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ถอดบทเรียนศูนย์เรยีนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2564 
***************************** 

1. ประวัติความเป็นมา 
1.1 เกษตรกรต้นแบบ 

 
 

นางจำปา  สุวะไกร    
วันเดือนปีเกิด : 26 มกราคม 2515    
ปัจจุบันอายุ : 49 ปี 
ที่อยู่ : 106 หมู่ 5 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 
ประวัติการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 
สถานภาพ : สมรสกับ นายแหวนเพชร สุวะไกร 
มีบุตรจำนวน : 2 คน  ได้แก่  นายพรรณา  สุวะไกร  และ  นางสาวบุษบา  สุวะไกร 
หมายเลขโทรศัพท์ : 091-8311490 
Facebook : จำปา  สุวะไกร 
พื้นที่ทำการเกษตร : จำนวน 2 แปลง พื้นท่ี 11 ไร่ 95 ตารางวา โดยแบ่งพื้นท่ีเป็นปลูกผักในโรงเรือน ขนาด 6x30 
เมตร จำนวน 17 โรงเรือน แบ่งเป็น ปลูกผักจำหน่าย 8 โรงเรือน ผลิตเมล็ดพันธุ์ 6 โรงเรือน และเมลอน 3 โรงเรือน 
พิกัดแปลง : โซน 48 พิกัด x 473545 y 1760968 
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1.2 จุดเร่ิมต้นการทำการเกษตร  
นางจำปา  สุวะไกร  เติบโตมาในครอบครัวที่ทำอาชีพเกษตรกรรม มีอาชีพหลักคือการทำนา พอว่างเว้นจาก

การทำนาก็ทำสวน ในปี พ.ศ. 2533 ได้เริ่มทำการเกษตรด้วยระบบเคมี โดยปลูกผักส่งให้กับแม่ค้าในตลาด ซึ่งการ
เพาะปลูกดังกล่าวมีการใช้สารเคมีในการกำจัดโรคและแมลง จนถึงปี 2543 ได้ล้มป่วยเป็นโรคไขมันฟอกตับระยะรุ่น
แรง และตับแข็ง ระหว่างนั้นได้รักษาตัวอาการเจ็บป่วย เข้าออกโรงพยาบาลเป็นเวลา 3 ปี จนปี พ.ศ. 2546 ได้มี
โอกาสเข้ารับการฝึกอบรมค่ายสัจจะธรรมชีวิต ท่ีศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ (สวนส่างฝัน) ได้รับการแนะนำรักษาจาก ดร.
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ซึ่งเป็นวิทยากรในศูนย์ฝึกอบรมในขณะนั้นด้วยวิธีแพทย์ทางเลือก โดยใช้หลักการ
พึ่งตนเอง กินทุกอย่างท่ีปลูก ปลูกทุกอย่างท่ีกิน แล้วหายจากโรคใช้ระยะเวลารักษาตัว 6 เดือนจึงหายจากอาการป่วย 
จึงได้ศรัทธาและต้ังปณิธานหยุดใช้สารเคมี เริ่มทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงและจัดต้ังกลุ่มคุณธรรมกสิกรรมไร้
สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเม็ก ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546  

เริ่มต้นการทำเกษตรอินทรีย์ได้รวมกลุ่มเกษตรกรกันเพียง 3 คน ปลูกผักลำนมาขายท่ีตลาดวิชิตสิน         
แต่ประสบปัญหาเรื่องการตลาด ช่วงฤดูหนาวผักมีราคาถูก ผลผลิตล้นตลาด บางวันแทบจะขายผักไม่ได้            
จากปัญหาดังกล่าวนางจำปา  สุวะไกร จึงได้ปรึกษากับลูกสาว ซึ่งตอนนั้นเป็นลูกจ้างรับขายผักในห้างสรรพสินค้าท่ี
กรุงเทพมหานคร จากการปรึกษากันทำให้ได้มองเห็นช่องทางของการทำการตลาด จึงได้ให้ลูกสาวและลูกเขยลาออก
จากงานแล้วมาปลูกผักอินทรีย์ท่ีบ้าน โดยเริ่มสร้างโรงเรือน และได้บุตรเขย (นายศุภชัย  มิ่งขวัญ) เข้าพัฒนาต่อยอด
และหาตลาดเข้ามารับซื้อ ตลอดจนนำประสบการณ์ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีท่ีได้จากการทำงานท่ีประเทศ
อิสราเอล มาใช้พัฒนาการเกษตรท่ีดำเนินการอยู่ จากนั้นในปี พ.ศ 2558 ได้รวบรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ให้กับทางกลุ่มภายใต้ช่ือ “วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองเม็ก” เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558 โดยกลุ่มมี
กิจกรรมรอง คือ การปลูกผักอินทรีย์ และได้รับการสนับสนุนจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 กรมทรัพยากร
น้ำบาดาล โดยเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบท่ี 1 มีหอถังสูงบรรจุน้ำได้ 30 คิว วางท่อน้ำตามถนน 3,200 
เมตร ทำให้กลุ่มขยายพื้นท่ีในการเพาะปลูก อย่างรวดเร็ว  

