑ การทํานํ้าหมัก 

 



2. แรงจูงใจในการดําเนินการทําเกษตรปลอดภัย 

 ไปทํางานอยูญี่ปุนมา 12 ป รบัจางทั่วไป กลับมาอยูบานกับมารดา 2 คน เริ่มทําการเกษตรจริงจังเมื่อ

ป 2554 ไดรับคําแนะนําการทําเกษตรจากเจาหนาทีจากสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัด

ขอนแกน โดยเริ่มป 2555 ทําเกษตรแบบ GAP ทําเกษตรแบบไมใชสารเคมีมาตลอด จนป 2559 ไดรับการ

แนะนําจากเจาหนาที่จากกรมวิชาการเกษตร มาปรับเปลี่ยนเปนการทําเกษตรอินทรีย จนไดรับการรับรอง

มาตรฐาน Organic Thailand  แตยังไมมองถึงดานการตลาด พืชที่ไดรับการรับรองมาตรฐานอินทรีย จํานวน 

14 ชนิด จนถึงปจจุบัน 

 

3. วิธีการดําเนินงาน  

1.สรางแรงจูงใจในตัวเองและครอบครัว 

2.ไดรับการกระตุนและแนะนําจากเจาหนาที่ 

3. ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเรื่องมาตรฐาน 

4. เตรียมความพรอมแปลง แหลงนํ้า การจดัการแปลง การดูแลรักษา การจัดการผลผลิต การจัดการตลาด 

แนวกันชน เปนตน ปฏิบัติตามขอกําหนดของเกษตรอินทรีย 

5.ยื่นเสนอขอการรับรอง 

6. กรมวิชาการตรวจใหการรบัรอง 

การจัดผลผลิต/ตลาด : จําหนายผลผลิตเกษตรอินทรียใหกับ บริษัท  ออรแกรนิค เฟรช  และทางตลาด

ออนไลน 

 

 

4. ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

ตัวเกษตรกรเอง : เปนบุคคลที่ศึกษาหาความรู ใฝรูใฝเรียน เรียนรูจากการลงมือทําจรอง พรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงกบัเทคโนโลยี เปนผูที่มีลักษณะความเปนผูนําสูง ทําประโยชนตอสวนรวม ขยันและต้ังใจสูงมาก 

เจาหนาที่ : ไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่จากหลายหนวยงาน เชน เจาหนาที่กรมสงเสริม อยางตอเน่ือง 

 

  
 

5. ปญหา อุปสรรค และวิธกีารแกไข (ถามี) 

ปญหา/อุปสรรค วิธีแกไขปญหา 

- ความไมตอเน่ือง เน่ืองจากขาดแรงงาน - จางแรงงานภายนอก 



 

6. ประโยชนทีไ่ดรับจากการดําเนนิกิจกรรม (ตอตัวเกษตรกร รายได หรือคุณภาพชีวิต เปนตน) 

ตอเกษตรกร : ไดอยูกับครอบครัวเกิดความอบอุน มีสุขภาพแข็งแรง  เกดิรายไดอยางนอย 50,000 บาท 

รายได 300,000 บาทตอป  

ดานคุณภาพชีวิต :  เกิดความมั่นคงในอาชีพ คุณภาพชีวิตดีขึ้น พ่ึงตนเองได 

ตอชุมชน : ชุมชน และผูบริโภคไดกินพืชผักจากสวนที่ปลอดสารพิษ  

ตอสภาพแวดลอม : สภาพแวดลอม เชน ดิน นํ้า พืช ที่ปลอดภัย เกิดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

7. การขยายผลสูเกษตรกรอ่ืนๆ (ถามี) 

ขยายผลไปยังเกษตรกรรุนใหม สวนสิริเกษตรอินทรีย ซึ่งเกิดจากการศึกษาดูงานภายในสวน และเกษตรกร

ในอําเภอ มีเกษตรกรและผูสนใจเริ่มปรับเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสานมากขึ้น 

 

   

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


