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แบบฟอรมประเด็นการถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิคาเกษตร (ศพก.)  

อําเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี  ป  2564  

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

ชื่อ : ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอําเภอตาลสุม 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ : นายพนม  พิมพรัตน 

        บานเลขที่ 143 หมูที่ 5 บานนามน  ตําบลตาลสุม  อําเภอตาลสุม 

สินคาหลัก  ขาว (ไรนาสวนผสม) 

สถานทีต้ั่ง  บานนามน หมู  5  ตําบลตาลสมุ  อําเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี   

พิกัด  X : 518183   Y : 1694376 โซน 48    Latitude 15.325420  Longitude 105.170122 

ชื่อเกษตรกรตนแบบ   นายพนม  พิมพรัตน       เบอรโทรศพัท   :  061-939-5762 

สถานการณของพื้นที่ :  สภาพพ้ืนที่สวนใหญของอําเภอตาลสุมเปนพ้ืนที่  N และ S3  ไมเหมาะสมกบัการปลูก

ขาว  ดินขาดความอุดมสมบูรณ ฝนแลง  ทําใหผลผลิตขาวที่ไดคุณภาพไมดีผลผลิตตํ่า  ทําใหเกษตรกรตองหันไป

ทํากิจกรรมการเกษตรอยางอ่ืนเสริมนอกเหนือจากการปลูกขาวมากขึ้น  เชน ปลูกบัวกินฝก   

เทคโนโลยเีดนของศนูยเรยีนรู :  มีกจิกรรมหลากหลาย เชน การผลิตนํ้าสมควันไม การผลิตฮอรโมนไข ไรนาสวน

ผสม(การปลูกบัวอินทรีย การผลิตมะมวงนอกฤดู การเลี้ยงกุงกานกราม การเลี้ยงเปดไข) การผลิตเช้ือราไตรโค

เดอรมา   การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 

การนําไปใชประโยชน  :  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

หลักสูตรการเรียนรู  :  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการเสริมรายได 

 

1. ประวัติความเปนมา 

1.1 เกษตรกรตนแบบ  

 

เกษตรกรตนแบบ : นายพนม  พิมพรัตน 

ด้ังเดิม บิดา-มารดา ประกอบอาชีพทํานา ทําการเกษตร ไดรับการปลูกฝงในอาชีพการเกษตร ต้ังแตอายุ 

10  ขวบ เน่ืองจากเปนบุตรคนที่ 4 จากพ่ีนองทั้งหมด  6  คน  พ่ีสาวและพ่ีชายทั้ง 3  คน  ไมไดอยูกบัครอบครัว 

ไดไปทํางานอยูกรุงเทพมหานคร นายพนม  พิมพรัตน ตองชวยพอเมทํางานดานการเกษตรต้ังแตอายุยังเล็ก  ไดทํา

การฝกไถนา คราดนา  ตลอดจนขั้นตอนการทํานาตาง ๆ ในฤดูกาลทํานา  กอนที่จะไปโรงเรียนตองต่ืนเชามืดเพ่ือ

ไถนาและคราดนาเพ่ือใหพอและแมไดดําในชวงกลางวัน  หลังจากน้ันจงึอาบนํ้าแตงตัวไปโรงเรียนพรอมนองสาว

อีกสองคนโดยการเดินเทา ไป-กลับ  ประมาณ  3  กิโลเมตรทุกวัน  ในชวงตอนเย็นตองรีบกลับจากโรงเรียนมา
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ถอนกลาเพ่ือใหพอแมไดดํานาในวันถัดไป ไมมีโอกาสไดเลนสนุกตามประสาเด็กในตอนเลิกเรียน  ในชวงฤดูกาล

เกี่ยวขาวก็มีลักษณะกิจกรรมที่คลายกันจึงทําใหมีความผกูพันกับพ้ืนที่นาแหงน้ี  เพราะชีวิตที่ผานมาเกือบทั้งหมด 

ไดเติบใหญในพ้ืนดินแหงน้ี  จึงทําใหไดเห็นถึงความยากลําบากของชาวนา  ถานับถึงความยากลําบากครอบครัว

ของ นายพนม  พิมพรัตน  ถอืวามีความยากลําบากที่สุดในหมูบาน  จึงทําใหไมมีโอกาสไดรับการศึกษาในระดับที่

สูง หลังจากสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนตนแลว  ไดเดินทางไปทํางานที่กรุงเทพมหานคร  เพ่ือสงเสียใหกับ

ครอบครัวอีกทางหน่ึงตามกําลังความสามารถ  จากน้ันเมือ่อายุประมาณ  22  ป  ไดเดินทางกลับภูมิลําเนาดวย

เหตุผลทางดานสุขภาพ  และเปนความหวงใยตอครอบครัวที่อยูทางบาน  ตอมาเมื่อมสีุขภาพดีขึ้นไดเดินทางไป

ทํางานที่กรุงเทพมหานครอีกครั้งจนกระทัง่ป  2540  เกดิวิกฤตเศรษฐกิจจึงตัดสินใจกลับภูมิลําเนาเปนการถาวร

เพ่ือกลับมาทําการเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เน่ืองจากพ้ืนที่ในตอนน้ันไมมีระบบสาธารณูปโภคและดิน

ในพ้ืนที่ขาดความอุดมสมบูรณอยางมาก  ทําใหการดําเนินกิจกรรมดานการเกษตรเปนไปอยางยากลําบาก  ตองใช

ความอดทนและความวิริยะอุตสาหะ  ตองใชภูมิปญญาของตนเองในการปลูกพืช  เลี้ยงสัตว ตัวอยางเชน เลี้ยงไก

พันธุไขโดยไมใชไฟฟาใชเทคนิคจุดตะเกียงนํ้ามันสําหรับกกลูกไก  ดานการประมงไดทําการเพาะพันธุ  ผสมพันธุ

ปลา โดยไดประสบการณและเก็บเกี่ยวความรู  จากการเปนลูกจางตามฟารม  จนสามารถนํามาปรับใชในพ้ืนที่

ของตนเองได  ซึ่งมีกิจกรรมดานการเกษตรในพ้ืนที่มากขึ้นเรื่อยๆ มีโรงสีขาวขนาดเล็ก  เลี้ยงหมู  ฯลฯ  ในชวง

ปลายป พ.ศ. 2540  ไดรับคดัเลือกจาก สํานักงานเกษตรอําเภอตาลสุมใหเขารวมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมเพ่ือ

เปนแบบอยางใหกับเกษตรกร ในตําบลตาลสุม  ซึ่งรับการฝกอบรม  และไดไปศึกษาดูงาน  ตลอดจนไดรับปจจัย

การผลิต ทั้งพันธุพืช และพันธุสัตว  ตอมาป พ.ศ. 2541 ไดเริ่มทํานาบัวเปนเจาแรกของอําเภอตาลสุม  จํานวน 1 

ไร  พบวาพืชชนิดน้ีสามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวไดดีพอสมควร  ป พ.ศ. 2550  ทําการปรับเปลี่ยนการทํา

การเกษตรครั้งใหญที่สุดในชีวิต   ทําเกษตรครบวงจรรวมกับบริษัทเอกชนมาสงเสริมการผลิตลูกพันธุปลาดุก  ปลา

นิล  ผลิตขุนเน้ือ  เปนเงินลงทุนจากแหลงเงินกูหลายแหลง มีเงินหมุนเวียนในระบบกวา 3 ลานบาท  ป พ.ศ. 

