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ถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ป 2564 

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 
 

อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน เปนพ้ืนที่ทําการเกษตรที่จะเนนการแบบพืชเชิงเด่ียว คือ ขาว ออย

โรงงาน และมันสําปะหลัง มีการใชปจจัยการผลิต เชนปุยเคมีและสารเคมีในการกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

ในการผลิตทําใหตนทุนการผลิตสูง ทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ เน่ืองจากสภาพดินเปนดินทราย มีความ

อุดมสมบูรณคอนขางตํ่า ดินมีความสามารถอุมนํ้าตํ่า ถูกชะลางพังทลายไดงายเมื่อฝนตก ฤดูแลงดินจะแหง

มากไมสามารถเก็บกักความช้ืนไวในดินไดทําใหพืชขาดนํ้า ประกอบกับปญหาภัยธรรมชาติฝนทิ้งชวง ฝนแลง 

สงผลใหเกษตรกรประสบกับปญหาผลผลิตไมไดคุณภาพ ราคาผลผลิตตกตํ่า รายไดไมคุมกับการลงทุน เกิด

หน้ีสิน และไมสามารถพ่ึงพาตนเองไดเกิดการเคลื่อนยายแรงงานสูภาคอุตสาหกรรม  

1. การถอดบทเรียนศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเวียงเกา 

จังหวัดขอนแกน 

1.1 ขอมูลพื้นฐาน 

นายประดิษฐ ศิระรรมจักร อายุ 49 ป ที่อยู 29 หมูที่ 6 ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัด

ขอนแกน โทร. 087-6908083  

1.2 จุดเดน  

 เกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษดินและนํ้าดวยการปลูกหญาแฝก 

1.3 ประวัติความเปนมาของเกษตรกร 

 “เริ่มตน” นายประดิษฐ ศิริธรรมจักร ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร (ศพก.) ในอดีตเคยไปขาแรงงานที่กรุงเทพฯ โดยยึดอาชีพชางซอมทีวี นานกวา 20 ป จากน้ันจึงได

ตัดสินใจกลับภูมิลําเนา เพ่ือสานตออาชีพของครอบครัว  

 “จุดเปลี่ยน” หลังจากการยึดอาชีพชางชอมทีวี นานกวา 20 ป และกลับมาสานตออาชีพของ

ครอบครัว โดยเริ่มศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 วางแผนการใชเงินและ

แผนการทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม  

1.4 แนวคิดในการทํางาน (อุดมการณ) 

 นายประดิษฐ ศิริธรรมจักร ดําเนินชีวิตโดยนอมนําแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ  

1. ตองมีเปาหมายที่ชัดเจน 2. มีจุดเริ่มตนโดยใจตองน่ิงมุงมั่นไมหว่ันไหว 3. ปฏิบัติอยางมีขั้นตอนใหเวลา

พิสูจนผลงาน 4. พ่ึงพาตนเองและธรรมชาติเปนหลักจะทําใหไมมีหน้ีสิน 5. ยึดมั่นในหลักธรรมในการ

ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ คือ อิทธิบาท 4 ประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา โดยขอที่          1 

เปาหมายที่ชัดเจน คือ การทํางานเกษตรอินทรียแบบผสมผสาน ลงทุนครั้งเดียวสามารถทํากินช่ัวชีวิต และสง

มอบใหทายาทสืบสานตออยางย่ังยืน ขอที่ 2 จุดเริ่มตนการนําหลักของเกษตรทฤษฎีใหมมาปรับใชในพ้ืนที่ให
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เหมาะสม วางแผนพรอมกับดําเนินกิจกรรมดานอ่ืน ๆ ตามไปดวย เรียนรูจากปราชญผูประสบความสําเร็จ

และหนวยงานที่เก่ียวของ ขุดบอกักเก็บนํ้าและบอบาดาลใหมีนํ้าไวใชสอยอยางเพียงพอ ปรับปรุงบํารุงดิน 

การอนุรักษดินและนํ้า รวมถึงทรัพยากรอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ใหมีความอุดมสมบูรณย่ิงขึ้น มีแนวคิดที่วา “ย่ิงทําย่ิง

เพ่ิม ตนทุนตํ่ากําไรงาม” ปลูกพืชหลากหลายแบบผสมผสานทั้งไมผล ไมยืนตน และพืชผักสวนครัวปลูกขาวไง

บริโภคและจําหนาย ดานประมงเลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียน ดานปศุสัตวเลี้ยงวัวและเลี้ยงไกพันธุพ้ืนเมือง 

และอีกหลากหลาย พรอมที่จะเรียนรูและพัฒนาตอยอดสูเปาหมายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ดวยภูมิปญญาและความสามารถของตน โดยเช่ือมั่นวาเมื่อมีฐานภูมิคุมกันที่ดีหนุนสงเปาหมายที่ต้ังไวสําเร็จ