ในปี พ.ศ. 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะกรรมการอำนวยการขับเคล่ือนงานนโยบาย
สำคัญและแก้ปัญหาภาคเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ (CoO) ได้จัดต้ังเป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ภายใต้ช่ือศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ไร่ภู
ตะวัน ออร์แกนิค ฟาร์ม เพื่อเป็นแหล่งอบรม/ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี 
และในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มได้ยื่นคำขอเปิดแปลงใหญ่ผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก กับสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
อำนาจเจริญ โดยมีนางจำปา  สุวะไกร เป็นประธาน 
2. แรงจงูใจการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงาน 

นางจำปา  สุวะไกร ได้มองเห็นปัญหาของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ว่าเป็นในลักษณะต่าง
คนต่างผลิต ต่างคนต่างขาย ขาดแหล่งจำหน่ายท่ีแน่นอน และมองเห็นความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้าน
หนองเม็กท่ีมีการรวมกลุ่มกว่าระยะเวลา 10 ปี และท่ีสำคัญกลุ่มได้มีการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  จึงได้
ให้นายศุภชัย มิ่งขวัญ ซึ่งเป็นบุตรเขยได้เข้ามาทำการตลาดให้ โดยอาศัยประสบการณ์จากการทำงานเป็นหัวหน้า
คนงาน และดูแลฟาร์มท่ีประเทศอิสราเอล 6 ปี ใช้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” และการทำการเกษตรแบบรวมกลุ่ม
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เพื่อมีอำนาจในการต่อรอง และท่ีสำคัญได้พาสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็กปรับเปล่ียนวิธีคิด จากการผลิต
แบบพอเพียงมาทำการผลิตเชิงพานิชย์ จากอาชีพรองมาเป็นอาชีพหลัก เข้าถึงและยอมรับนวัตกรรมสมัยใหม่ จึงเป็น
การเริ่มต้นใน “การปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือน” ซึ่งจะสามารถผลิตผักอินทรีย์ส่งตลาดได้ตลอดท้ังปี และผลผลิตมี
คุณภาพ สวยงาม แตกต่างจากแหล่งผลิตอื่น  

 

     
การก่อสร้างโรงเรือนและปรับพืน้ที่ก่อนทำการเพาะปลูกผักอินทรีย์ 

 

  
การเตรียมดิน และการปลูกผักในโรงเรือน 

 

   
เพาะเมล็ดในถาดหลุม ๆ ละ 1 เมล็ด เพื่อประหยัดเมล็ดพันธุ์และเพิ่มความแม่นยำในเร่ืองของอายุการเก็บเก่ียวที่

เท่ากัน ลดอัตราการซ่อมกล้าอ่อน 
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ผลผลิตผักในโรงเรือน 

3. ข้ันตอนการดำเนินงาน  
 นางจำปา  สุวะไกร ได้มีการวางแผนการดำเนินของตน ตลอดจนแผนแผนการดำเนินงานของกลุ่ม เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน โดยมีครอบครัวเป็นท่ีปรึกษาและให้กำลังใจ การวางแผนจะเริ่มต้ังแต่
กระบวนการผลิต การจัดการ ไปจนถึงการตลาด ผลการดำเนินงานเป็น ดังนี้ 

3.1 กระบวนการผลิต ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
3.1.1 การเตรียมดิน 

  - ไถดิน แล้วตากแปลง 5-7 วัน 
- ใส่ปุ๋ยหมัก อัตรา 500 กิโลกรัม/โรงเรือน ใส่ไดโลไมค์ 25 - 50 กิโลกรัม/โรงเรือน  
- พ่นเช้ือราไตรโคเดอร์มา หรือเช้ือแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทิลิส ( Bs) ลงในดิน จากนั้นจะใช้รถป่ันดิน