2553 ไดประสบกับปญหาการตลาด  การผลิต  การบริหารจัดการ  โดยโดนครอบงําจากบริษัทในทกุดาน  จึงคิด

ไดวา “ถาไมมีความพอเพียงจะเปนอันตรายตอตนเอง” จึงไดหันกลับมาดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ทําการเกษตรทฤษฎีใหม  และไดตัดสินใจยกเลิกสัญญากับทางบริษัท  โดยพบวาตนเองขาดทุน  จํานวน 100,000 

บาท    ป พ.ศ. 2554  ไดไปดูงานภาคเหนือ  เห็นวิธีผลิตมะมวงนอกฤดูสงออกที่จังหวัดพิจิตร  แลวเกิดความ

สนใจจึงไดสอบถามกระบวนการผลิตจากเจาของสวนโดยละเอียด และไดกลับมาทดลองในพ้ืนที่ของตนเอง  

จํานวน  50  ตน  พบวาไดผลดี สามารถสรางรายไดเปนอยางดี และไดทําตอเน่ืองจนถึงปจจุบัน  ป พ.ศ. 2556  

สนใจการเลี้ยงกุงกามกาม จึงศึกษาจากอินเตอรเน็ต แลวทดลองเลี้ยง  จํานวน  100,000  ตัว  กุงมีการ

เจริญเติบโตไดดี ปญหาที่พบคือ อาหารมีราคาแพง  การขนสงไมสะดวก ตองสั่งในปริมาณมาก ทําใหอาหารเสื่อม

คุณภาพกอนใชหมด มีอาหารสะสมในบอเปนจํานวนมากจนเกิดโรคเหงือกดํา จึงหันมาผสมอาหารใชเองจาก

วัตถุดิบที่มีในทองถิ่น เชน ปลาปน อาหารหมู อาหารไก หอยเชอรี่  ซึ่งใหโปรตีนสูง ใชเลี้ยงกุงทุกระยะจนถึง

จําหนาย ปจจุบันไดเพ่ิมกิจกรรมขึ้น คือ เลีย้งเปดไข ไกไข กระบือ เพาะเห็ด เลี้ยงกุงในนาขาว ปลูกมะมวง 10 ไร 

สําหรับผลิตใหออกนอกฤดู 
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1.2 ศพก. (ตัวอยางเชน ที่มาของกลุม การรวมกลุมของคณะกรรมการ ศพก. ลักษณะการทําการเกษตรของ

สมาชิกกลุมโดยรวม การบรหิารจัดการภายใน ศพก. เปนตน) 

 - ทําการเกษตรแบบมีเครือขาย คณะกรรมการศพก. และสมาชิก สวนใหญทําการเกษตรจึงมีการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณืดานตางๆ ซึ่งในพ้ืนที่อําเภอตาลสุมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด การจัดการในแต

ละพ้ืนที่จึงแตกตางกัน จึงเกิดการรวมกลุมจนเปนเครือขาย ศพก. 

 - การบริหารจดัการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรม ใหคนในชุมชน หรือในจุดเรียนรูของเครือขาย 

ศพก.ในกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผูนําเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  เกษตรทฤษฎีใหม การจัดการพ้ืนที่อยาง

มีประสิทธิภาพ  เศรษฐกิจพอเพียง การทําการเกษตรแบบปลอดภัย  การจัดทําบัญชีครัวเรือน  การวางแผนการ

ผลิตพืช  การตลาดสินคาเกษตร สินคาเกษตรออนไลน  

 - มีเครือขาย ศพก.อําเภอตาลสุม ทั้งสิน้ 19 ศูนย 

 - ปจจุบัน ศพก.ตาลสุม มผีูเขามาศึกษาดูงาน ตลอดจนใชเปนสถานที่ฝกอบรม จากหลายหนวยงานทั้งใน

พ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  จนทําใหเปนที่รูจัก และไดรับการยอมรับในเรื่องการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

 

 - การแตงต้ังคณะกรรมการศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 

อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี น้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานสามารถกระจายสูศูนยเครือขายไดอยางทั่วถึง 

จึงไดแตงต้ังคณะกรรมการใหมีผูแทนแตละตําบลที่เปนประธานอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) ของทุก 

ตําบล รวมกับผูทรงคุณวุฒิภายในพ้ืนที่ต้ังของศูนยเรียนรูฯ เพ่ือใหสะดวกตอการขับเคลื่อนงานและ 

ประสานงาน ซึ่งประกอบดวย 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง 

1 นายพนม  พิมพรัตน ประธาน เกษตรกรตนแบบ 

2 นายบุญมี  พ้ืนปูม กรรมการ เกษตรกรผูนําตําบลนาคาย 

3 นางประกาสิทธ์ิ  ผลสวัสด์ิ กรรมการ เกษตรกรผูนําตําบลสําโรง 

4 นายบุญมี   ลาโพธ์ิ กรรมการ เกษตรกรผูนําตําบลหนองกุง 

5 นายลําพันธ   ฝาคํา กรรมการ เกษตรกรผูนําตําบลตาลสุม 

6 นางปาลิดา   จันทรผอง กรรมการ เกษตรกรผูนําตําบลคําหวา 

7 นายสมบัติ   วงคศรีกุล กรรมการ เกษตรกรผูนําตําบลจิกเทิง 

8 นายมงคล  สินเธาว กรรมการ เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขายดานเศรษฐกิจพอเพียง 

9 นางหนูนา   หลวงไชย กรรมการ เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขายดานเกษตรผสมผสาน 

10 นายสมบัติ   พรอมสุข กรรมการ เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขายดานไรนาสวนผสม 
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11 น.ส.สรอยทิพ  วงคสอน กรรมการ เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขายศพก.ตาลสุม 

12 นางสมปอง  พ่ึงกุล กรรมการ 
เกษตรกรตนแบบศูนยเครือขายดานการจัดการศัตรูพืช

ชุมชน 

13 นายสุทธวี   สมสนิท กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตรและสหกรณ 

14 นายสกุล   ภูมทิอง กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตรและสหกรณ 

15 นายกิตติศาสตร แสนทวีสุข กรรมการ ผูแทน ศบกต.ตําบลตาลสุม 

16 นางบุศดี   พระพรหม กรรมการ/เลขา ผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตรและสหกรณ 

 

2. แรงจูงใจในการดําเนนิการทําเกษตรปลอดภัย 

คติประจําใจ 

“จงภูมิใจในสิ่งที่ตนเปน  จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู” 

