
ณรงค ์ วมิา : เครอืขา่ย ศพก. เกษตรกรตน้แบบ 
ดา้นการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยผีสานภมูปิญัญาชาวบา้นของจงัหวดัสงิห์บรุี 

 

 
              นายณรงค์ วิมา ปัจจุบันอายุ ๕๘ ปี เป็นเกษตรกรตัวอย่างในด้าน
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความคิดสร้างสรรค์ และการน าเทคโนโลยี
ผสานภูมิปัญญาชาวบ้านมาดัดแปลงและประยุกต์ใช้ในด้านการท าวัสดุ
อุปกรณ์ทางการเกษตร อีกทั้งไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาอาชีพการเกษตร
ของตนเอง โดยการท าสวนพืชผักแบบผสมผสานในพ้ืนที่ ๑ ไร่ ๑ งาน โดย
เป็นพ้ืนที่ของตนเอง ๒ งาน พ้ืนที่เช่า ๓ งาน สามารถท ารายได้วันละหลาย
ร้อยบาทและมีรายได้เกือบตลอดปี จึงเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกร
ต้นแบบด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสานภูมิปัญญาชาวบ้านของจังหวัด
สิงห์บุรี ท าให้ได้คัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรเครือข่าย (ศพก.เครือข่าย) ด้านนวัตกรรมการเกษตรของ
ส านักงานเกษตรอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี    
              คุณณรงค์จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากนั้น
ได้เรียนต่อในระบบการศึกษานอกโรงเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และด้วยความสนใจและมองเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อ

อนาคต จึงได้สมัครเข้าศึกษาต่อเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ก่อนที่จะมา
ประกอบอาชีพการเกษตร เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการได้มีโอกาสเข้าไปฝึกเกี่ยวกับเครื่องยนต์เล็ก หลังจาก
ปลดเป็นทหารกองหนุนก็เคยท างานที่อู่ซ่อมรถ และเคยท างานเป็นช่างก่อสร้าง จึงท าให้มีความรู้พ้ืนฐานด้านช่างและ
เครื่องยนต์เป็นอย่างด ี
 

   
 
การท าการเกษตรของคุณณรงค์ เน้นท าการเกษตรแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเลย ซึ่งเคย

ด าเนินการขอใบรับรองในการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ แต่มีข้อจ ากัดในด้านพ้ืนที่ท าให้ไม่ได้ใบรับรอง  แต่คุณณรงค์ยัง
สามารถจ าหน่ายพืชผักของตนได้ เนื่องจากได้ความไว้ใจจากลูกค้าจนสามารถจ าหน่ายได้ราคาสูงกว่าพืชผักทั่วไป      
คุณณรงค์เริ่มท าการเกษตรมาประมาณ ๒๖ ปี และเริ่มท าเกษตรแนวเกษตรอินทรีย์มาเกือบ ๑๐ ปี การริเริ่มอาชีพ
การเกษตรของคุณณรงค์เริ่มจากเคยเป็นช่างอู่ซ่อมรถ รับเหมาก็สร้างก็เกิดปัญหาอีกทั้งต้องมีเงินทุนจ านวนหนึ่ง มา



ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ก็มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ สูง จนในปี พ.ศ.๒๕๓๘ เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ใน
เขตภาคกลาง น้ าท่วมสูง เมื่อน้ าลดจะมีพ้ืนที่โล่งเตียนเนื่องจากต้นไม้และพืชผลที่ปลูกจมน้ าตายจ านวนมาก จึงได้เริ่ม
ปลูกชะอมเนื่องจากมีญาติปลูกขายในเขตจังหวัดอ่างทอง และได้สังเกตเห็นว่าพืชผักต่างๆ หลังน้ าลดใหม่ๆ จะมีราคา
สูงมาก หลังจากนั้นปีต่อๆ มา ในฤดูฝนน้ าก็น้ าเกิดท่วมต่อเนื่องกันหลายปี ก่อนน้ าลดคุณณรงค์ก็จะเตรียมต้นกล้า
พืชผักต่างๆไว้ส าหรับปลูกทันทีหลังจากน้ าลด จึงมีผลผลิตขายก่อนคนอ่ืนและขายได้ราคาดีมาก และเมื่อปลูกชะอมขาย
ได้ราคาดี ชาวบ้านข้างเคียงก็หันมาปลูกตามเป็นจ านวนมาก ท าให้ราคาชะอมในพ้ืนที่เริ่มลดลง บางครั้งขายไม่ได้ จึง
เริ่มมาตอนกิ่งชะอมปักขายซึ่งได้ราคาดี กิ่งละ ๖ บาท แต่ท าได้จ านวนน้อย ออกรากช้าและเปลืองกิ่ง จึงหันมาท ากิ่ง
ชะอมปักช าขายราคาไม่สูงนักแต่ท าได้จ านวนมาก และมีเทคนิคในการปลูกชะอมเพ่ือให้ได้กิ่งส าหรับปักช าจ านวนมาก
และแข็งแรง จากเมื่อก่อนจะต้องตัดกิ่งชะอมทิ้งและเผาไฟซึ่งเป็นการสูญเปล่า ก็เกิดรายได้จากการท ากิ่งปักช าชะอม
ขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง 

ในการขายกิ่งชะอมปักช าจะบอกข้ันตอนการดูแลรักษาและการปลูกอย่างละเอียด ไม่ปิดบัง การขาย
ของ จะต้องมีของที่จะขายอยู่ตลอดเวลา จึงจะท าให้เราสามารถอยู่ได้ 

 
 

   

   
จากสถานการณ์ท่ีเกิดน้ าท่วมบ่อยๆ จึงท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะปลูกผักขายให้ได้ช่วงหลังน้ าลด จึงเริ่ม

เก็บก่ิงพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผักใส่ตู้เย็นเก็บไว้ โดยมีการจดบันทึกต่างๆ เก็บไว้ด้วย พอน้ าทรงตัวและเริ่มลดก็จะเริ่มเพาะกล้า
ผัก เช่น มะเขือในกระบะโฟม มื่อน้ าลดก็จะปลูกกวางตุ้งในแปลงแล้วเจาะหลุมปลูกมะเขือในแปลงกวางตุ้ง เมื่อเก็บ
ผักกวางตุ้งหมดมะเขือก็จะเติบโตต่อได้ทันที ท าให้ออกดอกและให้ผลผลิตก่อนแปลงของชาวบ้าน ท าให้ขายได้ราคาสูง
กว่าปกติ 



เนื่องจากคุณณรงค์  วิมา เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานในด้านช่าง ท าให้มีการคิด ประดิษฐ์ วัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือต่างๆ ในด้านการเกษตรอย่างง่ายๆ มาเพ่ือประยุกต์ใช้ในการท าการเกษตรอยู่อย่างสม่ าเสมอ โดยวัสดุอุปกรณ์
ที่คิดค้นขึ้นมาจะมีต้นทุนต่ า เป็นเทคโนโลยีที่ไมส่ลับซับซ้อน เกษตรกรทั่วไปสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายๆ โดย
ดูจากต้นแบบก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทันที ซึ่งคุณณรงคย์ินดีที่จะให้เกษตรกรทั่วไปได้น าไปประยุกต์ใช้ ตัวอย่าง
เทคโนโลยีที่คุณณรงค์ได้คิดและประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ในการท าการเกษตรอย่างง่ายๆ และมีของจ าหน่ายเพ่ือให้น าไปใช้หรือ
ดูเป็นต้นแบบเพื่อประยุกต์ใช้ ได้แก่   