ให้เข้ากัน 
- ผักอายุครบ 15 วัน ใส่ปุ๋ยหมัก อัตรา 200 กิโลกรัม/โรงเรือน 
- เตรียมแปลง โดยแบ่งเป็นโรงเรือนละ 4 แปลง 
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3.1.2 การเพาะเมล็ด 
  - เพาะเมล็ดในถาดหลุม ๆ ละ 1 เมล็ด จากนั้นนำไปวางในโรงเรือนเพาะชำและรดน้ำ 
  - หลังจากเมล็ดงอกได้ 15 วัน ทำการย้ายต้นกล้าลงดินปลูกในโรงเรือนท่ีเตรียมแปลงไว้ 
 

  
 

3.1.3 การดูแลรักษา 
  - ให้น้ำในช่วงเช้าด้วยวิธีสเปรย์ การให้น้ำในฤดูหนาว จะให้น้ำ จำนวน 1 ครั้ง เฉล่ีย 1 โรงเรือน ใช้
น้ำ 600-700 ลิตร/วัน และในฤดูร้อนการให้น้ำจะเพิ่มขึ้น เป็น 2 ครั้ง/วัน เฉล่ีย 1โรงเรือน ใช้น้ำ 900-1,000 ลิตร/
วัน 

  
 
  - หลังปลูกผักได้ 15 วัน ถอนหญ้าและใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในรอบท่ี 2 ระหว่างนี้จะมีการสำรวจโรคและ
แมลงควบคู่กันไป 
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3.1.4 การเก็บเก่ียวและกระบวนการหลังการเก็บเก่ียว 

  - หลังจากปลูกผักได้ 30 - 45 วันจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการเก็บจะเก็บช่วงเช้า เพื่อลดการ
หายใจของพืช 

  
 

  - เมื่อเก็บผักเสร็จเรียบร้อยจะมีการขนส่งมายังโรงคัดแยก เพื่อทำการตัดแต่ง คัดขนาด และบรรจุลง
ในลัง ติดแท็กlot number เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ 

  
 

  - เมื่อบรรจุเสร็จนำผักเข้าห้องเย็นทันที (อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส) เพื่อลดการหายใจของพืช 
ป้องกันการเสียหาย 
  - การขนส่งผัก จะขนส่งด้วยรถท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ท่ี 9 – 12 องศาเซลเซียส 
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3.2 การบริหารจัดการ 
3.2.1 การวางแผนการผลิต 

  - กำหนดพื้นท่ีการผลิต ว่าสามารถผลิตผักอะไรได้บ้าง และคำนวนผลผลิตท่ีคาดว่าจะผลิตได้ 
  - นำแผนการผลิตเสนอต่อลูกค้าเพื่อทำข้อตกลงการซื้อขาย 
  - นำแผนการผลิต ท่ีทำข้อตกลงกับลูกค้ามาจัดโควต้าให้กับสมาชิกเพื่อผลิตผักส่งให้ได้กับความ
ต้องการของตลาด 
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3.2.2 การวางแผนกิจกรรมกลุ่ม 
  - เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกจะต้องผ่านการอบรมเรื่องมาตรฐานการผลิตสินค้าอินทรีย์ โดยศูนย์เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้ และมีการฝึกปฏิบัติในแปลงเรียนรู้ตามกระบวนการและขั้นตอนท่ีกำหนด 

   
  

  - มีการประชุมสมาชิกภายในกลุ่มเดือนละ 2 ครั้ง 
  - การติดต่อส่ือสาร มีการสร้างไลน์กลุ่มเพื่อให้สมาชิกได้เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขในกรณี การ
เกิดการระบาดของโรคและแมลง รวมทั้งใช้เป็นช่องทางส่ือสารของสมาชิกในกลุ่ม 

3.3 การตลาด 
3.3.1 ตลาดหลัก ผักส่วนใหญ่ จัดส่งให้ บริษัท เอสแอนด์บี ฟูดส์ซัพพลาย ซึ่งเป็นผู้รวบรวมส่งให้ Top 

Supermarket กระจายสินค้าท้ังในพื้นท่ีปริมณฑล และต่างจังหวัด เป็นการทำ Contract farming ระหว่างผู้ผลิต
กับลูกค้า โดยใช้การตลาดนำการผลิต 
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3.3.2 ตลาดท้องถ่ิน ทุกวันพุธมีการจัดจำหน่ายผักท่ีตลาดเขียวในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 
และมีการจำหน่ายผลผลิตท่ีปั๊ม ปตท. (สาขาตรงข้ามศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ) ทุกวัน 

   
 

3.3.3 ตลาดต่างจังหวัดใกล้เคียง เช่น ตลาดบุญนิยม ในจังหวัดอุบลราชธานี 

   
 