ความฝน 

“เปนศูนยกลางในการรวบรวมผลผลิต  ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลติสินคาเกษตร  ใหตนเองและเกษตรกรทุก

คนมีพออยูพอกิน  ไมมีหน้ีสนิและสุขภาพแข็งแรง” 

 มีพ้ืนที่ทําการเกษตรเปนที่ดินของตนเอง ทั้งสิ้น 30 ไร แบงพ้ืนที่ทํากิจกรรมการเกษตร ดังน้ี  ทํานาขาว

และนาบัว  11 ไร  ทําประมง 7 ไร เลี้ยงสัตว 1 ไร ปลูกไมผลไมยืนตนและพืชผัก 10 ไร และที่อยูอาศัย 1  ไร 

 

   สภาพทั่วไปของฟารม 

-  มีพ้ืนที่ถือครองทั้งหมด  30  ไร และทําไรนาสวนผสม 30 ไร 

-  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  4 คน  แรงงานในครัวเรือนที่สามารถทํางาน 

    ในฟารมไดเต็มที่  จํานาน 2 คน 

-   ลักษณะของดินเปนดินเหนียวปนทราย  20 ไร   สภาพพ้ืนที่เปนหินลูกรังปนดินเหนียว 10 ไร 

-  แหลงนํ้าจากคลองสงนํ้าดวยพลังงานไฟฟา 

-   เครื่องมือการเกษตรที่เปนทรัพยสินถาวร ไดแก เครื่องบดอาหาร 1 เครื่อง เครื่องอัดเม็ด 1 เครื่อง 

   เครื่องสูบนํ้า  1  เครื่อง  เครื่องพนแรงดันสูง  1  เครื่อง 

- รูปแบบการผลิต    ประกอบดวย  พืช  + สัตว + ประมง  มีสระนํ้า และ รองนํ้าในพ้ืนที่ 

- เกษตรกรเจาของแปลงเปนสมาชิกกลุมเกษตรกร 

- มีทีส่ถานที่จาํหนายสินคาหนาสวน  ตลาดนัดในอําเภอและจังหวัดอุบลราชธานี 
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3. วิธีการดําเนินงาน  

 1) นาขาว 

  1.1 การปลูกพืชปุยสด 

  พนม  พิมพรัตน  ใชวิธีการ  หลังเก็บเกี่ยวขาวในชวงเดือน ธันวาคม ไถกลบตอซังพรอมหวานปอ

เทือง  อัตรา 5  ก.ก./ไร  พรอมกับฉีดพนจุลินทรียลงดินเพ่ือสลายตอซังขาว  หลังจากน้ันประมาณ  45  วัน  

ปอเทืองจะออกดอก จะฉีดพนจุลินทรีย กอนไถกลบ 

 
ปลูกปอเทีองบํารุงดิน 

 

 

 

  1.2 การเตรียมกลาขาว 

  พนม  พิมพรัตน  ใชวิธีเพาะกลาในบอซีเมนต  เพ่ือลดปญหาของวัชพืชและลดปริมาณการใชนํ้า

ในการเพาะกลาตลอดจนสะดวกในการดูแลรักษา  สะดวกในการใชสารชีวภัณฑ การใหปุยทางใบ  ตนกลาจะมี

ความแข็งแรงและสม่ําเสมอ  ถอนงาย  ไมบอบชํ้า  ขาวต้ังตัวไดเร็ว  ประหยัดตนทุน  ลดแรงงาน  ไมตองจาง

แรงงาน 
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เพาะกลาในบอซีเมนต 

1.3 การปกดํา 

  ใชวิธีการดํานาดวยกลาตนเดียว  เน่ืองจากตนกลาที่ปกดําน้ันมีความแขง็แรง 

 

 

 

 

 

                                        

   ดํานาดวยกลาตนเดียว 

  1.4 การดูแลรกัษา 

  หลังจากปกดําใชแหนแดงในการควบคุมวัชพืช  แหนแดงจะกลายเปนปุยใหกับตนขาวตอไป  ใช

ฮอรโมนไข  ฉีดพนทุก 7  วัน  เพ่ือเรงการเจริญเติบโต  ขณะเดียวกันฉีดพนไตรโคเดอรมาเพ่ือปองกันโรคพืช  และ

ฉีดพนบิวเวอรเรีย+เมธาไรเซียม ทุก 15  วัน ในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาว   

                

 

 

 

 

 

 

              ฉีดพนสารชีวภัณฑ 

 

   

1.5 เลี้ยงปลา+เลี้ยงกุงในนาขาว 

  หลังจากปกดําประมาณ 1 เดือน จะปลอยปลาและกุงกามกราม  อัตรา  ปลาตะเพียน 500  ตัว/

ไร  กุง  1,000 ตัว/ไร  โดยกุงและปลาจะกินแหนแดงเปนอาหารและยังชวยกําจัดแมลงศัตรูพืช 
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เลี้ยงกุงในนาขาว 

  1.6 การเก็บเกีย่ว 

  จะใชวิธีเกี่ยวมือและนวดขาวโดยใชแรงงานคนเน่ืองจากตองการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น  ลด

ตนทุน  และเปนการออกกําลังกาย 

 2) นาบัว 

  นายพนม  พิมพรัตน  ตองการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชเชิงเด่ียวเพ่ิมความหลากหลายของ

กิจกรรมในพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมรายได  คงความเปนเอกลักษณของอําเภอตาลสุม นาบัวจะปลูกเปนพืชหมุนเวียนระหวาง

ขาวกับบัว เพ่ือตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดินเน่ืองจากบัวมีวัสดุเหลือในแปลง

ปริมาณมาก  ทําใหเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินไดมากถึง  500  กิโลกรัม/ไร  ลดการใชปุย ลดตนทุน  อีกทั้งบัวยังสราง

รายไดรายวัน  กําไรไมตํ่ากวา  20,000 บาท/ไร  และบัวยังสามารถแปรรูปเปนอาหารเพ่ือสุขภาพไดหลายชนิด  

หมูบานนามนยังเปนหมูบานทองเที่ยว OTOP  นวัตวิถี  นายพนม  พิมพรัตน  ยังเปนตัวแทนหมูบานในการแปร

รูปผลิตภัณฑจากเม็ดบัว  เชน  ขาวเกรียบเม็ดบัว  กาแฟเม็ดบัว  นมบัว  ชาเกสรบัว  ขาวหลามเม็ดบัว  ซึ่งเปน

ผลิตภัณฑที่ใชตอนรับนักทองเที่ยวของหมูบาน  และนาบัวยังเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรเปนจุดเช่ือมโยงแหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอําเภอตาลสุม 
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    นาบัว 

 3) มะมวงนอกฤดู 

  เดิมทีในพ้ืนที่ไดปลูกมะมวงอยูแลว  ซึ่งเปนการปลูกตามคันบอ  คันนา  

 มีหลากหลายสายพันธุ  จากน้ัน  ป  2558  ไดไปเย่ียมญาติที่จังหวัดพิจิตร ในชวงเดือนธันวาคม  สังเกตเห็น