ชดุระบบการใหปุ้ย๋ไปกบัน้ า : โดยใช้ขวดเครื่องดื่มพลาสติกขนาดใหญ่กับท่อพีวีซี และหัวมินิสปริง
เกอร์ โดยชิ้นส่วนต่างๆ สามารถถอด-ประกอบและเคลื่อนย้ายไปยังท่ีต่างๆได้ ท าให้สะดวกต่อการใช้งาน น้ าหนักเบา 
เคลื่อนย้ายได้ง่าย ลงทุนเพียงหลักร้อย แต่สามารถอ านวยความสะดวกในการให้น้ าและปุ๋ยได้อย่างมากมาย ลดการใช้
แรงงานและประหยัดค่าปุย๋เป็นอย่างมาก ซึ่งคุณณรงค์ก็ได้ใช้ในการให้ปุ๋ยน้ าชีวภาพในสวนของตน ท าให้ลดรายจ่าย 
เพ่ิมรายได้ให้เป็นอย่างมาก 
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กรรไกรตอนกิง่เงนิแสน : ประยุกต์จากคีมตัดลวด ดัดแปลงมาเป็นกรรไกรตอนกิ่งไม้ ที่ใช้ได้สะดวก รวดเร็ด  
สามารถตอนกิ่งไม้ได้เงินเรือนแสน 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
เครื่องห่อผลไมอ้ยา่งงา่ย : ผลติจากท่อพีวีซี สามารถท าเองได้

โดยง่าย อีกทั้งสะดวกในการใช้งาน ไม่ต้องปีนป่ายไปห่อผลไม้ที่ต้นสูง 
ท าให้สะดวกสบาย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

 
 
 
 
ขวดดกัปลา : ภูมิปัญญาชาวบ้านกับวิธีหาปลา

แบบง่ายๆ โดยใช้ขวดน้ าพลาสติกที่หาได้ทั่วไป น ามาเจาะรู
และดัดแปลง ใช้เหยื่อล่อ เท่านี้ก็ได้ปลาขนาดเล็กมาบริโภค
ในครอบครัวและเหลือจ าหน่ายเพ่ิมรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้
อีกด้วย 
 

 
 



นอกจากเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ที่คุณณรงค์  ได้คิดประดิษฐ์ขึ้นมาและสามารถน ามาจ าหน่ายเป็น
รายได้เสริมให้แก่ครอบครัวแล้ว คุณณงค์ยังเพาะหรือผลิตกล้าผักและต้นไม้ต่างๆ จ าหน่ายให้แก่ผู้สนใจทั่วไปด้วย 
ตัวอย่างต้นไม้ที่ผลิตได้แก่ ฝรั่งพันธุ์บางเล็ก ๒ (ตั้งตามชื่อหมู่บ้าน) มะลอกอพันธุ์แก้วกลางดง ถั่วดาวอินคา ฟัก 
บวบ แฟง แตงกวา มะเขือยาวเสียบยอดมะเขือพวง หน่อไม้ฝรั่ง เป็นต้น โดยการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช หรือวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ จะจ าหน่ายทั้งที่บ้านโดยตรง และผ่านระบบออนไลน์ โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและสั่งซื้อได้
ทาง Facebook  

    

 

 
      
 
  
 



    

 
หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมหรืออัพเดทเทคโนโลยีที่คุณณรงค์ วิมาได้คิดประดิษฐ์ขึ้นมา หรือ

ต้องการพันธุ์พืชต่างๆ ที่จะน าไปปลูก สามารถติดตามได้จาก Facebook : ณรงค์ ท่างาม วิมา หรือ  Instragram : 
Narong Ta-ngam Wima และ Youtube DIY คนปลูกผัก 

ผู้ที่สนใจ เยี่ยมชมได้ที่หน้า Google Chrome  พิมพ์ว่า บ้านคุณณรงค์ วิมา 
เบอร์โทรศัพท์ 084 0127 306 

 
ข้อมลูสว่นบคุคล : นายณรงค์  วิมา บ้านเลขท่ี ๓๒/๑ หมู่ ๔ ต าบลท่างาม อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

........................................................ ... 
 
ขอขอบคณุ 
นายมานิตย ์ มีศริิ  เกษตรอ าเภออินทร์บุรี 
นางขวญัเรอืน ทัศนกจิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ช่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกในการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ 
 

นายณรงค ์ วมิา  เกษตรกรต้นแบบ 
ให้ข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อเป็นต้นแบบของเกษตรกรผู้สนใจที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ 
 

นายวรีะชยั  เขม็วงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ จังหวัดชัยนาท 
ให้แนวคิดในการท างานและอนุมัติให้ด าเนินการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ 
 
ถอดบทเรียน : ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 