 จากการวางแผนการผลิต ทำให้นางจำปาและกลุ่ม สามารถส่งผลผลิตผักอินทรีย์ ให้กับบริษัท เอสแอนด์บี 
ฟูดส์ซัพพลาย เดือนละ 10 ตัน หรือ พื้นท่ี ขนาด 6x30 เมตร สามารถผลิตผักได้ประมาณ 400 กก./เดือน (ในฤดู
หนาว) หรือ 100 กก./เดือน (ในฤดูร้อน) จำหน่ายกิโลกรัมละ 80 บาท สร้างรายได้ให้กับนางจำปา เดือนละ 40,000 
– 50,000 บาท และยังมีผลผลิตเหลือจำหน่ายในตลาดอื่นๆ  
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4. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 นางจำปา  สุวะไกร เป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ เป็นคนช่างสังเกตุ จึงได้วางแผนการใช้พื้นท่ีตามองค์ความรู้ท่ีได้รับจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และจากประสบการณ์ท่ีปฏิบัติมา ซึ่งปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
  4.1. ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองเม็ก 
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  4. 2 ดำรงตำแหน่งประธาน ศพก. เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรไร่ภูตะวันออ
เเกรนิคฟาร์ม 106 หมู่5 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 

 
 

  4. 3 ปี 2561 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็น Smart Farmer ต้นแบบ 
  4. 4 ดำรงตำแหน่ง ประธานแปลงใหญ่ผักอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 
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4. 5 รองประธานเครือข่ายข้าวสัจธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 
  4.6 ผ่านการฝึกอบรมอื่นๆอีก คือ หลักสูตร โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน) ประจำปี 2555 ของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ณ ศูนย์กสิกรธรรมชาติจังหวัดยโสธร วัดป่าสวนธรรมร่วมใจ ตำบลกระจาย ตำบล ป่าต้ิว จังหวัด ยโสธร 

4.7 ประธานกองทุนหมู่บ้านหนองเม็ก เป็นระยะเวลา 8 ปี 
4.8 ประธานกองทุนสวัสดิการร้านค้าชุมชนบ้านหนองเม็กระยะเวลา 6 ปี 
4.9 ประธานกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ต้ังแต่ปี 2544 – ถึงปัจจุบัน 
4.10 อาสาสมัครรักษ์น้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) 
4.11 ประธานตลาดนัดสีเขียวระดับจังหวัดอำนาจเจริญ 

  4.12 เป็นผู้นำในการจำหน่วยพืชผักปลอดสารและสินค้าท่ีมีมาตรฐาน จากผู้ปลูกถึงผู้กินโดยตรงทำ
ให้เป็นราคาท่ีเหมาะสม (จากการท่ีได้เป็นสมาชิกตลาดสีเขียวองค์การบริหารจังหวัดอำนาจเจริญ สมาชิกตลาดบุญ
นิยมอุบลราชธานี ตลาดสีเขียวศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ตลาดสีเขียวโรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ ตลาดใน
ปั้มน้ำมัน ปตท.) 

4.13 เป็นผู้นำท่ีสร้างความเข้มแข็งและความปลอดภัยให้กับชุมชนหมู่บ้าน ไม่มีการลักเล็กขโมยน้อย 
(จากการท่ีเป็นสมาชิกตำรวจบ้าน) 

4.14 เป็นผู้ท่ีได้นำนวัตกรรมในการเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรให้ได้มูลค่าเพิ่ม (จากการท่ีได้รับ
ใบประกาศผลิตภัณฑ์ระดับส่ีดาวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกระทรวงมหาดไทย มูลนิธิธรรมะร่วมใจจังหวัด
อำนาจเจริญ) 

4.15 เป็นผู้ท่ีมีความรัก หวงแหน และอนุรักษ์ป่าชุมชนเพื่อเป็นปอดและแหล่งอาหารท่ีธรรมชาติได้
สร้างสรรค์มาให้เป็นสมบัติส่งต่อลูกหลานสืบไป พร้อมมีการปลูกป่าเสริมป่าชุมชนอย่าง ต่อเนื่องร่วมกันป้องกันป่า 
(จากท่ีได้เป็นตำรวจบ้าน) 

4.16 เป็นผู้นำท่ีนำนวัตกรรมระบบกระจายน้ำแบบประหยัดเข้ามาใช้เพื่อการเกษตรร่วมกับการ
ประหยัดพลังงานโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมท้ังมีการสำรองน้ำไว้ใช้ยามจำเป็นในลักษณะ Ovows (One 
Village One Water Supply) ตามนโยบาลรัฐบาล เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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  นอกจากนั้นแล้ว นางจำปา  สุวะไกร ยังเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการทำข้าวและผักอินทรีย์ อีก
ท้ังยังคอยให้คำปรึกษากับเกษตรกรในพื้นท่ีจังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมกับเปิดให้บริการสถานท่ี
ศึกษาดูงาน ณ ไร่ภูตะวันออเเกรนิคฟาร์ม 
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5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
5.1 ปัญหา  