มะมวงที่ใหผลผลิตตางจากฤดูกาลปกติ  เกิดความสนใจ  สงสัยวาทําไมมะมวงจึงออกลูกในชวงที่ไมใชฤดูกาลปกติ  

ไดมีโอกาสคุยกับเจาของสวนมะมวงซึ่งเปนสวนมะมวงที่สงออกตางประเทศ  จึงขอความรูจากเจาของสวนใน

กระบวนการผลิต  เกิดเห็นชองในการสรางรายไดเปนอยางดี  เลยตัดสินใจ  ปรับพ้ืนที่นาซึ่งเปนที่ดอนไมเหมาะสม

กับการปลูกขาว สภาพพ้ืนที่เปนลูกรัง  ความอุดมสมบูรณตํ่ามาก มาทําสวนมะมวง โดยสั่งกิ่งพันธุจากเจาของสวน

ที่เคยใหความรู  เปนการสรางเครือขายในการเรียนรูการทํามะมวงนอกฤดู  และไดเพาะปลูกในพ้ืนที่  10  ไร 

จํานวน  400 ตน ในชวงแรกไดพบอุปสรรคคอนขางมาก  เน่ืองจากดินขาดความอุดมสมบูรณ  ชาวบานมองวาเปน

เรื่องผิดแปลก มีทัศนคติที่ไมดี เน่ืองจากพ้ืนที่เปนที่นาทําไมตองปรับเปนอยางอ่ืน  ปลูกขาวก็ดีอยูแลว  ตองใช

ความอดทน  และความเช่ือมั่นวาตนตองทําใหสําเร็จใหได  หลังจากผานไป  3  ป  มะมวงเริ่มใหผลผลิตตาม

ฤดูกาลธรรมชาติ  ยังไมมีการบังคับใหออกนอกฤดูเน่ืองจากมะมวงยังมีขนาดเล็ก  ป 2563  มะมวงอายุได  5  ป  

เปนชวงที่เหมาะสมที่จะผลิตมะมวงใหออกนอกฤดูได  เริ่มตัดแตงก่ิงในชวงเดือนสิงหาคม  และราดสารแพคโคบิว

ทาโซลเดือนกันยายน  จากน้ันฉีดพนฮอรโมนไขและ  ไตรโคเดอรมา  ทุก 2 สัปดาหในการสะสมตาดอกและ

ปองกันกําจัดเช้ือรา  เปนเวลา 2  เดือน  และทําการดึงชอดอกในเดือนพฤศจิกายนโดยใชไทโอยูเรีย  โปรแต

สเซียมไนเตรทและฮอรโมนไข  หลังจากน้ัน 2  สัปดาห มะมวงจะเริ่มออกดอก  ในชวงที่มะมวงออกดอก ใช

ฮอรโมนไขและไตรโคเดอรมา  บํารุงดอกพรอมปองกันเช้ือรา ใชเทคนิคพิเศษโดยใชนมผงผสมนํ้าฉีดพนชอดอก

มะมวงเพ่ือเพ่ืมการติดผลมะมวงใหมากขึ้น  เน่ืองจากมะมวงพันธุนํ้าดอกไมเปนมะมวงที่ติดลูกยาก  หลังจาก

มะมวงติดผลแลวใชบิวเวอรเรีย  เมธาไรเซียมและฮอรโมนไข  ฉีดพนเพ่ือปองกันและกําจัดแมลง  เมื่อมะมวงได

ขนาดเทาไขไกหอดวยถุงคารบอนเพ่ือปองกันแมลงวันทองและเพ่ิมคุณภาพใหผลสวยมากขึ้น เปนไปตามที่ตลาด

ตองการ  สถานการณในปน้ีคาดชวงเดือนมีนาคม  มะมวงจะใหผลผลิตออกสูตลาดประมาณ  4  ตัน  จะทํารายได

มากกวา  200,000  บาท  และจะดําเนินการในการขอรับรอง GAP กับกรมวิชาการเกษตร เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจให

ผูบริโภค  ในการจําหนายน้ันจะจําหนายที่หนาสวน  และตลาดคาสงในตัวจังหวัด  ถาหากมีผลผลิตมากพอจะ

สามารถเช่ือมโยงการตลาดกับผูสงออกในจังหวัดพิจิตรได 
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สวนมะมวงพ้ืนที่ 10 ไร 

 

 

 4) เห็ดฟางกองเต้ีย 

  หลังจากฤดูกาลเก็บเก่ียวขาวตองการเพ่ิมรายไดจึงไดเพาะเห็ดฟางกองเต้ียจาก  กากมัน

สําปะหลังโดยไดรับองคความรูจากเครือขายที่เพาะเห็ดฟางอยูแลว  อีกทั้งยังเปนการเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับ

ดินจากเศษวัสดุเหลือใชหลังเก็บเกี่ยวเห็ดไปแลว 

 
เห็ดฟางกองเต้ีย 

 

 5) พืชผักสวนครัว  

  เพ่ือสรางแหลงอาหารที่มีความปลอดภัยกับสมาชิกในครัวเรือนหากเหลือกิน        ยังสามารถ

นําไปจําหนายในชุมชนได  โดยใชสารชีวภัณฑในการปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 
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พืชผักสวนครัว 

 

 6) การทําน้าํหมักชีวภาพและสารอินทรียควบคุมโรคและแมลงศัตรพูชื 

  6.1 ปุยยูเรียนํ้า 

   เน่ืองจากปุยเคมีมีราคาที่สูง  มีพิษและมผีลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงผลติปุยยูเรียใชเอง

ซึ่งเปนความรูที่ไดจากสื่อโซเชียล  เปนวิธีการที่ผลิตงาย ลงทุนนอย  โดยใชเวลาหมักเพียง  15  วัน  กส็ามารถ

นําไปใชกับพืชไดทุกชนิด  สวนผสมมีดังน้ี  เมล็ดถั่วเหลือง 1  กิโลกรัม  นํ้าตาลทรายแดง 2  กิโลกรัม  สับปะรด  

1  ลูก สับละเอียด  นํ้าสะอาดจํานวน  20  ลิตร  นําสวนผสมทั้งหมดหมกัในไห  จนครบ  15  วัน  สามารถ

นําไปใชกับพืชทุกชนิด  โดยสวนผสมทั้งหมดมีตนทุนเพียง  100  บาท  นํ้าหมักที่ไดเทยีบเทากับปุยจํานวน  1  

กระสอบ   

   

      
ปุยยูเรียนํ้า 

6.2  ฮอรโมนไข 

   เน่ืองจากในสวนมีการเลี้ยงเปดเลี้ยงไก  ไดรับคําแนะนําจากสํานักงานเกษตรอําเภอตาล

สุมมาแนะนําใหผลิตฮอรโมนไขเพ่ือใชในกิจกรรมไรนาสวนผสม  จากการที่ไดผลิตฮอรโมนไขใช  พบวาสามารถ