แนนอน 

2. แรงจูงใจในการนําเทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรมาใชในการดําเนินงาน 

นายประดิษฐ ศิริธรรมจักร ทําการเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชกระบวนการเรียนรู

แบบมีสวนรวมอยางตอเน่ืองตลอดฤดูกาล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบในลักษณะของ

เกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรที่มาเรียนรูเกิดความเขาใจ และเกิดจิตสํานึก มีการใชทรัพยากรและ

ปจจัยการผลิตในพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน ตลอดจนการบูรณาการระหวางหนวยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับเกษตรกรตนแบบเพ่ือเปนจุดถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรในชุมชน 

การปชระยุกตใชเพ่ือลดตนทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต สามารถผลิตสินคาที่คํานึงถึง

สภาพแวดลอม และมีระบบการผลิตที่พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน จนไดรับรางวัลแหลงเรียนรูและขยายผลการ

ใชประโยชนจากหญาแฝก ประเภทบุคคล และไดรับรองมาตรฐาน Organic Thailand แฝก 

 เกษตรกรมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทําเศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรไดดําเนินชีวิตโดยการนอมนําแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1. ตองมีเปาหมา

ที่ชัดเจน 2. มีจุดเริ่มตนโดยใจตองน่ิงมุงมั่นไมหว่ันไหว 3. ยึดในหลักธรรมในการปฏิบัติงานใหประสบ

ความสําเร็จ คือ อิทธิบาท 4 ประกอบดวย ฉันทะ วิระยะ จิตตะ วิมังสา  

โดยนําเอาหลัก 3 หวง คือ ทางสายกลาง ประกอบไปดวย 

หวงที่ 1 พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอยาง ความพอดีไมมากหรือวานอยจนเกินไป   

โดยตองไมเบียดเบียนตนเองหรือผูอ่ืนใหเดือดรอน 

หวงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไปอยาง

มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุผลปจจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ัน ๆ 

อยางรอบคอบ 

หวงที่ 3 คือ มีภูมิคุมกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงดานการตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ในอนาคตทั้งใกลและไกล 

2 เง่ือนไข ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 
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 เง่ือนไขที่ 1 เง่ือนไขความรู คือ มีความรอบรูเก่ียวกับ วิชาการตาง ๆ ที่เก่ียวของอยางรอบคอบดาน

ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความ

ระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และ

ความอดทน มีความเพียร ในการใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 เง่ือนไขที่ 2 เง่ือนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความ

อดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 เศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักการดําเนินชีวิตที่แทจริง กรอบแนวคิดของหลักปรัชญามุงเนนความมั่นคง

และความย่ังยืนของการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ สามารถประยุกตใชในทุกระดับ ตลอดจนให

ความสําคัญกับคําวาความพอเพียง ที่ประกอบดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดีในตัว

ภายใตเง่ือนไขของการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมที่ตองอาศัยเง่ือนไขความรูและเง่ือนไขคุณธรรม 

3. การดําเนินงาน 

3.1 การจัดระบบการปลูกพืช/ระบบหรือรูปแบบแปลง 

 ภายในศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) มีการปลูกพืชหลากหลายแบบ

ผสมผสานทั้งไมผล ไมยืนตน และพืชผักสวนครัว ปลูกขาวไวบริโภคและจําหนาย ดานประมงเลี้ยงปลานิล

และปลาตะเพียน ดานปศุสัตวเลี้ยงวัวและเลี้ยงไกพันธุพ้ืนเมือง  

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

      

 

 

 

3.2 การจัดการผลผลิต 
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การปลูกพืชเพ่ือสรางรายได คือการปลูกผักหวานปา ในระยะแรก ๆ โดยการซื้อตนพันพันธุมา

จํานวน 200 ตน ราคาตนละ 15 บาท แรก ๆ ประสบปญหาแตสามารถแกไขปญหาได จากน้ันไดลองซื้อเมล็ด

มาเพาะเอง จํานวน 2 พันตน ปลูกบนพ้ืนที่ 4 ไร ซึ่งในชวง 3 ปแรกไมมีรายไดเขามา จะมีรายไดเขามาในชวง

เขาสูระยะ 4 – 5 ป ผักหวานปาที่ปลูกไวเริ่มโตและเก็บผลผลิตได มีรายไดเขามา ไดทุนคืน และ       มีกําไร 

นอกจากการขายผักหวานปา ซึ่งเก็บขายไดปละ 4 – 5 เดือน ตามฤดูกาลแลว ยังมีรายไดอ่ืน ๆ     โดยแบง