1) การผลิตของเกษตรกร ต้นทุนในการสร้างโรงเรือนค่อนข้างสูง ทำให้เกษตรกรท่ัวไปปฏิบัติตามได้ยาก 
2) ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 
3) ขาดแคลนแรงงาน 

5.2 อุปสรรค  
1) พื้นท่ีสำหรับทำการเกษตรขาดความอุดมสมบูรณ์  
2) ในฤดูแล้งน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรไม่เพียงพอต่อการผลิต 
3) สภาพภูมิอากาศเปล่ียน ผลกระทบจากฝนแล้ง การระบาดของโรคแมลง 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ส่งเสริมให้ ศพก. มีการวางแผนการผลิต การตลาดร่วมกัน กับ ศพก. เครือข่ายอืน่ๆ ในพื้นท่ี 
2) ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกถั่วพร้าเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน เนื่องจากถั่วพร้ามีความทนทานและ

เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน อากาศ 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับการ

ทำการเกษตรในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเกษตรกรได้
ใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำงานวิจัยทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพ
พื้นท่ีของเกษตรกรให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
ของเกษตรกรให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม 

6.1 เกิดการสร้างเครือข่ายของผู้ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ มีเครือข่ายผู้ปลูกผักเพิ่มขึ้น 
6.2 ต้นทุนการผลิตลดลง รายได้เพิ่มขึ้น  
6.3 เกิดความปลอดภัยท้ังต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค 
6.4 เกษตรกรในพื้นท่ี และพื้นท่ีใกล้เคียงมีแหล่งเรียนรู้การผลิตเกษตรแบบอินทรีย์  
6.5 มีการขยายผลใหเ้กิด ศพก. เครือข่ายในพื้นท่ีอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
6.6 สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร และคนในชุมชน  
6.7 มีการเช่ือมโยงกิจกรรมการเกษตรสู่การเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
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7. การขยายผลสู่เกษตรกรอื่นๆ /การพัฒนากิจกรรมต่อยอดในอนาคต 
 7.1 ขยายกำลังการผลิตเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และขยายตลาดจนถึงการส่งออก 

7.2 พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สมัยใหม่ 
7.3 เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและการพัฒนา (Research and Development : R&D) ด้านเทคโนโลยีการ

ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สมัยใหม ่
7.4 พัฒนาการปลูกพืชอินทรีย์ให้หลากหลายเพื่อเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์พืชใหม่ในอนาคต โดยใช้หลักการพี่

เล้ียงน้อง ซึ่งปัจจุบันใช้การพืชผักอินทรีย์เป็นต้นทุนในการปลูกและบำรุงรักษาพืชอื่น อาทิ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด 
กาแฟ เป็นต้น 

7.5 ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มผลิตเมล็ดผักอินทรีย์ท่ีได้รับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ Organic 
Thailand (มกษ.) และ IFOAM (มกท.) มีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาด 

7.6 พัฒนาพื้นท่ีบ้านหนองเม็กให้เป็นแลนด์มาร์ก (landmark) การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด
อำนาจเจริญ และพัฒนาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีสำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ 

************************************************************************************** 
สถานที่ถอดบทเรียน 
ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ไร่ภูตะวนัออแกรนิคฟาร์ม 

ทีมงานผู้ถอดบทเรียน 
๑. นายบุญยืน  ดำสุทธิ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต                              
2. นางวิไล  อุตส่าห์  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
3. นายรัตนชาติ  เกียรติภูมิวัฒนา เกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
4. นางกัลยกร  ศุภโกศล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
5. นายธีรวิทย์  ทองวรณ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
6. นางสาวยอดขวัญ  สุโรจนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
7. นายวุฒิพงษ์  วงษพ์านิช  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
8. นางสาวยุวราพร  นาคำ     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
9. นางสาวนาริน  บุญกลม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
10. นางสาวอรอนงค์  แสงอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

ผู้รับการถอดบทเรียน 
นางจำปา  สุวะไกร    
ประธานศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตร ไร่ภูตะวันออแกรนิคฟาร์ม หมู่ 5 ตำบลคึมใหญ่ จังหวัดอำนาจเจริญ 

 
 
 
 

 