นําไปใชผลิตทัง้  พืช  ปศุสัตว และประมง  ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนทุกกิจกรรม  

สวนผสมมีดังน้ี  ไขเปดหรือไขไก  จํานวน  15  ฟอง  กากนํ้าตาลจํานวน  1  กิโลกรัม  นมจืด ขนาด 250 ซซีี 1 

กลอง   ยาคูลท  1  ขวด  แปงขาวหมาก ¼  กอน  นําสวนผสมทั้งหมดผสมรวมกันในกระปุกพลาสติก โดยบด

แปงขาวหมากลงทายสุด  ใชเวลาหมักจํานวน  14  วัน   
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ฮอรโมนไข 

 

   6.3 นํ้าหมักผลไม 

   เน่ืองจากในสวนผลผลิตพืชผักผลไมบางสวนเนาเสีย ไมเหมาะสมกับการจําหนายหรือ

บริโภค  จึงมีแนวคิดนํามาใชประโยชนโดยนํามาผลิตเปนนํ้าหมักซึ่งไดรับสนันสนุน  

องคความรู  ถังหมัก  หัวเช้ือ พด.  จากสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี  โดยใชเวลาหมักประมาณ 1 เดือน นําไปใช

ในการบํารุงตนพืช ลดการใชปุย  

 

     
นํ้าหมักผลผลไม 

  6.4 ไตรโคเดอรมา 

   เน่ืองจากเกิดปญหาจากการระบาดของโรคราในพืช  ประกอบกับไมตองการใชสารเคมี

จึงมีแนวคิดในการนําไตรโคเดอรมามาใช โดยใชวิธีการขยายเช้ือในนํ้า เน่ืองจากมีความสะดวกใชเวลานอยและ

ไดผลดี  ซึ่งไดรับองคความรูจากสํานักงานเกษตรอําเภอตาลสุม วิธีการมีดังน้ี  ใชนํ้าสะอาดจํานวน 10  ลิตร  

บรรจุในกระปุกพลาสติกที่มีฝาเกลียวปด เติมนํ้าตาลทรายแดง  1  กิโลกรัม  ละลายใหเขากัน  จากน้ันเติมหัวเช้ือ  

พด.3  ละลายใหเขากัน  ปดฝากกระปุกไมใหสนิทมากใหอากาศเขาไดบางสวน  หมักไว  2  วัน  อัตราการใช 2  

ชอน ตอ นํ้า 20  ลิตร  ฉีดพน ผสมนํ้ายาลางจาน ½ ชา ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหมากขึ้น 
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ขยายเช้ือไตรโคเดอรมาแบบนํ้า 

  6.5 บิวเวอรเรียและเมธาไรเซียม 

   ในพ้ืนที่ประสบปญหาในเรื่องแมลงศัตรูพืชคอนขางมากขณะเดียวกันก็ไมอยากใช

สารเคมี จึงไดศึกษาองคความรูในการใชสารชีวภัณฑ  ไดรูวา บิวเวอรเรียและเมธาไรเซียม เปนสารชีวภัณฑที่นาจะ

สามารถนํามาแกปญหาได  จึงไดนํามาทดลองใช  พบวาไดผลเปนที่นาพอใจ  โดยมีวิธีการดังน้ี  เตรียมนํ้าสะอาด  

10  ลิตร  แบงนํ้าไปตม  9  ลิตร  เติมนํ้าตาลทรายแดง  2  กิโลกรัม หลังนํ้าเดือด  นําแปงขาวโพด  1  กิโลกรัม  

ผสมนํ้าที่แบงไวแลว  1  ลิตร  ละลายใหเขากัน  เมื่อนํ้าในหมอเดือดแลวนําแปงขาวโพดที่ละลายนํ้าไวแลวคอยๆ

เทลงหมอจนหมดเพ่ือไมใหแปงในหมอติดเปนกอน  ตมตอไปนาน  5  นาที จึงยกหมอลง ปดฝาทิ้งไว  12  ช่ัวโมง  

จากน้ันนําหัวเช้ือ บิวเวอรเรีย 100  กรัม ผสมเมธาไรเซียม  100  กรัม เทลงในนํ้าแปงขาวโพดที่เย็นแลว  กวนให

เขากัน  เทลงในภาชนะที่มีฝาปด  เปดฝากวนทุก  3  วัน  จนครบ  15  วัน  จึงสามารถนําไปใชได  อัตราสวนใน

การใช  2  ชอน/นํ้า 20  ลิตร หากตองการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดควรฉีดพนในเวลาที่อากาศเย็น  หรือในชวง

กลางคืน หัวเช้ือที่ไดสามารถนําไปตอเช้ือไดอีก   

 

 
ขยายเช้ือบิวเวอรเรียและเมธาไรเซียม แบบนํ้า 
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7) กิจกรรมเลีย้งสัตว 

  7.1 ไกพ้ืนเมือง 

   เดิมทีมีการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองอยูแลว  แตไกพ้ืนเมืองมีรูปรางเล็ก  จึงมีแนวคิดในการ

ปรับปรุงพันธุ  ใหมีขนาดใหญขึ้นและมีปริมาณไขมากขึ้นโดยการใชแมพันธุไกสามสายเลือดและแมพันธุไกไขเปน

แมพันธุ  โดยใชพอพันธุเปนไกพ้ืนเมือง  ลูกไกที่ได  เลี้ยงงาย  โตเร็ว  และมีลักษณะเหมือนไกพ้ืนเมืองทําใหขายได

ราคาดี  เปนที่ตองการของตลาด  

 
ไกพ้ีนเมือง 

 

   7.1.1 เทคนิคในการเพาะฟก 

    เน่ืองจากไกสามสายเลือดและไกพันธุไขไมฟกไขเอง  ไขที่ไดจากการผสมจากไก

พันธุพ้ืนเมือง  จะนําไปใหแมไกพันธุพ้ืนเมืองฟกให  ตามธรรมชาติแมไกพันธุพ้ืนเมืองเปนไกที่เลี้ยงลูกเกง  หา

อาหารเกงทําใหอัตราการรอดของลูกไกสูง  จากการเลี้ยงพบวา  ไกลูกผสมเมื่อมีอายุ  3  เดือน  จะมีนํ้าหนัก

ประมาณ  1.2-1.5  กิโลกรัม   



                                                                                                                               
14 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 
แมไกฟกไขไกลูกผสม 

 

 

   7.1.2 การใหอาหารไก 

    จะผสมฮอรโมนไขในอาหารทุกครั้งจะชวยใหยอยอาหารไดดีขึ้น  ไกจะ

เจริญเติบโตเร็วและแข็งแรงขึ้น 

  7.2 ไกไขอารมณดี 

   ใชเทคนิคเลี้ยงปลอยแบบธรรมชาติ  ทําใหไกไมเครียด  อัตราการไขสูง  ใชฮอรโมนไข

ผสมอาหารและนํ้า  ทําใหไขแดงขึ้น   

 
ไกไขอารมณดี 

 