พ้ืนที่ในการทําการเกษตรแบบผสมผสานหลาย ๆ อยาง ไดแก การปลูกขาว ผักหวานปา ผักสวนครัว เลี้ยง

ปลา เลี้ยงไก การทําปุยหมักชีวภาพไวใชเอง และยังไดทําบอแกสจากมูลโค เพ่ือใชหุงตมในครัวเรือนอีกดวย 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

4. ภาคีเครือขายที่สนับสนุนการทํางาน 

 การทําการเกษตรที่ทําใหหลายหนวยงานมีความสนใจ และเห็นความสําคัญจึงไดเขามาชวยสนับสนุน

ในดานตาง ๆ ทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภาครัฐ และเอกชน เชน กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนา

ชุมชน เขามาชวยในการใหความรูในดานตาง ๆ  

5. ประโยชนที่ไดรับ 

 การอนุรักษดินและนํ้าดวยการปลูกแฝก การปลูกแฝกเพ่ือใหดินและนํ้ามีความอุดมสมบูร และมีการ

ตอยอดพัฒนาผลิตภัณฑจากหญาแฝก โดยการนอมนําพระราชดํารัชของพระบาทสมเด็จพระบรมขนกา     

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการที่ 9 ดวยรักษและศรัทธา นําหญาแฝก

มรดกของ “พอ” สรางใหดินดีมีรายไดและความภาคภูมิใจ ผลิตภัณฑไดโนเสารจากใบหญาแฝก (แฝกของ

พอ) และเสนไหม (ไหมของแม) สองสิ่งมาผสมผสานถักสานดวยมือ ยอมสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ สืบสาน

นําเอาเอกลักษณประจําถิ่น (ไดโนเสาร) กลายเปนผลิตภัณฑอันทรงคุณคา และความภาคภูมิใจ สรางรายได

ใหกับชุมชน  
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6. ปจจัยความสําเร็จของ ศพก. 

6.1 การยึดหลักการทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 

6.2 การเรียนรูจากปราชญผูประสบความสําเร็จ แลวนํามาปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

   

7. ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

7.1 ปญหาอุปสรรค 

 - ดินขาดความอุดมสมบูรณ เน้ืองจากเปนดินทราย มีความสามารถในการอุมนํ้าตํ่า ถูกชะลาง

พังทลายไดงายเมื่อฝนตก ฤดูแลงดินจะแหงมากไมสามารถเก็บกักความช้ืนไวในดินไดทําใหดินไดทําใหพืชขาดนํ้า 

7.2 แนวทางแกไขปญหา 

 - ในป 2553 ไดปลูกหญาแฝกเพ่ือแกไขปญหาดิน โดยใชหญาแฝกพันธุสงขลา 3 จํานวน 5,000 กลา 

 - การใชกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม ใหเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเกษตรกรตนแบบใน

ลักษณะเกษตรกรสอนเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรที่มาเรียนรูเกิดความรูความเขาใจ และเกิดจิตสํานึกในการใช

ทรัพยากรและปจจัยการผลิตในพ้ืนทีไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน การอนุรักษดินและนํ้า 

8. การขยายผลสูพื้นที่ใกลเคียง 
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ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) แหงน้ีเปนจุดเรียนรูการเกษตรแบบ

ผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตขาวอินทรีย การปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง 

การปลูกผักหวานปา การเลี้ยงปลาในนาขาว การปรับปรุงบํารุงดินและอนุรักษดินและนํ้า ใหเกษตรกรใกลเคียงที่

สนใจเขามาเรียนรู และนําไปปรับใชกับพ้ืนที่ของตน 

9. เปาหมายการพัฒนาลาํดับถัดไป 

ในอนาคตศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) พัฒนาไปสูการทองเที่ยว       

เชิงเกษตร 

10. สถานที่ถอดบทเรียน  

สวนธรรมจักร ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร (ศพก.)  

สถานที่ต้ัง : 29 หมูที่ 6 บานโคกมวง ตําบลเมืองเกาพัฒนา อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

พิกัด : X 210572 Y 1841256 Zone 48 

11. ทีมงานผูถอดบทเรียน  

1. นายวีระศักด์ิ แกลวกลา  ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสาระสนเทศ 

2. นางสาวบันดิษฐ ใสโศก  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

3. นายทวิช อ้ึงโชตินิรันดร  นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ 

4. นางสาวอนงครัตน หาตรงจิตต นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

5. นางสาวสายใจ บึงไกล  นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ 

6. นายมารุต โจมแกว   นักวิชาการแผนที่ภาพถายปฏิบัติการ 

12. ผูรับการถอดบทเรียน 

นายประดิษฐ  ศิริธรรมจักร 

ประธานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน 

 

13. ภาพกิจกรรมภายในศูนยฯ 
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