  7.3 กระบือ 
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   เน่ืองจากสวนประสบปญหาเรื่องวัชพืช  ไมอยากใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืชตลอดจน

ขาดแคลนแรงงาน  จึงเห็นวาการเลี้ยงกระบือจะชวยกําจัดวัชพืชในสวนไดอีกทั้งยังเปนการเกื้อกูล  มลูกระบือยัง

เปนปุยที่สามารถนํามาใชในสวนไดและยังเปนการเพ่ิมรายไดอีกทางหน่ึง 

 
กระบือ 

 

 8) กิจกรรมดานประมง 

  8.1 กุงกามกราม 

   เดิมทีมีการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าอยูแลว  เมื่อ ป  พ.ศ.2556   สํานักงานประมงอําเภอตาล

สุมไดนําพันธุกุงกามกรามมาใหทดลองเลี้ยง  จํานวน  5,000  ตัว พ้ืนที่  2  งาน ในชวงเดือน สิงหาคม  โดยการ

ปลอยแบบธรรมชาติ  และในชวงเดือน ธันวาคม ไดทําการวิดบอเพ่ือตรวจสอบอัตราการรอดของกุงกามกราม    

ผลปรากฏวากุงมีการเจริญเติบโตและมีอัตราการรอดที่สูง  มากถึง  รอยละ  50  มีนํ้าหนักรวม  ประมาณ  50  

กิโลกรัม  นําไปจําหนาย กิโลกรัมละ  300  บาท  เปนเงิน  15,000  บาท  ผลจากการเลี้ยงถือวาประสบ

ความสําเร็จและมองวาเปนชองทางในการสรางรายไดอีกทางหน่ึง  ในป  2557  ไดขยายบอเลี้ยงแบบเต็มรูปแบบ  

โดยมีชุดเครื่องตีนํ้าพรอมอุปกรณการเลี้ยง  ในพ้ืนที่  2  ไร  ผลสรุปจากการเลี้ยงพบวา  กุงมีการเจริญเติบโตดีแต

ประสบปญหาในเรื่องคาไฟฟาสูงถึงเดือนละ  5,000  บาท  ทําใหการเลี้ยงกุงในรอบน้ีมีกําไรนอย  จึงหาวิธีการลด

ตนทุนในเรื่องคาไฟฟาโดยใชระบบ  เติมออกซิเจนใตนํ้าโดยใชปมลมขนาด  2  แรงมา  ทําใหการเลี้ยงในรอบ

ตอมา  ผลปรากฏวาคาไฟฟาลดลงรอยละ  50  แตยังมองวาตนทุนยังสูงอยูไมเปนที่นาพอใจจึงเปลี่ยนวิธีการเลี้ยง

รูปแบบใหมโดยไมใชอุปกรณที่มีคาใชจายดานไฟฟา  โดยใชวิธีการปลอยกุงจํานวนนอย  ไรละ  3,000  ตัว  ซึ่ง

เดิมทีปลอยนับ  10,000  ตัว/ไร และมีการปลอยปลานิล  1,000  ตัว/ไร  ลงในบอกุง  และใชเทคนิคการปลอยนํ้า

ตามขั้นบันไดเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนในนํ้า  ปลานิลยังชวยกรองนํ้าเขียว  ทําใหนํ้ามีคุณภาพดีขึ้น  ปลาและกุง

เจริญเติบโตดีเกิดความเกื้อกูล  และนํ้าที่ระบายออกจากบอเลี้ยงกุงยังสามารถใชรดมะมวงในพ้ืนที่  10  ไร  ทําให

มะมวงติดลูกดี  มีความอุดมสมบูรณสูง  จากการเลี้ยงกุงรวมกับปลานิลมีผลกําไรเปนที่นาพอใจ  จึงยึดแนว

ทางการเลี้ยงน้ีจนถึงปจจุบัน 
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   กุงกามกราม 

 

  8.2 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ 

   เปนการเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติ  เลี้ยงปลาหลายชนิดในบอเดียวกัน  ไมตองใชอาหาร

สําเร็จรูปในการเรงการเจริญเติบโต  ใชอาหารที่ผลิตเอง  โดยใชรําขาวผสมฮอรโมนไข  หมักทิ้งไว  1  คืน  

จากน้ันนําเขาเครื่องบดผสมเศษผักตางๆที่มใีนพ้ืนที่  อัดเปนเม็ดกอนนําไปเปนอาหารปลา  ผลปรากฏวาปลามี

การเจริญเติบโตดี  รสชาติดีไมมีกลิ่นสาบโคลนตม 

 
บอเลี้ยงปลา 

4. ปจจัยแหงความสาํเร็จ 

นายพนม  พิมพรัตน  ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวันตลอดจนการทํา

กิจกรรมตางๆ  เพ่ือเปนแบบอยางใหคนในชุมชนไดจัดต้ังศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบานเปนศูนยกลาง

ดานขอมูลตลอดจนองคความรูตางๆตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง  และไดจัดต้ังธนาคารขาวชุมชน  กลุมออม

ทรัพยเพ่ือการผลิตเพ่ือเปนการสงเสริมการออมเปนการสรางภูมิคุมกันใหกับชุมชนและยังไดจัดต้ังธนาคารขยะ

ชุมชนเพ่ือบริหารจัดการดานขยะและยังสงเสริมใหทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพ่ือบริโภคเปนการลดคาใชจาย

ของครัวเรือน  สงเสริมใหมีการจัดต้ังกลุมแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรบานนามน  กลุมแปรรูปปลาสม 

 

5. ปญหา อุปสรรค และวิธกีารแกไข  
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ในพ้ืนที่ประสบปญหาในเรื่องแมลงศัตรูพืชคอนขางมากขณะเดียวกันก็ไมอยากใชสารเคมี จึงไดศึกษาองค

ความรูในการใชสารชีวภัณฑ  ไดรูวา บิวเวอรเรียและเมธาไรเซียม เปนสารชีวภัณฑที่นาจะสามารถนํามาแกปญหา

ได  จึงไดนํามาทดลองใช  พบวาไดผลเปนที่นาพอใจ  โดยมีวิธีการดังน้ี  เตรียมนํ้าสะอาด  10  ลิตร  แบงนํ้าไปตม  

9  ลิตร  เติมนํ้าตาลทรายแดง  2  กิโลกรมั หลังนํ้าเดือด  นําแปงขาวโพด  1  กิโลกรมั  ผสมนํ้าทีแ่บงไวแลว  1  

ลิตร  ละลายใหเขากัน  เมื่อนํ้าในหมอเดือดแลวนําแปงขาวโพดที่ละลายนํ้าไวแลวคอยๆเทลงหมอจนหมดเพ่ือ

ไมใหแปงในหมอติดเปนกอน  ตมตอไปนาน  5  นาท ีจึงยกหมอลง ปดฝาทิ้งไว  12  ช่ัวโมง  จากน้ันนําหัวเช้ือ บิว

เวอรเรีย 100  กรัม ผสมเมธาไรเซียม  100  กรัม เทลงในนํ้าแปงขาวโพดที่เย็นแลว  กวนใหเขากัน  เทลงใน

ภาชนะที่มีฝาปด  เปดฝากวนทุก  3  วัน  จนครบ  15  วัน  จึงสามารถนําไปใชได  อัตราสวนในการใช  2  ชอน/

นํ้า 20  ลิตร หากตองการใหมีประสิทธิภาพสูงสุดควรฉีดพนในเวลาที่อากาศเย็น  หรอืในชวงกลางคืน หัวเช้ือที่ได

สามารถนําไปตอเช้ือไดอีก 

ปญหาผลผลิตมะมวงนอกฤดูออกสูตลาดในชวงวิกฤติโควิดทําใหการจําหนายผลผลิตมีปญหาจึงตองมีการ

หาตลาดออนไลน  การหาตลาดจําหนายในกลุมใหม กส็ามารถผานพนวิกฤติในป 2563 ไดเปนอยางดีดวยความ

รวมมือของหนวยงานราชการที่สนับสนุน ดวยเครือขายของเกษตรกรที่มีชองทางการจําหนายที่หลาดหลาย 

 

 

6. ประโยชนทีไ่ดรับจากการดําเนนิกิจกรรม (ตอตัวเกษตรกร รายได หรือคุณภาพชีวิต เปนตน) 

ในป  2551  มีบริษัทเอกชนแหงหน่ึงไดมาชักชวนใหลงทุนเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในรูปแบบกิจกรรมเชิงเด่ียว 

โดยใชเงินลงทุนนับลานบาท  จากการชักชวนดังกลาวตนเองคิดวาเปนชองทางสรางความร่ํารวยจึงตัดสินใจลงทุน

ตามคําชักชวน  โดยมีกิจกรรม เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงปลานิลในกระชังและในบอ  เลี้ยงกุงขาว  อนุบาลลูกพันธุปลาดุก  

ทุกกิจกรรมอยูในการควบคุมของบริษัททั้งหมด  ผลจากการปดบัญชีในปแรกมีกําไรเปนที่นาพอใจ  คิดวานาจะ

เปนแนวทางที่จะสรางความร่ํารวยในระยะเวลาอันสั้น  จึงขยายกิจการเต็มพ้ืนที่โดยทิ้งกิจกรรมที่เคยทําทั้งหมดทั้ง

นาขาวและนาบัวตองใชเงินลงทุนมากขึ้น จําเปนตองกูยืมเงินทั้งในและนอกระบบเพ่ือใหเพียงพอในการขยายการ

ลงทุน  หลังจากน้ันการดําเนินการเริ่มมีปญหา  เริ่มไมมีความชัดเจนในเรื่องการเงินจากทางบริษัทและถูกเอารัด

เอาเปรียบในหลายเรื่องทั้งการผลิตและจําหนาย  ในที่สุด ในป 2553  จึงตัดสินใจยกเลิกพันธสัญญากับทางบริษัท  

ผลที่ตามมาคือ  มีหน้ีสินจากการลงทุนหลายแสนบาทอีกทั้งยังเสียพ้ืนที่ในการทํากิจกรรมแบบด้ังเดิมที่เคยทํามา  

เสียเวลา  เสียโอกาส  ครอบครัวเกิดความเดือดรอนตามมา  จึงไดนึกถึง พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในเรื่อง  “ความพอเพียง”   ซึ่งพระองคทานไดทรงตรัส

ไวในป พ.ศ. 2540  จึงปรับแนวคิดใหมเกือบทั้งหมดในการเริ่มตนดํารงตน  และเริ่มตนทํากิจกรรมใหมในรูปแบบ

ความพอเพียงคอยเปนคอยไป  โดยยึดหลักและแนวคิด  การปลูกพืชหลายชนิดและกิจกรรมตางๆที่มีความเก้ือกูล

ซึ่งกันและกัน  ลดความเสี่ยง  เปนการสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง  สิ่งสําคัญคือการนอมนํา  หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
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พอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต  ทําใหกิจกรรมตางๆในแปลงมีความหลากหลายลดความเสี่ยงมีรายไดตลอดทั้งป

และมีการพัฒนากิจกรรมตางๆใหมีความสําเร็จและเปนแบบอยางใหกับเกษตรกรในพ้ืนที่จนถึงปจจุบัน 

ในยุคปจจุบันที่มีการแขงขันดานการตลาดที่คอนขางสูง  การนําเทคโนโลยีตางๆตลอดจนรูปแบบการผลิต

ที่มีความแปลกใหมและปลอดภัยมาประยุกตใชเพ่ือสรางจุดเดนใหกับสินคา  จะทําใหมโีอกาสที่จะประสบ

ความสําเร็จสูงมากขึ้น  โดยเนนผลิตสินคาที่มีคุณภาพและปลอดภัย  ราคาถูก  ตนทุนตํ่า  การผลิตใหมีผลกําไร

สรางความเขมแข็งใหตนเองอยางมั่นคง  มั่งคั่ง  และย่ังยืน   

1. ตลาดนําการผลิต 

  ใชชองทางโซเชียลในการสงเสริมการขายเพ่ือเขาถึงกลุมผูบริโภคโดยตรงเปนการเพ่ิมชองทาง

การตลาดขยายกลุมผูบริโภคใหมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการปองกันการระบาดของโรค โควิด 19   

     
 2. เทคนิคการปลูกขาวใหมีคณุภาพ 

  ใชเทคนิคในเพาะตนกลาในบอซีเมนต  ทําใหสะดวกในการดูแล  ลดปญหาเรื่องวัชพืช  การ

ควบคุมระดับนํ้า  การยายตนกลาสะดวกลดความบอบชํ้าฟนตัวไดเร็ว 

 3. การทํานาบัว 

  ใชเทคนิคการผลิต บัวลูกผสม  โดยการผสมเกสรระหวางบัวหลวงสีขาวกับบัวหลวงสีชมพู  ซึ่งมี

ความโดดเดนที่แตกตางกัน  

  -บัวหลวงสีขาว (แมพันธุ) จะใหผลผลิตตอไรในปริมาณมากแตมีขอเสียคือมีขนาดฝกที่เลก็ 

  -บัวหลวงสีชมพู (พอพันธุ) จะใหฝกขนาดใหญแตใหผลผลิตตอไรตํ่ากวาบัวขาว กวาครึ่ง  

  เมื่อผสมแลวจะไดบัวที่มีลักษณะเดนคือ  ใหผลผลิตมากขึ้นและมีฝกขนาดใหญขึ้น  แตรสชาติยัง

หวานเหมือนเดิม 

    +       =       

 4. เทคนิคการเพ่ิมรสชาติเม็ดบัวใหมีรสหวาน 
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  ใชนมขนหวานผสมฮอรโมนไขและไตรโคเดอรมา  ฉีดพนในระยะบัวกลีบเริ่มโรยเพียงครั้งเดียว 

 

 

 5. เทคนิคการเพาะเม็ดบัวใหงอกเร็ว 

  โดยธรรมชาติแลวบัวที่ปลูกดวยเมล็ดจะใชเวลาในการงอก  มากกวา  2  ป  แตมีวิธีการเรงใหบัว

งอกเร็วภายใน  1  สัปดาห  คือ  ใชคมีคีบเมล็ดบัวจากน้ันใชใบเลื่อยตัดเหล็ก เลื่อยทีเ่มล็ดบัวใหเกิดแผลใหทะลุ

เปลือกหุมช้ันแรก  จากน้ันนําไปแชนํ้าในกะละมัง  จากน้ันประมาณ  1  สัปดาห  ตนออนบัวจะเริ่มงอกออกมา  

หลังจากน้ันนําไปอนุบาลในแปลงประมาณ  1  เดือน  ก็สามารถนําไปปลูกได 

 6.  การใชฮอรโมนไขในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมะมวงนํ้าดอกไมนอกฤดู  ฉีดพนฮอรโมนไขในระยะ

มะมวงแทงชอดอก  จะทําใหชอมะมวงมีขนาดยาวขึ้นและชวยในการติดผล 

 7.  เทคนิคการเลี้ยงกุงกามกรามแบบลดตนทุน 

  ปลอยกุงรวมกับปลานิลในอัตราที่มีความเหมาะสม  และใชเทคนิคการเปลี่ยนนํ้าแบบขั้นบันได 

 8.  ระบบบริหารจัดการนํ้า 

  นํ้าเสียจากการเลี้ยงกุงกามกราม  จะใชปมจุมขนาด 1 แรงมา  สงนํ้าในระยะประมาณ  300  

เมตร  ไปยังสวนมะมวงนอกฤดู  โดยใชวิธีการเพ่ิมแอรแวทกุ 50  เมตร  เพ่ิมแรงดันนํ้า  ทําใหประหยัดไฟ  เปน

การใชประโยชนจากทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 
แอรแว 

 

7. การขยายผลสูเกษตรกรอ่ืนๆ (ถามี) 

นายพนม  พิมพรัตน  เปนผูมีความรูความสามารถในดานการทําไรนาสวนผสมจนเปนที่ยอมรับของ

เกษตรกรในพ้ืนที่และบุคคลทั่วไป 

7.1 ผูมาศึกษาดูงานและการถายทอดองคความรู ในรอบปที่ผานมา 

 1) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอําเภอตาลสุม  จํานวน  2  รุนๆละ 50  คน 
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  2) โครงการพัฒนาทายาทเกษตรกรลูกคาและเกษตรกรรุนใหมเพ่ือกาวสู Smart Farmer และ

ผูประกอบการธุรกิจเกษตร (SMAEs) ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  จํานวน  2  รุนๆละ  100  คน  

   

   
 

  3) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูยุค      ดิจติอลอยาง

ย่ังยืน  จํานวน  2  รุนๆละ  50  คน 



                                                                                                                               
21 

 

สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 
 

  4) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู

โคกหนองนาโมเดล  จํานวน  2  รุนๆละ  50  คน 

 
  5) โครงการศนูยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเกษตร (ศพก.)  ปงบประมาณ  

2564  กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผูนํา  จํานวน  30  คน 

   
  6) หมอดินอาสา  จํานวน  60  คน 

  7) คณะเจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานเกษตรอําเภอ 

ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 
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กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน/ศพก.เครอืขาย 

1  จัดต้ังเขตอนุรักษพันธุสัตวนํ้า 

  2  จัดต้ังธนาคารขยะชุมชน 

  3  ปลูกปาชุมชน 

  4  จัดต้ังกลุมปุยอินทรียของหมูบาน 

  5  รณรงคการไถกลบตอซัง 

  6  มีการจัดการนํ้าเสียที่เกิดจากฟารมนํามาใชประโยน 

  7  สงเสริมการปลอยกุงกามกรามลงแหลงนํ้าธรรมชาติ 

รายช่ือเครือขาย 

ที่ ชื่อศูนยเครือขาย 
ประเภท/กิจกรรมหลกัของ

ศูนยเครือขาย 
หมู ตําบล ชื่อ-สกุล 

1 การเพาะเห็ดฟางอินทรีย 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

7 ตาลสุม นส.สรอยทิพย วงคสอน 

2 

ศูนยเรียนรูการทํา

การเกษตรแลล

ผสมผสาน(บานนามน) 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

5 ตาลสุม นายชัยวัฒน หงษทอง 

3 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง(เครือขาย)บาน

นามน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

3 ตาลสุม นายแสวง ผลาเลิศ 

4 การปลูกบัวกินฝก ศูนยปราชญชาวบาน 5 ตาลสุม นายมงคล สินเทาว 

5 การผลิตพืชอินทรีย 
ศูนยเรียนรูดานมาตรฐานการ

ผลิตทางการเกษตร 
15 ตาลสุม นายพุม วงศเย็น 
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6 เกษตรอินทรีย 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

1 
หนอง

กุง 
นายสมคิด ซึ่งพรม 

7 
ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

บ.ดอนโด 

ศูนยจัดการดินปุยชุมชน 

(ศดปช.) 
5 จิกเทิง นายวิสัน สินชุม 

8 เกษตรผสมผสาน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

4 จิกเทิง นายรักพงษ คงดี 

9 เกษตรผสมผสาน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

2 จิกเทิง นางนิภาพร นรมาตย 

10 เกษตรผสมผสาน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

14 ตาลสุม นางศรีแพร ไชยมี 

11 เกษตรผสมผสาน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

9 ตาลสุม นายสมบัติ พรอมสุข 

12 
ศูนยจัดการศัตรูพืช

ชุมชนตําบลนาคาย หมู2 

ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน 

(ศจช.) 
2 ตาลสุม นางสมปอง พ่ึงกุล 

13 
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงบานดอนรังกา 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

2 ตาลสุม นายกิมฮก แซเตีย 

 

 

-ตารางตอ- 

ที่ ชื่อศูนยเครือขาย 
ประเภท/กิจกรรมหลกัของศนูย

เครือขาย 
หมู ตําบล ชื่อ-สกุล 

14 เกษตรผสมผสาน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

2 นาคาย นางสมปอง พ่ึงกุล 
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สํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

15 เกษตรผสมผสาน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

2 นาคาย นายประยูร ชูบุญ 

16 เกษตรผสมผสาน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

11 นาคาย นายบุญชิต โทจันทร 

17 

เกษตรผสมผสาน/

มันสําปะหลัง

อินทรีย 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

10 นาคาย นางหนูนา หลวงไชย 

18 เกษตรผสมผสาน 

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/

เกษตรทฤษฎีใหม/เกษตร

ผสมผสาน 

1 นาคาย นายสุเกียรติ ทรงยินดี 

19 การผลิตขาวอินทรีย 
ศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนยขาว

ชุมชน 
1 หนองกุง นายบุญมี ลาโพธ์ื 

 

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


